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 151 رقم  المكلفة بالتعلیم المدرسي، وزير التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي لكاتبة الدولة لدىمقرر
 برسم الموسم تنظیم السنة الدراسیة بقطاع التعلیم المدرسي  بشأن2010 أغسطس 25 الموافق 1431 رمضان 14بتاريخ 

  2011/2010الدراسي
 

 

 المكلفة بالتعلیم وزير التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوين األطر والبحث العلميإن كاتبة الدولة لدى 
  ؛المدرسي

بمثابة النظام األساسي ) 2002 يولیو 17(1423جمادى األولى  6 الصادر في 2.02.376بعد االطالع على المرسوم رقم 
  ؛ كما وقع تغییره وتتمیمه،الخاص بمؤسسات التربیة والتعلیم العمومي

بشأن النظام األساسي الخاص ) 2003 فبراير 10 (1423 ذي الحجة 8 الصادر في 2.02.854سوم رقم روعلى الم
   كما وقع تغییره وتتمیمه؛،بموظفي وزارة التربیة الوطنیة

بشأن النظام المدرسي في  )2001 نونبر 23 (1422 رمضان 7 الصادر في 2071.01رقم الوطنیة وعلى قرار وزير التربیة 
  ؛التعلیم األولي واالبتدائي والثانوي

 رمضان 23صادر في  2383.06  التربیة الوطنیـة والتعلیم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم وعلى قرار  وزير
 بشأن تنظیم امتحانات نیل شھادة الدروس االبتدائیة؛) 2006 أكتوبر 16 ( 1427

 من رمضان 23صادر في  2385.06  ربیة الوطنیـة والتعلیم العالي وتكوين  األطر والبحث العلمي رقمالت وعلى قرار  وزير
  تنظیم امتحانات نیل شھادة الباكالوريا؛  بشأن   )2006 أكتوبر 16 ( 1427

 
 من رمضان  20صادر في 2521.09  التربیة الوطنیـة والتعلیم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم وعلى قرار وزير

   بشأن تنظیم امتحانات نیل شھادة السلك اإلعدادي؛) 2009 شتنبر  10 (1430

 31 (1430 محرم 3 الصادر في 1.09 وعلى قرار وزير التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم
بیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوين األطر والبحث  إلى كاتبة الدولة لدى وزير التراالختصاصات بعض ويضبتف) 2008ديسمبر 

  .العلمي المكلفة بالتعلیم المدرسي كما وقع تغییره

 : ما يليتقرر
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   واالنطالق الفعلي للدراسة إجراءات الدخول المدرسي: الباب األول

  

  1المادة 
  2010 – 2011مبرمجة برسم الموسم الدراسي ھذا المقرر إلى تحديد مختلف المحطات والعملیات واألنشطة اليھدف 

  . مع مواعد إنجازھا، وذلك استنادا إلى النصوص التشريعیة والمذكرات التنظیمیة الصادرة بشأنھا
  

  2المادة 
  

ت التفتیش، واألطر المكلفة بتسییر المصالح المادية والمالیة، وھیأة التوجیه ئايلتحق أطر وموظفو اإلدارة التربوية، وھی
األربعاء  بجمیع درجاتھم، بعملھم يوم  واألطر اإلدارية المشتركة،تخطیط التربوي، وھیأة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعيوال

 .2010فاتح شتنبر

  .2010 شتنبر 2يستأنف أطر التدريس عملھم يوم الخمیس و

 وتسلم  لتوقیع محاضر االلتحاق2010 شتنبر 2 يوم الخمیس يلتحق أطر التدريس الجدد بنیابات وأكاديمیات تعیینھم
  .رسائل تعیینھم

  
  :يتم توقیع محاضر االلتحاق  وفق مايلي

  
واألطر المكلفة بتسییر المصالح المادية والمالیة بالمؤسسات التعلیمیة بالنسبة لھیئة التدريس وأطر اإلدارة التربوية  -

 وھیأة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي؛
  

  ؛التوجیه والتخطیط التربويفي  للمستشارين وللمفتشین بالنسبة بالنیابات اإلقلیمیة -
 

     . لھیئات تنسیق التفتیش الجھوي والتخصصيباألكاديمیات الجھوية للتربیة والتكوين بالنسبة -
  

  3المادة 
 :لھاتم خالت إلنھاء العملیات المتعلقة بإعداد الدخول المدرسي، و2010 شتنبر 8و 1 بین  ماتخصص الفترة الممتدة

  اإلقلیمیةالنیاباتالجھوية للتربیة والتكوين وعلى مستوى األكاديمیات  §
 تعیین ، وخاصةكافة العملیات واتخاذ الترتیبات الالزمة النطالق السنة الدراسیة في أحسن الظروفإتمام  -

 ،لداخلیاتا وفتح ، والنقل المدرسياإلجراءات المتعلقة بضمان انطالق اإلطعام المدرسيو ،األساتذة الجدد
 ؛واللباس الموحداللوازم المدرسیة  الكتب و منوتمكین التلمیذات والتالمیذ

