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 تـــــــقــــديـــــــم
 

 

  مجهودات التي ما فتئت تبدلها مديرية الشؤون القانونية    يندرج هذا اإلصدار في سياق ال

 و المنازعات في مجال نشر المعارف القانونية المتعلقة  بمجال التربية و التكوين على 

المصالح المرآزية للوزارة و على األآاديميات الجهوية للتربية و التكوين و مصالحها 

  .لنشيطة في قطاع التربية و التكويناإلقليمية و الشرآاء االجتماعيين و الجمعيات ا

 يأتي هذا الكتاب الذي هو عبارة عن دليل عملي لالمتحانات المدرسية ،و في هذا اإلطار

 و التي تتوج بالحصول على شهادات الدروس ،المنظمة بمؤسسات التربية و التعليم العمومي

 مكونات التقويم أساسيا مناالبتدائية أو السلك اإلعدادي أو الباآالوريا التي تعتبر مكونا 

التربوي الذي يروم تحسين و إصالح المنظومة التربوية في إطار توجهات الميثاق الوطني 

  .للتربية و التكوين

 و يتضمن هذا اإلصدار النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بكل أصناف المؤسسات    

  : التعليمية و الممثلة فيما يلي

بمثابة   )2002 يوليو17(1423 جمادى األولى6ادر في صال 2.02.376مرسوم رقم ال 

 ؛ آما وقع تغييره و تتميمه،النظام األساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

    رقم والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلميالتربية الوطنيـة قرار وزير 

 شأن تنظيم في )2006 أآتوبر 16( 1427 من رمضان 23 صادر فيال 2383.06

  ؛ امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية

    رقم والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلميالتربية الوطنيـة قرار وزير 

 شأن تنظيم في )2006 أآتوبر 16( 1427 من رمضان 23 صادر فيال 2384.06

  ؛ السلك اإلعداديامتحانات نيل شهادة 

    رقموالتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي التربية الوطنيـة قرار وزير 

 شأن تنظيم في )2006 أآتوبر 16( 1427 من رمضان 23 صادر فيال 2385.06

 ؛ الباآالورياامتحانات نيل شهادة 

   1422  رمضان7 صادر في ال2071.01 رقم وزير التربية الوطنيةقـرار 

  .والثانويواالبتدائي  األوليبشأن النظام المدرسي في التعليم  )2001 نوفمبر23(
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  الـــــفــهرس

 الموضوع                                                                الصفحة
  

 2    ..............................................................................:..............................تقديم  

 

 بمثابة النظام ) 2002 يوليو17(1423 جمادى األولى6صادر في ال 2.02.376المرسوم رقم  

  4 .......   ........ :....تغييره و تتميمه وقع آما ،التربية والتعليم العمومي بمؤسسات الخاص األساسي
 

 صادرال 2383.06   رقم األطر والبحث العلمي  والتعليم العالي وتكوينالتربية الوطنيـة وزير قرار 

في شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس  )2006 أآتوبر 16( 1427 من رمضان 23 في

 16.   .........................................................................................:............. االبتدائية
  

صادر   2384.06  رقم البحث العلميالتربية الوطنيـة والتعليم العالي وتكوين األطر و قرار وزير 

بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك )  2006 أآتوبر 16( 1427 من رمضان 23في 

           24   ................................................................................. :.....................اإلعدادي

 

 صادرفي 2385.06  رقمينيـة والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمالتربية الوط قراروزير 

 33:....  اتنظيم امتحانات نيل شهادة الباآالوري بشأن) 2006 أآتوبر 16( 1427 من رمضان 23في 
  

 بشأن )2001نوفمبر23(1422 رمضان7  صادر في2071.01 رقم  وزير التربية الوطنيةقـرار 

 60......  ...........................................:.والثانويواالبتدائي  ليم األوليالنظام المدرسي في التع
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   2.02.376مرسوم رقم لا
 17(1423 جمادى األولى6صادر في ال

   )2002يوليو
  بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات

 آما وقع تغييره و ،التربية والتعليم العمومي
.تتميمه  

 

  )2002 يوليو 25 بتاريخ 5024رسمية عدد الجريدة ال(  -              
 

  )2005 ناير ي6 بتاريخ 5280رسمية عدد الجريدة ال(  -              
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   2.02.376مرسوم رقم ال

   )2002 يوليو17(1423 جمادى األولى6صادر في ال
  بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات

   آما وقع تغييره و تتميمه،لتربية والتعليم العمومي ا
  ******       
 

  
  ؛الوزير األول  

 
   1381 رمضان 2 الصادر في 1.61 .225على الظهير الشريف رقم  طالعاال بعد   

الراجعة لتنظيم الدروس بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية ) 1962 فبراير 7(
التابعة لوزارة التربية عليم ومؤسسات التكوين التربوي والنظام المدرسي لمؤسسات الت

  ؛  وال سيما الفصل األول منه،الوطنية
  

  1382 اآلخر ربيع  من19 الصادر في 1.61.237  رقموعلى الظهير الشريف
 وأ اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان إحداث المحدد بمقتضاه) 1962سبتمبر 19(

م والتكوين التربوي التابعة لوزارته وآذا في ميدان تسمية أو تحويل بعض مؤسسات التعلي
 تغيير أسماء هذه المؤسسات ؛

  

 الصادر  األآاديميات الجهوية للتربية والتكوينإحداثبالقاضي  07-00وعلى القانون رقم
  ؛ )2000 ماي 19( 1421 من صفر 15 بتاريخ 1-00-203تنفيذه الظهير الشريف رقم ب

  

بشأن ) 1998 فبراير 4 (1418 شوال 6 الصادر في 2.96.956 وعلى المرسوم رقم
  ؛وزارة التربية الوطنية اختصاصات وتنظيم 

  

) 1985 أآتوبر 4 (1406 من محرم 18 الصادر في 2.85 .742وعلى المرسوم رقم 
  تغييره وتتميمه ؛وقع ، آما  بشأن النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

  

) 1975 أآتوبر 17 (1395شوال من  11 الصادر في 2.75.680سوم رقم وعلى المر
بتدائية، آما وقع بشأن التعويضات الممنوحة للمعلمين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ا

 ؛تغييره وتتميمه
  

بشأن ) 1975 أآتوبر 17 (1395 شوال 11 الصادر في 2.75 .682وعلى المرسوم رقم    
لموظفي التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير ومرب بمؤسسات تعليم التعويضات الممنوحة 

 .الطور الثاني، آما وقع تغييره وتتميمه
  

  1423 من ربيع اآلخر22  المنعقد فيالوزاريمجلس الوبعد دراسة المشروع في   
 ، )2002 يوليو4(

  
  :ي ــــا يلــــرسم م
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 الباب األول
فـــريــتعال  

 المادة 1
 

ع     ومي    توض يم العم ة والتعل ات التربي ة      مؤسس ة للتربي ات الجهوي لطة األآاديمي ت س تح
ا الترابي        والتكوين رة نفوذه دم   و ،    في حدود دائ ة     تق يم في   خدمات التربي ائر مراحل    والتعل   س

  .  والثانويالتعليم األولي واالبتدائي
 المادة 2 

 

 : إلى مؤسسات التربية والتعليم العموميتنقسم 
  

  ويمكن أن تضم تعليما أوليا أو تعليما  ،وتختص بالمرحلة االبتدائية: االبتدائية ة المدرسـ   
 أن تشتمل هايمكنآما ،  أو هما معادون مستوى السنة النهائية إعداديا                              
   ؛فروع أو عدة فرععلى                             

        ويمكن أن تضم تعليما ابتدائيا أو ، اإلعدادية  ص بالمرحلةـــوتخت : اإلعداديةالثانوية ـ  
  ؛معا أو همادون مستوى السنة النهائية من التعليم التأهيلي، تأهيليا تعليما                          

 أو ، إعداديا ثانويا ويمكن أن تضم تعليما ، التأهيلية وتختص بالمرحلة  :  التأهيليةالثانويةـ 
      أقساما لتحضير  العليا أوالمعاهد والمدارسلولوج أقساما تحضيرية                          
   .آل ذلك التقني العالي أو شهادة                         

 

ويمكن أن تشتمل مؤسسات التربية والتعليم العمومي على أقسام تطبيقية لفائدة مراآز    
  .ة الوطنية التكوين التابعة لقطاع التربي

 

 المادة 3
 

ة        يمكن إحداث ثانويات تأهيلية نموذجية يتم تحديد مواصفاتها بموجب قرار للسلطة الحكومي
وين   ة والتك ة للتربي ة الجهوي راح من مجلس األآاديمي ى اقت اء عل ة بن ة الوطني ة بالتربي المكلف

  .المعنية 
 المادة 4 

 

ا       ي توفره دمات الت مل الخ ن أن تش اتيمك ومي مؤسس يم العم ة والتعل ى  التربي الوة عل  ع
ا   2المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة     ة منه  أعاله ، خدمات تربوية وتثقيفية مختلف

    :على الخصوص 
  ـ إنجاز  برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة أو بمؤسسات أخرى ؛  
رامج   ـ الجمع بين التربية النظامية وا      لتربية غير النظامية على سبيل التعاقب ، وإنجاز ب

  ؛و محاربة األميةللدعم التربوي     
 .ـ استضافة العروض العلمية والثقافية والفنية والرياضية والتكنولوجية 

  

 المادة 5 
 

    ،    أعاله  4تقوم مؤسسات التربية والتعليم العمومي بإنجاز الخدمات المشار إليها في المادة               
ا آل                       وافر عليه زات التي تت ل الستعمال الحجرات والتجهي وفق توزيع محكم لها و تدبير أمث
ائية   اعات المس اء الس ار وأثن ات طوال النه د وتنسيق األوق ق تمدي ك عن طري ة ، وذل مؤسس

  .ل أيام األسبوع والعطل المدرسيةوخال
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 المادة 6 
 
 

يم ال        ة والتعل ات التربي وفر مؤسس ن أن تت ومي عيمك ات   عم ى قاع رات وعل ى مختب ل
  . وال سيما منها قاعات متعددة الوسائط متخصصة ، 

و    آما      ذه ال  فر  ايمكن أن تت ى     ه ام   مؤسسات عل دم خدماتها           ادأقس ة أو مطاعم مدرسية تق خلي
ذ  دة التالمي ذه الخدمات . لفائ ديم ه د تق دد قواع ة وتح ة بالتربي ة المكلف لطة الحكومي رار للس بق

  .الوطنية
 المادة 7 

 

ر تسمية      تحدث      ة              وتسمى وتغي رار للسلطة الحكومي يم العمومي بق ة والتعل مؤسسات التربي
وين       ة والتك ة للتربي ة الجهوي دير األآاديمي ن م راح م ى اقت اء عل ة بن ة الوطني ة بالتربي المكلف

  .المعنية 
  8المادة                                                 

 

 التربية والتعليم العمومي وآذا شروط الحصول على بمؤسساتدرسي يحدد النظام الم
  .الشهادات المسلمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية 

  البـاب الثانـي 
  التربوي واإلداريآليات التأطير والتدبير

 
 المادة 9 

 

وي          دبير الترب أطير والت ة     واإلداري تتكون آليات الت يم العمومي من        بمؤسسات التربي  والتعل
  .إدارة تربوية ومجالس 

ا    ويمكن للمؤسسات المذآورة أن تتلقى دعما تقنيا أو ماديا              ة أو      أو ثقافي ات عام دن هيئ من ل
  .وذلك في نطاق المهام الموآولة لها وتحت مسؤوليتها خاصة في إطار اتفاقيات للشراآة ، 

  
  الفـرع األول

 التربويةاإلدارة 
  

 المادة 10
 

ة            ل التعليمي ب المراح ومي حس يم العم ة والتعل ات التربي يير مؤسس ى تس رف عل يش
 : أعاله ، األطر التالية 2المنصوص عليها في المادة

 

  المديـــر ؛  : أ ـ بالنسبة للمدرسة االبتدائية
 

      حارس حارس أو حراس عامون  للخارجية ،المدير ،: ـ بالنسبة للثانوية اإلعداديةب 
  ؛و مطاعم مدرسية  أ أقسام داخلية داخلية في حالة توافر المؤسسة علىعام لل 

  

المؤسسة على فرظر، مدير الدراسة في  حالة تواالمدير، النا : ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية
أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ،  

ة للمؤسسات التقنية ، حارس أو حراس عامون للخارجية ، حارس عام رئيس لألشغال بالنسب
  .للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية 
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 المادة 11 
                                            

  المدير                                         
 

ة ،     دير المؤسس وم م ع ميق اة م دبير الم راع س الت ندة لمجل ام المس ي المه ا ف نصوص عليه
  :  يلي  بما بعده ، 18المادة 

                ـ اإلشراف على التدبير التربوي واإلداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار         
رام  ةاحت ريعية والتنظيمي ير المصلحيةالنصوص التش ذآرات والمناش ا  ال والم اري به ج
  العمل ؛

ة     الس المؤسس ة مج وم   ـ رئاس ذا المرس ن ه اني م رع الث ي الف ا ف اذ المنصوص عليه واتخ
  اإلجراءات والتدابير الالزمة لتطبيق مقرراتها ؛

ى     ل عل روط الصحة   ضمان ـ العم وفير ش ة وت ي المؤسس ام ف ة والنظ ير الدراس ن س حس
  والسالمة لألشخاص والممتلكات ؛

ة         ـ اقتراح تو      ة الجهوي ى األآاديمي دبير شؤون المؤسسة عل فير وسائل العمل الضرورية لت
 للتربية والتكوين المعنية ؛

والعمل على تنفيذه بعد دراسته من      أنشطة المؤسسة   ب  الخاص  السنوي  العمل برنامج إعدادـ     
ة ق            صد  قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعني

 المصادقة عليه؛
رام اتفاق     ــ إب ادة    ليات ـ يات الم اة مقتض ع مراع راآة ، م ـبل   9لش ـرضها قـ اله ، وعـ  أع

  األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛ موافقة مدير تنفيذها علىالشروع في 
 ـ تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة ؛   

  .عرضه على مجلس التدبيروسير المؤسسة نشاط وير عام سنوي حول وضع تقرـ 
  

  

   12المادة 
  

  مدير الدراسة 
  

أقسام تحضير بأو المعاهد و المدارس العليا   لولوج يقوم مدير الدراسة باألقسام التحضيرية    
  :شهادة التقني العالي تحت إشراف مدير المؤسسة ، بما يلي 

ام العمل ا       ـ تتبع وتنسيق أعمال الموظف      ائمين بمه ام التحضيرية       ين الق وي الخاص باألقس  لترب
  أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛المعاهد و المدارس العليا  لولوج 

 ـ السهر على تنفيذ البرامج والمناهج واألنشطة التربوية المختلفة المتعلقة باألقسام التحضيرية           
   شهادة التقني العالي ؛أو بأقسام تحضيرللمعاهد والمدارس العليا 

  ـ تنظيم وتتبع ومراقبة مختلف عمليات التقويم واالمتحانات ؛
ا                      ـ اإلشراف على تنظيم التداريب الخاصة بتالمذة األقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العلي

  أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛
ذ لو  ـاد التالمي ـيه وإرشـ ي توجـ ـاهمة ف دارس ـ المســ د والم ام التحضيرية للمعاه وج األقس ل

  .العليا  أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي 
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   13المادة 
  

   الناظر
  : ، بما يلي  أعاله12 المؤسسة مع مراعاة مقتضيات المادة يقوم ناظر

                             ؛                     وتنسيقها ـ تتبع أعمال الموظفين القائمين بمهام العمل التربوي    
  الحصص الدراسية ؛ـ السهر على تنظيم العمل التربوي ووضع جداول 
  ـ تتبع تنفيذ المناهج واألنشطة التربوية المختلفة ؛

  ـ إنجاز األعمال التمهيدية ألشغال المجلس التربوي وتطبيق مقرراته ؛
  ـ العمل على تنفيذ جميع اإلجراءات التطبيقية إلنجاز العمل التربوي ؛

   .بتها ومراقـ المشارآة في تنظيم مختلف عمليات التقويم واالمتحانات
  

   14المادة 
  

  رئيس األشغال
  :، بما يلي  يقوم رئيس األشغال

  ـ المشارآة في برمجة مختلف أنشطة وحصص مواد التعليم التقني ؛
   ؛ وتتبعها ومراقبتهاـ المساهمة في تنظيم مختلف عمليات التقويم واالمتحانات
  ـ التنسيق بين فروع التعليم التقني النظري والتطبيقي ؛

