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  مــديــقــت
 

امتحان الحصول على شهادة أيتها التلميذة، أيها التلميذ، أنت مقبل على اجتياز 

  حيث ستتضح لك معالم مستقبلك الدراسي والمهني بعد الحصول على هذه الشهادة. البكالوريا،

يستمد هذا االمتحان أهميته من كونه الوسيلة المتاحة للتحقق من مدى تحكمك في 

ك تعدادالمعارف والمهارات التي شملها التدريس بسلك البكالوريا، وبالتالي معرفة مدى اس

 لمواصلة دراستك بنجاح في مرحلة ما بعد البكالوريا.

 النجاح في هذاوإذا كانت المثابرة والجدية خالل السنة الدراسية من أهم شروط 

االمتحان، فإن االستعداد النفسي والمادي الجتيازه، وتدبير مرحلة اإلعداد النهائي له سيقوي 

 .ذلك ثقتك بنفسك ويساعدك على تركيز المعارف والمهارات الضرورية لتحقيق

وللمساعدة على توجيه مجهوداتك وتركيزها أثناء فترة اإلعداد لالمتحانات أو خالل  

تم إعداد هذا الدليل خصيصا لتزويدك بالمعلومات األساسية حول اجتياز االختبارات، فقد 

تفاصيل هذا االستحقاق التربوي الهام، وكذا مدك ببعض المعطيات المستجدة واإلرشادات التي 

ستساعدك على التحضير الناجع له، ومنها على وجه الخصوص، تلك المتعلقة بالموارد البديلة 

ضمان االستمرارية البيداغوجية ومواصلة تنفيذ برامج الدعم التي عملت الوزارة على تعبئتها ل

التربوي عبر تقديم الدروس عن بعد، وذلك في ظل اإلجراءات االحترازية المتخذة  للحد من 

 . COVID 19انتشار وباء "كورونا" 

، فقد تم تضمين هذا COVID 19 "اإلصابة بفيروس "كورونا تجنبعلى ولمساعدتك  

 خالل إجراء امتحانات نيلبها  التدابير الوقائية التي يتعين عليك التقيد الدليل مجموعة من

 شهادة البكالوريا.

نيل شهادة  امتحاناتد يفي مواع تعديالت إدخال قد تمنشير إلى أنه  ،ا بذلكارتباطو

 جميع الشعب والمسالك همت والتي ،2020-2019 سيم الدراالبكالوريا برسم الموس

عب األدبية بالشالخاصة  االختباراتبعض مواقيت  تغيير كما تم .للدورتين العادية واالستدراكية

  خالل الدورة العادية.المبرمجة  ةيلوالعلوم اإلنسانية واألص
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I. البكالوريا اتامتحان تنظيم 

الصادر  16.52وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم تنظم امتحانات البكالوريا وفق مقتضيات قرار 
وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي  ( بتغيير2016يناير  4) 1437ل األو  ربيع من 23بتاريخ 

( في 2006أكتوبر 16) 1427من رمضان  23الصادر في  2385.06وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 
رار المذكور على لقطالع على ا. ويمكن االكما وقع تتميمه وتغييره شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا

 .https://moutamadris.men.gov.ma: الموقع التالي
التعليم و  لمقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهنيمختلف محطات هذا االمتحان  ويخضع تدبير

 البكالوريا. امتحاناتبشأن دفتر مساطر  العالي والبحث العلمي

  والمسالك الشعب .1

 البكالوريا على الشعب والمسالك التالية:يشمل نظام 

mailto:cne@men.gov.ma
https://moutamadris.men.gov.ma/
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 شروط الترشيح .2
 يسمح بالمشاركة في امتحانات البكالوريا:

 :مترشحين رسميين بصفة .1.2

 مؤسسات التربية والتعليم العمومي أو التعليم المدرسي الخصوصي المسجلون في  تلميذات وتالميذ
عليم ، والموجهون إلى الت"السلك اإلعدادي"شهادة  السنة األولى من سلك البكالوريا الحاصلون على

 ؛الثانوي التأهيلي

 عليمي غير النظام الت التلميذات والتالميذ الرسميون الذين تابعوا دراستهم بنظام تعليمي آخر
 المغربي، والذين رخص لهم بمتابعة الدراسة في السنة الختامية من سلك البكالوريا.

 ر:ين أحراترشحبصفة م .2.1

 :حر كاآلتيمترشح الجتياز امتحانات البكالوريا كشروط الترشيح  تتحدد
  إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي اإلعدادي منذ ما ال يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح بالنسبة

 لغير الحاصلين على البكالوريا؛

  ذه الشهادة هلم يسبق الحصول فيه على شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين على  مسلكالترشح في
 في إحدى الدورات السابقة؛

  التسجيل عبر البوابة اإللكترونية المخصصة للترشيحات داخل اآلجال المحددة لذلك، مع تضمين
وفق  ، ويتم تقديم طلب الترشيحالبطاقة اإللكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح)ة(

 الخطوات اآلتية:

 من طرف المترشح)ة( مع المصادقة عليها من خالل  وبا  تعبئة بطاقة الترشيح اإللكترونية وج
 البوابة اإللكترونية للوزارة عبر الرابط المخصص لذلك؛ 

  طباعة وصل بطاقة الترشيح في نسختين؛ 
  يقر فيه باطالعه على النصوص التطبيقية للقانون  المترشح الحر الذي التزاماإلدالء بمطبوع

المتعلق بزجر الغش في االمتحانات المدرسية مصادق عليه من لدن السلطات  02.13رقم 
 المختصة؛

 المديرية اإلقليميةلدى المصالح المختصة ب ،داخل اآلجال المحددة ،إيداع ملف طلب الترشيح 
بالوثائق و  الترشيح المستخرج من البوابة اإللكترونيةمرفقا بوصل  المتواجد بها مقر سكناك

 .مقابل التأشير على النسخة الثانية من وصل بطاقة الترشيحوذلك  الضرورية
بذلك  هلكما ال يسمح  .باجتياز امتحانات البكالوريا ألكثر من ثالث دوراتللمترشح)ة( الحر وال يسمح 

 الدورة عدب سنتين انصرام بعد إالا دون تقديم مبرر مقبول،  ،االمتحانا اختبارات هذأحد تخلف عن اجتياز  إذا
  .فيها تغيب التي

إللكترونية ا المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابةاألحرار ويمكن للمترشحين 
 للوزارة.

mailto:cne@men.gov.ma
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II.  البكالوريا امتحانمكونات 

 :امتحان نيل شهادة البكالوريا من يتكون 
  ؛%25ة الجهوي الموحد، ويحتسب بنسباالمتحان 

   ؛%50االمتحان الوطني الموحد، ويحتسب بنسبة 

 المستمرة، وتشمل مجموع المواد الدراسية المقررة بالسنة الختامية من سلك البكالوريا وتحتسب  المراقبة

 .%25بنسبة 

 الموحد الجهوي  االمتحان .1
 

 سلك البكالوريااالمتحان الجهوي الموحد لنهاية السنة األولى من  .1.1
ينظم هذا االمتحان في نهاية السنة األولى من سلك البكالوريا، ويجتاز خالله التالميذ الممدرسون 

 16.52 قمالمهني ر قرار وزير التربية الوطنية والتكوين اختبارات في بعض المواد المنصوص عليها في 
وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم  ( بتغيير2016يناير  4) 1437األول ربيع من 23الصادر بتاريخ 

 16) 1427من رمضان  23الصادر في  2385.06العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 
 كما تم تغييره وتتميمه. ( في شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا2006أكتوبر

يا  إلى والمدراسة حضور  البكالوريا تجرى اختبارات هذه المواد في فقرات مقرر السنة االولى من سلك
 .من المعدل العام لنيل شهادة البكالوريا %25، ويحتسب معدل هذا االمتحان بنسبة  2020مارس 14غاية 

 ارات ذي يتخذ قر ال تعتبر نتائج االمتحان الجهويالموحد، الذي يعد إلزاميا، في مداوالت مجلس القسم الو 

mailto:cne@men.gov.ma
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السنة الثانية من سلك البكالوريا بناء على نتائج المراقبة المستمرة فقط. ويمكن للمترشحات  إلىانتقال التالميذ 
والمترشحين الرسميين الذين لم يتمكنوا، لسبب قاهر، من اجتياز بعض أو كل اختبارات هذا االمتحان من 

 اجتياز دورة استدراكية يتم تحديد تاريخ إجرائها كل سنة.
فتح  تم قدأهداف المدرسة المغربية، ف الوزارة التي تعتبر األسرة شريكا في تحقيقوانسجاما مع اختيارات 

المجال أمام أسر التلميذات والتالميذ الذين قرر مجلس القسم انتقالهم للسنة الختامية من سلك البكالوريا، 
في شأن إمكانية ، إلبداء الرأي 20من  8والحاصلين على معدل في االمتحان الجهوي للسنة األولى يقل عن 

 20بتاريخ  98رقم تكرار السنة األولى من سلك البكالوريا. ويتم تنظيم هذه العملية وفق مقتضيات المذكرة 
 .2007يونيو 

ومن جهة أخرى، فاالمتحان الجهوي الموحد للسنة األولى من سلك البكالوريا هو جزء أساسي من 
ة أن شهادة البكالوريا، وقد لوحظ خالل السنوات الماضي يلنامتحانات البكالوريا، ولنتائجه تأثير كبير على 

مهما من المترشحات والمترشحين ال يتمكنون من الحصول على شهادة البكالوريا بسبب معدالتهم  عددا  
ة في االمتحان الجهوي الموحد، األمر الذي يتطلب من المقبلين على اجتياز هذا االمتحان إيالءه المتدنيا 

ري والتحضير له بجدية كبيرة قصد الحصول على معدل يمكن من اإلعداد الستحقاقات السنة االهتمام الضرو 
 النهائية في ظروف مالئمة وبضمانات أكبر للنجاح.