اتخاذ كافة االستعدادات والتدابیر الالزمة لتأطیر وتتبع عملیة توزيع اللوازم والكتب المدرسیة المستعملة  -
 ؛ "ملیون محفظة"والجديدة في إطار المبادرة الملكیة 

 بالمدرسة، االجتماعیة لتشجیع اإلقبال على التمدرس والتصدي لعدم االلتحاق عملیة قافلة التعبئة تفعیل -
من "ھم خالل عملیة  بمن فیھم الذين تم التواصل معھم وإحصاؤج األطفال المنقطعین عن الدراسةوإعادة دم

 ؛"الطفل إلى الطفل
 عتماد خريطة المناطق التربوية؛ الوطنیة بااالنتقالیةتوزيع مناطق التفتیش في ضوء نتائج الحركة عملیة  إنھاء -
 ؛ التفتیشالمجالس اإلقلیمیة والمجالس الجھوية لتنسیقإتمام تشكیل  -
 ؛تأمین الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمینإرساء آلیات  -
 ؛"جیل مدرسة النجاح"الفرق المحلیة واإلقلیمیة والجھوية المكلفة بتنفیذ وتتبع مشروع تفعیل  -
 ؛تبعا لخصوصیة كل سلك تعلیمي )ة( المرشد)ة( األستاذزمة النتدابالترتیبات الالاستكمال  -
من التعلیم  األول والثانيللمستويین   خاصة بالنسبة استكمال تأھیل فضاءات التدريساإلشراف على  -

 ؛)ة(االبتدائي، واقتناء وسائل عمل األستاذ
 ،2010شتنبر  5 قبل  مؤسسات التربويةمع مديري التنظیم اجتماعات بداية السنة الدراسیة مع ھیأة التفتیش و -

  ؛سیة ومستجدات الموسم التربوي وآلیات تفعیلھامقرر تنظیم السنة الدرا لتقديم

  على مستوى المؤسسات التعلیمیة §
مواصلة عملیة تسجیل وإعادة تسجیل المتعلمات والمتعلمین الذين لم يتمكنوا من التسجیل خالل الفترة  -

 ؛)2010يولیو(األولى 
نطالق اإلطعام المدرسي وفتح الداخلیات وتوزيع اللوازم والكتب المدرسیة المستعملة والجديدة على ضمان ا -

 ؛  2010 شتنبر 16المتعلمات والمتعلمین قبل االنطالق الفعلي للدراسة يوم 
  لتعبئة االجتماعیة لتشجیع ودعم التمدرس ومحاربة ظاھرة عدم االلتحاقاتنظیم عملیة قافلة   -

  ؛بالمدرسة
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استعماالت الزمن، جداول الحصص، لوائح المتعلمات والمتعلمین :  النطالق الدراسة وھيتھیيء الوثائق الالزمة -
لمختلف األقسام، دفاتر النصوص، أوراق الغیاب، أوراق التنقیط، البرامج الدراسیة والوثائق التربوية بالنسبة 

   . للمدرسین الجدد
جیل مدرسة "في إطار مشروع  بتدائياال  من التعلیم األول والثانينمستويیال إسناد أقسام ةاستكمال عملی -

 ؛"النجاح
ولوائح المتعلمات والمتعلمین مقرر تنظیم السنة الدراسیة ملف تربوي يتضمن تزويد أطر ھیئة التدريس ب -

ويتعین الحرص على إسناد حصة أسبوعیة تامة لجمیع األساتذة، . ول الحصصاوجدلألقسام المسندة إلیھم 
 ؛وتضمین جداول الحصص غیر التامة حصصا ألنشطة داعمة أو أنشطة مندمجة

إطالعھم على مستجدات و  تقديم مقرر تنظیم السنة الدراسیة قصدجتماعات مع أطر ھیئة التدريساال عقد -
بالنسبة لكل قسم من أقسام ) ة(الكفیل) ة(، وانتداب األستاذالتربوي وإجراءات تأمین الزمن المدرسيالموسم 

  .المؤسسة

  4المادة 
مختلف المجاالت يقوم أطر التفتیش في ،  2010  شتنبر30 إلى غاية يوم الخمیس  شتنبر3ابتداء من يوم الجمعة 

  :يلما يب مھام تنسیق التفتیش الجھوي والمكلفون ب،والتخصصات
المصالح المادية والمالیة وأطر عقد اجتماعات مع أطر اإلدارة التربوية والتوجیه وو  التعلیمیة،مؤسساتزيارات للتنظیم  -

، والتأكد من توفر الجدد منھم عھم على المستجدات والجدد منھم بشكل خاص، إلطال،ھیئة التدريس، بشكل عام
 ؛على البرامج الدراسیة والوثائق التربوية