ة للشعب     ـ وضع بر   ررات المجالس التعليمي             مجة سنوية ألنشطة التعليم التقني اعتمادا على مق
  التقنية وتحديد خطة تطبيقها والسهر على تنفيذها ؛

ة              واد األولي ا    ـ تنظيم مختلف أجنحة المشاغل والمختبرات وترتيب المعدات والم المستعملة به
   ؛ والعمل على صيانتهاوترشيد استغاللها

 تنظيم التداريب والزيارات الميدانية لتالميذ وأساتذة شعب التعليم التقني؛ـ 
  ؛ـ العمل على ربط عالقات مع القطاعات السوسيو اقتصادية لفائدة شعب التعليم التقني

  .ني ـ الخاصة بالتعليم التق المعداتـ اقتراح اقتناء وتجديد
  
   15المادة 

  الحارس العام للخارجية
  :، بما يلي  للخارجية العاميقوم الحارس 

  ـ تتبع أوضاع التالميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية واالجتماعية والصحية ؛ 
   وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم ؛ وتتبعهاـ ضبط ملفات التالميذ
ة       التالميذ  ـ مراقبة تدوين نتائج      ال اإلداري  بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز األعم
  التكميلية المتعلقة بها ؛

ي  ارير بخصوص انضباطالـ تلق ذتق الس   وعرض التالمي ى مج نهم عل ر المنضبطين م  غي
   ؛األقسام عند االقتضاء

  ؛تأطيرهم ومراقبتهم  والعاملين تحت إشرافهالمكلفين بمهام الحراسة التربوية ـ تنسيق أعمال 
 ؛ حانات وتتبعها ومراقبتهاـ المشارآة في تنظيم مختلف عمليات التقويم واالمت

   .وعرضها على مجالس األقسام التالميذ إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوكـ 
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   16 المادة
  

   الحارس العام للداخلية
  

داخلي                  يتولى الحارس العام للداخلية مسؤولية المحافظة على النظام واالنضباط  في القسم ال
ة التال    ى راح هر عل ة ، والس وم      للمؤسس ا يق يطهم ، آم ة مح تقامتهم ونظاف مان اس ذ وض مي

وي  ة نشاطهم الترب اة . بمراقب ك ، بتنشيط الحي ى ذل ة عالوة عل ام للداخلي وم الحارس الع ويق
  .الثقافية والرياضية والفنية للتالميذ الداخليين وتقديم المشورة لهم في هذا المجال 

  
  

  الفرع الثاني
  مجالس المؤسسة

  
  

  17المادة 
ـوي من مجلس التدبير والمجلس التربــس مؤسسات التربية والتعليم العمومي كون مجالـتت   

  . ومجالس األقساموالمجالس التعليمية
  

   18المادة   
  

  مجــــلس التدبير
  

  :يتولى مجلس التدبير المهام التالية 

ة                       رام النصوص التشريعية والتنظيمي داخلي للمؤسسة في إطار احت راح النظام ال ا    ـ اقت الجاري به

  العمل ، وعرضه على مصادقة مجلس األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛ 

ا ضمن       ا وإدراجه ادقة عليه ة والمص الس التعليمي وي والمج س الترب ل المجل رامج عم ة ب ـ دراس

   ؛ المقترح من قبلهبرنامج عمل المؤسسة

  ؛تتبع مراحل إنجازه ـ دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و

ع                ا للرف ـ االطالع على القرارات الصادرة عن المجالس األخرى ونتائج أعمالها واستغالل معطياته

  من مستوى التدبير التربوي واإلداري والمالي للمؤسسة ؛

  ـ دراسة التدابير المالئمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها ؛

  ع اتفاقيات الشراآة التي تعتزم المؤسسة إبرامها ؛إبداء الرأي بشأن مشاريـ 

   الموالية ؛  الدراسيةـ دراسة حاجيات المؤسسة للسنة

ين أن يتضمن                        - ذي يتع ق بنشاط وسير المؤسسة ، وال ام المتعل المصادقة على التقرير السنوي الع

    .لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير اإلداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة



 
  مديرية الشؤون القانونية و املنازعات

11 

   19لمادة ا
ادة                  ا في الم ة المنصوص عليه  أعاله   2يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمي

  :من 
ة ،        دير أـ بالنسبة للمدرسة االبتدائي ة           المؤسسة بصفته    م ل واحد عن هيئ ا ؛ ممث     رئيس

ة ؛                 ة االبتدائي ل واحد عن       التدريس عن آل مستوى دراسي من مستويات المرحل  ممث
ر اإلدا ة  األط ة والتقني ة  ؛ ري يس جمعي ذ ؛  رئ اء التالمي اء وأولي س  آب ن المجل ل ع ممث

  الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛
ة ،    ة  اإلعدادي ا ؛ حارس أو حراس       ب ـ بالنسبة للثانوي دير المؤسسة  بصفته رئيس  م

ا                ى أقس وافر المؤسسة عل ة   عامون للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة ت م داخلي
ير       ية ؛ مس ادة دراس ل م ن آ دريس ع ة الت ن هيئ د ع ل واح ية ؛ ممث اعم مدرس أو مط

وي       ه الترب ي التوجي ار ف ادية ؛ مستش الح االقتص ر    ؛ المص ـن األط ين عـ ين اثن ممثل
اعي                        ل عن المجلس الجم ذ ؛ ممث اء التالمي اء وأولي ة آب يس جمعي ة ؛ رئ اإلدارية والتقني

  ه الترابي ؛التي توجد المؤسسة داخل نفوذ
ة ،       ة التأهيلي دير الدراسة في        ج ـ بالنسبة للثانوي ا ؛ م دير المؤسسة  بصفته  رئيس م

ام                       ا أو أقس دارس العلي د والم وج المعاه ام تحضيرية لول ى أقس وافر المؤسسة عل حالة ت
ة ؛                       يس لألشغال بالنسبة للمؤسسات التقني اظر ؛ رئ الي ؛ الن لتحضير شهادة التقني الع

وافر المؤسسة          حارس أو حراس   ة ت ة في حال ام للداخلي  عامون للخارجية ؛ الحارس الع
ادة                            دريس عن آل م ة الت ل واحد عن هيئ ة أو مطاعم مدرسية ؛ ممث ام داخلي على أقس

ة وال  ر اإلداري ن األط ين ع ين اثن ية ؛ ممثل الح دراس ير المص ة ؛ مس تقني
ين عن تال    ؛؛مستشار في التوجيه التربوي     االقتصادية يس    ممثلين اثن ذ المؤسسة ؛ رئ مي

اعي التي توجد المؤسسة داخل                 ل عن المجلس الجم جمعية آباء وأولياء التالميذ ؛ ممث
  .نفوذه الترابي

ى     دعو لحضور اجتماعات المجلس عل دبير المؤسسة أن ي رئيس مجلس ت ويجوز ل
ذ                  ين عن تالمي ك ممثل ا في ذل دة في حضوره بم رى فائ سبيل االستشارة آل شخص ي

  . البتدائية والثانوية اإلعدادية المدرسة ا
  

  20المادة 
  

ى     ك ، وعل ى ذل ا دعت الضرورة إل دعوة من رئيسه آلم دبير المؤسسة ب ع مجلس ت يجتم
  : األقل مرتين في السنة 

  ـ دورة في بداية السنة الدراسية ، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة ،                   
  :وعلى الخصوص     

   برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه ؛دراسة* 
 .تحديد اإلجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي * 

ة  -     ات المؤسس زات وحاجي ة منج ية ، وتخصص لدراس نة الدراس ة الس ي نهاي             دورة ف
  :وبصفة خاصة 

  ر المؤسسة والمصادقة عليه ؛النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسي* 
  .تحديد حاجيات المؤسسة  للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها * 
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   21المادة 
يشترط لصحة مداوالت مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما ال يقل عن نصف أعضائه    

في الجلسة األولى وفي حالة عدم اآتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع 
  .بالحاضرينيكون النصاب و

 فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس األصوات،وتتخذ القرارات بأغلبية    
  .المجلس 

   22 المادة
تحدد آيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية               

  .الوطنية
   23 المادة

  المجلس التربوي
  :لتربوي للمؤسسة المهام التالية تناط بالمجلس ا

ة     ـعإـ  طة الداعم رامح األنش ة وب وي للمؤسس ل الترب ـنوية للعم رامج الســــ اريع الب داد مش
 والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها ؛

ـتقديـ  ـشأـ ات بــ ـم اقتراح ـج التعلي رامج والمناه سىلها عضعرومية ن الب ة  مجل  األآاديمي
  المعنية ؛الجهوية للتربية والتكوين

   المواد الدراسية ؛ مختلفالتنسيق بينـ 
تعماالت  - تعمال الحجرات واس ات اس ام وآيفي ى األقس ذ عل ع التالمي رأي بشأن توزي داء ال إب

 الزمن ؛
ع        التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة      برمجة االختبارات واالمتحانات  ـ    والمساهمة في تتب

 إنجازها؛مختلف عمليات 
ا             دراسة طلبات  - تفادة منه ذ المترشحين لالس عرضها  و المساعدة االجتماعية واقتراح التالمي

 التدبير؛على مجلس 
  . والفنية تنظيم األنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضيةـ 

   24المادة 
  

  : أعاله من 2يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة  
ة ،  أ ـ بالن     ة االبتدائي بة للمدرس ة      س ن هيئ د ع ل واح ا ؛ ممث فته رئيس ة بص دير المؤسس  م

اء  ن مستويات المرحلة االبتدائية ؛ التدريس عن آل مستوى دراسي م  رئيس جمعية آباء وأولي
  تالميذ المؤسسة؛

ة  ب ـ بالنسبة للثانوية اإلعدادية،    ؛مدير المؤسسة  بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين  للخارجي
يس                       م وي؛ رئ ه الترب ادة دراسية ؛ مستشار في التوجي مثل واحد عن هيئة التدريس عن آل م

  جمعية آباء وأولياء تالميذ المؤسسة ؛
ا؛  المؤسسة بصفته مدير ،ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية  وافر      رئيس ة ت دير الدراسة في حال  م

ة  امالمؤسس ى أقس ا أو عل دارس العلي د والم وج المعاه هادة   تحضيرية لول ام لتحضير ش  أقس
 ممثل واحد عن هيئة التدريس عن       ن للخارجية؛ يالعام الحراس   المؤسسة؛ ناظر   العالي؛التقني  

يس            مستشار في التوجيه التربوي   " دراسية؛آل مادة    ذ المؤسسة ؛ رئ ين عن تالمي ين اثن ممثل
  .جمعية آباء وأولياء تالميذ المؤسسة 

وي م              ين أعضاء المجلس الترب وين         ويتم تعي ة والتك ة للتربي ة الجهوي دير األآاديمي دن م ن ل
  .المعنية 
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  25المادة 
  

ى                       ك ، وعل ى ذل ا دعت الضرورة إل يجتـــمع المجلس  التربوي بدعوة من رئيسه آلم
  .األقل دورتين في السنة 

   26 المادة
  

  المجالس التعليمية
  

  :تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية 
  

  س المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية ؛ـ دراسة وضعية تدري
ات            ديم اقتراح ية وتق اهج الدراس ق المن رض تطبي ي تعت ات الت اآل والمعوق ة المش ـ مناقش

  لتجاوزها ؛
  ـ التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة ؛

  ـ وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛
ب ـ  ار الكت وي قصد   اختي س الترب ى المجل ادة وعرضها عل دريس الم ة لت ية المالئم المدرس

 المصادقة ؛
   ؛    لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنيةتحديد الحاجيات من التكوينـ 

  بتنسيق مع المفتش التربوي ؛ الخاصة بكل مادة دراسيةـ اقتراح برنامج األنشطة التربوية
 يذ في المادة الدراسية ؛تتبع نتائج تحصيل التالمـ 
 البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛ـ 
 اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية  آأرضية إلعداد جداول الحصص ؛ـ 
ة  ـ  ارير دوري از تق ية     إنج ادة دراس ل م اص بك وي الخ اط الترب ول النش ى  ح ها عل وعرض

  .وي وعلى المفتش التربوي للمادةالمجلس الترب
  

   27المادة 
  

  :  تتكون المجالس التعليمية حسب آل مادة من المواد الدراسية من 
ة ،   أ   ة اإلعدادي دير ـ بالنسبة للمدرسة االبتدائية والثانوي ا ؛   المؤسسة م ع    بصفته رئيس  جمي

  مدرسي المادة الدراسية ؛
مؤسسة  بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر  مدير الب ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية ، 

هادة      ام لتحضير ش ا أو أقس دارس العلي د والم وج المعاه ام تحضيرية لول ى أقس ة عل المؤسس
  .التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية 

  

   28المادة 
  

ادة  س التعليمي لكل   لـــجتمع المج ي    دعوة من رئيس         م ى          دراسية ب ا دعت الضرورة إل ه آلم
  . دورتين في السنةعلى األقل ذلك ، و
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   29المادة 
  

  مجـــــالـس األقســـــــام
  

  :تناط بمجالس األقسام المهام التالية
 النظر بصفة دورية في نتائج التالميذ واتخاذ قرارات التقدير المالئمة في حقهم ؛ـ 
  صد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية ؛تحليل واستغالل نتائج التحصيل الدراسي قـ 
التكرار أو فصلهم في                  ـ   م ب اتخاذ قرارات انتقال التالميذ إلى المستويات الموالية أو السماح له

  ؛وذلك بناء على النتائج المحصل عليهانهاية السنة الدراسية 
 ؛والبت فيها دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه ـ 
داخلي                 اقتراح القر ـ   ر المنضبطين وفق مقتضيات النظام ال ارات التأديبية في حق التالميذ غي

  .للمؤسسة
   30المادة 
  

ادة                  ا في الم ة المنصوص عليه :  أعاله  من    2تتكون مجالس األقسام حسب المراحل التعليمي
ع مدرسي القسم      أ ـ بالنسبة للمدرسة االبتدائية    ا ؛ جمي                  ، مدير المؤسسة بصفته رئيس

  المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تالميذ المؤسسة ؛
ة ،      ة اإلعدادي بة للثانوي امين    ب ـ بالنس راس الع ا ؛ الح فته رئيس ة بص دير المؤسس م

ة                      ل عن جمعي ع مدرسي القسم المعني ؛ ممث وي ؛ جمي للخارجية ؛ مستشار في التوجيه الترب
   ؛آباء وأولياء تالميذ المؤسسة

ة  ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية ،    مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حال
ير       ام لتحض ا أو أقس دارس العلي د والم وج المعاه يرية لول ام تحض ى أقس ة عل وافر المؤسس ت

وي     ه الترب ي التوجي ار ف ة ؛ مستش امين للخارجي راس الع الي ؛ الح ي الع هادة التقن ع ، ش جمي
  .لمعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تالميذ المؤسسةمدرسي القسم ا

وعند اجتماع مجلس القسم آهيئة تأديبية ، يضاف إلى أعضائه ، ممثل عن تالميذ القسم               
  .المعني يختار من بين زمالئه 

   31المادة 
دورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي                ـاية ال تجتمـــع مجالس األقســام في نه
  .اري   به  العمل الج

  الباب الثالث
  مقتضيات مختلفة

  

   32المادة 
  

ام اإلدارة                     ين بمه يهم المكلف ا ف يم العمومي بم ة والتعل يحدد عدد العاملين بكل مؤسسة للتربي
ة  ة       التربوي لطة الحكومي ه الس ر علي ة تؤش ة الوطني ة بالتربي ة المكلف لطة الحكومي رار للس بق

  .المكلفة بالمالية 
   33المادة 
  

ة لشغل                         وائح األهلي ات وضع ل ة آيفي ة الوطني ة بالتربي ة المكلف  يحدد قرار للسلطة الحكومي
  .مؤسسات التربية والتعليم العموميمهام اإلدارة التربوية ب

  



 
  مديرية الشؤون القانونية و املنازعات

15 

   34المادة 
  

دارس و              ى الم ذا المرسوم عل ات العسكرية التي تظل خاضعة           ال تطبق مقتضيات ه الثانوي
ا ،   ة له ادة   للنصوص المنظم ام الم ا ألحك ك طبق م  14وذل انون رق ن الق  القاضي 07-00 م

  .بإحداث األآاديميات الجهوية للتربية والتكوين 
  

   35المادة 
  

افيين       ين إض ين مدرس ن تعي دة أو يمك ة واح ي مؤسس ين   ف ين ب ين متنقل ات   مدرس  مؤسس
ة  ا  ذو ، مختلف ا مع دعم أو هم ويض أو ال ك بغرض التع ددهم وطريق. ل دد ع وزيعهم ويح ة ت

