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تقدمي

على  احل�صول  امتحان  اجتياز  على  مقبل)ة(  اأنت  التلميذ،  اأيها  التلميذة،  اأيتها 

�صهادة البكالوريا، الذي يعترب حمطة حا�صمة يف حياتك، حيث �صتت�صح لك معامل 

م�صتقبلك الدرا�صي واملهني بعد احل�صول على هذه ال�صهادة.

وي�صتمد هذا االمتحان اأهميته من كونه الو�صيلة املتاحة للتحقق من مدى حتكمك 

يف املعارف واملهارات التي �صملها التدري�س ب�صلك البكالوريا،  وبالتايل معرفة مدى 

ا�صتعدادك ملوا�صلة درا�صتك بنجاح يف مرحلة  ما بعد البكالوريا.

يف  التوفق  �رشوط  اأهم  من  الدرا�صية  ال�صنة  خالل  واجلدية  املثابرة  كانت  واإذا 

عداد النهائي  االمتحان، فاإن اال�صتعداد النف�صي واملادي الجتيازه،  وتدبري مرحلة االإ

ال�رشورية  واملهارات  املعارف  تركيز  على  وي�صاعدك  بنف�صك  ثقتك  �صيقوي  له 

لتحقيق النجاح.

عداد لالمتحانــات  وللم�صاعدة على توجيه جمهوداتك وتركيزها اأثنـاء فرتة االإ

ر�صادات  اأو خالل اجتياز االختبارات، فقد مت اإعداد هذا الدليل خ�صي�صا ملدك ببع�س االإ

�صا�صية حول تفا�صيل هذا اال�صتحقاق الرتبوي الهام، وكذا لتزويدك باملعلومات االأ

حماور الدليل

تتمحور عنا�رش هذا الدليل حول :

1 . تنظيم امتحان البكالوريا
2 . مكونات امتحان البكالوريا
3 . ت�صحيح اإجنازات املرت�صحني

4 . �رشوط النجاح
5 . توجيهات يف االعداد لالمتحان 

عداد لالمتحان 6 . تنظيم االإ
عداد لالمتحان 7 . وترية االإ

8 . اجتياز االختبارات 
9 . الغ�س يف االمتحان وعواقبه

10. االعالن عن النتائج
11. م�صتجدات ومعطيات هامة.
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البكالوريا امتحان  تنظيم   .1

تنظم امتحانات البكالوريا وفق مقت�صيات قرار وزير الرتبية الوطنية والتعليم 

طر والبحث العلمي رقم 2385.06 �صادر يف) 23 من رم�صان 1427   العايل وتكوين االأ

16 اأكتوبر2006(، ب�صاأن تنظيم امتحانات نيل �صهادة البكالوريا  )اجلريدة الر�صمية 
طالع على  عدد 5486 بتاريخ 7 ذو احلجة  1427 املوافق لـ 28 دي�صمرب2006(. وميكن االإ

http ://www.men.gov.ma/sites/cnee  : القرار املذكور على املوقع التايل

كما يتم االعالن عن تواريخ اإجراء امتحانات البكالوريا مبذكرة ت�صدرها الوزارة 

طالع على هذه املذكرة على نف�س  العنوان امل�صار  بداية كل �صنة درا�صية وميكنك االإ

اإليه اأعاله.

1.1. ال�سعب و امل�سالك 
ي�صتمل نظام البكالوريا على ال�صعب وامل�صالك التالية:

�صيل : • �صعبة التعليم االأ
اأ. م�صلك العلوم ال�رشعية؛

ب. م�صلك اللغة العربية. 

ن�صانية: داب والعلوم االإ • �صعبة االآ
داب ؛ اأ . م�صلك االآ

ن�صانية. ب. م�صلك العلوم االإ

• �صعبة العلوم التجريبية :
اأ. م�صلك العلوم الفيزيائية؛ 

ر�س؛ ب . م�صلك علوم احلياة واالأ

ج . م�صلك العلوم الزراعية.

• �صعبة العلوم الريا�صية:
اأ. م�صلك العلوم الريا�صية )اأ(؛

ب. م�صلك العلوم الريا�صية )ب(.

• �صعبة العلوم االقت�صادية والتدبري: 
اأ. م�صلك العلوم االقت�صادية؛

ب. م�صلك علوم التدبري املحا�صباتي.
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• �صعبة العلوم والتكنولوجيات:
اأ. م�صلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية؛

ب. م�صلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية. 

• �صعبة الفنون التطبيقة.