 ؛ معالجة القضايا المطروحة في مختلف المجاالتالعمل على -
 إسناد حصة التأكد من ، على أن يتم كلما أمكن ذلكلمؤسساتبا المصادقة على جداول الحصص النھائیة -

. مندمجة أنشطة أو حصصا ألنشطة داعمة  تامة،الغیر  تضمین جداول الحصص وأسبوعیة تامة لجمیع األساتذة، 
 ،بنسخةمن المفتش التربوي وإدارة المؤسسة يحتفظ كل وتتم المصادقة على جداول الحصص في خمس نسخ 

 ؛المعني باألمر ونیابة الوزارة واألكاديمیة الجھوية للتربیة والتكوين) ة(األستاذ خ إلى كل من وتوجه باقي النس
ن حق المتعلمات والمتعلمین یم وتأ،ن انطالق الدراسة في الوقت المحدد لھااضمل ت الضروريةءا اإلجراالتأكد من اتخاذ -

 ؛في االستفادة الكاملة من الحصص الدراسیة المقررة
 .ة حول الزيارات المنجزةرير مركزاتقبفي نھاية كل يوم  ابةالنیكاديمیة وموافاة األ -

  5المادة 
  : بتوجیه يقوم مديرو المؤسسات التعلیمیة

 شتنبر 30مفتشین قبل الجداول الحصص التي تعذرت المصادقة علیھا، وفق ما ھو محدد في المادة الرابعة، إلى  -
 ؛2010 أكتوبر 15جل أقصاه أة في قة علیھا وإرجاعھا إلى المؤسسدلمصال 2010

 أكتوبر 30النیابة قبل طاقم اإلدارة التربوية إلى باألستاذات واألساتذة وأعضاء  من جداول الحصص الخاصة تیننسخ -
 ؛2010

  .2010 شتنبر 30 قبل النیابةنسخة من استعماالت الزمن الخاصة بأقسام المؤسسة إلى  -

  6المادة 
 إلتمام مختلف العملیات التقنیة المرتبطة 2010 شتنبر13  االثنینيخصص يوم، على مستوى المؤسسات التعلیمیة

كما تشارك جمعیات آباء وأمھات . بالدخول المدرسي بإشراف من اإلدارة التربوية وبمشاركة ھیئة التدريس للمؤسسة التعلیمیة
وفیر شروط ضمان انطالق الدراسة في التاريخ تووأولیاء التلمیذات والتالمیذ والشركاء في إعداد برنامج حفل عید المدرسة، 

  .المحدد لھا
  
  

  7المادة 

   :يلي وفق ما لمتعلمات والمتعلمینل  للدخول التدريجي 2010 شتنبر 14  الثالثاءص يوميخص
 من سلك التعلیم  األول والثانيالمستويان(علمي جیل مدرسة النجاح  متعلمات ومتاستقبال :الفترة الصباحیة -

 ؛الثانوي التأھیلي  من ع المشتركجذالثانوي اإلعدادي  والمن  والسنة األولى  ،)االبتدائي
 .باقي المستويات الدراسیة  متعلمات ومتعلمياستقبال :الفترة الزوالیة -

  :خالل ھذا الیوميتم و
 ؛المحافظة علیھا صیانتھا وحثھم علىوبفضاءات المؤسسة والمتعلمین تعريف المتعلمات  -
 من األسبوعي؛مدھم باستعمال الز -
على أساس إتمام ھذه " ملیون محفظة"الشروع في توزيع اللوازم والكتب المدرسیة في إطار المبادرة الملكیة  -

 ؛2010 شتنبر 15العملیة يوم 
 ؛ وتجنب كل أشكال ھدر الزمن المدرسيااللتزام بهضرورة  وحثھم على نظام الداخليالعلى إطالعھم  -
 .لمدرسةھم للمشاركة في حفل عید اتھییئ -
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  8المادة 

جمیعا من أجل مدرسة ":تحت شعارسة بعید المدر 2010 شتنبر 15يوم األربعاء تحتفل المؤسسات التعلیمیة 
  "النجاح

 في تنشیط وتأطیر األنشطة المبرمجة في ھذا الیوم  أطر ھیئة التدريس إلى جانب أطر اإلدارة التربويةشاركوي
وأسرھم جمعیات آباء وأمھات وأولیاء التلمیذات والتالمیذ  والمنطقة التربويةمجموعة عمل مفتشات ومفتشي بمساھمة 

  .وشركاء المؤسسة

  

 المدرسیة الكتباللوازم وتوزيع مواصلة تم  كما ت،أداء النشید الوطني، بشكل جماعيتحیة العلم و ب ھذا الیومويستھل
  ."ملیون محفظة"  الملكیةمبادرةالفي إطار 

  9المادة 

 إلخباروتخصص الحصة األولى لكل مادة أوجزء منھا ، 2010تنبر  ش16الخمیس اسة بشكل فعلي يوم تنطلق الدر
 المراقبة المستمرة د ومواعینالتربوي والدعم قويموأشكال التبمختلف الجوانب المتعلقة بتنظیم الدراسة المتعلمات والمتعلمین 