  .وجداول حصصهم بمقرر لمدير األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية 
  

   36المادة 
  

يستفيد مديــر الدراسة باألقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام   
لتحضير شهادة التقني العالي ، من التعويض المخول لناظر المؤسسة بموجب النصوص 

  .مية الجاري بها العمل التنظي
   37المادة 
  

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس 
 فبراير 11 (1391 ذي الحجة 25 بتاريخ 2-72-113التاريخ ، مقتضيات المرسوم رقم 

مقتضيات بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي ، باستثناء ) 1972
 11 بتاريخ 2.75.673 منه ، وتنسخ آذلك مقتضيات المرسوم رقم 9 و7 و6 و5الفصول 

بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات تعليم الطور ) 1975 أآتوبر 17 (1395شوال 
   منه ، وذلك إلى حين صدور8 و6 و5 و4األول ، باستثناء مقتضيات الفصول 

تربية الوطنية يحدد بموجبه عدد العاملين بمؤسسات التربية قرار للسلطة الحكومية المكلفة بال
  .والتعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام اإلدارة التربوية

  

   38المادة 
  

آل الخوصصة والسياحة  يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير االقتصاد والمالية و
  .سمية  تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرفيما يخصه، 

  
  ).2002 يوليو 17 (1423 جمادى األولى 6وحرر بالرباط في                          

  
  .عبد الرحمن يوسفي : اإلمضاء                                                               

  :وقعه بالعطف 
  وزير التربية الوطنية ،

  .عبد اهللا ساعف : اإلمضاء
  الماليةوزير االقتصاد و

  والخوصصة والسياحة،
  .ح اهللا ولعلو تف: اإلمضاء
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 قرار
 و الب األطر  والتعليم العالي وتكوينالتربية الوطنيـة لوزير   
 مي
 16(1427 من رمضان23 صادر فيال 2383.06 رقم

  )2006أآتوبر
في شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس        

    االبتدائية
                

  )2006 ديسمبر28 بتاريخ 5486الجريدة رسمية عدد (    
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 قرار 

   والتعليم العالي وتكوينالتربية الوطنيـة  لوزير
  األطر والبحث العلمي

                 )2006 أآتوبر 16( 1427 من رمضان 23 صادر في 2383.06    رقم
       في شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية                   

******  
  

  وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي؛
 

   1381ان ــــ رمض2 الصادر في 1-61-225بعد اإلطالع على الظهير الشريف رقم      
زير التربية الوطنية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات بتحديد اختصاصات و) 1962 فبراير 7( 

والنظام المدرسي بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التأهيل التربوي التابعة لوزارة التربية 
  وال سيما الفصل األول منه ؛ ،الوطنية

  

  1377  ذي الحجة7 الصادر فــــي 1-58-060وعلى الظهير الشريف رقـــم    
  ن زجر الخداع في االمتحانات والمباريات العمومية ؛بشأ) 1958 يونيو 25( 

  

 المتعلق بإحداث األآاديميات الجهوية للـــتربية والتكوين 07-00وعلى القانون رقم    
 1421 من صـــفـر 15 بـتاريخ 1.00.203الصـــادر بتنفـــيذه الظـــهير الشـــريف رقــم 

  ؛)2000 ماي 19(
  

بة النظام األساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر  بمثا06-00وعلىالقانون رقم 
  ؛) 2000 ماي 19(1421 من صفر 15 بتاريخ 1.00.202بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 

) 2002يوليو  17 (1423 جمادى األولى 6 الصادر في 2-02-376رقم  وعلىالمرسوم
آما وقع تغييره عمومي ، بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم ال

  وتتميمه؛
  

   1422 رمضان 7 الصادر في 2071-01وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 
  بشأن النظام المدرسي في التعليم األولي واالبتدائي والثانوي ؛) 2001 نوفمبر 23( 
  

  : قـــــرر ما يلي          
  

  الباب األول
  مقتضيات عامة

  1لمادة ا

 تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية  جهوية للتربية والتكوينتتولى األآاديميات ال  
  .في النيابات اإلقليمية الخاضعة لدائرة نفوذها الترابي
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  2المادة 

 العاملين  اإلقليميينيمكن أن يفوض مدير األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين للنواب  
لى تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية أآاديمية، مهمة السهر ع بالنفوذ الترابي لكل

  .مع التقيد بمقتضيات هذا القرار

  3المادة 

  :تنظم امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية بالنسبة للمترشحين الرسميين آما يلي
امتحان آتابي موحد على الصعيد اإلقليمي ينظم في ختام السنة السادسة من التعليم   -

  االبتدائي؛
 امتحان آتابي موحد على صعيد المدرسة االبتدائية ينظم في ختام النصف األول من  -

  السنة السادسة من التعليم االبتدائي؛
  . االبتدائيمراقبة مستمرة لمواد السنة السادسة من التعليم  -
  

  : امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية بالنسبة للمترشحين األحرار آما يليوتنظم
على الصعيد اإلقليمي بالنسبة للمترشحين األحرار البالغين  ينظم آتابي موحد ان امتح 

 . تاريخ إجراء االمتحانعند ،)المترشحين األحرار الصغار فئة( سنة فأقل 18من العمر 
امتحان آتابي موحد ينظم على الصعيد الجهوي بالنسبة للمترشحين األحرار الذين  

   . تاريخ إجراء االمتحانعند، )ين األحرار الكبارفئة المترشح( سنة 18يتجاوز عمرهم 
     

 بعده من اجتياز االمتحان 11ويعفى المترشحون األحرار المنصوص عليهم في المادة 
 .الكتابي الموحد على صعيد المدرسة االبتدائية ومن المراقبة المستمرة

  نيالباب الثا                                                      
 االمتحانات      

  4المادة                                             

 اختبارات في مواد  بعده،11 المنصوص عليهم في المادة  الرسميونالمترشحونيجتاز      
  :السنة السادسة من التعليم االبتدائي آما يلي 

ياضيات في االمتحان الكتابي اللغة العربية والتربية اإلسالمية واللغة الفرنسية والر -   
  الموحد  على الصعيد اإلقليمي؛

اللغة العربية والتربية اإلسالمية و اللغة الفرنسية والرياضيات واالجتماعيات والنشاط     - 
  العلمي في االمتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة االبتدائية ؛

سية والرياضيات واالجتماعيات والنشاط اللغة العربية والتربية اإلسالمية واللغة الفرن  -
  .العلمي والتربية الفنية والتربية البدنية في المراقبة المستمرة

  

 أعاله، 3 من فئة الصغار المنصوص عليهم في المادة األحرار  المترشحونيجتاز    
في نفس االختبارات التي يجتازها االمتحان الكتابي الموحد على الصعيد اإلقليمي 

ون الرسميون، باإلضافة إلى ذلك تجتاز هذه الفئة من المترشحين اختبارا جهويا في المترشح
  .مادة النشاط العلمي واختبارا جهويا آخر في مادة االجتماعيات

 أعاله، فيجتازون 3  أما المترشحون األحرار من فئة الكبار المنصوص عليهم في المادة   
اللغة العربية والتربية اإلسالمية و اللغة في مواد امتحانا آتابيا موحدا على الصعيد الجهوي 

  .  باإلضافة إلى اختبار في  الثقافة والعلومالفرنسية والرياضيات
األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين تاريخ ومواقيت إجراء اختبارات ) ة( ويحدد مدير     

  .من السنة الدراسيةر في أية فترة من فئة الكبا االمتحان الخاص بالمترشحين األحرار
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  5لمادة ا

تحدد مواد امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية بمعامالتها ومدد إنجازها بالنسبة    
    . بهذا القرارالملحق 1للمترشحين الرسميين وفق الجدول رقم 

وتحدد مواد امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية بمعامالتها ومدد إنجازها    
بهذا  الملحقين 3ورقم   2 رقم ين وفق الجدول حسب الفئتينرشحين األحرار للمت بالنسبة
  .القرار

وتجرى اختبارات االمتحان الكتابي الموحد على الصعيد اإلقليمي في مقررات السنة    
   .االبتدائيللتعليم السادسة 

ررات وتجرى اختبارات االمتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة االبتدائية في مق   
  .النصف األول من السنة السادسة من التعليم االبتدائي

وتجرى المراقبة المستمرة في جميع المواد المقررة في السنة السادسة من التعليم االبتدائي     
  .بالتعليم االبتدائيتحددها السلطة الحكومية المكلفة التي كيفيات الوفق 

  6المادة 

 في اختبارات المراقبة المستمرة بالنسبة للمترشحين  ة إجباريايعتبر اختبار التربية البدني     
الرسميين، ويعفى منه المترشحون الرسميون الذين ال يستطيعون المشارآة فيه ألسباب تقنية 

 تقديم شهادة بذلك يسلمها طبيب شريطة أو ألسباب صحية ،يتم تحديدها سنويا بدورية وزارية
  .للصحة المدرسية 

  7المادة 

آثر من اختبار من اختبارات أتبر موجبا للرسوب الحصول على نقطة الصفر في يع   
 الكتابي الموحد على الصعيد اإلقليمي واالمتحاناإلمتحان الكتابي الموحد على الصعيد 

  . أعاله4الجهوي المنصوص عليهما في المادة 

  8المادة 

الصعيد اإلقليمي الخاصة  مواضيع اختبارات االمتحان الكتابي الموحد على  فيما يخص*  
  :بالمترشحين  الرسميين والمترشحين األحرار من فئة الصغار

يختار مدير آل أآاديمية جهوية للتربية والتكوين في نطاق دائرة نفوذه الترابي، ومع التقيد 
بمقتضيات هذا القرار، مواضيع اختبارات هذا االمتحان ويحدد تواريخ وساعات وأماآن 

  . أعضاء لجانهاإجرائها ، ويعين

فيما يخص مواضيع اختبارات االمتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي الخاصة * 
  :بالمترشحين األحرار من فئة الكبار

 ومع التقيد  جهوية للتربية والتكوين في نطاق دائرة نفوذه الترابي،الآاديمية األ مدير يعين
الخاص على صعيد الجهة الموحد كتابي البمقتضيات هذا القرار،  أعضاء لجنة االمتحان 

وتتولى هذه اللجنة إعداد مواضيع االمتحان الكتابي . بالمترشحين األحرار من فئة الكبار
  .  أعاله4الموحد الجهوي في المواد المبينة في الفقرة الثالثة من المادة 
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  :االبتدائيةالمدرسة فيما يخص مواضيع اختبارات االمتحان الكتابي الموحد على صعيد * 
  

 ومع التقيد  آاديمية جهوية للتربية والتكوين في نطاق دائرة نفوذه الترابي، آل أ مديريعهد
 إلى آل نائب إقليمي في حدود دائرة نفوذه الترابي باختيار مواضيع بمقتضيات هذا القرار، 

إجرائها على صعيد المدرسة اإلبتدائية وتحديد تواريخ وساعات الموحد الكتابي االمتحان 
  . وتعيين أعضاء لجنها

  9المادة 
يرأس لجان التصحيح والمداوالت مديرو األآاديميات الجهوية للتربية و التكوين    

أو من ينيبونهم في ذلك النواب اإلقليميون آل واحد منهم في دائرة نفوذه الترابي  ويساعدهم 
  .عنهم للقيام بذلك

  10المادة 
العاملين في اإلقليميين  للنواب  جهوية للتربية والتكوين أن يفوضيمكن لمدير األآاديمية ال    

 صالحية اإلعالن عن نتائج شهادة الدروس االبتدائية وإطالع  لكل أآاديمية ، النفوذ الترابي 
  . التي حصلوا عليها وتسليم شهادة الدروس االبتدائية المترشحين على النقط

  الباب الثالث                                      

  الترشيح لالمتحانات                                 

  11المادة 

  :أعاله 1يمكن أن يشارك في امتحانات نيل شهـادة الدروس االبتدائية المنصوص عليها في المادة   
  :بصفة مترشحين رسميين    -1

  ة من التعليم االبتدائي؛  العمومي المسجلون بالسنة السادسالتربية والتعليمـ تالميذ مؤسسات 
  ؛المسجلون بالسنة السادسة من التعليم االبتدائي الخصوصي المدرسي التعليم ـ تالميذ مؤسسات

    .التعليم االبتدائي من السادسة السنة في والمدمجون النظامية غير التربية دروس من ـ المستفيدون
  

 آل شخص :ار من فئة الكبار  بصفة مترشحين أحرار من فئة الصغار أو مترشحين أحر-2
  .غير ممدرس

  12المادة 
  

 العمومي أو بمؤسسات التعليم التربية والتعليميعتبر التالميذ المتمدرسون بمؤسسات 
المدرسي الخصوصي مترشحين تلقائيا الجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية، 

 المتواجدين داخل  نيابات اإلقليميةوذلك بناء على اللوائح التي تسلمها هذه المؤسسات إلى ال
  . دائرة نفوذها الترابي

  

 أن يودعوا طلبات ترشيحهم مباشرة  من فئة الصغارويجب على المترشحين األحرار     
وذلك قبل متم شهر يناير من السنة الدراسية التي ، بالنيابة اإلقليمية التابع لها محل إقامتهم 

وتقدم طلبات الترشيحات في دفاتر . ناتها على أبعد تقديريرشحون أنفسهم للمشارآة في امتحا
  .امتحانات مطابقة لنموذج تعتمده السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية

  

 باألآاديمية الجهوية  طلبات ترشيحهمنيودعوف  من فئة الكبار األحرارون المترشح أما     
األآاديمية ) ة( في اآلجال التي يحددها مديرك وذل،  التابع لها محل إقامتهم للتربية والتكوين 
  .والتكوين الجهوية للتربية 
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  الرابع الباب 
  تقييم االختبارات وشروط النجاح  

  13لمادة ا

  : بالنسبة للمترشحين الرسميين -

يعد ناجحا في شهادة الدروس االبتدائية آل مترشح حصل في مجموع اختبارات االمتحان    
 واالمتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة  ى الصعيد اإلقليميالكتابي الموحد عل

االبتدائية والمراقبة المستمرة آما هي محددة في الباب الثاني من هذا القرار على معدل 
  . على األقل10 من 5يساوي 

  

لمعدل االمتحان الكتابي الموحد على الصعيد ) 1(ولحساب هذا المعدل يخصص المعامل
 لمعدل االمتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة  )1(معامل اإلقليمي وال

  .للمعدل السنوي للمراقبة المستمرة) 2( والمعامل  االبتدائية
  

وآل مترشح يقل معدله العام عن المعدل المقرر أعاله، ال يعد ناجحا في شهادة الدروس 
  .ان بناء على ملفه المدرسياالبتدائية إال بعد مداوالت خاصة في شأنه تقوم بها لجنة االمتح

  
  : بالنسبة للمترشحين األحرار-

  

يعد ناجحا في شهادة الدروس االبتدائية آل مترشح حصل في مجموع اختبارات االمتحان    
  . على األقل10 من 5 على معدل يساوي  الكتابي الموحد على الصعيد اإلقليمي

ر نقط المواد التي اجتازوا وتعتبر في حساب المعدل النهائي للمترشحين األحرا   
 أعاله، مرجحة بالمعامالت المحددة في 4آما هو منصوص عليها في المادة  اختباراتها
  .المرفقين بهذا القرار" 3"ورقم" 2"رقم  الجدولين 

  14لمادة ا

االمتحان الكتابي الموحد أي اختبار من اختبارات مترشح تخلف عن المشارآة في  آل   
 أو على الصعيد الجهوي يمنح صفرا الصعيد اإلقليمي ىاإلبتدائية أو علصعيد المدرسة على 

  .في هدا اإلختبار

  15المادة 

  : التالية الميزاتتسلم شهادة الدروس االبتدائية بإحدى 
  

   ؛10 من 6مقبول إذا حصل المترشح على معدل يقل عن   -
  ؛10من 7ويـــقل عنعلى األقل  10 من 6إذا حصل المترشح على معدل يساوي  مستحسن  -
   ؛10 من 8   على األقــل ويقل عن10 من 7 حسن إذا حصل المترشح على معدل يساوي  -
   .10 على األقل من 8حسن جدا إذا حصل المترشح على معدل يساوي   -
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  16لمادة ا

 أعاله والذين 3يسمح للمترشحين األحرار من فئة الصغار المنصوص عليهم في المادة    
ى شهادة الدروس االبتدائية، بالتسجيل في إحدى المؤسسات الثانوية اإلعدادية حصلوا عل

