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  مــديــقــت

 

/الب,الور)ا، /ا:9صول/ع45/ش2ادة /التلميذ،/أنت/مقبل/ع45/اجتياز/امتحان /التلميذة،/أIJا  أيIKا

  حيث/س\ت]Z/لك/معالم/مستقبلك/الدراRVW/واملQ/RSعد/ا:9صول/عO/45ذه/الش2ادة.

lمتحان/أOميتھ/من/كونھ/الوسيلة/املتاحة/للتحقق/من/مدى/تحكمك/cd/املعارف/aستمد/Oذا/

/التدرtس/Qسلك/الب,الور)ا،/وrالتاcq/معرفة/مدى/استعدادك/ملواصلة/دراستك/ وامل2ارات/الRu/شمل2ا

 بنجاح/cd/مرحلة/ما/Qعد/الب,الور)ا.

lمتحان،/فإن//جاح/O/cdذاالنوإذا/�انت/املثابرة/وا:~دية/خالل/السنة/الدراسية/من/أOم/شروط/

lستعداد/النف�RV/واملادي/الجتيازه،/وتدب��/مرحلة/�عداد/ال�Iا�ي/لھ/سيقوي/ثقتك/بنفسك/وtساعدك/

 .ذلك/ع45/ترك��/املعارف/وامل2ارات/الضرور)ة/لتحقيق

/اجتياز// /أو/خالل /لالمتحانات /�عداد /ف��ة /أثناء /وترك��Oا /مج2وداتك /توجيھ /ع45 وللمساعدة

بارات،/فقد/تم/إعداد/Oذا/الدليل/خصيصا/ل��و)دك/باملعلومات/�ساسية/حول/تفاصيل/Oذا/lخت

R/45/س\ساعدك/عمدك/ببعض/املعطيات/املستجدة/و�رشادات/الu/تمكما//.lستحقاق/ال��بوي/ال2ام

/الرقمية/تلك/املتعلقة/باملواردوكذا//،2022برسم/سنة//الب,الور)االمتحانات/نيل/ش2ادة/التحض��/الناجع/

Ruا//البديلة،/الIKإطار/معملت/الوزارة/ع45/�عبئ/cdال��بوي /واصلة/تنفيذ/برامج/الدعم/. 
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I. الب,الور)ا/اتتنظيم/امتحان 

 16.52وز+ر ال<=بية الوطنية والت.و+ن امل67 رقم تنظم امتحانات الب.الور+ا وفق مقتضيات قرار 

وتتميم قرار وز+ر ال<=بية الوطنية والتعليم  ) بتغيP= 2016يناير  J1437 )4ول  رHيع من 23الصادر بتار+خ 

) ]X 2006أكتوHر 16( 1427من رمضان  23الصادر ]X  2385.06العاXY وت.و+ن Jطر والبحث العل6V رقم 

ر املذjور لقراطالع عfg ا. و+مكن d كما وقع تتميمھ وbغيP=ه شأن تنظيم امتحانات نيل ش[ادة الب.الور+ا

gعXYاملوقع التا f :https://moutamadris.men.gov.ma. 

=Pمتحان  و+خضع تدبd ذاo ملقرر وز+ر ال<=بية الوطنية مختلف محطات XYوJ الر+اضيةو والتعليم 

 .2022مارس 03 بتار+خ 004 .22 رقم الب.الور+ا امتحاناتuشأن دف<= مساطر 

  واملسالك/الشعب .1

 xشمل نظام الب.الور+ا عfg الشعب واملسالك التالية:
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 شروط/ال��شيح .2

 aسمح/باملشاركة/cd/امتحانات/الب,الور)ا:

 :بصفة/م��¦�9ن/رسمي�ن .1.2

مؤسسات ال<=بية والتعليم العمومي أو التعليم املدر�}6 ا~{صو|}6 املyzلون  تلميذات وتالميذ ·

f ، واملوج[ون إY""ش[ادة السلك �عدادي الب.الور+ا ا~�اصلون عX[fg السنة JوfY من سلك 

Xgيo؛التعليم الثانوي التأ 

علي6V غP= النظام الت التلميذات والتالميذ الرسميون الذين تاuعوا دراس��م بنظام bعلي6V آخر ·

 املغر�ي، والذين رخص ل[م بمتاuعة الدراسة ]X السنة ا~{تامية من سلك الب.الور+ا.

 م��¦�9ن/أحرار:/بصفة .2.2

 حر jاآلbي:م<=�� ك 2022دورة  شروط ال<=شيح الجتياز امتحانات الب.الور+ا تتحدد

·  =Pبداية سنة ال<=شيح بال�سبة لغ X[ نPإ��اء الدراسة بالسلك الثانوي �عدادي منذ ما ال يقل عن س�ت

 ا~�اصلPن عfg الب.الور+ا؛

· X[ ��=>ادة  مسلك ال]ش fgصول فيھ ع�X الب.الور+ا بال�سبة ل��اصلPن عo fgذه الش[ادة ]لم xسبق ا~

 إحدى الدورات السابقة؛

ال�yzيل ع�= البوابة �لك<=ونية املخصصة لل<=شيحات داخل �جال املحددة لذلك، مع تضمPن البطاقة  ·

 �لك<=ونية لل<=شيح صورة حديثة الع[د للم<=��(ة)، و+تم تقديم طلب ال<=شيح وفق ا~{طوات �تية:

ü عb 
ً
من طرف امل<=��(ة) مع املصادقة عل��ا من خالل البوابة  بئة بطاقة ال<=شيح �لك<=ونية وجوHا

 �لك<=ونية للوزارة ع�= الرابط املخصص لذلك؛ 

ü  ن؛Pت}z� X[ طباعة وصل بطاقة ال<=شيح 

ü ر الذي �دالء بمطبوع ال< ام� 02.13يقر فيھ باطالعھ عfg النصوص التطبيقية للقانون رقم  امل<=�� ا~

 ؛زجر الغش ]d Xمتحانات املدرسيةاملتعلق ب

ü واجد املت املدير+ة �قليميةلدى املصا~� املختصة ب ،داخل �جال املحددة ،إيداع ملف طلب ال<=شيح

مقابل ذلك و  وHالوثائق الضرور+ة مرفقا بوصل ال<=شيح املستخرج من البوابة �لك<=ونية ¤�ا مقر سكناك

 .التأشP= عfg ال�z{ة الثانية من وصل بطاقة ال<=شيح

 إال uعد مرور ثالث باجتياز امتحانات الب.الور+ا ألك§= من ثالث دوراتللم<=��(ة) ا~�ر وال xسمح 

أحد تخلف عن اجتياز  بذلك إذا لھكما ال xسمح  .dمتحان <=��(ة)امل سنوات من آخر دورة اجتاز ف��ا

 uعد انصرام س�تPن uعد الدورة ال©b 6غيب ف��ادون تقديم م�=ر مقبول،  ،ا dمتحاناختبارات oذ
ّ
  .إال

لك<=ونية � و+مكن للم<=��Pن Jحرار املyzلPن ت�بع مسار ووضعية طلبات ترشيح[م ع�= البوابة

 للوزارة.
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II. مكونات/امتحان/الب,الور)ا 

 :امتحان نيل ش[ادة الب.الور+ا من يت.ون 

 ؛%25ة dمتحان ا~y[وي املوحد، و+ح�سب ب�سب ·

 ؛d50%متحان الوط6ª املوحد، و+ح�سب ب�سبة   ·

املستمرة، وbشمل مجموع املواد الدراسية املقررة بالسنة ا~{تامية من سلك الب.الور+ا  املراقبة ·

 .%25وتح�سب ب�سبة 

 lمتحان/ا:~2وي/املوحد .1

 

 lمتحان/ا:~2وي/املوحد/ل�Iاية/السنة/�و4q/من/سلك/الب,الور)ا .2.1

ينظم oذا dمتحان ]X ��اية السنة JوfY من سلك الب.الور+ا، و+جتاز خاللھ التالميذ املمدرسون 

 X[ عض املواد املنصوص عل��اu X[ الصادر  16.52 امل67 رقمقرار وز+ر ال<=بية الوطنية والت.و+ن اختبارات

وتتميم قرار وز+ر ال<=بية الوطنية والتعليم العاXY  ) بتغيP= 2016يناير  J1437 )4ول  رHيع من 23خ بتار+

) ]X شأن 2006أكتوHر 16( 1427من رمضان  23الصادر ]X  2385.06وت.و+ن Jطر والبحث العل6V رقم 

 تنظيم امتحانات نيل ش[ادة الب.الور+ا كما تم bغيP=ه وتتميمھ.

ال bعت�= نتائج و  .من املعدل العام لنيل ش[ادة الب.الور+ا/%25و+ح�سب معدل oذا dمتحان ب�سبة 

 ذي يتخذ قرارات املوحد، الذي xعد إلزاميا، ]X مداوالت مجلس القسم ال dمتحان ا~y[وي 
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السنة الثانية من سلك الب.الور+ا بناء عfg نتائج املراقبة املستمرة فقط. و+مكن  إfYانتقال التالميذ 

للم<=��ات وامل<=��Pن الرسميPن الذين لم يتمكنوا، لس¯ب قاoر، من اجتياز uعض أو jل اختبارات oذا 

 dمتحان من اجتياز دورة استدراكية يتم تحديد تار+خ إجرا°�ا jل سنة.

 تم أoداف املدرسة املغرHية، فقد الوزارة ال©b 6عت�= Jسرة شر+.ا ]X تحقيقوا�yzاما مع اختيارات 

فتح املجال أمام أسر التلميذات والتالميذ الذين قرر مجلس القسم انتقال[م للسنة ا~{تامية من سلك 

]X ، إلبداء الرأي 20من  8الب.الور+ا، وا~�اصلPن عfg معدل ]d Xمتحان ا~y[وي للسنة JوfY يقل عن 

قم ر شأن إم.انية تكرار السنة JوfY من سلك الب.الور+ا. و+تم تنظيم oذه العملية وفق مقتضيات املذكرة 

 .2007يونيو  20بتار+خ  98

ومن ج[ة أخرى، فاالمتحان ا~y[وي املوحد للسنة JوfY من سلك الب.الور+ا oو جزء أسا�}6 من 

 fgع =Pكب =Pش[ادة الب.الور+ا، وقد لوحظ خالل السنوات املاضية  يلنامتحانات الب.الور+ا، ولنتائجھ تأث

 
ً
م[ما من امل<=��ات وامل<=��Pن ال يتمكنون من ا~�صول عfg ش[ادة الب.الور+ا uس¯ب معدال´�م  أن عددا

ة ]d Xمتحان ا~y[وي املوحد، Jمر الذي يتطلب من املقبلPن عfg اجتياز oذا dمتحان إيالءه املتدنيّ 

الضروري والتحضP= لھ بجدية كبP=ة قصد ا~�صول عfg معدل يمكن من �عداد الستحقاقات odتمام 

 السنة ال¶�ائية ]X ظروف مالئمة وHضمانات أك�= للنجاح.

 lمتحان/ا:~2وي/ا:ªاص/بامل��¦9ات/وامل��¦�9ن/�حرار/ .2.2
 

قررة ملواد الدراسية امليجتاز امل<=��ات وامل<=��ون Jحرار اختبارات dمتحان ا~y[وي املوحد ]X ا

uسلك الب.الور+ا غP= املشمولة باالمتحان الوط6ª املوحد، علما أن oذه الفئة من امل<=��Pن غP= معنية 

باملراقبة املستمرة. وتح�سب نتائج oذا dمتحان باعتماد نفس معامالت املواد املعمول ¤�ا بال�سبة 

 للم<=��Pن الرسميPن.
 

 lمتحان/الوط»R/املوحد .2

ينظم dمتحان الوط6ª املوحد ]X متم السنة ال¶�ائية من سلك الب.الور+ا، وbشمل اختباراتھ املواد 

 50% املمP ة ل.ل شعبة دراسية باإلضافة إfY اللغة Jجن¯ية الثانية. و+ح�سب معدل oذا dمتحان ب�سبة

f الرسميون وامل<=��ون Jحرار عgاختباراتھ امل<=��ون  و+جتاز ،من املعدل العام لنيل ش[ادة الب.الور+ا

 حد سواء.

