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 وريا،البكالأيتها التلميذة، أيها التلميذ، أنت مقبل)ة( على اجتياز امتحان الحصول على شهادة 

 ستتضح لك معالم مستقبلك الدراسي والمهني بعد الحصول على هذه الشهادة. حيث

ويستمد هذا االمتحان أهميته من كونه الوسيلة المتاحة للتحقق من مدى تحكمك في المعارف 
والمهارات التي شملها التدريس بسلك البكالوريا، وبالتالي معرفة مدى استعدادك لمواصلة دراستك بنجاح 

 بعد البكالوريا. في مرحلة ما

ذا كانت المثابرة والجدية خالل السنة الدراسية من أهم شروط  االمتحان، فإن  النجاح في هذاوا 
االستعداد النفسي والمادي الجتيازه، وتدبير مرحلة اإلعداد النهائي له سيقوي ثقتك بنفسك ويساعدك 

 .ذلك على تركيز المعارف والمهارات الضرورية لتحقيق

لى توجيه مجهوداتك وتركيزها أثناء فترة اإلعداد لالمتحانات أو خالل اجتياز وللمساعدة ع
لتزويدك بالمعلومات األساسية حول تفاصيل هذا االستحقاق  االختبارات، فقد تم إعداد هذا الدليل خصيصا

 .لهالتربوي الهام، وكذا مدك ببعض اإلرشادات التي ستساعدك على التحضير الناجع 
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 الدليلمحاور 
 تتمحور عناصر هذا الدليل حول: 

 لبكالورياامتحان ا تنظيم .1

 لبكالورياامتحان ا مكونات .2

 المترشحين إنجازات تصحيح .3

 النجاح شروط .4

 لالمتحان اإلعداد في توجيهات .5

 لالمتحاناإلعداد  تنظيم .6

 لالمتحان عداداإل وتيرة .7

 االختبارات اجتياز .8

 وعواقبه االمتحان في الغش .9

 النتائج عن اإلعالن .10

 الشكايات .11

 هامة ومعطيات مستجدات .12

 (2017دورة  -مالحق )تواريخ ومواقيت االمتحان الوطني الموحد .13
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 تنظيم امتحان البكالوريا .1

تنظم امتحانات البكالوريا وفق مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي 
(، بشأن تنظيم امتحانات شهادة 2006أكتوبر  16الموافق ل  1427من رمضان  23صادر في ) 2385.06رقم 

 : المذكور على الموقع التالي لقرارطالع على ا. ويمكن االكما وقع تتميمه وتعديلهالبكالوريا 
https://moutamadris.men.gov.ma . 

ر بشأن دفتر مساط لمقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهنيمختلف محطات هذا االمتحان  ويخضع تدبير 
 البكالوريا. امتحانات

 

يمكنك و .إجراء امتحانات البكالوريا بمذكرة تصدرها الوزارة بداية كل سنة دراسيةيتم اإلعالن عن تواريخ كما  
 طالع على هذه المذكرة على نفس العنوان المشار إليه أعاله.اال

 

 الشعب والمسالك .  1.1
 :وريا على الشعب والمسالك التاليةيشمل نظام البكال

 شعب ومسالك التعليم العام  .1
 

 األصيل التعليم شعبة: 
 الشرعية؛ العلوم مسلك .أ
 .العربية اللغة مسلك .ب

 اآلداب والعلوم اإلنسانية: شعبة 
 مسلك اآلداب؛ .أ
 ؛خيار فرنسية-الك الدولية للبكالوريا المغربيةالمس ،اآلدابمسلك  .ب

 مسلك العلوم اإلنسانية.ج. 
 التجريبية العلوم شعبة: 

 فيزيائية؛ال العلوم مسلك .أ
 ؛خيار فرنسية-للبكالوريا المغربيةالمسالك الدولية ، فيزيائيةال العلوم مسلك .ب

 واألرض؛ الحياة علوم مسلكج. 
  ؛خيار فرنسية-المسالك الدولية للبكالوريا المغربية، واألرض الحياة علوم مسلك .د
 .الزراعية العلوم مسلك  .ه

 الرياضية العلوم شعبة: 
 مسلك العلوم الرياضية )أ(؛ .أ
  ؛خيار فرنسية-للبكالوريا المغربيةالك الدولية المس، مسلك العلوم الرياضية )أ( .ب
 مسلك العلوم الرياضية )ب(؛ .ج
  ؛خيار فرنسية-الك الدولية للبكالوريا المغربيةالمس، مسلك العلوم الرياضية )ب( .د

 

https://moutamadris.men.gov.ma/
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  شعب ومسالك التعليم التكنولوجي .2

 والتدبير االقتصادية العلوم شعبة: 
 مسلك العلوم االقتصادية؛ .أ
 .مسلك علوم التدبير المحاسباتي .ب

 :شعبة العلوم والتكنولوجيات 
 مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية؛ .أ
 مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية. .ب
 .شعبة الفنون التطبيقية 

  شعب ومسالك البكالوريا المهنية .3

  شعبة الهندسة الميكانيكية 
 التصنيع الميكانيكيمسلك  .أ
 مسلك صناعة الطائرات .ب
  شعبة الهندسة الكهربائية 

 مسلك الصيانة الصناعية
  شعبة الفالحة 

 مسلك تسيير ضيعة فالحية
 . شروط الترشيح2.1

 يسمح بالمشاركة في امتحانات البكالوريا:
 بصفة مترشحين رسميين: .أ

 مؤسسات التربية والتعليم العمومي أو التعليم المدرسي الخصوصي المسجلون في السنة  تلميذات وتالميذ
، والموجهون إلى التعليم الثانوي ""شهادة السلك اإلعدادي الحاصلون علىاألولى من سلك البكالوريا 

 التأهيلي.

 غير النظام التعليمي المغربي، والذين  التلميذات والتالميذ الرسميون الذين تابعوا دراستهم بنظام تعليمي آخر
 رخص لهم بمتابعة الدراسة في السنة الختامية من سلك البكالوريا.

