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  مــديــقــت
 

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

  حيث ستتضح لك معالم مستقبلك الدراس ي واملنهي بعد الحصول على هذه الشهادة.

الامتحان أهميته من كونه الوسيلة املتاحة للتحقق من مدى تحكمك في املعارف يستمد هذا 

واملهارات التي شملها التدريس بسلك البكالوريا، وبالتالي معرفة مدى استعدادك ملواصلة دراستك 

 بنجاح في مرحلة ما بعد البكالوريا.

الامتحان، فإن  جاح في هذاالنوإذا كانت املثابرة والجدية خالل السنة الدراسية من أهم شروط 

الاستعداد النفس ي واملادي الجتيازه، وتدبير مرحلة إلاعداد النهائي له سيقوي ثقتك بنفسك ويساعدك 

 .ذلك على تركيز املعارف واملهارات الضرورية لتحقيق

وللمساعدة على توجيه مجهوداتك وتركيزها أثناء فترة إلاعداد لالمتحانات أو خالل اجتياز  

بارات، فقد تم إعداد هذا الدليل خصيصا لتزويدك باملعلومات ألاساسية حول تفاصيل هذا الاخت

لى ي ستساعدك عمدك ببعض املعطيات املستجدة وإلارشادات الت تمكما  .الاستحقاق التربوي الهام

 الرقمية تلك املتعلقة باملواردوكذا  ،2222برسم سنة  البكالورياالمتحانات نيل شهادة التحضير الناجع 

 . التربوي  واصلة تنفيذ برامج الدعمفي إطار معملت الوزارة على تعبئتها  البديلة، التي
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I. البكالوريا اتتنظيم امتحان 

 25.61وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي رقم تنظم امتحانات البكالوريا وفق مقتضيات قرار 

وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم  ( بتغيير 1125يناير  3) 2321ألاول  ربيع من 12الصادر بتاريخ 

( في 1115أكتوبر 25) 2311من رمضان  12الصادر في  12.6.15العالي وتكوين ألاطر والبحث العلمي رقم 

ر املذكور لقراطالع على ا. ويمكن لا كما وقع تتميمه وتغييره شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا

 .https://moutamadris.men.gov.ma: ى املوقع التاليعل

 الرياضيةو والتعليم ألاولي ملقرر وزير التربية الوطنية مختلف محطات هذا لامتحان  ويخضع تدبير

 .1111مارس 12 بتاريخ 113 .11 رقم البكالوريا امتحاناتبشأن دفتر مساطر 

  واملسالك الشعب .7

 يشمل نظام البكالوريا على الشعب واملسالك التالية:
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 شروط الترشيح .2

 يسمح باملشاركة في امتحانات البكالوريا:

 :بصفة مترشحين رسميين .2.2

 مؤسسات التربية والتعليم العمومي أو التعليم املدرس ي الخصوص ي املسجلون  تلميذات وتالميذ

ى ، واملوجهون إل""شهادة السلك إلاعدادي البكالوريا الحاصلون علىفي السنة ألاولى من سلك 

 ؛التعليم الثانوي التأهيلي

 عليمي غير النظام الت التلميذات والتالميذ الرسميون الذين تابعوا دراستهم بنظام تعليمي آخر

 املغربي، والذين رخص لهم بمتابعة الدراسة في السنة الختامية من سلك البكالوريا.

 مترشحين أحرار: بصفة .2.2

 حر كاآلتي:مترشح ك 1111دورة  شروط الترشيح الجتياز امتحانات البكالوريا تتحدد

  إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي إلاعدادي منذ ما ال يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح بالنسبة لغير

 الحاصلين على البكالوريا؛

 ي البكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة فلم يسبق الحصول فيه على شهادة  مسلك الترشح في

 إحدى الدورات السابقة؛

  التسجيل عبر البوابة إلالكترونية املخصصة للترشيحات داخل آلاجال املحددة لذلك، مع تضمين البطاقة

 إلالكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح)ة(، ويتم تقديم طلب الترشيح وفق الخطوات آلاتية:

 تع 
 
من طرف املترشح)ة( مع املصادقة عليها من خالل البوابة  بئة بطاقة الترشيح إلالكترونية وجوبا

 إلالكترونية للوزارة عبر الرابط املخصص لذلك؛ 

  طباعة وصل بطاقة الترشيح في نسختين؛ 

 11.22يقر فيه باطالعه على النصوص التطبيقية للقانون رقم  املترشح الحر الذي إلادالء بمطبوع التزام 

 ؛زجر الغش في لامتحانات املدرسيةاملتعلق ب
 واجد املت املديرية إلاقليميةلدى املصالح املختصة ب ،داخل آلاجال املحددة ،إيداع ملف طلب الترشيح

مقابل ذلك و  وبالوثائق الضرورية مرفقا بوصل الترشيح املستخرج من البوابة إلالكترونية بها مقر سكناك

 .التأشير على النسخة الثانية من وصل بطاقة الترشيح

 إال بعد مرور ثالث باجتياز امتحانات البكالوريا ألكثر من ثالث دوراتللمترشح)ة( الحر وال يسمح 

أحد تخلف عن اجتياز  بذلك إذا لهكما ال يسمح  .لامتحان ترشح)ة(امل سنوات من آخر دورة اجتاز فيها

 بعد انصرام سنتين بعد الدورة التي تغيب فيهادون تقديم مبرر مقبول،  ،ا لامتحاناختبارات هذ
ّ
  .إال

لكترونية إلا ويمكن للمترشحين ألاحرار املسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة

 للوزارة.

mailto:cne@men.gov.ma
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II. مكونات امتحان البكالوريا 

 :امتحان نيل شهادة البكالوريا من يتكون 

 ؛%22ة لامتحان الجهوي املوحد، ويحتسب بنسب 

   ؛%22لامتحان الوطني املوحد، ويحتسب بنسبة 

 املستمرة، وتشمل مجموع املواد الدراسية املقررة بالسنة الختامية من سلك البكالوريا  املراقبة

 .%22وتحتسب بنسبة 

 الامتحان الجهوي املوحد .7
 

 الامتحان الجهوي املوحد لنهاية السنة ألاولى من سلك البكالوريا .1.2

ينظم هذا لامتحان في نهاية السنة ألاولى من سلك البكالوريا، ويجتاز خالله التالميذ املمدرسون 

الصادر  25.61 املنهي رقمقرار وزير التربية الوطنية والتكوين اختبارات في بعض املواد املنصوص عليها في 

وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي  ( بتغيير 1125يناير  3) 2321ألاول  ربيع من 12خ بتاري

( في شأن 1115أكتوبر 25) 2311من رمضان  12الصادر في  12.6.15وتكوين ألاطر والبحث العلمي رقم 

 تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا كما تم تغييره وتتميمه.

ال تعتبر نتائج و  .من املعدل العام لنيل شهادة البكالوريا %22ويحتسب معدل هذا لامتحان بنسبة 

 ذي يتخذ قرارات املوحد، الذي يعد إلزاميا، في مداوالت مجلس القسم ال لامتحان الجهوي 

mailto:cne@men.gov.ma
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السنة الثانية من سلك البكالوريا بناء على نتائج املراقبة املستمرة فقط. ويمكن  إلىانتقال التالميذ 

للمترشحات واملترشحين الرسميين الذين لم يتمكنوا، لسبب قاهر، من اجتياز بعض أو كل اختبارات هذا 

 لامتحان من اجتياز دورة استدراكية يتم تحديد تاريخ إجرائها كل سنة.

 تم أهداف املدرسة املغربية، فقد الوزارة التي تعتبر ألاسرة شريكا في تحقيقوانسجاما مع اختيارات 

فتح املجال أمام أسر التلميذات والتالميذ الذين قرر مجلس القسم انتقالهم للسنة الختامية من سلك 

في ، إلبداء الرأي 11من  .البكالوريا، والحاصلين على معدل في لامتحان الجهوي للسنة ألاولى يقل عن 

قم ر شأن إمكانية تكرار السنة ألاولى من سلك البكالوريا. ويتم تنظيم هذه العملية وفق مقتضيات املذكرة 

 .1111يونيو  11بتاريخ  .8

ومن جهة أخرى، فاالمتحان الجهوي املوحد للسنة ألاولى من سلك البكالوريا هو جزء أساس ي من 

شهادة البكالوريا، وقد لوحظ خالل السنوات املاضية  يلنامتحانات البكالوريا، ولنتائجه تأثير كبير على 

 
 
مهما من املترشحات واملترشحين ال يتمكنون من الحصول على شهادة البكالوريا بسبب معدالتهم  أن عددا

ة في لامتحان الجهوي املوحد، ألامر الذي يتطلب من املقبلين على اجتياز هذا لامتحان إيالءه املتدنيّ 

الضروري والتحضير له بجدية كبيرة قصد الحصول على معدل يمكن من إلاعداد الستحقاقات لاهتمام 

 السنة النهائية في ظروف مالئمة وبضمانات أكبر للنجاح.

 الامتحان الجهوي الخاص باملترشحات واملترشحين ألاحرار  .1.1
 

قررة ملواد الدراسية امليجتاز املترشحات واملترشحون ألاحرار اختبارات لامتحان الجهوي املوحد في ا

بسلك البكالوريا غير املشمولة باالمتحان الوطني املوحد، علما أن هذه الفئة من املترشحين غير معنية 

باملراقبة املستمرة. وتحتسب نتائج هذا لامتحان باعتماد نفس معامالت املواد املعمول بها بالنسبة 

 للمترشحين الرسميين.
 

 الامتحان الوطني املوحد .2

ينظم لامتحان الوطني املوحد في متم السنة النهائية من سلك البكالوريا، وتشمل اختباراته املواد 

 22% املميزة لكل شعبة دراسية باإلضافة إلى اللغة ألاجنبية الثانية. ويحتسب معدل هذا لامتحان بنسبة

ى الرسميون واملترشحون ألاحرار علاختباراته املترشحون  ويجتاز ،من املعدل العام لنيل شهادة البكالوريا

 حد سواء.

