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 تقديـ 
 أيتيا التمميذة، أييا التمميذ، أنت مقبؿ )ة( عمى اجتياز امتحاف الحصوؿ عمى شيادة البكالوريا،

 الحصوؿ عمى ىذه الشيادة. حيث ستتضح لؾ معالـ مستقبمؾ الدراسي والميني بعد

ويستمد ىذا االمتحاف أىميتو مف كونو الوسيمة المتاحة لمتحقؽ مف مدى تحكمؾ في المعارؼ 
والميارات التي شمميا التدريس بسمؾ البكالوريا، وبالتالي معرفة مدى استعدادؾ لمواصمة دراستؾ 

 بنجاح في مرحمة ما بعد البكالوريا.

ذا كانت المثابرة والجدية االمتحاف، فإف  النجاح في ىذاخالؿ السنة الدراسية مف أىـ شروط  وا 
االستعداد النفسي والمادي الجتيازه، وتدبير مرحمة اإلعداد النيائي لو سيقوي ثقتؾ بنفسؾ ويساعدؾ 

 .ذلؾ عمى تركيز المعارؼ والميارات الضرورية لتحقيؽ

وتركيزىا أثناء فترة اإلعداد لالمتحانات أو خالؿ اجتياز  ولممساعدة عمى توجيو مجيوداتؾ
لتزويدؾ بالمعمومات األساسية حوؿ تفاصيؿ ىذا  االختبارات، فقد تـ إعداد ىذا الدليؿ خصيصا

االستحقاؽ التربوي الياـ، وكذا مدؾ ببعض اإلرشادات التي ستساعدؾ عمى التحضير الناجع ليذا 
 االمتحاف.
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 تنظيـ امتحاف البكالوريا .1

وفؽ مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية والتعميـ العالي وتكويف األطر والبحث  تنظـ امتحانات البكالوريا
(، بشأف تنظيـ 2006أكتوبر  16الموافؽ ؿ   1427مف رمضاف  23صادر في )  2385.06العممي رقـ 

 1427ذو الحجة  7بتاريخ  5486)الجريدة الرسمية عدد كما وقع تتميمو وتعديمو امتحانات شيادة البكالوريا 
 (. ويمكف اإلطالع عمى القرار المذكور عمى الموقع التالي : 2006ديسمبر  28الموافؽ ؿ 

www.men.gov.ma/sites/cnee // : http  .لمقرر وزير مختمؼ محطات ىذا االمتحاف  ويخضع تدبير
 البكالوريا. امتحاناتبشأف دفتر مساطر  التربية الوطنية والتكويف الميني

 

ويمكنؾ  ،يتـ اإلعالف عف تواريخ إجراء امتحانات البكالوريا بمذكرة تصدرىا الوزارة بداية كؿ سنة دراسيةو 
 اإلطالع عمى ىذه المذكرة عمى نفس العنواف المشار إليو أعاله.

 

 الشعب والمسالؾ .  1.1
 :عمى الشعب والمسالؾ التالية وريايشمؿ نظاـ البكال

 

 األصيؿ التعميـ شعبة: 
 الشرعية؛ العمـو مسمؾ . أ
 .العربية المغة مسمؾ . ب

 اآلداب والعمـو اإلنسانية: شعبة 
 مسمؾ اآلداب؛ . أ
 مسمؾ العمـو اإلنسانية. . ب

 التجريبية العموـ شعبة : 
 الفيزيائية؛ العمـو مسمؾ . أ
 واألرض؛ الحياة عمـو مسمؾ . ب
 .الزراعية العمـو مسمؾ . ج

 الرياضية العموـ شعبة: 
 مسمؾ العمـو الرياضية )أ(؛ . أ
 مسمؾ العمـو الرياضية )ب(؛ . ب

 والتدبير االقتصادية العموـ شعبة: 
 مسمؾ العمـو االقتصادية؛ . أ
 .مسمؾ عمـو التدبير المحاسباتي .ب

 :شعبة العمـو والتكنولوجيات 
 مسمؾ العمـو والتكنولوجيات الكيربائية؛ . أ
 الميكانيكية.مسمؾ العمـو والتكنولوجيات   . ب
 .شعبة الفنوف التطبيقية 

http://www.men.gov.ma/sites/cnee
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 . شروط الترشيح2.1
 يسمح بالمشاركة في امتحانات البكالوريا:

 بصفة مترشحيف رسمييف: . أ

 مؤسسات التربية والتعميـ العمومي أو التعميـ المدرسي الخصوصي المسجموف في السنة  تمميذات وتالميذ
، والموجيوف إلى التعميـ الثانوي "عمى"شيادة السمؾ اإلعدادي األولى مف سمؾ البكالوريا الحاصموف

 التأىيمي.

 غير النظاـ التعميمي المغربي،  التمميذات والتالميذ الرسميوف الذيف تابعوا دراستيـ بنظاـ تعميمي آخر
 والذيف رخص ليـ بمتابعة الدراسة في السنة الختامية مف سمؾ البكالوريا.

 

 بصفة مترشحيف أحرار: . ب

 :حر كاآلتيمترشح الجتياز امتحانات البكالوريا كشروط الترشيح  تتحدد
 

  إنياء الدراسة بالسمؾ الثانوي اإلعدادي منذ ما ال يقؿ عف سنتيف في بداية سنة الترشيح بالنسبة لغير
 الحاصميف عمى البكالوريا؛

  البكالوريا بالنسبة لمحاصميف الترشح في شعبة لـ يسبؽ الحصوؿ فييا أو في إحدى مسالكيا عمى شيادة
 عمى ىذه الشيادة في إحدى الدورات السابقة؛

  التسجيؿ عبر البوابة اإللكترونية المخصصة لمترشيحات داخؿ اآلجاؿ المحددة لذلؾ، مع تضميف البطاقة
 ، ويتـ تقديـ طمب الترشيح وفؽ الخطوات اآلتية:اإللكترونية لمترشيح صورة حديثة العيد لممترشح)ة(

 

  تعبئة بطاقة الترشيح اإللكترونية وجوبا مف طرؼ المترشح)ة( مع المصادقة عمييا مف خالؿ البوابة
 اإللكترونية لموزارة عبر الرابط المخصص لذلؾ؛ 

 

  طباعة وصؿ بطاقة الترشيح في نسختيف؛ 
 

  المتواجد بيا لدى المصالح المختصة بالنيابة اإلقميمية  داخؿ اآلجاؿ المحددةإيداع ممؼ طمب الترشيح
مقابؿ وذلؾ  بالوثائؽ الضروريةو  مرفقا بوصؿ الترشيح المستخرج مف البوابة اإللكترونية مقر سكناؾ

 .التأشير عمى النسخة الثانية مف وصؿ بطاقة الترشيح
 

 )ة(حر )ة(مترشحلمكما ال يسمح  .باجتياز امتحانات البكالوريا ألكثر مف ثالث دوراتلممترشح)ة( الحر وال يسمح 
الترشح مف جديد الجتياز ىذه ا االمتحاف دوف تقديـ مبرر مقبوؿ، اختبارات ىذأحد تخمؼ عف اجتياز الذي 

 االمتحانات. 
 المسجميف تتبع مسار ووضعية طمبات ترشيحيـ عبر البوابة اإللكترونية لموزارة.األحرار ويمكف لممترشحيف 
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 مكونات امتحاف البكالوريا .2
 :امتحاف نيؿ شيادة البكالوريا مف يتكوف 
 ؛%52 االمتحاف الجيوي الموحد، ويحتسب بنسبة 

   ؛%25االمتحاف الوطني الموحد، ويحتسب بنسبة 

  المراقبة المستمرة، وتشمؿ مجموع المواد الدراسية المقررة بالسنة الختامية مف سمؾ البكالوريا وتحتسب
 .%52بنسبة 

 . االمتحاف الجيوي الموحد1.5
 مف سمؾ البكالوريا األولىاالمتحاف الجيوي الموحد لنياية السنة  أ.