2.1. �رشوط الرت�سيح
ي�صمح بامل�صاركة يف امتحانات البكالوريا : 

�أ( ب�سفة مرت�سحني ر�سميني :

F  تلميذات و تالميذ موؤ�ص�صات الرتبية و التعليم العمومي اأو التعليم املدر�صي اخل�صو�صي 

ال�صلك  »�صهادة  على  احلا�صلون  البكالوريا  �صلك  من  وىل  االأ ال�صنة  يف  امل�صجلون 

عدادي« واملوجهون اإىل التعليم الثانوي التاأهيلي. االإ

عــدادي و الذين مت قبولهم بالتعليم  F  التلميذات والتالميذ الوافدون من التعليم االإ

�صيل. الثانوي التاأهيلي فرع التعليم االأ

F  التلميذات والتالميذ الر�صميون الذين تابعوا درا�صتهم بنظام تعليمي اآخر غري النظام 

التعليمي املغربي، والذين رخ�س لهم مبتابعة الدرا�صة يف ال�صنة اخلتامية من �صلك 

البكالوريا. 

ب( ب�سفة مرت�سحني �أحر�ر:

عدادي منذ ما  اأنهوا الدرا�صة بال�صلك الثانوي االإ املرت�صحات واملرت�صحون الذين 

قليمية ا�صتقبال  ال يقل عن �صنتني يف بداية �صنة الرت�صيح، حيث تتوىل النيابات االإ

كل  من  نونرب   30 اأق�صاه  اأجل  وذلك يف  اجلهة  بنف�س  القاطنني  املرت�صحني  ملفات 

�صنة.

البكالوريا امتحان  مكونات   .2

يتكون امتحان نيل �صهادة البكالوريا من :

F االمتحان اجلهوي املوحد، ويحت�صب بن�صبة %25 .

F االمتحان الوطني املوحد، ويحت�صب بن�صبة %50 .

F  املراقبة امل�صتمرة، وت�صمل جمموع املواد الدرا�صية املقررة بال�صنة اخلتامية من �صلك 

البكالوريا وحتت�صب بن�صبة %25.
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1.2.االمتحان اجلهوي املوحد 

وىل من �سلك �لبكالوريا �أ( �لمتحان �جلهوي �ملوحد لنهاية �ل�سنة �لأ

وىل من �صلك البكالوريا، ويجتاز خالله  ينظم هذا االمتحان يف نهاية ال�صنة االأ

التالميذ املمدر�صون اختبارات يف بع�س املواد املن�صو�س عليها يف القرار الوزاري 

رقم 2385.06 بتاريخ 16 اأكتوبر 2006، وهي مواد لن يتم اجتيازها يف االمتحان 

الوطني املوحد ملتم ال�صنة الثانية من �صلك البكالوريا. 

وىل من �صلك البكالوريا،   جتري اختبارات هذه املواد يف فقرات مقرر ال�صنة االأ

ويحت�صب معدل هذا االمتحان بن�صبة 25% من املعدل العام لنيل �صهادة البكالوريـــا 

ال تعترب نتائج االمتحان اجلهوي املوحد، الذي يعد اإلزاميا، يف مداوالت جمل�س الق�صم 

الذي يتخد قرارات انتقال التالميذ اإىل ال�صنة الثانية من �صلك البكالوريا بناء على 

نتائج املراقبة امل�صتمرة فقط. و ميكن للمرت�صحات واملرت�صحني الر�صميني الذين مل 

يتمكنوا، ل�صبب قاهر، من اجتياز بع�س اأو كل اختبارات هذا االمتحان من اجتياز 

دورة ا�صتدراكية يتم حتديد تاريخ اإجرائها كل �صنة .

اأ�صا�صيا يف حتقيق  �رشة �رشيكا  التي تعترب االأ وان�صجاما مع اختيارات الوزارة 

الذين قرر  التلميذات والتالميذ  اأ�رش  اأمام  اأهداف املدر�صة املغربية، فقد فتح املجال 

جمل�س الق�صم انتقالهم لل�صنة اخلتامية من �صلك البكالوريا، و احلا�صلني على معدل 

بداء الراأي يف �صاأن اإمكانية  يف االمتحان اجلهوي لل�صنة االوىل يقل عن 8 من 20، الإ

وىل من �صلك البكالوريا. ويتم تنظيم هذه العملية وفق مقت�صيات  تكرارال�صنة االأ

املذكرة 98  بتاريخ 20 يونيو 2007 .
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وىل من �صلك البكالوريا هو  و من جهة اأخرى، فاالمتحان اجلهوي املوحد لل�صنة االأ

جزء اأ�صا�صي من امتحانات البكالوريا، ولنتائجه تاأثريكبريعلى حظوظ احل�صول على 

�صهادة البكالوريا. و قد لوحظ خالل ال�صنوات املا�صية اأن عددا مهما من املرت�صحات 

واملرت�صحني اليتمكنون من احل�صول على �صهادة البكالوريا ب�صبب معدالتهم املتدنية 

مرالذي يتطلب من املقبلني على اجتياز هذا االمتحان   يف االمتحان اجلهوي املوحد، االأ