 

 حرار:بصفة مترشحين أ .ب

 :حر كاآلتيمترشح الجتياز امتحانات البكالوريا كشروط الترشيح  تتحدد
 

  إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي اإلعدادي منذ ما ال يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح بالنسبة لغير
 الحاصلين على البكالوريا؛

  لين البكالوريا بالنسبة للحاصالترشح في شعبة لم يسبق الحصول فيها أو في إحدى مسالكها على شهادة
 على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة؛
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  التسجيل عبر البوابة اإللكترونية المخصصة للترشيحات داخل اآلجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة
 ، ويتم تقديم طلب الترشيح وفق الخطوات اآلتية:اإللكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح)ة(

 

  تعبئة بطاقة الترشيح اإللكترونية وجوبا من طرف المترشح)ة( مع المصادقة عليها من خالل البوابة
 اإللكترونية للوزارة عبر الرابط المخصص لذلك؛ 

 

  طباعة وصل بطاقة الترشيح في نسختين؛ 
 

  ها المتواجد ب المديرية اإلقليميةلدى المصالح المختصة ب داخل اآلجال المحددةإيداع ملف طلب الترشيح
مقابل ك وذل بالوثائق الضروريةو مرفقا بوصل الترشيح المستخرج من البوابة اإللكترونية مقر سكناك

 .التأشير على النسخة الثانية من وصل بطاقة الترشيح
 

 )ة(حرال )ة(مترشحللكما ال يسمح  .باجتياز امتحانات البكالوريا ألكثر من ثالث دوراتللمترشح)ة( الحر وال يسمح 
 الترشح من جديد الجتياز هذه االمتحانات. دون تقديم مبرر مقبول،  ،ا االمتحاناختبارات هذأحد تخلف عن اجتياز الذي 

 المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة اإللكترونية للوزارة.األحرار ويمكن للمترشحين 
 

 مكونات امتحان البكالوريا .2
 :امتحان نيل شهادة البكالوريا من يتكون 

 ؛%25ة االمتحان الجهوي الموحد، ويحتسب بنسب 

   ؛%50االمتحان الوطني الموحد، ويحتسب بنسبة 

  المراقبة المستمرة، وتشمل مجموع المواد الدراسية المقررة بالسنة الختامية من سلك البكالوريا وتحتسب
 .%25بنسبة 

 . االمتحان الجهوي الموحد1.2
 من سلك البكالوريا األولىاالمتحان الجهوي الموحد لنهاية السنة  أ.

الممدرسون اختبارات  ، ويجتاز خالله التالميذينظم هذا االمتحان في نهاية السنة األولى من سلك البكالوريا
، وهي مواد لن 2006أكتوبر  16بتاريخ  2385.06في بعض المواد المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم

 يتم اجتيازها في االمتحان الوطني الموحد لمتم السنة الثانية من سلك البكالوريا.

تجرى اختبارات هذه المواد في فقرات مقرر السنة االولى من سلك البكالوريا، ويحتسب معدل هذا االمتحان 
ال تعتبر نتائج االمتحان الجهوي الموحد، الذي يعد إلزاميا، و  من المعدل العام لنيل شهادة البكالوريا %25بنسبة 

لى السنة الثانية من سلك البكالوريا بناء على إذي يتخذ قرارات انتقال التالميذ في مداوالت مجلس القسم ال



7/22 

 2017- والمترشحالمترشحة  دليل  -البكالوريانيل شهادة  امتحانات - والتوجيهالمركز الوطني للتقويم واالمتحانات 

نتائج المراقبة المستمرة فقط. ويمكن للمترشحات والمترشحين الرسميين الذين لم يتمكنوا، لسبب قاهر، من 
 اجتياز بعض أو كل اختبارات هذا االمتحان من اجتياز دورة استدراكية يتم تحديد تاريخ إجرائها كل سنة.

فتح  مت أهداف المدرسة المغربية، فقد وانسجاما مع اختيارات الوزارة التي تعتبر األسرة شريكا في تحقيق
المجال أمام أسر التلميذات والتالميذ الذين قرر مجلس القسم انتقالهم للسنة الختامية من سلك البكالوريا، 

، إلبداء الرأي في شأن إمكانية 20من  8والحاصلين على معدل في االمتحان الجهوي للسنة األولى يقل عن 
يونيو  20بتاريخ  98ملية وفق مقتضيات المذكرة تكرار السنة األولى من سلك البكالوريا. ويتم تنظيم هذه الع

2007. 

ومن جهة أخرى، فاالمتحان الجهوي الموحد للسنة األولى من سلك البكالوريا هو جزء أساسي من امتحانات 
شهادة البكالوريا، وقد لوحظ خالل السنوات الماضية أن عددا مهما  نيلالبكالوريا، ولنتائجه تأثير كبير على 

ت والمترشحين ال يتمكنون من الحصول على شهادة البكالوريا بسبب معدالتهم المتدنية في من المترشحا
االمتحان الجهوي الموحد، األمر الذي يتطلب من المقبلين على اجتياز هذا االمتحان إيالءه االهتمام الضروري 

وف نة النهائية في ظر والتحضير له بجدية كبيرة قصد الحصول على معدل يمكن من اإلعداد الستحقاقات الس
 مالئمة وبضمانات أكبر للنجاح.

 ب. االمتحان الجهوي الخاص بالمترشحات والمترشحين األحرار
 

يجتاز المترشحات والمترشحون األحرار اختبارات االمتحان الجهوي الموحد في المواد الدراسية المقررة 
ا أن هذه الفئة من المترشحين غير معنية بسلك البكالوريا غير المشمولة باالمتحان الوطني الموحد، علم

بالمراقبة المستمرة. وتحتسب نتائج هذا االمتحان باعتماد نفس معامالت المواد المعمول بها بالنسبة 
 للمترشحين الرسميين.

 

 االمتحان الوطني الموحد .2.2 
لمميزة اختباراته المواد اينظم االمتحان الوطني الموحد في متم السنة النهائية من سلك البكالوريا، وتشمل 

من المعدل  %50لكل شعبة دراسية باإلضافة إلى اللغة األجنبية الثانية. ويحتسب معدل هذا االمتحان بنسبة 
 اختباراته المترشحون الرسميون والمترشحون األحرار على حد سواء. العام لنيل شهادة البكالوريا ويجتاز

 

الموحد بعد اإلعالن عن نتائج الدورة العادية المتحانات البكالوريا تنظم دورة استدراكية لالمتحان الوطني 
المترشحون الرسميون الذين لم  بأسبوعين على األقل. ويجتاز اختبارات الدورة االستدراكية لهذا االمتحان

ة ر في هذه الدو  يتوفقوايتمكنوا لسبب قاهر من اجتياز بعض أو كل اختبارات الدورة العادية، أو الذين لم 
بدون نقطة موجبة للرسوب أو الذين حصلوا على معدل ال يقل  20من  7يقل عن  وحصلوا على معدل عام ال

مع نقطة موجبة للرسوب، في مادة واحدة فقط في االمتحان الوطني الموحد. ويجتاز  20من  10عن 
 المترشحون للدورة االستدراكية اختبارات جميع مواد االمتحان الوطني الموحد.
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حق المترشحات والمترشحين األحرار الذين لم يتمكنوا بسبب قوة قاهرة من اجتياز بعض أو كل  ومن
 20من  7اختبارات الدورة العادية أو الذين لم يتوفقوا في هذه الدورة، وحصلوا على معدل عام ال يقل عن 

د اد االمتحان الوطني الموحوبدون نقطة موجبة للرسوب، أن يجتازوا اختبارات الدورة االستدراكية في جميع مو 
 ومواد االمتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين األحرار.