 االمتحان الجهوي الخاص بالمترشحات والمترشحين األحرار  .2.1
 

لمقررة الدراسية ا يجتاز المترشحات والمترشحون األحرار اختبارات االمتحان الجهوي الموحد في المواد
بسلك البكالوريا غير المشمولة باالمتحان الوطني الموحد، علما أن هذه الفئة من المترشحين غير معنية 
بالمراقبة المستمرة. وتحتسب نتائج هذا االمتحان باعتماد نفس معامالت المواد المعمول بها بالنسبة للمترشحين 

 الرسميين.
 

 االمتحان الوطني الموحد .2
االمتحان الوطني الموحد في متم السنة النهائية من سلك البكالوريا، وتشمل اختباراته المواد المميزة ينظم 

من المعدل  50% لكل شعبة دراسية باإلضافة إلى اللغة األجنبية الثانية. ويحتسب معدل هذا االمتحان بنسبة
 واء.ن والمترشحون األحرار على حد ساختباراته المترشحون الرسميو  ويجتاز ،العام لنيل شهادة البكالوريا

تنظم دورة استدراكية لالمتحان الوطني الموحد بعد اإلعالن عن نتائج الدورة العادية المتحانات البكالوريا 
لم يتمكنوا  المترشحون الرسميون الذين . ويجتاز اختبارات الدورة االستدراكية لهذا االمتحانبستة أيام على األقل
صلوا على في هذه الدورة وح يتوفقواياز بعض أو كل اختبارات الدورة العادية، أو الذين لم لسبب قاهر من اجت

 10أو الذين حصلوا على معدل ال يقل عن  ،بدون نقطة موجبة للرسوب 20من  7يقل عن  معدل عام ال

mailto:cne@men.gov.ma
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مع نقطة موجبة للرسوب، في مادة واحدة فقط في االمتحان الوطني الموحد. ويجتاز المترشحون  20من 
 للدورة االستدراكية اختبارات جميع مواد االمتحان الوطني الموحد.

 

كل  رة من اجتياز بعض أوومن حق المترشحات والمترشحين األحرار الذين لم يتمكنوا بسبب قوة قاه
 20من  7اختبارات الدورة العادية أو الذين لم يتوفقوا في هذه الدورة، وحصلوا على معدل عام ال يقل عن 

وبدون نقطة موجبة للرسوب، أن يجتازوا اختبارات الدورة االستدراكية في جميع مواد االمتحان الوطني الموحد 
 المترشحين األحرار.ومواد االمتحان الجهوي الموحد الخاص ب

 
 

 المراقبة المستمرة .3
وهي اختبارات فصلية تجرى بالنسبة للمترشحين الرسميين المنتمين للتعليم العمومي والتعليم الخصوصي 

رة جميع المواد الدراسية للشعبة والمسلك المقر  المراقبة المستمرةعلى امتداد السنة الدراسية. وتشمل فروض 
من المعدل العام لنيل  %25ك البكالوريا. ويحتسب معدل المراقبة المستمرة بنسبة في السنة الختامية من سل

 شهادة البكالوريا.
 

III. تصحيح إنجازات المترشحين   

 إلنجاز عملية مجموعة من المساطر والضوابط الدقيقة والملزمة تم وضعلمبدإ االستحقاق،  صونا  
 :نجملها فيما يلي، التصحيح

  ؛المواد مراكز للتصحيح حسبإحداث 
  

  التصحيح إلى لجان متخصصة تضمن للتصحيح درجة مقبولة من الموضوعية على أال إسناد مهمة
 ؛مصححين يقل عدد المصححين في كل لجنة عن ثالثة

  إخضاع نتائج التصحيح والنقط الممنوحة من طرف المصححين إلى مراقبة لجنة التصحيح للتأكد من
 ؛كأخطاء جمع النقط الجزئية عدم وجود أخطاء في التصحيح

  إخضاع عملية التصحيح في مجملها إلى المراقبة من طرف مراقبين وطنيين وجهويين للتأكد من التقيد
 بالمساطر المحددة لهذه العملية.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV. روط النجاحــش 

mailto:cne@men.gov.ma
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يعد ناجحا في البكالوريا كل مترشح رسمي حصل في مجموع اختبارات االمتحان الوطني الموحد 
على األقل دون الحصول  20من  10الجهوي الموحد والمراقبة المستمرة على معدل عام يساوي  واالمتحان

 على نقطة موجبة للرسوب.
 ويتم احتساب المعدل العام على الشكل التالي:

 :الرسميون المترشحون 
 

 
 

 :رالمترشحون األحرا
 

    
 

 الدورة)عتماد أدائهم العام في دورتي االمتحان الوطني الموحدباوإلنصاف أكبر للمترشحين المستدركين 
تعديل طريقة حساب معدل االمتحان الوطني  ،2012ابتداء من دورة  العادية والدورة االستدراكية(، تقرر

ن م الموحد خالل الدورة االستدراكية باعتماد أعلى نقطة حصل عليها المترشح المستدرك في كل اختبار
يشمل اختبارات االمتحان الجهوي الموحد الخاص  إلى أن هذا اإلجراء ال التنبيه، مع اختبارات الدورتين

 .بالمترشحين األحرار

المترشح)ة( المستدرك)ة( الذي اجتاز جميع اختبارات الدورة العادية إال يستفيد من هذا اإلجراء ال و 
ي اختبار )ة( الذي تغيب فطني الموحد. أما بالنسبة للمترشحوجميع اختبارات الدورة االستدراكية لالمتحان الو 

لموحد تسب معدله في االمتحان الوطني امن اختبارات الدورة العادية واجتاز اختبارات الدورة االستدراكية، فيح
 باعتماد النقط المحصل عليها في اختبارات الدورة االستدراكية فقط.

 

V. داد لالمتحانـتوجيهات في اإلع 

ها تعتبر الفترة المخصصة لإلعداد وكذا طريقة تدبير التسلح بالتفاؤل، كما  يتطلب اإلعداد الجيد لالمتحان
األداء خالل االمتحان. وإذا كان لكل تلميذ منهجيته الخاصة في اإلعداد  عاملين أساسيين في تحديد مستوى 

العامة التالية وجيهات التوالتي قد تتالءم وخصوصياته الفيزيولوجية والنفسية والفكرية، فإن اعتبار  لالمتحان
 ساعدك في الرفع من نجاعة ذلك اإلعداد، وبالتالي من فرص اجتيازك لالمتحان بنجاح.تس

 

  تحديد مجاالت المقرر الدراسي موضوع االمتحانتحيين األطر المرجعية و  .1

 مجموع نقط المواد المرجحة بمعامالتها

 مجموع المعامالت

( + معدل االمتحان الجهوي + معدل المراقبة المستمرةX 2)معدل االمتحان الوطني   

4 
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ن أجل م ستشملها االختبارات.بالمواد والمجاالت الدراسية التي  دقيقةيحتاج اإلعداد لالمتحان معرفة 
واد للم يةتحيين األطر المرجعتم فقد وفي ظل مستجدات الحالة الوبائية ببالدنا وتوقف الدراسة الحضور  ذلك

 :القيام بما يليعليك لهذا  ،2019/2020الموسم الدراسي المعنية باالمتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم 
 البكالوريا للتعرف بدقة على المضامين لكل مادة من مواد امتحان  المحين اإلطار المرجعي على االطالع

لمذكورة اعلى األطر المرجعية  االطالعالواجب التحكم فيها ودرجات أهميتها. ويمكن  األساسيةوالكفايات 
الخاص  بريدك اإللكتروني  أو على www.men.gov.ma :الرسمي للوزارة  اإللكترونيالموقع  على

 www.taalim.ma مسطحة من خالل

 على حساب األجزاء الدراسي أو أجزاء من اإلطار المرجعي على أجزاء من البرنامج  القتصارا عدم
 رى.خاأل

 حسب  وذلكمن مكوناتها برنامج تحدد فيه الغالف الزمني الذي ستخصصه لكل مادة ولكل مكون  وضع
 .مل بتوجيهات وإرشادات أساتذتك، مع العاإلطار المرجعيفي  وفق ما هو محدد أهميته

 تدبير الزمن .2

عداد لالمتحان عامل رئيسي في تحديد أدائك ومردوديتك فيه، لإل تدبير الزمن المتاحإن 
بشكل ناجع سيساعدك على تركيز األفكار ويمكنك من اكتساب المهارات بشكل  فتوظيفه

 جيد ودائم.
الشروع في اإلعداد لالمتحان في وقت مبكر من السنة الدراسية يؤدي ببعض  إن عدم

، وهذه ويالط وذلك عبر اللجوء إلى السهر ،التالميذ إلى تكثيف الجهد في وقت قصير قبل موعد االمتحان
 هش للمعارف وللمهارات.سطحي و  كتساباها عوامل تتسبب في اإلرهاق وتكون وراء كل

 

لذا يجب، ومنذ البداية، تخصيص الوقت الذي يتطلبه اإلعداد لالمتحان من خالل احتساب عدد األسابيع 
 لذلك.وضع برنامج مناسب مع وعدد األيام 

 
 
 

 

 

 

 مستجدات هامة  .3

احرررررر  عرررررلررررر  

الررترررردبرريررر الررجرريررررد 

لرررروقررررتررررك  ثررررنرررراء 

االسرررررررررررررتررررررعررررررداد 

 لالمتحان

mailto:cne@men.gov.ma
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اتخذت الوزارة  (،19االحترازية الرامية إلى الحد من انتشار "وباء كورونا" )كوفيد  في إطار اإلجراءات
الستفادة امجموعة من التدابير لضمان استمرارية التحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين وتمكينهم من 

، وذلك 2020مارس  16موارد رقمية وسمعية بصرية منذ عبر توفير  عن بعد من حصص الدعم والتقوية
 :، وهيلكترونيةالمنصات االمن خالل مجموعة من 

 

    TelmidTice منصة 

   telmidTICE.men.gov.ma: ولوج إلى هذه البوابة عبريتم ال
ألسالك مصنفة حسب افي المواد الدراسية تقدم هذه البوابة دروسا  و  .حاجة الستخدام القن السري بدون 

  .التعليمية والمستويات

 

    Taalimticeمنصة  

 www.taalimtice.ma: ولوج إلى هذه البوابة عبريتم ال

 
 