تنظم دورة استدراكية لالمتحان الوطني املوحد بعد إلاعالن عن نتائج الدورة العادية المتحانات 

رسميون املترشحون ال . ويجتاز اختبارات الدورة لاستدراكية لهذا لامتحانبعشرة أيام على ألاقل البكالوريا

mailto:cne@men.gov.ma
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ي ف يتوفقوار من اجتياز بعض أو كل اختبارات الدورة العادية، أو الذين لم الذين لم يتمكنوا لسبب قاه

أو الذين حصلوا  ،بدون نقطة موجبة للرسوب 11من  1يقل عن  هذه الدورة وحصلوا على معدل عام ال

مع نقطة موجبة للرسوب، في مادة واحدة فقط في لامتحان الوطني  11من  21على معدل ال يقل عن 

 تاز املترشحون للدورة لاستدراكية اختبارات جميع مواد لامتحان الوطني املوحد.املوحد. ويج
 

ومن حق املترشحات واملترشحين ألاحرار الذين لم يتمكنوا بسبب قوة قاهرة من اجتياز بعض أو كل 

من  1اختبارات الدورة العادية أو الذين لم يتوفقوا في هذه الدورة، وحصلوا على معدل عام ال يقل عن 

وبدون نقطة موجبة للرسوب، أن يجتازوا اختبارات الدورة لاستدراكية في جميع مواد لامتحان الوطني  11

 املوحد ومواد لامتحان الجهوي املوحد الخاص باملترشحين ألاحرار.
 

 

 املراقبة املستمرة .0

والتعليم  يوهي اختبارات فصلية تجرى بالنسبة للمترشحين الرسميين املنتمين للتعليم العموم

 جميع املواد الدراسية للشعبة املراقبة املستمرةالخصوص ي على امتداد السنة الدراسية. وتشمل فروض 

 %22واملسلك املقررة في السنة الختامية من سلك البكالوريا. ويحتسب معدل املراقبة املستمرة بنسبة 

 من املعدل العام لنيل شهادة البكالوريا.
 

III.  املترشحينتصحيح إنجازات   

 
 
 مجموعة من املساطر والضوابط الدقيقة وامللزمة تم وضع، وتكافؤ الفرص لاستحقاق أملبد صونا

 :نجملها فيما يلي، إلنجاز عملية التصحيح

  ؛مراكز للتصحيح حسب املوادإحداث 
  

  إسناد مهمة التصحيح إلى لجان متخصصة تضمن للتصحيح درجة مقبولة من املوضوعية على أال

 عدد املصححين في كل لجنة عن ثالثة مصححين؛يقل 

  إخضاع نتائج التصحيح والنقط املمنوحة من طرف املصححين إلى مراقبة لجنة التصحيح للتأكد

 ؛كأخطاء جمع النقط الجزئية من عدم وجود أخطاء في التصحيح

  من  للتأكدإخضاع عملية التصحيح في مجملها إلى املراقبة من طرف مراقبين وطنيين وجهويين

 التقيد باملساطر املحددة لهذه العملية.
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IV. روط النجاحــش 

يعد ناجحا في البكالوريا كل مترشح رسمي حصل في مجموع اختبارات لامتحان الوطني املوحد 

على ألاقل دون الحصول  22من  22الجهوي املوحد واملراقبة املستمرة على معدل عام يساوي  ولامتحان

 على نقطة موجبة للرسوب.

 ويتم احتساب املعدل العام على الشكل التالي:

 :الرسميون املترشحون 

 

 

 

 :راملترشحون ألاحرا

 

    

 

 الدورة)عتماد أدائهم العام في دورتي لامتحان الوطني املوحدباوإلنصاف أكبر للمترشحين املستدركين 

تعديل طريقة حساب معدل لامتحان الوطني  ،1121ابتداء من دورة  العادية والدورة لاستدراكية(، تقرر 

ن م املوحد خالل الدورة لاستدراكية باعتماد أعلى نقطة حصل عليها املترشح املستدرك في كل اختبار 

يشمل اختبارات لامتحان الجهوي املوحد الخاص  إلى أن هذا إلاجراء ال التنبيه، مع اختبارات الدورتين

 .باملترشحين ألاحرار

املترشح)ة( املستدرك)ة( الذي اجتاز جميع اختبارات الدورة العادية إال يستفيد من هذا إلاجراء ال و 

ي )ة( الذي تغيب فطني املوحد. أما بالنسبة للمترشحوجميع اختبارات الدورة لاستدراكية لالمتحان الو 

تسب معدله في لامتحان اختبار من اختبارات الدورة العادية واجتاز اختبارات الدورة لاستدراكية، فيح

 الوطني املوحد باعتماد النقط املحصل عليها في اختبارات الدورة لاستدراكية فقط.
 

V. داد لالمتحانـتوجيهات في إلاع 

 تعتبر الفترة املخصللصللة لدعداد وكذا طريقةالتسلللح بالتفا،ل، كما  يتطلب إلاعداد الجيد لالمتحان

تدبيرها عاملين أسللاسللليين في تحديد مسلللتوى ألاداء خالل لامتحان. وإذا كان لكل تلميذ منخجيته الخاصلللة 

والتي قلللد تتالءم وخصلللللللللللللوصللللللللللللليلللاتللله الفيزيولوجيلللة والنفسللللللللللللليلللة والفكريلللة، فللل ن اعتبلللار  في إلاعلللداد لالمتحلللان

في الرفع من نجللاعللة ذلللك إلاعللداد، وبللالتللالي من فرص اجتيللازك سلللللللللللللاعللدك تالعللامللة التللاليللة سلللللللللللللالتوجيهللات 

 لالمتحان بنجاح.

 مجموع نقط المواد المرجحة بمعامالتها

المعامالت مجموع  

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

4 
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  املقرر الدراس ي موضوع الامتحان وتحديد مجاالتألاطر املرجعية  .7

ن أجل م ستشملها لاختبارات.باملواد واملجاالت الدراسية التي  دقيقةيحتاج إلاعداد لالمتحان معرفة 

 :القيام بما يليعليك يتعين  ذلك

  البكالوريا للتعرف بدقة على املضامين والكفايات لكل مادة من مواد امتحان  إلاطار املرجعي على الاطالع

 خالل مناملذكورة على ألاطر املرجعية  لاطالعالواجب التحكم فيها ودرجات أهميتها. ويمكن  ألاساسية

 من خالل إلالكتروني الخاصبريدك  أو على  www.men.gov.maللوزارة:الرسمي  إلالكترونياملوقع 

 ؛www.taalim.ma مسطحة

  رى خعلى حساب ألاجزاء ألا الدراس ي أو أجزاء من إلاطار املرجعي على أجزاء من البرنامج  قتصار لا عدم. 

 وذلك من مكوناتها برنامج تحدد فيه الغالف الزمني الذي ستخصصه لكل مادة ولكل مكون  وضع

 .مل بتوجيهات وإرشادات أساتذتك، مع العإلاطار املرجعيفي  وفق ما هو محدد حسب أهميته

 وتنظيم الوقتتدبير  .2

بشكل  فتوظيفهعداد لالمتحان عامل رئيس ي في تحديد أدائك ومردوديتك فيه، لد  تدبير الزمن املتاحإن 

شكل لمهارات بل تدريجي ناجع سيساعدك على تركيز ألافكار ويمكنك من اكتساب

 جيد ودائم.

الشلروع في إلاعداد لالمتحان في وق  مبكر من السنة الدراسية يؤدي  إن عدم

ك عبر وذل ،ببعض التالميذ إلى تكثيف الجهد في وق  قصللللللللللير قبل موعد لامتحان

معارف هش للسطحي و  كتسابا، وهذه كلها عوامل تتسبب في إلارهاق وتكون وراء طويال اللجوء إلى السهر 

 وللمهارات.
 

لذا يجب، ومنذ البداية، تخصلللللللللللليص الوق  الذي يتطلبه إلاعداد لالمتحان من خالل احتسللللللللللللاب عدد 

 وضع برنامج مناسب لذلك.مع ألاسابيع وعدد ألايام 

 على تحلديلد ألاوليلات وفق معلايير محددةاسلللللللللللللتنلد في تلدبير الزمن املتبقي للك أثنلاء التحضلللللللللللللير لالمتحلان 

 وموضوعية.

 

 

 

 

 

احرررررر  عرررررلررررر  

التدبير الجيد لوقتك 

أثنرراا االسرررررررتعررداد 

mailto:cne@men.gov.ma
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 مستجدات هامة  .0
 

أطلق  الوزارة سيرورة وطنية من أجل إنتاج املوارد السمعية البصرية  ،التعلمات وتقويتهادعم  في إطار 

زم للبث رصيد الال لتأمين ال والرقمية الالزمة لتغطية مختلف املواد الدراسية املقررة في املناهج الدراسية

يمكن لاستفادة من الدروس املقدمة من خالل ، و telmidTICEلفزية وللنشر على منصة عبر القنوات الت

 :املنصات التالية

 TelmidTICE التطبيق التربوي الجوال 

مجانا عبر الهاتف الجوال، يتضمن هذا التطبيق دروس مصورة، ويتم الولوج إليه 

 – App Gallery –App Stroreتحميله عبر متاجر تطبيقات الهواتف الجوالة:  يمكن

Google Play   
 

    TICETelmid منصة 

حاجة بدون  https://telmidtice.men.gov.ma: ولوج إلى هذه البوابة عبريتم ال

 و الستخدام القن السري. 
 