  . قصد متابعة دراستهم

  17لمادة ا

، 2007-2006 يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من السنة الدراسية   
  در في الصا2068-01وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار وزير التربية الوطنية رقم 

بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس ) 2001 نوفمبر 23 ( 1422رمضان  7 
  .االبتدائية
  
  
  ) 2006 أآتوبر 16( 1427 من رمضان 23وحرر بالرباط، في       

                                                                                           
 .حبيب المالكي:                                                     اإلمضاء                      
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  امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية
  

  المترشحون الرسميون : 1الجدول رقم 
  

  المراقبة المستمرة
) 50(%  

االمتحان الموحد على صعيد المدرسة 
  %)25(االبتدائية 

  حان الموحد اإلقليمياالمت
)25(%  

  المدة  المعامالت  المواد  المدة  المعامالت  المواد  المعامالت  المواد
 اللغة العربية  د30س 1  1  اللغة العربية  1  اللغة العربية

  د30س1  3  والتربية اإلسالمية

  د30س1  2  اللغة الفرنسية  د30س 1  1  اللغة الفرنسية  1  اللغة الفرنسية
  د30س1  2  الرياضيات  د30س 1  1  اتالرياضي  1  الرياضيات

   د45  1  التربية اإلسالمية  1  التربية اإلسالمية
   د45  1  االجتماعيات  1  االجتماعيات
   د45  1  النشاط العلمي  1  النشاط العلمي
  1  التربية الفنية
  1  التربية البدنية

    

  

  
  المترشحون األحرار من فئة الصغار : 2الجدول رقم 
  )  سنة فأقل18الغون من العمر  الب(        

  

  المدة         المعامالت        المواد
   د30 س1  3   التربية اإلسالمية واللغة العربية
   د30 س1  2  اللغة الفرنسية
   د30 س1  2  الرياضيات
      د45  1  االجتماعيات
   د45  1  النشاط العلمي

  
  

  الكباراألحرار من فئة ن ومترشحال : 3الجدول رقم 
  )سنة  18أآثر من لبالغون من العمر ا( 

  

  
  
  
  
  
  

  المدة  المعامالت  المواد
  د 30س 1  3   التربية اإلسالمية واللغة العربية
  د 30س 1  2  اللغة الفرنسية
  د 30س 1  2  الرياضيات

 د 30س 1 2  الثقافة والعلوم
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 قرار

 و الب األطر  والتعليم العالي وتكوينالتربية الوطنيـة لوزير   
 مي

 16(1427 من رمضان23 صادر في 2384.06 مرق 
  )2006أآتوبر

السلك اإلعداديفي شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة           
                

 
  )2006 ديسمبر28بتاريخ  5486الجريدة الرسمية عدد    ( 
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  قرار

   العالي وتكوينوالتعليمالتربية الوطنيـة  لوزير
   العلميوالبحثاألطر 

 )                2006 أآتوبر 16( 1427 من رمضان 23صادر في   2384.06  رقم
                 بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك اإلعدادي

        ******  
 

  يم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي؛وزير التربية الوطنية والتعل
    

  1381 رمضان 2 الصادر في 1-61-225بناء عــلى الظهـير الشريف رقــم      
بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات ) 1962 فبراير 7(

ة لوزارة التربية والنظام المدرسي بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التأهيل التربوي التابع
  الوطنية، وال سيما الفصل األول منه ؛

  

  1377 ذي الحجة 7 الصادر في1-58-060طالع على الظهير الشريف رقم ال   وبعد ا
  بشأن زجر الخداع في االمتحانات والمباريات العمومية ؛) 1958 يونيو 25( 

  

وية للتربية والتكوين الصادر  المتعلـق بإحداث األآــاديميات الجه07-00   وعلى القانون رقم 
  ؛) 2000 ماي 19 (1421 من صفر 15 بتاريخ 1-00-203بتنفـيذه الظهـير الشريف رقم 

  

 بمثابـة النظام األساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر 06-00  وعـلى القانون رقم 
  ؛) 2000 ماي 19 (1421 من صفر15 بتاريخ 1-00-202بتنفيذه الظهـير الشريف رقـم 

  

) 2002 يوليو 17 ( 1423 جمادى األولى 6 الصادر في 2-02-376   وعلى المرسوم رقم 
  بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، آما وقع تغييره وتتميمه ؛

  

 1422رمضان  7 الصادر في2071 .01وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 
  نظام المدرسي في التعليم األولي واالبتدائي والثانوي؛بشأن ال) 2001نوفمبر23(

  
  :قـــــرر ما يلـي 

  الباب األول
  مقتضيات عامة

  1المادة 
تتـــولى األآاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حدود دائرة نفوذها الترابي تنظيم    

  : نيل شهادة السلك اإلعدادي وفـق ما يلي امتحانات
  د على الصعيد الجهوي ينظم في ختام السنة الثالثة من السلك اإلعدادي ؛ امتحان آتابي موح-
 امتحان آتابي موحد على صعيد الثانوية اإلعدادية ينظم في ختام النصف األول من السنة - 

  الثالثة من السلك اإلعدادي؛
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  . مراقبة مستمرة لمواد السنة الثالثة من السلك اإلعدادي -
 بعده ، من االمتحان الكتابي 11ر المنصوص عليهم في المادة ويعفى المترشحون األحرا 

 اإلعدادية ومن المراقبة المستمرة، وذلك وفق المقتضيات الواردة الثانويةالموحد على صعيد 
  . بعده 3 و 2في المادتين 

  الباب الثاني
   االمتحانات

  

  2المادة 
  

 بعده ، اختبارات االمتحان 11   يجتاز المترشحون الرسميون المنصوص عليهم في المادة 
الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي في مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات 

  .والتربية اإلسالمية واالجتماعيات
  

   ويجتاز المترشحون الرسميون بالتعليم األصيل هده اإلختبارات في مواد اللغة العربية واللغة 
تماعيات باإلضافة إلى اختبار في التفسير والحديث واألخالق الفرنسية والرياضيات واالج
  .واختبار في الفقه والتوحيد

  

   غير أنه بالنسبة لمادة االجتماعيات، يجرى االختبار في التربية على المواطنة، ويتم، 
  . باإلضافة إلى ذلك، تنظيم قرعة لالختيار بين التاريخ أو الجغرافيا

    

يد آل أآاديمية جهوية للتربية والتكوين خالل شهر أبريل من آل  وتجرى  القرعة على صع
سنة دراسية، ويحضرها  مدير ثانوية إعدادية ومفتش تربوي لمادة االجتماعيات وأستاذ لنفس 
المادة وممثل عن جمعية آباء وأولياء التالميذ وممثل عن تالميذ السنة الثالثة من السلك 

  .ألآاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ا   يعينون من لدن مدير،اإلعدادي
  

   ويجتاز المترشحون الرسميون آذلك، االمتحان الكتابي الموحد على صعيد الثانوية اإلعدادية 
في المواد المعممة وغير المعممة في نهاية النصف األول من السنة الدراسية ، آما يجتازون 

  .معممة وغير المعممةاختبارات المراقبة المستمرة في المواد ال
  

   أما المترشحون األحرار فيجتازون امتحانا موحدا على الصعيد الجهوي في ختام النصف 
األول من السنة الدراسية واالمتحان الموحد على الصعيد الجهوي الذي يجتازه المترشحون 

  .الرسميون في ختام النصف الثاني من السنة الثالثة من السلك اإلعدادي 
  

   3 المادة
  تحدد مواد امتحانات نيل شهادة السلك اإلعدادي ومعامالتها ومدد إنجازها بالنسبة للمترشحين  

  .المرفقين بهذا القرار) ب(1و ) أ(1الرسميين وفق الجدولين رقم 
  

  وتحدد مواد امتحانات نيل شهادة السلك اإلعدادي ومعامالتها ومدد إنجازها بالنسبة للمترشحين 
   . المرفقين بهذا القرار)  ب(2و ) أ(2لجدولين رقم األحرار وفق ا

  

   وتجرى المراقبة المستمرة في جميع المواد المقررة في السنة الثالثة من السلك اإلعدادي وفق 
  . الكيفيات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي اإلعدادي 

  

  4المادة 
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إجباريا ، ويعفى منه المترشحون الذين ال يستطيعون المشارآة    يعتبر اختبار التربية البدنية 
  .فيه ألسباب صحية شريطة اإلدالء بشهادة طبية مسلمة من لدن طبيب للصحة المدرسية

  

     
  5لمادة ا

  

   يعتبر اختبار التربية البدنية ضمن مواد االمتحان الكتابي الموحد على صعيد الثانوية 
وتدخل نقطه في حساب معدل االمتحان الكتابي الموحد . لمستمرةاإلعدادية وضمن المراقبة ا

  .على صعيد الثانوية اإلعدادية وفي حساب معدل المراقبة المستمرة
  

  

   6المادة        
  

  :  يعتبر موجبا للرسوب
في اختباري نفس المادة في اإلمتحانين الكتابيين الموحدين " الصفر" الحصول على نقطة -

م النصف األول وفي ختام النصف الثاني من السنة الثالثة من التعليم الثانوي المنظمين في ختا
  اإلعدادي؛

  

في أآثر من اختبار من اختبارات االمتحان الجهوي الموحد " الصفر" الحصول على نقطة -
  .المنظم في ختام السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي

 
  7المادة 

  

 جهوية للتربية والتكوين في حدود دائرة نفوذه الترابي ، ومع التقيد    يختار مدير آل أآاديمية
بمقتضيات هذا القرار، مواضيع اختبارات االمتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي 
ويحدد تواريخ وساعات وأماآن إجرائها ويعين أعضاء لجانها من بين المفتشين التربويين 

  . الثانوي التأهيلي وأساتذة التعليم الثانوي اإلعداديللتعليم الثانوي وأساتذة التعليم 
  

  8المادة 
  

   يسهر مدير الثانوية اإلعدادية على تنظيم االمتحان الكتابي الموحد على صعيد المؤسسة، مع 
مراعاة مقتضيات هذا القرار، بما في ذلك العمل على تكوين لجان من أساتذة مواد السنة الثالثة 

  .بغية إعداد مواضيع االختبارات وتصحيحهامن السلك اإلعدادي 
   آما يقترح مدير الثانوية اإلعدادية على النائب اإلقليمي المعني تواريخ وساعات إجراء 

  .الكتابي الموحد على صعيد المؤسسةاالمتحان 
  
  9المادة 

  

ينيبونهم   يرأس لجان التصحيح والمداوالت مديرو األآاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو من 
  .عنهم للقيام بذلك

  10المادة            
  

   يعلن مدير آل أآاديمية جهوية للتربية والتكوين عن نتائج امتحانات نيل شهادة السلك 
  . اإلعدادي ويطلع المترشحين على النقط التي حصلوا عليها ويسلم شهادة السلك اإلعدادي
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  الباب الثالث
  الترشيح لالمتحانات  

  

  11المادة        
  

  : أعاله1يمكن أن يشارك في امتحانات نيل شهادة السلك اإلعدادي المنصوص عليها في المادة 
  

  : ـ بصفة مترشحين رسميين1
  

تالميذ مؤسسات  التربية والتعليم العمومي المسجلون بالسنة الثالثة من السلك اإلعدادي، 
بالسنة الثالثة من السلك اإلعدادي وتالميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المسجلون 

والحاصلون على شهادة الدروس االبتدائية أو ما يعادلها مع مضي سنتين قبل سنة الترشيح 
  . يناير من سنة الترشيح30 سنة في 20عمرهم  والذين ال يفوق

  

  :ـ بصفة مترشحين أحرار 2
  

لثة من السلك اإلعدادي  تالميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المسجلون بالسنة الثا-
والحاصلون على شهادة الدروس االبتدائية أو شهادة نهاية الدروس االبتدائية المنصوص عليها 

 مارس 26 (1406 من رجب 15 الصادر في 542-86في قرار وزير التربية الوطنية رقم 
 بإحداث شهادة نهاية الدروس اإلعدادية وتنظيم آيفيات وشروط الحصول عليها،) 1986

 سنة من سنة 21والمسلمة قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، والذين اليفوق عمرهم 
  االمتحان؛

المترشحون غير المسجلين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو التعليم المدرسي - 
الخصوصي والحاصلون على شهادة الدروس االبتدائية أو شهادة نهاية الدروس االبتدائية أو ما 

  .عادلهما مع مضي سنتين قبل سنة الترشيحي
  

  12المادة       
  

يعتبر التالميذ المتمدرسون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التعليم المدرسي     
الخصوصي مترشحين تلقائيا الجتياز امتحانات نيل شهادة السلك اإلعدادي ، و ذلك بناء على 

    . ؤسسات إلى النيابات اإلقليمية المتواجدين داخل نفوذها الترابياللوائح التي تسلمها هذه الم
ويجب على المترشحين األحرار، أن يودعوا طلبات ترشيحهم مباشرة باألآاديمية الجهوية     

 نونبر من السنة الدراسية التي يرشحون 30للتربية والتكوين التابع لها محل إقامتهم ، وذلك قبل 
  . متحاناتها على أبعد تقديرأنفسهم للمشارآة في ا

  

وتقدم طلبات الترشيح بالنسبة للمترشحين األحرار، في دفاتر امتحانات مطابقة لنموذج تعتمده     
  .السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية
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  الباب الرابع 

   تقييم االمتحانات وشروط النجاح 
  

  13المادة       
  

  : بالنسبة للمترشحين الرسميين -
  

يعد ناجحا في شهادة السلك اإلعدادي آل مترشح حصل في مجموع اختبارات االمتحان    
الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي واالمتحان الكتابي الموحد على صعيد الثانوية 

    . على األقل20 من 10 على معدل يساوي المستمرة،اإلعدادية والمراقبة 
لمعدل االمتحان الكتابي الموحد على الصعيد ) 4(ولحساب هذا المعدل يخصص المعامل    

لمعدل االمتحان الكتابي الموحد على صعيد الثانوية اإلعدادية والمعامل ) 3(الجهوي والمعامل 
  .للمعدل السنوي للمراقبة المستمرة) 3(

وآل مترشح يقل معدله العام عن المعدل المقرر أعاله، ال يعد ناجحا في شهادة السلك    
  .دي إال بعد مداوالت خاصة بشأنه تقوم بها لجنة االمتحان بناء على ملفه المدرسياإلعدا

   :بالنسبة للمترشحين األحرار -
  

 20 من 10يعد ناجحا في شهادة السلك اإلعدادي آل مترشح حصل على معدل يساوي  
 االمتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي لنهاية مجموع اختباراتعلى األقل في 

النصف األول واختبارات االمتحان الكتابي الموحد على الصعيد  الجهوي لختام السنة الثالثة 
  .من التعليم الثانوي اإلعدادي

  

للمعدل العام لكل من االمتحان الجهوي الموحد ) 1(ولحساب هذا المعدل يخصص المعامل   
  .الدراسيةللنصف األول واالمتحان الجهوي الموحد لختام السنة 

  

اتها وتدخل في حساب المعدل النهائي للمترشحين األحرار نقط المواد التي اجتازوا اختبار  
  . المرفقين بهذا القرار) ب(2و ) أ (2الجدولين رقم ي مرجحة بالمعامالت المحددة ف

  

  14المادة         
  

دين  الموحاالمتحانين الكتابيينآل مترشح رسمي تخلف عن المشارآة في أي من اختبارات   
 يمنح نقطة اإلعدادي،في ختام النصف األول وختام النصف الثاني من السنة الثالثة من السلك 

  .االختبارالصفر في هذا 
  

  15المادة   
  
  :تسلم شهادة السلك اإلعدادي بإحدى الميزات التالية

   ؛20 من 12 مقبول إذا حصل المترشح على معدل يقل عن -
 من 14 ويقل عن 20 على األقل من 12عدل يساوي  مستحسن إذا حصل المترشح على م-

   ؛20
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  ؛20من 16 ويقل عن 20لى األقل من  ع14 حسن إذا حصل المترشح على معدل يساوي -
  .20 على األقل من 16ى معدل يساوي  حسن جدا إذا حصل المترشح عل-
  

   16المادة 
  

 ،2007-2006ة الدراسية يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من السن   
   الصادر في 2069-01وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار وزير التربية الوطنية رقم 

 تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك اإلعدادي ، آما بشأن) 2001 نوفمبر 23 ( 1422 رمضان 7
  .وقع تغييره وتتميمه 

   
                                                  

  ) 2006 أآتوبر 16( 1427 من رمضان 23 في وحرر بالرباط،  
                      

  حبيب المالكي: اإلمضاء
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  شهادة السلك اإلعدادينيل مواد ومعامالت امتحان 
  