الممدرسوف  ، ويجتاز خاللو التالميذينظـ ىذا االمتحاف في نياية السنة األولى مف سمؾ البكالوريا
، 5551أكتوبر  11بتاريخ  5832.06 اختبارات في بعض المواد المنصوص عمييا في القرار الوزاري رقـ

 وىي مواد لف يتـ اجتيازىا في االمتحاف الوطني الموحد لمتـ السنة الثانية مف سمؾ البكالوريا.

تجرى اختبارات ىذه المواد في فقرات مقرر السنة االولى مف سمؾ البكالوريا، ويحتسب معدؿ ىذا 
ال تعتبر نتائج االمتحاف الجيوي الموحد، و  مف المعدؿ العاـ لنيؿ شيادة البكالوريا %52االمتحاف بنسبة 

الذي يعد إلزاميا، في مداوالت مجمس القسـ الذي يتخذ قرارات انتقاؿ التالميذ عمى السنة الثانية مف سمؾ 
الرسمييف الذيف لـ يتمكنوا،  البكالوريا بناء عمى نتائج المراقبة المستمرة فقط. ويمكف لممترشحات والمترشحيف

لسبب قاىر، مف اجتياز بعض أو كؿ اختبارات ىذا االمتحاف مف اجتياز دورة استدراكية يتـ تحديد تاريخ 
 إجرائيا كؿ سنة.

أىداؼ المدرسة المغربية، فقد فتح  وانسجاما مع اختيارات الوزارة التي تعتبر األسرة شريكا في تحقيؽ
المجاؿ أماـ أسر التمميذات والتالميذ الذيف قرر مجمس القسـ انتقاليـ لمسنة الختامية مف سمؾ البكالوريا، 

، إلبداء الرأي في شأف إمكانية 55مف  3والحاصميف عمى معدؿ في االمتحاف الجيوي لمسنة األولى يقؿ عف 
يونيو  55بتاريخ  43بكالوريا. ويتـ تنظيـ ىذه العممية وفؽ مقتضيات المذكرة تكرار السنة األولى مف سمؾ ال

5552. 

ومف جية أخرى، فاالمتحاف الجيوي الموحد لمسنة األولى مف سمؾ البكالوريا ىو جزء أساسي مف 
امتحانات البكالوريا، ولنتائجو تأثير كبير عمى حظوظ الحصوؿ عمى شيادة البكالوريا، وقد لوحظ خالؿ 
السنوات الماضية أف عددا ميما مف المترشحات والمترشحيف ال يتمكنوف مف الحصوؿ عمى شيادة البكالوريا 
بسبب معدالتيـ المتدنية في االمتحاف الجيوي الموحد، األمر الذي يتطمب مف المقبميف عمى اجتياز ىذا 

عمى معدؿ يمكف مف اإلعداد  االمتحاف إيالءه االىتماـ الضروري والتحضير لو بجدية كبيرة قصد الحصوؿ
 الستحقاقات السنة النيائية في ظروؼ مالئمة وبضمانات أكبر لمنجاح.
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 ب. االمتحاف الجيوي الخاص بالمترشحات والمترشحيف األحرار
 

يجتاز المترشحات والمترشحوف األحرار اختبارات االمتحاف الجيوي الموحد في المواد الدراسية المقررة 
غير المشمولة باالمتحاف الوطني الموحد، عمما أف ىذه الفئة مف المترشحيف غير معنية بسمؾ البكالوريا 

بالمراقبة المستمرة. وتحتسب نتائج ىذا االمتحاف باعتماد نفس معامالت المواد المعموؿ بيا بالنسبة 
 لممترشحيف الرسمييف.

 االمتحاف الوطني الموحد .5.5 

ينظـ االمتحاف الوطني الموحد في متـ السنة النيائية مف سمؾ البكالوريا، وتشمؿ اختباراتو المواد 
 %25المميزة لكؿ شعبة دراسية باإلضافة إلى المغة األجنبية الثانية. ويحتسب معدؿ ىذا االمتحاف بنسبة 

سميوف والمترشحوف األحرار عمى اختباراتو المترشحوف الر  مف المعدؿ العاـ لنيؿ شيادة البكالوريا ويجتاز
 حد سواء.

 

تنظـ دورة استدراكية لالمتحاف الوطني الموحد بعد اإلعالف عف نتائج الدورة العادية المتحانات 
الرسميوف  المترشحوف البكالوريا بأسبوعيف عمى األقؿ. ويجتاز اختبارات الدورة االستدراكية ليذا االمتحاف

في ىذه  يتوفقواالذيف لـ يتمكنوا لسبب قاىر مف اجتياز بعض أو كؿ اختبارات الدورة العادية، أو الذيف لـ 
بدوف نقطة موجبة لمرسوب أو الذيف حصموا عمى  55مف  2يقؿ عف  الدورة وحصموا عمى معدؿ عاـ ال

مع نقطة موجبة لمرسوب، في مادة واحدة فقط في االمتحاف الوطني الموحد.  55مف  15معدؿ ال يقؿ عف 
 ويجتاز المترشحوف لمدورة االستدراكية اختبارات جميع مواد االمتحاف الوطني الموحد.

 

األحرار الذيف لـ يتمكنوا بسبب قوة قاىرة مف اجتياز بعض أو كؿ ومف حؽ المترشحات والمترشحيف 
 55مف  2اختبارات الدورة العادية أو الذيف لـ يتوفقوا في ىذه الدورة، وحصموا عمى معدؿ عاـ ال يقؿ عف 

وبدوف نقطة موجبة لمرسوب، أف يجتازوا اختبارات الدورة االستدراكية في جميع مواد االمتحاف الوطني 
 ومواد االمتحاف الجيوي الموحد الخاص بالمترشحيف األحرار. الموحد

 

 . المراقبة المستمرة8.5

وىي اختبارات فصمية تجرى بالنسبة لممترشحيف الرسمييف المنتميف لمتعميـ العمومي والتعميـ 
سية الخصوصي المساير عمى امتداد السنة الدراسية. وتشمؿ فروض المراقبة  المستمرة جميع المواد الدرا

لمشعبة والمسمؾ المقررة في السنة الختامية مف سمؾ البكالوريا. ويحتسب معدؿ المراقبة المستمرة بنسبة 
 مف المعدؿ العاـ لنيؿ شيادة البكالوريا. 52%
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 تصحيح إنجازات المترشحيف .3

إلنجاز عممية  مجموعة مف المساطر والضوابط الدقيقة والممزمة تـ وضعصونا لمبدإ االستحقاؽ، 
 :أىميا في والتي يمكف إجماؿ، التصحيح

 ؛مراكز لمتصحيح حسب الموادإحداث  . أ
 مقبولة مف الموضوعية؛ درجةتضمف لمتصحيح  إسناد ميمة التصحيح إلى لجاف متخصصةب.  