مصنفة حسب في املواد الدراسية تقدم هذه البوابة دروسا

  .التعليمية ألاسالك واملستويات

    TICETaalimمنصة  

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

 

 Teamsمنصة  
 www.taalim.maيتم الولوج إلى هذه البوابة عبر: 

 

كما يتم بث دروس مصورة لكافة الدروس املدرجة في امتحانات البكالوريا على 

 القناة الرابعة "الثقافية"

  "الثقافية" الرابعة القناة 

 الدروس املصورة التي تبثها القناة الثقافية على املنصة إلالكتروني تتبعويمكن 

 TelmideTICE .خارج البرمجة املحددة للبث 

 : هامة معلومات
 

خالل الشبكة ألارضية والقمر لاصطناعي  من "الثقافيةالرابعة "القناة  الدعم على دروستتم متابعة  -

 ؛ SNRTLIVEنايل سات، وكذا تطبيق 
 

mailto:cne@men.gov.ma
https://telmidtice.men.gov.ma/
http://www.taalimtice.ma/
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ذلك و من خالل التلفزة املدرسية مباشرة التي تعذر عليكم متابعتها  الدعم دروسيمكنكم استدراك  -

 .TelmidTice املجانية البوابة إلالكترونيةعبر ولوج 

إللللللللللى أن الوللللللللللوج إللللللللللى البريلللللللللد إلالكترونلللللللللي للمترشلللللللللح يلللللللللتم عبلللللللللر إدخلللللللللال اسلللللللللم الوللللللللللوج كملللللللللا تجلللللللللدر إلاشلللللللللارة 

، وذللللللللللللللللك ب دخلللللللللللللللال www.taalim.maامللللوقللللللللللللللللع  (، عللللللللللللللللللبرCode MASSARاملكللللللللللللللون ملللللللللللللللن رمللللللللللللللز مسلللللللللللللللللللللار )

 والقن السري الخاص بكم. CodeMassar@taalim.maحساب 

فيمكللللللنكم الولللللللوج إلللللللى الخدمللللللة  ،فللللللي حالللللللة عللللللدم تللللللوفركم علللللللى القللللللن السللللللري أو فللللللي حالللللللة نسلللللليانه

" بفضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاء املتملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدرس أو اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرابط  نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور  " ةإلاليكترونيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve 

هللللللللذا، ويتعللللللللين عللللللللليكم تغييللللللللر القللللللللن السللللللللري مباشللللللللرة بعللللللللد أول ولللللللللوج إلللللللللى البريللللللللد إلالكترونللللللللي ال خ لللللللل ي 

 وذلك لضمان تأمينه.
 

 

VI.  داد لالمتحانــعإلا 
 

التركيز على التحصيل ولابتعاد عن كافة املؤثرات الخارجية خالل  عليكخالل فترات إلاعداد لالمتحان، 

  ...اشتغالك، مثل الضوضاء الناتجة عن املذياع أو التلفاز

 تابعة ألاحداث الرياضية التي قد تؤثر على استعدادك وتستهلك جزءا مهما من وقتك.ينبغي تجنب م

 :لهذا يتطلب ألامر منك

   ؛رهقةغير املمارسة ألانشطة الترفيهية والرياضية ملتخصيص وق 

 ؛لكل مادة ولكل مجال على حدة لدعداد تحديد الفترة الزمنية التي ستخصصها 

  تحصيلك الفعلي حسب كل مادة وكل  لتقويمتخصيص وق  للتدريب على اختبارات سابقة وذلك

ة للدورات السابقة باإلضاف مجال دراس ي. ويمكنك بهذا الخصوص لاستعانة بمواضيع البكالوريا

ي ا على املوقع إلالكترونعليه لاطالعلتالميذ والتي يمكن لزمالئك من ا إلى إلانجازات النموذجية

  https://moutamadris.men.gov.ma: للوزارة

  مية العل الرياضية والنظرياتإعداد بطاقات تسجل فيها أهم املعطيات والصيغ

والتواريخ الهامة وإلاحصائيات...إلخ، حتى يسهل عليك استرجاعها وتوظيفها عند 

 ؛الحاجة

  الرجوع إلى هذه البطاقات بصفة منتظمة، وخاصة قبل النوم حيث سيساعدك

 ذلك

 ؛على التنشيط املستمر لذاكرتك    

  جدية وباالنسجام فيما لنفس لامتحان ب يحضرونمجموعة من ألاصدقاء  ضمنإلاعداد لالمتحان  

 بينهم.

 
 

mailto:cne@men.gov.ma
http://www.taalim.ma/
mailto:CodeMassar@taalim.ma
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VII. داد لالمتحانــيرة إلاعوث 
 

 

 

 

 

 

 يوما قبل موعد الامتحان 22

 من املفروض أن تكون قد أكمل  مراجعة كل مواد لامتحان؛ 

   تخصص الفترة املتبقية للتركيز على أهم عناصر املقرر الدراس ي بالرجوع إلى البطاقات وامللحقات

 التي سبق أن أعددتها، وعلى إنجاز تمارين جديدة في مواد لامتحان.
 

 

 أسبوع قبل الامتحان

  عليك مواصلة إعدادك لالمتحان بوتيرة عادية. ومن املفيد لاهتمام براحة جسدك وتفادي

 
 
  التمارين الرياضية املرهقة التي تتطلب جهدا

 
 ؛كبيرا

   لاعتناء بتوازن التغذية وتوقي  الوجبات، مع لانتباه إلى أن إلاكثار من استهالك املنبهات قد يؤثر

 سلبا على قدراتك الفكرية أكثر من تنشيطها.
 

 عشية الامتحان

  متحان والوثائق ال خصية املطلوبة عليك تفادي النقاشات الصاخبة والحرص على إعداد لوازم لا

 الجتيازه )البطاقة الوطنية للتعريف ولاستدعاء لالمتحان وألادوات املسموح باستعمالها(؛

  .يجب عليك ضبط مواقي  لامتحان والتأكد منها. ونوصيك بالحرص على النوم ملدة كافية 
 

 

 صبيحة يوم الامتحان

  على  متوازنة، والحضور إلى مركز لامتحان نصف ساعةعليك الحرص على تناول وجبة فطور

 قبل انطالق لاختبارات؛ألاقل 

  عليك تجنب النقاشات غير املجدية حول لامتحان، وعدم لاهتمام باإلشاعات التي يتم الترويج

 لها بقوة خالل هذه الفترة.

VIII. اجتياز الامتحانات 

 
  

  هاتفأنك ال تحمل معك تأكد 
 
  ا

 
 أأو  نقاال

 
أن مجرد حيازة  ية واسطة إلكترونية أخرى. تذكر جيدا

يؤدي إلى منع املترشح و واسطة إلكترونية أخرى داخل مركز لامتحان يعد غشا  أي هاتف نقال أو 

 .من مواصلة لامتحان وإلى اتخاذ عقوبات تأديبية أخرى في حقه

 

 

 قبل الدخول إلى مركز االمتحان

mailto:cne@men.gov.ma
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   تأكد من جلوسك في املكان املخصص لك مع وضع لاستدعاء وبطاقة تعريفك على الطاولة. عليك

 .للمكلفين بالحراسةتسليم الكتب والدفاتر وكل الوثائق ذات الصلة بمادة لامتحان 

  قواعد والتعليمات الخاصةاحرص على التقيد بالو الحراسة، املكلفين بانتبه جيدا إلى تعليمات 

الغش، ومنها عدم حيازة هاتف نقال داخل قاعة لامتحان أو أية وثيقة مكتوبة غير تلك بمحاربة  

  ؛املسموح بها

 ؛الواردة في الصفحة ألاولى منهقرأ التعليمات قبل الشروع في إنجاز لاختبار، ا 

  قبل صفحات املوضوععليك التأكد من عدد  ،لذا .عدد من الصفحاتموضوع لاختبار في  يقعقد 

على بعض ألاسئلة. ف ذا كان  الصفحة ألاولى مثال إلاجابة وذلك حتى ال تغفل  إلاجابةالشروع في 

إذا الحظ  أي نقص في عدد الصفحات و ثالث صفحات.  فيفهذا يعني أن املوضوع  2/2تحمل رقم 

 ة سليمةبنسخالحراسة بذلك فورا لتتوصل املكلفين بليك إخبار عأو عدم وضوح ما هو مكتوب عليها، 

 ؛ملوضوع لامتحان وكاملة

  إذا تضمن لاختبار أسئلة اختيارية، فمن ألافضل قراءة جميع ألاسئلة قبل الشروع

 ؛سيقع عليها اختياركفي إلاجابة على ألاسئلة التي 

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

  بالسؤال الذي يبدو ألاسهل.  بدأ دائمااو ، الذي يالئمكيمكنك إلاجابة على ألاسئلة حسب الترتيب 

  وإذا استعص  عليك إلاجابة على سؤال ما، فعليك لانتقال إلى ألاسئلة ألاخرى على أن تعود لذلك

  ؛لوق لربح االسؤال الحقا وذلك 

  لانتباه معالوق  الضروري لدجابة على كل سؤال ولالتزام بهذا الوق   تقدير  يستحسن ،ربحا للوق 

 ؛أرقام ألاسئلة كتابة ضرورة إلى

 الوق  الذي تبقى لك في مراجعة إجاباتك تغالل احرص على اسو  ،ال تسرع في تسليم ورقة التحرير

 ؛مكنلتشطيب ما أوتدقيقها، مع تصحيح ألاخطاء التي قد تكون ارتكبتها سهوا، واحرص على تجنب ا

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

 ؛قد يشوش على تركيزك ية ملا يقع داخل قاعة لامتحان ولكل ماأي أهم وليال ت 

 أعد قراءة أجوبتك كلما توفر لديك الوق ؛ 

  كبتوتر يمنع شعوركفي حالة :
 
  من التركيز جيدا

 

 عند دخول قاعة االمتحان
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 على هدوءك وتقتك بنفسك؛حافظ  

 خد نفس 
 
 عميق ا

 
 )شهيق وزفير( لثالث مرات متتالية؛ ا

 تشغل بالك بالتفكير في أسئلة لامتحان ملدة وجيزة؛ ال 

 ؛التوترالقلق و إلزالة  أحداث مفرحة وإيجابية فكر في 

 التوتر؛ انخفاض حدةأو  عاود الرجوع تدريجيا إلى موضوع لاختبار كلما شعرت بزوال 

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

   ؛كتركيز درجة على 

   ك من حولك؛أصدقا، به  يقومبما  اهتمامأي وال تولي  حاول أال تتأثر 

 مدة املخصصة لدجراء، وذلك من خالل:على لاستثمار التام لل احرص 

 لدجابة عن كل سؤال من خالل وزنه في لاختبار؛تقدير الوق  الالزم  

 قبل انتهاء املدة الزمنية املخصصة لذلك. منإعادة قراءة ألاجوبة في حالة لانتهاء  

  ،تأكد من كتابة اسمك الكامل، ورقم لامتحان واملادة في املكان املخصص لذلك على ورقة التحرير

 وال تضع على هذه الورقة أية معلومة أو رمز يشير إلى هويتك، فقد يؤدي ذلك إلى 

 إلالغاء الكلي ألجوبتك.

