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   وامتلي م املل ي وامحث  امليي امس يد رئيس احلكومة وامس يد وزير امرتبية اموطنية وامتكوين املهين

 يواكحلن امتحلانت امحاكموراي ابلأاكدميية اجلهوية نيرتبية وامتكوين جلهة امرابط سال امقنيطرة

 امس نة امللضية 145حلةل غش خالل اميوم الأول مقلبل  79جللن املراقبة جسيت 

 مهنل اس تليل فهيل امهلثف امنقلل  67  

 

ألاول مً اخخباراث الدورة العادًت   حعلً ألاكادًميت الجهىيت للتربيت والخكىيً لجهت الزباط ضال اللىيطزة، أن اليىم

،مز في ظزوف جد  0112/0113الىريا بزضم املىضم الدراس ي لالمخحان الىطني املىحد لىيل شهادة البك

 .مزكش  011  بمجمىع جزاب الجهت  البالغ عددها الامخحاهاثبمخخلف مزاكش   عادًت

الىطني ،  الاضخحلاقأكادًميت الزباط واملدًزياث الخابعت لها خالل اليىم ألاول مً مجزياث هذا  حظيذو 

الطيد وسيز التربيت الىطىيت والخكىيً املنهي والخعليم العالي والبحث العلمي مزكش رئيظ الحكىمت رفلت   الطيد  بشيارة

 531 املزكش الذي احخضً  بهذا الامخحاهاثإلاجزاء بثاهىيت الشزيف إلادريس ي بمدًزيت الزباط ، حيث اطلعا على ضير 

ىمت املجهىداث املبذولت مً طزف ، ثمً الطيد رئيظ الحك  مترشحا ، بينهم مجمىعت مً املترشحين في وضعياث إعاكت

هذه  الجخياسمطؤولي اللطاع مزكشيا وجهىيا ومحليا لخمكين هذه الفئت مً كل إلامكاهاث التربىيت واللىجطديكيت 

 .لهذه الطىت الامخحاهاثفي أحطً الظزوف، مشيدا بالخطىر الذي عزفخه عمليت جدبير  الاخخباراث

عامل إكليم   كىيً املنهي والخعليم العالي والبحث العلمي كد اشزف رفلت الطيدوسيز التربيت الىطىيت والخ  وكان الطيد

املدًز إلاكليمي للىسارة بالخميطاث،  الخميطاث، والطيد الكاجب العام للىسارة، والطيد مدًز ألاكادًميت ، و الطيد

، كبل أن ًحط الزحال بمدًزيت بثاهىيت سييب الىفشاويت بمدًىت جيفلذ الامخحانبمزكش  الاخخباراثعلى اهطالكت هذه 

  ضال ، حيث اطلع على مخخلف إلاجزاءاث املخخذة بمزكش دمحم الطادص بطال الجدًدة،

الكاجب العام للىسارة  كما خطظ الطيد الىسيز الفترة الشواليت ملدًزيت الصخيراث جمارة ، حيث جابع رفلت الطيد   

يىم ألاول بثاهىيت ضلمان الفارس ي الخأهيليت ، اطلع مً خاللها على ومطؤولين جزبىيين اهطالكت الحطت املطائيت مً ال
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التي اعخمدتها الىسارة هذه الطىت لطالح  الامخحاهاثوضعيت مترشح في وضعيت إعاكت الذي اضخفاد مً عمليت جكييف 

 124ت حىالي كل املترشحين واملترشحاث في وضعيت إعاكت، والذًً بلغ عددهم بجهت الزباط ضال اللىيطزة هذه الطى

مترشح . وخخم الطيد الىسيز جىلخه امليداهيت التي شملذ خمطت مزاكش إجزاء بشيارة ثاهىيت مشيان بلفليه الخأهيليت 

بخامطىا ، حيث ثمً ميطىب الخعبئت بهذه املؤضطت بمطاهمت كل ألاطز إلاداريت والتربىيت ولجان املزاكبت واملداومين 

  .نيالىط الاضخحلاقمً أجل إهجاح هذا 

بجهت الزباط ضال   وارجباطا بمجزياث اليىم ألاول مً الدورة العادًت لالمخحان الىطني املىحد لىيل شهادة البكالىريا 

اللىيطزة ، فلد جميزث هذه الدورة بتراجع كبير في حاالث الغش املسجلت بمجمىع مزاكش الامخحان بفضل الحمالث 

بها ألاكادًميت واملدًزياث إلاكليميت طيلت الطىت، وكذا بفضل حشم ويلظت  الخحطيطيت والاجزاءاث إلاداريت التي جلىم

حالت جم حسجيلها خالل  103حالت غش ملابل  24جم حسجيل   مخخلف املخدخلين في مجزياث هذه الامخحاهاث، حيث

 10وخخلفت، م  حالت اضخعملذ فيها الهىاجف الىلالت و وضائل جكىلىجيت 12، وجىسعذ حاالث الغش بين  2012ضىت 

 ( ... حالت ضبط أصحابها مخلبطين بحياسة وثائم جلليدًت غير مطمىح بها )وثائم، دروص مكخىبت

إطارا ومخدخال لخدبير  11311جىدث اكثر مً  الامخحاهاثوحعلً ألاكادًميت ، أن مطالحها املخخطت بخدبير عمليت   

مترشحا مىسعين على ضبع   111411املترشحين حىالي  كما بلغ عدد  الىطني، الاضخحلاقالعملياث املزجبطت بهذا 

مترشحا ومترشحت بالشعب ألادبيت وألاضيلت،  22222مدًزياث إكليميت ، وحطب هىعيت الشعب، جىسع املترشحىن بين 

فيما  11130مترشحا باليطبت للشعب العلميت ، أما املترشحىن في الشعب الخلىيت فبلغ عددهم ما مجمىعه  01511و 

مترشحا ومترشحت، كما بلغ عدد املترشحين في الشعب العلميت مطالك  1511مىع املترشحين في الشعب املهىيت بلغ مج

ضيجخاسون الامخحان الىطني، في حين بلغ عدد مترشحي  0114مترشحت ومترشحا، منهم  4101خيار فزوطيت بلغ -دوليت 

ت ـ   011مترشحا، وبخطىص مزاكش الامخحان فلد بلغ عددها   12املطالك الدوليت للباكالىريا املغزبيت ـ خيار إهجليًز

مزاكش بطيدي  3باللىيطزة و  51وبالخميطاث،  51وبالصخيراث جمارة،  54بطال،  30مزكشا بالزباط و  51مىسعت على 

 .مزكشا 11ضليمان، و