تنظم دورة استدراكية لالمتحان الوط6ª املوحد uعد �عالن عن نتائج الدورة العادية المتحانات 

رسميون امل<=��ون ال . و+جتاز اختبارات الدورة dستدراكية ل[ذا dمتحانuعشرة أيام عJ fgقل الب.الور+ا
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oل اختبارات الدورة العادية، أو الذين لم الذين لم يتمكنوا لس¯ب قاj عض أوu يتوفقوار من اجتياز [ X

ال عام معدل fgع وحصلوا الدورة للرسوب20من 7يقل عن oذه موجبة نقطة أو الذين حصلوا ،بدون

مع نقطة موجبة للرسوب، ]X مادة واحدة فقط ]d Xمتحان الوط6ª  20من  10عfg معدل ال يقل عن 

 تاز امل<=��ون للدورة dستدراكية اختبارات جميع مواد dمتحان الوط6ª املوحد.املوحد. و+ج
 

ومن حق امل<=��ات وامل<=��Pن Jحرار الذين لم يتمكنوا uس¯ب قوة قاoرة من اجتياز uعض أو jل 

من  7اختبارات الدورة العادية أو الذين لم يتوفقوا ]o Xذه الدورة، وحصلوا عfg معدل عام ال يقل عن 

20  6ªمتحان الوطd جميع مواد X[ ستدراكيةd دون نقطة موجبة للرسوب، أن يجتازوا اختبارات الدورةHو

 املوحد ومواد dمتحان ا~y[وي املوحد ا~{اص بامل<=��Pن Jحرار.
 

 

 املراقبة/املستمرة .3

X اختبارات فصلية تجرى بال�سبة للم<=��Pن الرسميPن املنتمPن للتعليم العموم والتعليم  ي̧و

 جميع املواد الدراسية للشعبة املراقبة املستمرةا~{صو|}6 عfg امتداد السنة الدراسية. وbشمل فروض 

 %25واملسلك املقررة ]X السنة ا~{تامية من سلك الب.الور+ا. و+ح�سب معدل املراقبة املستمرة ب�سبة 

 من املعدل العام لنيل ش[ادة الب.الور+ا.
 

III. /امل��¦�9نت¬9يح/إنجازات// 

 
ً
 مجموعة من املساطر والضوابط الدقيقة وامللزمة تم وضع، وت.افؤ الفرص dستحقاق أملبد صونا

 :نجمل[ا فيما يXg، إلنجاز عملية الت¹�يح

v  يح حسب املوادإحداث� ؛مراكز للت¹
v  

v  أال fgيح درجة مقبولة من املوضوعية ع�إسناد م[مة الت¹�يح إy~ fYان متخصصة تضمن للت¹

 عدد امل¹«�Pن ]j Xل ~yنة عن ثالثة م¹«�Pن؛يقل 

v  يح للتأكد�إخضاع نتائج الت¹�يح والنقط املمنوحة من طرف امل¹«�Pن إfY مراقبة ~yنة الت¹

 ؛كأخطاء جمع النقط ا~yزئية من عدم وجود أخطاء ]X الت¹�يح

v  نP+ن وج[وPن وطنيPاملراقبة من طرف مراقب fYمجمل[ا إ X[ يح�من  للتأكدإخضاع عملية الت¹

 التقيد باملساطر املحددة ل[ذه العملية.

 

 

 

طررررررررررررر املحددة ل[[[[[ذه العملييية.
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IV. روط/النجاحــش 

xعد نا¼�ا ]X الب.الور+ا jل م<=�� رس6V حصل ]X مجموع اختبارات dمتحان الوط6ª املوحد 

عJ fgقل دون ا~�صول  20من  10ا~y[وي املوحد واملراقبة املستمرة عfg معدل عام xساوي  وdمتحان

 عfg نقطة موجبة للرسوب.

:XYالش.ل التا fgو+تم اح�ساب املعدل العام ع 

 :الرسميون امل��¦9ون/

 

 

 

 :رامل��¦9ون/�حرا

 

    

 

 الدورة(عتماد أدا°�م العام ]X دورbي dمتحان الوط6ª املوحدباوإلنصاف أك�= للم<=��Pن املستدركPن 

bعديل طر+قة حساب معدل dمتحان الوط6ª  ،2012ابتداء من دورة  العادية والدورة dستدراكية)، تقرر 

ن م املوحد خالل الدورة dستدراكية باعتماد أعfg نقطة حصل عل��ا امل<=�� املستدرك ]j Xل اختبار 

xشمل اختبارات dمتحان ا~y[وي املوحد ا~{اص  إfY أن oذا �جراء ال التن¯يھ، مع اختبارات الدورتPن

 .بامل<=��Pن Jحرار

امل<=��(ة) املستدرك(ة) الذي اجتاز جميع اختبارات الدورة العادية إال xستفيد من oذا �جراء ال و 

X (ة) الذي bغيب ]ط6ª املوحد. أما بال�سبة للم<=��وجميع اختبارات الدورة dستدراكية لالمتحان الو 

�سب معدلھ ]d Xمتحان اختبار من اختبارات الدورة العادية واجتاز اختبارات الدورة dستدراكية، فيح

 الوط6ª املوحد باعتماد النقط املحصل عل��ا ]X اختبارات الدورة dستدراكية فقط.
 

V. ع�/cd/اتIداد/لالمتحانـتوج 

 bعت�= الف<=ة املخصــصــة لإلعداد وكذا طر+قةال�ســ�� بالتفاؤل، كما  يتطلب �عداد ا~yيد لالمتحان

تدبo=Pا عاملPن أســاســـيPن ]X تحديد مســـتوى Jداء خالل dمتحان. وإذا jان ل.ل تلميذ من¾yيتھ ا~{اصـــة 

وال©6 قـــد تتالءم وخصـــــــــــــوصـــــــــــــيـــاتـــھ الفP يولوجيـــة والنفســـــــــــــيـــة والفكر+ـــة، فـــإن اعتبـــار  ]X �عـــداد لالمتحـــان

]X الرفع من نجــاعــة ذلــك �عــداد، وHــالتــاXY من فرص اجتيــازك ســـــــــــــاعــدك �العــامــة التــاليــة ســـــــــــــالتوج��ــات 

 لالمتحان بنجاح.

 مجموع نقط المواد المرجحة بمعامالتھا

المعامالت مجموع  

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

4 
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 /املقرر/الدراRVW/موضوع/lمتحان/وتحديد/مجاالت�طر/املرجعية/ .1

ن أجل م س�شمل[ا dختبارات.باملواد واملجاالت الدراسية ال©6  دقيقةيحتاج �عداد لالمتحان معرفة 

 :القيام بما يXgعليك يتعPن  ذلك

الب.الور+ا للتعرف بدقة عfg املضامPن والكفايات ل.ل مادة من مواد امتحان  �طار املرجXÀ عl fgطالع/ ·

 خالل مناملذjورة عJ fgطر املرجعية  dطالعالواجب التحكم ف��ا ودرجات أoمي��ا. و+مكن  Jساسية

 من خالل �لك<=و�ي ا~{اصبر+دك  أو عwww.men.gov.ma /fgللوزارة:الرس6V  �لك<=و�ياملوقع 

 ؛www.taalim.ma مسطحة

 .رى خعfg حساب Jجزاء J الدرا�}6 أو أجزاء من �طار املرجXÀ عfg أجزاء من ال�=نامج  قتصار d عدم/ ·

وذلك من م.ونا´�ا برنامج تحدد فيھ الغالف الزم6ª الذي ستخصصھ ل.ل مادة ول.ل م.ون  وضع ·

 .مل بتوج��ات وإرشادات أساتذتك، مع الع�طار املرجX[XÀ  وفق ما oو محدد حسب أoميتھ

 وتنظيم/الوقتتدب��/ .2

uش.ل  فتوظيفھعداد لالمتحان عامل رئX[ 6{ÆÎ تحديد أدائك ومردوديتك فيھ، لإل  تدبP= الزمن املتاحإن 

ش.ل لم[ارات uل تدر+XÔ ناجع سÎساعدك عfg تركJ  Pف.ار و+مكنك من اك�ساب

 جيد ودائم.

الشـروع ]X �عداد لالمتحان ]X وقت مبكر من السنة الدراسية يؤدي  إن عدم

ك ع�= وذل ،ببعض التالميذ إfY تكثيف ا~y[د ]X وقت قصــــــــــP= قبل موعد dمتحان

معارف oش للسطXÙ و  ك�سابا، وoذه jل[ا عوامل ت�س¯ب ]X �رoاق وت.ون وراء طو+ال ال�yوء إfY الس[ر 

 وللم[ارات.
 

لذا يجب، ومنذ البداية، تخصــــــــــــيص الوقت الذي يتطلبھ �عداد لالمتحان من خالل اح�ســــــــــــاب عدد 

 وضع برنامج مناسب لذلك.مع Jسابيع وعدد Jيام 

 عfg تحـديـد Jوليـات وفق معـايP= محددةاســـــــــــــ�نـد ]X تـدبP= الزمن املتبقي لـك أثنـاء التحضـــــــــــــP= لالمتحـان 

 وموضوعية.

 

 

 

 

 

احpppppرص عpppppلpppppى 

التدبیر الجید لوقتك 

أثنppاء االسpppppppتعppداد 
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 مستجدات/Oامة/ .3
 

أطلقت الوزارة سP=ورة وطنية من أجل إنتاج املوارد السمعية البصر+ة  ،التعلمات وتقو+��ادعم  ]X إطار 

زم للبث رصيد الال لتأمPن ال والرقمية الالزمة لتغطية مختلف املواد الدراسية املقررة ]X املناÛà الدراسية

+مكن dستفادة من الدروس املقدمة من خالل ، و telmidTICEلفز+ة ولل�شر عfg منصة ع�= القنوات الت

 :املنصات التالية

 TelmidTICE التطبيق/ال��بوي/ا:~وال 

مجانا ع�= ال[اتف ا~yوال، يتضمن oذا التطبيق دروس مصورة، و+تم الولوج إليھ 

 – App Gallery –App Stroreتحميلھ ع�= متاجر تطبيقات ال[واتف ا~yوالة:  يمكن

Google Play// 
 

 ///TICETelmid/منصة 

حاجة بدون /https://telmidtice.men.gov.ma: ولوج إo fYذه البوابة ع�=يتم ال

 و الستخدام القن السري. 
ً
مصنفة حسب ]X املواد الدراسية تقدم oذه البوابة دروسا

  .التعليمية Jسالك واملستو+ات

 ///TICETaalimمنصة/ 

 www.taalimtice.ma: ولوج إo fYذه البوابة ع�=يتم ال
 

 

 Teamsمنصة/ 

 www.taalim.maيتم الولوج إo fYذه البوابة ع�=: 
 

 fgامتحانات الب.الور+ا ع X[ كما يتم بث دروس مصورة ل.افة الدروس املدرجة

 القناة الراuعة "الثقافية"

