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 يبالغ صحف

 طلبات تكييف االمتحاانت االإشهادية فتح ابب تلقي  

عاقة   لفائدة المترشحين الرسميين والأحرار في وضعية اإ

 

قطاع التربية  علمي،التنهيي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث  
ــهادية ا امتحاش ايل شــهادة اهاية  الوطنية، ــحات والمترشــحين لالمتحاانت االإش لى علم المترش اإ

نيل ش الجهوي والوطني ل االمتحاان –شهادة السلك االإعدادي امتحاش ايل  –الدروس االبتدائية 
ــــهادة البكالور   ــــين والأح –ش ــــهادة التقلي العاليم الممدرس ي رار والذين هم فامتحاش ايل ش

عاقة والراببين في تكييف االمتحاانت المذكورة فات الطبية في تلقي الملأأاها شرعت  ، وضـعية اإ
لى غاية يوم الثالاثء  ، وطلبات التكييف ابســـنتءلاء لذلك،  كآ خر أأجل 9102دجلبر  3وذلك اإ

ـــــحين  ـــــهـادة الـدروس االبتدائيةالمترش ات طلبلتلقي أ خر أأجل  حددحيث ، الأحرار لنيـل ش
 .9191يناير  30يوم الجمعة  في  التكييف،

ـــــعية لفائدة الأطفال ف ويـآأتي هـذا االإجراء، تفعيال للبرانما الوطني للتربية الدامجة  ي وض
عاقة، الذي أأعطيت ااطالقته تحت الرعاية الســامية لصــاحج الجاللة الملك محمد الســادس  ،اإ

، وخاصــــة التدبير المتلذ على مســــنتوج النموذغ البيدابوجي 9102يوايو 92ه الله يوم اصــــر 
ثالثة، ســـالل التعليمية ال شـــهادية على مســـنتوج الأ والمتعلق بتكييف مواضـــيال االمتحاانت االإ 

عاقة.     وظروف االإجراء والتصحيح لفائدة التالميذ في وضعية اإ

دارة و   لمؤســـســـة اتودع طلبات التكييف مشـــفوعة ابلملف الطبيي للمترشـــح الرســـمي ابإ
التعليمية التي يتابال بها دراســـنته، أأما ابلبســـنبة للمترشـــح الحر، فيودع طلج التكييف والملف 
قليمية الموجود بمجال افوذها الترابيي مقرُّ ســكلاه. ويجج أأش يتنــمن الملف  الطبيي ابلمديرية االإ

 ما يكفي من المعطيات التي تحدد هوية المترشحاةم.

ــ على أأاظار اللجنة الطبية التي ســــنتعر  يف طلبات التكي  تجدر االإشــــارة، أأشو  تتلذ ســ
ضـــافية  لى معطيات الملف الطبيي، ويمكن لها أأش تطلج االإدالء بمعطيات اإ قراراتها ابالســـتلاد اإ

تلذ ش ت أأ قبل  ،حول الحاالت المعروضـــة عليها، كما يمكن لها أأش تطلج حنـــور المترشـــحاةم
ش كاش طلج تك  ،قراراتهـا النهـائيـة بـآأش تحـدد كتـابة ش ال تحديييف االمتحاش مبررا مما اإ د اوعه اإ

لى المرجعيات الرسمية المعتمدة في هذا المجال.        وذلك ،كذلككاش   ابالستلاد اإ

  


