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خباريبالغ   ا 
 0206دجنبر  61الخميس 

 
 فتح ابب ترش يحات الأحرار المتحان نيل شهادة الدروس

 0200االبتدائية وشهادة السلك اال عدادي برسم دورة  
  

أأن ترش يحات الأحرار الجتياز امتحاانت نيل شهادة ، والتعليم والأولي والرايضة تعلن وزارة التربية الوطنية

البوابة اال لكترونية  ، ستنطلق، حصرا، عبر0020وشهادة السلك اال عدادي برسم دورة الدروس االبتدائية 

لى    0602دجنبر  61الجمعة من يوم ابتداء  ، وذلكwww.men.gov.ma للوزارة  غايةوستس تمر   ا 

 .، كآ خر أأجل للترش يح0002يناير  61 اال ثنينيوم  

 وفق الشروط التالية: السلك اال عدادي ويتم الترش يح بصفة مترشح حر الجتياز امتحاانت نيل شهادة

o  تالميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المسجلون ابلس نة الثالثة من السلك اال عدادي

 الدروس االبتدائية أأو شهادة نهاية الدروس االبتدائية أأو ما يعادلهما؛والحاصلون على شهادة 

o  المترشحون غير المسجلين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أأو التعليم المدرسي الخصوصي

والحاصلون على شهادة الدروس االبتدائية أأو شهادة نهاية الدروس االبتدائية أأو ما يعادلهما مع 

 الترش يح. مضي س نتين قبل س نة

بصفة مترشح حر من فئة الصغار أأو  الدروس االبتدائية ويسمح ابلترش يح الجتياز امتحاانت نيل شهادة

 من فئة الكبار لكل شخص غير ممدرس.

 وتتم عملية الترش يح عبر المراحل ال تية:

o  التسجيل عبر البوابة اال لكترونية المخصصة للترش يحات داخل ال جال المحددة لذلك، مع تضمين

 البطاقة اال لكترونية للترش يح صورة حديثة العهد للمترشح)ة(؛

o  يداع ملف الترش يح الورقي ابلمديرية اال قليمية التابع لها محل سكن المترشح، وذلك في أأجل ا 

رفق هذا الملف بوصل الترش يح المس تخرج من البوابة على أأن ي ،0002يناير  61 أأقصاه

 اال لكترونية؛

o  تضمين ملف الترش يح التزاما يقر فيه المترشح )أأو ولي أأمره ابلنس بة للمترشحين الأحرار من فئة

الخاصة بزجر الغش في االمتحاانت المدرس ية والتزامه  الصغار( ابطالعه على القوانين

 .0261غشت  02بتاريخ  20.62رقم خاصة القانون  بمقتضياتها،

جراءات تكييف شروط  عاقة، والراغبين في االس تفادة من ا  ويتعين على المترشحين الأحرار في وضعية ا 

جراء االختبارات والتصحيح، رفاق ملفات ترش يحهم بطلب في الموضوع معزز بملف ا   .اال عاقةيثبت  طبيي ا 
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