نتائج التصحيح والنقط الممنوحة مف طرؼ المصححيف إلى مراقبة لجنة التصحيح لمتأكد  إخضاع . ج
 ؛كأخطاء جمع النقط الجزئية مف عدـ وجود أخطاء في التصحيح

مراقبيف وطنييف وجيوييف لمتأكد مف  إخضاع عممية التصحيح في مجمميا إلى المراقبة مف طرؼ . د
 التقيد بالمساطر المحددة ليذه العممية.


 

 شروط النجاح .4
 واالمتحافيعد ناجحا في البكالوريا كؿ مترشح رسمي حصؿ في مجموع اختبارات االمتحاف الوطني الموحد 

عمى األقؿ دوف الحصوؿ عمى نقطة موجبة  55مف  15الجيوي الموحد والمراقبة المستمرة عمى معدؿ عاـ يساوي 
 لمرسوب.

 ويتـ احتساب المعدؿ العاـ عمى الشكؿ التالي:

 : ترشحوف الرسميوفالم

 

 
 

 :المترشحوف األحرار

 

    
 

) الدورة  االمتحاف الوطني الموحدعتماد أدائيـ العاـ في دورتي باوإلنصاؼ أكبر لممترشحيف المستدركيف 
تعديؿ طريقة حساب معدؿ االمتحاف الوطني الموحد  ،5515ابتداء مف دورة  العادية والدورة االستدراكية(، تقرر

 مجموع نقط المواد المرجحة بمعامالتها

 

 مجموع المعامالت

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

 

4 
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، مف اختبارات الدورتيف خالؿ الدورة االستدراكية باعتماد أعمى نقطة حصؿ عمييا المترشح المستدرؾ في كؿ اختبار
 .يشمؿ اختبارات االمتحاف الجيوي الموحد الخاص بالمترشحيف األحرار ذا اإلجراء المع اإلشارة إلى أف ى

المترشح)ة( المستدرؾ)ة( الذي اجتاز جميع اختبارات الدورة العادية وجميع إال يستفيد مف ىذا اإلجراء ال و 
تغيب في اختبار مف اختبارات )ة( الذي طني الموحد. أما بالنسبة لممترشحاختبارات الدورة االستدراكية لالمتحاف الو 

الدورة العادية واجتاز اختبارات الدورة االستدراكية، فيحتسب معدلو في االمتحاف الوطني الموحد باعتماد النقط 
 المحصؿ عمييا في اختبارات الدورة االستدراكية فقط.

 توجييات في اإلعداد لالمتحاف .5

تعتبر الفترة المخصصة لإلعداد وكذا طريقة تدبيرىا التسمح بالتفاؤؿ، كما  يتطمب اإلعداد الجيد لالمتحاف
ذا كاف لكؿ تمميذ منيجيتو الخاصة في اإلعداد  عامميف أساسييف في تحديد مستوى األداء خالؿ االمتحاف. وا 

لعامة التالية والتي قد تتالءـ وخصوصياتو الفيزيولوجية والنفسية والفكرية، فإف اعتبار التوجييات ا لالمتحاف
 سيساعدؾ في الرفع مف نجاعة ذلؾ اإلعداد، وبالتالي مف فرص اجتيازؾ لالمتحاف بنجاح.

 

 تحديد مجاالت المقرر الدراسي موضوع االمتحاف  . أ

 ،مف أجؿ ذلؾ ستشمميا االختبارات.بالمواد والمجاالت الدراسية التي  دقيقةيحتاج اإلعداد لالمتحاف معرفة 
 :يمي القياـ بما عميؾ 
 البكالوريا لمتعرؼ بدقة عمى المضاميف لكؿ مادة مف مواد امتحاف اإلطار المرجعي  االطالع عمى

 عمى األطر المرجعية المذكورة الواجب التحكـ فييا ودرجات أىميتيا. ويمكف اإلطالع  األساسيةوالكفايات 
حسابؾ الخاص  أو عمى www.men.gov.ma/sites/cnee // : http الموقع اإللكتروني : عمى
األطر المرجعية قد خضعت لمتحييف ىذه السنة، لذلؾ  ولمتذكير فإف .  www.taalim.maمسطحة عمى

 .خالؿ السنوات الماضية التي تـ اعتمادىاننصحؾ باعتمادىا بدؿ األطر المرجعية 

 عمى حساب األجزاء الدراسي أو أجزاء مف اإلطار المرجعي عمى أجزاء مف البرنامج  القتصارا عدـ
 رى.خاأل

  حسب وذلؾ مف مكوناتيا وضع برنامج تحدد فيو الغالؼ الزمني الذي ستخصصو لكؿ مادة ولكؿ مكوف
رشادات أساتذتؾ، مع العاإلطار المرجعيفي  وفؽ ما ىو محدد أىميتو  .مؿ بتوجييات وا 

 تدبير الزمف . ب

بشكؿ  فتوظيفوعداد لالمتحاف عامؿ رئيسي في تحديد أدائؾ ومردوديتؾ فيو، لإل تدبير الزمف المتاحإف 
 ناجع سيساعدؾ عمى تركيز األفكار ويمكنؾ مف اكتساب الميارات بشكؿ جيد ودائـ.

http://www.men.gov.ma/sites/cnee
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الشروع في اإلعداد لالمتحاف في وقت مبكر مف السنة الدراسية يؤدي ببعض التالميذ إلى  إف عدـ
، وىذه كميا عوامؿ طويال وذلؾ عبر المجوء إلى السير ،تكثيؼ الجيد في وقت قصير قبؿ موعد االمتحاف

 السطحي واليش لممعارؼ ولمميارات. االكتسابتتسبب في اإلرىاؽ وتكوف وراء 
 

البداية، تخصيص الوقت الذي يتطمبو اإلعداد لالمتحاف مف خالؿ احتساب عدد  لذا يجب، ومنذ
 وضع برنامج مناسب لذلؾ.مع األسابيع وعدد األياـ 

 
 

 اإلعداد لالمتحاف .6

التركيز عمى التحصيؿ واالبتعاد عف كافة المؤثرات الخارجية خالؿ  عميؾخالؿ فترات اإلعداد لالمتحاف، 
اشتغالؾ، مثؿ الضوضاء الناتجة عف المذياع أو التمفاز، أو متابعة األحداث الرياضية التي قد تؤثر عمى استعدادؾ 

 وتستيمؾ جزءا ميما مف وقتؾ.
 :ليذا يتطمب األمر منؾ

   مرىقة.غير الرياضية ممارسة األنشطة الترفييية واللتخصيص وقت 
  لكؿ مادة ولكؿ مجاؿ عمى حدة. لإلعداد تحديد الفترة الزمنية التي ستخصصيا 
   تحصيمؾ الفعمي حسب كؿ مادة وكؿ مجاؿ  لتقويـتخصيص وقت لمتدريب عمى اختبارات سابقة وذلؾ