 

 . المراقبة المستمرة3.2
وهي اختبارات فصلية تجرى بالنسبة للمترشحين الرسميين المنتمين للتعليم العمومي والتعليم الخصوصي 

 جميع المواد الدراسية للشعبة والمسلك مستمرةالمراقبة الالمساير على امتداد السنة الدراسية. وتشمل فروض 
من المعدل  %25المقررة في السنة الختامية من سلك البكالوريا. ويحتسب معدل المراقبة المستمرة بنسبة 

 العام لنيل شهادة البكالوريا.
 تصحيح إنجازات المترشحين .3

، حإلنجاز عملية التصحي مجموعة من المساطر والضوابط الدقيقة والملزمة تم وضعصونا لمبدإ االستحقاق، 
 :نجملها فيما يلي

 ؛مراكز للتصحيح حسب الموادإحداث  .أ
ال على أ مقبولة من الموضوعية درجةتضمن للتصحيح  إسناد مهمة التصحيح إلى لجان متخصصةب. 

 ؛يقل عدد المصححين في كل لجنة عن ثالثة
التصحيح والنقط الممنوحة من طرف المصححين إلى مراقبة لجنة التصحيح للتأكد إخضاع نتائج  .ج

 ؛كأخطاء جمع النقط الجزئية من عدم وجود أخطاء في التصحيح

مراقبين وطنيين وجهويين للتأكد من  إخضاع عملية التصحيح في مجملها إلى المراقبة من طرف .د
 التقيد بالمساطر المحددة لهذه العملية.

 
 

 النجاحشروط  .4
 واالمتحانيعد ناجحا في البكالوريا كل مترشح رسمي حصل في مجموع اختبارات االمتحان الوطني الموحد 

على األقل دون الحصول على نقطة موجبة  20من  10الجهوي الموحد والمراقبة المستمرة على معدل عام يساوي 
 للرسوب.

 ويتم احتساب المعدل العام على الشكل التالي:
 

 :الرسميون المترشحون 

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

 

4 
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 :المترشحون األحرار

 

    
 

العادية  )الدورة االمتحان الوطني الموحدعتماد أدائهم العام في دورتي باوإلنصاف أكبر للمترشحين المستدركين 
تعديل طريقة حساب معدل االمتحان الوطني الموحد خالل الدورة  ،2012ابتداء من دورة  والدورة االستدراكية(، تقرر

إلى  لتنبيها، مع من اختبارات الدورتين االستدراكية باعتماد أعلى نقطة حصل عليها المترشح المستدرك في كل اختبار
 .يشمل اختبارات االمتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين األحرار أن هذا اإلجراء ال

المترشح)ة( المستدرك)ة( الذي اجتاز جميع اختبارات الدورة العادية وجميع إال يستفيد من هذا اإلجراء ال و 
)ة( الذي تغيب في اختبار من اختبارات طني الموحد. أما بالنسبة للمترشحاختبارات الدورة االستدراكية لالمتحان الو 

الدورة العادية واجتاز اختبارات الدورة االستدراكية، فيحتسب معدله في االمتحان الوطني الموحد باعتماد النقط المحصل 
 عليها في اختبارات الدورة االستدراكية فقط.

 توجيهات في اإلعداد لالمتحان .5

تعتبر الفترة المخصصة لإلعداد وكذا طريقة تدبيرها عاملين التسلح بالتفاؤل، كما  يتطلب اإلعداد الجيد لالمتحان
ذا كان لكل تلميذ منهجيته الخاصة في اإلعداد لالمتحان التي و  أساسيين في تحديد مستوى األداء خالل االمتحان. وا 

في الرفع من  لعامة التالية سيساعدكقد تتالءم وخصوصياته الفيزيولوجية والنفسية والفكرية، فإن اعتبار التوجيهات ا
 نجاعة ذلك اإلعداد، وبالتالي من فرص اجتيازك لالمتحان بنجاح.

 

 تحديد مجاالت المقرر الدراسي موضوع االمتحان .أ

 ،لكمن أجل ذ ستشملها االختبارات.بالمواد والمجاالت الدراسية التي  دقيقةيحتاج اإلعداد لالمتحان معرفة 
 :القيام بما يليعليك 
 البكالوريا للتعرف بدقة على المضامين والكفايات لكل مادة من مواد امتحان اإلطار المرجعي  االطالع على

موقع ال المذكورة علىعلى األطر المرجعية الواجب التحكم فيها ودرجات أهميتها. ويمكن اإلطالع  األساسية

 مجموع نقط المواد المرجحة بمعامالتها

 

 مجموع المعامالت



10/22 

 2017- والمترشحالمترشحة  دليل  -البكالوريانيل شهادة  امتحانات - والتوجيهالمركز الوطني للتقويم واالمتحانات 

 علىحسابك الخاص  أو على https://moutamadris.men.gov.maاإللكتروني:
 . .www.taalim.maمسطحة

 رى.خعلى حساب األجزاء األالدراسي أو أجزاء من اإلطار المرجعي على أجزاء من البرنامج  القتصارا عدم 

  ب حسوذلك من مكوناتها وضع برنامج تحدد فيه الغالف الزمني الذي ستخصصه لكل مادة ولكل مكون
رشادات أساتذتك، مع العاإلطار المرجعيفي  وفق ما هو محدد أهميته  .مل بتوجيهات وا 

 تدبير الزمن .ب

بشكل  فتوظيفهعداد لالمتحان عامل رئيسي في تحديد أدائك ومردوديتك فيه، لإل تدبير الزمن المتاحإن 
 ناجع سيساعدك على تركيز األفكار ويمكنك من اكتساب المهارات بشكل جيد ودائم.

الشروع في اإلعداد لالمتحان في وقت مبكر من السنة الدراسية يؤدي ببعض التالميذ إلى تكثيف  إن عدم
ي ، وهذه كلها عوامل تتسبب فطويال وذلك عبر اللجوء إلى السهر ،الجهد في وقت قصير قبل موعد االمتحان

 السطحي والهش للمعارف وللمهارات. االكتساباإلرهاق وتكون وراء 
 

، ومنذ البداية، تخصيص الوقت الذي يتطلبه اإلعداد لالمتحان من خالل احتساب عدد األسابيع لذا يجب
 وضع برنامج مناسب لذلك.مع وعدد األيام 

 
 

 اإلعداد لالمتحان .6

التركيز على التحصيل واالبتعاد عن كافة المؤثرات الخارجية خالل اشتغالك،  عليكخالل فترات اإلعداد لالمتحان، 
مثل الضوضاء الناتجة عن المذياع أو التلفاز، أو متابعة األحداث الرياضية التي قد تؤثر على استعدادك وتستهلك 

 جزءا مهما من وقتك.
 :لهذا يتطلب األمر منك

  مرهقة.غير الياضية ممارسة األنشطة الترفيهية والر لتخصيص وقت 
 لكل مادة ولكل مجال على حدة. لإلعداد تحديد الفترة الزمنية التي ستخصصها 
  تحصيلك الفعلي حسب كل مادة وكل مجال دراسي.  لتقويمتخصيص وقت للتدريب على اختبارات سابقة وذلك

 ويمكنك بهذا الخصوص االستعانة بمواضيع البكالوريا للدورات السابقة باإلضافة إلى اإلنجازات النموذجية
 : ا على الموقع اإللكتروني للوزارةلتالميذ والتي يمكن اإلطالع عليهلزمالئك من ا

https://moutamadris.men.gov.ma 

 العلمية والتواريخ الهامة  إعداد بطاقات تسجل فيها أهم المعطيات والصيغ الرياضية والنظريات
 واإلحصائيات...إلخ، حتى يسهل عليك استرجاعها وتوظيفها عند الحاجة.

https://moutamadris.men.gov.ma/
https://moutamadris.men.gov.ma/
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  ذلك على التنشيط المستمر الرجوع إلى هذه البطاقات بصفة منتظمة، وخاصة قبل النوم حيث سيساعدك
 لذاكرتك.

