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 بالغ صحفي                       

 

 

أ صدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المقرر الوزاري الخاص بتنظيم الس نة 

لى تحديد مختلف المحطات والعمليات وال نشطة المبرمجة 2019-2018الدراس ية   ةبرسم الس نة الدراس ية المقبل الذي يهدف ا 

جراء المراقبةابل سالك التعليمية الثالث نجازها وتواريخ ا  ، وكذا المبارايت المس تمرة واالمتحاانت اال شهادية ، مع مواعد ا 

 وامتحاانت الكفاءة المهنية.

 10 نثنينيوم اال  الذي سينطلق  8102-8102شعارا  للدخول المدرسي لموسم   مدرسة المواطنة""واختارت الوزارة

قليمية والمؤسسات التعليمية، جميع اال جراءات اتخذت  وقد .8102ش تنبر  ال كاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرايت اال 

سعيا و ، ه وانطالقه في موعده المحددتوفير الشروط المالئمة ال نجاحل  ،  وذلك ضماان8102يوليوز  01 التحضيرية الالزمة قبل

 .كافة الحصص الدراس ية المقررة خالل الموسم الدراسيادة من التلميذات والتالميذ من االس تفتمكين ل  كذلك 

وموظفي اال دارة التربوية وهيئات التفتيش اللتحاق أ طر موعد ك 8102ش تنبر  10 نثنينيوم اال   الوزارة حددت كما

ي والتربوي واالجتماعي وال طر المكلفة بتس يير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة الدعم اال دار 

 10 الثالاثء يومس يلتحق أ طر هيئة التدريس بمقرات عملهم بمقرات عملهم، فيما  وال طر اال دارية المشتركة بجميع درجاتهم

شراف لتوقيع محاضر اال 8102ش تنبر  تمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة ابلدخول المدرسي اب  لتحاق ابلعمل والمشاركة في ا 

 التربويين.ين من المدير 

ابلنس بة للسلك اال بتدائي والسلك الثانوي اال عدادي  2018تنبرش   10راسة بشكل فعلي يوم ال ربعاء وستنطلق الد

  8102أ كتوبر  12فيما تنطلق الدراسة يوم اال نثنين ، شهادة التقني العاليل  التحضير انية ل قساموابلس نة الثالثانوي التأ هيلي و 

 ير النظامية.ابلنس بة ل قسام التربية غ 

ويمكن االطالع على مقتضيات المقرر الدراسي وتواريخ المراقبة المس تمرة واالمتحاانت وكذا تواريخ امتحاانت الكفاءة 

 . www.men.gov.ma ولوائح العطل المدرس ية من خالل البوابة اال لكترونية للوزارة والتربوية المهنية

http://www.men.gov.ma/