اإيالءه االهتمام ال�رشوري والتح�صري له بجدية كبرية ق�صد احل�صول على معدل ميكن 

عداد ال�صتحقاقات ال�صنة النهائية يف ظروف مالئمة و ب�صمانات اأكربللنجاح.  من االإ

حر�ر ب( �لمتحان �جلهوي �خلا�ص باملرت�سحات و�ملرت�سحني �لأ

حرار اختبارات االمتحان اجلهوي املوحد يف  يجتاز املرت�صحات و املرت�صحون االأ

املوحد،  الوطني  باالمتحان  امل�صمولة  البكالوريا غري  ب�صلك  املقررة  الدرا�صية  املواد 

علما اأن هذه الفئة من املرت�صحني غري معنية باملراقبة امل�صتمرة. وحتت�صب نتائج هذا 

االمتحان باعتماد نف�س معامالت املواد املعمول بها بالن�صبة للمرت�صحني الر�صميني .

2.2. االمتحان الوطني املوحد

البكالوريا،  �صلك  من  النهائية  ال�صنة  متم  يف  املوحد  الوطني  االمتحان  ينظم 

جنبية الثانية.  �صافة اإىل اللغة االأ وت�صمل اختباراته املواد املميزة لكل �صعبة درا�صية باالإ

ويحت�صب معدل هذا االمتحان بن�صبة 50% من املعدل العام لنيل �صهادة البكالوريا 

حرار على حد �صواء . ويجتاز اختباراته املرت�صحون الر�صميون و املرت�صحون االأ

عالن عن نتائج الدورة  تنظم دورة ا�صتدراكية لالمتحان الوطني املوحد بعد االإ

الدورة  اختبارات  يجتاز  و  قــل.  االأ على  باأ�صبوعني  البكالوريا  المتحانات  العادية 

اال�صتدراكية لهذا االمتحان املرت�صحون الر�صميون الذين مل يتمكنوا ل�صبب قاهر 

هذه  يف  يتوفقوا  مل  الذين  اأو  العادية،  الــدورة  اختبارات  كل  اأو  بع�س  اجتياز  من 

الدورة وح�صلو على معدل عام اليقل عن 7 من 20 بدون نقطة موجبة للر�صوب اأو 

الذين ح�صلوا على معدل ال يقل عن 10 من 20 مع نقطة موجبة للر�صوب، يف مادة 

واحدة فقط يف االمتحان الوطني املوحد. و يجتاز املرت�صحون للدورة اال�صتدراكية 

اختبارات جميع مواد االمتحان الوطني املوحد.

حرار الذين مل يتمكنوا ب�صبب قوة قاهرة  و من حق املرت�صحات و املرت�صحني االأ

من اجتياز بع�س اأو كل اختبارات الدورة العادية اأو الذين مل يتوفقوا يف هذه الدورة، 

و ح�صلوا على معدل عام ال يقل عن 7 من 20 و بدون نقطة موجبة للر�صوب، اأن 
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يجتازوا اخــتبارات الــدورة اال�صتدراكية يف جميع مـواد االمتـحان الوطـني املوحــد 

حرار. و مواد االمتحان اجلهوي املوحد اخلا�س باملرت�صحني االأ

3.2. املراقبة امل�ستمرة
للتعليم  املنتمني  الر�صميني  للمرت�صحني  بالن�صبة  اختبارات ف�صلية جترى  وهي 

الدرا�صية. وت�صمل فرو�س  ال�صنة  امتداد  امل�صايرعلى  التعليم اخل�صو�صي  العمومي و 

املراقبة امل�صتمرة جميع املواد الدرا�صية لل�صعبة و امل�صلك املقررة يف ال�صنة اخلتامية 

من �صلك البكالوريا. و يحت�صب معدل املراقبة امل�صتمرة بن�صبة 25 %من املعدل العام 

لنيل �صهادة البكالوريا.

املرت�شحني اإجنازات  ت�شحيح   .3
الوطني  والدليل  البكالوريا،  بامتحانات   اخلا�س  امل�صاطر  دفرت  ملقت�صيات  تبعا 

اخلا�س بعملية الت�صحيح، يتم تنظيم عملية الت�صحيح وفق م�صاطر و اإجراءات دقيقة 

ت�صمن للت�صحيح املوثوقية و املو�صوعية، وذلك تفعيال ملبداأي اال�صتحقاق و تكافوؤ 

الفر�س.