  مجموعة من األصدقاء يحضرون لنفس االمتحان ويتسمون بالجدية وباالنسجام فيما  ضمناإلعداد لالمتحان
 بينهم.

 

 االمتحان التجريبي 

في اإلعداد  مفيدةمحطة  ينظم االمتحان التجريبي على صعيد المؤسسة أو على صعيد القسم، ويعد
تلك في أجواء مشابهة ل لالمتحانات لالمتحان الجهوي أو الوطني. وتبرز أهميته في كونه يضع المترشحين

، يشكل الجهوي. باإلضافة إلى ذلكو الوطني  نالفعلية لالمتحانيالختبارات ل مخالل اجتيازهسيوجدون فيها التي 
قدرات، وبالتالي للتهيؤ الجتياز االمتحان النهائي في وتنمية ال لتثبيت المعارف هذا االمتحان مناسبة هامة

 الظروف. أحسن

 وتيرة اإلعداد لالمتحان .7

 يوما قبل موعد االمتحان 15
كملت مراجعة كل مواد االمتحان لتخصص الفترة المتبقية للتركيز على أهم عناصر أمن المفروض أن تكون قد 

 .التي سبق أن أعددتها، وعلى إنجاز تمارين جديدة في مواد االمتحانالمقرر الدراسي بالرجوع إلى البطاقات والملحقات 
 أسبوعا قبل االمتحان

يرة عادية. ومن المفيد االهتمام براحة جسدك وتفادي التمارين الرياضية تعليك مواصلة إعدادك لالمتحان بو 
ن استهالك إلى أن اإلكثار ممع االنتباه  ،المرهقة التي تتطلب جهدا كبيرا، مع االعتناء بتوازن التغذية وتوقيت الوجبات

 .تنشيطهاالمنبهات قد يؤثر سلبا على قدراتك الفكرية أكثر من 
 

 عشية االمتحان
عليك تفادي النقاشات الصاخبة والحرص على إعداد لوازم االمتحان والوثائق الشخصية المطلوبة الجتيازه 

مع ضبط مواقيت االمتحان والتأكد  ،ت المسموح باستعمالها()بطاقة التعريف الوطنية واالستدعاء لالمتحان واألدوا
 .لمدة كافية منها. ونوصيك بالحرص على النوم

 صبيحة يوم االمتحان
بل انطالق قتناول وجبة فطور متوازنة، والحضور إلى مركز االمتحان نصف ساعة  الحرص على عليك

 قوةبغير المجدية حول االمتحان، وعدم االهتمام باإلشاعات التي يتم الترويج لها  االختبارات، مع تجنب النقاشات
 .لفترةخالل هذه ا

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 عليك الحفاظ على هدوئك وثقتك بنفسك طوال أيام االمتحان.
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 اجتياز االمتحانات .8

 واسطة إلكترونية أخرى. تذكر جيدا ية أأو  نقاال اهاتفأنك ال تحمل معك إلى مركز االمتحان، تأكد  قبل الدخول
يؤدي إلى منع و واسطة إلكترونية أخرى داخل مركز االمتحان يعد غشا  أي أن مجرد حيازة هاتف نقال أو

لى اتخاذ عقوبات تأديبية أخرى في حقه.  المترشح من مواصلة االمتحان وا 
 

 االستدعاء وبطاقة تعريفك ، تأكد من جلوسك في المكان المخصص لك مع وضع عند دخول قاعة االمتحان
 .للمكلفين بالحراسةعلى الطاولة. عليك تسليم الكتب والدفاتر وكل الوثائق ذات الصلة بمادة االمتحان 

  لغش، اقواعد والتعليمات الخاصة بمحاربة احرص على التقيد بالو الحراسة، المكلفين بانتبه جيدا إلى تعليمات
 المتحان أو أية وثيقة مكتوبة غير تلك المسموح بها.ومنها عدم حيازة هاتف نقال داخل قاعة ا

 الواردة في الصفحة األولى منهقرأ التعليمات قبل الشروع في إنجاز االختبار، ا. 

  صفحات الموضوع قبل الشروع في عليك التأكد من عدد  ،لذا .عدد من الصفحاتموضوع االختبار في  يقعقد
فهذا  3/1على بعض األسئلة. فإذا كانت الصفحة األولى مثال تحمل رقم اإلجابة وذلك حتى ال تغفل  اإلجابة

ذا الحظت أي نقص في عدد الصفحات أو عدم وضوح ما هو مكتوب و ثالث صفحات.  فييعني أن الموضوع  ا 
 لموضوع االمتحان. وكاملة الحراسة بذلك فورا لتتوصل بنسخة سليمةالمكلفين بليك إخبار ععليها، 

 ار أسئلة اختيارية، فمن األفضل قراءة جميع األسئلة قبل الشروع في اإلجابة على األسئلة إذا تضمن االختب
 سيقع عليها اختيارك.التي 

 منك القيام به قبل الشروع في اإلجابة عنه. اقرأ السؤال جيدا وتأكد مما هو مطلوب 

  ذا استعصت بدأ دائمااو ، الذي يالئمكيمكنك اإلجابة على األسئلة حسب الترتيب  بالسؤال الذي يبدو األسهل. وا 
ربح لعليك اإلجابة على سؤال ما، فعليك االنتقال إلى األسئلة األخرى على أن تعود لذلك السؤال الحقا وذلك 

 لوقت.ا

 لى عمع الحرص تحديد الوقت الضروري لإلجابة على كل سؤال وااللتزام بهذا الوقت  يستحسن ،ربحا للوقت
 لة.أرقام األسئ كتابة

 الوقت الذي تبقى لك في مراجعة إجاباتك وتدقيقها، تغالل احرص على اسو  ال تسرع في تسليم ورقة التحرير
 مع تصحيح األخطاء التي قد تكون ارتكبتها سهوا، واحرص على تجنب التشطيب ما أمكن.