، وعلى المحافظة على الكتب واللوازم  المقررة الدراسیةالحصص ضرورة المواظبة على حضورثھم على مع ح االمتحاناتو
  ". ملیون محفظة"المدرسیة الموزعة علیھم في إطار المبادرة الملكیة 

ويتعین الشروع في مراقبة غیاب التلمیذات والتالمیذ استنادا إلى اللوائح الرسمیة المسلمة من طرف إدارة المؤسسة 
  .النصوص ابتداء من ھذا الیومتعبئة المذكرة الیومیة ودفاتر كذا و

  10المادة 

يتم  كما .لقبلیة الضرورية إلنجاز البرامج المقررةتخصص الحصص الدراسیة األولى لتشخیص المكتسبات الدراسیة ا
على مستوى القسم وعلى مستوى المجالس تمرير الروائز الخاصة ببرنامج تقويم المستلزمات الدراسیة واستثمار نتائجھا 

  شتنبر29 و 22 بینالفترة الممتدة بالنسبة للمستويات والمواد المعنیة خالل والمجالس التعلیمیة ومجالس األقسام التربوية 
2010.  

 11المادة 

 للتعبیر عن رغبات إعادة التوجیه وانعقاد اللجن الخاصة للبت في 2010 شتنبر 30 إلى 3تخصص الفترة الممتدة من 
  .2010 نونبر 30  غايةإعادة التوجیه إلى لتقديم طلبات لتالمیذللتلمیذات وایة وتتاح فرصة استدراك. ھذه الرغبات

  

  مجالس المؤسسة: الباب الثاني

  12المادة 

تتخذ كل اإلجراءات والتدابیر التي تمكن من تفعیل المجالس التعلیمیة والمجالس التربوية ومجالس التدبیر ومجالس 
وتعقد المجالس الثالثة األولى . سیق والتدبیر التربوي واإلداري للمؤسسات التعلیمیةاألقسام  باعتبارھا آلیات للتأطیر والتن

  :  داخل الفترات التالیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تعقد اجتماعاتھا الدوريةاجتماعاتھا

 ؛2010 من شھر أكتوبر النصف األولخالل : االجتماع األول -

 ؛2011يناير شھر من النصف األول خالل : االجتماع الثاني -

 ؛2011  من شھر مارسالنصف األخیرخالل : االجتماع الثالث -

 .خالل األسبوع األخیر من السنة الدراسیة: رابعالجتماع اال -

 

 . لضبط وتنسیق العملیات التعلیمیة التعلمیة  إضافیة جتماعاتاويتعین على المجالس التعلیمیة، على الخصوص، عقد 

  . و كلما دعت الحاجة إلى ذلك عند نھاية كل دورة  اجتماعاتھاتعقد مجالس األقسامكما 

  

  13المادة 

برنامج العمل السنوي ولمشروع صیغة النھائیة لوضع الجالس التعلیمیة والمجلس التربوي  االجتماع األول للميتم خالل
ر للمصادقة علیھما وتوفیر عرضھما على مجلس التدبیقصد المؤسسة استنادا إلى ما أفرزه الدخول المدرسي من معطیات 

  .تنفیذالمستلزمات 
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  14المادة 

بالتقییم  ، استنادا إلى اقتراحات المجالس التعلیمیة والمجالس التربوية،خالل اجتماعه الثانييقوم مجلس التدبیر 
  .راسیةألسدوس الثاني من السنة الد التوقعي لبرنامجال وتدقیق أنشطة ، المؤسسةومشروعحصیلة برنامج ل المرحلي

  15المادة 
وضع جدولة  ب، استنادا إلى اقتراحات المجالس التعلیمیة والمجالس التربوية،يقوم مجلس التدبیر خالل اجتماعه الثالث

  . المرتبطة بنھاية السنة الدراسیة ووضع الخطوط العريضة لبرنامج عمل السنة الموالیة العملیاتزمنیة لتدبیر

  16المادة 

، استنادا إلى اقتراحات المجالس التعلیمیة والمجالس التربوية، بما خالل اجتماعه الرابعسسة يقوم مجلس تدبیر المؤ
  :يلي

 مشروع المؤسسة السنوي المتعلق ببرنامج العمل والموسم الدراسي والمصادقة على مشروع التقرير تقويم حصیلة -
  ؛

  ؛ قصد المصادقةنسخة منه إلى النیابةبعث يقوم مدير المؤسسة بتحیین النظام الداخلي للمؤسسة عند االقتضاء، و -
  إعداد مشروع البرنامج السنوي ألنشطة المؤسسة للموسم الموالي؛ -
 . اختتام الموسم الدراسي واالحتفال بعید العرش المجید التمیز بمناسبةتنظیم حفلوضع الترتیبات الخاصة ب -

 

  األيام التربوية والتظاھرات: الباب الثالث

  17المادة 

 التي يتم عالمیةباإلضافة إلى األيام الواردة في مواد ھذا الباب، يحدد مجلس تدبیر المؤسسة الئحة األيام الوطنیة وال
 عن الوزارة سنة  الصادرعالمیةاأليام الوطنیة وال االحتفال باالحتفاء بھا على مستوى المؤسسة وفقا لما ھو مثبت في دلیل

2009.  