لمدورات السابقة باإلضافة إلى اإلنجازات  دراسي. ويمكنؾ بيذا الخصوص االستعانة بمواضيع البكالوريا
 لتالميذ والتي يمكف اإلطالع عمييا عمى الموقع اإللكتروني لموزارة : لزمالئؾ مف ا النموذجية

http : // www.men.gov.ma/sites/cnee 
 العممية والتواريخ اليامة  إعداد بطاقات تسجؿ فييا أىـ المعطيات والصيغ الرياضية والنظريات

 واإلحصائيات...إلخ، حتى يسيؿ عميؾ استرجاعيا وتوظيفيا عند الحاجة.
  الرجوع إلى ىذه البطاقات بصفة منتظمة، وخاصة قبؿ النـو حيث سيساعدؾ ذلؾ عمى التنشيط المستمر

 لذاكرتؾ.
  بالجدية وباالنسجاـ  مجموعة مف األصدقاء يحضروف لنفس االمتحاف ويتسموف ضمفاإلعداد لالمتحاف

 فيما بينيـ.

 
 

 االمتحاف التجريبي 

في اإلعداد  مفيدةمحطة  ينظـ االمتحاف التجريبي عمى صعيد المؤسسة أو عمى صعيد القسـ، ويعد
في أجواء مشابية لتمؾ  لالمتحانات لالمتحاف الجيوي أو الوطني. وتبرز أىميتو في كونو يضع المترشحيف
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الجيوي. باإلضافة إلى ذلؾ، و الوطني  فالفعمية لالمتحانيالختبارات ل ـاجتيازىخالؿ سيوجدوف فييا التي 
وتنمية القدرات، وبالتالي لمتييؤ الجتياز االمتحاف النيائي  لتثبيت المعارؼ يشكؿ ىذا االمتحاف مناسبة ىامة

 الظروؼ. في أحسف
 

 وتيرة اإلعداد لالمتحاف .7

 يوما قبؿ موعد االمتحاف 15
كممت مراجعة كؿ مواد االمتحاف لتخصص الفترة المتبقية لمتركيز عمى أىـ أالمفروض أف تكوف قد  مف

عناصر المقرر الدراسي بالرجوع إلى البطاقات والممحقات التي سبؽ أف أعددتيا، وعمى إنجاز تماريف جديدة في 
 .مواد االمتحاف

 

 أسبوعا قبؿ االمتحاف
يرة عادية. ومف المفيد االىتماـ براحة جسدؾ وتفادي التماريف الرياضية تعميؾ مواصمة إعدادؾ لالمتحاف بو 

إلى أف اإلكثار مف مع االنتباه  ،المرىقة التي تتطمب جيدا كبيرا، مع االعتناء بتوازف التغذية وتوقيت الوجبات
 .تنشيطيااستيالؾ المنبيات قد يؤثر سمبا عمى قدراتؾ الفكرية أكثر مف 

 

 عشية االمتحاف
تفادي النقاشات الصاخبة والحرص عمى إعداد لواـز االمتحاف والوثائؽ الشخصية المطموبة الجتيازه  عميؾ

مع ضبط مواقيت االمتحاف والتأكد  ،)بطاقة التعريؼ الوطنية واالستدعاء لالمتحاف واألدوات المسموح باستعماليا(
 .لمدة كافية منيا. ونوصيؾ بالحرص عمى النـو

 صبيحة يوـ االمتحاف
بؿ انطالؽ قتناوؿ وجبة فطور متوازنة، والحضور إلى مركز االمتحاف نصؼ ساعة  الحرص عمى عميؾ

 بقوةغير المجدية حوؿ االمتحاف، وعدـ االىتماـ باإلشاعات التي يتـ الترويج ليا  االختبارات، مع تجنب النقاشات
 .لفترةخالؿ ىذه ا

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اجتياز االمتحانات .8

 المتحاف.عميؾ الحفاظ عمى ىدوئؾ وثقتؾ بنفسؾ طواؿ أياـ ا
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  ية واسطة إلكترونية أخرى. تذكر أأو  نقاال اىاتفأنؾ ال تحمؿ معؾ إلى مركز االمتحاف، تأكد  قبؿ الدخوؿ
قد يؤدي إلى و واسطة إلكترونية أخرى داخؿ مركز االمتحاف يعد غشا  أي جيدا أف مجرد حيازة ىاتؼ نقاؿ أو

لى اتخاذ عقوبات تأديبية أخرى في حقو.منع المترشح مف   مواصمة االمتحاف وا 
 

  تأكد مف جموسؾ في المكاف المخصص لؾ مع وضع االستدعاء وبطاقة تعريفؾ عند دخوؿ قاعة االمتحاف ،
 .لممكمفيف بالحراسةعمى الطاولة. عميؾ تسميـ الكتب والدفاتر وكؿ الوثائؽ ذات الصمة بمادة االمتحاف 

   قواعد والتعميمات الخاصة بمحاربة احرص عمى التقيد بالو الحراسة، المكمفيف بانتبو جيدا إلى تعميمات
 الغش، ومنيا عدـ حيازة ىاتؼ نقاؿ داخؿ قاعة االمتحاف أو أية وثيقة مكتوبة غير تمؾ المسموح بيا.

   منو الواردة في الصفحة األولىقبؿ الشروع في إنجاز االختبار، إقرأ التعميمات. 

   صفحات الموضوع قبؿ الشروع عميؾ التأكد مف عدد  ،لذا .عدد مف الصفحاتموضوع االختبار في  يقعقد
فيذا  8/1عمى بعض األسئمة. فإذا كانت الصفحة األولى مثال تحمؿ رقـ وذلؾ حتى ال تغفؿ  اإلجابةفي 

دـ وضوح ما ىو ثالث صفحات. إذا الحظت أي نقص في عدد الصفحات أو ع فييعني أف الموضوع 
 لموضوع االمتحاف. وكاممة الحراسة بذلؾ فورا لتتوصؿ بنسخة سميمةالمكمفيف بميؾ إخبار عمكتوب عمييا، 

   إذا تضمف االختبار أسئمة اختيارية، فمف األفضؿ قراءة جميع األسئمة قبؿ الشروع في اإلجابة عمى األسئمة
 سيقع عمييا اختيارؾ.التي 

  منؾ القياـ بو قبؿ الشروع في اإلجابة عنو. مما ىو مطموب اقرأ السؤاؿ جيدا وتأكد 

   ذا  بدأ دائمااو ، الذي يالئمؾيمكنؾ اإلجابة عمى األسئمة حسب الترتيب بالسؤاؿ الذي يبدو األسيؿ. وا 
استعصت عميؾ اإلجابة عمى سؤاؿ ما، فعميؾ االنتقاؿ إلى األسئمة األخرى عمى أف تعود لذلؾ السؤاؿ الحقا 

 لوقت.ا لربحوذلؾ 

  مع الحرص عمى تحديد الوقت الضروري لإلجابة عمى كؿ سؤاؿ وااللتزاـ بيذا الوقت  يستحسف ،ربحا لموقت 
 كتابة أرقاـ األسئمة.