 .احرص على عدم تبادل الحديث مع زمالئك أثناء اجتياز االمتحان، وحافظ على تركيزك 

  قد يشوش على تركيزك. ية لما يقع داخل قاعة االمتحان ولكل ماأي أهم وليتال 

 ورقم االمتحان والمادة في المكان المخصص لذلك على ورقة التحرير، وال تضع  ،تأكد من كتابة اسمك الكامل
 .يؤدي ذلك إلى اإللغاء الكلي ألجوبتكعلى هذه الورقة أية معلومة أو رمز يشير إلى هويتك، فقد 
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 الغش في االمتحان وعواقبه .9

خالال بالتعاقد التربوي واألخالقي بين التلميذ  القائم يعتبر الغش خرقا سافرا للضوابط التي تنظم االمتحانات، وا 
 لمجتمع.افي  ترسيخهاإلى وزمالئه وأساتذته، وهو يتنافى مع القيم التربوية واألخالقية التي تسعى المدرسة 

سلوك يعاقب عليه القانون بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر ، فالغش ذلكباإلضافة إلى 
في تعلق بزجر الغش مال 02.13القانون رقم يات المدرسية، ومنها على الخصوص الغش في االمتحانات والمبار 

 25) 1437 من ذي القعدة 21الصادر في  1.16.126الظهير الشريف رقم الصادر بتنفيذه  المدرسيةاالمتحانات 
تعريف الغش والعقوبات الجزائية حسب كل نوع من أنواع الغش  الذي نص في فصوله علىو ، (2016أغسطس 
 :المرتكبة

 تعريف الغش حسب القانون  .1
 

  يراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل
 وتعتبر من .ية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنيةوالخداع في االمتحانات المدرس

 بين حاالت الغش في مفهوم هذا القانون األفعال التالية:

 تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء االمتحان؛ .1

ية كيفما كان شكلها أو وثائق أو حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح آلالت أو وسائل إلكترون .2
 مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء االمتحان؛

حاالت الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات  .3
 المترشحات والمترشحين؛

 اإلدالء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في االمتحان؛ .4

 مترشحة أو مترشح الجتياز االمتحان؛انتحال صفة  .5

أو حماية أوراق  تسريب مواضيع االمتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل .6
 ومواضيع االمتحانات المدرسية؛

المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في اإلجابة عن أسئلة االمتحان سواء من داخل مركز  .7
 جه وتسهيل تداولها؛االمتحان أو من خار 

االتجار في مواضيع االمتحان واألجوبة من خالل استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها  .8
 بصفة فردية أو في إطار شبكات.

 العقوبات حسب القانون  .2

 العقوبات التأديبية 

ورقة االمتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز االمتحان،  تسحب -
 ويحرر محضر بذلك؛

لغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية؛ -  منح نقطة الصفر في اختبار المادة التي تم فيها الغش وا 
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ركز االمتحان، يمكن وحسب األفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على م
 للجنة التأديبية اتخاذ إحدى العقوبات العقوبات التالية:

 اإلقصاء النهائي من اجتياز االمتحان خالل السنة الجارية؛ -
 االقصاء من اجتياز االمتحان بالنسبة للسنة الدراسية الموالية؛ -
 اإلقصاء من اجتياز االمتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين. -

 خرى األوبات العق 

ة ستنائي، يمكن أن تصل مدة الحبس من دون اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الج
    .درهم 100.000إلى  5.000أشهر إلى خمس سنوات ومبلغ الغرامة من 

أنه لهذه االمتحانات  2016من دورة  انات البكالوريا فقد تقرر ابتداءوتعزيزا إلجراءات محاربة الغش في امتح
وانين على الق اطالعهيتعين على كل مترشح المتحانات البكالوريا، ممدرسا كان أم حرا، اإلدالء بتصريح يقر فيه 

الجاري بها العمل في مجال محاربة الغش خالل االمتحان ومنها تلك المتعلقة بمنع حيازة الهواتف النقالة أو أية 
أخرى داخل فضاءات االمتحان، وأن مجرد حيازتها داخل تلك الفضاءات يعتر حالة غش تعرض على  وسائط إلكترونية

  .   أنظار لجنة البث في حاالت الغش التخاذ القرار التأديبي المناسب في حق مرتكبه

لى جميع المتخذة في حقهم ع التأديبيةالئحة الغاشين في البكالوريا والعقوبات  نشرالوزارة سنويا على  حرصوت
  .حقهمذة في ـقوبات المتخـتبع تنفيذ العـلت ة لهاـتابعـاإلقليمية ال المديرياتوين و ـاألكاديميات الجهوية للتربية والتك

 ذكر دائما أنه:في وضعيات ملتبسة لممارسة الغش، نولتجنب الوقوع 

  المنصوص عليها في ورقة الموضوع.بها و المسموح  الوثائقيمنع منعا كليا االستعانة بوثائق غير 

 .يمنع استعمال اآلالت الحاسبة إال في الحاالت المسموح بها وفق التحديدات الواردة في ورقة الموضوع 

  داخل مركز االمتحانية واسطة إلكترونية أخرى أ أوالنقال الهاتف  حيازةيمنع منعا كليا. 

  أثناء إجراء االختبارات.يمنع منعا كليا تبادل الحديث بين المترشحين 

 .يمنع منعا كليا تبادل أي ورقة أو وثيقة بين المترشحين أثناء اجتياز االختبارات 

  صف المدة المخصصة لالختبار.نيمنع منعا كليا مغادرة قاعة االمتحان قبل انصرام 

 حيازة الوثيقتين التاليتين: ،عند اجتياز امتحان مادة المحاسبة ،يمنع منعا كليا 

- Liste intégrale des comptes du plan comptable général marocain 

- Tables financières et statistiques 
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فيها  تيتم البو  حاالت غش تعتبرالتصحيح وتجدر اإلشارة أن حاالت تطابق األجوبة التي يتم الكشف عنها خالل 

في دورة  حالة 7006ح تصحيالخالل بلغ عدد حاالت الغش المسجلة  لقدو  .المجالس التأديبية المختصةمن طرف 
بلغت  والتيالبكالوريا خالل نفس الدورة المتحانات  من مجموع حاالت الغش المسجلة %45وهو ما يمثل  2016

 .حالة غش 15569

 
 

 اإلعالن عن النتائج  .10

يوم اإلعالن عنها فسيتم  نتائج الدورة االستدراكية. أما 2017يونيو  22 يومة سيتم اإلعالن عن نتائج الدورة العادي
 .2017يوليوز  21

 عبر إحدى الوسائل التالية: ويمكنك اإلطالع على نتائجك
 

  :بريدك اإللكتروني الخاص المحدث لهذا الغرضCodeMASSAR@taalim.ma 

 لموقع اإللكتروني الرسمي للوزارةا :www.men.gov.ma 

 لوائح الناجحات والناجحين المثبتة على سبورة النتائج بمراكز امتحان البكالوريا؛ 

 النصية الرسائل ( القصيرةSMS)؛على المستوى الوطني في مجال االتصاالتطرف الفاعلين  من المبعوثة 

  نشر نتائج امتحانات البكالوريا. ستتولىمختلف وسائل اإلعالم التي 

نتمناه لك، يمكنك بعد األيام الموالية لإلعالن عن النتائج، سحب شهادة البكالوريا  نجاحك، وهذا ما عند 
ة كل من صح ،. وعليك التأكد، عند استالم هاتين الوثيقتين الهامتينإدارة مؤسستك األصليةوبيانات النقط من 

