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 بالغ حصفي
 

 

 الامتحاانت االإشهادية لنيل شهادة ادلروس  الجتياز الأحرارفتح ابب ترش يحات  

 الابتدائية وشهادة السكل االإعدادي

 
يداع ترش يحات الأحرار  تعلن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي أأن اإ

سيمت حرصا عىل  2018الابتدائية وشهادة السكل االإعدادي برمس دورة  الجتياز امتحاانت نيل شهادة ادلروس

ىل غاية يوم  2017دجنرب  18ابتداء من يوم االإثنني وذكل  ،www.men.gov.maالبوابة االإلكرتونية للوزارة  واإ

 .كآخر أأجل للرتش يح 2018يناير  18امخليس 

 

تالميذ  ني أأحرار يف وجهبصفة مرتحشالجتياز امتحاانت نيل شهادة السكل االإعدادي ح الرتش ي ويفتح ابب

وس ادلر   عىل شهادةلنيلثالثة من السكل االإعدادي واحلاص ابلس نة انيالتعلمي املدريس اخلصويص املسجل مؤسسات

لمي بية والتعسسات الرت املسجلني مبؤ غري املرتحشني ، وكذا دلروس الابتدائية أأو ما يعادهلامالابتدائية أأو شهادة هناية ا

بتدائية روس الا عىل شهادة ادلروس الابتدائية أأو شهادة هناية ادلنيالتعلمي املدريس اخلصويص واحلاصلالعمويم أأو 

 .أأو ما يعادهلام مع ميض س نتني قبل س نة الرتش يح

ن ار أأو مالجتياز امتحاانت نيل شهادة ادلروس الابتدائية بصفة مرتحش حر من فئة الصغ يسمح ابلرتش يحو 

  .للك خشص غري ممدرسفئة الكبار 

التسجيل عرب البوابة االإلكرتونية اخملصصة للرتش يحات داخل الآجال  ويتعني عىل املرتحشني بصفة أأحرار

يداع ملف الرتش يح الوريق واإ ، ورة حديثة العهد للمرتحش)ة(ش يح صاحملددة ذلكل، مع تضمني البطاقة االإلكرتونية للرت 

قلميية التابع لها حمل سكن املرتحش ، عىل أأن يرفق هذا امللف 2018 يناير 18يف أأجل أأقصاه وذكل  ،ابملديرية االإ

ه تضمني ملف الرتش يح الزتاما مصادق عىل حصة توقيعاملس تخرج من البوابة االإلكرتونية، فضال عن بوصل الرتش يح 

https://candidaturebac.men.gov.ma/
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اخلاصة بزجر الغش  يقر فيه املرتحش )أأو ويل أأمره ابلنس بة للمرتحشني الأحرار من فئة الصغار( ابطالعه عىل القوانني

 .2016غشت  25بتارخي  02.13القانون رمق يف الامتحاانت املدرس ية والزتامه مبقتضياهتا، خاصة 

عاقة، والراغبني يف  أأما ابلنس بة للمرتحشني جراءات تكييفالأحرار يف وضعية اإ جراء رشوط اإ  الاس تفادة من اإ

رفاق ملفات ترش يحهم بطلب يف املوضوع معزز مبلف حصي يثبت  فيتعني علهيم الاختبارات والتصحيح،  . الإعاقةااإ

 