  الرسميون حونالمترش   :أ.1لجدول رقم ا
  

المراقبة المستمرة  المواد
)30(%  

االمتحان الموحد على 
   %)30( صعيد اإلعدادية 

االمتحان الموحد على 
 %)40( الصعيد الجهوي 

  مدة اإلنجاز  المعامالت  مدة اإلنجاز  المعامالت  المعامالت  
 س2 3 س2 1 1 اللغة العربية 

 س2 3 س2 1 1 اللغة الفرنسية 
 س2 3 س2 1 1 الرياضيات

 س1 1 س1 1 1 اإلسالمية  التربية
 س1 1 س1 1 1 االجتماعيات 

 س1 1 1 العلوم الطبيعية 
 س1 1 1 العلوم الفيزيائية 
 س 1 1 1  التربية األسرية

 س 1 1 1 التكنولوجيا 
 س 1 1 1  أو التربية الموسيقيةالتشكيلية التربية
 س 1 1 1 األجنبية الثانيةاللغة 

   1 1 لتربية البدنيةا

   

  

  
  الرسميون بالتعليم األصيل المترشحون   :ب.1لجدول رقم ا

  
المراقبة المستمرة  المواد

)30(%  
االمتحان الموحد على 

   %)30( صعيد اإلعدادية 
االمتحان الموحد على 

 %)40( الصعيد الجهوي 
  مدة اإلنجاز  المعامالت  مدة اإلنجاز  المعامالت  المعامالت  

 س2 3 س2 1 1  العربية اللغة
 س2 3 س2 1 1 اللغة الفرنسية 

 س2 3 س2 1 1 الرياضيات
 س1 1 س1 1 1 االجتماعيات 

 س2 3 س2 1 1   والحديث واألخالقلتفسيرا
 س 1 1 س1 1 1 و التوحيدلفقه ا

 س1 1 1 العلوم الطبيعية 
 س1 1 1 العلوم الفيزيائية 
 س 1 1 1  التربية األسرية

 س 1 1 1 التكنولوجيا 
 س 1 1 1  أو التربية الموسيقيةالتشكيلية التربية
 س 1 1 1 األجنبية الثانيةاللغة 

   1 1 التربية البدنية
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  ن األحرارولمترشحا:  أ. 2الجدول رقم 
  - االمتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي للنصفين األول والثاني من السنة الدراسية-
   )بالساعات(  اإلنجاز  مدة المعامــــالت مواد ال

 س 2 3 اللغة العربية 
 س2 3 اللغة الفرنسية 

 س2 3 الرياضيات 
 س1 1 التربية اإلسالمية 

 س1 1 االجتماعيات 
 س1 1 العلوم الطبيعية 
 س1 1 العلوم الفيزيائية 

   1 التربية البدنية 
 

   بالتعليم األصيلرارن األحولمترشحا:  ب. 2الجدول رقم 
  - االمتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي للنصفين األول والثاني من السنة الدراسية-

   )بالساعات(  اإلنجاز  مدة المعامــــالت المواد 
 س 2 3 اللغة العربية 

 س2 3 اللغة الفرنسية 
 س2 3 الرياضيات 

 س1 1 االجتماعيات 
 س1 1 العلوم الطبيعية 
 س1 1 العلوم الفيزيائية 
 س2 3  واألخالق ثالتفسير والحدي

 س1 1 لفقه والتوحيد ا
   1 التربية البدنية 
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 قرار

 قرار                                     
 و البح األطر  والتعليم العالي وتكوينالتربية الوطنيـة لوزير   
 مي
 أآتوبر 16(1427 من رمضان23 صادر في 2385.06 رقم

2006(  
 الباآالوريافي شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة                 

                
  )2006 ديسمبر28  بتاريخ5486الجريدة الرسمية عدد ( 
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   والتعليم العالي وتكوينالتربية الوطنيـة لوزير
 حث العلمياألطر والب

                 )2006 أآتوبر 16( 1427 من رمضان 23 صادر في في  2385.06  رقم
اتنظيم امتحانات نيل شهادة الباآالوري بشأن  

        ******  
 

  
  ؛ والبحث العلميوتكوين األطروزير التربية الوطنية والتعليم العالي 

  

  1381 رمضان 2ر في  الصاد1-61-225بناء عــلى الظهـير الشريف رقــم 
بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات ) 1962 فبراير 7(

والنظام المدرسي بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التأهيل التربوي التابعة لوزارة التربية 
  الوطنية، وال سيما الفصل األول منه ؛

  

  1377 ذي الحجة 7 الصادر في1-58-060وبعد اإلطالع على الظهير الشريف رقم 
  بشأن زجر الخداع في االمتحانات والمباريات العمومية ؛) 1958 يونيو 25( 
  

والتكوين   المتعلـق بإحداث األآــاديميات الجهوية للتربية07-00وعلى القانون رقم 
   1421 من صفر 15اريخ ــ بت1-00-203الصادر بتنفـيذه الظهـير الشريف رقم 

  ؛) 2000 ماي 19(
  

 بمثابـة النظام األساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر 06-00وعـلى القانون رقم 
  ؛)2000 ماي 19 (1421 من صفر15 بتاريخ 1-00-202بتنفيذه الظهـير الشريف رقـم 

  

) 2002 يوليو 17 (1423 جمادى األولى 6 الصادر في 2.02.376وعلى المرسوم رقم 
لخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، آما وقع تغييره بمثابة النظام األساسي ا

  وتتميمه؛
  

   1422 رمضان 7 الصادر في 2071-01وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم   
  .بشأن النظام المدرسي في التعليم األولي واالبتدائي والثانوي) 2001 نوفمبر 23(

  
  :قــرر ما يلـي 

  
  البـــاب األول
  مقتضيات عامة

  
  1المادة 
  

  . الدراسيتين لسلك البكالورياالبكالوريا خالل السنتيننيل شهادة رى امتحانات ـتج
  
  
  

   2المادة 
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ع     ا ، م هادة البكالوري ل ش ات ني يم امتحان وين، تنظ ة والتك ة للتربي ات الجهوي ولى األآاديمي تت
  :مل هذه االمتحانات على ، وتشت  بعده16 و 11 و6المواد مراعاة مقتضيات 

  امتحان موحد على الصعيد الجهوي ينظم في نهاية السنة األولى من سلك البكالوريا ؛ - 
   من سلك البكالوريا ؛ امتحان موحد على الصعيد الوطني ينظم في نهاية السنة الختامية- 

  .مراقبة مستمرة تخص مواد السنة الختامية من سلك البكالوريا -  
  

   3المادة 
  

  .دان الوطني والجهوي عند متم آل سنة دراسية ينظم االمتحانان الموح
  

  4المادة 
 

  :تشتمل البكالوريا على  الشعب والمسالك التالية 
  :شعبة التعليم األصيل -

 مسلك العلوم الشرعية؛ •
 . مسلك اللغة العربية •

 
 : شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية -

  مسلك اآلداب؛ •
 . مسلك العلوم اإلنسانية •

 
 :ةشعبة العلوم التجريبي -

  مسلك العلوم الفيزيائية؛ •
  مسلك علوم الحياة واألرض؛ •
 . مسلك العلوم الزراعية •

 
 :  شعبة العلوم الرياضية -

 ؛)أ (  مسلك العلوم الرياضية  •
    .)ب (  مسلك العلوم الرياضية  •

 :  شعبة العلوم االقتصادية والتدبير -
  مسلك العلوم االقتصادية؛ •
 . مسلك علوم التدبير المحاسباتي •

 
 :شعبة العلوم والتكنولوجيات   -

 مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية؛ •
 .مسلك العلوم والتكنولوجيا الميكانيكية •

 
 . شعبة الفنون التطبيقية -

  
  

  الباب الثاني
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  االمتحانات 
  

  5المادة 
  

ة      ات الثالث ى المكون ا عل دد إنجازه ا وم الك بمعامالته عب  والمس واد الش ع م تم توزي ي
 أعاله ، آما هو مبين في الجداول الملحقة         2لبكالوريا المنصوص عليها في المادة      المتحانات ا 
  .بهذا القرار 

ى من سلك       الدراسية ل مقررات  الوتجرى اختبارات االمتحان الجهوي الموحد في          لسنة األول
  .البكالوريا

ة من سلك    وتجرى اختبارات االمتحان الوطني الموحد في المقررات الدراسية للسنة الختامي           
  .البكالوريا

  .الدراسية للسنة الختامية من سلك البكالوريامقررات الوتتم المراقبة المستمرة في   
انوي       التعليم الث ة ب ة المكلف لطة الحكومي رر للس دد بمق أهيليويح ة   الت يم المراقب ة تنظ  آيفي

  .المستمرة في السنة الختامية من سلك البكالوريا
  

  6المادة 
 

ادة       يجتاز المت  يهم في الم ة    16رشحون الرسميون المنصوص عل ارات المتعلق ده ، االختب  بع
ادة            واردة في الم ات ال رار             5بالمكونات الثالثة لالمتحان ذا الق ة به ا للجداول المرفق  أعاله وفق

  .والخاصة بهذه الفئة من المترشحين
  

نة األ   ن الس الهم م م انتق رر مجلس القس ذين ق ميون ال ا المترشحون الرس نة أم ى الس ى إل ول
ارات االمتحان               از اختب اهرة من اجتي وة ق وا بسبب ق م يتمكن ا ، ول الختامية من سلك البكالوري
تدراآية،   ارات دورة اس ازون اختب ا ، فيجت ى من سلك البكالوري نة األول د للس الجهوي الموح

  .طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القرار
  

حون     ا المترش ي       وأم د الت وطني الموح ان ال ارات االمتح س اختب ازون نف رار، فيجت  األح
واد     يجتازها المترشحون الرسميون، آما يجتازون اختبارات االمتحان الجهوي الموحد في الم
ة           رار والخاص ذا الق ة به داول المرفق ي الج ا ف وص عليه ية المنص ررات الدراس والمق

ن ا     ة م ذه الفئ ا أن ه رار، علم حين األح ة     بالمترش ات المراقب ة بمكون ر معني حين غي لمترش
  . أعاله2المستمرة الواردة في المادة 

  

ذين                ر النظام التعليمي المغربي وال أما التالميذ الذين تابعوا دراستهم بنظام تعليمي آخر غي
ة             ا بإحدى مؤسسات التربي ة من سلك البكالوري رخص لهم بمتابعة الدراسة في السنة الختامي

يم العم  ا       والتعل ات البكالوري ي امتحان ارآون ف ي،  فيش ي الخصوص يم المدرس ومي أو التعل
د، نفس    وطني الموح ان ال ارات االمتح ى اختب ازون باإلضافة إل ميين، ويجت حين رس آمترش
ي         واد الت ي الم رار ف حون األح ا المترش ي يجتازه د الت وي الموح ان الجه ارات االمتح اختب

ى ا        واد التي              يشملها االمتحان الجهوي للسنة األول ا الم ا فيه لخاص بالمترشحين الرسميين بم
  . نهي تدريسها في السنة األولى من سلك البكالورياأ

  
  

  7المادة 
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يعتبر اختبار التربية البدنية إجباريا ويعفى منه المترشحون الذين ال يستطيعون المشارآة   
  . ة المدرسية ألسباب صحية، على أن يقدموا شهادة بذلك يسلمها طبيب تابع للصح فيه

  

  8 المادة
  

تمنح للمترشحين الرسميين نقطة عن المواظبة والسلوك تدرج في حساب معدل المراقبة    
  .المستمرة

  9المادة 
 

في أي اختبار من اختبارات االمتحان الوطني الموحد المنصوص " 0"تعتبر نقطة الصفر   
  . بعده 10قتضيات المادة  أعاله نقطة موجبة للرسوب، مع مراعاة م2في المادة  عليه

  10المادة 
 

  :ال تعتبر نقطة الصفر الممنوحة نقطة نهائية إال بعد إخضاعها لإلجراءات الخاصة التالية  
  ؛إرفاق النقطة بتقرير للمصحح يبرر فيه منحه نقطة الصفر -   
              لجانا إحداث مدير األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل اجتماع لجن المداوالت،  -   

 في حاالت نقطة الصفر الممنوحة، وذلك إما لتأآيد منح هذه النقطة تجهوية مختصة تب
 . أو إلغائها وبالتالي إسقاط مفعولها

    
  11المادة 
  

يختار مدير آل أآاديمية جهوية للتربية والتكوين في نطاق دائرة نفوذها الترابي       
هذا القرار، مواضيع االمتحان الجهوي الموحد و تواريخ بعين االعتبار مقتضيات  وأخذا

 .ويعين آذلك أعضاء اللجان التي ستشرف عليه. وأماآن إجرائه وساعات
 

  12المادة 
  

يختار أعضاء لجان االمتحان الجهوي الموحد من بين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي   
  . ساتذة الباحثينالتأهيلي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي واأل

ويقوم أعضاء لجان االمتحان الجهوي الموحد بالسهر على التنظيم المادي والتربوي     
  .لالمتحان

  13المادة 
  

 المكلفة بإعداد ووضع مواضيع االمتحان الوطني الموحد وتحدد  عين أعضاء اللجاني    
ر للسلطة الحكومية مقرات عملها و تواريخ وساعات إجراء اختبارات هذا االمتحان بمقر

  .المكلفة بالتعليم الثانوي التاهيلي
  14المادة 
  

ا      ة به داوالت المتعلق دة والم ة الموح ة والوطني ات الجهوي رأس لجان تصحيح االمتحان ي
  . مديرو األآاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو من ينيبونهم عنهم للقيام بذلك

  
  15المادة 
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ل أآادي      دير آ ـلن م ع      يعـ ا، ويطل ات البكالوري ائج امتحان وين نت ة والتك ة للتربي ة جهوي مي
  .ن على النقط التي حصلوا عليها ويسلم شهادة البكالورياوالمترشح

  
  

  الباب الثالث
  الترشيـح لالمتحانات

  
  

  61المادة 
  
  

    :أعـاله 2يمكن أن يشـارك في امتحانات البكالوريا المنصوص عليها في المادة 
ح  1 فة مترش يم      ـ بص ومي أو التعل يم العم ة والتعل ات التربي ذ مؤسس ميين، تالمي ين رس

ا الحاصلون   ى من سلك البكالوري نة األول ي الس المدرسي الخصوصي المسجلون ف
ى  دادي  "عل لك اإلع هادة الس يم  "ش ى التعل ون إل انوي والموجه أهيلي، الث ذا  الت  وآ

رع   التالميذ الوافدون من التعليم اإلعدادي والذين تم قبولهم    أهيلي ف بالتعليم الثانوي الت
يم األصيل ذا التعل تهم بنظام تعليمي آخر ، وآ ابعوا دراس ذين ت ذ الرسميون ال التالمي

ة       التعليمي  غير النظام    ة الدراسة في السنة الختامي المغربي والذين رخص لهم بمتابع
 .من سلك البكالوريا

  
وا الدراسة         -2 انوي اإلعدادي        بصفة مترشحين أحرار، المترشحون الذين أنه  بالسلك الث

  .منذ ما ال يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح
  

  71المادة 
  

يجب على المترشحين الرسميين أن يودعوا ملفات ترشيحهم الجتياز امتحانات البكالوريا 
 نوفمبر من سنة قبولهم في السنة 30بإدارة المؤسسة التعليمية التابعين لها على أبعد تقدير في 

  .من سلك البكالوريا األولى
  

آما يجب على المترشحين األحرار أن يودعوا طلبات ترشيحهم مباشرة باألآاديمية 
وفمبر من السنة ن 30الجهوية للتربية والتكوين التابع لها محل إقامتهم على أبعد تقدير في 
  .الدراسية التي يقدمون خاللها ترشيحاتهم الجتياز امتحانات البكالوريا

  

ديم الترشيحات في دفاتر امتحانات مطابقة لنموذج تعتمده السلطة الحكومية المكلفة ويتم تق  
  .بالتعليم الثانوي التأهيلي 

  
  
  
  
  
  
  

  
  الباب الرابع
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  تقييم االختبارات وشروط النجاح
  

  18المادة 
  

يعد ناجحا في البكالوريا آل مترشح رسمي حصل في مجموع اختبارات االمتحان    
 10المتحان الجهوي الموحد والمراقبة المستمرة على معدل عام يساوي الوطني الموحد وا

  . على األقل20من 
  

أما بالنسبة للتالميذ الرسميين الذين تابعوا دراستهم بنظام تعليمي آخر غير النظام التعليمي    
المغربي والذين رخص لهم بمتابعة الدراسة في السنة الختامية من سلك البكالوريا، فتعوض 

