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 ا خباري بالغ
 3539أ بريل  91االثنين 

 

 المدرس ية اال شهادية  االمتحاانت مواعد ا جراء
  3539 دورةبرسم لااووي الته ييل  واالعدادي واالبتداي  اب الخاصة

 

 
الستثنائية التي اه نظرا للوضعية أنتعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، 

 - كوفيدائحة تفشي ج للوقاية مناحترازية ومنذ انطالق الموسم الدراسي الحالي والناتجة عن اتخاذ تدابير تربوية  ،تعرفها منظومتنا التربوية

الك الخاصة باألس المدرسية اإلشهادية االمتحانات نفإالتالميذ واألطر التربوية واإلدارية، التلميذات وصحة وسالمة  حفاظا علىوذلك ، 91

 :التاليةستجرى في المواعد  0202دورة  برسمالثالثة )الثانوي التأهيلي واإلعدادي واالبتدائي( التعليمية 
 

 الموعد االمتحان المستوى

 األولى بكالوريا

 0202ماي  02و 02 االمتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين األحرار

الخاص بالمترشحين  االمتحان الجهوي الموحد للسنة األولى بكالوريا

 الممدرسين

 القطب العلمي والتقني والمهني

يونيو  22ماي و 12

0202 

الخاص بالمترشحين االمتحان الجهوي الموحد للسنة األولى بكالوريا 

 الممدرسين 

 قطب اآلداب والتعليم األصيل

 0202يونيو  20و 21

 0202يونيو  22و 9و 2 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا للقطب العلمي والتقني والمهني الثانية بكالوريا

 0202يونيو  20و 22 لقطب اآلداب والتعليم األصيلاالمتحان الوطني الموحد للبكالوريا 

 0202يونيو  29و 22 االمتحان الجهوي لنيل شهادة السلك اإلعدادي الثالث إعدادي

 0202يونيو  00 االمتحان اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية السادس ابتدائي
 

تخضع كما س ببالدنا، الوضعية الوبائيةقابلة للتغيير حسب تطور  مواعد هذه االمتحانات على أن تظل
 للتدابير التي ستعتمدها السلطات المختصة في األسابيع والشهور القادمة.إجرائها ظروف 

 المسجلة لتفاوتاتا وأخذا بعين االعتبار ،لهذه االمتحاناتحرصا منها على ضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحين والمترشحات و

كذا و ،لوطنيا الصعيدعلى  المؤسسات التعليميةوحصيلة التعلمات على مستوى الفصول الدراسية ووتيرة إنجاز المقررات الدراسية  بخصوص

لذي تعيشه اهات الناجمة عن الوضع الوبائي مواجهة اإلكرال مختلفة ربويةاعتماد أنماط ت عن والناتجة ،األسالك التعليمية الثالثةعلى مستوى 

تقييم حصيلة  نتائجواستنادا إلى ، نمط التعليم الحضوري، نمط التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعلم الذاتي، نمط التعليم عن بعد()بالدنا 

عدم على وجه الخصوص منها  ،المفتشية العامة للشؤون التربويةالمنجز من طرف   0202 – 0209األسدوس األول من السنة الدراسية 

كل من  ،في إعداد مواضيع ةنحيممرجعية اعتماد أطر تقرر قد ف، المذكور المقررة خالل األسدوس الدروسفي إنجاز درجة التقدم كفاية 

د حاالمتحان اإلقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية واالمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي واالمتحان الجهوي المو

يذه من إلى ما تم تنف استناداوذلك ، ني الموحد لنيل شهادة البكالورياللسنة األولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين واالمتحان الوط

 بهذه االمتحانات.للمواد المعنية  المقررات الدراسية

 البوابة الرسمية عبرويمكن االطالع عليها حينئذ ، غضون األسبوع األول من شهر مايفي الوزارة على إصدارها ستعمل و

 الوسائط المعتمدة في هذا المجال. ميععبر جكذا و، www.men.gov.ma للوزارة

الميذ الت المقررات الدراسية واكتساب كافة إتمام، حرصا على الموسم الدراسيإلى أن الدراسة ستستمر إلى نهاية  ،تجدر اإلشارةكما 

، كما سيتم تنظيم حصص مكثفة للدعم التربوي من أجل مواكبة مسارهم الدراسي في أحسن الظروف لمواصلة الضروريةللتعلمات 

 المترشحات والمترشحين في التحضير الجيد لهذه االمتحانات االشهادية.

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