  18المادة 

يتعین و. 2010 شتنبر 30 يوم الخمیس یوم الوطني لجمعیات آباء وأمھات وأولیاء التلمیذات والتالمیذ باليتم االحتفال
 ،مدتھا القانونیة المحددة في أنظمتھا األساسیةنتھیة المكاتب الم دعوةعلى السیدات والسادة رؤساء المؤسسات التعلیمیة 

  .عات الجاري بھا العملوفقا للتشري 2010قبل متم شھر دجنبر على تجديد مكاتبھا 
  
  

  19المادة 

 بناء أساسدرسة والمدرس ُالم"تحت شعار وم العالمي للمدرس  االحتفاء بالی2010 أكتوبر 5الثالثاء يتم خالل يوم 
  ".مدرسة النجاح

  20المادة 

لمملكة خیة ل التاريأھم المحطات استحضارعبر  ل بیوم التاريخ واالحتفاء بالوطنالحتفاا 2010 شھر نونبر يتم خالل
  .المغربیة

  21المادة 

، وتستغل ھذه المناسبة لتقديم 2010يتم االحتفاء باأليام الوطنیة للشراكة خالل األسبوع األول من شھر نونبر 
  .على تعبئة شركاء جددإبرام شراكات جديدة والحصیلة والتنويه بجھود الشركاء والمتعاونین والداعمین، مع العمل 

  

  22المادة 

 مارس 26 و21حتفاء بالیوم الوطني لقدماء تلمیذات وتالمیذ المؤسسات التعلیمیة خالل الفترة الممتدة بین يتم اال
  .، وتستغل ھذه المناسبة إلحداث جمعیات القدماء أو تجديد مكاتبھا2011
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  المراقبة المستمرة واالمتحاناتالدعم المؤسساتي و: الباب الرابع

  23المادة 

وذلك  ،نجاز البرامج المقررةإلالضرورية  تقويم المستلزمات الدراسیة نھاية الموسم الدراسي المنصرم، ونتائج يتم استثمار نتائج
 . تنظیم عملیات الدعم للتلمیذات والتالمیذ الذين ھم في حاجة إلى ذلكفي 

  24المادة 

وتجرى فروض آخر السنة . ذا الصددتجرى فروض المراقبة المستمرة في التعلیم االبتدائي وفقا للمذكرات الصادرة في ھ
  :الفترتین التالیتینخالل 
 ؛يات الزوجیة بالنسبة للمستو2011 يونیو 18 إلى 13 -
 . الفرديةلمستوياتل بالنسبة 2011 يونیو 22 إلى 20 -

  25المادة 

 فروضذه الھآخر  وتجرى .ا للمذكرات الصادرة في ھذا الصددوفق في التعلیم الثانوي فروض المراقبة المستمرةتجرى 
  :في الفترات التالیة

 لسلك الثانوي اإلعداديفي ا - 
o ؛2011 يناير 18 و 10خالل الفترة المتراوحة بین : األسدوس األول 
o 13 ومن ، بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي2011 يونیو 11 إلى 6من  ة الممتدالفترةخالل : األسدوس الثاني 

 لثانیة إعدادي؛ بالنسبة للسنتین األولى وا2011 يونیو 18إلى 
 

 التأھیليفي السلك الثانوي  - 
o ؛2011 يناير 22 و 13 خالل الفترة المتراوحة بین :األسدوس األول 
o بكالورياسنة الثانیة للبالنسبة  2011 يونیو 4 إلى و ماي27 منخالل الفترة الممتدة : األسدوس الثاني، 

 .ولى بكالوريااألالسنة  و المشتركةللجذوع بالنسبة 2011 يونیو 11 إلى 6ومن 

  26المادة 

  .2011 يناير 20ابتداء من يوم یة  االبتدائ الموحد المحلي لنیل شھادة الدروسيجرى االمتحان
  .2011  يونیو24تجرى اختبارات االمتحان الموحد اإلقلیمي لنیل شھادة الدروس االبتدائیة ابتداء من يوم 

  27المادة 

  . 2011 يناير 19اإلعدادي ابتداء من يوم  السلك  الموحد المحلي لنیل شھادةيجرى االمتحان
 .2011 يونیو 20تجرى اختبارات االمتحان الموحد الجھوي لنیل شھادة السلك اإلعدادي ابتداء من يوم 