نقطة المحصل عليها في االمتحان الجهوي الموحد الذي اجتازوه في نهاية السنة الختامية، ال
  .نقطة االمتحان الجهوي للسنة األولى من سلك البكالوريا

) 1(لمعدل االمتحان الوطني الموحد والمعامل) 2(ولحساب هذا المعدل يخصص المعامل  
  .عدل المراقبة المستمرةلم) 1(لمعدل االمتحان الجهوي الموحد والمعامل 

  

ويعد ناجحا في البكالوريا آل مترشح حر حصل في مجموع اختبارات االمتحان الوطني   
  . على األقل20 من 10الموحد واالمتحان الجهوي الموحد على معدل عام يساوي 

  

ا وتعتبر في حساب المعدل النهائي للمترشحين األحرار، نقط المواد التي اجتازوا اختباراته              
ادة   يات الم ا لمقتض ذا     6طبق ة به داول المرفق ي الج ددة ف امالت المح ة بالمع اله، مرجح  أع

  .القرار
  

وآل مترشح يقل معدله العام عن المعدل المقرر أعاله، ال يعد ناجحا في امتحانات نيل     
شهادة البكالوريا إال بعد مداوالت خاصة تقوم بها لجنة االمتحان في شأنه بناء على ملفه 

    . المدرسي
  19المادة 
  

يسمح بالمشارآة في االمتحان الوطني الموحد للمترشحين الرسميين الذين انتقلوا إلى    
السنة الختامية من سلك البكالوريا بقرار من مجلس القسم، أو بترخيص خاص بالنسبة 
د للوافدين من أنظمة تعليمية أخرى، وتحتسب لهم نقط اختبارات االمتحان الجهوي الموح

 و 6التي حصلوا عليها في السنة األولى من سلك البكالوريا ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 
ويحتفظ لفئتي .  أعاله، بالنسبة للمترشحين الرسميين الوافدين من أنظمة تعليمية أخرى18

المترشحين الرسميين بنفس نقط اختبارات االمتحان الجهوي الموحد في حالة تكرارهم للسنة 
  .ية وتجديد ترشيحهم آمترشحين رسميينالختام

  

  
  
  
  
  
  
  
  02المادة 
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وي            ان الجه ارات االمتح ي بعض اختب ارآة ف ن المش ف ع ح أن يتخل وز ألي مترش ال يج
  .الموحد

ارات االمتحان الجهوي الموحد للسنة                         از بعض اختب وآل مترشح رسمي يتخلف عن اجتي
  . إلى السنة الختامية من سلك البكالوريااألولى من سلك البكالوريا ال يسمح له باالنتقال

وال يجوز ألي مترشح رسمي أن يتخلف عن المشارآة في بعض اختبارات االمتحان الوطني              
  .الموحد

د       د يفق وطني الموح ارات االمتحان ال از بعض اختب وآل مترشح رسمي يتخلف عن اجتي
ا        ائج االمتحان الجهوي     نتائج المراقبة المستمرة للسنة الختامية من سلك البكالوري ، ويحتفظ بنت

  . السماح له بالتكرار الموحد للسنة األولى من سلك البكالوريا في حالة
  

  12المادة 
  

  :تسلم شهادة البكالوريا بإحدى الميزات التالية 
    ؛20 من 12ـ مقبول إذا حصل المترشح على معدل يقل عن  
  ؛20 من 14عن  على األقل ويقل 20  من12ى معدل يساوي لع ل المترشحصمستحسن إذا حـ  
   ؛20من  16عن   على األقل ويقل20  من14ـ حسن إذا حصل المترشح على معدل يساوي  
  .األقل على 20 من 16ـ حسن جدا إذا حصل المترشح على معدل يساوي  

  
  الباب الخامس

  الدورة االستدراآية
  22المادة 

  

وي الم     ان الجه تدراآية لالمتح نظم دورة اس م   ت ذين ل ميين ال حين الرس ـائدة المترش د لف وح
ي حساب   ا ف ر نقطه ارات، وتعتب ل االختب از بعض أو آ اهرة من اجتي وة ق وا بسبب ق يتمكن

  .المعدل العام النهائي 
  32المادة 

ة   دورة العادي ائج ال د اإلعالن عن نت وطني الموحد بع تدراآية لالمتحان ال نظم دورة اس ت
    .ين على األقلالمتحانات البكالوريا بأسبوع

اهرة من                    وة ق وا بسبب ق م يتمكن ذين ل ذآور المترشحون الرسميون ال ويجتاز االمتحان الم
دورة وحصلوا                       ذه ال وا في ه م يتوفق ذين ل اجتياز بعض أو آل اختبارات الدورة العادية، أو ال

اة مقتضيات        20 من 7على معدل عام ال يقل عن  ة للرسوب، مع مراع  وبدون نقطة موجب
ادة ا ن     10لم ل ع دل ال يق ى مع لوا عل ذين حص اله، أو ال ن 10 أع ة  20 م ة موجب ع نقط  م

  .للرسوب في مادة واحدة فقط
دل           د والمع وي الموح ان الجه دل االمتح ى مع تدراآية إل دورة االس دل ال اف مع ويض

    . للمراقبة المستمرة ألجل احتساب المعدل النهائي السنوي
ال     تدراآية خ نظم دورة اس ا ت ارات    آم ع اختب ي جمي اله، ف ا أع ار إليه رة المش س الفت ل نف

ه في                   ا هو منصوص علي االمتحان الوطني الموحد واختبارات االمتحان الجهوي الموحد آم
 أعاله، وذلك لفائدة المترشحين األحرار الذين لم يتمكنوا بسبب قوة قاهرة من اجتياز          6المادة  

ذ   ة أو ال دورة العادي ارات ال ى   بعض أو آل اختب دورة  وحصلوا عل ذه ال وا في ه م يتفوق ين ل
 10 وبدون نقطة موجبة للرسوب مع مراعاة مقتضيات المادة          20 من   7معدل عام ال يقل عن    

    .أعاله
  42المادة 
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 20 من    10يعتبر ناجحا في الدورة االستدراآية آل مترشح حصل على معدل عام يساوي                   
  ".بدون نقطة موجبة للرسوب" على األقل  

  52لمادة ا
  

 بالنسبة لالمتحان الجهوي 2007-2006يعمل بهذا القرار ابتداء من السنة الدراسية    
الموحد للسنة األولى من سلك البكالوريا الخاص بالمترشحين الرسميين الذين يتابعون 

    .دراستهم في السنة األولى من هذا السلك
  من 23 و10 و 9يها أعاله ، بالمواد آما يعمل ابتداء من نفس السنة الدراسية المشار إل   

  . هذا القرار بالنسبة لالمتحان الوطني الموحد للسنة الختامية بالنسبة لمجموع المترشحين
  . بالنسبة للمترشحين األحرار2008-2007ويعمل بهذا القرار ابتداء من السنة الدراسية     

  
  62المادة 
  

 2007-2006سخ ابتداء من السنة الدراسية ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وتن   
  . أعاله 25المقتضيات النظامية المخالفة مع مراعاة المادة 

          
  ) 2006 أآتوبر 16( 1427 من رمضان 23وحرر بالرباط، في    

                   
 . حبيب المالكي:اإلمضاء
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  جداول توزيع المواد والمعامالت حسب مكونات امتحان نيل شهادة البكالوريا
   - المترشحون الرسميون -
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  )المترشحون الرسميون ( التعليم األصيلشعبة 
  )المترشحون الرسميون ( مسلك اللغة العربية

  السنة الختامية  السنة األولى من سلك البكالوريا
  المواد  االمتحان الوطني الموحد  المراقبة المستمرة  تحان الجهوي الموحداالم
  المعامالت  المدد  المعامالت  المعامالت  المدد

  1  1  30 س 1  الرياضيات
  3  3   س2  اللغة األجنبية األولى
  3  3  30 س 2  التاريخ والجغرافيا

  

  4   س2  4  علوم اللغة
  5   س3  5  األدب

  4   س3  4  التفسير والحديث
  2   س2  2  اللغة األجنبية الثانية

  2   س2  2  الفلسفة
  4  التوثيق

  4  التربية البدنية
  المواظبة والسلوك

  
  

1  

  

  

  )المترشحون الرسميون ( مسلك العلوم الشرعية
  السنة الختامية  السنة األولى من سلك البكالوريا
  المواد  الوطني الموحداالمتحان   المراقبة المستمرة  االمتحان الجهوي الموحد

  المعامالت  المدد  المعامالت  المعامالت  المدد
  3  3   س2  اللغة األجنبية األولى
  2  2   س2  التاريخ والجغرافيا

  2  2   س2  علوم اللغة
  2  2   س2  الفرائض والتوقيت

  4  الرياضيات

  

  4   س2  4  األدب
  5   س3  5  التفسير والحديث
  5   س3ً  5  الفقه واألصول

  2   س2  2  األجنبية الثانيةاللغة 
  2  س 2  2  الفلسفة
  4  التوثيق

  4  التربية البدنية
  المواظبة والسلوك

  

1  
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  )المترشحون الرسميون (  اآلداب والعلوم اإلنسانيةشعبة
  

  )المترشحون الرسميون (  اآلدابمسلك
  

  السنة الختامية  السنة األولى من سلك البكالوريا
المراقبة   جهوي الموحداالمتحان ال

  المستمرة
  المواد  االمتحان الوطني الموحد

  المعامالت  المدد  المعامالت  المعامالت  المدد
   4   4    س2  اللغة األجنبية األولى 

  1  1  30 س1  الرياضيات
  2  2  30 س1  التربية اإلسالمية

  

  4   س3  4  اللغة العربية وآدابها
   4   س3   4  اللغة األجنبية الثانية 

  3   س3  3  تاريخ والجغرافياال
  3   س3  3  الفلسفة

  4  التربية البدنية
  المواظبة والسلوك

  

1  
  

  
  

  )المترشحون الرسميون(   العلوم اإلنسانيةمسلك
  

  السنة الختامية  السنة األولى من سلك البكالوريا
المراقبة   االمتحان الجهوي الموحد

  المستمرة
  المواد  االمتحان الوطني الموحد

  المعامالت  المدد  المعامالت  المعامالت  المدد
   4   4   س2  اللغة األجنبية األولى 

  1  1  30 س 1  الرياضيات
  2    2  30 س 1  التربية اإلسالمية

  

  3   س3  3  اللغة العربية وآدابها
   3   س3   3  اللغة األجنبية الثانية 
  4   س3  4  التاريخ والجغرافيا

  4   س3  4  الفلسفة
  4  ة البدنيةالتربي

  المواظبة والسلوك

  

1  
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  )المترشحون الرسميون (  العلوم التجريبيةشعبة
  

  )المترشحون الرسميون (  الفيزياء والكيمياءمسلك
  

السنة األولى من سلك 
  البكالوريا

  السنة الختامية

  المواد  االمتحان الوطني الموحد  المراقبة المستمرة  االمتحان الجهوي الموحد
  المعامالت  المدد  المعامالت  المعامالت  دالمد

  2  2   س2  اللغة العربية 
اللغة األجنبية 

  األولى
   4   4   س2

  2  2   30 س1  التربية اإلسالمية
  .................  2   س2  التاريخ والجغرافيا

  

  7   س3  7  الرياضيات
  7   س3  7  الفيزياء والكيمياء

علوم الحياة 
  واألرض

  5   س3  5

  2   س2  2  فلسفةال
  2   س2  2  اللغة األجنبية الثانية

  4  الترجمة
  4  التربية البدنية

  المواظبة والسلوك

  

1  

  

  

  )المترشحون الرسميون ( علوم الحياة واألرضمسلك 
  

  السنة الختامية  السنة األولى من سلك البكالوريا
  المواد  ن الوطني الموحداالمتحا  المراقبة المستمرة  االمتحان الجهوي الموحد

  المعامالت  المدد  المعامالت  المعامالت  المدد
  2  2   س2  اللغة العربية 

   4   4   س2  اللغة األجنبية األولى
  2  2  30 س1  التربية اإلسالمية
  ............….   2   س2  التاريخ والجغرافيا

  

  7   س3  7  الرياضيات
  5   س3  5  الفيزياء والكيمياء
  7   س3  7  ألرضعلوم الحياة وا

  2   س2  2  الفلسفة
  2   س2  2  اللغة األجنبية الثانية

  4  الترجمة
  4  التربية البدنية

  المواظبة والسلوك

  

1  
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  )المترشحون الرسميون (  العلوم الزراعيةمسلك
  

  السنة الختامية  السنة األولى من سلك البكالوريا
  المواد  االمتحان الوطني الموحد  مستمرةالمراقبة ال  االمتحان الجهوي الموحد

  المعامالت  المدد  المعامالت  المعامالت  المدد
  2  2   س2  اللغة العربية 

   4   4   س2  اللغة األجنبية األولى
  2  2  30 س1  التربية اإلسالمية
  2  2   س2  التاريخ والجغرافيا

  

  7   س3  7  الرياضيات
  5   س3  5  الفيزياء والكيمياء
  5   س3  5  ألرضعلوم الحياة وا

  2   س2  2  الفلسفة
  2   س2  2  اللغة األجنبية الثانية

العلوم النباتية 
  والحيوانية

  5   س3  5

  4  الترجمة
  4  التربية البدنية

  المواظبة والسلوك

  

1  
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 )المترشحون الرسميون (  العلوم الرياضيةشعبة
  )المترشحون الرسميون( - أ  -   العلوم الرياضيةمسلك

  

  السنة الختامية  السنة األولى من سلك البكالوريا
  لموادا  االمتحان الوطني الموحد  المراقبة المستمرة  االمتحان الجهوي الموحد

  المعامالت  المدد  المعامالت  المعامالت  المدد
  2  2   س2  اللغة العربية 

   4   4   س2  اللغة األجنبية األولى
  2  2  30 س1  التربية اإلسالمية

  .................  2   س2  ريخ والجغرافياالتا

  

  9   س4  9  الرياضيات
  7   س4  7  الفيزياء والكيمياء

  3   س2  3  علوم الحياة واألرض
  2   س2  2  الفلسفة

  2   س2  2  اللغة األجنبية الثانية
  4  الترجمة

  4  التربية البدنية
  المواظبة والسلوك

  

1  

  

 
  ) المترشحون الرسميون( - ب  –  العلوم الرياضيةمسلك

 

  السنة الختامية  السنة األولى من سلك البكالوريا
  االمتحان الوطني الموحد  المراقبة المستمرة  االمتحان الجهوي الموحد

  المواد

  المعامالت  المدد  المعامالت  المعامالت  المدد
  2  2   س2  اللغة العربية 

   4   4   س2  اللغة األجنبية األولى
  2  2  30 س1  سالميةالتربية اإل

 ..................  2   س2  التاريخ والجغرافيا

  

  9   س4  9  الرياضيات
  7   س4  7  الفيزياء والكيمياء
  3   س 3  3  علوم المهندس

  2   س2  2  الفلسفة
  2   س2  2  اللغة األجنبية الثانية

  4  الترجمة
  4  التربية البدنية

  المواظبة والسلوك

  

1  
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  )المترشحون الرسميون ( االقتصاد والتدبير علوم شعبة
  )المترشحون الرسميون( علوم اقتصاديةمسلك 

  

  السنة الختامية  السنة األولى من سلك البكالوريا
  المواد  االمتحان الوطني الموحد  المراقبة المستمرة  االمتحان الجهوي الموحد

  المعامالت  المدد  المعامالت  المعامالت  المدد
  2  2   س2  ية اللغة العرب

  3  3   س2  اللغة األجنبية األولى
  2  2  30 س1  التربية اإلسالمية

  
  3  3   س2  التاريخ والجغرافيا

  

  4   س2  4  الرياضيات
المحاسبة 

  والرياضيات المالية
  4   س3  4

االقتصاد العام 
  واإلحصاء

  6   س3  6

االقتصاد والتنظيم 
  اإلداري للمقاوالت

  3   س2  3

  2   س2  2  الفلسفة
  2   س2  2  اللغة األجنبية الثانية

  4  القانون
  4  معلوميات التدبير
  4  التربية البدنية

  المواظبة والسلوك

  

1  

  

  
  )المترشحون الرسميون(  علوم التدبير المحاسباتيمسلك

  
  السنة الختامية  السنة األولى 

   الوطني الموحداالمتحان  المراقبة المستمرة  االمتحان الجهوي الموحد
  المواد

  المعامالت  المدد  المعامالت  المعامالت  المدد
  2  2   س2  اللغة العربية 

  3  3   س2  اللغة األجنبية األولى
  2  2  30 س1  التربية اإلسالمية
  2  3   س2  التاريخ والجغرافيا

  