 Teams منصة 

 www.taalim.ma :ولوج إلى هذه البوابة عبريتم ال
 

 كما يتم بث دروس مصورة لكافة الدروس المدرجة في امتحانات البكالوريا على القناتين التلفزيتين:

 الثقافية القناة  
 الدروس المصورة التي تبثها القناة الثقافية على المنصة اإللكتروني تتبعويمكن 

 TelmideTICE .خارج البرمجة المحددة للبث 
 

 قناة العيون  

 وذلك وفق مسالك السنة األولى بكالوريا،مختلف مواد شعب و يتم بث دروس 
  محددة. برمجة

 

 : هامة معلومات
بر القناة ة عيالتلفزة المدرس التربوي من خالل الدعم يمكن االطالع على البرمجة المفصلة لبث دروس -

 ؛ www.men.gov.ma خالل الموقع اإللكتروني الرسمي للوزارة:اة العيون من وقن الثقافية
 

 الصطناعيا والقمر األرضية الشبكة خالل القناة الثقافية وقناة العيون من الدعم على دروستتم متابعة  -
 ؛ SNRTLIVE تطبيق وكذا سات، نايل

 

 يتم الولوج مجانا بصفة مؤقتة إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة بـ "التعليم أو التكوين عن بعد"  -

mailto:cne@men.gov.ma
http://elmidtice.men.gov.ma/
http://www.taalimtice.ma/
http://www.taalim.ma/
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الموضوعة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع اإلشارة       
 "؛Youtubeإلى أن هذه الخدمة المجانية ال تشمل قناة اليوتوب "

ذلك عبر و من خالل التلفزة المدرسية مباشرة التي تعذر عليكم متابعتها  الدعم دروسيمكنكم استدراك  -
 .TelmidTice المجانية اإللكترونية البوابةولوج 

 

م األخضر الرق تكم "الخدمة اإللكترونية إنصات" عبررهن إشار  قد وضعتإلى أن الوزارة  أخيرا تجدر اإلشارةو 
لكتروني 0800001122 خدمة متاحة من الساعة الثامنة ، وهي insta@men.gov.ma  ، وكذا البريد اإلا

والنصف صباحا  إلى السادسة والنصف مساء، وذلك لتلقي جميع االستفسارات واالقتراحات حول سير عملية 
  التعليم عن بعد.

إلى أن الولوج إلى البريد اإللكتروني للمترشح يتم عبر إدخال اسم الولوج المكون من رمز كما تجدر اإلشارة 
، وذلك بإدخال حساب www.taalim.maالمـــوقــع  (، عـــبرCode MASSAR)مســــــار 

CodeMassar@taalim.ma .والقن السري الخاص بكم 

ـــــة نســـــيانه ـــــوفركم علـــــى القـــــن الســـــري أو فـــــي حال ـــــة عـــــدم ت ـــــى الخدمـــــة  ،فـــــي حال فيمكـــــنكم الولـــــوج إل
" بفضـــــــــــــــــــــــاء المتمــــــــــــــــــــــدرس أو الـــــــــــــــــــــــرابط  نســــــــــــــــــــــي  كلمـــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــرور " ةاإلليكترونيــــــــــــــــــــــ

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve 
هذا، ويتعين عليكم تغيير القن السري مباشرة بعد أول ولوج إلى البريد اإللكتروني الشخصي وذلك لضمان 

 تأمينه.
 

 

VI. لالمتحانداد ــإلعا 
 

التركيز على التحصيل واالبتعاد عن كافة المؤثرات الخارجية خالل  عليكخالل فترات اإلعداد لالمتحان، 
  ...اشتغالك، مثل الضوضاء الناتجة عن المذياع أو التلفاز

 وقتك. مهما منتابعة األحداث الرياضية التي قد تؤثر على استعدادك وتستهلك جزءا ينبغي تجنب م
 :يتطلب األمر منكلهذا 
  ؛مرهقةغير الممارسة األنشطة الترفيهية والرياضية لتخصيص وقت 
 ؛لكل مادة ولكل مجال على حدة لإلعداد تحديد الفترة الزمنية التي ستخصصها 
  ل تحصيلك الفعلي حسب كل مادة وك لتقويمتخصيص وقت للتدريب على اختبارات سابقة وذلك

مجال دراسي. ويمكنك بهذا الخصوص االستعانة بمواضيع البكالوريا للدورات السابقة باإلضافة إلى 
: ا على الموقع اإللكتروني للوزارةعليه االطالعلتالميذ والتي يمكن لزمالئك من ا اإلنجازات النموذجية

.men.gov.mahttps://moutamadris  
 مة العلمية والتواريخ الها إعداد بطاقات تسجل فيها أهم المعطيات والصيغ الرياضية والنظريات

 ؛واإلحصائيات...إلخ، حتى يسهل عليك استرجاعها وتوظيفها عند الحاجة
  لكذالرجوع إلى هذه البطاقات بصفة منتظمة، وخاصة قبل النوم حيث سيساعدك 

mailto:cne@men.gov.ma
mailto:insta@men.gov.ma
http://www.taalim.ma/
mailto:CodeMassar@taalim.ma
https://196.200.143.196/moutamadris/MotPassOublieEleve
https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve
https://moutamadris.men.gov.ma/
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 ؛على التنشيط المستمر لذاكرتك    
  جدية وباالنسجام فيما بيحضرون لنفس االمتحان مجموعة من األصدقاء  ضمناإلعداد لالمتحان  

 بينهم.
 
 
 
 
 
 

 
 

VII. داد لالمتحانــيرة اإلعوث 
 

 

 

 

 

 

 يوما قبل موعد االمتحان 15
 المفروض أن تكون قد أكملت مراجعة كل مواد االمتحان؛ من 

   تخصص الفترة المتبقية للتركيز على أهم عناصر المقرر الدراسي بالرجوع إلى البطاقات والملحقات
 التي سبق أن أعددتها، وعلى إنجاز تمارين جديدة في مواد االمتحان.

 

 أسبوع قبل االمتحان

  بوتيرة عادية. ومن المفيد االهتمام براحة جسدك وتفادي التمارين عليك مواصلة إعدادك لالمتحان
 الرياضية المرهقة التي تتطلب جهدا كبيرا؛

   االعتناء بتوازن التغذية وتوقيت الوجبات، مع االنتباه إلى أن اإلكثار من استهالك المنبهات قد يؤثر
 سلبا على قدراتك الفكرية أكثر من تنشيطها.

 

 عشية االمتحان
 ك تفادي النقاشات الصاخبة والحرص على إعداد لوازم االمتحان والوثائق الشخصية المطلوبة علي

 الجتيازه )البطاقة الوطنية للتعريف واالستدعاء لالمتحان واألدوات المسموح باستعمالها(؛

  .يجب عليك ضبط مواقيت االمتحان والتأكد منها. ونوصيك بالحرص على النوم لمدة كافية 

 

 يوم االمتحانصبيحة 

 عليك الحرص على تناول وجبة فطور متوازنة، والحضور إلى مركز االمتحان نصف ساعة 

 قبل انطالق االختبارات؛ 

  عليك تجنب النقاشات غير المجدية حول االمتحان، وعدم االهتمام باإلشاعات التي يتم الترويج لها
 بقوة خالل هذه الفترة.

 الحفاظ على هدوئك وثقتك بنفسك طوال أيام االمتحان.بعليك 
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VIII. اجتياز االمتحانات 

 19التدابير الوقائية لتجنب اإلصابة بمرض كورونا كوفيد  .4

 التعريف بالمرض  .4.1
يصيب الجهاز التنفسي عند اإلنسان.  Sars_ Cov_2كورونا هو مرض ناتج عن فيروس اسمه 

هذا ينتمي ، 2019 نونبر 17بالصين في  مدينة ووهانظهر هذا الفيروس ألول مرة في 
نظرا  "coronavirus"  تسمى الفيروسات التاجية  فيروس إلى عائلة من الفيروسات

 وقد صنفته منظمة الصحة ،لمظهرها على شكل تاج عند مالحظتها بالمجهر اإللكتروني
 التي ظهر فيها المرض(. 2019نسبة إلى سنة  19) 19كوفيد وأطلقت عليه اسم العالمية جائحة عالمية

الوقائية و يستدعي اتخاذ مجموعة من التدابير االحترازية يتميز هذا الفيروس بسرعة انتقاله بين البشر، مما 
 .لتجنب اإلصابة به

 طرق انتقال فيروس كورونا  .4.2
ص من شخ الفم أو األنف عبر التنفسي الجهاز عن صادرة على شكل رذاذ قطيرات انتشار ثحد  ي  
لخطر  ،بمسافة قريبة الفيروس بأعداد كبيرة، مما يعرض األشخاص المحيطين به، تحرير 19بكوفيد مصاب

طيرات الحاملة للفيروس على األسطح وجميع األشياء األخرى الموجودة كما أن سقوط تلك الق به.اإلصابة 
اليد الحاملة للفيروس على األنف أو الفم لخطر  بلمسها بيده ووضعالمحيط الخارجي تعرض كل من قام ب

 األشخاص بعض عند أعراض أية ظهور عدم هو المرض خطورة من يزيد ومما .19بفيروس كوفيد اإلصابة
وهذا ما  ،به اإلصابة خطر من يرفع الذي الشيء الدراسات، بعض عنه كشفت ما حسب للفيروس الحاملين

 يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة والمتمثلة أساسا في:

 ارتداء الكمامة؛ 
 الكحولي؛تنظيف اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما بالمحلول  
   الحرص على التقيد بمسافة التباعد بين األفراد )متر واحد على األقل(. 

 أثناء إجراء االختبارات 19فيروس كوفيدب التدبير الوقائية لتجنب اإلصابة .4.3

 أثناء االستعداد للخروج من المنزل  .أ
 حيث  ،التي ستحتاجها الجتياز اختباراتك المدرسية تأكد من توفرك على جميع اللوازم

ركز باقي المتدخلين داخل م المترشحين وبينهم و بينتبادل األدوات بين  يمنع بتاتا
 االمتحان؛ 
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   ثانية؛  40لمدة ال تقل عن  قم بتعقيم يديك بالمحلول الكحولي أو غسلهما بالماء والصابون جيدا 
 ها يعتبر وارتداؤ  خرين.بينك وبين اآلدور الحاجز لمنع انتقال العدوى التي تلعب  قم بارتداء الكمامة

 .سواء كنت في طريقك إلى مركز االمتحان أو داخله إلزاميا
 في طريقك إلى مركز االمتحان  .ب

  األقل؛ على ونصفمتر والمحددة في احرص على التقيد بمسافة التباعد الموصى بها بين األفراد 
  باليداحرص على عدم لمس األشياء المحيطة بك إال للضرورة، وتجنب لمس الوجه. 