 /"الثقافية"/الراQعة/القناة 

 الدروس املصورة ال©6 تب�âا القناة الثقافية عfg املنصة �لك<=و�ي ت�بعو+مكن 

 TelmideTICE .خارج ال�=مجة املحددة للبث 

 : Oامة/معلومات
 

خالل الشبكة Jرضية والقمر dصطناXå  من "الثقافيةالراuعة "القناة  الدعم عfg دروستتم متاuعة  -

 ؛ SNRTLIVEنايل سات، وكذا تطبيق 
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استدراك- املدرسيةمباشرة ال©b 6عذر عليكم متاuع��ا الدعمدروسيمكنكم التلفزة خالل ذلك و من

 .TelmidTice املجانية البوابة �لك<=ونيةع�= ولوج 

إYـــــــــf أن الولـــــــــوج إYـــــــــf ال�=يـــــــــد �لك<=و�ـــــــــي للم<=�ـــــــــ� يـــــــــتم ع�ـــــــــ= إدخـــــــــال اســـــــــم الولـــــــــوج كمـــــــــا تجـــــــــدر �شـــــــــارة 

، وذلـــــــــــــــك بإدخـــــــــــــــال www.taalim.maاملـــوقــــــــــــــــع  )، عــــــــــــــــــ�=Code MASSARامل.ــــــــــــــون مـــــــــــــــن رمــــــــــــــز مســـــــــــــــــــــار (

 والقن السري ا~{اص بكم. CodeMassar@taalim.maحساب 

فيمكــــــنكم الولــــــوج إYــــــf ا~{دمــــــة  ،]ــــــX حالــــــة عــــــدم تــــــوفركم عgــــــf القــــــن الســــــري أو ]ــــــX حالــــــة �ســــــيانھ

" بفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء املتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس أو الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط  ´ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ³ت/�لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة/املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور؟ " ة�ليك<=ونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

oــــــــذا، و+تعــــــــPن علــــــــيكم bغيPــــــــ= القــــــــن الســــــــري مباشــــــــرة uعــــــــد أول ولــــــــوج إYــــــــf ال�=يــــــــد �لك<=و�ــــــــي الè{çــــــــ}6 

 وذلك لضمان تأمينھ.
 

 

VI.  داد/لالمتحانــع� 
 

ال<=كP  عfg التحصيل وdبتعاد عن jافة املؤثرات ا~{ارجية خالل  عليكخالل ف<=ات �عداد لالمتحان، 

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

 تاuعة Jحداث الر+اضية ال©6 قد تؤثر عfg استعدادك وbس��لك جزءا م[ما من وقتك.ي�بXé تجنب م

 :ل[ذا يتطلب Jمر منك

 ؛رoقةغP= املمارسة �Jشطة ال<=ف��ية والر+اضية ملتخصيص وقت  ·

 ؛ل.ل مادة ول.ل مجال عfg حدة لإلعداد تحديد الف<=ة الزمنية ال©6 ستخصص[ا ·

تحصيلك الفعXg حسب jل مادة وjل  لتقو+متخصيص وقت للتدر+ب عfg اختبارات سابقة وذلك  ·

ة للدورات السابقة باإلضاف مجال درا�}6. و+مكنك ¤�ذا ا~{صوص dستعانة بمواضيع الب.الور+ا

ي ا عfg املوقع �لك<=و�عل�� dطالعلتالميذ وال©6 يمكن لزمالئك من ا إfY �نجازات النموذجية

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

مية العل الر+اضية والنظر+اتإعداد بطاقات yzbل ف��ا أoم املعطيات والصيغ  ·

والتوار+خ ال[امة و�حصائيات...إ~î، ح©x ëس[ل عليك اس<=جاع[ا وتوظيف[ا عند 

 ؛ا~�اجة

الرجوع إo fYذه البطاقات بصفة منتظمة، وخاصة قبل النوم حيث سÎساعدك  ·

 ذلك

 ؛عfg الت�شيط املستمر لذاكرتك    

  جدية وHاال�yzام فيما لنفس dمتحان ب يحضرونمجموعة من Jصدقاء  ضمن�عداد لالمتحان  ·

 بي¶�م.
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VII. داد/لالمتحانــ��ة/�عوث 
 

 

 

 

 

 

 يوما/قبل/موعد/lمتحان/15

 من املفروض أن ت.ون قد أكملت مراجعة jل مواد dمتحان؛ ·

تخصص الف<=ة املتبقية لل<=كP  عfg أoم عناصر املقرر الدرا�}6 بالرجوع إfY البطاقات وامل��قات   ·

 ال©6 سبق أن أعدد´�ا، وعfg إنجاز تمار+ن جديدة ]X مواد dمتحان.
 

 

 أسبوع/قبل/lمتحان

عليك مواصلة إعدادك لالمتحان بوتP=ة عادية. ومن املفيد odتمام براحة جسدك وتفادي  ·

 
ً
  التمار+ن الر+اضية املرoقة ال©6 تتطلب ج[دا

ً
 ؛كبP=ا

dعتناء بتوازن التغذية وتوقيت الوجبات، مع dن�باه إfY أن �كثار من اس��الك املن�ïات قد يؤثر   ·

 سلبا عfg قدراتك الفكر+ة أك§= من ت�شيط[ا.
 

 عشية/lمتحان

·  d إعداد لوازم fgرص ع�متحان والوثائق الè{صية املطلوHة عليك تفادي النقاشات الصاخبة وا~

 الجتيازه (البطاقة الوطنية للتعر+ف وdستدعاء لالمتحان وJدوات املسموح باستعمال[ا)؛

 يجب عليك ضبط مواقيت dمتحان والتأكد م¶�ا. ونوصيك با~�رص عfg النوم ملدة jافية.  ·
 

 

 صµيحة/يوم/lمتحان

عfg  متوازنة، وا~�ضور إfY مركز dمتحان نصف ساعةعليك ا~�رص عfg تناول وجبة فطور  ·

 قبل انطالق dختبارات؛Jقل 

عليك تجنب النقاشات غP= املجدية حول dمتحان، وعدم odتمام باإلشاعات ال©6 يتم ال<=و+ج  ·

 ل[ا بقوة خالل oذه الف<=ة.

VIII. متحاناتl/اجتياز 

 
  

E  اتفأنك ال تحمل معك تأكدo 
ً
  ا

ً
 أأو  نقاال

ً
أن مجرد حيازة  ية واسطة إلك<=ونية أخرى. تذكر جيدا

+ؤدي إfY منع امل<=�� و واسطة إلك<=ونية أخرى داخل مركز dمتحان xعد غشا  أي oاتف نقال أو 

 .من مواصلة dمتحان وإfY اتخاذ عقوHات تأدي¯ية أخرى ]X حقھ

 

 

 قبلقبل الدخول إلى مركز االمتحان
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E   الطاولة. عليك fgعر+فك عb طاقةHستدعاء وd امل.ان املخصص لك مع وضع X[ تأكد من جلوسك

 .للم.لفPن با~�راسةbسليم الكتب والدفاتر وjل الوثائق ذات الصلة بمادة dمتحان 

E  عليماتb fYن بان�بھ جيدا إPراسة، امل.لف� قواعد والتعليمات ا~{اصةاحرص عfg التقيد بالو ا~

الغش، وم¶�ا عدم حيازة oاتف نقال داخل قاعة dمتحان أو أية وثيقة مكتوHة غP= تلك بمحارHة  

  ؛املسموح ¤�ا

E ختبار، اd إنجاز X[ منھقرأ التعليمات قبل الشروع fYوJ الصفحة X[ ؛الواردة 

E  يقعقد  X[ ختبارd قبل صفحات املوضوععليك التأكد من عدد  ،لذا .عدد من الصفحاتموضوع 

 X[ غفل  �جابةالشروعb ال ë©مثال �جابة وذلك ح fYوJ انت الصفحةj سئلة. فإذاJ عضu fgع

إذا الحظت أي نقص ]X عدد الصفحات و ثالث صفحات.  ]Xف[ذا xع6ª أن املوضوع  3/1تحمل رقم 

 ة سليمةب�z{ا~�راسة بذلك فورا لتتوصل امل.لفPن بليك إخبار عأو عدم وضوح ما oو مكتوب عل��ا، 

 ؛ملوضوع dمتحان وjاملة

E  سئلة قبل الشروعJ فضل قراءة جميعJ ختبار أسئلة اختيار+ة، فمنd إذا تضمن

 ؛سيقع عل��ا اختيارك]X �جابة عJ fgسئلة ال©6 

E و مطلوبo جابة عنھ اقرأ السؤال جيدا وتأكد مما� X[ ؛منك القيام بھ قبل الشروع 

E  بÎسئلة حسب ال<=تJ fgس[ل.  بدأ دائمااو ، الذي يالئمكيمكنك �جابة عJ بالسؤال الذي يبدو 

E  عود لذلكb أن fgخرى عJ سئلةJ fYنتقال إd سؤال ما، فعليك fgوإذا استعصت عليك �جابة ع

  ؛لوقتلرHح االسؤال الحقا وذلك 

E حا للوقتHستحسن ،رx  ل< ام ¤�ذا الوقت  تقديرdل سؤال وj fgن�باه معالوقت الضروري لإلجابة عd 

fYسئلة كتابة ضرورة إJ ؛أرقام 

E سليم ورقة التحر+رb X[ سرعb اسو  ،ال fgمراجعة إجاباتك تغالل احرص ع X[ الوقت الذي تبقى لك

 ؛مكنل�شطيب ما أوتدقيق[ا، مع ت¹�يح Jخطاء ال©6 قد ت.ون ارتكب��ا س[وا، واحرص عfg تجنب ا

E ك Pترك fgمتحان، وحافظ عd ديث مع زمالئك أثناء اجتياز� ؛احرص عfg عدم تبادل ا~

E ال تXYم وoمتحان ول.ل ماأي أd ك ية ملا يقع داخل قاعة Pترك fgشوش عx ؛قد 

E لما توفر لديك الوقت؛j تكHأعد قراءة أجو 

E  حالة X[كبتوتر يمنع شعورك :
ً
  من ال<=كP  جيدا

 

 عنعند دخول قاعة االمتحان
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 عo fgدوءك وتقتك بنفسك؛حافظ  

 خد نفس 
ً
 عميق ا

ً
 (ش[يق وزفP=) لثالث مرات متتالية؛ ا

 bشغل بالك بالتفكX[ =P أسئلة dمتحان ملدة وجP ة؛ ال 

 X[ ؛التوترالقلق و إلزالة  أحداث مفرحة وإيجابية فكر 

 التوتر؛ انخفاض حدةأو  عاود الرجوع تدر+جيا إfY موضوع dختبار jلما شعرت بزوال 

E  مرور الوقتال X[ ا=Pفقد ي.ون ذلك س¯ب ،تفكر كث 
ً
 من أسباب ازدياد التوتر لديك مما ينعكس سلبا ا

E   fgدرجة ع  P؛كترك 

E   حاول أال تتأثر  XYتمامأي وال توoك من حولك؛أصدقاؤ بھ  يقومبما  ا 

E س�ثمار التام لل احرصd fgمدة املخصصة لإلجراء، وذلك من خالل:ع 

 لإلجابة عن jل سؤال من خالل وزنھ ]d Xختبار؛تقدير الوقت الالزم  

 قبل ان��اء املدة الزمنية املخصصة لذلك. منإعادة قراءة JجوHة ]X حالة dن��اء  

E  ،ورقة التحر+ر fgامل.ان املخصص لذلك ع X[ متحان واملادةd تأكد من كتابة اسمك ال.امل، ورقم

 fYو+تك، فقد يؤدي ذلك إo fYإ =Pشx ذه الورقة أية معلومة أو رمزo fgوال تضع ع 

 �لغاء الكXg ألجوHتك.