النجاح �شروط   .4
اختبارات  جمموع  يف  ح�صل  ر�صمي  مرت�صح  كل  البكالوريا  يف  ناجحا  يعد 

االمتحان الوطني املوحد و االمتحان اجلهوي املوحد و املراقبة امل�صتمرة على معدل 

قل. عام ي�صاوي 10 من 20 على االأ

ويتم احت�صاب املعدل العام على ال�صكل التايل :

املرت�صحون الر�صميون :

(معدل االمتحان الوطني * 2( + معدل

االمتحان اجلهوي + معدل املراقبة امل�ستمرة

4

حرار : املرت�صحون االأ

جمموع نقط املواد املرجحة مبعامالتها

جمموع املعامالت
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لالمتحان االعداد  يف  توجيهات   .5
عداد اجليد لالمتحان التفاوؤل بالنجاح اأوال. وتعترب الفرتة املخ�ص�صة  يتطلب االإ

خالل  داء  االأ م�صتوى  حتديد  يف  اأ�صا�صيني  عاملني  تدبريها  طريقة  وكــذا  عداد  لالإ

عداد لالمتحان والتي قد تتالءم  االمتحان. واإذا كان لكل تلميذ منهجيته اخلا�صة يف االإ

العامة  التوجيهات  اعتبار  فاإن  الفكرية،  و  النف�صية  و  الفيزيولوجية  وخ�صو�صياته 

اجتيازك  عــداد، وبالتايل من فر�س  االإ الرفع من جناعة ذلك  �صي�صاعدك يف  التالية 

لالمتحان بنجاح.

�أ( حتديد جمالت �ملقرر �لدر��سي مو�سوع �لمتحان

عداد لالمتحان معرفة م�صبقة باملواد و املجاالت الدرا�صية التي �صي�صملها  يحتاج االإ

خري، لذا يجب  من اأجل ذلك اتباع اخلطوات التالية: هذا االأ

طار املرجعي المتحان البكالوريا اخلا�س بكل مادة للتعرف بدقة على  F الرجوع اإىل االإ

�صا�صية الواجب التحكم فيها ودرجات اأهميتها، والتي ميكن  امل�صامني و الكفايات االأ

 http://www.men.gov.ma/sites/cnee :لكرتوين طالع عليها على املوقع االإ االإ

جــزاء  االأ ح�صاب  على  املرجعي  طــار  واالإ الربنامج  من  اأجــزاء  على  الرتكيز  عدم   F

خرى. االأ

مكون  ولكل  مادة  لكل  �صتخ�ص�صه  الذي  الزمني  الغالف  فيه  برنامح حتدد  و�صع   F

اإر�صادات  العمل بتوجيهات و  املرجعي، مع  طار  االإ اأهميته كما هو وارد يف  ح�صب 

اأ�صاتذتك.

ب( تدبري �لزمن

عداد لالمتحان عامل رئي�صي يف حتديد اأدائك و مردوديتك  اإن تدبري الوقت يف االإ

اكت�صاب  من  فكار وميكنك  االأ تركيز  �صي�صاعدك على  ناجع  ب�صكل  فا�صتعماله  فيه، 

املهارات ب�صكل جيد و دائم.
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عداد لالمتحان يف وقت مبكر من ال�صنة الدرا�صية يوؤدي  فعدم ال�رشوع يف االإ

ببع�س التالميذ اإىل تكثيف اجلهد يف وقت ق�صري قبل موعد االمتحان و ذلك  عرب 

وراء  تكون  و  رهــاق  االإ يف  تت�صبب  عوامل  كلها  وهذه  الليلي،  ال�صهر  اىل  اللجوء 

كت�صاب ال�صطحي و اله�س للمعارف و للمهارات. االإ

عداد لالمتحان  لذا يجب، ومنذ البداية، تخ�صي�س الوقت الكايف الذي يتطلبه االإ

يام وو�صع برنامج منا�صب لذلك. �صابيع و عدد االأ من خالل احت�صاب عدد االأ

لالمتحان عداد  االإ تنظيم    .6
االبتعاد عن  و  التح�صيل  الرتكيز على  لالمتحان، يجب  عــداد  االإ  خالل فرتات 

كافة املوؤثرات اخلارجية خالل ا�صتغالك، مثل ال�صو�صاء الناجتة عن املذياع اأو التلفاز، 

حداث الريا�صية التي قد توؤثر على ا�صتعداداتك و ت�صتهلك جزءا مهما  اأو متابعة االأ

من وقتك.

لذا ينبغي :

الريا�صية  و  الرتفيهية  ن�صطة  االأ لال�صرتاحة ميكنك خالله ممار�صة  تخ�صي�س وقت   F

على اأن ال تكون مرهقة.