  4   س2  4  الرياضيات
المحاسبة والرياضيات 

  المالية
  6   س3  6

االقتصاد العام 
  ءواإلحصا

  3   س2  3

االقتصاد والتنظيم 
  اإلداري للمقاوالت

  6   س3  6

  2   س2  2  الفلسفة
  2   س2  2  اللغة األجنبية الثانية

  4  القانون
  4  معلوميات التدبير
  4  التربية البدنية

  المواظبة والسلوك

  

1  
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  )المترشحون الرسميون( العلوم والتكنولوجياتشعبة 
  )المترشحون الرسميون( يات الميكانيكيةمسلك العلوم والتكنولوج

  

السنة األولى من سلك 
  البكالوريا

  السنة الختامية

  االمتحان الوطني الموحد  المراقبة المستمرة  االمتحان الجهوي الموحد
  المواد

  المعامالت  المدد  المعامالت  المعامالت  المدد
  2  2   س2  اللغة العربية 

  4  4   س2  اللغة األجنبية األولى
  2  2  30 س1  التربية اإلسالمية

  

  7   س3  7  الرياضيات
  5   س3  5  الفيزياء والكيمياء
  8   س4  8  علوم المهندس

  2   س2  2  الفلسفة
  2   س2  2  اللغة األجنبية الثانية

  4  التربية البدنية
  المواظبة والسلوك

  

1  
  

  

  )المترشحون الرسميون( مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
  

  السنة الختامية  السنة األولى من سلك البكالوريا
  االمتحان الوطني الموحد  المراقبة المستمرة  االمتحان الجهوي الموحد

  المواد

  المعامالت  المدد  المعامالت  المعامالت  المدد
  2  2   س2  اللغة العربية 

  4  4   س2  اللغة األجنبية األولى
  2  2  30 س1  التربية اإلسالمية

  

  7   س3  7  رياضياتال
  5   س3  5  الفيزياء والكيمياء
  8   س4  8  علوم المهندس

  2   س2  2  الفلسفة
  2   س2  2  اللغة األجنبية الثانية

  4  التربية البدنية
  المواظبة والسلوك

  

1  
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  )المترشحون الرسميون( الفنون التطبيقيةشعبة 
  

  تاميةالسنة الخ  السنة األولى من سلك البكالوريا
  المواد  االمتحان الوطني الموحد  المراقبة المستمرة  االمتحان الجهوي الموحد

  المعامالت  المدد  المعامالت  المعامالت  المدد
  2  2   س2  الرياضيات 

  4  4   س2  اللغة األجنبية األولى
  2  2  30 س1   التربية اإلسالمية

  2  2   س2  اللغة العربية

  

  2   س2  2  اللغة األجنبية الثانية
  2   س2  2  الفلسفة

فن تصميم التواصل 
  والوسائط المتعددة

  8   س4  8

  5   س4  5  فن تصميم المحيط
  5   س4  5  فن تصميم المنتوج

المعلوميات 
  واألنفوغرافيا

4  

الثقافة التشكيلية 
  وتاريخ الفن

4  

  4  التربية البدنية
  المواظبة والسلوك

  

1  
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  عامالت حسب مكونات امتحان نيل شهادة البكالورياجداول توزيع المواد والم
  –األحرار المترشحون  -

  
  
  
  

يجري االمتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين األحرار في المقررات 
الدراسية للسنة الختامية من سلك البكالوريا، ما عدا بالنسبة للمواد التي ينتهي 

 ،)*(ا في الجداول بعالمة تدريسها في السنة األولى من السلك والمشار إليه
فيجرى االمتحان الخاص بها في المقررات الدراسية للسنة األولى من السلك 

  .المذكور
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  )المترشحون األحرار(شعبة التعليم األصيل 

  
  )المترشحون األحرار(مسلك اللغة العربية 

  

  المعامالت  المدد  التالمعام  المدد المواد  االمتحان الوطني الموحد  االمتحان الجهوي الموحد
  1  د30 س1  الرياضيات

  3   س2  اللغة األجنبية األولى
  3  30 س 2  االجتماعيات

 1  س1 التوثيق

  

  4   س2  علوم اللغة
  5   س3  األدب

  4   س3  التفسير والحديث
  2   س2  اللغة األجنبية الثانية

  الفلسفة

  

  2   س2
  1  التربية البدنية

  

  )المترشحون األحرار (مسلك العلوم الشرعية
  

  المعامالت  المدد  المعامالت  المدد المواد  االمتحان الوطني الموحد  االمتحان الجهوي الموحد
  3   س2  اللغة األجنبية األولى

  2   س2  االجتماعيات
  2   س2  علوم اللغة

  2   س2  الفرائض والتوقيت
  1  د30 س1  الرياضيات

  1   س1  التوثيق

  

  4   س2  األدب
  5   س3  لتفسير والحديثا

  5   س3ً  الفقه واألصول
  2   س2  اللغة األجنبية الثانية

  الفلسفة

  

  2   س2
  1  التربية البدنية
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  )المترشحون األحرار(شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية 
  

  )المترشحون األحرار(مسلك اآلداب 
  

  المواد  االمتحان الوطني الموحد  االمتحان الجهوي الموحد
  المعامالت  المدد  المعامالت  لمددا

  4   س2  اللغة األجنبية األولى 
  1  30 س1  الرياضيات

  2  30 س1  التربية اإلسالمية

  

  4   س3  اللغة العربية وآدابها
   4   س3  اللغة األجنبية الثانية 
  3   س3  التاريخ والجغرافيا

  الفلسفة

  

  3   س3
  1  التربية البدنية

  

  
  )المترشحون األحرار(سانية مسلك العلوم اإلن

  

  المواد  االمتحان الوطني الموحد  االمتحان الجهوي الموحد
  المعامالت  المدد  المعامالت  المدد

  4   س2  اللغة األجنبية األولى 
  1  30 س1  الرياضيات

  2  30 س1  التربية اإلسالمية

  

  3   س3  اللغة العربية وآدابها
   3   س3  اللغة األجنبية الثانية 
  4   س3  التاريخ والجغرافيا

  الفلسفة

  

  4   س3
  1  التربية البدنية

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
  مديرية الشؤون القانونية و املنازعات

55 

  )المترشحون األحرار(شعبة العلوم التجريبية
  

  )المترشحون األحرار(مسلك الفيزياء والكيمياء 
  

  المعامالت  المدد  المعامالت  المدد  المواد  االمتحان الوطني الموحد  االمتحان الجهوي الموحد
  2   س2  لعربية اللغة ا

  4   س2  اللغة األجنبية األولى
  2  30 س1  التربية اإلسالمية
  2   س2  *التاريخ والجغرافيا

  2  30 س1  الترجمة

  

  7   س3  الرياضيات
  7   س3  الفيزياء والكيمياء

  5   س3  علوم الحياة واألرض
  2   س2  الفلسفة

  اللغة األجنبية الثانية

  

  2   س2
  1  التربية البدنية

  . االختبار في المقرر الدراسي للسنة األولى من سلك البكالوريا يجرى*
  

  )المترشحون األحرار(مسلك علوم الحياة واألرض
  

  المواد  االمتحان الوطني الموحد  االمتحان الجهوي الموحد
  المعامالت  المدد  المعامالت  المدد

  2   س2  اللغة العربية 
  4   س2  اللغة األجنبية األولى

  2  30 س1  التربية اإلسالمية
  2   س2  *التاريخ والجغرافيا

  2  30 س1  الترجمة

  

  7  س3  الرياضيات
  5  س3  الفيزياء والكيمياء

  7  س3  علوم الحياة واألرض
  2  س2  الفلسفة

  اللغة األجنبية الثانية

  

  2  س2
  1  التربية البدنية

  .من سلك البكالوريا االختبار في المقرر الدراسي للسنة األولى  يجرى*
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  )المترشحون األحرار(مسلك العلوم الزراعية 
  

  االمتحان الوطني الموحد  االمتحان الجهوي الموحد  المواد
  المعامالت  المدد  المعامالت  المدد  

  2   س2  اللغة العربية 
  4   س2  اللغة األجنبية األولى
  2  30 س1  التربية اإلسالمية
  2   س2  *التاريخ والجغرافيا

  2  30 س1  الترجمة

  

  7  س3  الرياضيات
  5  س3  الفيزياء والكيمياء

  5  س3  علوم الحياة واألرض
  2  س2  الفلسفة

  2  س2  اللغة األجنبية الثانية
  العلوم النباتية والحيوانية

  

  5  س3
  1  التربية البدنية

  .لوريا االختبار في المقرر الدراسي للسنة األولى من سلك البكا يجرى*
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  )المترشحون األحرار(شعبة العلوم الرياضية 
  

  )المترشحون األحرار (- أ – مسلك العلوم الرياضية
  

  االمتحان الوطني الموحد  االمتحان الجهوي الموحد  المواد
  المعامالت  المدد  المعامالت  المدد  

  2   س2  اللغة العربية 
  4   س2  اللغة األجنبية األولى

  2  30 س1  ةالتربية اإلسالمي
  2   س2  *التاريخ والجغرافيا

  2  30 س1  الترجمة

  

  9   س4  الرياضيات
  7   س4  الفيزياء والكيمياء

  3   س2  علوم الحياة واألرض
  2   س2  الفلسفة

  اللغة األجنبية الثانية

  

  2   س2
  1  التربية البدنية

  .الوريا االختبار في المقرر الدراسي للسنة األولى من سلك البك يجرى*
  

  )المترشحون األحرار (- ب – مسلك العلوم الرياضية
  

  االمتحان الوطني الموحد  االمتحان الجهوي الموحد  المواد
  المعامالت  المدد  المعامالت  المدد  

  2   س2  اللغة العربية 
  4   س2  اللغة األجنبية األولى

  2  30 س1  التربية اإلسالمية
  2   س2  *التاريخ والجغرافيا

  2  30 س1  ترجمةال

  

  9   س4  الرياضيات
  7   س4  الفيزياء والكيمياء
  3   س3  علوم المهندس

  2   س2  الفلسفة
  اللغة األجنبية الثانية

  

  2   س2
  1  التربية البدنية

  . االختبار في المقرر الدراسي للسنة األولى من سلك البكالوريا يجرى*
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  )األحرارالمترشحون (شعبة علوم االقتصاد والتدبير
  

  )المترشحون األحرار(مسلك علوم اقتصادية
  

  المعامالت  المدد  المعامالت  المدد  المواد  االمتحان الوطني الموحد  االمتحان الجهوي الموحد
  2   س2  اللغة العربية 

  3   س2  اللغة األجنبية األولى
  2  30 س1  التربية اإلسالمية
  3   س2  التاريخ والجغرافيا

  1  30 س1  القانون
  1 ///////////  معلوميات التدبير

  

  4  س2  الرياضيات
المحاسبة والرياضيات 

  المالية
  4  س3

االقتصاد العام 
  واإلحصاء

  6  س3

االقتصاد والتنظيم 
  اإلداري للمقاوالت

  3  س2

  2  س2  الفلسفة
  اللغة األجنبية الثانية

  

  2  س2
  1  التربية البدنية

  

  )المترشحون األحرار(سباتيمسلك علوم التدبير المحا
  

  المعامالت  المدد  المعامالت  المدد  المواد  االمتحان الوطني الموحد  االمتحان الجهوي الموحد
  2   س2  اللغة العربية 

  3   س2  اللغة األجنبية األولى
  2  30 س1  التربية اإلسالمية
  2  2  التاريخ والجغرافيا

  1  30 س1  القانون
  1   /////////   معلوميات التدبير

  

  4   س2  الرياضيات
المحاسبة والرياضيات 

  المالية
  6   س3

االقتصاد العام 
  واإلحصاء

  3   س2

االقتصاد والتنظيم 
  اإلداري للمقاوالت

  6   س3

  2   س2  الفلسفة
  اللغة األجنبية الثانية

  

  2   س2
  1  التربية البدنية
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  )ارالمترشحون األحر(شعبة العلوم والتكنولوجيات
  

  )المترشحون األحرار(مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية
  

  المواد  االمتحان الوطني الموحد  االمتحان الجهوي الموحد
  المعامالت  المدد  المعامالت  المدد

  2   س2  اللغة العربية 
  4   س2  اللغة األجنبية األولى

  2  30 س1  التربية اإلسالمية

  

  7   س3  الرياضيات
  5   س3  اء والكيمياءالفيزي

  8   س4  علوم المهندس
  2   س2  الفلسفة

  اللغة األجنبية الثانية

  

  2   س2
  1  التربية البدنية

  

  )المترشحون األحرار(العلوم والتكنولوجيات الكهربائية: مسلك
  

  المواد  االمتحان الوطني الموحد  االمتحان الجهوي الموحد
  المعامالت  المدد  المعامالت  المدد

  2   س2  اللغة العربية 
  4   س2  اللغة األجنبية األولى

  2  30 س1  التربية اإلسالمية

  

  7   س3  الرياضيات
  5   س3  الفيزياء والكيمياء
  8   س4  علوم المهندس

  2   س2  الفلسفة
  اللغة األجنبية الثانية

  

  2   س2
  1  التربية البدنية
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  )رالمترشحون األحرا(شعبة الفنون التطبيقية
  

  المعامالت  المدد  المعامالت  المدد  المادة  االمتحان الوطني الموحد  االمتحان الجهوي الموحد
  2   س2  الرياضيات 

  4   س2  اللغة األجنبية األولى
  2  30 س1  التربية اإلسالمية

  2   س2  اللغة العربية
  2   س2  المعلوميات واألنفوغرافيا

  2  س 2  الثقافة التشكيلية وتاريخ الفن

  

  2   س2  اللغة األجنبية الثانية
  2   س2  الفلسفة

فن تصميم التواصل 
  والوسائط المتعددة

  8   س4

  5   س4  فن تصميم المحيط
  فن تصميم المنتوج

  

  5   س4
  1  التربية البدنية
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  قـرار
2071.01 رقموزير التربية الوطنية  

)2001 نوفمبر23(1422 رمضان7 صادر في  
 بشأن النظام المدرسي في التعليم األولي

والثانويواالبتدائي   
 

  ) 2002 مارس 11– 4985الجريدة الرسمية  عدد (                 
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  قـرار
2071.01 رقملوطنيةلوزير التربية ا  

  )2001 نوفمبر23(1422 رمضان7 صادر في
.والثانويواالبتدائي  بشأن النظام المدرسي في التعليم األولي  
  ******       

 

  وزير التربية الوطنية ،
  

ام      2 الصادر في    1-61-225اإلطالع على الظهير الشريف رقـــم       بعد       1381 رمضان ع
ق بتنظيم الدراسات                بتحديد اخت ) 1962 فبراير   7( ا يتعل ة فيم ة الوطني ر التربي صاصات وزي

ة                 وزارة التربي ة ل وي التابع ل الترب والنظــام المدرسي بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التأهي
  الوطنية وال سيما الفصل األول منه ؛

  

م        ريف رق ر الش ى الظهي ي  1-61-273وعل ادر ف ر   19 الص ع اآلخ ن ربي   1382 م
بتمبر 19 (  دان      ) 1962 س ـي مي ة فـ ة الوطني ر التربي ات وزي اه اختصاص ددة بمقتض المح

ي         ذا ف ه وآ ة لوزارت وي التابع وين الترب يم والتك ات التعل ل بعض مؤسس ـداث أو تحوي إحــ
  ميــــــدان تسمية أو تغيير أسماء هذه المؤسسات ؛

  

م   ريف رق ر الش ى الظهي ي 1-63-071وعل ادر ف رة  25 الص ادى اآلخ ن جم    1383 م
وفمبر 13(  م   ) 1963 ن انون رق ه بالق ره وتتميم م تغيي ا ت ي، آم يم األساس ة التعل حول إلزامي

م     04.00 ريف رق ـهير الش ذه الظـ ادر بتنفي اريخ 1-00-200 الص فر 15 بت ن ص    1421  م
  ؛)2000 ماي 19( 
  

ـــفيذه  بشأن النظام األساسي للتعليم األولي الصادر بتنـ   05-00ون رقــــم   ــــ القان  لىـــوع   
  ؛) 2000 مايو 19 ( 1421 من صفر 15 بتاريخ 1-00-201الظهــــير الشــريف رقم 

  

م  انون رق ى الق يم المدرسي الخصوصي الصادر 06-00وعل ام األساسي للتعل ة النظ  بمثاب
  ؛) 2000 ماي 19 ( 1421 من صفر 15 بتاريخ 1-00-202 بتنفيذه الظهير الشريف رقم

  

وين الصادر             07-00وعلى القانون رقم     ة والتك ة للتربي ات الجهوي المتعلق بإحداث األآاديمي
  ؛) 2000 ماي 19 ( 1421 من  صفر 15 بتاريخ 1-00-203بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