  الوقت الذي تبقى لؾ في مراجعة إجاباتؾ وتدقيقيا، تغالؿ احرص عمى اسو  ال تسرع في تسميـ ورقة التحرير
 ارتكبتيا سيوا، واحرص عمى تجنب التشطيب ما أمكف.مع تصحيح األخطاء التي قد تكوف 

  .احرص عمى عدـ تبادؿ الحديث مع زمالئؾ أثناء اجتياز االمتحاف، وحافظ عمى تركيزؾ 

  قد يشوش عمى تركيزؾ. ية لما يقع داخؿ قاعة االمتحاف ولكؿ ماأي أىم وليال ت 

 المخصص لذلؾ عمى ورقة التحرير، وال  ورقـ االمتحاف والمادة في المكاف ،تأكد مف كتابة اسمؾ الكامؿ
 .يؤدي ذلؾ إلى اإللغاء الكمي ألجوبتؾتضع عمى ىذه الورقة أية معمومة أو رمز يشير إلى ىويتؾ، فقد 

 

 الغش في االمتحاف وعواقبو .9
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خالال بالتعاقد التربوي واألخالقي القائـ بيف التمميذ  يعتبر الغش خرقا سافرا لمضوابط التي تنظـ االمتحانات، وا 
 المجتمع.ترسيخيا في  وزمالئو وأساتذتو، وىو يتنافى مع القيـ التربوية واألخالقية التي تسعى المدرسة إلى 

، فالغش سموؾ يعاقب عميو القانوف بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعمقة بزجر ذلؾباإلضافة إلى 
الصادر في  1-23-515، ومنيا عمى الخصوص، الظيير الشريؼ رقـ الغش في االمتحانات والمباريات المدرسية

الذي نص في بعض و ( بشأف زجر الخداع في االمتحانات والمباريات العمومية، 1423يونيو  52) 1822ذي الحجة 
 فصولو عمى:

 

  بيف شير راوح مدتو تتاعتبار الخداع في االمتحانات والمباريات بمثابة جنحة يعاقب عمييا القانوف بسجف
 وثالث سنوات وبغرامة مالية.

 .بطالف ما يحتمؿ مف نجاح في المباراة أو االمتحاف المرتكب فيو الخداع 

 .اتخاذ إجراءات تأديبية في حؽ الغاشيف 

 منياأصدرت وزارة التربية الوطنية مجموعة مف المذكرات في موضوع زجر الغش في االمتحانات المدرسية  وقد
 في موضوع الغش. ونصت ىذه المذكرة عمى عقد مجالس تأديبية 1444مارس  3بتاريخ  44 المذكرة الوزارية رقـ

المناسبة، ومنيا منع الترشح المتحانات البكالوريا  يبيةدالتأتخاذ القرارات والمنظر في حاالت الغش المعروضة عمييا 
رة كما أصدرت وزا االمتحاف.الة، في حؽ كؿ مف ضبط وىو يمارس الغش في حلدورات يتـ تحديد عددىا، حسب ال

( في شأف 5515ماي  81) 1388رجب  4صادر في  5111.15قرارا لوزير التربية الوطنية رقـ التربية الوطنية 
ىاتؼ نقاؿ أو أي واسطة  ومنيا اعتبار مجرد حيازة تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيؿ شيادة البكالوريا

 ب عنو عقوبات تأديبية صارمة.إلكترونية أخرى بمثابة غش تترت

المتخذة في حقيـ، وذلؾ عمى  التأديبيةالئحة الغاشيف في البكالوريا والعقوبات  نشروتعمؿ الوزارة سنويا عمى 
ذة في ػقوبات المتخػتبع تنفيذ العػلت ة لياػتابعػويف والنيابات اإلقميمية الػجميع األكاديميات الجيوية لمتربية والتك

بيف التوقيؼ لمدة مابيف  5512تراوحت العقوبات المتخذة في حؽ الغاشيف في امتحانات البكالوريا لدورة وقد  حقيـ،
 سنوات سجنا نافذا. 8السنة الفارطة  حبسية بمغتعقوبات مع سنة وخمس سنوات، 

 ولتجنب الوقوع في وضعيات ممتبسة لممارسة الغش، تذكر دائما أنو:

 المنصوص عمييا في ورقة الموضوع.المسموح بيا و  الوثائؽاالستعانة بوثائؽ غير  يمنع منعا كميا 

 .يمنع استعماؿ اآلالت الحاسبة إال في الحاالت المسموح بيا وفؽ التحديدات الواردة في ورقة الموضوع 

  داخؿ مركز االمتحافية واسطة إلكترونية أخرى أأو  الياتؼ النقاؿ  حيازةيمنع منعا كميا. 

 .يمنع منعا كميا تبادؿ الحديث بيف المترشحيف أثناء إجراء االختبارات 

 .يمنع منعا كميا تبادؿ أي ورقة أو وثيقة بيف المترشحيف أثناء اجتياز االختبارات 

  صؼ المدة المخصصة لالختبار.نيمنع منعا كميا مغادرة قاعة االمتحاف قبؿ انصراـ 

 حيازة الوثيقتيف التاليتيف: ،المحاسبة عند اجتياز امتحاف مادة ،يمنع منعا كميا 
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- Liste intégrale des comptes du plan comptable général marocain 

- Tables financières et statistiques 

 
فييا  تيتـ البو  حاالت غشتعتبر  وتجدر اإلشارة أف حاالت تطابؽ األجوبة التي يتـ الكشؼ عنيا خالؿ التصحيح 

في دورة  حالة 8122 خالؿ التصحيحبمغ عدد حاالت الغش المسجمة  لقدو  .التأديبية المختصةالمجالس مف طرؼ 
 1423)  خالؿ نفس الدورة المتحانات البكالوريا مف مجموع حاالت الغش المسجمة %552,5وىو ما يمثؿ  2014

 .حالة غش(

 
 

 اإلعالف عف النتائج  .11

اإلعالف عنيا فسيتـ  . أما نتائج الدورة االستدراكية2015يونيو  53 يـوة سيتـ اإلعالف عف نتائج الدورة العادي
 .5512يوليوز  13يـو 

 

 عبر إحدى الوسائؿ التالية: ويمكنؾ اإلطالع عمى نتائجؾ
 

  :بريدؾ اإللكتروني الخاص المحدث ليذا الغرضCodeMASSAR@taalim.ma 

 اإللكتروني الرسمي لموزارةلموقع ا :www.men.gov.ma 

 لوائح الناجحات والناجحيف المثبتة عمى سبورة النتائج بمراكز امتحاف البكالوريا؛ 

  النصية الرسائؿ ( القصيرةSMS) ؛عمى المستوى الوطني في مجاؿ االتصاالتطرؼ الفاعميف  مف المبعوثة 

  نشر نتائج امتحانات البكالوريا. ستتولىمختمؼ وسائؿ اإلعالـ التي 

نتمناه لؾ، يمكنؾ بعد األياـ الموالية لإلعالف عف النتائج، سحب شيادة البكالوريا  نجاحؾ، وىذا ما عند 
مف صحة كؿ  ،. وعميؾ التأكد، عند استالـ ىاتيف الوثيقتيف اليامتيفإدارة مؤسستؾ األصميةوبيانات النقط مف 