 

 

E  ميع أوراق التحر+رy~ سليمكb راسة؛تأكد من� للم.لفPن با~

E ت fgوقاحرص ع X[ ضور. يع حضورك� الئحة ا~

IX. متحان/وعواقبھl/cd/الغش 

قائم بPن ال ، وإخالال بالتعاقد ال<=بوي وJخالxXôعت�= الغش خرقا سافرا لضوابط تنظيم dمتحان

]X  ترسيخ[ا إfYالتلميذ وزمالئھ وأساتذتھ، وoو ي�نا]f مع القيم ال<=بو+ة وJخالقية ال©b 6سfÀ املدرسة 

 املجتمع.
 

 fYعية ذلكباإلضافة إõالنصوص القانونية وال�شر ë{öعاقب عليھ القانون بمقتx فالغش سلوك ،

تعلق امل 02.13القانون رقم ، وم¶�ا عfg ا~{صوص +ات املدرسيةاملتعلقة بزجر الغش ]d Xمتحانات واملبار 

من ذي  21الصادر ]X  1.16.126الصادر ب�نفيذه الظ[P= الشر+ف رقم  املدرسية]d Xمتحانات بزجر الغش 

bعر+ف الغش والعقوHات ا~yزائية حسب  الذي نص ]X فصولھ عfgو ، )2016أغسطس 25( 1437القعدة

 .jل نوع من أنواع الغش املرتكبة

 قبلقبل الخروج من قاعة االمتحان
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 /الغش/l/cdمتحانات/املدرسية/ن �عر)ف/الغش/حسب/قانو  .1
 

يراد بالغش ]X مدلول oذا القانون ممارسة امل<=��ة أو امل<=�� أو غo=Pما أي ش.ل من أش.ال 

ت�= من وbع .الوطنية والديبلومات��صول عfg إحدى الش[ادات لالتحايل وا~{داع ]d Xمتحانات املدرسية 

 بPن حاالت الغش ]X مف[وم oذا القانون Jفعال التالية:

ü متحان؛d ن داخل فضاءP� تبادل املعلومات كتابيا أو شفو+ا بPن امل<=��ات وامل<=�

ü  ان ش.ل[ا أو وثائق أوj ة أو امل<=�� آلالت أو وسائل إلك<=ونية كيفما� حيازة أو استعمال امل<=�

 ل فضاء dمتحان؛مخطوطات غP= مرخص ¤�ا داخ

ü  ن أثناء عملية تقييمP�حاالت الغش املس�ندة عfg قرائن وال©6 يتم رصدoا من طرف امل¹«

 إنجازات امل<=��ات وامل<=��Pن؛

ü متحان؛d X[ ا قصد املشاركة]دالء بوثائق مزورة واستعمال� 

ü متحان؛d ة أو م<=�� الجتياز� انتحال صفة م<=�

ü متحان من طd سر+ب مواضيعbتحر+ر أو نقل X[ ل مسؤول أو متدخل أو مشاركj أو حماية  رف

 أوراق ومواضيع dمتحانات املدرسية؛

ü متحان سواء منd جابة عن أسئلة� X[ نP� املساoمة من طرف غP= امل<=��ات وامل<=�

 داخل مركز dمتحان أو من خارجھ وbس[يل تداول[ا؛           

ü  متحانd مواضيع X[ تجارd يل]سbة من خالل استعمال وسائل تقليدية أو إلك<=ونية وHجوJو

 تداول[ا بصفة فردية أو ]X إطار شب.ات.

 

 

 /الغش/l/cdمتحانات/املدرسية/قانون العقوrات/حسب/ .2
 

 العقوrات/التأديµية ·

Ã متحاd ب ورقة�zb ة أو م<=�� ضبط�]X حالة غش أثناء اجتياز dمتحان، و+حرر ن من jل م<=�

 بذلك؛محضر 

Ã اختبار املادة ال©6 تم ف��ا الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة املعنية؛ X[ منح نقطة الصفر 

Ã  متحان، يمكنd مركز fgن عPاملحاضر املحررة من قبل املشرف X[ فعال املرتكبة واملث¯تةJ وحسب

 ل�yنة التأدي¯ية اتخاذ إحدى العقوHات التالية:

ب ر إ XXXXXXX و
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o  l/ا�ي/من/اجتيازI؛متحان/خالل/السنة/ا:~ار)ة�قصاء/ال� 

o سبة/للسنة/الدراسية/املوالية/�قصاءºمتحان/بالl/؛من/اجتياز 

o ت�ن/دراس³ت�ن/متواليت�نºمتحان/ملدة/سl/قصاء/من/اجتياز�. 

 خرى � العقوrات/ ·

y~مجموعة القانون ا X[ ات املنصوص عل��اHس دون �خالل بالعقو¯�نا÷ي، يمكن أن تصل مدة ا~

 .درoم 100.000إfY  5.000أش[ر إfY خمس سنوات ومبلغ الغرامة من ستة من 

 dمتحانات،ل[ذه  2016من دورة  انات الب.الور+ا فقد تقرر ابتداءوbعز+زا إلجراءات محارHة الغش ]X امتح

 أنھ 
ً
عfg  طالعھاjان أم حرا، �دالء بتصر+ح يقر فيھ  يتعPن عj fgل م<=�� المتحانات الب.الور+ا، ممدرسا

القوانPن ا~yاري ¤�ا العمل ]X مجال محارHة الغش خالل dمتحان وم¶�ا تلك املتعلقة بمنع حيازة ال[واتف 

�ا داخل تلك الفضاءات  النقالة أو أية وسائط إلك<=ونية أخرى داخل فضاءات dمتحان، وأن مجرد حيا́ز

القرار التأدي6ù املناسب ]X حق ]X حاالت الغش التخاذ  ت= حالة غش bعرض عfg أنظار ~yنة الب�xعت

 .   مرتكبھ

  حرصوت
ً
 ة ]Xاملتخذ التأدي¯يةالئحة الغاشPن ]X الب.الور+ا والعقوHات  �شر عfg  الوزارة سنو+ا

 بع تنفيذ�ـلت ة ل[اـتاuعـ�قليمية ال املدير+اتو+ن و ـحق[م عfg جميع jJاديميات ا~y[و+ة لل<=بية والتك 

 .حق[مذة ]X ـقوHات املتخـالع 

 ذكر دائما أنھ:]X وضعيات ملت¯سة ملمارسة الغش، نولتجنب الوقوع 

ü  =Pستعانة بوثائق غd لياj ورقة املوضوعاملسموح ¤�ا و تلك يمنع منعا X[ ؛املنصوص عل��ا 

ü  ورقة X[ االت املسموح ¤�ا وفق التحديدات الواردة�يمنع استعمال �الت ا~�اسبة إال ]X ا~

 ؛املوضوع

ü  ختباراتيمنع منعاd ن أثناء إجراءP� ؛jليا تبادل ا~�ديث بPن امل<=�

ü ختباراتd ن أثناء اجتيازP� ؛يمنع منعا jليا تبادل أي ورقة أو وثيقة بPن امل<=�

ü  متحان قبل انصرامd ليا مغادرة قاعةj ؛صف املدة املخصصة لالختبارنيمنع منعا 

ü لياj ن: ،عند اجتياز امتحان مادة املحاسبة ،يمنع منعاPن التاليتPحيازة الوثيقت 

ü Liste intégrale des comptes du plan comptable général marocain 

ü Tables financières et statistiques 

ü .متحانd ليا حيازة ال[اتف النقال أو أية واسطة إلك<=ونية أخرى داخل مركزj يمنع منعا 
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+تم و  حاالت غش الت¹�يح bعت�=لكشف ع¶�ا خالل وتجدر �شارة أن حاالت تطابق JجوHة ال©6 يتم ا

  .املجالس التأدي¯ية املختصةف��ا من طرف  تالب

 

 

 
 

 

 

 

X. عالن/عن/النتائج� 
 

يوليوز//01   سÎتم �عالن عن نتائج الدورة العادية المتحان الوط6ª املوحد لنيل ش[ادة الب.الور+ا يوم

 .2022 يوليوز /22ش[ادة الب.الور+ا يوموعن نتائج الدورة dستدراكية المتحان ،/2022

 التالية: ع�= إحدى الوسائط [معfg نتائج dطالع للم<=��ات وامل<=��Pنيمكن  
 

ü لك<=و�يd مoا~{اص املحدث ل[ذا الغرض:  بر+دCodeMASSAR@taalim.ma 

ü 6 للوزارةاVملوقع �لك<=و�ي الرس :www.men.gov.ma 

ü سبورة النتائج بمراكز امتحان الب.الور+ا fgن املث¯تة عP� .لوائح النا¼�ات والنا¼

�ب ش[ادة نجاحك، وoذا ما عند  ú ،يام املوالية لإلعالن عن النتائجJ عدu نتمناه لك، يمكنك 

. وعليك التأكد، عند اســــــــــتالم oاتPن الوثيقتPن مؤســــــــــســــــــــتك Jصــــــــــليةإدارة الب.الور+ا وHيانات النقط من  

 .وذلك/قبل/التوقيع/ع45/�سلم2ا/اممن/¼9ة/�ل/املعلومات/الواردة/فI ،ال[امتPن

©6 الإfY إدارة مؤسستك مباشرة عليك إعاد´�ا  ،و]X حالة وجود خطأ أو أخطاء ]X الوثيقة املذjورة

�ناد إfY باالسإلدخال الت¹�يحات الضرور+ة  لل<=بية والت.و+ن تتوfY إحال��ا عjJ fgاديمية ا~y[و+ة

 ك.املعطيات املتوفرة ]X ملف ترشيح

XI. الش,ايات 

]X  ھل املمنوحة أن النقطة ما يفيد إذا ساوره لمدير+ة �قليميةل ش.اية يوجھأن ]X ا~�ق  للم<=��

ابتداء/من/تار)خ/�عالن//ثالثة/أياموذلك داخل أجل ال يتعدى  ،أداءهdمتحان ال تناسب  اختباراتإحدى 

 عن/النتائج./
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 ع�=:الواردة عل��ا  بمعا~yة الش.ايات ،عfg إثر ذلك ،تقوم مصا~� jJاديميةو 
 

ü أوراق التحر+ر للتأكد من fYزئية ومن عدم إغفال تنقيط  سالمة مجاميع الرجوع إy~عضالنقط اu 

 �جابات من طرف امل¹«�(ة)؛

ü ؛من سالمة عملية املسك التأكد 

ü  fgن الرقم السري املوجود عPالتأكد من سالمة ال<=قيم السري من خالل التحقق من وجود تطابق ب

 برأسي��ا. يناملوجودورقم dمتحان م<ن ورقة التحر+ر والرقم السري 
 

 ذلكب إخبار امل<=��Pن املعنيPن مع ت¹�يح[ا bعمل jJاديمية عfg ،أخطاء مادية إذا ت¯ث وجودو 

ابتداء من تار+خ إيداع الش.اية من طرف أقصاه ثالثة أسابيع  ]X أجل وذلك، ع�= املدير+ات �قليمية

 .يةاملسموح ل[م باجتياز الدورة dستدراك للراسبPن ولغP=  معا~yة الش.اياتمع إعطاء Jولو+ة ]X  امل<=��

الش.ايات لت¹�يح Jخطاء املادية املحتملة، أثناء عمل©6 الت¹�يح أو املسك،  إيداعيتم : م¿9وظة

 ع�= رابط الش.ايات بمنظومة مسار بال�سبة للمتمدرسPن وHبوابة ترشيحات بال�سبة لألحرار
ً
  .إلك<=ونيا

 