 

 

  للمكلفين بالحراسة؛تأكد من تسليمك لجميع أوراق التحرير 

 الئحة الحضور. يع حضورك في وقاحرص على ت 

IX. الغش في الامتحان وعواقبه 

قائم بين ال ، وإخالال بالتعاقد التربوي وألاخالقييعتبر الغش خرقا سافرا لضوابط تنظيم لامتحان

في  ترسيخها إلىالتلميذ وزمالئه وأساتذته، وهو يتنافى مع القيم التربوية وألاخالقية التي تسعى املدرسة 

 املجتمع.
 

، فالغش سلوك يعاقب عليه القانون بمقتض ى النصوص القانونية والتشريعية ذلكباإلضافة إلى 

تعلق امل 11.22القانون رقم ، ومنها على الخصوص يات املدرسيةاملتعلقة بزجر الغش في لامتحانات واملبار 

من ذي  12الصادر في  2.25.215الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  املدرسيةفي لامتحانات بزجر الغش 

تعريف الغش والعقوبات الجزائية حسب  الذي نص في فصوله علىو ، (1125أغسطس 16) 2321القعدة

 .كل نوع من أنواع الغش املرتكبة

 قبل الخروج من قاعة االمتحان
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  الغش في الامتحانات املدرسية ن تعريف الغش حسب قانو  .7
 

يراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة املترشحة أو املترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال 

تبر من وتع .الوطنية والديبلوماتلحصول على إحدى الشهادات لالتحايل والخداع في لامتحانات املدرسية 

 بين حاالت الغش في مفهوم هذا القانون ألافعال التالية:

 تبادل املعلومات كتابيا أو شفويا بين املترشحات واملترشحين داخل فضاء لامتحان؛ 

  حيازة أو استعمال املترشحة أو املترشح آلالت أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو وثائق أو 

 ل فضاء لامتحان؛مخطوطات غير مرخص بها داخ

  حاالت الغش املستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف املصححين أثناء عملية تقييم

 إنجازات املترشحات واملترشحين؛

 إلادالء بوثائق مزورة واستعمالها قصد املشاركة في لامتحان؛ 

 انتحال صفة مترشحة أو مترشح الجتياز لامتحان؛ 

 أو حماية  رف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقلتسريب مواضيع لامتحان من ط

 أوراق ومواضيع لامتحانات املدرسية؛

 املساهمة من طرف غير املترشحات واملترشحين في إلاجابة عن أسئلة لامتحان سواء من 

 داخل مركز لامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها؛           

  وألاجوبة من خالل استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل لاتجار في مواضيع لامتحان

 تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.

 

 

  الغش في الامتحانات املدرسية قانون العقوبات حسب  .2
 

 العقوبات التأديبية 

 في حالة غش أثناء اجتياز لامتحان، ويحرر ن من كل مترشحة أو مترشح ضبط تسحب ورقة لامتحا

 بذلك؛محضر 

 منح نقطة الصفر في اختبار املادة التي تم فيها الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة املعنية؛ 

  وحسب ألافعال املرتكبة واملثبتة في املحاضر املحررة من قبل املشرفين على مركز لامتحان، يمكن

 للجنة التأديبية اتخاذ إحدى العقوبات التالية:
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o  ؛متحان خالل السنة الجاريةإلاقصاء النهائي من اجتياز الا 

o ؛من اجتياز الامتحان بالنسبة للسنة الدراسية املوالية إلاقصاء 

o إلاقصاء من اجتياز الامتحان ملدة سنتين دراس تين متواليتين. 

  خرى ألا العقوبات 

نائي، يمكن أن تصل مدة الحبس دون إلاخالل بالعقوبات املنصوص عليها في مجموعة القانون الج

 .درهم 211.111إلى  6.111أشهر إلى خمس سنوات ومبلغ الغرامة من ستة من 

 لامتحانات،لهذه  1125من دورة  انات البكالوريا فقد تقرر ابتداءوتعزيزا إلجراءات محاربة الغش في امتح

 أنه 
 
على  طالعهاكان أم حرا، إلادالء بتصريح يقر فيه  يتعين على كل مترشح المتحانات البكالوريا، ممدرسا

القوانين الجاري بها العمل في مجال محاربة الغش خالل لامتحان ومنها تلك املتعلقة بمنع حيازة الهواتف 

النقالة أو أية وسائط إلكترونية أخرى داخل فضاءات لامتحان، وأن مجرد حيازتها داخل تلك الفضاءات 

القرار التأديبي املناسب في حق في حاالت الغش التخاذ   ر حالة غش تعرض على أنظار لجنة الببيعت

 .   مرتكبه

  حرصوت
 
 ة فياملتخذ التأديبيةالئحة الغاشين في البكالوريا والعقوبات  نشر على  الوزارة سنويا

 بع تنفيذتللت ة لهالتابعلإلاقليمية ال املديرياتوين و لحقهم على جميع ألاكاديميات الجهوية للتربية والتك 

 .حقهمذة في لقوبات املتخلالع 

 ذكر دائما أنه:في وضعيات ملتبسة ملمارسة الغش، نولتجنب الوقوع 

  ؛املنصوص عليها في ورقة املوضوعاملسموح بها و تلك يمنع منعا كليا لاستعانة بوثائق غير 

  يمنع استعمال آلاالت الحاسبة إال في الحاالت املسموح بها وفق التحديدات الواردة في ورقة

 ؛املوضوع

  ؛كليا تبادل الحديث بين املترشحين أثناء إجراء لاختباراتيمنع منعا 

 ؛يمنع منعا كليا تبادل أي ورقة أو وثيقة بين املترشحين أثناء اجتياز لاختبارات 

  ؛صف املدة املخصصة لالختبارنيمنع منعا كليا مغادرة قاعة لامتحان قبل انصرام 

 حيازة الوثيقتين التاليتين: ،عند اجتياز امتحان مادة املحاسبة ،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 لامتحان 
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يتم و  حاالت غش التصحيح تعتبرلكشف عنها خالل وتجدر إلاشارة أن حاالت تطابق ألاجوبة التي يتم ا

  .املجالس التأديبية املختصةفيها من طرف   الب

 

 

 
 

 

 

 

X. إلاعالن عن النتائج 
 

يوليوز  22   سيتم إلاعالن عن نتائج الدورة العادية المتحان الوطني املوحد لنيل شهادة البكالوريا يوم

 .2222 يوليوز  22شهادة البكالوريا يوموعن نتائج الدورة لاستدراكية المتحان ، 2222

 التالية: عبر إحدى الوسائط همعلى نتائج لاطالع للمترشحات واملترشحينيمكن  
 

 الخاص املحدث لهذا الغرض:  بريدهم لالكترونيCodeMASSAR@taalim.ma 

 ملوقع إلالكتروني الرسمي للوزارةا :www.men.gov.ma 

 لوائح الناجحات والناجحين املثبتة على سبورة النتائج بمراكز امتحان البكالوريا. 

 نتمناه لك، يمكنك بعد ألايام املوالية لدعالن عن النتائج، سحب شهادة نجاحك، وهذا ما عند  

. وعليك التأكد، عند اسللللللللللتالم هاتين الوثيقتين مؤسللللللللللسللللللللللتك ألاصللللللللللليةإدارة البكالوريا وبيانات النقط من  

 .وذلك قبل التوقيع على تسلمها اممن صحة كل املعلومات الواردة فيه ،الهامتين

تي الإلى إدارة مؤسستك مباشرة عليك إعادتها  ،وفي حالة وجود خطأ أو أخطاء في الوثيقة املذكورة

تناد إلى باالسإلدخال التصحيحات الضرورية  للتربية والتكوين تتولى إحالتها على ألاكاديمية الجهوية

 ك.املعطيات املتوفرة في ملف ترشيح

XI. الشكايات 

في  هل املمنوحة أن النقطة ما يفيد إذا ساوره لمديرية إلاقليميةل شكاية يوجهأن في الحق  للمترشح

ابتداء من تاريخ إلاعالن  ثالثة أياموذلك داخل أجل ال يتعدى  ،أداءهلامتحان ال تناسب  اختباراتإحدى 

 عن النتائج. 
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 عبر:الواردة عليها  بمعالجة الشكايات ،على إثر ذلك ،تقوم مصالح ألاكاديميةو 
 

 بعضالنقط الجزئية ومن عدم إغفال تنقيط  سالمة مجاميع الرجوع إلى أوراق التحرير للتأكد من 

 إلاجابات من طرف املصحح)ة(؛

 ؛من سالمة عملية املسك التأكد 

  التأكد من سالمة الترقيم السري من خالل التحقق من وجود تطابق بين الرقم السري املوجود على

 برأسيتها. يناملوجودورقم لامتحان متن ورقة التحرير والرقم السري 
 

 ذلكب إخبار املترشحين املعنيين مع تصحيحها تعمل ألاكاديمية على ،أخطاء مادية إذا تبث وجودو 

ابتداء من تاريخ إيداع الشكاية من طرف أقصاه ثالثة أسابيع  في أجل وذلك، عبر املديريات إلاقليمية

 .يةاملسموح لهم باجتياز الدورة لاستدراك للراسبين ولغير  معالجة الشكاياتمع إعطاء ألاولوية في  املترشح

الشكايات لتصحيح ألاخطاء املادية املحتملة، أثناء عملتي التصحيح أو املسك،  إيداعيتم : ملحوظة