  
  28المادة 

بارات الدورة وتجرى اخت. 2011 يونیو 16 و15 و14تنظم اختبارات الدورة العادية لالمتحان الوطني الموحد لشھادة البكالوريا أيام 
، وتجرى مداوالت 2011 يونیو 18 و 17العادية لالمتحان الجھوي الموحد للمترشحین األحرار وللسنة األولى من سلك البكالوريا يومي 

  .2011 يونیو 23الدورة العادية المتحانات البكالوريا يوم 

  29المادة 

، وتجرى اختبارات الدورة 2011 يولیو 9 و 8  و7الوريا أيام تجرى الدورة االستدراكیة لالمتحان الوطني الموحد لشھادة البك
 ،2011 يولیو 5 و 4يومي االستدراكیة الخاصة باالمتحان الجھوي الموحد للمترشحین األحرار وللسنة األولى من سلك البكالوريا 

  .2011 يولیو 14كالوريا يوم  وتجرى مداوالت الدورة االستدراكیة المتحانات الب.2011 يولیو 6و األشغال التطبیقیة يوم 

 30المادة 

 27 ، ومن 2011 يونیو 11 إلى 6متحانات البكالوريا من الدورة العادية المترشحین الجتیاز لفائدة التنظم حصص الدعم 
  . لفائدة المترشحین الجتیاز الدورة االستدراكیة2011 يولیو 5يونیو إلى 
  

 إلى 13االمتحان الموحد الجھوي لنیل شھادة السلك اإلعدادي من وتنظم حصص الدعم بالنسبة للمترشحین الجتیاز 
  .2011 يونیو 18

  
 إلى 20وتنظم حصص الدعم بالنسبة للمترشحین الجتیاز االمتحان الموحد اإلقلیمي لنیل شھادة الدروس االبتدائیة من 

 . 2011 يونیو 22
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 المھنیةالمباريات  واالمتحانات: الخامسالباب 

  31 المادة

 22 و21  أيام2010 لسنة تنظم امتحانات الكفاءة المھنیة، و2010 شتنبر 25 و24تنظم امتحانات الكفاءة التربوية يومي 
  . 2010  أكتوبر23و

  .2011 شتنبر 10 و1الفترة الممتدة بین  خالل 2011تنظم امتحانات الكفاءة المھنیة لسنة 

 32المادة 

 27لمعلمین والمعلمات والمراكز التربوية الجھوية بجمیع الشعب ابتداء من تجرى امتحانات التخرج من مراكز تكوين ا
  .2011يونیو 

  33 المادة

 برسم بجمیع الشعب )السنة الخامسة( شعبة تكوين أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي  إلىتجرى مباريات الدخول
  .2011 يولیو 5 ابتداء من 2012/2011الموسم الدراسي 

  

  34المادة 

 إلى غاية األسبوع األول من شھر 2011مباريات التبريز للتعلیم الثانوي بجمیع التخصصات ابتداء  من  شھر مارس تجرى 
 .2011يولیو 

 1يومي لتأھیلي اتجرى مباراة الدخول إلى السنة الثانیة من شعبة التبريز والمفتوحة في وجه أساتذة التعلیم الثانوي 
 .2011يولیو  2و

ل إلى السنة األولى من شعبة التبريز بالنسبة للمترشحین الوافدين من األقسام التحضیرية للغة تجرى مباراة الدخو
 (DEUG)؛ وكذا بالنسبة للمترشحین الحاملین لشھادة الدراسات الجامعیة العامة العربیة واللغة الفرنسیة واالقتصاد والتسییر

 .2011 يولیو 7  ابتداء منفي جمیع الشعب

  35 المادة

  .2011 يونیو15لمركز الوطني لتكوين مفتشي التعلیم ابتداء من  من اامتحانات التخرجتجرى 
 .2011 يولیو 5تجرى مباراة الدخول للمركز الوطني لتكوين مفتشي التعلیم، بجمیع التخصصات ابتداء من و

  36 المادة

  .2011 يونیو 15التخطیط التربوي ابتداء من تحانات التخرج من مركز التوجیه وتجرى ام
  .2011 يولیو 7التخطیط التربوي، بجمیع التخصصات انطالقا من  مباريات الدخول لمركز التوجیه وتجرىو

  37المادة 

 يولیو 15وتجرى مباريات الدخول لمراكز تكوين المعلمین والمعلمات والمراكز التربوية الجھوية بجمیع الشعب انطالقا من 
2011.  