 .لك قبل التوقيع على تسلمهاوذ امالمعلومات الواردة فيه

التي تتولى إلى إدارة مؤسستك مباشرة عليك إعادتها  ،وفي حالة وجود خطأ أو أخطاء في الوثيقة المذكورة
لمتوفرة في المعطيات اباالستناد إلى إلدخال التصحيحات الضرورية  إحالتها على األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 ك.ملف ترشيح

 

 

mailto:CodeMASSAR@taalim.ma
https://www.men.gov.ma/
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 الشكايات: .11
 في إحدى هالممنوحة ل ما يفيد أن النقطة إذا ساوره لمديرية اإلقليميةل شكاية يوجهأن في الحق  للمترشح

 ابتداء من تاريخ اإلعالن عن النتائج.  أسبوعاوذلك داخل أجل ال يتعدى  ،أداءهاالمتحان ال تناسب  اختبارات
 عبر:الواردة عليها  بمعالجة الشكايات ،على إثر ذلك ،تقوم مصالح األكاديميةو 

 

 ابات اإلج بعضالنقط الجزئية ومن عدم إغفال تنقيط  سالمة مجاميع الرجوع إلى أوراق التحرير للتأكد من
 من طرف المصحح )ة(؛

 من سالمة عملية المسك التأكد. 

ذا تبث وجودو  عبر  بذلك إخبار المترشحين المعنيين مع تصحيحها تعمل األكاديمية على ،أخطاء مادية ا 
 وذلك في أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع الشكاية من طرف المترشح. .المديريات اإلقليمية

 

 مستجدات ومعطيات هامة  .12
 

لتحسين تنظيم امتحانات البكالوريا وبالتالي الرفع من حظوظ اجتيازها بنجاح من طرف المترشحين والمترشحات، 
 :التطويرية نجمل أهمها فيما يلي تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات

 

 :وستمكنك هذه المنظومة من ،الوريااعتماد " منظومة مسار" في تدبير معطيات امتحانات البك .أ
 .التتبع المنتظم لنتائجك في المراقبة المستمرة على امتداد السنة الدراسية وبوتيرة إجراء الفروض 
  مع إمكانية تقديم طلب تصحيح عنها، التأكد من دقة وصحة المعطيات الخاصة بك وبنتائجك قبل اإلعالن

 .عبر خدمة تدقيق المحدثة لهذا الغرض بعض المعطيات عند االقتضاء
 .توصلك بنتيجتك النهائية والتفصيلية في امتحانات البكالوريا مباشرة بعد توفرها 

 

من لك وذشروط إجراء االختبارات مع الوضعيات الخاصة لفئات المترشحات والمترشحين ذوي إعاقة، تكييف   .ب
 : تاليةخالل اإلجراءات ال

 

  ،لمديرية اتعين في حالة تعذر كتابة أسئلة االمتحان بطريقة برايل أو اإلجابة بنفس هذه الطريقة
 ممن عجز حركي دائ وكذا للمترشح)ة( الذي يعاني المكفوفللمترشح)ة( للوزارة مرافقا  اإلقليمية

ه أقل سنأن يكون  المرافقويشترط في وذلك للقيام بمهمة كتابة األجوبة على أسئلة االختبار. 
ادة مدرسية ـلزوما، بشه ،ال يتجاوز مستواه الدراسي الجذع المشترك مع اإلدالءسنة وأ 16من 

هذا  ورةيحمل ص ويمنـح للمرافق)ة( ترخيص مكتوب. تواه الدراسيـحديثة تحمل صورته وتثبت مس
 لوزارة.اإلقليمي ل)ة( من طرف المدير موقعا األخير ويكون 
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  لحادث نجم عنه عجز حركي عرضي يعيقه عن الكتابة ويمتد  الذي تعرض )ة(المترشحتمكين
ارة لوز طلبا للمديرية اإلقليمية ل االستفادة من مرافق على أن يقدممن خالل مدة إجراء االمتحان، 

قبل انطالق أولى االختبارات ويكون هذا الطلب معززا بملف طبي مصادقا عليه من طرف طبيب 
 الصحة المدرسية. 

  تمديد المدة الزمنية المحددة لالختبار بنصف ساعة إضافية وذلك لفائدة المترشحات والمترشحين
جراء السماح لهم باصطحاب مرافق  ذوي  اإلعاقة الذهنية شريطة عدم الجمع بين هذا اإلجراء وا 

 خالل اجتياز االختبار.
  قادر على التواصل بلغة اإلشارة مع المترشحات والمترشحين الصم  مكلف بالحراسةتوفير

 ؛وذلك بمراكز االمتحان التي تحتضن هذه الفئة من المترشحين والبكم
 الختبارات واصطحاب المرافق بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة المتميزين بعسر تمديد مدة ا

 (.Dyslexieالقراءة والكتابة )
 المكوث بأحد مراكز االستشفاء أثناء فترة إجراء  يعاني من مرض يلزمه )ة(الذيمترشحلل السماح

اختبارات االمتحان الجهوي كز االمتحان، باجتياز ر إلى مر حضو التامة ال ستحالةاالمع االمتحان 
 الموحد للسنة األولى من سلك البكالوريا أو اختبارات االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا،

 بعد موافاة المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه، وذلك يتلقى فيه العالجالذي  بالمستشفى
قبل انطالق إجراء االختبارات. وال  الطبيب المعالجبالملف الطبي كامال ومصادقا عليه من طرف 

 إذن خاص من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.  يرخص بذلك إال ب

  يح لتصحللجن خاصة من طرف  إعاقة ذهنية ذوي المترشحات والمترشحين يتم تصحيح إنجازات
 . يتم إحداثها على صعيد الجهة

 

والمترشحين المتحانات البكالوريا، من خالل إحداث بريد تعزيز التواصل المباشر مع كافة المترشحات  .ج
ويتم الولوج  (،Code MASSARإلكتروني خاص بكل مترشح)ة(، يحمل كعنوان الرقم الموحد للتلميذ )  

 التالية:اإللكـــــتروني باتباع الخطوات إلى هـــــذا الـــــبريد 
 ؛ؤسسة التعليميةمن إدارة المطلب القن السري األولي : الحصول على أوال

تفعيل الحساب من خالل الولوج إلى فضاء التالميذ بالموقع الرسمي للوزارة  ثانيا:
(www.men.gov.ma و ) نذكر أن اسم المستعمل الخاص بالتلميذ هو األوليتغيير القن السري .