F حتديد الفرتة الزمنية التي �صتخ�ص�صها لكل مادة و لكل جمال على حدة.

الفعلي  لتقييم حت�صيلك  ذلك  و  �صابقة  اختبارات  للتدريب على  تخ�صي�س وقت   F

مبوا�صيع  اال�صتعانة  اخل�صو�س،  بهذا  وميكنك،  درا�صي.  جمال  وكل  مادة  كل  ح�صب 

لــكرتوين  االإ املوقــع  على  عليها  االطالع  ميكن  والتي  ال�صابقة  للدورات  البكالوريا 

http://www.men.gov.ma/cnee                      :للوزارة

F العمل  على  اإعداد بطاقات  ت�صجل فيها  اأهم املعطيات وال�صيغ الريا�صية والنظريات 

ا�صرتجاعها  عليك  ي�صهل  حتى  ...اإلـــخ،  ح�صائيات  واالإ الهامة  والتواريخ  العلمية 

وتوظيفها عند احلاجة.

اإىل هذه البطاقات ب�صفة منتظمة، وخا�صة قبل النوم حيث �صي�صاعدك  الرجوع    F

ذلك على التن�صيط امل�صتمر لذاكرتك،

االمتحان  لنف�س  يح�رشون  �صدقاء  االأ من  جمموعة  اإطار  يف  لالمتحان  عــداد  االإ  F

ويت�صمون باجلدية و باالن�صجام فيما بينهم .

�لمتحان �لتجريبي :

الوطني.  اأو  اجلهوي  لالمتحان  عداد  االإ اأ�صا�صية يف  التجريبي حمطة  االمتحان  يعد 

وتربز اأهميته يف كونه ي�صع املرت�صحني للبكالوريا يف اأجواء م�صابهة لتلك التي يوجد 
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فيها املرت�صح خالل اجتيازه الختبارات االمتحان الوطني املوحد و االمتحان اجلهوي 

�صافة اإىل ذلك، ي�صكل هذا االمتحان منا�صبة هامة لتثبيت املعارف وتنمية  املوحد. باالإ

القدرات، و بالتايل للتهيوؤ الجتياز االمتحان النهائي يف اأح�صن الظروف . 

لهذا يتعني عليك اأن ت�صتثمر جتربة اجتيازك لالمتحان التجريبي حتى تكون 

م�صتعدا ب�صكل اأف�صل الجتياز امتحانات البكالوريا .

لالمتحان عداد  االإ وترية   .  7

 15 يوما قبل موعد االمتحان

من املفرو�س اأن تكون قد اأكملت مراجعة كل مواد االمتحان لتخ�ص�س الفرتة 

املتبقية للرتكيز على اأهم عنا�رش املقرر الدرا�صي بالرجوع  اإىل البطاقات وامللحقات 

التي �صبق اأن اأعددتها ، و على اإجناز متارين جديدة يف مواد االمتحان .    

اأ�شبوعا قبل االمتحان

براحة  االهتمام  املفيد  ومن  عادية.  بوثرية  لالمتحان  اإعــدادك  موا�صلة  عليك 

االعتناء  مع  تتطلب جهدا كبريا،  التي  املرهقة  الريا�صية  التمارين  ج�صدك وتفادي 

ا�صتهالك  من  كثار  االإ ان  اإىل  اال�صارة  الوجبات. و جتدر  توقيت  و  التغذية  بتوازن 

املنبهات قد يوؤثر �صلبا على قدراتك الفكرية اأكرث من تعبئتها .

ع�شية  االمتحان

عليك تفادي النقا�صات ال�صاخبة و احلر�س على اإعداد لوازم االمتحان و الوثائق 

دوات  ال�صخ�صية املطلوبة الجتيازه )بطاقة التعريف الوطنية واال�صتدعاء لالمتحان واالأ

امل�صموح با�صتعمالها ( مع �صبط مواقيت االمتحان و التاأكد منها. و نو�صيك اأ�صا�صا 

باحلر�س على النوم باملدة الكافية.

 �شبيحة يوم االمتحان

عليك تناول وجبة فطور متوازنة، و احر�س على احل�صور اإىل مركز االمتحان 

حاديث غري املجدية  ن�صف �صاعة قبل انطالق االختبارات، مع جتنب النقا�صات و االأ

�صاعات التي يتم الرتويج لها بكثافة خالل هذه  حول االمتحان، وعدم االهتمام باالإ

املنا�صبة. 

من م�سلحتك احلفاظ على هدوئك و ثقتك بنف�سك طوال اأيام االمتحان. 