  التأطیر التربوي: السادسالباب 

  38المادة 

  :تعقد ملتقیات ھیئة التفتیش وفق خمس محطات
  المحطة األولى لتدقیق برامج العمل التربوية الجھوية واإلقلیمیة وانطالق الموسم الدراسي الجديد؛ -
  المحطة الثانیة وتركز على تتبع السیر العام إلنجاز برامج العمل التربوية لألسدوس األول؛ -
   حصیلة تنفیذ برامج العمل التربوية خالل األسدوس األول؛المحطة الثالثة وتتناول تقديم -
المحطة الرابعة وتركز على تتبع سیر إنجاز برامج العمل التربوية لألسدوس الثاني وإعداد مشاريع برامج العمل التربوية  -

  ؛2012/2011للموسم 
 وتحلیل النتائج المحصل علیھا وتحديد المحطة الخامسة وتتناول تقويم الحصیلة العامة لبرامج العمل التربوية، ودراسة -

 .المواليمنھجیات التدخل والمعالجة والمصادقة على برنامج العمل التربوي للموسم 
 

  39المادة 

برمجة  على ، بتنسیق مع مديري المؤسسات التعلیمیة والمصالح المعنیة بالنیابات اإلقلیمیة،تحرص ھیئة التفتیش
 .تأمین الحصص الدراسیة المبرمجة السیر العادي للدراسة وة بشكل يراعي واللقاءات التربويتنظیم الندوات
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  40المادة 

  : مستوياتةالموسم التربوي تفعیل العمل بالفرق التربوية وفق ثالثفي بداية يتم 
 ؛ والمستجدات التربويةالبرامج الدراسیةتبع تنفیذ ت -
  التجديد التربوي؛ مشاريعتتبع -
 .إجراء البحوث والدراسات -

  .التربويةالجتماعات الفرق وتحدد أنصاف أيام قارة 

 

  التكوين المستمر: بعالباب السا

  41 المادة

تعطى األسبقیة و.  أيام للتكوين المستمر في السنةة إلى خمسةمن ثالث  والتقنیة األطر التربوية واإلداريةستفیدت
  . التكوينات ھذهالذين لم يسبق لھم أن استفادوا منموظفین لل

  
م األكاديمیات الجھوية للتربیة والتكوين بتحديد فترات التكوين المستمر وفقا للخصوصیات الجھوية واإلقلیمیة مع تقو

، وذلك عبر آلیات جھوية وإقلیمیة تتولى برمجة وتنظیم  والحرص على تأمین الزمن المخصص للتعلممراعاة األولويات الوطنیة
  :ذا الصدد االسترشاد بالفترات والصیغ التالیةويمكن في ھ. وتتبع دورات التكوين المستمر

    
  ؛فترة ما قبل االنطالق الفعلي للدراسة -
 ؛خالل شھر يولیو -
 الستكمال تكوين أساتذة التعلیم االبتدائي الذين تم إدماجھم في إطار 2010  شتنبر 8 إلى 2الفترة الممتدة  من  -

 ؛التوظیف المباشر
 سدوس الثاني عند االقتضاء؛عطلتا منتصف األسدوس األول ومنتصف األ -
 ؛ الثانوي اإلعدادي ألساتذة سلك التعلیمأنصاف األيام بالنسبة -
  التعلیم الثانوي التأھیلي؛ سلك جداول حصص أساتذةعند وضعتؤخذ بعین االعتبار  أنصاف أيام قارة -
  ؛تنظیم جامعات صیفیة للتكوين في المجاالت ذات األولويةالعطلة الصیفیة من خالل  -
 .ألطر اإلدارية والتقنیةبالنسبة ل) الجمعة والسبت(ة األسبوع نھاي -

  
 

  واإلعداد للموسم التربوي المواليإنھاء السنة الدراسیة : ثامنالباب ال

  42المادة 

تسجیل إعادة  وتجرى عملیة .2011بتدائي ابتداء من شھر أبريل تتم عملیة التسجیل بالسنة األولى من التعلیم اال
 بعد إنھاء جمیع العملیات المتعلقة 2011الثانوي بسلكیه ابتداء من فاتح يولیو لمین بالتعلیم االبتدائي وعالمتعلمات والمت

  .باالمتحانات

المستفیدين من اللوازم المدرسیة الخاصة بكل مستوى دراسي مع إخبار الكتب وتسلم للمتعلمات والمتعلمین لوائح 
  .لم لھمتب واللوازم المدرسیة التي ستسبلوائح الك" ملیون محفظة "المبادرة الملكیة

  .2011  واإلعالن عن لوائح الممنوحین قبل متم شھر يولیوھا فیالبت ويتم 2011 مارس 15تعبأ طلبات المنح ابتداء من 

وتخصص الفترة الممتدة من ، 2011 مارس 15بتداء من بطاقات الرغبات الخاصة بالتوجیه وبطاقات الترشیح الخاصة اتعبأ 
  . النعقاد لجن االختیار األولي2011 ماي 31ى  إل23

يقوم مديرو المؤسسات التعلیمیة االبتدائیة والثانوية اإلعدادية بتنظیم عملیة استرجاع الكتب المدرسیة الموزعة في 
دة توزيعھا في واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتخزينھا من أجل إعا" ملیون محفظة"بداية السنة الدراسیة في إطار المبادرة الملكیة 

  .2011 - 2012بداية الموسم الدراسي 

  