 عبر رابط الشكايات بمنظومة مسار بالنسبة للمتمدرسين وببوابة ترشيحات بالنسبة لألحرار
 
  .إلكترونيا

 

XII. مستجدات ومعطيات هامة 
 

 

شحين بنجاح من طرف املتر  لتحسين تنظيم امتحانات البكالوريا وبالتالي الرفع من حظوظ اجتيازها

 :التطويرية نجمل أهمها فيما يلي واملترشحات، تم اتخاذ مجموعة من إلاجراءات
 

 الوريااعتماد " منظومة مسار" في تدبير معطيات امتحانات البك .7

 :يمكنك مسار منظومةاسطة بو  

  بوتيرة و التتبع املنتظم لنتائجك في املراقبة املستمرة على امتداد السنة الدراسية

 ؛إجراء الفروض

  مع إمكانية تقديم طلبعنها، التأكد من دقة وصحة املعطيات الخاصة بك وبنتائجك قبل إلاعالن 

 ؛عبر خدمة تدقيق املحدثة لهذا الغرض تصحيح بعض املعطيات عند لاقتضاء    

 بنتيجتك النهائية والتفصيلية في امتحانات البكالوريا مباشرة بعد توفرها. التوصل 

الوطني  في إطار البرنامج إعاقة في وضعيةاملترشحات واملترشحين  ةدلفائ امتحانات البكالورياتكييف  .2

 :للتربية الدامجة

يتم تكييف امتحانات نيل شهادة البكالوريا لفائدة املترشحات واملترشحين في وضعية إعاقة بمراعاة 

 أنواع إلاعاقات التالية:

 التوحد؛ -

 إلاعاقة الذهنية؛ -
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 إلاعاقة الحركية؛ -

 إلاعاقة السمعية؛ -

 إلاعاقة البصرية؛ -

 اضطرابات التعلم؛ -

 أنواع أخرى من إلاعاقة يتم ت خيصها من طرف اللجنة الطبية املختصة. -
 

 لتالية: اإلاجراءات من خالل  وتتحد صيغ التكييف لفائدة املترشحات واملترشحين في وضعية إعاقة
 

  الذي  وكذا للمترشح)ة( املكفوفللمترشح)ة( مرافقا  املديرية إلاقليمية، تعين وجود عذر قاهرفي حالة

 25 املرافقأال يتجاوز سن ويشترط كتابة ألاجوبة على أسئلة لاختبار. ل من عجز حركي دائم يعاني

لزوما، بشهلادة مدرسية حديثة تحمل  ،ال يتجاوز مستواه الدراس ي الجذع املشترك مع إلادالءوأ ،سنة

 ب  مسلتواه الدراس ي. ويمنلح للمرافق)ة( ترخيصصورته وتث
 
 مكتوب ا

 
يمي موقعا من طرف املدير)ة( إلاقل ا

 املرافق؛ يحمل صورةللوزارة 
  

 

  خالل فترة  الكتابةمن لحادث نجم عنه عجز حركي عرض ي يعيقه  الذي تعرض )ة(املترشحتمكين

ق لوزارة قبل انطال طلبا للمديرية إلاقليمية ل لاستفادة من مرافق على أن يقدممن إجراء لامتحان، 

ويكون هذا الطلب معززا بملف طبي مصادقا عليه من طرف طبيب الصحة  ،أولى لاختبارات

 ؛ املدرسية
 

  رشحات وذلك لفائدة املت بثلث املدة الزمنية املخصصة إلجرائه؛تمديد املدة الزمنية املحددة لالختبار

 ؛إلاعاقة الذهنية ذوي واملترشحين 
 

  علم بما التفي  اضرابات الذين لهماصطحاب املرافق بالنسبة للمترشحين مع تمديد مدة لاختبارات

بترخيص كتابي وذلك (، Autismeحاالت التوحد )كذا الكتابة  و عسر و  (Dyslexie)عسر القراءةفيها 

 من

 املدير إلاقليمي؛ 

  وذلك  بلغة إلاشارة مع املترشحات واملترشحين الصم والبكمتوفير مكلف بالحراسة قادر على التواصل

 ؛بمراكز لامتحان التي تحتضن هذه الفئة من املترشحين
 

 ؛تكييف اختبارات لامتحان الجهوي املوحد للسنة ألاولى من سلك البكالوريا ولامتحان الوطني املوحد 

 في وضعية إعاقة ذهنية وحاالت التوحد وحاالتلنيل شهادة البكالوريا لفائدة املترشحات واملترشحين      

 عسر القراءة والكتابة واملترشحات واملترشحين الصم؛ التعلم بما فيهااضطرابات 
 

mailto:cne@men.gov.ma
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  للمترشحين املعنيين بتكييف لاختبارات لاختيار بين اجتياز لاختبار في صيغته ألاصلية أو بالصيغة

 ؛املكيفة

 املكوث بأحد مراكز لاستشفاء أثناء فترة إجراء  يعاني من مرض يلزمه الذي للمترشح)ة( السماح

كز لامتحان، باجتياز اختبارات لامتحان الجهوي املوحد للسنة ر إلى مر حضو ال ستحالةامع لامتحان 

يتلقى لذي ا باملستشفى ألاولى من سلك البكالوريا أو اختبارات لامتحان الوطني املوحد للبكالوريا،

ادقا عليه مصولامتحانات بامللف الطبي كامال، بعد موافاة املركز الوطني للتقويم ، وذلك عالجفيه ال

 ذن خاص من وزير قبل انطالق إجراء لاختبارات. وال يرخص بذلك إال ب الطبيب املعالجمن طرف 

 ؛والتعليم ألاولي والرياضةالتربية الوطنية 
   

  تم يلتصحيح للجن خاصة من طرف  واملترشحين ذوي إعاقة ذهنيةيتم تصحيح إنجازات املترشحات

 إحداثها على صعيد الجهة.

 واملترشحينالتواصل مع املترشحات  .3

تعزيللللللللللللللللزا للتواصللللللللللللللللل املباشللللللللللللللللر مللللللللللللللللع كافللللللللللللللللة املترشللللللللللللللللحات واملترشللللللللللللللللحين المتحانللللللللللللللللات نيللللللللللللللللل شللللللللللللللللهادة 

تخصلللللللللليص بريللللللللللد إلكترونللللللللللي لكللللللللللل مترشللللللللللح)ة(، يحمللللللللللل كعنللللللللللوان رمللللللللللز مسللللللللللار  البكالوريللللللللللا، نللللللللللذكر أنلللللللللله تللللللللللم

يلللللللتم الوللللللللوج إللللللللى هللللللللللللذا الللللللللللللبريد إلالكللللللللللللتروني عبلللللللر إدخلللللللال اسلللللللم  (.Code MASSARتلميلللللللذ )الخلللللللاص بكلللللللل 

وذلللللللك ب دخلللللللال  ،www.taalim.ma امللللوقلللللللللع فلللللللي (،Code MASSARالولللللللوج املكللللللون ملللللللن رمللللللز مسلللللللللللللار )

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

فيمكللللللللللنكم الولللللللللللوج إلللللللللللى  |،فللللللللللي حالللللللللللة عللللللللللدم تللللللللللوفركم علللللللللللى القللللللللللن السللللللللللري أو فللللللللللي حالللللللللللة نسلللللللللليانهو

" بفضلللللللللللللللللللللللللللللللاء املتملللللللللللللللللللللللللللللللدرس أو اللللللللللللللللللللللللللللللللرابط  نســـــــــــــــــــــــــــــــ ت كلمـــــــــــــــــــــــــــــــة املـــــــــــــــــــــــــــــــرور " ةالخدملللللللللللللللللللللللللللللللة إلاليكترونيللللللللللللللللللللللللللللللل

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve 

هلللللللللللذا، ويتعلللللللللللين علللللللللللليكم تغييلللللللللللر القلللللللللللن السلللللللللللري مباشلللللللللللرة بعلللللللللللد أول وللللللللللللوج إللللللللللللى البريلللللللللللد إلالكترونلللللللللللي 

 ال خ  ي وذلك لضمان تأمينه.

 تنبيهات هامة
 يجب لاحتفاظ بالقن السري للتمكن من ولوج الخدمات إلالكترونية املقدمة من طرف الوزارة؛ .2

 ؛وعدم إفشائهحفظه القن السري الخاص به ويتوجب عليه  سرية عن الوحيد سؤولاملهو التلميذ  .2

فلللللللي حالللللللللة عللللللللدم تللللللللوفركم علللللللللى القللللللللن السللللللللري أو فلللللللي حالللللللللة نسلللللللليانه فيمكللللللللنكم الولللللللللوج إلللللللللى الخدمللللللللة  .3

" بفضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاء املتمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدرس أو الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرابط نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور   " ةإلاليكترونيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve 
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يتعلللللللللين علللللللللليكم تغييلللللللللر القلللللللللن السلللللللللري مباشلللللللللرة بعلللللللللد أول وللللللللللوج إللللللللللى البريلللللللللد إلالكترونلللللللللي ال خ لللللللللل ي  .4

 مان تأمينه.وذلك لض

أنه من الضروري تفعيل  غير  www.taalim.ma يمكن للتلميذ تفعيل حسابه مباشرة عبر املوقع .2

للتمكن من لاستفادة من  (www.men.gov.ma)حسابه عبر فضاء التالميذ باملوقع الرسمي للوزارة 

 الخدمات إلالكترونية ألاخرى املتوفرة.