 عند وصولك إلى بوابة مركز االمتحان   .ج
 ساتذة مترشحين أو أ ابمسافة التباعد بين األشخاص سواء كانو  التام احرص على التقيد

عند بوابة مركز ، خاصة على األقلونصف  حراس أمن بمتر واحدأو أو إداريين 
ز مدخل مرك، حيت يتعين عليك احترام حدود التباعد وتجنب التجمعات عند االمتحان
 ؛االمتحان

 ؛هاإلى لمس تجنب لمس الجدران أو مقابض األبواب وغيرها من األشياء التي ال تستدعي الضرورة 
 

 التنقل عبر الممر الرابط بين باب مركز االمتحان وقاعة االمتحان .د
  بك؛باب مركز االمتحان توجه عبر الممرات المؤدية مباشرة إلى قاعة االمتحان الخاصة  منعند دخولك 
  اإلجراءات التنظيمية والتعليمات الصدارة عن إدارة مركز االمتحان؛احترم يتعين عليك 
  تجنب  تحية الزمالء والمشرفين على االمتحان عن طريق المصافحة أو التقبيل و اكتف

 ؛بالتحية عن بعد
 ال يسمح لك بالتجمع داخل مركز االمتحان طيلة فترة إجراء االختبارات؛ 
  على األقل ونصف والتي تقدر بمتر واحد ،مسافة التباعد الجسدي بينك وبين باقي المترشحينحافظ على 

 

 داخل قاعة االمتحان .ه
 قاعة االمتحان؛ م بتعقيم يديك بالمحلول الكحولي عند مدخلق 
 توجه مباشرة إلى المكان المخصص لك بالطاولة التي تحمل رقم امتحانك؛ 
 متر واحد على األقل( خالل تسلمك  بين األفراد احترم مسافة التباعد الجسدي(

كذا خالل و  للمكلف بالحراسة، نجازاتكويد، وأثناء تسليمك اوأوراق التحرير والتس مواضيع االختبارات
 محضر الحضور؛ل كتوقيع
  اخل قاعة د أو مع المتدخلين في اإلجراء اللوازم المدرسية مع باقي المترشحين بتبادلال يسمح لك

 .ناالمتحا
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 المرافق الصحية داخل مركز االمتحانء ولوجك إلى أثنا .و
   ثانية قبل وبعد االنتهاء من  40بالماء والصابون لمدة ال تقل عن  قم بغسل يديك جيدا

 استعمال المرافق الصحية.
 

 عند نهاية الفترة الصباحية أو نهاية الفترة المسائية   .ي
 متحان قم بتعقيم يديك بالمحلول الكحولي، وتوجه مباشرة عبر الممرات أثناء خروجك من قاعة اال

 إلى بوابة الخروج من مركز االمتحان؛ المؤدية
 على األقل( بينك وبين باقي المارة من  ونصف حافظ على مسافة التباعد الجسدي )متر واحد

 .المترشحين والمتدخلين في تنظيم إجراء االمتحانات
 

  نزلخالل عودتك إلى الم  .أأ
  على األقل(؛ ونصفاحرص على التقيد التام بمسافة التباعد الجسدي بين األشخاص )متر 
 ؛احرص على عدم لمس األشياء المحيطة بك إال للضرورة، وتجنب لمس الوجه باليد 
 .تخلص بشكل آمن من الكمامة 

 تدابير احترازية عامة  .4.4

  ثانية قبل ارتداء  40والصابون لمدة ال تقل عن قم بتعقيم يديك بالمحلول الكحولي أو غسلهما بالماء
 الكمامة؛

  ،قم بوضعها في األماكن المخصصة لها.ثم تخلص من الكمامة بعد انتهاء صالحيتها بشكل آمن 

 التدابير االعتيادية .1

 
 

  اتف أن مجرد حيازة ه تذكر جيدا  ية واسطة إلكترونية أخرى. أأو  نقاال   ا  هاتفأنك ال تحمل معك تأكد
يؤدي إلى منع المترشح من و واسطة إلكترونية أخرى داخل مركز االمتحان يعد غشا  أي نقال أو

 .مواصلة االمتحان وإلى اتخاذ عقوبات تأديبية أخرى في حقه
 

 

 

   .تأكد من جلوسك في المكان المخصص لك مع وضع االستدعاء وبطاقة تعريفك على الطاولة
 .للمكلفين بالحراسةعليك تسليم الكتب والدفاتر وكل الوثائق ذات الصلة بمادة االمتحان 

  اصةقواعد والتعليمات الخاحرص على التقيد بالو الحراسة، المكلفين بانتبه جيدا إلى تعليمات 

 قبل الدخول إلى مركز االمتحان

 عند دخول قاعة االمتحان
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الغش، ومنها عدم حيازة هاتف نقال داخل قاعة االمتحان أو أية وثيقة مكتوبة غير تلك بمحاربة  
 ؛المسموح بها

 ؛الواردة في الصفحة األولى منهقرأ التعليمات قبل الشروع في إنجاز االختبار، ا 

  ل صفحات الموضوع قبعليك التأكد من عدد  ،لذا .عدد من الصفحاتموضوع االختبار في  يقعقد
على بعض األسئلة. فإذا كانت الصفحة األولى مثال اإلجابة وذلك حتى ال تغفل  اإلجابةالشروع في 

إذا الحظت أي نقص في عدد الصفحات و ثالث صفحات.  فيفهذا يعني أن الموضوع  3/1تحمل رقم 
 سخة سليمةرا لتتوصل بنالحراسة بذلك فو المكلفين بليك إخبار عأو عدم وضوح ما هو مكتوب عليها، 

 ؛لموضوع االمتحان وكاملة

  إذا تضمن االختبار أسئلة اختيارية، فمن األفضل قراءة جميع األسئلة قبل الشروع في اإلجابة على
 ؛سيقع عليها اختياركاألسئلة التي 

 ؛منك القيام به قبل الشروع في اإلجابة عنه اقرأ السؤال جيدا وتأكد مما هو مطلوب 

 بالسؤال الذي يبدو األسهل بدأ دائمااو ، الذي يالئمكابة على األسئلة حسب الترتيب يمكنك اإلج . 

 وإذا استعصت عليك اإلجابة على سؤال ما، فعليك االنتقال إلى األسئلة األخرى على أن تعود 

 ؛لوقتلربح الذلك السؤال الحقا وذلك  

 االنتباهع مالوقت الضروري لإلجابة على كل سؤال وااللتزام بهذا الوقت  تقدير يستحسن ،ربحا للوقت 
 ؛أرقام األسئلة كتابة ضرورة إلى

 ك الوقت الذي تبقى لك في مراجعة إجاباتتغالل احرص على اسو  ،ال تسرع في تسليم ورقة التحرير
 ؛يب ما أمكنلتشطوتدقيقها، مع تصحيح األخطاء التي قد تكون ارتكبتها سهوا، واحرص على تجنب ا

 ؛احرص على عدم تبادل الحديث مع زمالئك أثناء اجتياز االمتحان، وحافظ على تركيزك 

 ؛قد يشوش على تركيزك ية لما يقع داخل قاعة االمتحان ولكل ماأي أهم وليال ت 

 أعد قراءة أجوبتك كلما توفر لديك الوقت؛ 
 جيدا   التركيز من كيمنع بتوتر شعورك حالة في: 

 متتالية؛ مرات لثالث( وزفير شهيق) ا  عميق ا  نفس خد 

 وجيزة؛ لمدة االمتحان أسئلة في بالتفكير بالك تشغل ال 

 ؛التوترالقلق و  إلزالة وإيجابية مفرحة أحداث في فكر 

 التوتر؛ حدة انخفاض أو بزوال شعرت كلما االختبار موضوع إلى تدريجيا الرجوع عاود 

 سلبا ينعكس مما لديك التوتر ازدياد أسباب من ا  سبب ذلك يكون  فقد ،الوقت مرور في كثيرا تفكر ال 

 ؛كتركيز درجة على  
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  حولك؛ من كؤ أصدقا به يقوم بما اهتمامأي  تولي وال تتأثر أال حاول 

 خالل من وذلك لإلجراء، المخصصة مدةاحرص على االستثمار التام لل: 

 االختبار؛ في وزنه خالل من سؤال كل عن لإلجابة الالزم الوقت تقدير 

 .لذلك المخصصة الزمنية المدة انتهاء قبل من االنتهاء حالة في األجوبة قراءة إعادة 

  ،تأكد من كتابة اسمك الكامل، ورقم االمتحان والمادة في المكان المخصص لذلك على ورقة التحرير
 وال تضع على هذه الورقة أية معلومة أو رمز يشير إلى هويتك، فقد يؤدي ذلك إلى 

 اإللغاء الكلي ألجوبتك.
 