  CodeMASSAR@taalim.maعلى شكل: 

https://www.men.gov.ma/
mailto:CodeMASSAR@taalim.ma
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دخال المعطيات التالية:www.taalim.maالموقع  الولوج للبريد اإللكتروني عبرثالثا :    ، وا 

 ( MASSARCodeالرقم الموحد للتلميذ: ) CodeMASSAR@taalim.maاسم المستعمل:  -
 القن السري الجديد -
 :تنبيهات

 لخدمات اإللكترونية المقدمة من طرف الوزارة؛اولوج  السري للتمكن منيجب االحتفاظ بالقن  .1
 ؛وعدم إفشائه حفظهمسؤول عن القن السري الخاص به ويتوجب عليه هو الالتلميذ  .2
عبر الرابط بالتالميذ  صوذلك بالفضاء الخا القن السري دوريابتغيير  ينصح .3

https://moutamadris.men.gov.ma؛ 
يمكن طلب إعادة القن السري األولي فمن طرف المترشح،  المعتمدفي حالة نسيان القن السري  .4

 ؛من طرف إدارة المؤسسة التعليمية
 من الضروري أنه  غير www.taalim.ma حسابه مباشرة عبر الموقع تفعيليمكن للتلميذ  .5

من ( للتمكن www.men.gov.maتفعيل حسابه عبر فضاء التالميذ بالموقع الرسمي للوزارة )
 .المتوفرةاالستفادة من الخدمات اإللكترونية األخرى 

 االستفادة من مجموعة من الخدمات، منها:ويمكن لكل مترشح )ة(، من خالل استخدام هذا البريد، 

 مواضيع امتحانات البكالوريا للدورات السابقة مرفقة باإلنجازات النموذجية للتالميذ؛ اإلطالع على 
 اإلطالع على معلومات إضافية تهم التحضير المتحانات البكالوريا واجتياز اختباراتها؛ 
 اشرة بعد توفرها؛الحصول على النقط والنتائج النهائية والفردية مب 
 .اإلطالع على المعطيات المتعلقة بالتوجيه في مرحلة ما بعد البكالوريا 

 
لتلقي طلبات المعلومات واالستفسارات  infobac@taalim.maتم وضع عنوان إلكتروني  لى كل ذلك فقدباإلضافة إ

 .2017بشأن امتحانات البكالوريا لسنة 
من  حالمترش كما ستتم خالل دورة البكالوريا لهذه السنة مواصلة استعمال المنظومة اإلعالميائية "مسار" التي تمكن

 ص" وذلك بالفضاء الخاقعبر خدمة "تدقي هباالطالع على نقط المراقبة المستمرة وكذا تدقيق المعطيات الخاصة 
بأن الولوج إلى هذه الخدمات يتم  ويجدر التذكير .https://moutamadris.men.gov.maعبر الرابط بالتالميذ 

 CodeMASSAR@taalim.maعبر استعمال الحساب اإللكتروني: 

 

mailto:CodeMASSAR@taalim.ma
https://moutamadris.men.gov.ma/
https://www.men.gov.ma/
mailto:infobac@taalim.ma
https://moutamadris.men.gov.ma/
mailto:CodeMASSAR@taalim.ma
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 أيتها المترشحة، أيها المترشح،
بعد سنوات من الجد والتحصيل، تأتي فرصة االمتحان لتتويج مجهودك ومثابرتك وتحصيلك. وحتى تعكس نتائج 
االمتحان الجهد الذي بذلته طيلة هذه السنوات، عليك الحرص على اإلعداد له بكل جدية وتركيز مستعينا بتوجيهات 

 أساتذتك واإلرشادات الواردة في هذا الدليل.
 

إن نيل شهادة البكالوريا سيفتح أمامك آفاقا واسعة لمواصلة مسارك الدراسي وتحقيق طموحاتك لتكون عند 
مؤهال لإلسهام في البناء و حسن ظن أسرتك ومدرسيك ولبلوغ الهدف األسمى الذي هو إعدادك لتكون مواطنا كفؤا 

 زيز.المتواصل لوطننا الع
 

وبلغت نسبة  206 062لقد بلغ العدد اإلجمالي للناجحات والناجحين من زميالتك وزمالئك في السنة الماضية 
منتظر منك هو مواصلة السير على ال، و 74 757الناجحين بميزة  غ عددلكما ب %61,72النجاح لدى الممدرسين 
 ..طريق النجاح والتميز.

 المتواصل مع متمنياتنا لك بالنجاح
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  العلمي والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين التربية وزارة
 والتوجيه للتقويم واالمتحانات المركز الوطني
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 المالحق
 البكالوريا متحاناتومواقيت اتواريخ  

 2017دورة 
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 2017امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 للدورتين العادية واالستدراكية األولىللسنة مواقيت االمتحان الجهوي الموحد و تواريخ

 

 البكالوريا المهنية بكالوريا التعليم التكنولوجي  بكالوريا التعليم العام 

 الشعبة

 

 التاريخ

 التعليم األصيل
اآلداب 

والعلوم 

 اإلنسانية

ع.التجريبية 

 الرياضيةوع.

 يةاالقتصادع.

 والتدبير
 الفنون التطبيقية

 العلوم 

 والتكنولوجيات 

 شعبة الخدمات

 باقي الشعب
مسلك اللغة 

 العربية

مسلك العلوم 

 الشرعية

 مسلك التجارة 

 ومسلك المحاسبة
 باقي المسالك

ول
أل
 ا
وم

لي
ا

 

 يونيو 02

)الدورة  

 العادية(

 

 يوليوز 07

)الدورة 

 االستدراكية(

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_ س 8س

 اللغة األجنبية األولى

 10_س8س

األجنبية اللغة 

 األولى

 10_س8س

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_ س 8س 

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_س8س

 اللغة األجنبية األولى

 10_ س 8س

 اللغة األجنبية األولى

 10_س8س

 اللغة األجنبية األولى

 10_س8س

اللغة األجنبية 

 10_س8س األولى

اللغة األجنبية 

 األولى

 10_س8س

 

 الفرائض والتوقيت

 د30و12س_د30و10س

 التربية اإلسالمية

 _د30و 10س

 12س 

 التربية اإلسالمية

س  _د30و10س

12 

 التربية اإلسالمية

 12س _د30و 10س

 التربية اإلسالمية

 12س_د 30و  10س

 التربية اإلسالمية

 12س_د30و10 س    

   

 

 م اللغةعلو

  17_ س 15س

 

 اللغة العربية

 17_ س 15س

 اللغة العربية

 17_ س 15س

 اللغة العربية

 17_ س 15س

 اللغة العربية

 17_ س 15س

 اللغة والثقافة العربية

 17_ س 15س

اللغة والثقافة 

 العربية

 18_ س 15س

اللغة والثقافة 

 العربية

 17_ س 15س

م 
يو

ال
ي

ان
لث
ا

 

 يونيو 03

)الدورة 

 العادية(

 

 يوليوز 08

)الدورة 

 االستدراكية(

 الرياضيات

 د30و 9س-8س

 

 الرياضيات

 9س -8س

 د30و

  

 الرياضيات

 10س  -8س

  
 الرياضيات

 د30و 9س -8س 

 

التاريخ  

 والجغرافيا

 12_س10س

 د30و

 التاريخ  والجغرافيا

 12_ س 10س

 

 التاريخ  والجغرافيا

 12_ س 10س

 التاريخ  والجغرافيا

 12س_ 10س
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 2017 البكالوراي ةشهادامتحاانت نيل 
 للدورتني العادية واالستدراكية املوحد الوطينمواقيت االمتحان تواريخ و 

 
 