 .وذلؾ قبؿ التوقيع عمى تسمميا امالمعمومات الواردة فيي

التي تتولى إلى إدارة مؤسستؾ مباشرة عميؾ إعادتيا  ،وفي حالة وجود خطأ أو أخطاء في الوثيقة المذكورة
المتوفرة  المعطياتباالستناد إلى إلدخاؿ التصحيحات الضرورية  إحالتيا عمى األكاديمية الجيوية لمتربية والتكويف

 ؾ.في ممؼ ترشيح

mailto:CodeMASSAR@taalim.ma
http://www.men.gov.ma/
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 الشكايات: .11
في إحدى  والممنوحة ل ما يفيد أف النقطة إذا ساوره أكاديمية انتمائو إلى شكاية يوجوأف في الحؽ  لممترشح

 ابتداء مف تاريخ اإلعالف عف النتائج.  أسبوعاوذلؾ داخؿ أجؿ ال يتعدى  ،أداءهاالمتحاف ال تناسب  اختبارات
 عبر:الواردة عمييا  بمعالجة الشكايات ،عمى إثر ذلؾ ،األكاديميةتقـو مصالح و 

 

 اإلجابات  بعضالنقط الجزئية ومف عدـ إغفاؿ تنقيط  سالمة مجاميع الرجوع إلى أوراؽ التحرير لمتأكد مف
 مف طرؼ المصحح )ة(؛

 مف سالمة عممية المسؾ التأكد. 

ذا تبث وجودو  وذلؾ في  .بذلؾ إخبار المترشحيف المعنييف مع تصحيحيا تعمؿ األكاديمية عمى ،أخطاء مادية ا 
 أجؿ شير ابتداء مف تاريخ إيداع الشكاية مف طرؼ المترشح.

 

 

 مستجدات ومعطيات ىامة  .12
 

لتحسيف تنظيـ امتحانات البكالوريا وبالتالي الرفع مف حظوظ اجتيازىا بنجاح مف طرؼ المترشحيف 
 اإلجراءات التطويرية نجمؿ أىميا في ما يمي :والمترشحات، تـ اتخاذ مجموعة مف 

 

 وستمكنؾ ىذه المنظومة مف ،الوريااعتماد " منظومة مسار" في تدبير معطيات امتحانات البك: 
 .التتبع المنتظـ لنتائجؾ في المراقبة المستمرة عمى امتداد السنة الدراسية وبوتيرة إجراء الفروض 
 مع إمكانية تقديـ طمب عنيا، مف دقة وصحة المعطيات الخاصة بؾ وبنتائجؾ قبؿ اإلعالف  التأكد

 تصحيح بعض المعطيات عند االقتضاء.
 .توصمؾ بنتيجتؾ النيائية والتفصيمية في امتحانات البكالوريا مباشرة بعد توفرىا 

 

  مف وذلؾ والمترشحيف ذوي إعاقة، شروط إجراء االختبارات مع الوضعيات الخاصة لفئات المترشحات تكييؼ
 : تاليةخالؿ اإلجراءات ال

 

  ،تعيف النيابة في حالة تعذر كتابة أسئمة االمتحاف بطريقة برايؿ أو اإلجابة بنفس ىذه الطريقة
 مف عجز حركي دائـ وكذا لممترشح)ة( الذي يعاني المكفوؼلممترشح)ة( اإلقميمية لموزارة مرافقا 

أف يكوف سنو أقؿ  المرافؽويشترط في وذلؾ لمقياـ بميمة كتابة األجوبة عمى أسئمة االختبار. 
ادة ػلزوما، بشي ،ال يتجاوز مستواه الدراسي الجذع المشترؾ مع اإلدالء سنة وأف 16مف 

يحمؿ  . ويمنػح لممرافؽ)ة( ترخيص مكتوبتواه الدراسيػمدرسية حديثة تحمؿ صورتو وتثبت مس
 مف طرؼ نائب)ة( الوزارة. موقعا ىذا األخير ويكوف صورة
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  لحادث نجـ عنو عجز حركي عرضي يعيقو عف الكتابة ويمتد  الذي تعرض )ة(المترشحتمكيف
طمبا لنيابة الوزارة قبؿ انطالؽ  االستفادة مف مرافؽ عمى أف يقدـمف خالؿ مدة إجراء االمتحاف، 

مؼ طبي مصادقا عميو مف طرؼ طبيب الصحة أولى االختبارات ويكوف ىذا الطمب معززا بم
 المدرسية. 

  تمديد المدة الزمنية المحددة لالختبار بنصؼ ساعة إضافية وذلؾ لفائدة المترشحات والمترشحيف
جراء السماح ليـ باصطحاب مرافؽ  ذوي اإلعاقة الذىنية شريطة عدـ الجمع بيف ىذا اإلجراء وا 

 خالؿ اجتياز االختبار.
  قادر عمى التواصؿ بمغة اإلشارة مع المترشحات والمترشحيف الصـ  بالحراسةمكمؼ توفير

 .وذلؾ بمراكز االمتحاف التي تحتضف ىذه الفئة مف المترشحيف والبكـ
 المكوث بأحد مراكز االستشفاء أثناء فترة إجراء  يعاني مف مرض يمزمو الذي )ة(مترشحلم السماح

كز االمتحاف، باجتياز اختبارات االمتحاف الجيوي إلى مر ر حضو التامة ال ستحالةاالمع االمتحاف 
 الموحد لمسنة األولى مف سمؾ البكالوريا أو اختبارات االمتحاف الوطني الموحد لمبكالوريا،

بعد موافاة المركز الوطني لمتقويـ واالمتحانات ، وذلؾ يتمقى فيو العالجالذي  بالمستشفى
قبؿ انطالؽ إجراء  الطبيب المعالجعميو مف طرؼ والتوجيو بالممؼ الطبي كامال ومصادقا 

 إذف خاص مف وزير التربية الوطنية والتكويف الميني.  االختبارات. وال يرخص بذلؾ إال ب

 

  متصحيح للجف خاصة مف طرؼ  إعاقة ذىنية ذويالمترشحات والمترشحيف يتـ تصحيح إنجازات
 يتـ إحداثيا عمى صعيد الجية. 