  

) 1985 أآتوبر 04 (1406 من محرم 18 الصادر في 2.85.742وعلى المــــرسوم رقم 
  لوطنية، آما وقع تغيير و تتميمه ،بشأن النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية ا

  

  :قـرر ما يـلـــي 
  

  الباب األول
  مقتضيات عامة

 
  المادة األولى

 

  .يحدد النظام المدرسي في التعليم األولي واالبتدائي والثانوي طبقا لمقتضيات هذا القرار    
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  2المادة 
  

  الثانوي يوم فاتح سبتمبر وتنتهيتبتــــدئ الســــنة الدراسية بالتعليم األولي واالبتدائي و   
  . يوليو 10 يوم 

غير أنه يمكن تمديد تاريخ نهاية السنة الدراسية بالنسبة لهيئة رجال التعليم إلى حين نهاية 
  .الدورة االستدراآية المتحانات نيل شهادة البكالوريا 

  
  3المادة 
  

ة التربوية وهيئة تسيير تلتحق هيئة التأطير والمراقبة التربوية وأطر وموظفو اإلدار   
المصالح االقتصادية وهيئة التوجيه  و التخطيط التربوي وهيئة التوثيق المدرسي والجامعي 

من  و هيئة الحراسة التربوية وهيئة المختبرات المدرسية  والجامعية بعملهم يوم فاتح سبتمبر
  . دراسية آل سنة

  . األربعاء األول من شهر سبتمبروتلتحق هيئة رجال التعليم بعملها ابتداء من يوم   
ة        ة بالتربي ة المكلف لطة الحكومي رر للس نويا بمق روج س ع محاضر الخ واريخ توقي دد ت وتح

  .الوطنية
  4المادة 

  

تخصص الفترة ما بين فاتح سبتمبر واألربعاء الثاني من نفس الشهر، للعمليات المتعلقة 
مواصلة تسجيل وإعادة تسجيل التالميذ بإعداد الدخول المدرسي وتنظيم السنة  الدراسية و

وتنظيم األبواب المفتوحة الستقبال التالميذ وأوليائهم للتعريف بالمؤسسة وبالمستجدات 
  .التهييئ لعيد المدرسة التربوية و

  
  الباب الثاني
  التعليم األولي

  
  5المادة 

  

بين أربع ما مارهم يلتحق بالتعليم األولي الذي يستغرق سنتين، األطفال الذين تتراوح أع   
  .سنوات آاملة وست سنوات

ويهدف التعليم األولي، الذي يلقن بمؤسسات التعليم األولي، إلى تيسير النمو البدني    
والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقالليته وتنشئته االجتماعية إلعداده لخوض مساره 

  .الدراسي بنجاح 
شطة تربوية مناسبة لسن الطفل وقدراته ترمي إلى ويتم الترآيز خالل هذه الفترة على أن  

  : تحقيق األهداف التالية 
ة                ـ ضمان تنشئة اجتماعية تقوم على مبادئ العقيدة اإلسالمية وعلى القيم والثوابت األخالقي

  والوطنية ؛
  .ـ تنمية مهاراته الحسية والحرآية والذهنية والتعبيرية   

  
  

  6المادة 
  

  .لقائية من السنة األولى إلى السنة الثانية من التعليم األوليينتقل األطفال بكيفية ت
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  الباب الثالث
  التعليم االبتدائي

  
  7المادة 

  

ير الشريف ــق بالتعليم االبتدائي األطفال البالغون ست سنوات طبقا لمقتضيات الظهــــيلتح
) 1963نوفمبر  13( 1383 مــــن جـــمادى الـــثانــية 25 الصادر في 1-63-071رقم 

 الصادر 04-00ون رقـــم ـــــليم األساسي، آما تم تغييره وتتميمه بالقانـــحول إلزامية التع
  ) .2000ماي 19 ( 1421 من صفر 15 بتاريخ 1-00-200بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

  

  8المادة 
راسية دسنوات ) 6(يستغرق التعليم االبتدائي الذي يدرس بالمدارس االبتدائية ست    

  :موزعة على سلكين تربويين 
يدوم سنتين دراسيتين، ويهدف باألساس إلى تدعيم مكتسبات التعليم األولي : ـ سلك أول    

  وتوسيعها لتشكل قاعدة صلبة تهيئ التالميذ لمتابعة األسالك الالحقة من الدراسة ؛
التعلمات األساسية يدوم أربع سنوات دراسية، ويهدف إلى تلقين التالميذ : ـ سلك ثان    

  .وتنمية مهاراتهم وإبراز مواهبهم وتعميق مكتسباتهم 
  9المادة 

يتم االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية من السلك األول من التعليم االبتدائي بناء    
  .على نتائج المراقبة المستمرة 

ة يمكنهم من االلتحاق بالسنة ويجتاز التالميذ امتحانا إلزاميا وموحدا على مستوى المدرس   
  .الثالثة من التعليم االبتدائي

  10المادة 
  

 نتائج ا علىيتم التدرج عبر السنوات األربع للسلك الثاني من التعليم االبتدائي اعتماد
  . المراقبة المستمرة، مع العناية بالحاالت التي تستلزم دعما تربويا خاصا 

  
  11المادة 

من التعليم االبتدائي، وبصفة استثنائية، تسريع االنتقال بالنسبة يمكن في السلك األول    
للتالميذ المتفوقين باقتراح من مجلس المعلمين وموافقة السلطة التربوية اإلقليمية والجهوية 

  .المعنية
  12المادة 

  .يختتم التعليم االبتدائي بنيل شهادة الدروس االبتدائية  
  

  13المادة 
  

 سنوات عادية وسنتان 6 سنوات دراسية منها 8ليم االبتدائي بقضاء يسمح لتالميذ التع   
  .احتياطيتان يستفيدون منها عن طريق التكرار

 في فاتح  الخامسة عشرويمكن السماح بالتكرار مرة ثالثة للتالميذ الذين لم يبلغوا سن   
  .من سنة التكرار سبتمبر

لتكرار المسموح لهم بها دون بلوغهم سن غير أنه بالنسبة للتالميذ الذين استنفذوا سنوات ا
الخامسة عشر، يمكن لمجلس المعلمين أن يسمح بقرار معلل لهم أو لبعضهم بمتابعة الدراسة،  

  .وذلك بعد دراسة لملفاتهم المدرسية آل حالة على حدة
  



 
  مديرية الشؤون القانونية و املنازعات

65 

  الباب الرابع
  التعليم الثانوي

  
  14المادة 
  

ويلقن التعليم دادي وسلك للتعليم التأهيلي يتكون التعليم الثانوي من سلك للتعليم اإلع  
  .اإلعدادي بالثانوية اإلعدادية والتعليم التأهيلي بالثانوية التأهيلية

  
  الجزء األول

  التعليم اإلعدادي
  
  15المادة 
  

يهدف التعليم اإلعدادي  إلى تعزيز وتوسيع التعلمات والمهارات األساسية ودعم نمو   
 بالمفاهيم والقوانين األساسية للعلوم والتمرن على معرفة الذآاء التجريبي واالستئناس

ممنهجة للعالم، ومصاحبة التلميذ في بناء مشروعه الشخصي ومساعدته في اختياراته 
  . التربوية والمهنية

  
  16المادة 
  

  .سلك اإلعداديالرق التعــــليم اإلعــــدادي ثالث سنوات دراسية، يختتم بنيل شهادة ـــيستغ  
 أنه يمكن تسليم شهادة مدرسية للتالميذ الذين لم يحصلوا على شهادة السلك اإلعدادي، غير  

  .ولم يسمح لهم بتكرار السنة النهائية من التعليم اإلعدادي 
  

  
  17المادة 

  
  .يلتحق بالتعليم اإلعدادي التالميذ الحاصلون على شهادة الدروس االبتدائية

  
  18المادة 
  

ن      ـال م تم االنتقـــ اد  ي دادي اعتم ـليم اإلع رى بالتعــ ـى أخ نة إلــــ ىس ة ا عل ائج المراقب  نت
   .المستمرة

  19المادة 
 

سلك اإلعدادي  متابعة دراستهم فـــي التعليم اليمكن للتالميـــذ الحاصلين عــــلى شـــهادة    
تي اختاروها  العام أو التعليم الثانوي  التأهيلي التكنولوجي بإحدى الشعب الالتأهيليالثانوي 

  .بناء على مؤهالتهم وبعد أن يتم توجيههم من لدن مجلس التوجيه باإلعدادية
  

  20المادة 
 

 سنوات عادية وسنة 3 سنوات دراسية منها 4 اإلعدادي بقضاء التعليميسمح لتالميذ    
  .واحدة  احتياطية، يستفيدون منها عن طريق التكرار

تكرار مرة ثانية لتالميذ التعليم اإلعدادي بناء على  السماح بال،ويمكن بصفة استثنائية    
  : قرار معلل يتخذه مجلس القسم في نهاية السنة الدراسية 

ـ  للتالميذ الذين لم يسبق لهم أن آرروا أي قسم سابق طيلة مدة دراستهم بالتعليم االبتدائي   
  شريطة أن ال يؤدي ذلك إلى التثليث بنفس القسم ؛

ين يكررون السنة النهائية من التعليم اإلعدادي ولم يسبق لهم أن استفـــادوا ـ للتالميـــذ الذ
  . من أي سنة احتياطية طيلة سنوات الدراسة بالتعليم االبتدائي واإلعدادي 



 
  مديرية الشؤون القانونية و املنازعات

66 

  
  الجزء الثاني

  الـــتعلــيم التأهيلي
  
  21المادة 
  

ادي، إلى تنويع مجاالت يهدف التعليم التأهيلي، باإلضافة إلى تدعيم مكتسبات التعليم اإلعد  
التعلم بكيفية تسمح بفتح سبل جديدة للنجاح واالندماج في الحياة المهنية واالجتماعية أو 

  .متابعة الدراسات العليا
  22المادة 

 

  :ثالث سنوات تشتمل علىالتأهيلي تستغرق الدراسة بالتعليم 
   جذع مشترك مدته سنة واحدة ؛-
 . سلك الباآالوريا مدته سنتان -

أو شهادة نهاية التعليم التأهيلي بالنسبة للتالميذ بنيل شهادة الباآالوريا  ويختتم التعليم التأهيلي
  .آالورياابالالذين لم يحصلوا على شهادة 

  
  23المادة 
  

سلك اإلعدادي  والذين تم ال التالميذ الحاصلون على شهادة التأهيلييلتحق بالتعليم    
  .إلعداديةبامن لدن مجلس التوجيه  توجيههم

  
  24المادة 

 
  :آالوريا في مسلكين ابالتنظم الدراسة بسلك  

  مسلك التعليم التأهيلي العام ؛-
 . مسلك التعليم التأهيلي التكنولوجي-

  25المادة
 

  .يتم االنتقال من الجذع المشترك إلى سلك الباآالوريا اعتمادا على نتائج المراقبة المستمرة
  

 
  26المادة 

 

بهذا بالتكرار إال مرة واحدة طيلة سنوات الدراسة التأهيلي  التعليم  سلكلتالميذال يسمح    
  . السماح بالتكرار مرة ثانية، بقرار معلل من مجلس القسم لهمإال أنه يمكنالسلك،

  
  الباب الخامس

  مقتضيات مشترآة
  
  27المادة 
  

أسبوعا تمتد ) 34(ثين أربعة وثال تستغرق الدراسة بالتعليم األولي واالبتدائي والثانوي،  
  . من يوم األربعاء الثاني من شهر سبتمبر إلى العاشر من شهر يوليو من آل سنة دراسية
  .ويحدد التوقيت األسبوعي للدراسة بمنشور للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية
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  28المادة 
  

 من فترة للدراسة الفعلية تنظم السنة الدراسية في دورتين دراسيتين تتكون آل واحدة منهما
 يوما موزعة إلى فترتين تفصل بينهما فترة بينية 102أسبوعا توازي ) 17(مدتها سبعة عشر 

  . أيام تتخللهما األعياد الدينية والوطنية 10  و7تتراوح ما بين 
  

  29المادة 
 

  ن العطل يستفيــــد األطفال والتالميذ بمؤسسات التعليم األولي واالبتدائي والثانوي م  
  : المدرسية التالية 

  ـ فترتان بينيتان ؛       
  ـ عطلة نهاية الدورة األولى ؛
  ـ عطلة نهاية السنة الدراسية ؛

  .ـ عطل بمناسبة األعياد الدينية والوطنية
  

  30المادة 
 

ى الصعيد                       ة عل ة وثقافي ة، أنشطة رياضية وتربوي ى والثاني تنظم خالل الفترات البينية األول
  .ي واإلقليمي والجهوي والوطنيالمحل

ة          الس المؤسس اد مج ة وانعق رات الدراس ويم فت ة لتق رات البيني ن الفت ان م ويخصص يوم
  .والتخطيط للمشاريع التربوية

  
  31المادة 

 

تحدد آيفية تنظيم المراقبة المستمرة وطريقة احتساب المعدالت بالنسبة للتعليم االبتدائي    
  . للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بمــوجب مقــــرروالثانوي

  
  32المادة 

 

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية آيفية تنظيم امتحانات نيل شهادة 
  .الدروس االبتدائية وشهادة السلك اإلعدادي وشهادة البكالوريا

  
  33المادة 
  

   بمقرر للسلطة الحكومية المكلفةيحدد المدى الزمني الفاصل بين العطل المدرسية،   
  . بالتربية الوطنية

تعديل تواريخ الفترات الدراسية ، ويمكن لمدير آل أآاديمية جهوية للتربية والتكوين   
والبينية وآذا تواريخ العطل المدرسية، وذلك أخذا بعين االعتبار خصوصيات المحيط 

 راعاة تواريخ االمتحانات والمبارياتالجهوي واإلقليمي والمحلي للمؤسسات التعليمية، مع م
  .ذات الطابع الوطني

  
  
  

  34المادة 
  

تعتبـــر قرارات مجالس األقسام غير قابلة للمراجعة، ماعدا في حالة تغيير التوجيه أو    
يتم تصحيح وفي هذه الحالة، . المتعلقة باحتساب المعدالت ونقل النقطالمادية األخطاء 

  .مختص بالمؤسسةمجلس الالاألخطاء من لدن 
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  35المادة 

 

سنة احتياطية من الواردة في هذا القرار، يمكن السماح باالستفادة  خالفا للمقتضيات    
، للتالميذ المتغيبين خالل السنة  والثانويإضافية  طيلة مدة الدراسة بالتعليم االبتدائي

ق عليها من لدن الدراسية مدة شهرين على األقل ألسباب صحية مبررة بشهادة طبية مصاد
  .مصالح الصحة المدرسية

  

  وال تؤخذ بعين االعتبار إال الشهادات الطبية المسلمة إلى إدارة المؤسسة خالل  أجل    
  . يوما ابتداء من تاريخ التغيب بسبب المرض15 ال يتعدى

  
  36المادة 

 

 ،2002-2001اء من الدخول المدرسي يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتد
 1001-93وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية رقم 

موجبه النظام المدرسي في المحدد ب) 1994 أبريل 18 ( 1414 ذي القعدة 6الصادرفي 
  . األساسي والثانويالتعليم

  

لثانوي إما ويدمج ابتداء من نفس التاريخ، التالميذ المكررون في أحد مستويات التعليم ا
بالجذع المشترك بالنسبة لتالميــــذ السنة األولى من التعليـــــم الثانوي، و بالسنة األولى من 

آالوريا بالنسبة لتالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي، و بالسنة الختامية من سلك اسلك الب
  .آالوريا بالنسبة لتالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي االب

  

آالوريا اويجتاز التالميذ المكررون للسنة الثالثة من التعليم الثانوي امتحانات الب   
 من ربيع 24 الصادر في 1446-87المنصوص عليها في قرار وزير التربية الوطنية رقم 

آالوريا التعليم الثانوي اتعلق بإصالح نظام امتحانات بالم) 1987 نوفمبر 17(1408األول 
ويخضع التالميذ الراسبـــون منهــــم بعـــــد . 2003-2002سم الدراسي وذلك خالل المو

  . األحرارن ـــرشحيــــبالمتهذا الموسم الدراسي لشروط الترشيح الخاصة 
 
 

)2001نوفمبر 23 (1422رمضان7وحرر بالرباط في                                
 

ساعف عبد اهللا:اإلمضاء       
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تجدون محتوى هذا الكتاب بموقع 

الوزارة الموجود على الموقع 

  :لكتروني التالياإل
www.men.gov.ma/dajc 