 

 تأكد من تسليمك لجميع أوراق التحرير للمكلفين بالحراسة؛ 
 الئحة الحضور. يع حضورك في وقاحرص على ت 

IX. الغش في االمتحان وعواقبه 

لقائم بين التلميذ ا ، وإخالال بالتعاقد التربوي واألخالقييعتبر الغش خرقا سافرا لضوابط تنظيم االمتحان
 المجتمع.في  هاإلى ترسيخوزمالئه وأساتذته، وهو يتنافى مع القيم التربوية واألخالقية التي تسعى المدرسة 

 

، فالغش سلوك يعاقب عليه القانون بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة ذلكباإلضافة إلى 
تعلق بزجر مال 02.13القانون رقم ، ومنها على الخصوص يات المدرسيةبزجر الغش في االمتحانات والمبار 

من ذي  21الصادر في  1.16.126الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المدرسيةفي االمتحانات الغش 
تعريف الغش والعقوبات الجزائية حسب كل  الذي نص في فصوله علىو ، (2016أغسطس 25) 1437القعدة

 .نوع من أنواع الغش المرتكبة

  الغش في االمتحانات المدرسية ن تعريف الغش حسب قانو .1
 

يراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال 
بر من وتعت .لحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنيةلالتحايل والخداع في االمتحانات المدرسية 

 بين حاالت الغش في مفهوم هذا القانون األفعال التالية:

 تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء االمتحان؛ .1

 حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح آلالت أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو وثائق أو  .2

 داخل فضاء االمتحان؛مخطوطات غير مرخص بها 

قاعة االمتحان قبل الخروج من  
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حاالت الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات  .3
 المترشحات والمترشحين؛

 اإلدالء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في االمتحان؛ .4

 انتحال صفة مترشحة أو مترشح الجتياز االمتحان؛ .5

أو حماية  ن طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقلتسريب مواضيع االمتحان م .6
 أوراق ومواضيع االمتحانات المدرسية؛

 المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في اإلجابة عن أسئلة االمتحان سواء من .7

 داخل مركز االمتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها؛ 

من خالل استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل االتجار في مواضيع االمتحان واألجوبة  .8
 تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.

 

 

  الغش في االمتحانات المدرسية قانون العقوبات حسب  .2
 

 العقوبات التأديبية 
 في حالة غش أثناء اجتياز االمتحان، ويحرر ن من كل مترشحة أو مترشح ضبط تسحب ورقة االمتحا

 محضر بذلك؛
 نقطة الصفر في اختبار المادة التي تم فيها الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية؛ منح 
  وحسب األفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز االمتحان، يمكن

 للجنة التأديبية اتخاذ إحدى العقوبات التالية:
o ؛الجارية السنة لخال  االمتحان اجتياز من النهائي اإلقصاء 
o ؛الموالية الدراسية للسنة بالنسبة االمتحان اجتياز من اإلقصاء 
o متواليتين دراسيتين سنتين لمدة االمتحان اجتياز من اإلقصاء. 

  خر  األالعقوبات 
نائي، يمكن أن تصل مدة الحبس من دون اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الج

 .درهم 100.000إلى  5.000سنوات ومبلغ الغرامة من  ستة أشهر إلى خمس

 ،االمتحاناتلهذه  2016من دورة  انات البكالوريا فقد تقرر ابتداءوتعزيزا إلجراءات محاربة الغش في امتح
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على  طالعهاكان أم حرا، اإلدالء بتصريح يقر فيه  يتعين على كل مترشح المتحانات البكالوريا، ممدرسا  أنه 
القوانين الجاري بها العمل في مجال محاربة الغش خالل االمتحان ومنها تلك المتعلقة بمنع حيازة الهواتف 
النقالة أو أية وسائط إلكترونية أخرى داخل فضاءات االمتحان، وأن مجرد حيازتها داخل تلك الفضاءات 

 القرار التأديبي المناسب في حقفي حاالت الغش التخاذ  تر حالة غش تعرض على أنظار لجنة الببيعت
 .   مرتكبه

 تخذة فيالم التأديبيةالئحة الغاشين في البكالوريا والعقوبات  نشرعلى  الوزارة سنويا   حرصوت
 تبع تنفيذـلت ة لهاـتابعـاإلقليمية ال المديرياتوين و ـحقهم على جميع األكاديميات الجهوية للتربية والتك 

 .حقهمذة في ـقوبات المتخـالع 

 ذكر دائما أنه:في وضعيات ملتبسة لممارسة الغش، نولتجنب الوقوع 
  ؛المنصوص عليها في ورقة الموضوعالمسموح بها و تلك يمنع منعا كليا االستعانة بوثائق غير 

  يمنع استعمال اآلالت الحاسبة إال في الحاالت المسموح بها وفق التحديدات الواردة في ورقة
 ؛الموضوع

  ؛كليا تبادل الحديث بين المترشحين أثناء إجراء االختباراتيمنع منعا 

 ؛يمنع منعا كليا تبادل أي ورقة أو وثيقة بين المترشحين أثناء اجتياز االختبارات 

  ؛صف المدة المخصصة لالختبارنيمنع منعا كليا مغادرة قاعة االمتحان قبل انصرام 

 حيازة الوثيقتين التاليتين: ،عند اجتياز امتحان مادة المحاسبة ،يمنع منعا كليا 

 Liste intégrale des comptes du plan comptable général 

marocain 

 Tables financières et statistiques 

 .يمنع منعا كليا حيازة الهاتف النقال أو أية واسطة إلكترونية أخرى داخل مركز االمتحان 

يتم و  حاالت غش التصحيح تعتبروتجدر اإلشارة أن حاالت تطابق األجوبة التي يتم الكشف عنها خالل 
  .المجالس التأديبية المختصةفيها من طرف  تالب
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X. اإلعالن عن النتائج 
 
 

 15 األربعاء يوم شهادة البكالوريا الوطني لنيل المتحانا ةسيتم اإلعالن عن نتائج الدورة العادي
اإلعالن سيتم ف نيل شهادة البكالوريا،ل الوطني المتحانا . أما نتائج الدورة االستدراكية2020 يوليوز
  .2020يوليوز 29 األربعاءيوم عنها 
 التالية: عبر إحدى الوسائط على نتائجك االطالعويمكنك    

 

  :بريدك اإللكتروني الخاص المحدث لهذا الغرضCodeMASSAR@taalim.ma 

 لموقع اإللكتروني الرسمي للوزارةا :www.men.gov.ma 

 لوائح الناجحات والناجحين المثبتة على سبورة النتائج بمراكز امتحان البكالوريا. 

 يمكنك بعد األيام الموالية لإلعالن عن النتائج، سحب شهادة نتمناه لك، نجاحك، وهذا ما عند

 ،تين. وعليك التأكد، عند استالم هاتين الوثيقتين الهامإدارة مؤسستك األصليةالبكالوريا وبيانات النقط من  
 .وذلك قبل التوقيع على تسلمها اممن صحة كل المعلومات الواردة فيه

لتي اإلى إدارة مؤسستك مباشرة عليك إعادتها  ،يقة المذكورةوفي حالة وجود خطأ أو أخطاء في الوث
المعطيات ستناد إلى باالإلدخال التصحيحات الضرورية  تتولى إحالتها على األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 ك.المتوفرة في ملف ترشيح

XI. الشكايات 
في إحدى  هة لالممنوح أن النقطة يفيدما  إذا ساوره لمديرية اإلقليميةل شكاية يوجهأن في الحق  للمترشح

 . ابتداء من تاريخ اإلعالن عن النتائج أسبوعاوذلك داخل أجل ال يتعدى  ،أداءهاالمتحان ال تناسب  اختبارات
 عبر:الواردة عليها  بمعالجة الشكايات ،على إثر ذلك ،تقوم مصالح األكاديميةو 

 

 النقط الجزئية ومن عدم إغفال تنقيط  سالمة مجاميع الرجوع إلى أوراق التحرير للتأكد من
 اإلجابات من طرف المصحح)ة(؛ بعض

 ؛من سالمة عملية المسك التأكد 

  التأكد من سالمة الترقيم السري من خالل التحقق من وجود تطابق بين الرقم السري الموجود
 على متن ورقة التحرير والرقم السري الموجود برأسيتها.

 

 ذلكب إخبار المترشحين المعنيين مع تصحيحها تعمل األكاديمية على ،أخطاء مادية وجودإذا تبث و 
 ترشحابتداء من تاريخ إيداع الشكاية من طرف المأقصاه ثالثة أسابيع  في أجل وذلك، عبر المديريات اإلقليمية
 .المسموح لهم باجتياز الدورة االستدراكية للراسبين ولغير معالجة الشكاياتمع إعطاء األولوية في 

 
 

XII. مستجدات ومعطيات هامة 
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لتحسين تنظيم امتحانات البكالوريا وبالتالي الرفع من حظوظ اجتيازها بنجاح من طرف المترشحين 
 :التطويرية نجمل أهمها فيما يلي والمترشحات، تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات

 

 الورياتدبير معطيات امتحانات البكاعتماد " منظومة مسار" في  .1

 :يمكنك مسار منظومةاسطة بو  
  التتبع المنتظم لنتائجك في المراقبة المستمرة على امتداد السنة الدراسية وبوتيرة إجراء

 ؛الفروض
  مع إمكانية تقديم طلبعنها، التأكد من دقة وصحة المعطيات الخاصة بك وبنتائجك قبل اإلعالن 

 ؛عبر خدمة تدقيق المحدثة لهذا الغرض المعطيات عند االقتضاءتصحيح بعض     
 بنتيجتك النهائية والتفصيلية في امتحانات البكالوريا مباشرة بعد توفرها. التوصل 

لبرنامج في إطار ا إعاقة في وضعيةالمترشحات والمترشحين  ةدلفائ امتحانات البكالورياتكييف  .2
 :الوطني للتربية الدامجة

الل اإلجراءات من خ المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة  لفائدةيتم تكييف امتحانات البكالوريا 
 التالية: 

 

  ة( الذي وكذا للمترشح) المكفوفللمترشح)ة( مرافقا  المديرية اإلقليميةتعين ، وجود عذر قاهرفي حالة
 16 افقالمر أال يتجاوز سن ويشترط كتابة األجوبة على أسئلة االختبار. ل من عجز حركي دائم يعاني

ادة مدرسية حديثة تحمل ـلزوما، بشه ،ال يتجاوز مستواه الدراسي الجذع المشترك مع اإلدالءوأ ،سنة
إلقليمي موقعا من طرف المدير)ة( ا ا  مكتوب ا  . ويمنـح للمرافق)ة( ترخيصتواه الدراسيـصورته وتثبت مس

 المرافق؛ يحمل صورةللوزارة 
  

 

  إجراء ترة خالل ف الكتابةمن لحادث نجم عنه عجز حركي عرضي يعيقه  الذي تعرض )ة(المترشحتمكين
لوزارة قبل انطالق أولى طلبا للمديرية اإلقليمية ل االستفادة من مرافق على أن يقدممن االمتحان، 
  ؛ويكون هذا الطلب معززا بملف طبي مصادقا عليه من طرف طبيب الصحة المدرسية ،االختبارات