االمتحانات اجتياز   .8
و�صع  مع  لك  املخ�ص�س  املكان  جلو�صك يف  من  تاأكد  االمتحان،  قاعة  دخول  عند   F

اال�صتدعاء وبطاقة تعريفك على الطاولة. عليك ت�صليم الكتب والدفاتر وكل الوثائق 

ذات ال�صلة مبادة االمتحان لطاقم احلرا�صة. 

F انتبه جيدا اإىل تعليمات طاقم احلرا�صة،  و احر�س على التقيد بالقواعد و التعليمات 

اخلا�صة مبحاربة الغ�س، و منها عدم حيازة هاتف نقال داخل قاعة االمتحان اأو 

حيازة اأية وثيقة مكتوبة غري تلك امل�سموح بها.

�صئلة الواردة يف ورقة   اإقراأ كل التعليمات واالأ F قبل ال�رشوع يف اإجناز االختبار، 

االختبار. 

F قد يكون مو�صوع االختبار مت�صمنا يف اأكرثمن �صفحة، لذا عليك التاأكد من عدد 

وىل  ذا كانت ال�صفحة االأ �صئلة. فاإ جابة على بع�س االأ �صفحات املو�صوع لكي ال تغفل االإ

مثال حتمل رقم 1/3 فهذا يعني اأن املو�صوع ي�صتمل على ثالث �صفحات. اإذا الحظت 

اإخبار  اأو عدم و�صوح ما هو مكتوب  عليها ، فعليك  اأي نق�س يف عدد ال�صفحات 

طاقم احلرا�صة بذلك فورا لتتو�صل بن�صخة �صليمة ملو�صوع االمتحان.

�صئلة قبل ال�رشوع  ف�صل قراءة جميع االأ F اإذا ت�صمن االختبار اأ�صئلة اختيارية، فمن االأ

�صئلة التي اخرتت اال�صتغال عليها. جابة على االأ يف االإ

جابة  F اقراأ ال�صوؤال جيدا و تاأكد مما هو مطلوب منك القيام به قبل ال�رشوع يف االإ

عنه.

�صئلة ح�صب الرتتيب الذي تف�صله، وابداأ دائما بال�صوؤال الذي  جابة على االأ F ميكنك االإ

فعليك  ما،  �صوؤال  على  جابة  االإ عليك  ا�صتع�صت  واإذا  اإليك.  بالن�صبة  �صهل  االأ يبدو 

خرى على اأن تعود لذلك ال�صوؤال الحقا و ذلك ربحا للوقت. �صئلة االأ االنتقال اإىل االأ

جابة على كل �صوؤال و االلتزام  F ي�صتح�صن، ربحا للوقت، حتديد الوقت ال�رشوري لالإ

�صئلة. بهذا الوقت دون اإغفال كتابة اأرقام االأ

F ال ت�رشع يف ت�صليم ورقة التحرير، واحر�س على ا�صتعمال الوقت الذي تبقى لك 

خطاء التي قد تكون ارتكبتها  �صهوا،  يف مراجعة اإجاباتك وتدقيقها، مع ت�صحيح االأ

واحر�س على جتنب الت�صطيب ما اأمكن.

11املركز الوطني للتقومي واالمتحانات - امتحانات نيل شهادة البكالوريا - دليل املترشحة واملترشح
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F احر�س على عدم تبادل احلديث مع زمالئك اأٹثناء اجتياز االمتحان، و حافظ على  

تركيزك.

F ال تعر اأي اأهمية ملا يقع داخل قاعة االمتحان و الذي قد ي�صو�س على تركيزك.

F تاأكد من كتابة ا�صمك الكامل ورقم االمتحان واملادة يف املكان املخ�ص�س لذلك على 

ورقة التحرير، وال ت�صع على هذه الورقة اأية معلومة اأو رمز ي�صري اإىل هويتك، فقد 

يوؤٹثر ذلك �صلبا على نتيجتك يف االمتحان.

عواقبه و  االمتحان  يف  الغ�س   .9
يعترب اللجوء اإىل الغ�س خرقا �صافرا لل�صوابط و القواعد التي تنظم االمتحانات، 

خالقي القائم بني التلميذ وزمالئه واأ�صاتذته، وهو يتنافى  واإخالال بالتعاقد الرتبوي و االأ

خالقية التي ت�صعى املدر�صة اإىل اإر�صائها داخل املجتمع. مع القيم الرتبوية واالأ

الن�صو�س  مبقت�صى  القانون  عليه  يعاقب  �صلوك  فالغ�س  هذا،  كل  اإىل  �صافة  باالإ

املدر�صية،  واملباريات  االمتحانات  يف  الغ�س  بزجر  املتعلقة  والت�رشيعية  القانونية 

احلجة  ذي  يف  ال�صادر   1-58-060 رقم  ال�رشيف  الظهري  اخل�صو�س،  على  ومنها 

1377 )25يونيو 1958( ب�صاأن زجر اخلداع يف االمتحانات واملباريات العمومية، 
الذي ن�س يف بع�س ف�صوله  على :

F  اعتبار اخلداع يف االمتحانات واملباريات مبثابة جنحة يعاقب عليها القانون 

ب�صجن ترتاوح مدته بني �صهر وٹثالٹث �صنوات وبغرامة مالية.

