
 
 

 
  المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل 
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 ا خباريبالغ 
 0202 يما 4الثالاثء 

 

 2021دورة  - نشر الأطر المرجعية المحينة الخاصة ابالمتحاانت اال شهادية
 

اإلشهادية الخاصة ، بخصوص مواعد االمتحانات 0209بريل أ 91بتاريخ تبعا للبالغ اإلخباري الصادر  

،  والذي تخبر فيه الوزارة أنه تقرر اعتماد أطر مرجعية 0209بالثانوي التأهيلي واإلعدادي واالبتدائي برسم دورة 

محينة في إعداد مواضيع هذه االمتحانات،  وذلك استنادا إلى ما تم تنفيذه من المقررات الدراسية للمواد المعنية 

وطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه تم تعلن وزارة التربية ال  ، بها

، كما تمت موافاة جميع www.men.gov.ma ، عبر البوابة اإللكترونية للوزارةهذه األطر المرجعية المحينةنشر 

 . منهابنسخة  Taalim.maلسنة الختامية من سلك البكالوريا عبر بريدهم اإللكتروني المترشحات والمترشحين با

إطارا مرجعيا،  167ويبلغ عدد هذه األطر المرجعية، التي تم تحيينها من طرف لجان تخصصية، 

 : كالتالي موزعة

 62 ؛ إطارا مرجعيا محينا خاصا باالمتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 

 21 ؛ إطارا مرجعيا محينا خاصا باالمتحان الجهوي الموحد للسنة األولى من سلك البكالوريا 

 22 ؛ إطارا مرجعيا محينا خاصا باالمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي 

 40 حد لنيل شهادة الدروس االبتدائية؛المو القليميباالمتحان اة محينة خاصة يأطر مرجع 

  78 مرجعيا محينا خاصا بامتحان نيل شهادة التقني العالي إطارا. 

 هذا، وسيتم في غضون األيام القليلة القادمة نشر األطر المرجعية المحينة الخاصة باالختبار التوليفي

 في المواد المهنية الخاص بالمسالك المهنية للبكالوريا.

 ميل ملف مستندات األطر المرجعيةولالطالع على مضمون هذه األطر المرجعية يمكن للمترشح)ة( تح

؛ كما www.men.gov.ma للوزارةاإللكتروني المحينة الخاصة بكل سلك تعليمي وبكل مسلك مباشرة على الموقع 

الخاص  Taalim.maيمكن، بالنسبة لمترشحي السنة الختامية من سلك البكالوريا، الولوج إلى البريد اإللكتروني 

  الخاصة بالمسلك المعني. بكل مترشح وتحميل ملف مستندات األطر المرجعية المحينة

الولوج المكون من رمز الــــبريد اإللكــــتروني يتعين على المترشح)ة( إدخال اسم  إلى هذاوللولوج 

والقن  CodeMassar@taalim.maوذلك بإدخال حساب  ،www.taalim.ma( على المــوقــع codeMassarمســــار)

 السري )الرقم السري( الخاص به)ها(.

)ة( على القن السري أو في حالة نسيانه، فيمكنه)ها( الولوج إلى الخدمة وفي حالة عدم توفر المترشح

 " بفضاء المتمدرس أو الرابط :نسيت كلمة المروراإللكترونية "

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve 

مباشــــرة بعــــد أول ولــــوج إلــــى هــــذا، ويتعــــين علــــى كل مترشح تغييــــر القــــن الســــري 

 وذلك لضمان تأمينه. ،الشخصي البريــــد اإللكترونــــي
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