 ويمكن لكل مترشح )ة(، من خالل استخدام هذا البريد، لاستفادة من مجموعة من الخدمات، منها:

 مواضيع امتحانات البكالوريا للدورات السابقة مرفقة باإلنجازات النموذجية للتالميذ؛ لاطالع على 

 الحصول على النقط والنتائج النهائية والفردية مباشرة بعد توفرها؛ 

  املعطيات املتعلقة بالتوجيه في مرحلة ما بعد البكالوريا.لاطالع على 
 

لتلقي طلبات املعلومات  infobac@taalim.maباإلضافة إلى كل ذلك فقد تم وضع عنوان إلكتروني 

 .2022ولاستفسارات بشأن امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم سنة 

ئجه في نتاالتي تمكن املترشللللللح من لاطالع على  "مســــــار"مواصلللللللة اسللللللتعمال املنظومة إلاعالميائية  وسللللللتتم

املراقبة املسللتمرة وكذا تدقيق املعطيات الخاصللة به عبر خدمة "تدقيق" وذلك بالفضلللاء الخاص بالتالميذ 

   .https://moutamadris.men.gov.ma عبر الرابط

 منحة التعليم العالي والتكوين املنهي  .4

ير للطلبللة غير املوظفين وغ تقللدملله الللدولللةمنحللة التعليم العللالي والتكوين املنهي عبللارة عن دعم مللادي 

املسلللللتخدمين بهدف املسلللللاهمة في تحمل جزء من مصلللللاريفهم الدراسلللللية ومسلللللاعدتهم على إتمام دراسلللللاتهم 

 .العليا أو التكوين املنهي

يتم منح الدعم املالي على أساس لاستحقاق لاجتماعي، وذلك وفق معايير محددة تستند باألساس و 

 .نات املادية الضرورية الستكمال الدراسة الجامعية أو للتكوين املنهيعلى معيار غياب أو ضعف لامكا

ومن أجلل تبسللللللللللللليط املسلللللللللللللاطر إلادارية ولاسلللللللللللللتفادة من التطور التكنولو ي واملعلوماتي، تم إحداث 

في  للطلبلللة الراغبينالتي من شللللللللللللللأنهلللا تسلللللللللللللهيلللل إلاجراءات  ،العـــاليالبوابـــة الوطنيـــة لطلبـــات منح التعليم 

 ي أو التكوين املنهي.منحة التعليم العاللاستفادة من 

mailto:cne@men.gov.ma
http://www.men.gov.ma/
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 شروط الاستفادة من منحة التعليم العالي والتكوين املنهي . 2.4

يتعين على الراغبين في لاسلللللللللللللتفلللادة من منحلللة التعليم العلللالي والتكوين املنهي التوفر على الشلللللللللللللروط 

 التالية:

 الجنسية املغربية؛ 

 شهادة البكالوريا برسم السنة الحالية؛ 

 لاستحقاق لاجتماعي؛ 

 التسجيل ومتابعة الدراسة ب حدى مؤسسات التعليم العالي العام أو بمؤسسات التكوين املنهي؛ 

 عدم لاستفادة من منح دراسية أخرى ممنوحة من قبل جهات أخرى؛ 

  ؛1111 نيويو  11 د فيدحامل بتاريخ اجتياز امتحانات البكالوريا سنة 15أن يقل عمر املترشح عن 

 نهي أو تجاري يدر عليه دخال.عدم ممارسة الطالب ألي نشاط م 

 إيداع طلبات التسجيل لالستفادة من منحة التعليم العالي والتكوين املنهي. 2.4

، من خالل النقر على رابط  www.minhaty.ma البوابة لالكترونيةعلى يتم تسجيل طلب املنحة 

 على الزر " الحصول على  . "خدمات إلكترونيةبنافدة "" ، املوجود إيداع الطلبالخدمة "
 
يجب النقر أوال

". من أجل البدء في تسجيل املعلومات، تأكيدكلمة املرور "وإدخال رقم مسار والرمز ثم الضغط على "

وملء املعلومات  codemassar@taalim.maيتوجب إدخال كلمة املرور املتوصل بها عبر البريد لالكتروني: 

 ".دخول وبة ثم النقر على الزر "املطل

ية الحالية، للسنة الدراس شهادة البكالوريا ألاجنبيةبالنسبة للتالميذ املغاربة املسجلين لتحضير 

 الخاص بهم باتباع الخطوات التالية: "مسار"فيمكنهم الحصول على رقم 

  الوطنية للتعريف إرسال الوثائق الالزمة )شهادة التسجيل للسنة الجارية، نسخة من البطاقة

مع إلادالء برقم   MinhatyBacEtranger@men.gov.maللمعني)ة( باألمر عبر البريد لالكتروني 

 الهاتف من أجل تسهيل التواصل؛

  بعد التوصل برقم "مسار" الخاص باملعني)ة( باألمر، يتم تسجيل طلب لاستفادة من املنحة على

 .باتباع الخطوات السالفة الذكر، وذلك البوابة لالكترونية املخصصة لذلك

 ، فيتعين عليهم إتباع الخطوات التالية:ألاحرارأما بالنسبة للمترشحات واملترشحين 

 " ترشيحاتالولوج إلى بوابة "candidaturebac.men.gov.ma  القن السري للحصول على 

 ؛codemassar@taalim.maالخاص بالبريد لالكتروني 

  تفعيل البريد لالكتروني عبر الولوج إلى املوقع لالكترونيwww.taalim.ma. 

mailto:cne@men.gov.ma
http://www.minhaty.ma/
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إلى  2222ماي  32إلاثنين تمتد الفترة املخصصة لتسجيل طلبات الحصول على املنحة من يوم : ملحوظة

 .2222يوليوز  32غاية يوم ألاحد 

 املنهي والتكوين العالي التعليم منحة من لالستفادةتتبع طلبات التسجيل . 3.4

 خدمات" بنافدة املوجود املوجودة" تتبع الطلب" أجل تتبع طلبكم، يمكنكم الذهاب إلى خدمة من

 .إلايداعو إدخال القن السري املوجود بوصل    www.minhaty.maعلى البوابة إلالكترونية "إلكترونية

 والتكوين املنهيدراسة ومعالجة طلبات منح التعليم العالي . 3.4

واملتعلللللللللللللق بتحديللللللللللللد شللللللللللللروط  26/16/1128الصللللللللللللادر بتللللللللللللاريخ  621..1.2بموجللللللللللللب املرسللللللللللللوم رقللللللللللللم 

وكيفيللللللللللة صللللللللللرف املللللللللللنح الدراسللللللللللية للطلبللللللللللة، تقللللللللللوم اللجللللللللللن إلاقليميللللللللللة للمللللللللللنح بدراسللللللللللة ملفللللللللللات طلبللللللللللات 

 املنحللللللللللللللللللللللللة املعروضللللللللللللللللللللللللة عليهللللللللللللللللللللللللا املشللللللللللللللللللللللللار إليهللللللللللللللللللللللللا فللللللللللللللللللللللللي املللللللللللللللللللللللللادة السللللللللللللللللللللللللابعة مللللللللللللللللللللللللن املرسللللللللللللللللللللللللوم أعللللللللللللللللللللللللاله

 .املللللللللذكورة علللللللللى مجموعللللللللة مللللللللن معللللللللايير لاسللللللللتحقاق لاجتمللللللللاعي لالسللللللللتفادة مللللللللن املنحللللللللةاللجللللللللن  وتعتمللللللللد

كمللللللللللللا يعهللللللللللللد لهللللللللللللذه اللجللللللللللللن دراسللللللللللللة امللفللللللللللللات وترتيللللللللللللب املترشللللللللللللحين، بحسللللللللللللب لاسللللللللللللتحقاق لاجتمللللللللللللاعي،  

كللللللل وذلللللللك فللللللي حللللللدود الحصللللللة املخولللللللة ل ،وتخللللللويلهم صللللللفة ممنللللللوح فللللللي الئحللللللة رئيسللللللية وأخللللللرى لالنتظللللللار

 عمالة.قليم/إ

 تقديم الشكايات . 4.4

ديم ، يفتح بلللللاب تقلللللمنح التعليم العلللللالي والتكوين املنهيبعلللللد لاعالن عن نتلللللائج املسلللللللللللللتفيلللللدين من 

كتوبة بخط م شللكايةالتوجه إلى مقر اللجنة إلاقليمية إليداع  للمعنيين. ويحق لغير املسللتفيدين الشللكايات

 .اليد معززة بتعليل دقيق ومرفقة بالوثائق الالزمة

 القيمة املالية ملنحة التعليم العالي والتكوين املنهي. 4.2

واملتعلق بتحديد شللللروط وكيفية  26/16/1128الصللللادر بتاريخ  621..1.2حدد ملحق املرسللللوم رقم 

وي ، في مبلغ سللللللللنألاول  السلللللللللك بخصللللللللوص قيمة املنح املخولة للطلبة املمنوحين الدراسللللللللية،صللللللللرف املنح 

صلللللللللرف هذه  ويتم املنحة،بالنسلللللللللبة لنصلللللللللف  درهما 2251ودرهما بالنسلللللللللبة للمنحة الكاملة  5223وقدره: 

 .على ثالث فتراتخالل املوسم الدراس ي أو التكويني املنحة 

 

 

 

 
 

mailto:cne@men.gov.ma


  

25 
 

 2222امتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة  –المركز الوطني للتقويم واالمتحانات  -

 cne@men.gov.ma  :22/2201173320:20/20/2201173301البريد االلكتروني:
 

والمترشح  المترشحة دليل  
 

 2222دورة 

 

 

ى مجهودك ومثابرتك وتحصيلك. وحتبعد سنوات من الجد والتحصيل، تأتي فرصة لامتحان لتتويج 

تعكس نتائج لامتحان الجهد الذي بذلته طيلة هذه السنوات، عليك الحرص على إلاعداد له بكل جدية 

 وتركيز مستعينا بتوجيهات أساتذتك وإلارشادات الواردة في هذا الدليل.

 وتحقيق طموحاتكإن نيل شهادة البكالوريا سيفتح أمامك آفاقا واسعة ملواصلة مسارك الدراس ي 

 
 
  لتكون عند حسن ظن أسرتك ومدرسيك وبلوغ الهدف ألاسمى الذي هو إعدادك لتكون مواطنا

 
 كفؤا

 ومؤهال لدسهام

 في البناء املتواصل لوطننا العزيز.