  43المادة 

  .2011 يونیو 27تعقد مجلس األقسام والتوجیه للتداول في نتائج نھاية السنة والنظر في رغبات التوجیه ابتداء من 

  44المادة 

ضمینه المعطیات النھائیة  أعاله، بعد ت16يوجه مديرو المؤسسات التعلیمیة التقرير السنوي المشار إلیه في المادة 
  .لحصیلة السنة الدراسیة، إلى النیابات اإلقلیمیة واألكاديمیات الجھوية للتربیة والتكوين قصد االستثمار
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  45المادة 

و يستثنى ، 2011 یوليو 9 السبتيوم  بمختلف األسالك التعلیمیةيتم توقیع محاضر الخروج بالنسبة ألطر ھیئة التدريس 
  . ھذه األعمالإتمامبإنجاز أعمال يتطلب تنفیذھا تجاوز ھذا التاريخ حیث يوقعون محاضر الخروج بعد  ون المكلفمن ذلك

إتمام فیوقعون محاضر الخروج بعد  ،التعلیمیةأما أطر اإلدارة التربوية ومختلف الموظفین واألعوان العاملین بالمؤسسات 
الترتیبات المتعلقة بالدخول المدرسي الموالي بما ، ونھاية السنةت جمیع العملیات المرتبطة بنھاية السنة الدراسیة واحتفاال

  . مع اتخاذ اإلجراءات الضرورية لضمان المداومة خالل العطلة الصیفیة، استعماالت الزمن وجداول الحصص ولوائح األقسامفیھا

  

  46المادة 

 يولیوشھر  خاللإقلیمیا وجھويا عرش المجید اختتام الموسم الدراسي واالحتفال بعید الالتمیز بمناسبة تنظم احتفاالت 
2011.  

  47المادة 

 على  االنتقالیةةاإلقلیمیة، العملیات المتعلقة بالحركالنیابات تجرى على صعید األكاديمیات الجھوية للتربیة والتكوين و
 .2011، قبل نھاية شھر يولیوجین الجدديتعیین الخركذا  و،وبإعادة االنتشار، الصعید الجھوي

  48لمادة ا

التظاھرات الرياضیة تنظیم مختلف في ، عطلتي منتصف األسدوس األول ومنتصف األسدوس الثانيف یتوظيمكن 
  .تبادل الزيارات بین المؤسسات الوطنیة واألجنبیةووالثقافیة والفنیة اإلقلیمیة والجھوية والوطنیة، 

  

  49المادة 

للمترشحین المسموح  ماعدا بالنسبة ،2010 يونیو 30الخمیس  يوم المتعلمین للمتعلمات وتنتھي الدراسة بالنسبة
    .لھم اجتیاز الدورة االستدراكیة المتحانات البكالوريا

  

  50المادة 

  :تحدد العطل المدرسیة كالتالي
  

  عدد األيام  )1(تواريخھا   العطل المدرسیة  ت.ر

  4  1431إلى يوم ثاني شوال  1431 رمضان 29من يوم   عید الفطر  1

  1  2010 نونبر6 يوم السبت  مسیرة الخضراءال  2

    منتصف األسدوس األولعطلة  3
  8  2010 نونبر21حدأل يوم اإلىنونبر  14 حدألمن يوم ا  عید األضحىعید االستقالل وو

  1  1432يوم فاتح محرم    السنة الھجريةفاتح  4

  1  2011ر يوم السبت فاتح يناي  فاتح السنة المیالدية  5

  1  2011 يناير 11 يوم الثالثاء  ضة االستقاللذكرى تقديم عري  6

فاتح  الثالثاءإلى يوم  2011 يناير 23 األحدمن يوم    السنة الدراسیةعطلة منتصف  7
  10  2011ايرفبر

  2  1432  األول ربیع 13 و 12يومي   عید المولد النبوي  8

  أبريل12  أبريل إلى يوم  الثالثاء3من يوم األحد    الثاني منتصف األسدوسعطلة  9
2011  10  

  1  2011األحد فاتح ماي يوم   عید الشغل  10

  4    )*(عطل جھوية   11
  43  المجموع    

 
  .يراعى إدخال الیوم األول واألخیر من العطل المذكورة أعاله

  . فقطخالل األسدوس الثاني تبرمج أيام ھذه العطل من طرف األكاديمیات الجھوية للتربیة والتكوين: )*(
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  51المادة 
ھذا المقرر حسب خصوصیات الجھة شريطة من  50 المادة مكن لألكاديمیات الجھوية للتربیة والتكوين تكییف مقتضیاتي

   .احترام عدد أيام الدراسة وتواريخ إجراء االمتحانات الوطنیة

  52المادة 
  .يعمل بھذا المقرر ابتداء من تاريخ توقیعه

                                                        
  1431 رمضان 14 :بالرباط فيو حرر 

  2010 أغسطس 25: لـالموافق 