 

  شحات وذلك لفائدة المتر  إلجرائه؛ المخصصة الزمنية المدة بثلثتمديد المدة الزمنية المحددة لالختبار
 ؛اإلعاقة الذهنية ذوي والمترشحين 

 

 علم بما فيها التفي صعوبات  الذين لهم للمترشحين بالنسبة المرافق اصطحابمع  االختبارات مدة تمديد
 من كتابي بترخيصوذلك  ،(Autisme) التوحد حاالتكذا و ( Dyslexie) والكتابة القراءة عسر

 ؛اإلقليمي المدير 
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  وذلك  قادر على التواصل بلغة اإلشارة مع المترشحات والمترشحين الصم والبكم مكلف بالحراسةتوفير
 ؛بمراكز االمتحان التي تحتضن هذه الفئة من المترشحين

 

 ؛األولى من سلك البكالوريا واالمتحان الوطني الموحد تكييف اختبارات االمتحان الجهوي الموحد للسنة 
 لنيل شهادة البكالوريا لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة ذهنية وحاالت التوحد وحاالت     

 عسر القراءة والكتابة والمترشحات والمترشحين الصم؛ التعلم بما فيها صعوبة
 

 الصيغة االختيار بين اجتياز االختبار في صيغته األصلية أو ب للمترشحين المعنيين بتكييف االختبارات
 ؛المكيفة

 

 المكوث بأحد مراكز االستشفاء أثناء فترة إجراء االمتحان  يعاني من مرض يلزمه الذي للمترشح)ة( السماح
 كز االمتحان، باجتياز اختبارات االمتحان الجهوي الموحد للسنة األولى منر إلى مر حضو ال ستحالةامع 

، وذلك فيه العالج يتلقىالذي  بالمستشفى سلك البكالوريا أو اختبارات االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا،
لطبيب امصادقا عليه من طرف واالمتحانات بالملف الطبي كامال، بعد موافاة المركز الوطني للتقويم 

تكوين من وزير التربية الوطنية والإذن خاص قبل انطالق إجراء االختبارات. وال يرخص بذلك إال ب المعالج
 والتعليم العالي والبحث العلمي؛ المهني

   

 يتم  لتصحيحللجن خاصة من طرف  يتم تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين ذوي إعاقة ذهنية
 إحداثها على صعيد الجهة.

 والمترشحينالمترشحات  مع التواصل .3
نذكر أنه يا، البكالور  نيل شهادة والمترشحين المتحاناتتواصل المباشر مع كافة المترشحات لل اتعزيز 

 Codeتلميذ )   مز مسار الخاص بكلمترشح)ة(، يحمل كعنوان ر لكل بريد إلكتروني  تخصيص تم

MASSAR). عبر إدخال اسم الولوج المكون من رمز مســــــار  يتم الولوج إلى هـــــذا الـــــبريد اإللكـــــتروني
(Code MASSAR،) المـــوقــع في www.taalim.ma،  وذلك بإدخال حساب

CodeMassar@taalim.ma  الخاص بكم. )الرقم السري( والقن السري 

فيمكـــــنكم الولــــوج إلـــــى الخدمـــــة  |،فــــي حالـــــة عــــدم تـــــوفركم علــــى القـــــن الســـــري أو فــــي حالـــــة نســــيانهو 
" بفضـــــــــــــــــــــــاء المتمــــــــــــــــــــــدرس أو الـــــــــــــــــــــــرابط  نســــــــــــــــــــــي  كلمـــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــرور " ةاإلليكترونيــــــــــــــــــــــ

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve 
هــــــــذا، ويتعــــــــين علــــــــيكم تغييــــــــر القــــــــن الســــــــري مباشــــــــرة بعــــــــد أول ولــــــــوج إلــــــــى البريــــــــد اإللكترونــــــــي 

 الشخصي وذلك لضمان تأمينه.

mailto:cne@men.gov.ma
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 تنبيهات هامة
 لخدمات اإللكترونية المقدمة من طرف الوزارة؛اولوج  السري للتمكن منيجب االحتفاظ بالقن  .1
 ؛ائهوعدم إفش حفظهالقن السري الخاص به ويتوجب عليه  سرية عن الوحيد مسؤولالهو التلميذ  .2
فــــــي حالــــــة عــــــدم تــــــوفركم علــــــى القــــــن الســــــري أو فــــــي حالــــــة نســــــيانه فيمكــــــنكم الولــــــوج إلــــــى الخدمــــــة  .3

ــــــــــــــــــــرابط  نســــــــــــــــــــي  كلمــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــرور " ةاإلليكترونيــــــــــــــــــــ " بفضــــــــــــــــــــاء المتمــــــــــــــــــــدرس أو ال
https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve 

يتعــــين علـــــيكم تغييــــر القـــــن الســـــري مباشــــرة بعـــــد أول ولــــوج إلـــــى البريـــــد اإللكترونــــي الشخصـــــي وذلـــــك  .4
 مان تأمينه.لض

تفعيل حسابه  من الضروري أنه  غير www.taalim.ma حسابه مباشرة عبر الموقع تفعيليمكن للتلميذ  .5
االستفادة من من للتمكن  (www.men.gov.ma)عبر فضاء التالميذ بالموقع الرسمي للوزارة 

 .المتوفرةالخدمات اإللكترونية األخرى 
 ويمكن لكل مترشح )ة(، من خالل استخدام هذا البريد، االستفادة من مجموعة من الخدمات، منها:

 مواضيع امتحانات البكالوريا للدورات السابقة مرفقة باإلنجازات النموذجية للتالميذ؛ على االطالع 
 الحصول على النقط والنتائج النهائية والفردية مباشرة بعد توفرها؛ 
 على المعطيات المتعلقة بالتوجيه في مرحلة ما بعد البكالوريا. االطالع 

 

لتلقي طلبات المعلومات  infobac@taalim.maتم وضع عنوان إلكتروني  لى كل ذلك فقدباإلضافة إ
 .2020برسم سنة  البكالوريانيل شهادة واالستفسارات بشأن امتحانات 

في  نتائجهمن االطالع على  المترشــــح التي تمكن "مســار"مواصــــلة اســــتعمال المنظومة اإلعالميائية  وســــتتم
عبر التالميذ ب ص" وذلك بالفضاء الخاعبر خدمة "تدقيق هالمراقبة المستمرة وكذا تدقيق المعطيات الخاصة ب

  .https://moutamadris.men.gov.maالرابط 
 

 

 

بعد سنوات من الجد والتحصيل، تأتي فرصة االمتحان لتتويج مجهودك ومثابرتك وتحصيلك. وحتى 
تعكس نتائج االمتحان الجهد الذي بذلته طيلة هذه السنوات، عليك الحرص على اإلعداد له بكل جدية وتركيز 

 مستعينا بتوجيهات أساتذتك واإلرشادات الواردة في هذا الدليل.
إن نيل شهادة البكالوريا سيفتح أمامك آفاقا واسعة لمواصلة مسارك الدراسي وتحقيق طموحاتك لتكون 

 إلسهامل ومؤهال كفؤا   عند حسن ظن أسرتك ومدرسيك وبلوغ الهدف األسمى الذي هو إعدادك لتكون مواطنا  

 أيتها المترشحة، أيها المترشح

 
 

mailto:cne@men.gov.ma
https://196.200.143.196/moutamadris/MotPassOublieEleve
https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve
http://www.men.gov.ma/
mailto:infobac@taalim.ma
https://moutamadris.men.gov.ma/
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المركز الوطني للتقويم واالمتحانات  -مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين األكاديميات   

 cne@men.gov.ma  :52/0537714453:09/08/0537714437:االلكترونيالبريد 
 

19كوفيد من فيروس الوقائية التدابير ضوء في محّينة صيغة -والمترشح  المترشحة دليل  
 

2020دورة   

 متواصل لوطننا العزيز.في البناء ال
 280406لقد بلغ العدد اإلجمالي للناجحات والناجحين من زميالتك وزمالئك في السنة الماضية و 

 حسن بميزةو ، 65289 مستحسن بميزةالناجحين  غ عددلبو  .78.18 % وبلغت نسبة النجاح لدى الممدرسين
 على طريق النجاح والتميز.منتظر منك هو مواصلة السير الو   20126ا جد حسن وبميزة 32754
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات 

mailto:cne@men.gov.ma
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المركز الوطني للتقويم واالمتحانات  -مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين األكاديميات   

 cne@men.gov.ma  :52/0537714453:09/08/0537714437:االلكترونيالبريد 
 

19كوفيد من فيروس الوقائية التدابير ضوء في محّينة صيغة -والمترشح  المترشحة دليل  
 

2020دورة   

 

 

 
 

 

 المــالحـق
 

 البكالوريا المتحانات المحيّنة والمواقيت دالمواع

 2020دورة 

mailto:cne@men.gov.ma


 

 

  7/1 البكالوريانيل شهادة  امتحانات-المركز الوطني للتقويم واالمتحانات   
 2020دورة لامتحانات البكالوريا    – 19كوفيد فيروس من الوقائية التدابير ضوء في محيّنة صيغة - والمترشح المترشحة دليل

 2020 دورة - البكالوراي ةنيل شهاد امتحاانت
  احملينة واقي املو  املواعد - قطب اآلداب والعلوم اإلنسانية والتعليم األصيل: املوحد الوطينالمتحان ل دورة العاديةال

اإلنسانية والتعليم قطب اآلداب والعلوم 
 األصيل

 التاريخ والتوقي 
 اليوم األول

 2020 يوليوز 03 العادية: الدورة
 اليوم الثاني

 2020 يوليوز 04 العادية: الدورة
 زواال صباحا زواال                      صباحا الشعب والمسالك

 اللغة العربية وآدابها شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية بمسلكيها
 11س  - 8 س

