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  ، أنها قد أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنيةتعلن 

 . 2022 -2021الدراس ي للموسم ة املستمرة املراقب أطير إجراءتفي شأن وزارية مذكرة 

والبحث  والتكوين املتعلق بمنظومة التربية   51.17تفعيل مقتضيات القانون اإلطار رقم في إطار ويأتي هذا اإلجراء 

ــ  12املشروع رقم  وذلك من خالل أجرأة تدابير  العلمي،   ــ تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم املدرس ي  "  املتعلق بـ

ببو ،  "واالمتحانات املتعلق  الشق  واإلشهادية  خاصة  االنتقالية  املستويات  في  املستمرة  املراقبة  فروض  تأطير 

 الثالثة )ابتدائي وإعدادي وثانوي تأهيلي(. لألسالك التعليمية

اإلجراء  يهدفكما   املستمرة    هذا  اقبة  املر نتائج فروض  من مصداقية  الرفع  بين  إلى  الفرص  تكافؤ  وضمان 

واملتعلمات الف ذلك  كذا  و   ، املتعلمين  يتم تسجيلها ق  رو تقليص  و بين    التي  في  النقط  املحصل عليها  املعدالت 

اقبة املستمرةاالمتحانات االشهادية وتلك املحصل   الرفع من فرص استثمار    إلى  إضافة  ،عليها في فروض املر

  في التوجيه الناجع ألنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتالميذ   تلك التقويمات  نتائج

 وتحقيق الجودة املطلوبة. 

 :وقد جاءت هذه املذكرة بعدة مستجدات أهمها

اقبة املستمرة يجرى على صعيد كل مؤسسة    إرساء • ما عدا  كل أسدس    تعليمية في فرض موحد للمر

الدراسية الختامية لكل سلك تعليمي، إضافة إلى فروض   األسدس اقبة املستمرة   الثاني للسنة  املر

 وذلك وفق املحددات التي نصته عليها هذه املذكرة.الصفية 

في    • النظر  املستمرة  كيفية  إعادة  اقبة  املر نقط  معدلهاحتساب  باملستويات  وكذا  العام  السنوي  ا 

 .وباملستويات اإلشهادية الثالثة التعليميةاالنتقالية لألسالك 

املوحدة   • املستمرة  اقبة  املر نتائج فروض  الدعم ومعالجة  أل  التخطيط  فياستثمار  صعوبات نشطة 

 مية. يتعلكل مؤسسة على صعيد  لدى التالميذ التحصيل والتعثرات

اقبة املستمرةاملعنية  ، تؤكد الوزارة أن اإلجراءات التي أتت بها املذكرة  ورفعا لكل لبس  همت حصريا مكون املر

أو تعديل    أي تغيير   تتضمن، وأنها لم ةلألسالك التعليمية الثالث واملستويات الختاميةفي املستويات االنتقالية 

اإلقليمية والجهوية والوطنية وال على معامالتها واملدد الزمنية  على وضعية املواد املحددة لالمتحانات املوحدة  



 
 

 
 املديرية امللكفة بتدبري جمال التواصل  

 05.37.68.72.55الفاكس:   72.52 .68 .37 .05  : ابب الرواح ـ  الرابط  ـ  الهاتف   ـ املقر املركزي للوزارة  
 

التي  مادة التربية اإلسالمية  ذلك بما في ، بمقتض ى القرارات الوزارية املنظمة لتلك االمتحانات،املخصصة لها

     . ةكانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية لالمتحان اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائي

املراقبة املستمرة   بإجراء فروض  املتعلقة  لإلجراءات التنظيمية الجديدة  ويمكن االطالع على التفاصيل الكاملة 

على    080X21تحت رقم    2021شتنبر    15  بتاريخ املذكرة الوزارية الصادرة    من خالل   2022-2021للموسم الدراس ي  

   صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي. من خالل  و   www.men.gov.maالبوابة الرسمية للوزارة 

 

https://www.men.gov.ma/