XII. امةO/مستجدات/ومعطيات 
 

 

�Pن بنجاح من طرف امل<=  لتحسPن تنظيم امتحانات الب.الور+ا وHالتاXY الرفع من حظوظ اجتيازoا�

 :التطو+ر+ة نجمل أoم[ا فيما يXg وامل<=��ات، تم اتخاذ مجموعة من �جراءات
 

 الور)ااعتماد/"/منظومة/مسار"/cd/تدب��/معطيات/امتحانات/الب, .1

 :يمكنك مسار منظومةاسطة بو /

ü  امتداد السنة الدراسية fgاملراقبة املستمرة ع X[ ة و الت�بع املنتظم لنتائجك=PوتH

 ؛إجراء الفروض

ü  تائجك قبل �عالن�Hة املعطيات ا~{اصة بك و�ýمع إم.انية تقديم طلبع¶�ا، التأكد من دقة و 

 ؛ع�= خدمة تدقيق املحدثة ل[ذا الغرض ت¹�يح uعض املعطيات عند dقتضاء    

ü ا. التوصلoعد توفرu امتحانات الب.الور+ا مباشرة X[ بن�يجتك ال¶�ائية والتفصيلية 

الوط»cd//R/إطار/ال�Àنامج/إعاقة/cd/وضعيةامل��¦9ات/وامل��¦�9ن//ةدلفائ/امتحانات/الب,الور)اتكييف/ .2

 :لل��بية/الدامجة

يتم تكييف امتحانات نيل ش[ادة الب.الور+ا لفائدة امل<=��ات وامل<=��Pن ]X وضعية إعاقة بمراعاة 

 أنواع �عاقات التالية:

 التوحد؛ -

 �عاقة الذoنية؛ -
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 �عاقة ا~�ركية؛ -

 �عاقة السمعية؛ -

 �عاقة البصر+ة؛ -

 اضطرابات التعلم؛ -

 أنواع أخرى من �عاقة يتم èb{يص[ا من طرف ال�yنة الطبية املختصة. -
 

 لتالية: ا�جراءات من خالل  وتتحد صيغ التكييف لفائدة امل<=��ات وامل<=��Pن ]X وضعية إعاقة
 

ü  حالة X[رoن وجود عذر قاPعb ،الذي  وكذا للم<=��(ة) املكفوفللم<=��(ة) مرافقا  املدير+ة �قليمية

 16 املرافقأال يتجاوز سن وõش<=ط كتابة JجوHة عfg أسئلة dختبار. ل من yÿز حرjي دائم xعا�ي

لزوما، uش[ـادة مدرسية حديثة تحمل  ،ال يتجاوز مستواه الدرا�}6 ا~yذع املش<=ك مع �دالءوأ ،سنة

 ¯ت مسـتواه الدرا�}6. و+منـح للمرافق(ة) ترخيصصورتھ وتث
ً
 مكتوH ا

ً
ي6V موقعا من طرف املدير(ة) �قل ا

 املرافق؛ يحمل صورةللوزارة 
  

 

ü  نPعرض (ة)امل<=��تمكb عيقھ  الذيx 6{ي عر�jز حرyÿ ادث نجم عنھ�خالل ف<=ة  الكتابةمن ~

ق لوزارة قبل انطال طلبا للمدير+ة �قليمية ل dستفادة من مرافق عfg أن يقدممن إجراء dمتحان، 

و+.ون oذا الطلب معززا بملف ط6ù مصادقا عليھ من طرف طبÎب ال¹�ة  ،أوd fYختبارات

 ؛ املدرسية
 

ü  ات وذلك لفائدة امل< بثلث املدة الزمنية املخصصة إلجرائھ؛تمديد املدة الزمنية املحددة لالختبار��=

 ؛�عاقة الذoنية ذوي وامل<=��Pن 
 

ü  ختباراتd ن مع تمديد مدةP�علم بما الت]X  اضرابات الذين ل[ماصطحاب املرافق بال�سبة للم<=�

ب<=خيص كتا�ي وذلك )، Autismeحاالت التوحد (كذا الكتابة  و عسر و  )Dyslexie(عسر القراءةف��ا 

 من

 املدير �قلي6V؛ 

ü  التواصل fgراسة قادر ع�وذلك  بلغة �شارة مع امل<=��ات وامل<=��Pن الصم والبكمتوفP= م.لف با~

 ؛بمراكز dمتحان ال©6 تحتضن oذه الفئة من امل<=��Pن
 

ü 6 املوحدªمتحان الوطdمن سلك الب.الور+ا و fYوJ وي املوحد للسنة]y~متحان اd ؛تكييف اختبارات 

 ]X وضعية إعاقة ذoنية وحاالت التوحد وحاالتلنيل ش[ادة الب.الور+ا لفائدة امل<=��ات وامل<=��Pن      

 عسر القراءة والكتابة وامل<=��ات وامل<=��Pن الصم؛ التعلم بما ف��ااضطرابات 
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ü  صلية أو بالصيغةJ صيغتھ X[ ختبارd ن اجتيازPختيار بd ختباراتd ن بتكييفPن املعنيP�للم<=�

 ؛املكيفة

ü عا�ي من مرض يلزمھ الذي للم<=��(ة) السماحx  س�شفاء أثناء ف<=ة إجراءd امل.وث بأحد مراكز

كز dمتحان، باجتياز اختبارات dمتحان ا~y[وي املوحد للسنة ر إfY مر �ضو ا~ ستحالةامع dمتحان 

يتلقى لذي ا باملس�شفى JوfY من سلك الب.الور+ا أو اختبارات dمتحان الوط6ª املوحد للب.الور+ا،

ادقا عليھ مصوdمتحانات بامللف الطj 6ùامال، uعد موافاة املركز الوط6ª للتقو+م ، وذلك عالجفيھ ال

إذن خاص من وز+ر قبل انطالق إجراء dختبارات. وال يرخص بذلك إال ب الطبÎب املعا~Ûمن طرف 

 ؛والتعليم JوXY والر+اضةال<=بية الوطنية 
   

ü  ات�تم يلت¹�يح ل~yن خاصة من طرف  وامل<=��Pن ذوي إعاقة ذoنيةيتم ت¹�يح إنجازات امل<=�

 إحدا �ا عfg صعيد ا~y[ة.

 وامل��¦�9نالتواصل/مع/امل��¦9ات/ .3

ـــــــــــات نيــــــــــــــــل شــــــــــــــــ[ادة  ـــــــــــــ�ات وامل<=�ــــــــــــــــ�Pن المتحانـــــ ــــــــــر مــــــــــــــــع jافــــــــــــــــة امل<=�ـــ bعز+ــــــــــــــــزا للتواصــــــــــــــــل املباشــــــ

تخصــــــــــيص بر+ــــــــــد إلك<=و�ــــــــــي ل.ــــــــــل م<=�ــــــــــ�(ة)، يحمــــــــــل كعنــــــــــوان رمــــــــــز مســــــــــار  الب.الور+ــــــــــا، نــــــــــذكر أنــــــــــھ تــــــــــم

ــــــــ�=يد �لكــــــــــــ<=و�ي ع�ـــــــ= إدخـــــــال اســـــــم  ).Code MASSARتلميـــــــذ (ا~{ـــــــاص ب.ـــــــل  ــــــــذا الــــ يـــــــتم الولـــــــوج إYـــــــo fــــ

وذلــــــك بإدخـــــــال  ،www.taalim.ma املـــوقـــــــــع ]ـــــــCode MASSAR،( Xالولــــــوج امل.ــــــون مـــــــن رمــــــز مســـــــــــــار (

 ا~{اص بكم. (الرقم السري) والقن السري  CodeMassar@taalim.maحساب 

فيمكــــــــــنكم الولــــــــــوج إYــــــــــf  |،]ــــــــــX حالــــــــــة عــــــــــدم تــــــــــوفركم عgــــــــــf القــــــــــن الســــــــــري أو ]ــــــــــX حالــــــــــة �ســــــــــيانھو

ـــــــــة �ليك<=ونيـــــــــــــــــــــــــــــــ " بفضـــــــــــــــــــــــــــــــاء املتمـــــــــــــــــــــــــــــــدرس أو الـــــــــــــــــــــــــــــــرابط  ´ســـــــــــــــــــــــــــــــ³ت/�لمـــــــــــــــــــــــــــــــة/املـــــــــــــــــــــــــــــــرور؟" ةا~{دمــــــــــــــــــــــ

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

oـــــــــــذا، و+تعـــــــــــPن علـــــــــــيكم bغيPـــــــــــ= القـــــــــــن الســـــــــــري مباشـــــــــــرة uعـــــــــــد أول ولـــــــــــوج إYـــــــــــf ال�=يـــــــــــد �لك<=و�ـــــــــــي 

 الè{ç}6 وذلك لضمان تأمينھ.

 تºبIات/Oامة
 يجب dحتفاظ بالقن السري للتمكن من ولوج ا~{دمات �لك<=ونية املقدمة من طرف الوزارة؛ .1

 ؛وعدم إفشائھحفظھ القن السري ا~{اص بھ و+توجب عليھ  سر+ة عن الوحيد سؤولاملoو التلميذ  .2

]ـــــــX حالــــــــة عــــــــدم تــــــــوفركم عgــــــــf القــــــــن الســــــــري أو ]ـــــــX حالــــــــة �ســــــــيانھ فيمكــــــــنكم الولــــــــوج إYــــــــf ا~{دمــــــــة  .3

" بفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء املتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس أو الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط ´ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ³ت/�لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة/املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور؟/ " ة�ليك<=ونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve 
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يتعـــــــــPن علـــــــــيكم bغيPـــــــــ= القـــــــــن الســـــــــري مباشـــــــــرة uعـــــــــد أول ولـــــــــوج إYـــــــــf ال�=يـــــــــد �لك<=و�ـــــــــي الè{çــــــــــ}6  .4

 مان تأمينھ.وذلك لض

أنھ من الضروري تفعيل  غwww.taalim.ma  =P يمكن للتلميذ تفعيل حسابھ مباشرة ع�= املوقع .5

للتمكن من dستفادة من  )www.men.gov.ma(حسابھ ع�= فضاء التالميذ باملوقع الرس6V للوزارة 

 ا~{دمات �لك<=ونية Jخرى املتوفرة.