 

 

  ،إحداث بريد  مف خالؿتعزيز التواصؿ المباشر مع كافة المترشحات والمترشحيف المتحانات البكالوريا
ويتـ الولوج  (،Code MASSAR)ة(، يحمؿ كعنواف الرقـ الموحد لمتمميذ )   إلكتروني خاص بكؿ مترشح

 ط ػػػػعمى الرابػ ا يتـ النقرػػػػػف ىنػػػػػػ، ومwww.taalim.maالموقع  عبر ترونيػػػػػبريد اإللكػػػػػذا الػػػػػإلى ى

sign-in دخاؿ المعطيات التالية  : وتتبع المراحؿ وا 

 Code MASSARالرقم الموحد للتلميذ :   CodeMASSAR@taalim.maالعنواف:  -

 .الحسابسري أولي من طرف إدارة المؤسسة التعليمية من اجل تفعيل  : يسلم قنالقن السري -

 

: في حالة نسيان القن السري المثبت من طرف المترشح، يمكن طلب إعادة القن السري األولي من  1ملحوظة 

 .طرف إدارة المؤسسة التعليمية

mailto:CodeMASSAR@taalim.ma
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 :منيامف الخدمات، ، االستفادة مف مجموعة البريدويمكف لكؿ مترشح )ة(، مف خالؿ استخداـ ىذا 
 ؛البكالوريا لمدورات السابقة مرفقة باإلنجازات النموذجية لمتالميذامتحانات  مواضيع اإلطالع عمى  
 ؛اختباراتيا اإلطالع عمى معمومات إضافية تيـ التحضير المتحانات البكالوريا واجتياز 

  توفرىا؛ مباشرة بعدالفردية النيائية و الحصوؿ عمى النقط والنتائج 

 التوجيو في مرحمة ما بعد البكالوريا.المعطيات المتعمقة ب اإلطالع عمى 

 

لتمقي طمبات المعمومات واالستفسارات  infobac@taalim.maتـ وضع عنواف إلكتروني  ،ذلؾإلى  باإلضافة
 .5512بشأف امتحانات البكالوريا لسنة 

 

 ولممزيد مف المعمومات حوؿ ىذا البريد اإللكتروني، يرجى اإلطالع عمى دليؿ االستعماؿ الموجود عمى العنواف 
 taalim www..maالتالي: 

 

مف  ؾتمكنالتي " مسار" استعماؿ المنظومة اإلعالميائية مواصمةدورة البكالوريا ليذه السنة ستتـ خالؿ كما 
جدر و ي عبر خدمة "تدقيؽ الترشيحات". وكذا تدقيؽ المعطيات الخاصة بؾ االطالع عمى نقط المراقبة المستمرة

 : أف الولوج إلى ىذه الخدمات يتـ عبر استعماؿ الحساب اإلليكترونيالتذكير ب
CodeMASSAR@taalim.ma 

 

 

 

 

 أيتيا المترشحة، أييا المترشح،
 

بعد سنوات مف الجد والتحصيؿ، تأتي فرصة االمتحاف لتتويج مجيودؾ ومثابرتؾ وتحصيمؾ. وحتى تعكس 
نتائج االمتحاف الجيد الذي بذلتو طيمة ىذه السنوات، عميؾ الحرص عمى اإلعداد لو بكؿ جدية وتركيز مستعينا 

 في ىذا الدليؿ.بتوجييات أساتذتؾ واإلرشادات الواردة 
 

mailto:infobac@taalim.ma
http://www.men.gov.ma/taalim
mailto:CodeMASSAR@taalim.ma
mailto:CodeMASSAR@taalim.ma
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إف نيؿ شيادة البكالوريا سيفتح أمامؾ آفاقا واسعة لمواصمة مسارؾ الدراسي وتحقيؽ طموحاتؾ لتكوف عند 
مؤىال لإلسياـ في البناء و حسف ظف أسرتؾ ومدرسيؾ ولبموغ اليدؼ األسمى الذي ىو إعدادؾ لتكوف مواطنا كفؤا 

 المتواصؿ لوطننا العزيز.
 

وبمغت نسبة  896 205لقد بمغ العدد اإلجمالي لمناجحات والناجحيف مف زميالتؾ وزمالئؾ في السنة الماضية 
منتظر منؾ ىو مواصمة السير عمى ال، و 61099الناجحيف بميزة  غ عددمكما ب %57,12النجاح لدى الممدرسيف 
 طريؽ النجاح والتميز.

 المتواصؿ مع متمنياتنا لؾ بالنجاح
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والتكويف الميني وزارة التربية الوطنية
 والتوجيو لمتقويـ واالمتحانات المركز الوطني
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 المالحؽ
 البكالوريا متحاناتومواقيت اتواريخ  

 5512دورة 
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 2015امتحانات نٌل شهادة البكالورٌا 
 توارٌخ ومواقٌت االمتحان الجهوي الموحد للسنة األولى للدورتٌن العادٌة واالستدراكٌة

 الشعبة        
 

 التاريخ  

 التعليم األصيل
اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية

ع.التجريبية 

 وع.الرياضية

ع.االقتصادية 

 والتدبير

الفنون 

 التطبيقية

 العلوم 

مسلك اللغة  والتكنولوجيات 
 العربية

مسلك العلوم 
 الشرعية

ول
أل
 ا
وم

لي
ا

 

 يونيو 15

)الدورة  

 العادية(

 

 يوليوز 01

)الدورة 

 االستدراكية(

اللغة األجنبية 
 األولى

 15_ س 3س

اللغة األجنبية 
 األولى

 15_س3س

اللغة األجنبية 
 األولى

 15_س3س

اللغة األجنبية 
 األولى

 15_ س 3س 

اللغة األجنبية 
 األولى

 15_س3س

اللغة األجنبية 
 األولى

 15_ س 3س

اللغة األجنبية 
 األولى

 15_س3س

 

الفرائض 
 والتوقيت

 د_85و15س
 د85و15س

 التربية اإلسالمية
د_ 85و 15س

 15س 

 التربية اإلسالمية
د_ س 85و15س

15 

 التربية اإلسالمية
د_س 85و15س

15 

 التربية اإلسالمية
 د_ 85و15س

 15س

 التربية اإلسالمية
 د_85و15س 

 15س

 علوم اللغة
  17_ س 15س

 
 اللغة العربية

 17_ س 15س

 اللغة العربية
 17_ س 15س

 اللغة العربية
 17_ س 15س

 اللغة العربية
 17_ س 15س

م 
يو

ال
ي

ان
لث
ا

 

 يونيو  16

)الدورة 

 العادية(
 

 يوليوز 02 

)الدورة 

 االستدراكية(

 الرياضيات

 4س-3س
 د85و

 

 الرياضيات

 -3س

 د85و 4س
  

 الرياضيات
 15س  -3س

التاريخ   
 والجغرافيا

 15_س15س

 د85و

التاريخ  
 والجغرافيا

 15_ س 15س
 

التاريخ  
 والجغرافيا

 15_س 15س

التاريخ  
 والجغرافيا

 15س- 15س
 

 

 للدورتٌن العادٌة واالستدراكٌة الخاص باألحرارتوارٌخ ومواقٌت االمتحان الجهوي الموحد 

 الشعبة         
 

 التاريخ  

اآلداب  التعليم األصيل 

والعلوم 

 اإلنسانية 

ع.التجريبية 

 وع.الرياضية

ع.االقتصادية 

 والتدبير

الفنون 

 التطبيقية

 العلوم 

 والتكنولوجيات
مسلك اللغة 

 العربية

مسلك العلوم 

 الشرعية

 ا
وم

لي
ا

ول
أل

 

 يونيو 15

 )الدورة العادية( 

 

 يوليوز 01

)الدورة 

 االستدراكية(

اللغة األجنبية 
 األولى

 15_ س3س

اللغة األجنبية 
 األولى

 15_ س3س

اللغة األجنبية 
 األولى

 15_س3س

اللغة األجنبية 
 األولى

 15_س3س

اللغة األجنبية 
 األولى

 15_س3س

جنبية ألاللغة ا
 األولى

 15_س3س

األجنبية  اللغة
 األولى

 15_س3س

 