 332233لقد بلغ العدد إلاجمالي للناجحات والناجحين من زميالتك وزمالئك في السنة املاضية و 

بميزة و  ،32623 مستحسنبميزة الناجحين  غ عددلبو  32.33 % وبلغ  نسبة النجاح لدى املمدرسين

 منك هو مواصلة السير على طريق النجاح والتميز. واملنتظر  26232 احسن جد وبميزة 36364 حسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شحة، أيها المترشحالمتر أيتها 
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 cne@men.gov.ma  :22/2201173320:20/20/2201173301البريد االلكتروني:
 

والمترشح  المترشحة دليل  
 

 2222دورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التربية الوطنية والتعليم ألاولي والرياضة

 املركز الوطني للتقويم والامتحانات 
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والمترشح  المترشحة دليل  
 

 2222دورة 

 

 املــالحـق

 2022دورة 
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 2022 دورة - البكالوريا ةنيل شهاد امتحانات
 والمهني والتقني العلمي القطب: واالستدراكية العادية للدورتين الموحد الوطني االمتحان اختبارات ومواقيت تواريخ

 المسالك العلمية والتقنية
 التاريخ والتوقيت

 اليوم األول
 2022يونيو  20 العادية:د 

  2022يوليوز 15: االستدراكيةد 

 اليوم الثاني
 2022يونيو  21د العادية:
  2022يوليوز 16: د االستدراكية

 اليوم الثالث
  2022يونيو 22 العادية:د 

  2022يوليوز 18: د االستدراكية
 زواال صباحا زواال صباحا زواال                      صباحا الشعب والمسالك

شعبة العلوم 
 الرياضية

 الفيزياء والكيمياء أ –مسلك العلوم الرياضية 
 21س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 22س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 علوم الحياة واألرض
 21س  - 8س 

 الفيزياء والكيمياء ب –مسلك العلوم الرياضية  
 21س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 22س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 علوم المهندس
 22س  - 8س 

شعبة العلوم 
 التجريبية

ومسلك  العلوم الفيزيائيةمسلك 
 الحياة واألرضعلوم 

 الفيزياء والكيمياء
 22س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 22س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 علوم الحياة واألرض
 22س  - 8س 

 الفيزياء والكيمياء مسلك العلوم الزراعية
 22س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 22س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 علوم الحياة واألرض
 22س  -8س 

العلوم النباتية 
 والحيوانية

 6س  - 3س 

شعبة العلوم 
االقتصادية 

 والتدبير

 المحاسبة مسلك العلوم االقتصادية
 22س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 21س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 العام واإلحصاء االقتصاد
 22س  - 8س 

االقتصاد والتنظيم 
 اإلداري للمقاوالت

 5س  - 3س 

 مسلك علوم التدبير المحاسباتي
المحاسبة والرياضيات 

 المالية
 22س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 21س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 العام واإلحصاء االقتصاد
 21س  - 8س 

االقتصاد والتنظيم 
 اإلداري للمقاوالت

 6س  - 3س 

 الفيزياء والكيمياء شعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكيها
 22س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 22س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 علوم المهندس
 21س  - 8س 

 

 المحيط فن تصميم الفنون التطبيقيةشعبة 
 21س  -  8س

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 فن تصميم المنتوج
 21س  - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

فن تصميم التواصل 
 والوسائط المتعددة

 21س  - 8س 

 

 1الوثيقة 

 3من  1الصفحة   
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 2022 دورة - البكالوريا ةنيل شهاد امتحانات
 والمهني والتقني العلمي القطب: واالستدراكية العادية للدورتين الموحد الوطني االمتحان اختبارات ومواقيت تواريخ

 
 مسالك البكالوريا المهنية

 التاريخ والتوقيت
 اليوم األول

 2022يونيو  20 العادية:د 
  2022يوليوز 15: االستدراكيةد 

 اليوم الثاني
 2022يونيو  21د العادية:
  2022يوليوز 16: د االستدراكية

 اليوم الثالث
  2022يونيو 22 العادية:د 

  2022يوليوز 18: د االستدراكية
 زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

الهندسة شعبة 
  الكهربائية

اإللكتروتكنيك مسلك 
 وأجهزة التواصل

 الفيزياء والكيمياء
 22س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 22س  - 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
 22س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 22س  - 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 صيانة 
المركبات المتحركة 

 خيار السيارات
 الفيزياء والكيمياء

 22س  - 8س 
 اللغة األجنبية الثانية

 5س  - 3س 
 الرياضيات

 22س  - 8س 
 الفلسفة

 5 س-3 س

 
اختبار توليفي في المواد المهنية 

 الجزء األول
 12س  - 8س 

 
المواد المهنية  اختبار توليفي في

 الجزء الثاني
5س  - 3س   

الصيانة مسلك 
 الصناعية

 الفيزياء والكيمياء
 22س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 22س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 
اختبار توليفي في المواد المهنية 

 الجزء األول
 12س  - 8س 

 
اختبار توليفي في المواد المهنية 

 الثاني الجزء
5س  - 3س   

مسلك الصيانة 
المعلومياتية 

 والشبكات
 الفيزياء والكيمياء

 22س  - 8س 
 اللغة األجنبية الثانية

 5س  - 3س 
 الرياضيات

 22س  - 8س 
 الفلسفة

 5 س-3 س

 
اختبار توليفي في المواد المهنية 

 الجزء األول
 12س  - 8س 

 
المواد المهنية اختبار توليفي في 

 الجزء الثاني
 5س  - 3س 

مسلك النظم 
 اإللكترونية والرقمية

 الفيزياء والكيمياء
 22س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 22س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 
اختبار توليفي في المواد المهنية 

 الجزء األول
 12س  - 8س 

 
توليفي في المواد المهنية اختبار 

 الجزء الثاني
 5س  - 3س 

 

 1الوثيقة 
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 2022 دورة - البكالوريا ةنيل شهاد امتحانات
 والمهني والتقني العلمي القطب: واالستدراكية العادية للدورتين الموحد الوطني االمتحان اختبارات ومواقيت تواريخ

 
 المهنية البكالوريا مسالك

 التاريخ والتوقيت
 اليوم األول

 2022يونيو  20 العادية:د 
  2022يوليوز 15: االستدراكيةد 

 اليوم الثاني
 2022يونيو  21د العادية:
  2022يوليوز 16: د االستدراكية

 اليوم الثالث
  2022يونيو 22 العادية:د 

  2022يوليوز 18: د االستدراكية
 زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

بة 
شع

كية
كاني

لمي
ة ا

دس
لهن

ا
 

مسلك صناعة البنيات 
 المعدنية

 الفيزياء والكيمياء
 22س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 22س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س -3 س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

ة المهنياختبار توليفي في المواد 
 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

 الفيزياء والكيمياء التصنيع الميكانيكيمسلك 
 22س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 22س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س -3 س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

ة المهنياختبار توليفي في المواد 
 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

 مسلك صناعة 
 الطائرات

 الفيزياء والكيمياء
 22س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 22س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س -3 س

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

توليفي في المواد المهنية اختبار 
 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

ال 
شغ

واأل
اء 

البن
سة 

هند
بة 

شع
مية

مو
الع

 

 الفيزياء والكيمياء مسلك رسم البناء
 22س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 22س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س -3 س

ة المهنياختبار توليفي في المواد 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد المهنية 
 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

 الفيزياء والكيمياء مسلك أوراش البناء
 22س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
 22س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س -3 س

 
اختبار توليفي في المواد المهنية 

 الجزء األول
 12س  - 8س 

 
ة المهنياختبار توليفي في المواد 

 الجزء الثاني
 5س  - 3س 

 

 

 1الوثيقة 
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 2022 دورة - البكالوريا ةنيل شهاد امتحانات
 والمهني والتقني العلمي القطب: واالستدراكية العادية للدورتين الموحد الوطني االمتحان اختبارات ومواقيت تواريخ

 
 البكالوريا المهنيةمسالك 

 التاريخ والتوقيت
 اليوم األول

 2022يونيو  20 العادية:د 
  2022يوليوز 15: االستدراكيةد 

 اليوم الثاني
 2022يونيو  21د العادية:
  2022يوليوز 16: د االستدراكية

 اليوم الثالث
  2022يونيو 22 العادية:د 

  2022يوليوز 18: د االستدراكية

 رابعاليوم ال
 2022 يونيو 23 العادية:د 

  2022يوليوز 19: د االستدراكية
 زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

ات
خدم

ة ال
شعب

 

 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 
 

 

 اللغة األجنبية الثانية  مسلك خدمات الطعامة
6س  - 3س   

 الفلسفة 
 5 س-3 س

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 
 

 

 اللغة األجنبية الثانية   مسلك التجارة
 6س  - 3س 

 الرياضيات
 21س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

اختبار توليفي في المواد 
 األولالمهنية الجزء 

 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 
 

 

 اللغة األجنبية الثانية   مسلك المحاسبة 
 6س  - 3س 

 الرياضيات
 21س  - 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 
 الجزء الثانيالمهنية 
 5س  - 3س 

 
 

 اللغة األجنبية الثانية   مسلك تصميم األزياء
 الفلسفة  6س  - 3س 

 5 س-3 س
اختبار توليفي في المواد 

 المهنية الجزء األول
 12س  - 8س 

توليفي في المواد  اختبار
 المهنية الجزء الثاني

5س  - 3س   

 
 

شعبة 
 الفيزياء والكيمياء مسلك تسيير ضيعة فالحية الفالحة

 22س  - 8س 
 اللغة األجنبية الثانية

 5س  - 3س 
 الرياضيات

 22س  - 8س 
 الفلسفة

 5 س-3 س
في المواد اختبار توليفي 

 المهنية الجزء األول
 12س  - 8س 

اختبار توليفي في المواد 
 المهنية الجزء الثاني

 5س  - 3س 
 علوم الحياة واألرض

 22س  - 8س 

 

 1الوثيقة 
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 2022 دورة- البكالوريا ةنيل شهاد امتحانات 
  قطب اآلداب والتعليم األصيل: واالستدراكية العادية للدورتين الموحد الوطني االمتحان اختبارات ومواقيت تواريخ

 الشعب والمسالك
 التاريخ والتوقيتالدورة العادية: 