 التاريخ والتوقيت

 اليوم األول
  2017يونيو   6د العادية : 
 2017يوليو  11: د االستدراكية

 اليوم الثاني
 2017يونيو  7العادية:د 

  .2017يوليو  12 :د االستدراكية

 اليوم الثالث
 .2017يونيو  8د العادية : 
 2017يوليو  13د االستدراكية:

 زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 بمسلكيها

 اللغة العربية وآدابها
 11س  - 8س 

 األجنبية الثانيةاللغة 
 6س  - 3س 

 
 الفلسفة

  6س  - 3س 
 التاريخ والجغرافيا

  11س - 8س 

 

شعبة 
التعليم 
 األصيل

مسلك اللغة 
 العربية

 األدب
 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 علوم اللغة
  10س  - 8س 

 الفلسفة
  5س  - 3س 

 التفسير والحديث
  11س  - 8س 

العلوم مسلك 
 الشرعية

 األدب

  10س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية

  5س  - 3س 

 الفقه واألصول

  11س  - 8س 

 الفلسفة

  5س  - 3س 

 التفسير والحديث

  11س  - 8س 

شعبة 
العلوم 
 الرياضية

مسلك العلوم 
 أ–الرياضية 

 الفيزياء والكيمياء

  12س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية

 5س  - 3س 

 الرياضيات

  1 2س - 8س 

 الفلسفة

  5س  - 3س 

علوم الحياة 
 واألرض

  10س  - 8س 

العلوم مسلك 
 ب–الرياضية 

 الفيزياء والكيمياء

  12س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية

 5س  - 3س 

 الرياضيات

  1 2س - 8س 

 الفلسفة

 5س  - 3س 

 علوم المهندس

  11س  - 8س 

شعبة 
العلوم 
 التجريبية

العلوم مسلك 
 الفيزيائية

ومسلك علوم 
 الحياة  واألرض

 الفيزياء والكيمياء

  11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية

 5س  - 3س 

 الرياضيات

  11س  - 8س 

 الفلسفة

 5س  - 3س 

علوم الحياة 
 واألرض

  11س  - 8س 

مسلك العلوم 
 الزراعية

 الفيزياء والكيمياء

  11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية

 5س  - 3س 

 الرياضيات

  11س  - 8س 

 الفلسفة

 5س  - 3س 

علوم الحياة 
 واألرض

  11س  -8س 

العلوم النباتية 
 والحيوانية

 6س  - 3س 

شعبة 
العلوم 

االقتصادية 
 والتدبير

مسلك العلوم 
 االقتصادية

 المحاسبة

 11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية

 5س  - 3س 

 الرياضيات

 10س  - 8س 

 الفلسفة

 5س  - 3س 

اإلقتصاد العام 
 واإلحصاء

  11س  - 8س 

االقتصاد 
والتنظيم اإلداري 

 للمقاوالت

 5س  - 3 س
مسلك علوم 

التدبير 
 المحاسباتي

المحاسبة 
 والرياضيات المالية

  11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية

 5س  - 3س 

 الرياضيات

  10س  - 8س 

 الفلسفة

 5س  - 3س 

اإلقتصاد العام 
 واإلحصاء

  10س  - 8س 

االقتصاد 
والتنظيم اإلداري 

 للمقاوالت

 6س  - 3س 

والتكنولوجيات شعبة العلوم 
 بمسلكيها

 الفيزياء والكيمياء
  11س  - 8س 

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3س 

 الرياضيات
  11س  - 8س 

 الفلسفة
 5س  - 3س 

 علوم المهندس
  12س  - 8س 

 

 المحيط فن تصميم شعبة الفنون التطبيقية
  12س  -  8س

 اللغة األجنبية الثانية
 5س  - 3 س

 فن تصميم المنتوج
  12س  - 8س 

 الفلسفة
   5س  - 3س 

فن تصميم 
التواصل 
والوسائط 
 المتعددة

  12س  - 8س 
 

 1الوثيقة 

 3من  1الصفحة   



2/22 

 2017- والمترشحالمترشحة  دليل  -البكالوريانيل شهادة  امتحانات - والتوجيهالمركز الوطني للتقويم واالمتحانات 

 2017 البكالوراي ةشهادامتحاانت نيل 
 المسالك المهنية

 للدورتني العادية واالستدراكية املوحد الوطينمواقيت االمتحان تواريخ و 

 
 

  والتوقيتالتاريخ 

 اليوم األول

  2017يونيو   6د العادية : 

يوليو  11: د االستدراكية
2017 

 اليوم الثاني

 2017يونيو  7د العادية:

  .2017يوليو  12 :د االستدراكية

 اليوم الثالث

 .2017يونيو  8د العادية : 

 2017يوليو  13د االستدراكية:

 رابعاليوم ال

يونيو  9د العادية : 
2017. 

يوليو  41االستدراكية:د 
2017 

  زواال صباحا زواال صباحا زواال صباحا الشعب والمسالك

شعبة 
الهندسة 
 الميكانيكية

مسلك 
التصنيع 
  الميكانيكي

الفيزياء 
 والكيمياء

س  - 8س 
11  

اللغة األجنبية 
 الثانية

 5س  - 3س 

 الرياضيات

س  - 8س 
11 

 التربية اإلسالمية

 4س – 3س
 د30و

توليفي اختبار 
 في المواد المهنية
  الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي 
 في المواد المهنية

 الثانيالجزء 

 5س  - 3س 

  

 

مسلك صناعة 
 الطائرات

الفيزياء 
 والكيمياء

س  - 8س 
11   

اللغة األجنبية 
 الثانية

 5س  - 3س 

 الرياضيات

س  - 8س 
11 

 التربية اإلسالمية

 4س – 3س
 د30و

 

اختبار توليفي 
 في المواد المهنية
  الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي 
 في المواد المهنية

 الثانيالجزء 

 5س  - 3س 

  

شعبة 
الهندسة 
  الكهربائية

الصيانة مسلك 
 الصناعية

الفيزياء 
 والكيمياء

س  - 8س 
11   

اللغة األجنبية 
 الثانية

 5س  - 3س 

 الرياضيات

س  - 8س 
11 

 التربية اإلسالمية

 4س – 3س
 د30و

 

اختبار توليفي 
 في المواد المهنية
  الجزء األول

 12س  - 8س 

اختبار توليفي 
 المواد المهنيةفي 

 الثانيالجزء 

5س  - 3س   

  

شعبة 
 الفالحة

مسلك تسيير 
 ضيعة فالحيه

الفيزياء 
 والكيمياء

س  - 8س 
11  

اللغة األجنبية 
 الثانية

 5س  - 3س 

 الرياضيات

س  - 8س 
11 

 التربية اإلسالمية

 4س – 3س
 د30و

 

اختبار توليفي 
 في المواد المهنية
  الجزء األول

 12س  - 8س 

توليفي  اختبار
 في المواد المهنية

 الثانيالجزء 

 5س  - 3س 

علوم الحياة 
 واألرض

س  - 8س 
11 

 

 

 

 

 

 

 1الوثيقة 
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