F بطالن ما يحتمل من جناح يف املباراة اأو االمتحان املرتكب فيه اخلداع. 

F اتخاذ اإجراءات تاأديبية يف حق الغا�صني.

�صافة اإىل ذلك، اأ�صدرت وزارة الرتبية الوطنية جمموعة من املذكرات يف  باالإ

مو�صوع زجر الغ�س يف االمتحانات املدر�صية اآخرها املذكرة الوزارية رقم 99 بتاريخ 

8 مار�س1999 يف مو�صوع الغ�س. و ن�صت هذه املذكرة على عقد جمال�س تاأديبية 
للنظر قي حاالت الغ�س املعرو�صة عليها التخاذ القرارت الزجرية املنا�صبة، و منها 

منع الرت�صح المتحانات البكالوريا لدورات يتم حتديد عددها، ح�صب احلالة، يف حق 

كل من �صبط وهو ميار�س الغ�س يف االمتحان.
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ولتجنب الوقوع يف و�صعيات ملتب�صة ملمار�صة الغ�س، تذكر دائما اأنه :

F  مينع منعا كليا اال�صتعانة بوثائق غري تلك املن�صو�س عليها يف ورقة املو�صوع.

التحديدات  امل�صموح بها ووفق  اإال يف احلاالت  الت احلا�صبة  االآ ا�صتعمال  F   مينع 

الواردة يف ورقة املو�صوع.

F  مينع منعا كليا اإدخال الهاتف النقال اإىل قاعة االمتحان.

F  مينع منعا كليا تبادل احلديث بني املرت�صحني اأثناء فرتات اإجراء االختبارات.

اأثناء فرتات اجتياز  اأو وثيقة بني املرت�صحني  اأي ورقة  F   مينع منعا كليا تبادل 

االختبارات.

املخ�ص�صة  املــدة  ن�صف  ان�رشام  قبل  االمتحان  قاعة  مغادرة  كليا  منعا  F   مينع 

لالختبار.

النتائج عن  عالن  االإ  .10
عالن عن نتائج الدورة العادية بعد االنتهاء من املداوالت التي �صتجرى  �صيتم االإ

عالن عنها بعد  يوم 2 - 3 يوليوز 2011. اأما نتائج الدورة اال�صتدراكية ف�صيتم االإ

اإنهاء املداوالت اخلا�صة بهذه الدورة، والتي �صتجرى يوم 25 يوليوز 2011. 

طالع على نتائجك عرب اإحدى الو�صائل التالية: وميكنك االإ

امتحان  مبراكز  النتائج  �صبورة  على  املثبتة  والناجحني  الناجحات  F  لوائح 

البكالوريا؛

لكرتوين الر�صمي للوزارة:  www.men.gov.ma؛ F املوقع االإ

لكرتوين اخلا�س املحدث لهذا الغر�س: CNE@talib.taalim.ma ؛ Fٹ بريدك االإ

جمال  يف  الوطنيني  للفاعلني  املوجهة   )sms( الق�صرية  الن�صية  Fٹ  الر�صائل 

االت�صاالت؛

عالم التي �صتطلب ن�رش نتائج امتحانات البكالوريا. F  خمتلف و�صائل االإ

ويف حالة جناحك، وهذا ما نتمناه لك،  ميكنك �صحب �صهادة البكالوريا وبيانات 

يام املوالية  النقط من مركز االمتحان الذي اجتزت فيه امتحان البكالوريا، خالل االأ

عالن عن النتائج. لالإ

1�
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هامة  ومعطيات  م�شتجدات   .11

لتح�صني تنظيم امتحانات البكالوريا وبالتايل الرفع من حظوظ اجتيازها بنجاح من طرف 

اأهــمها فــي  جراءات التطويرية جنـــمل  اإتخــاذ جمموعة من االإ املرت�صحني واملرت�صحات، مت 

ما يلي:

موحدة  وطنية  معايري  على  واإر�صائها  البكالوريا  امتحانات  م�صداقية  من  الرفع  بهدف   F

طراف املعنية، مت اإعداد واعتماد اأطر مرجعية  لكل مادة  ت�صكل اأ�صا�صا للتعاقد بني خمتلف االأ

معنية بهذا االمتحان حتدد الكفايات وجماالت امل�صامني املعرفية التي �صت�صكل مو�صوعا 

طر  االأ على  طــالع  االإ وميكن  معريف.  وجمال  كفاية  كل  اأهمية  درجة  حتديد  مع  لالمتحان 

http://www.men.gov.ma/sites/cnee : لكرتوين للوزارة املرجعية على املوقع االإ

لية التالية : F بهدف تاأطري وتقنني منح النقطة املوجبة للر�صوب، مت اإقرار االآ

-  اإرفاق كل نقطة �صفر ممنوحة بتقرير للم�صحح يو�صح فيه مربرات منح هذه 
النقطة.