 و+مكن ل.ل م<=�� (ة)، من خالل استخدام oذا ال�=يد، dستفادة من مجموعة من ا~{دمات، م¶�ا:

ü fgطالع عd مواضيع امتحانات الب.الور+ا للدورات السابقة مرفقة باإلنجازات النموذجية للتالميذ؛ 

ü ا؛oعد توفرu النقط والنتائج ال¶�ائية والفردية مباشرة fgصول ع� ا~

ü  fgطالع عd.عد الب.الور+اu مرحلة ما X[ املعطيات املتعلقة بالتوجيھ 
 

لتلقي طلبات املعلومات  infobac@taalim.maباإلضافة إj fYل ذلك فقد تم وضع عنوان إلك<=و�ي 

 .2022وdستفسارات uشأن امتحانات نيل ش[ادة الب.الور+ا برسم سنة 

ئجھ ]X نتاال©6 تمكن امل<=�ــــــ� من dطالع عfg  "مســــــار"مواصــــــلة اســــــتعمال املنظومة �عالميائية  وســــــ�تم

املراقبة املســتمرة وكذا تدقيق املعطيات ا~{اصــة بھ ع�= خدمة "تدقيق" وذلك بالفضـــاء ا~{اص بالتالميذ 

   .https://moutamadris.men.gov.ma ع�= الرابط

4. /RSوالتكو)ن/امل/cqمنحة/التعليم/العا 

P= للطلبــة غP= املوظفPن وغ تقــدمــھ الــدولــةمنحــة التعليم العــاXY والت.و+ن امل67 عبــارة عن دعم مــادي 

املســـــتخدمPن ¤�دف املســـــاoمة ]X تحمل جزء من مصـــــار+ف[م الدراســـــية ومســـــاعد´�م عfg إتمام دراســـــا´�م 

 .العليا أو الت.و+ن امل67

+تم منح الدعم املاXY عfg أساس dستحقاق dجتماXå، وذلك وفق معايP= محددة bس�ند باألساس و 

 .نات املادية الضرور+ة الستكمال الدراسة ا~yامعية أو للت.و+ن امل67عfg معيار غياب أو ضعف dم.ا

ومن أجـل ت¯ســـــــــــــيط املســـــــــــــاطر �دار+ة وdســـــــــــــتفادة من التطور التكنولو!X واملعلوماbي، تم إحداث 

]X  للطلبـــة الراغبPنال©6 من شــــــــــــــأ��ـــا bســـــــــــــ[يـــل �جراءات  ،العـــاcqالبوابـــة/الوطنيـــة/لطلبـــات/منح/التعليم/

 X أو الت.و+ن امل67.منحة التعليم العاdYستفادة من 
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1.4/./RSوالتكو)ن/امل/cqستفادة/من/منحة/التعليم/العاl/شروط 

يتعPن عfg الراغبPن ]d Xســـــــــــــتفـــادة من منحـــة التعليم العـــاXY والت.و+ن امل67 التوفر عfg الشـــــــــــــروط 

 التالية:

v ية؛Hسية املغر�y~ا 

v الية؛� ش[ادة الب.الور+ا برسم السنة ا~

v ؛Xåجتماd ستحقاقd 

v العام أو بمؤسسات الت.و+ن امل67؛ XYعة الدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العاuيل ومتاyzال� 

v ستفادة من منح دراسية أخرى ممنوحة من قبل ج[ات أخرى؛d عدم 

v  دحامل بتار+خ اجتياز امتحانات الب.الور+ا سنة 26أن يقل عمر امل<=�� عنX[ ؛2022 نيويو  20 د 

v 67 أو تجاري يدر عليھ دخال.عدم ممارسة الطالب ألي �شاط م 

2.4/.RSوالتكو)ن/امل/cqيل/لالستفادة/من/منحة/التعليم/العا~Å\إيداع/طلبات/ال 

، من خالل النقر عfg رابط  www.minhaty.ma البوابة dلك<=ونيةعfg يتم yzbيل طلب املنحة 

 عfg الزر " ا~�صول عfg  . "خدمات/إلك��ونيةبنافدة "" ، املوجود إيداع/الطلبا~{دمة "
ً
يجب النقر أوال

" fgلمة املرور "وإدخال رقم مسار والرمز ثم الضغط عjيل املعلومات، تأكيدyzb X[ من أجل البدء ."

وملء املعلومات  codemassar@taalim.maيتوجب إدخال jلمة املرور املتوصل ¤�ا ع�= ال�=يد dلك<=و�ي: 

 ".دخول وHة ثم النقر عfg الزر "املطل

 =Pن لتحضPلyzة املHيةبال�سبة للتالميذ املغارµالية، للسنة الدراس ش2ادة/الب,الور)ا/�جن�ية ا~

 ا~{اص ¤�م باتباع ا~{طوات التالية: "مسار"فيمك¶�م ا~�صول عfg رقم 

الوطنية للتعر+ف إرسال الوثائق الالزمة (ش[ادة ال�yzيل للسنة ا~yار+ة، �z{ة من البطاقة  ×

مع �دالء برقم / MinhatyBacEtranger@men.gov.maللمع6ª(ة) باألمر ع�= ال�=يد dلك<=و�ي 

 ال[اتف من أجل bس[يل التواصل؛

×  fgستفادة من املنحة عd يل طلبyzb 6(ة) باألمر، يتمªعد التوصل برقم "مسار" ا~{اص باملعu

 .باتباع ا~{طوات السالفة الذكر، وذلك البوابة dلك<=ونية املخصصة لذلك

 ، فيتعPن عل��م إتباع ا~{طوات التالية:�حرارأما بال�سبة للم<=��ات وامل<=��Pن 

/السري ل��صول عcandidaturebac.men.gov.ma  fg" ترشيحاتالولوج إfY بوابة " ×  القن

 ؛codemassar@taalim.maا~{اص بال�=يد dلك<=و�ي 

 .www.taalim.maتفعيل ال�=يد dلك<=و�ي ع�= الولوج إfY املوقع dلك<=و�ي  ×
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إ4q//2022ماي//�30ثن�ن/تمتد الف<=ة املخصصة ل�yzيل طلبات ا~�صول عfg املنحة من يوم : م¿9وظة

 .2022يوليوز//31غاية/يوم/�حد/

 املRS/والتكو)ن/العاcq/التعليم/منحة/من/لالستفادةت\بع/طلبات/ال\Å~يل/./3.4

/خدمات" بنافدة املوجود املوجودة" ت\بع/الطلب" أجل ت�بع طلبكم، يمكنكم الذoاب إfY خدمة من

 .�يداعو إدخال القن السري املوجود بوصل    www.minhaty.maعfg البوابة �لك<=ونية "إلك��ونية

3.4/./cqدراسة/ومعا:~ة/طلبات/منح/التعليم/العاRSوالتكو)ن/امل 

واملتعلــــــــــــق بتحديــــــــــــد شــــــــــــروط  15/05/2019الصــــــــــــادر بتــــــــــــار+خ  2.18.512بموجــــــــــــب املرســــــــــــوم رقــــــــــــم 

وكيفيــــــــــة صــــــــــرف املــــــــــنح الدراســــــــــية للطلبــــــــــة، تقــــــــــوم ال�yــــــــــن �قليميــــــــــة للمــــــــــنح بدراســــــــــة ملفــــــــــات طلبــــــــــات 

 املنحــــــــــــــــــــــــة املعروضــــــــــــــــــــــــة عل��ــــــــــــــــــــــــا املشــــــــــــــــــــــــار إل��ــــــــــــــــــــــــا ]ــــــــــــــــــــــــX املــــــــــــــــــــــــادة الســــــــــــــــــــــــاuعة مــــــــــــــــــــــــن املرســــــــــــــــــــــــوم أعــــــــــــــــــــــــاله

 .املــــــــذjورة عgــــــــf مجموعــــــــة مــــــــن معــــــــايd =Pســــــــتحقاق dجتمــــــــاXå لالســــــــتفادة مــــــــن املنحــــــــةال�yــــــــن  وbعتمــــــــد

  ،Xåجتمــــــــــــاd ســــــــــــتحقاقd ن، بحســــــــــــبP�كمــــــــــــا xع[ــــــــــــد ل[ــــــــــــذه ال�yــــــــــــن دراســــــــــــة امللفــــــــــــات وترتÎــــــــــــب امل<=�ــــــــــــ

.ــــــل وذلــــــك ]ــــــX حــــــدود ا~�صــــــة املخولــــــة ل ،وتخــــــو+ل[م صــــــفة ممنــــــوح ]ــــــX الئحــــــة رئÎســــــية وأخــــــرى لالنتظــــــار

 عمالة.قليم/إ

 تقديم/الش,ايات/./4.4

ديم ، يفتح بـــــاب تقـــــمنح التعليم العـــــاXY والت.و+ن املu67عـــــد dعالن عن نتـــــائج املســـــــــــــتفيـــــدين من 

كتوHة بخط م شــ.ايةالتوجھ إfY مقر ال�yنة �قليمية إليداع  للمعنيPن. و+حق لغP= املســتفيدين الشــ.ايات

 .اليد معززة بتعليل دقيق ومرفقة بالوثائق الالزمة

4.5/.RSوالتكو)ن/امل/cqالقيمة/املالية/ملنحة/التعليم/العا 

واملتعلق بتحديد شــــروط وكيفية  15/05/2019الصــــادر بتار+خ  2.18.512حدد م��ق املرســــوم رقم 

وي ، ]X مبلغ ســــــــنJول  الســــــــلك بخصــــــــوص قيمة املنح املخولة للطلبة املمنوحPن الدراســــــــية،صــــــــرف املنح 

صـــــــــرف oذه  و+تم املنحة،بال�ســـــــــبة لنصـــــــــف  درoما 3167ودرoما بال�ســـــــــبة للمنحة ال.املة  6334وقدره: 

 .عfg ثالث ف<=اتخالل املوسم الدرا�}6 أو الت.و+6ª املنحة 
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ë مج[ودك ومثابرتك وتحصيلك. وح©uعد سنوات من ا~yد والتحصيل، تأbي فرصة dمتحان لتتو+ج 

bعكس نتائج dمتحان ا~y[د الذي بذلتھ طيلة oذه السنوات، عليك ا~�رص عfg �عداد لھ ب.ل جدية 

 وتركP  مستعينا بتوج��ات أساتذتك و�رشادات الواردة ]o Xذا الدليل.

 وتحقيق طموحاتكإن نيل ش[ادة الب.الور+ا سيفتح أمامك آفاقا واسعة ملواصلة مسارك الدرا�}6 

 
ً
  لت.ون عند حسن ظن أسرتك ومدرسيك وHلوغ ال[دف JسëV الذي oو إعدادك لت.ون مواطنا

ً
 كفؤا

 ومؤoال لإلس[ام

 ]X البناء املتواصل لوطننا العز+ز.

/335098لقد بلغ العدد �جماXY للنا¼�ات والنا¼�Pن من زميالتك وزمالئك ]X السنة املاضية و 

HمP ة و /،90629/مستحسنبمP ة النا¼�Pن  غ عددلHو /81.83/% وHلغت �سبة النجاح لدى املمدرسPن

 منك oو مواصلة السP= عfg طر+ق النجاح والتمP . واملنتظر  16181/احسن/جد وHمP ة 37364 حسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شحة، أیها المترشحالمتر أیتها 
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ةةةةةةةةةةضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وزارة/ال��بية/الوطنية/والتعليم/�وcq/والر)اضة اااااا))))))))))))))))))))ااااااااااا ))))))))))))))))))))))رررررررررررررررررررر ررررررررررررررررلللللللللللللل ااااااااااووووووووووووووووووووووووووووااااااااااا ccccccccccccccccccccccccccccccccccccqqqqqqqqcccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccqcccccوووووووووووووووووووووووووووو ��������������������������������� ممممممممممممممممممممممممييييييييييييييييييييييممممممممممممممممممممممممممممممممم ييييييلللللللللللللللللل للللللللللللععععععععععععععععععععععععع ععععععتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتلللللللللللللللل اااااااااووووووووووووووووووووووووووووووااااااا ةةةةةةةةيييييييييييييييييييييييييييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ييييييننننننننننننننننننننن ننننننططططططططططططططططططططططططططط طططططططططووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووللللللللللللللللل اااااااااا ةةةةةةيييييييييييييييييييييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ييييييببببببببببب بببببببببببببببببببببببببب������������������������ ������������������������������������������ ���������������لللللللللللللل ااااااااا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةررررررررررررررررررررررةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة زززززززززززززززززززززووووووووووووووووووووووووووززززززززززززززززززززززززززززززااااااااااا