الفرائض 
 والتوقيت

 د_85و15س

 د85و 15س 

التربية 
 اإلسالمية

د_ 85و15س

 15س

التربية 
 اإلسالمية

د_ 85و 15س

 15س

التربية 
 اإلسالمية

د_ 85و 15س

 15س

 التربية اإلسالمية
د_ 85و 15س

 15س

التربية 
 اإلسالمية

د_ 85و 15س

 15س

 علوم اللغة
 17_ س15س

 
 

 اللغة العربية
 17_ س15س

 اللغة العربية
 17_ س15س

 اللغة العربية
 17_ س15س

 اللغة العربية
 17_ س15س

 التوثيق

 د_85و17س

 د85و 18س 

 التوثيق

 د_85و17س

 د85و 18س

  

المعلوميات 
 واألنفوغرافيا

 د_85و 17س

 د85و 19س

 

م 
يو

ال
ي

ان
لث
ا

 

 يونيو  16

 )الدورة العادية(
 

 يوليوز 02

)الدورة 

 االستدراكية(

 الرياضيات
 4س -3س

 د85و

 الرياضيات
 د85و 4س-3س

 الرياضيات
         4س-3س

 د85و

 الترجمة
 4س-3س
 د85و

 القانون
 4س-3س
 د85و

 الرياضيات
 15س -3س

 

 االجتماعيات
 15_س15س

 د85و

 االجتماعيات
 15_ س15س

 

التاريخ  
 والجغرافيا

 15_س15س

التاريخ  
 والجغرافيا

 15_ س15س

الثقافة التشكيلية 
 وتاريخ الفن

 _د85و 15س

 د85و 15س
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 2015امتحانات نٌل شهادة البكالورٌا 
 توارٌخ ومواقٌت االمتحان الوطنً الموحد للدورتٌن العادٌة واالستدراكٌة

 

 

 التاريخ والتوقيت
 الٌوم األول

 .5201ٌونٌو  09د العادٌة : 

 .5201ٌولٌو  70د االستدراكٌة :

 الٌوم الثانً

 .5201ٌونٌو  01د العادٌة:

 .5201ٌولٌو  80د االستدراكٌة:

 الٌوم الثالث

 .5201ٌونٌو  11د العادٌة : 

 .5201ٌولٌو  09د االستدراكٌة:

 زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

شعبة اآلداب والعلوم 
 اإلنسانٌة بمسلكٌها

اللغة العربٌة 

 وآدابها

 11س  - 8س 

اللغة األجنبٌة 

 الثانٌة

  6س  - 3س 

 
 الفلسفة

  6س  - 3س 

 التارٌخ والجغرافٌا

  11س - 8س 

 

شعبة التعلٌم 
 األصٌل

مسلك اللغة 
 العربٌة

 األدب

 11س  - 8س 

اللغة األجنبٌة 

 الثانٌة

  5س  - 3س 

 علوم اللغة

  11س  - 8س 

 الفلسفة

  5س  - 3س 

 التفسٌر والحدٌث

  11س  - 8س 

مسلك العلوم 
 الشرعٌة

 األدب

  11س  - 8س 

اللغة األجنبٌة 

 الثانٌة

  5س  - 3س 

 الفقه واألصول

  11س  - 8س 

 الفلسفة

  5س  - 3س 

 التفسٌر والحدٌث

  11س  - 8س 

شعبة العلوم 
 الرٌاضٌة

مسلك العلوم 
 أ–الرٌاضٌة 

 الفٌزٌاء والكٌمٌاء

  11س  - 8س 

اللغة األجنبٌة 

 الثانٌة

  5س  - 3س 

 الرٌاضٌات

  21 س - 8س 

 الفلسفة

  5س  - 3س 

علوم الحٌاة 

 واألرض

  11س  - 8س 

مسلك العلوم 
 ب–الرٌاضٌة 

 الفٌزٌاء والكٌمٌاء

  11س  - 8س 

اللغة األجنبٌة 

 الثانٌة

  5س  -  3س

 الرٌاضٌات

  21 س - 8س 

 الفلسفة

  5س  - 3س 

 علوم المهندس

  11س  - 8س 

شعبة العلوم 
 التجرٌبٌة

العلوم مسلك 
 الفٌزٌائٌة

ومسلك علوم 
 الحٌاة  واألرض

 الفٌزٌاء والكٌمٌاء

  11س  - 8س 

اللغة األجنبٌة 

 الثانٌة

  5س  - 3س 

 الرٌاضٌات

  11س  - 8س 

 الفلسفة

  5س  - 3س 

علوم الحٌاة 

 واألرض

  11س  - 8س 

مسلك العلوم 
 الزراعٌة

 الفٌزٌاء والكٌمٌاء

  11س  - 8س 

اللغة األجنبٌة 

 الثانٌة

  5س  - 3س 

 الرٌاضٌات

  11س  - 8س 

 الفلسفة

  5س  - 3س 

علوم الحٌاة 

 واألرض

  11س  -8س 

العلوم النباتٌة 

 والحٌوانٌة

  6س  - 3س 

شعبة العلوم 
االقتصادٌة 

 والتدبٌر

مسلك العلوم 
 االقتصادٌة

 المحاسبة

 11س  - 8س 

اللغة األجنبٌة 

 الثانٌة

  5س  - 3س 

 الرٌاضٌات

 11س  - 8س 

 الفلسفة

  5س  - 3س 

العام  االقتصاد

 واإلحصاء

  11س  - 8س 

االقتصاد 

والتنظٌم 

اإلداري 

 للمقاوالت

  5س  - 3س 

مسلك علوم 
التدبٌر 

 المحاسباتً

المحاسبة 

 والرٌاضٌات المالٌة

  11س  - 8س 

اللغة األجنبٌة 

 الثانٌة

  5س  - 3س 

 الرٌاضٌات

  11س  - 8س 

 الفلسفة

  5س  - 3س 

العام  االقتصاد

 واإلحصاء

  11س  - 8س 

االقتصاد 

والتنظٌم 

اإلداري 

 للمقاوالت

  6س  - 3س 

 شعبة العلوم والتكنولوجٌات
 بمسلكٌها 

 الفٌزٌاء والكٌمٌاء

  11س  - 8س 

اللغة األجنبٌة 

 الثانٌة

  5س  - 3س 

 الرٌاضٌات

  11س  - 8س 

 الفلسفة

  5س  - 3س 

 علوم المهندس

  11س  - 8س 

 

 الفنون التطبٌقٌة ةشعب
 المحٌط فن تصمٌم

  11س  - 8 س

اللغة األجنبٌة 

 الثانٌة

  5س  - 3س 

 فن تصمٌم المنتوج

  11س  - 8س 

 الفلسفة

  5س  - 3س 

فن تصمٌم 

التواصل والوسائط 

 المتعددة

  11س  - 8س 

 

 1الوثيقة

 3من  51الصفحة   
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Centre National de l’Evaluation,  des Examens et de l’Orientation 

 

Adresse Electronique : http : //www.men.gov.ma/sites/cnee 

http : //www.men.gov.ma/taalim 

E-mail : cneebac@gmail.com 

infobac@taalim.ma 

Tél.: 0537714453 / 0537714452 

Fax : 0537714408 / 0537714409 

 

 

 

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