 اليوم األول
 2022 يونيو 23 العادية: الدورة

 اليوم الثاني
 2022 يونيو 24 العادية: الدورة

 زواال صباحا زواال                      صباحا

 اللغة العربية وآدابها شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية بمسلكيها
 22س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 6س  - 3س 

 التاريخ والجغرافيا
 22س - 8س 

 الفلسفة
 6س  - 3س 

 شعبة التعليم األصيل

 مسلك اللغة العربية
 علوم اللغة

 اللغة األجنبية الثانية 21س - 8س 
 5س  - 3س 

 األدب
 22س  - 8س 

 التفسير والحديث
 الفلسفة 6س  - 3س 

 د30:12 س - د:30 21س

 مسلك العلوم الشرعية
 األدب

 اللغة األجنبية الثانية 21 س - 8 س
 5س  - 3س 

 الفقه واألصول
 22س - 8س 

 التفسير والحديث
 الفلسفة 6س  - 3س 

 د31:21 س - د 31: 21س

   
 الشعب والمسالك

 التاريخ والتوقيتالدورة االستدراكية: 
 اليوم األول

 2022 زيوليو  15 د االستدراكية:
 اليوم الثاني

 2022 يوليوز 16 د االستدراكية:
 اليوم الثالث

 2022 يوليوز 18االستدراكية: د 
 زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا

 اللغة العربية وآدابها بة اآلداب والعلوم اإلنسانية بمسلكيهاشع
 22س  - 8س 

اللغة األجنبية 
 الثانية

 6س  - 3س 
 الفلسفة 

 6س  - 3س 
 التاريخ والجغرافيا

 22س - 8س 

 
شعبة التعليم 

 األصيل

 األدب مسلك اللغة العربية
 22س  - 8س 

اللغة األجنبية 
 الثانية

 5س  - 3س 
 علوم اللغة

  21س - 8س 
 الفلسفة

 5س  - 3س 
 التفسير والحديث

 22س  - 8س 

 األدب مسلك العلوم الشرعية
  21س  - 8س 

اللغة األجنبية 
 الثانية

  5س  - 3س 
 الفقه واألصول

  22س - 8س 
 الفلسفة

 5س  - 3س 
 التفسير والحديث

 22س  - 8س 
 

 1الوثيقة 
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 2022 دورة - البكالوريا ةنيل شهاد امتحانات
 للدورتين العادية واالستدراكية الممدرسين بالمترشحين الخاص األولى للسنة الموحد الجهوي االمتحان اختبارات ومواقيت تواريخ  

 -القطب العلمي والتقني والمهني  -

 
 التاريخ    الشعبة

 

 البكالوريا المهنية بكالوريا التعليم التكنولوجي البكالوريا العلمية

ع.التجريبية 

 وع.الرياضية
 الفنون التطبيقية ع.االقتصادية والتدبير

 العلوم 

 والتكنولوجيات 

 شعبة الخدمات

 مسلك التجارة باقي الشعب
 ومسلك المحاسبة

 ومسلك التسيير اإلداري
 باقي المسالك

ول
أل
 ا
وم

لي
ا

 

 يونيو  15
2222 

)الدورة 
 العادية(

 
يوليوز  70)

2222)  

)الدورة 

 االستدراكية(

 

ة 
تر

لف
ا

ية
ح
با
ص

ال

 اللغة األجنبية األولى

 72_ س 0س 

 اللغة األجنبية األولى

 72_س0س

 اللغة األجنبية األولى

 72_ س 0س

 اللغة األجنبية األولى

 72_س0س

اللغة األجنبية األولى 

 72_س0س

اللغة األجنبية األولى 

 72_س0س

 اللغة األجنبية األولى

 72_س0س

 التربية اإلسالمية

 72د_ س 02و 72س

 التربية اإلسالمية

 72د_س 02و 72س

 التربية اإلسالمية

 72د_س 02و  72س

 التربية اإلسالمية

 72د_س02و 72س 

 التربية اإلسالمية

 72د_س02و 72س 

 التربية اإلسالمية

 72د_س02و 72س 

 التربية اإلسالمية

 72د_س02و 72س 

ية
وال

لز
 ا
رة

فت
ال

 

 اللغة العربية

 71_ س 72س

 اللغة العربية

 71 _ س72س

 اللغة العربية

 71_ س 72س

 اللغة العربية

 71_ س 72س

 اللغة والثقافة العربية

 71_ س 72س

 اللغة والثقافة العربية

 18_ س 72س

 اللغة والثقافة العربية

 71_ س 72س

ي
ان
لث
 ا
وم

لي
ا

 

 يونيو 71
2222 

)الدورة 
 العادية(

 
 يوليوز 73)

2222) 

)الدورة 

 االستدراكية(

 

ية
ح
با
ص

 ال
رة

فت
ال

 

  
 الرياضيات

 72س  -0س
  

 الرياضيات

 د02و 0س -0س
 

 التاريخ والجغرافيا

 72_ س 72س

 التاريخ والجغرافيا

 72س_ 72س
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 2222 دورة- البكالوريا ةنيل شهاد امتحانات
 واالستدراكية العادية للدورتين الممدرسين بالمترشحين الخاص األولى للسنة الموحد الجهوي االمتحان اختبارات ومواقيت تواريخ  

  -قطب اآلداب والتعليم األصيل -
 

 الشعبة                
 

 التاريخ     

 الشعب األدبية واألصيلة

 التعليم األصيل

 اآلداب والعلوم اإلنسانية
 مسلك العلوم الشرعية مسلك اللغة العربية

ول
أل
 ا
وم

لي
ا

 

 2222يونيو  71

 )الدورة العادية(

 

 

 

 2222يوليوز  70

 )الدورة االستدراكية(

 

 

ية
ح
با
ص

 ال
رة

فت
 اللغة األجنبية األولىال

 72_ س 0س
 اللغة األجنبية األولى

 72_س0س
 اللغة األجنبية األولى

 72_س0س

 
 الفرائض والتوقيت

 د02و 72د_س02و 72س
 التربية اإلسالمية

 72د_ س 02و 72س

ية
وال

لز
 ا
رة

فت
ال

 

 
 علوم اللغة

 71_ س 72س
 

م 
يو

ال
ي

ان
لث
ا

 

 2222يونيو  70

 )الدورة العادية(

 

 

   2222يوليوز 73

 )الدورة االستدراكية(

 

ية
ح
با
ص

 ال
رة

فت
ال

 

 الرياضيات
 د02و 0س-0س

 
 الرياضيات

 د02و 0س -0س

 التاريخ والجغرافيا
 د 02و  72_س72س

 التاريخ  والجغرافيا
 72_ س 72س
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 2222امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 (والمسالك الشعب جميع) واالستدراكية العادية للدورتين ألحرارا بالمترشحين الخاص الموحد الجهوي االمتحان ومواقيت تواريخ

 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

باقي 

 الشعب
مسلك اللغة 

 العربية

مسلك العلوم 

 الشرعية

 مسلك التجارة 

ومسلك 

 المحاسبة

ومسلك التسيير 

 اإلداري

 باقي المسالك

ول
أل
 ا
وم

لي
ا

 

 يونيو 70
2222 

)الدورة  
 العادية(

 

 
 يوليوز 70

2222 
)الدورة  

 االستدراكية(

 اللغة األجنبية األولى

 72_ س 0س

 اللغة األجنبية األولى

 72_ س0س

 اللغة األجنبية األولى

 72_س0س

 اللغة األجنبية األولى

 72_س0س

 اللغة األجنبية األولى

 72_س0س

 اللغة األجنبية األولى

 72_س0س

 اللغة األجنبية األولى

 72_س0س

اللغة األجنبية األولى 

 72_س0س

اللغة األجنبية األولى 

 72_س0س

اللغة األجنبية 

 األولى

 72_س0س

 

 الفرائض والتوقيت

 د_02و 72س

 د02و72س 

 التربية اإلسالمية

 72د_ س02و 72س

 التربية اإلسالمية

 72د_ س 02و 72س

 التربية اإلسالمية

 72د_ س02و72س

 التربية اإلسالمية

 72س د_02و72س

 التربية اإلسالمية

 72د_ س02و72س

 التربية اإلسالمية

 72د_س02و 72س 

 التربية اإلسالمية

 72د_س02و 72س 

 التربية اإلسالمية

 72س 

 72د_س02و

  
 علوم اللغة

 71_ س 72س
 

 اللغة العربية

 71_ س 72س

 اللغة العربية

 71_ س 72س

 اللغة العربية

 71_ س 72س

 اللغة العربية

 71_ س 72س

 اللغة والثقافة العربية

 71_ س 72س

 اللغة والثقافة العربية

 18_ س 72س

اللغة والثقافة 

 العربية

 71_ س 72س

 التوثيق

 71س

 02و70د_س02و

 التوثيق

 71س

 د02و70د_س02و

 

 
  

المعلوميات 

 واألنفوغرافيا

 د_02و 71س

 د02و 70س

    

م 
يو

ال
ي

ان
لث
ا

 

 يونيو 73

2222 

)الدورة 

 العادية(

 يوليوز 73

2222 

)الدورة  

 االستدراكية(

 الرياضيات

 د 02و 0س  -0س

 الرياضيات

 د02و 0س  -0س

 الرياضيات

 د02و0س  -0س

 الترجمة

 د02و0س  -0س

 القانون

 د02و0س  -0س

 الرياضيات

 72س  -0س
  

 الرياضيات

 د02و 0س -0س
 

 االجتماعيات

 د02و72س -72س

 االجتماعيات

 72_ س 72س
 

 والجغرافياالتاريخ 

 72_س72س

 التاريخ والجغرافيا

 72_ س 72س

الثقافة التشكيلية 

 وتاريخ الفن

 72_سد02و 72س

 د02و

   

.االستدراكية للدورة بالنسبة 2222 يوليوز 11 ويوم العادية للدورة بالنسبة 2222 يونيو 22و 22 والتدبير يومي االقتصادية العلوم شعبة بمسلكي التدبير معلوميات لمادة التطبيقية األشغال تجرى ملحوظة هامة:

 1الوثيقة 



 

 
 

  

 1الوثيقة 
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