اانننننننننناااااتتتتتتتااااااااااااملململململململململململململململململململململململررررررررررررررررررررررررررررررررككككككككككككككككككككككككككككزززززززززززززززززززززززززززززززز/اااااااااااااللللللللووووووووووووووووووووووووووووووووووطططططططططططططططططططططططط»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR/لللللللللللللللللللللللللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقققققققققققققققققققققققووووووووووووووووووووووووووووووووووو))))))))))))))))))))))))))))))))مممممممممممممممممممممممممممممممم//ووووووووووووووووووووووووllllllllllllllllllllllمممممممممممممممممممممممممممممممممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحححححححححححححححححححححححححححححححااااااااااااننننننننننننننننااااااااااااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت املركز/الوط»R/للتقو)م/وlمتحانات/ تتتتتتتتتت lllllllllllllllll لللللللللللللتتتتتتتتقققققققققققققققققققققققق ططططططط»»»»»»»»» ااالللللللللل كككككككككككككككككككككككككز اااملململململململململ
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 2022امتحانات البكالوریا لدورة                                                                                                                                                                                                         والمترشح المترشحة دلیل
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 2022 دورة - البكالوريا ةنيل شهاد امتحانات
 والمهني والتقني العلمي القطب: واالستدراكية العادية للدورتين الموحد الوطني االمتحان اختبارات ومواقيت تواريخ

 المسالك العلمیة والتقنیة
 التاریخ والتوقیت

 الیوم األول
 2022یونیو  20 العادیة:د 

  2022یولیوز 15: االستدراكیةد 

 الیوم الثاني
 2022یونیو  21د العادیة:
  2022یولیوز 16: د االستدراكیة

 الیوم الثالث
  2022یونیو 22 العادیة:د 

  2022یولیوز 18: د االستدراكیة
 زواال صباحا زواال صباحا زواال                     صباحا الشعب والمسالك

شعبة العلوم 

 الریاضیة

 أ –مسلك العلوم الریاضیة 
 الفیزیاء والكیمیاء

 12س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة

 5س  - 3س 

 الریاضیات

 21س - 8س 

 الفلسفة

 5س  - 3س 

 علوم الحیاة واألرض

 10س  - 8س 

 ب –مسلك العلوم الریاضیة  
 الفیزیاء والكیمیاء

 12س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة

 5س  - 3س 

 الریاضیات

 21س - 8س 

 الفلسفة

 5س  - 3س 

 علوم المهندس

 11س  - 8س 

شعبة العلوم 

 التجریبیة

ومسلك  العلوم الفیزیائیةمسلك 

 الحیاة واألرضعلوم 

 الفیزیاء والكیمیاء

 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة

 5س  - 3س 

 الریاضیات

 11س - 8س 

 الفلسفة

 5س  - 3س 

 علوم الحیاة واألرض

 11س  - 8س 

 مسلك العلوم الزراعیة
 الفیزیاء والكیمیاء

 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة

 5س  - 3س 

 الریاضیات

 11س - 8س 

 الفلسفة

 5س  - 3س 

 علوم الحیاة واألرض

 11س  -8س 

العلوم النباتیة 
 والحیوانیة

 6س  - 3س 

شعبة العلوم 
االقتصادیة 

 والتدبیر

 مسلك العلوم االقتصادیة
 المحاسبة

 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة

 5س  - 3س 

 الریاضیات

 10س - 8س 

 الفلسفة

 5س  - 3س 

 العام واإلحصاء االقتصاد

 11س  - 8س 

االقتصاد والتنظیم 
 اإلداري للمقاوالت

 5س  - 3س 

 مسلك علوم التدبیر المحاسباتي
المحاسبة والریاضیات 

 المالیة
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة

 5س  - 3س 

 الریاضیات

 10س - 8س 

 الفلسفة

 5س  - 3س 

 العام واإلحصاء االقتصاد

 10س  - 8س 

االقتصاد والتنظیم 
 اإلداري للمقاوالت

 6س  - 3س 

 شعبة العلوم والتكنولوجیات بمسلكیها
 الفیزیاء والكیمیاء

 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة

 5س  - 3س 

 الریاضیات

 11س - 8س 

 الفلسفة

 5س  - 3س 

 علوم المهندس

 12س  - 8س 

 

 الفنون التطبیقیةشعبة 
 المحیط فن تصمیم

 12س  -  8س

 اللغة األجنبیة الثانیة

 5س  - 3س 

 فن تصمیم المنتوج

 12س  - 8س 

 الفلسفة

 5س  - 3س 

فن تصمیم التواصل 

 والوسائط المتعددة

 12س  - 8س 

 

الوثیقة 

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

 

 مسالك البكالوریا المهنیة

 التاريخ والتوقيت
 الیوم األول

 2022یونیو  20 العادیة:د 

  2022یولیوز 15: االستدراكیةد 

 الیوم الثاني
 2022یونیو  21د العادیة:
  2022یولیوز 16: د االستدراكیة

 الیوم الثالث
  2022یونیو 22 العادیة:د 

  2022یولیوز 18: د االستدراكیة
 زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

الهندسة شعبة 

  الكهربائیة

اإللكتروتكنیك مسلك 
 وأجهزة التواصل

 الفیزیاء والكیمیاء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة
 5س  - 3س 

 الریاضیات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 

اختبار تولیفي في المواد المهنیة 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

 
اختبار تولیفي في المواد المهنیة 

 الجزء الثاني

5س  - 3س   

مسلك التبرید 
 وتكییف الهواء

 الفیزیاء والكیمیاء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة
 5س  - 3س 

 الریاضیات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 

اختبار تولیفي في المواد المهنیة 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

 
اختبار تولیفي في المواد المهنیة 

 الجزء الثاني

5س  - 3س   

مسلك صیانة 
المركبات المتحركة 

 خیار السیارات

 الفیزیاء والكیمیاء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة
 5س  - 3س 

 الریاضیات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 

اختبار تولیفي في المواد المهنیة 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

 
المواد المهنیة  اختبار تولیفي في

 الجزء الثاني

5س  - 3س   

الصیانة مسلك 
 الصناعیة

 الفیزیاء والكیمیاء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة
 5س  - 3س 

 الریاضیات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 

اختبار تولیفي في المواد المهنیة 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

 
اختبار تولیفي في المواد المهنیة 

 الثاني الجزء

5س  - 3س   

مسلك الصیانة 
المعلومیاتیة 

 والشبكات

 الفیزیاء والكیمیاء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة
 5س  - 3س 

 الریاضیات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 

اختبار تولیفي في المواد المهنیة 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

 
المواد المهنیة اختبار تولیفي في 

 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

مسلك النظم 
 اإللكترونیة والرقمیة

 الفیزیاء والكیمیاء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة
 5س  - 3س 

 الریاضیات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

 

اختبار تولیفي في المواد المهنیة 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

 
تولیفي في المواد المهنیة اختبار 

 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

 

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

 

 المهنیة البكالوریا مسالك

 التاریخ والتوقیت
 الیوم األول

 2022یونیو  20 العادیة:د 

  2022یولیوز 15: االستدراكیةد 

 الیوم الثاني
 2022یونیو  21د العادیة:
  2022یولیوز 16: د االستدراكیة

 الیوم الثالث
  2022یونیو 22 العادیة:د 

  2022یولیوز 18: د االستدراكیة
 زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

ة 
عب
ش

یة
یك
كان

می
 ال

سة
ند
له

ا
 

مسلك صناعة البنیات 

 المعدنیة

 الفیزیاء والكیمیاء

 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة

 5س  - 3س 

 الریاضیات

 11س  - 8س 

 الفلسفة

 5 س -3 س

اختبار تولیفي في المواد المهنیة 

 الجزء األول

 12س  - 8س 

ة المهنیاختبار تولیفي في المواد 

 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

 التصنیع المیكانیكيمسلك 
 الفیزیاء والكیمیاء

 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة

 5س  - 3س 

 الریاضیات

 11س  - 8س 

 الفلسفة

 5 س -3 س

اختبار تولیفي في المواد المهنیة 

 الجزء األول

 12س  - 8س 

ة المهنیاختبار تولیفي في المواد 

 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

 مسلك صناعة 

 الطائرات

 الفیزیاء والكیمیاء

 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة

 5س  - 3س 

 الریاضیات

 11س  - 8س 

 الفلسفة

 5 س -3 س

اختبار تولیفي في المواد المهنیة 

 الجزء األول

 12س  - 8س 

تولیفي في المواد المهنیة اختبار 

 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

ل 
غا
ش
واأل

ء 
بنا

 ال
سة

ند
 ه

بة
شع

یة
وم

عم
ال

 

 مسلك رسم البناء
 الفیزیاء والكیمیاء

 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة

 5س  - 3س 

 الریاضیات

 11س  - 8س 

 الفلسفة

 5 س -3 س

ة المهنیاختبار تولیفي في المواد 

 الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار تولیفي في المواد المهنیة 

 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

 الفیزیاء والكیمیاء مسلك أوراش البناء
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة
 5س  - 3س 

 الریاضیات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س -3 س

 

اختبار تولیفي في المواد المهنیة 
 الجزء األول

 12س  - 8س 

 
ة المهنیاختبار تولیفي في المواد 

 الجزء الثاني

 5س  - 3س 

 

 

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

 

 البكالوریا المهنیةمسالك 

 التاریخ والتوقیت

 الیوم األول
 2022یونیو  20 العادیة:د 

  2022یولیوز 15: االستدراكیةد 

 الیوم الثاني
 2022یونیو  21د العادیة:
  2022یولیوز 16: د االستدراكیة

 الیوم الثالث
  2022یونیو 22 العادیة:د 

  2022یولیوز 18: د االستدراكیة

 رابعالیوم ال
 2022 یونیو 23 العادیة:د 

  2022یولیوز 19: د االستدراكیة
 زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

ت
ما

خد
 ال

بة
شع

 

 اللغة األجنبیة الثانیة  مسلك فنون الطبخ
 6س  - 3س 

 
 الفلسفة

 5 س-3 س

اختبار تولیفي في المواد 
 المهنیة الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار تولیفي في المواد 
 المهنیة الجزء الثاني

 5س  - 3س 

 

 

  مسلك خدمات الطعامة
 اللغة األجنبیة الثانیة

6س  - 3س   
 

 الفلسفة
 5 س-3 س

اختبار تولیفي في المواد 
 المهنیة الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار تولیفي في المواد 
 المهنیة الجزء الثاني

 5س  - 3س 

 

 

 اللغة األجنبیة الثانیة   مسلك التجارة
 6س  - 3س 

 الریاضیات
 10س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

اختبار تولیفي في المواد 
 األولالمهنیة الجزء 

 12س  - 8س 

اختبار تولیفي في المواد 
 المهنیة الجزء الثاني

 5س  - 3س 
 

 

 اللغة األجنبیة الثانیة   مسلك المحاسبة 
 6س  - 3س 

 الریاضیات
 10س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

اختبار تولیفي في المواد 
 المهنیة الجزء األول

 12س  - 8س 

في المواد اختبار تولیفي 
 المهنیة الجزء الثاني

 5س  - 3س 
 

 

 

 اللغة األجنبیة الثانیة   مسلك اللوجستیك
 6س  - 3س 

 
 الفلسفة

 5 س-3 س

اختبار تولیفي في المواد 
 المهنیة الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار تولیفي في المواد 
 الجزء الثانيالمهنیة 

 5س  - 3س 

 

 

 اللغة األجنبیة الثانیة   مسلك تصمیم األزیاء
 6س  - 3س 

 
 الفلسفة

 5 س-3 س

اختبار تولیفي في المواد 
 المهنیة الجزء األول

 12س  - 8س 

تولیفي في المواد  اختبار
 المهنیة الجزء الثاني

5س  - 3س   

 

 

شعبة 
 الفالحة

 الفیزیاء والكیمیاء مسلك تسییر ضیعة فالحیة
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة
 5س  - 3س 

