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 بالغ حصفي                       

 

أ صدرت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي املقرر الوزاري اخلاص بتنظمي الس نة 

ىل حتديد خمتلف احملطات والعمليات وال نشطة املربجمة 2017-2018ادلراس ية  بأ قسام ابل سالك التعلميية الثالث و  اذلي هيدف ا 

 .حتضري شهادة التقين العايل

 انطالق ادلراسة منذ اليوم ال ول املقرروضامن ، ادلخول املدريس املقبلا ىل توفري الرشوط املالمئة ل جناح  سعيا مهناو 

فقد حددت اكفة احلصص ادلراس ية املقررة خالل املومس ادلرايس، التلميذات والتالميذ من الاس تفادة من وكذا متكني ، لها

ام التحضري لشهادة بأ قسكذا و  ،ابل سالك التعلمية الثالث 2017ش تنرب  7يوم امخليس يف ادلراسة بشلك فعيل لوزارة  انطالق ا

  .التقين العايل

وموظفي ال دارة الرتبوية وهيئات التفتيش وال طر امللكفة للتحاق أ طر ودد مك 2017ش تنرب  6ال ربعاء يوم كام حددت 

ية واملالية وهيئة التوجيه والتخطيط الرتبوي وهيئة ادلمع ال داري والرتبوي والاجامتعي وال طر ال دارية بتس يري املصاحل املاد

 مبقرات معلهم. املشرتكة جبميع درجاهتم

 يف الفرتة الزوالية لنفس اليوم لتوقيع حمارض ال لتحاق ابلعمل واملشاركة وس يلتحق أ طر هيئة التدريس مبقرات معلهم 

متام خمتل رشاف من املديرين يف ا   الرتبويني.ف العمليات التقنية املرتبطة ابدلخول املدريس اب 

وكذا العطل  ،وحرصت الوزارة من خالل هذا املقرر دىل توزيع متوازن لفرتات ادلراسة والتحضري لالمتحاانت

املدرس ية، حيث معلت دىل برجمة عطةل مدرس ية بعد لك س بعة أ سابيع من ادلراسة يف املتوسط، مع توحيدها بني التعلمي 

 .املدريس واجلامعي

، وذكل نتيجة التقيمي اذلي نظمته الوزارة دىل مس توى توحيد العطل املدرس ية ابلنس بة مجليع اجلهات كام قررت الوزارة 

، واذلي شاركت فيه عينات من مجيع مكوانت خبصوص التقس مي اجلهوي للعطل مييات اجلهوية للرتبية والتكوينمجيع ال اكد

املنظومة الرتبوية )تالميذ، أ ساتذة، مديرو املؤسسات التعلميية، مفتشون تربويون...( وكذا عينات من مجعيات أ همات وأ ابء 

 املدين.وأ ولياء التلميذات والتالميذ ومن مجعيات اجملمتع 

وميكن الاطالع دىل مقتضيات املقرر ادلرايس وتوارخي املراقبة املس مترة والامتحاانت وكذا توارخي امتحاانت الكفاءة 

 . www.men.gov.maولواحئ العطل املدرس ية من خالل البوابة ال لكرتونية للوزارة  والرتبوية املهنية
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