-  اإحداث جلن جهوية خمت�صة للبث يف حاالت نقطة ال�صفر املمنوحة وذلك اإما 
لتاأكيد منح هذه النقطة اأو اإلغائها واإ�صقاط مفعولها.

ال�صنة  المتحانات  واملرت�صحني  املرت�صحات  كافة  مع  املبا�رش  التوا�صل  تعزيز  اأجل  ومن 

اخلتامية من البكالوريا، �صيتم هذه ال�صنة اإحداث بريد اإلكرتوين خا�س لكل مرت�صح)ة(، 

يحمل كعنوان الرقم الوطني للطالب، وذلك على ال�صكل التايل :

CNE@talib.taalim.ma 

من  جمموعة  من  اال�صتفادة  العنوان،  هذا  ا�صتخدام  خالل  من  )ة(،  مرت�صح  لكل  وميكن 

اخلدمات، اأهمها :

طالع على معلومات اإ�صافية تهم التح�صري المتحانات البكالوريا واجتيازها؛  F  االإ

F احل�صول على النقط والنتائج الفردية فور توفرها ؛

طالع على املعلومات بخ�صو�س التوجيه يف مرحلة ما بعد البكالوريا. F االإ

كما مت و�صع عنوان اإلكرتوين info_cnee@taalim.ma لتلقي طلبات 

املعلومات واال�صتف�صارات ب�صاأن امتحانات البكالوريا ل�صنة 2011 

طالع على دليل اال�صتعمال  وللمزيد من املعلومات حول هذا الربيد االلكرتوين، يرجى االإ

www.men.gov.ma/taalim : املوجود على العنوان التايل



املركز الوطني للتقومي واالمتحانات - امتحانات نيل شهادة البكالوريا - دليل املترشحة واملترشح

اأيتها املرت�شحة، اأيها املرت�شح،

جمهودك  لتتويج  االمتحان  فر�صة  تاأتي  والتح�صيل،  اجلــد  من  �صنوات  بعد 

ومثابرتك وحت�صيلك. وحتى تعك�س نتائج االمتحان بالفعل اجلهد الذي بذلته طيلة 

عداد له بكل جدية وتركيز م�صتعينا بتوجيهات  هذه ال�صنوات، عليك احلر�س على االإ

ر�صادات الواردة يف هذا الدليل. اأ�صاتذتك واالإ

اإن نيل �صهادة البكالوريا �صيفتح اأمامك اآفاقا وا�صعة ملوا�صلة م�صارك الدرا�صي 

�صمى  وحتقيق طموحاتك لتكون عند ح�صن ظن اأ�رشتك ومدر�صيك ولبلوغ الهدف االأ

لوطننا  املتوا�صل  البناء  �صهام يف  لالإ موؤهال  لتكون مواطنا كفوؤا  اإعدادك  الذي هو 

العزيز.

ال�صنة  جمايل للناجحات والناجحني من زميالتك وزمالئك يف  العدد االإ لقد بلغ 

وناجح  ناجحة   32738 بزيادة   ،2009 �صنة   104111 مقابل   136  849 املا�صية 

وبن�صبة زيادة بلغت 31،44%. كما بلغت ن�صبة النجاح لدى  املمدر�صني 51.67% 

مقابل 45،02 % يف �صنة 2009. وارتفع عدد الناجحني مبيزة لي�صل اإىل 46603 

اأداء زميالتك وزمالئك  2009. واأمام هذا التح�صن الكبري يف  32186 �صنة  مقابل 

خالل ال�صنة املا�صية، فاأنت مطالب )ة( مبوا�صلة ال�صري على هذا امل�صار، م�صار النجاح 

والتميز.

اإن الهدف من االمتحان هو حتقيق جناحك على اأ�شا�س اال�شتحقاق، فما 

عليك اإال اأن تثابر من اأجل بلوغ هذا الهدف وهو اأمر جد ممكن.

مع متمنياتنا لك بالنجاح

طر والبحث العلمي وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين االأ

املركز الوطني للتقومي واالمتحانات
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