 اللغة األجنبية الثانية
 6س  - 3س 

 التاريخ والجغرافيا
 11س - 8س 

 الفلسفة
 6س  - 3س 

 شعبة التعليم األصيل
 مسلك اللغة العربية

 علوم اللغة
 اللغة األجنبية الثانية 10س - 8س 

 5س  - 3س 
 األدب

 11س  - 8س 
 التفسير والحديث

 الفلسفة 6س  - 3س 
 30: 12س  -30: 10س 

 مسلك العلوم الشرعية
 األدب

 اللغة األجنبية الثانية 10س  - 8س 
 5س  - 3س 

 الفقه واألصول
 11س - 8س 

 التفسير والحديث
 الفلسفة 6س  - 3س 

 30: 12س  -30: 10س 
 2020 دورة - البكالوراي ةنيل شهاد امتحاانت

 احملينة واقي املو  املواعد - قطب اآلداب والعلوم اإلنسانية والتعليم األصيل: املوحد الوطينالمتحان ل الدورة االستدراكية

قطب اآلداب والعلوم اإلنسانية والتعليم 
 األصيل

 التاريخ والتوقي 

 اليوم األول
 2020 زيوليو  22 : د االستدراكية

 اليوم الثاني
 .2020يوليوز  23 :د االستدراكية

 اليوم الثالث
 2020يوليوز   24 د االستدراكية:

 زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

 اللغة العربية وآدابها شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية بمسلكيها
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 الفلسفة  6س  - 3س 

 6س  - 3س 
 التاريخ والجغرافيا

 11س - 8س 

التعليم شعبة  
 األصيل

 األدب مسلك اللغة العربية
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 علوم اللغة
 10س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 التفسير والحديث
 11س  - 8س 

 األدب مسلك العلوم الشرعية
 10س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الفقه واألصول
 11س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 التفسير والحديث
 11س  - 8س 

 

 1الوثيقة 

 1الوثيقة 



 

 

  7/2 البكالوريانيل شهادة  امتحانات-المركز الوطني للتقويم واالمتحانات   
 2020دورة لامتحانات البكالوريا    – 19كوفيد فيروس من الوقائية التدابير ضوء في محيّنة صيغة - والمترشح المترشحة دليل

 2020 دورة - البكالوراي ةنيل شهاد امتحاانت
 احملينة واقي املو  املواعد -: املسالك العلمية والتقنية املوحد الوطينالمتحان ل واالستدراكية العادية الدورتني

 قطب العلمي والتقني ال
 التاريخ والتوقي 

 اليوم األول
 2020 يوليوز 06 العادية:د 
 2020 زيوليو  22: االستدراكيةد 

 اليوم الثاني
 2020 يوليوز 07 د العادية:
 .2020يوليوز  23 :د االستدراكية

 اليوم الثالث
 2020 يوليوز 08 العادية:د 

 2020يوليوز  24 د االستدراكية:
 زواال صباحا زواال صباحا زواال                      صباحا الشعب والمسالك

شعبة العلوم 
 الرياضية

 الفيزياء والكيمياء أ –العلوم الرياضية مسلك 
 12س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 21س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 علوم الحياة واألرض
 10س  - 8س 

 الفيزياء والكيمياء ب –مسلك العلوم الرياضية  
 12س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 21س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 علوم المهندس
 11س  - 8س 

شعبة العلوم 
 التجريبية

ومسلك  العلوم الفيزيائيةمسلك 
 الحياة واألرضعلوم 

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 علوم الحياة واألرض
 11س  - 8س 

 الفيزياء والكيمياء مسلك العلوم الزراعية
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 علوم الحياة واألرض
 11س  -8س 

العلوم النباتية 
 والحيوانية

 6س  - 3س 

شعبة العلوم 
االقتصادية 
 والتدبير

 المحاسبة مسلك العلوم االقتصادية
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 10س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 العام واإلحصاء االقتصاد
 11س  - 8س 

االقتصاد والتنظيم 
 اإلداري للمقاوالت

 5س  - 3س 

 مسلك علوم التدبير المحاسباتي
المحاسبة والرياضيات 

 المالية
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 10س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 العام واإلحصاء االقتصاد
 10س  - 8س 

االقتصاد والتنظيم 
 اإلداري للمقاوالت

 6س  - 3س 

 الفيزياء والكيمياء شعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكيها
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 علوم المهندس
 12س  - 8س 

 

 المحيط فن تصميم نون التطبيقيةشعبة الف
 12س  -  8س

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 فن تصميم المنتوج
 12س  - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

فن تصميم التواصل 
 والوسائط المتعددة

 12س  - 8س 
 

 

 

 

 3من  2الصفحة   

 1الوثيقة 



 

 

  7/3 البكالوريانيل شهادة  امتحانات-المركز الوطني للتقويم واالمتحانات   
 2020دورة لامتحانات البكالوريا    – 19كوفيد فيروس من الوقائية التدابير ضوء في محيّنة صيغة - والمترشح المترشحة دليل

 2020 دورة - البكالوراي ةنيل شهاد امتحاانت
 احملينة واقي املو  املواعد -: مسالك البكالوراي املهنية املوحد الوطينالمتحان ل واالستدراكية العادية الدورتني

 
 البكالوريا المهنية 

 

 التاريخ والتوقي 
 اليوم األول

 2020 زيوليو   06د العادية : 
 2020 زيوليو  22 : االستدراكيةد 

 اليوم الثاني
 2020ز يوليو  07 د العادية:
 .2020يوليوز  23 :د االستدراكية

 اليوم الثالث
 .2020 زيوليو  08د العادية : 
 2020يوليوز  24 د االستدراكية:

 رابعاليوم ال
 2020 زيوليو  09د العادية : 
 2020يوليوز  25 د االستدراكية:

 زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

شعبة 
الهندسة 
  الكهربائية

مسلك 
اإللكتروتكنيك 
 وأجهزة التواصل

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

 
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

5س  - 3س   

  

مسلك التبريد 
 وتكييف الهواء

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

 
توليفي في المواد  اختبار

 المهنية الجزء الثاني
5س  - 3س   

  

مسلك صيانة 
المركبات 

المتحركة خيار 
 السيارات

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

 
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

5س  - 3س   

  

الصيانة مسلك 
 الصناعية

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 
اختبار توليفي في المواد 

 األولالمهنية الجزء 
 12س  - 8س 

 
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

5س  - 3س   

  

مسلك الصيانة 
المعلومياتية 
 والشبكات

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 
اختبار توليفي في المواد 

 األولالمهنية الجزء 
 12س  - 8س 

 
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 

  

مسلك النظم 
اإللكترونية 
 والرقمية

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

 
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 

  
 

 مسلك الطاقات
 المتجددة

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

 
توليفي في المواد اختبار 

 المهنية الجزء الثاني
5س  - 3س   

  

 األحرار.الخا  بالمترشحين الجهوي اختبار مادة التربية اإلسالمية ضمن مواد االمتحان  2019/2020يجتاز المترشحون المكررون بالسنة الثانية من سلك البكالوريا المهنية برسم الموسم الدراسي  :هامةلحوظة 
 

 

 1الوثيقة 



 

 

  7/4 البكالوريانيل شهادة  امتحانات-المركز الوطني للتقويم واالمتحانات   
 2020دورة لامتحانات البكالوريا    – 19كوفيد فيروس من الوقائية التدابير ضوء في محيّنة صيغة - والمترشح المترشحة دليل

 

 2020 دورة - البكالوراي ةنيل شهاد امتحاانت
 احملينة واقي املو  املواعد -: مسالك البكالوراي املهنية املوحد الوطينالمتحان ل واالستدراكية العادية الدورتني

 
 البكالوريا المهنية 

 التاريخ والتوقي 
 اليوم األول

 2020 زيوليو   06د العادية : 
 2020 زيوليو  22 : االستدراكية د

 اليوم الثاني
 2020ز يوليو  07 د العادية:
 .2020يوليوز  23 :د االستدراكية

 اليوم الثالث
 .2020 زيوليو  08د العادية : 
 2020يوليوز  24 د االستدراكية:

 رابعاليوم ال
 2020 زيوليو  09د العادية : 
 2020يوليوز  25 د االستدراكية:

 زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

شعبة 
الهندسة 
 الميكانيكية

مسلك صناعة 
 البنيات المعدنية

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 

  

التصنيع مسلك 
 الميكانيكي

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 

  
 

مسلك صناعة 
 الطائرات

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

توليفي في المواد  اختبار
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 

  

شعبة 
هندسة 
البناء 
واألشغال 
 العمومية 

مسلك فنون 
 وتقنيات الخشب

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

اختبار توليفي في المواد 
 الجزء األولالمهنية 
 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

5س  - 3س   

  

 الفيزياء والكيمياء مسلك رسم البناء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 

  

مسلك أوراش 
 البناء

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

 
توليفي في المواد  اختبار

 المهنية الجزء الثاني
 5س  - 3س 

  

 

 ملحوظة هامة : يجتاز المترشحون المكررون بالسنة الثانية من سلك البكالوريا المهنية برسم الموسم الدراسي 2020/2019 اختبار مادة التربية اإلسالمية ضمن مواد االمتحان الجهوي الخا  بالمترشحين األح

 

 1الوثيقة 



 

 

  7/5 البكالوريانيل شهادة  امتحانات-المركز الوطني للتقويم واالمتحانات   
 2020دورة لامتحانات البكالوريا    – 19كوفيد فيروس من الوقائية التدابير ضوء في محيّنة صيغة - والمترشح المترشحة دليل

 

 

 بالمترشحين األحرارالخا  الجهوي اختبار مادة التربية اإلسالمية ضمن مواد االمتحان  2019/2020يجتاز المترشحون المكررون بالسنة الثانية من سلك البكالوريا المهنية برسم الموسم الدراسي  :هامة ملحوظة

 

 2020 دورة - البكالوراي ةنيل شهاد امتحاانت
 احملينة واقي املو  املواعد -: مسالك البكالوراي املهنية املوحد الوطينالمتحان ل واالستدراكية العادية الدورتني

 
 المهنية  البكالوريا

 التاريخ والتوقي 
 اليوم األول

 2020 زيوليو   06د العادية : 
 2020 زيوليو  22 : د االستدراكية

 اليوم الثاني
 2020ز يوليو  07 د العادية:
 .2020يوليوز  23 :د االستدراكية

 اليوم الثالث
 .2020 زيوليو  08د العادية : 
 2020يوليوز  24 د االستدراكية:

 رابعاليوم ال
 2020 زيوليو  09د العادية : 
 2020يوليوز  25 د االستدراكية:

 زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا والمسالكالشعب 

شعبة 
 الخدمات

 اللغة األجنبية الثانية  مسلك فنون الطبخ
 الفلسفة  6س  - 3س 

 5 س-3 س
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 
 

 

مسلك خدمات 
 اللغة األجنبية الثانية  الطعامة

6س  - 3س   
 الفلسفة 

 5 س-3 س
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد 
 الثاني المهنية الجزء

 5س  - 3س 
 

 

مسلك االستقبال 
 اللغة األجنبية الثانية  الفندقي

6س  - 3س   
 الفلسفة 

 5 س-3 س
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

في المواد  اختبار توليفي
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 
 

 

 اللغة األجنبية الثانية   مسلك التجارة
 6س  - 3س 

 الرياضيات
 10س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

المواد اختبار توليفي في 
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 
 

 

 اللغة األجنبية الثانية   مسلك المحاسبة 
 6س  - 3س 

 الرياضيات
 10س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

اختبار توليفي في المواد 
 الجزء األولالمهنية 
 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 
 

 
 

مسلك التسيير 
 اللغة األجنبية الثانية   واإلدارة

 6س  - 3س 
 الرياضيات

 10س  - 8س 
 الفلسفة

 5 س-3 س
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

في المواد  اختبار توليفي
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 
 

 

 اللغة األجنبية الثانية   مسلك اللوجستيك
 الفلسفة  6س  - 3س 

 5 س-3 س
اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 
 

 

مسلك تصميم 
 اللغة األجنبية الثانية   األزياء

 الفلسفة  6س  - 3س 
 5 س-3 س

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد 
 الثانيالمهنية الجزء 

5س  - 3س   

 
 

شعبة 
 الفالحة

مسلك تسيير 
 ضيعة فالحية

 الفيزياء والكيمياء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 
 علوم الحياة واألرض

 11س  - 8س 
 

 1الوثيقة 



 

 

  7/6 البكالوريانيل شهادة  امتحانات-المركز الوطني للتقويم واالمتحانات   
 2020دورة لامتحانات البكالوريا    – 19كوفيد فيروس من الوقائية التدابير ضوء في محيّنة صيغة - والمترشح المترشحة دليل

 

 سيتم اإلعالن عنها الحقاً. األول  للسنة الموحد الجهوي االمتحانالخاصة ب : تواريخ ومواقيت الدورة االستدراكيةملحوظة

 

 2020امتحاانت نيل شهادة البكالوراي 

 2020 دورة - البكالوراي ةنيل شهاد امتحاانت
 احملينة واملواقي  املواعد -من سلك البكالوراي للسنة األوىلالمتحان اجلهوي املوحد لالدورة العادية 

 الشعبة   
 

 التاريخ 

 البكالوريا المهنية بكالوريا التعليم التكنولوجي  بكالوريا التعليم العام

 التعليم األصيل

اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية

ع.التجريبية 

 وع.الرياضية

ع.االقتصادية 

 والتدبير

الفنون 

 التطبيقية

 العلوم 

 والتكنولوجيات 

 شعبة الخدمات

 باقي الشعب
مسلك اللغة 

 العربية
مسلك العلوم 

 الشرعية

 مسلك التجارة 
ومسلك 
 المحاسبة

ومسلك التسيير 
 اإلداري

 المسالكباقي 

ول
أل
 ا
وم

لي
ا

 

 شتنبر 04

2020 
)الدورة  

 العادية(

 
)الدورة 

االستدراكية 
تحدد 
 الحقا(

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_ س 8س

 اللغة األجنبية األولى

 10_س8س

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_س8س

 اللغة األجنبية األولى

 10_ س 8س 

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_س8س

اللغة األجنبية 

 األولى

 10س  _8س

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_س8س

اللغة األجنبية 

 10_س8األولى س

اللغة األجنبية 

األولى 

 10_س8س

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_س8س

 

 الفرائض والتوقيت

 12د_س30و 10س

 د30و

 التربية اإلسالمية

د_ س 30و 10س

12 

 التربية اإلسالمية

د_ س 30و 10س

12 

 التربية اإلسالمية

د_س 30و 10س

12 

 التربية اإلسالمية

 30و  10س

 12د_س

 التربية اإلسالمية

 10س 

 12د_س30و

 التربية اإلسالمية

 12د_س30و 10س 

 التربية اإلسالمية

 10س 

 12د_س30و

 التربية اإلسالمية

 10س 

 12د_س30و

 
 علوم اللغة

 17_ س 15س
 

 اللغة العربية

 17_ س 15س

 اللغة العربية

 17_ س 15س

 اللغة العربية

 17_ س 15س

 اللغة العربية

 17_ س 15س

اللغة والثقافة 

 العربية

 17_ س 15س

اللغة والثقافة 

 العربية

 18_ س 15س

اللغة والثقافة 

 العربية

 17_ س 15س

ا
ي

ان
لث
 ا
وم

لي
 

 شتنبر 05

2020 
)الدورة 
 العادية(
)الدورة 

االستدراكية 
تحدد 
 الحقا(

 
 

 الرياضيات

 د30و 9س-8س
 

 الرياضيات

 د30و 9س -8س
  

 الرياضيات

 10س  -8س
  

 الرياضيات

 د30و 9س -8س
 

التاريخ  

 والجغرافيا

  12_س10س

 د 30و

 التاريخ  والجغرافيا

 12_ س 10س
 

 التاريخ  والجغرافيا

 12_ س 10س

التاريخ  

 والجغرافيا

 12س_ 10س

    

 1الوثيقة 



 

 

  7/7 البكالوريانيل شهادة  امتحانات-المركز الوطني للتقويم واالمتحانات   
 2020دورة لامتحانات البكالوريا    – 19كوفيد فيروس من الوقائية التدابير ضوء في محيّنة صيغة - والمترشح المترشحة دليل

 احملينة واملواقي  املواعد - اخلاص ابألحرارالمتحان اجلهوي املوحد ل واالستدراكية العادية الدورتني

 البكالوريا المهنية بكالوريا التعليم التكنولوجي  بكالوريا التعليم العام 

 الشعبة   
 

 التاريخ 

 التعليم األصيل

اآلداب والعلوم 

 يةناإلنسا

ع.التجريبية 

 وع.الرياضية

ع.االقتصادية 

 والتدبير

الفنون 

 التطبيقية

 العلوم 

 والتكنولوجيات 

 شعبة الخدمات

مسلك اللغة  باقي الشعب

 العربية

مسلك العلوم 

 الشرعية

 مسلك التجارة 

ومسلك 

 المحاسبة

التسيير ومسلك 

 اإلداري

 باقي المسالك

ول
أل
 ا
وم

لي
ا

 

 يوليوز 01

2020 
)الدورة  

 العادية(

 
 يوليوز 20

2020 
)الدورة 

 االستدراكية(

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_ س 8س

 اللغة األجنبية األولى

 10_ س8س

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_س8س

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_س8س

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_س8س

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_س8س

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_س8س

اللغة األجنبية األولى 

 10_س8س

اللغة األجنبية 

 10_س8األولى س

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_س8س

 

 الفرائض والتوقيت

د_س 30و 10س

 د30و12

 التربية اإلسالمية

 12د_ س30و 10س

 التربية اإلسالمية

 12د_ س30و 10س

 التربية اإلسالمية

 12د_ س30و10س

 التربية اإلسالمية

د_ 30و10س

 12س

 التربية اإلسالمية

د_ 30و10س

 12س

 التربية اإلسالمية

 12د_س30و 10س 

 التربية اإلسالمية

 12د_س30و 10س 

 التربية اإلسالمية

 12د_س30و 10س 

  
 علوم اللغة

 17_ س 15س
 

 اللغة العربية

 17_ س 15س

 اللغة العربية

 17_ س 15س

 اللغة العربية

 17_ س 15س

 اللغة العربية

 17_ س 15س

 اللغة والثقافة العربية

 17_ س 15س

اللغة والثقافة 

 العربية

 18_ س 15س

اللغة والثقافة 

 العربية

 17_ س 15س

 التوثيق

 17س

 30و18د_س30و

 التوثيق

 17س

 د30و18د_س30و

 

 
  

المعلوميات 

 واألنفوغرافيا

 17س

 د30و 19د_س30و

    

م 
يو

ال
ي

ان
لث
ا

 

 يوليوز 02

2020 
)الدورة 
 العادية(

 
 يوليوز 21

2020 
)الدورة 

 االستدراكية(

 الرياضيات

 د 30و 9س  -8س

 الرياضيات

 د30و 9س  -8س

 الرياضيات

 د30و9س  -8س

 الترجمة

 د30و9س  -8س

 القانون

 د30و9س  -8س

 الرياضيات

 10س  -8س
  

 الرياضيات

 د30و 9س -8س
 

 االجتماعيات

 د30و12س -10س

 االجتماعيات

 12_ س 10س
 

 التاريخ والجغرافيا

 12_س10س

 التاريخ والجغرافيا

 12_ س 10س

الثقافة التشكيلية 

 وتاريخ الفن

 12_سد30و 10س

 د30و

   

 .االستدراكية بالنسبة للدورة 2020يوليوز  25بالنسبة للدورة العادية ويوم   2020 يوليوز 10و 09تجرى األشغال التطبيقية لمادة معلوميات التدبير بمسلكي شعبة العلوم االقتصادية والتدبير يومي  ملحوظة هامة:

 1الوثيقة  
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Version mise à jour à la lumière des mesures 

préventives prises contre Covid19   
Contre Covid19 

 
 
 
 

Adresse Électronique  :  
https://moutamadris.men.gov.ma 

www.taalim.ma 
E-mail  :  

cneebac@gmail.com 
infobac@taalim.ma 

Tel : 
0537714453  /0537714452  

Fax  :  
0537714408  /0537714409 

Adresse : 
Avenue des FAR - Cité AL-IRFANE - Hay Riad – Rabat 
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