 الریاضیات
 11س  - 8س 

 الفلسفة
 5 س-3 س

في المواد اختبار تولیفي 
 المهنیة الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار تولیفي في المواد 
 المهنیة الجزء الثاني

 5س  - 3س 

 علوم الحیاة واألرض
 11س  - 8س 

 

الوثیقة 
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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

 التاریخ والتوقیتالدورة العادیة: 

 الیوم األول

 2022 یونیو 23 العادیة: الدورة

 الیوم الثاني

 2022 یونیو 24 العادیة: الدورة

 زواال صباحا زواال                      صباحا

 اللغة العربیة وآدابها شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمسلكیها
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبیة الثانیة
 6س  - 3س 

 التاریخ والجغرافیا
 11س - 8س 

 الفلسفة
 6س  - 3س 

 شعبة التعلیم األصیل

 مسلك اللغة العربیة

 علوم اللغة
 اللغة األجنبیة الثانیة 10س - 8س 

 5س  - 3س 
 األدب

 11س  - 8س 
 التفسیر والحدیث

 الفلسفة 6س  - 3س 

 د30:12 س - د:30 10س

 مسلك العلوم الشرعیة

 األدب
 اللغة األجنبیة الثانیة 10 س - 8 س

 5س  - 3س 
 الفقه واألصول

 11س - 8س 
 التفسیر والحدیث

 الفلسفة 6س  - 3س 

 د30:12 س - د 30: 10س

   

 الشعب والمسالك

 التاریخ والتوقیتالدورة االستدراكیة: 

 الیوم األول
 2022 زیولیو  15 د االستدراكیة:

 الیوم الثاني
 2022 یولیوز 16 د االستدراكیة:

 الیوم الثالث
 2022 یولیوز 18االستدراكیة: د 

 زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا

 بة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمسلكیهاشع
 اللغة العربیة وآدابها

 11س  - 8س 

اللغة األجنبیة 
 الثانیة

 6س  - 3س 
 

 الفلسفة
 6س  - 3س 

 التاریخ والجغرافیا
 11س - 8س 

 

شعبة التعلیم 
 األصیل

 مسلك اللغة العربیة
 األدب

 11س  - 8س 

اللغة األجنبیة 
 الثانیة

 5س  - 3س 

 علوم اللغة
  10س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 التفسیر والحدیث
 11س  - 8س 

 مسلك العلوم الشرعیة
 األدب

  10س  - 8س 

اللغة األجنبیة 
 الثانیة

  5س  - 3س 

 الفقه واألصول
  11س - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 التفسیر والحدیث
 11س  - 8س 

 

الوثیقة 



 

 

  8/6 یاالبكالور نیل شهادة  امتحانات-المركز الوطني للتقویم واالمتحانات   
 2022امتحانات البكالوریا لدورة                                                                                                                                                                                                         والمترشح المترشحة دلیل

                  تواریخ ومواقیت االختبارات                                                                                                                        2022شھادة البكالوریا دورة امتحانات نیل                                                                                                        المر كز الوطني للتقویم واالمتحانات  

 

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

 -القطب العلمي والتقني والمهني  -

 
 التاریخ    الشعبة

 

 البكالوریا المھنیة بكالوریا التعلیم التكنولوجي البكالوریا العلمیة

ع.التجریبیة 
 وع.الریاضیة

 الفنون التطبیقیة ع.االقتصادیة والتدبیر
 العلوم 

 والتكنولوجیات 

 شعبة الخدمات

 مسلك التجارة باقي الشعب
 ومسلك المحاسبة

 ومسلك التسییر اإلداري
 باقي المسالك

ول
األ

م 
یو

ال
 

 یونیو  15
2022 

(الدورة 
 العادیة)

 
یولیوز  13(

2022(  
(الدورة 

 االستدراكیة)
 

ة 
تر

لف
ا

یة
اح

صب
ال

 اللغة األجنبیة األولى
 10_ س 8س 

 اللغة األجنبیة األولى
 10_س8س

 اللغة األجنبیة األولى
 10_ س 8س

 اللغة األجنبیة األولى
 10_س8س

اللغة األجنبیة األولى 
 10_س8س

اللغة األجنبیة األولى 
 10_س8س

 اللغة األجنبیة األولى
 10_س8س

 التربیة اإلسالمیة
 12د_ س 30و 10س

 التربیة اإلسالمیة
 12د_س 30و 10س

 التربیة اإلسالمیة
 12د_س 30و  10س

 التربیة اإلسالمیة
 12د_س30و 10س 

 التربیة اإلسالمیة
 12د_س30و 10س 

 التربیة اإلسالمیة
 12د_س30و 10س 

 التربیة اإلسالمیة
 12د_س30و 10س 

یة
وال

لز
ة ا

تر
لف

ا
 

 اللغة العربیة

 17_ س 15س
 اللغة العربیة

 17 _ س15س
 اللغة العربیة

 17_ س 15س
 اللغة العربیة

 17_ س 15س
 اللغة والثقافة العربیة

 17_ س 15س

 اللغة والثقافة العربیة

 18_ س 15س

 اللغة والثقافة العربیة

 17_ س 15س

ي
ثان

 ال
وم

الی
 

 یونیو 16
2022 

(الدورة 
 العادیة)

 
 یولیوز 14(

2022( 
(الدورة 

 االستدراكیة)
 

یة
اح

صب
 ال

رة
فت

ال
 

  
 الریاضیات

 10س  -8س
  

 الریاضیات

 د30و 9س -8س
 

 التاریخ والجغرافیا
 12_ س 10س

 التاریخ والجغرافیا
 12س_ 10س
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 2022 دورة- البكالوريا ةنيل شهاد امتحانات
 واالستدراكية العادية للدورتين الممدرسين بالمترشحين الخاص األولى للسنة الموحد الجهوي االمتحان اختبارات ومواقيت تواريخ  

  -قطب اآلداب والتعليم األصيل -
 

 الشعبة                
 

 التاریخ     

 الشعب األدبیة واألصیلة

 التعلیم األصیل

 اآلداب والعلوم اإلنسانیة
 مسلك العلوم الشرعیة مسلك اللغة العربیة

ول
األ

م 
یو

ال
 

 2022یونیو  17
 (الدورة العادیة)

 
 
 

 2022یولیوز  13
 (الدورة االستدراكیة)

 
 

یة
اح

صب
 ال

رة
فت

 اللغة األجنبیة األولىال
 10_ س 8س

 اللغة األجنبیة األولى
 10_س8س

 اللغة األجنبیة األولى
 10_س8س

 
 الفرائض والتوقیت

 د30و 12د_س30و 10س
 التربیة اإلسالمیة

 12د_ س 30و 10س

یة
وال

لز
ة ا

تر
لف

ا
 

 
 علوم اللغة

 17_ س 15س
 

م 
یو

ال
ي

ثان
ال

 

 2022یونیو  18
 (الدورة العادیة)

 
 

   2022یولیوز 14
 (الدورة االستدراكیة)

 

یة
اح

صب
 ال

رة
فت

ال
 

 الریاضیات
 د30و 9س-8س

 
 الریاضیات

 د30و 9س -8س

 التاریخ والجغرافیا
 د 30و  12_س10س

 التاریخ  والجغرافیا
 12_ س 10س

 

 

 



 

 

  8/8 یاالبكالور نیل شهادة  امتحانات-المركز الوطني للتقویم واالمتحانات   
 2022امتحانات البكالوریا لدورة                                                                                                                                                                                                         والمترشح المترشحة دلیل
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 2022امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 )والمسالك الشعب جميع( واالستدراكية العادية للدورتين ألحرارا بالمترشحين الخاص الموحد الجهوي االمتحان ومواقيت تواريخ

 البكالوریا المھنیة بكالوریا التعلیم التكنولوجي  بكالوریا التعلیم العام 

 الشعبة   
 

 التاریخ 

 التعلیم األصیل

اآلداب والعلوم 
 یةناإلنسا

ع.التجریبیة 
 وع.الریاضیة

ع.االقتصادیة 
 والتدبیر

 الفنون التطبیقیة
 العلوم 

 والتكنولوجیات 

 شعبة الخدمات

باقي 
 الشعب

مسلك اللغة 
 العربیة

مسلك العلوم 
 الشرعیة

 مسلك التجارة 
ومسلك 
 المحاسبة

ومسلك التسییر 
 اإلداري

 باقي المسالك

ول
األ

م 
یو

ال
 

 یونیو 13
2022 

(الدورة  
 العادیة)

 

 
 یولیوز 13

2022 
(الدورة  

 االستدراكیة)

 اللغة األجنبیة األولى
 10_ س 8س

 اللغة األجنبیة األولى
 10_ س8س

 اللغة األجنبیة األولى
 10_س8س

 اللغة األجنبیة األولى
 10_س8س

 اللغة األجنبیة األولى
 10_س8س

 اللغة األجنبیة األولى
 10_س8س

 اللغة األجنبیة األولى
 10_س8س

اللغة األجنبیة األولى 
 10_س8س

اللغة األجنبیة األولى 
 10_س8س

اللغة األجنبیة 
 األولى

 10_س8س

 
 الفرائض والتوقیت

 د_30و 10س
 د30و12س 

 التربیة اإلسالمیة
 12د_ س30و 10س

 التربیة اإلسالمیة
 12د_ س 30و 10س

 التربیة اإلسالمیة
 12د_ س30و10س

 التربیة اإلسالمیة
 12س د_30و10س

 التربیة اإلسالمیة
 12د_ س30و10س

 التربیة اإلسالمیة
 12د_س30و 10س 

 التربیة اإلسالمیة
 12د_س30و 10س 

 التربیة اإلسالمیة
 10س 

 12د_س30و

  
 علوم اللغة

 17_ س 15س
 

 اللغة العربیة
 17_ س 15س

 اللغة العربیة
 17_ س 15س

 اللغة العربیة
 17_ س 15س

 اللغة العربیة
 17_ س 15س

 اللغة والثقافة العربیة

 17_ س 15س

 اللغة والثقافة العربیة

 18_ س 15س

اللغة والثقافة 
 العربیة

 17_ س 15س

 التوثیق
 17س

 30و18د_س30و

 التوثیق
 17س

 د30و18د_س30و

 
 

  

المعلومیات 
 واألنفوغرافیا

 د_30و 17س
 د30و 19س

    

م 
یو

ال
ي

ثان
ال

 

 یونیو 14
2022 

(الدورة 
 العادیة)

 یولیوز 14
2022 

(الدورة  
 االستدراكیة)

 الریاضیات
 د 30و 9س  -8س

 الریاضیات
 د30و 9س  -8س

 الریاضیات
 د30و9س  -8س

 الترجمة
 د30و9س  -8س

 القانون
 د30و9س  -8س

 الریاضیات
 10س  -8س

  
 الریاضیات

 د30و 9س -8س
 

 االجتماعیات
 د30و12س -10س

 االجتماعیات
 12_ س 10س

 
 والجغرافیاالتاریخ 

 12_س10س
 التاریخ والجغرافیا

 12_ س 10س

الثقافة التشكیلیة 
 وتاریخ الفن

 12_سد30و 10س
 د30و

   

.االستدراكیة للدورة بالنسبة 2022 یولیوز 19 ویوم العادیة للدورة بالنسبة 2022 یونیو 27و 25 والتدبیر یومي االقتصادیة العلوم شعبة بمسلكي التدبیر معلومیات لمادة التطبیقیة األشغال تجرى ملحوظة ھامة:

الوثیقة 



 
 

  

الوثیقة 

Centre National de l’Evaluation et des Examens 

 

 

Centre national de l’évaluation et des examens  

 

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 

 
 




