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 ألاساسية التي يمكن الاستئناس بها عند التحضير للمباراة:تستعرض هذه الالئحة بعض املراجع 
 

 : وثائق مرجعية

 دليل تنظيم الحياة المدرسية؛ 

  الدليل البيداغوجي العام إلدماج

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 ؛4102في التعليم، شتنبر 

  اإلطار المرجعي للتربية الدامجة

 ؛لفائدة األطفال في وضعية إعاقة

  لمؤسسات  النموذجيالنظام الداخلي

العمومي المتضمن  التربية والتعليم

 .لميثاق التلميذ )ة(

 

 

 :وإجرائية نصوص تشريعية وتنظيمية

 المتعلق باألرشيف؛ 96.66 رقم القانون 

 المتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ 16.10 رقم القانون 

  بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتالف األرشيف العادي والوسيط  4102نونبر  2الصادر في  4. 02.491المرسوم رقم 

     وشروط وإجراءات تسليم األرشيف النهائي؛ 

  ؛المتعلق بالتعلم عن بعد 4140أغسطس  42الصادر في  4.41.212المرسوم رقم 

  ؛في شأن دروس الدعم التربوي 4140أغسطس  42الصادر في  4.41.214المرسوم رقم 

  بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ في عالقتها بمؤسسات  4140يوليوز  41الصادر  4.41.212المرسوم رقم

 ؛التربية والتكوين

  الجهوية للتربية والتكوين؛ األكاديميات ربأطاألنظمة األساسية الخاصة 

  بشأن التربية الدامجة للتلميذات والتالميذ في  4106يونيو  42صادر في  121.06قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم

 وضعية إعاقة؛

 القرارات المنظمة لالمتحانات اإلشهادية؛ 

 في شأن تحديد مجاالت  4141نوفمبر  12لتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الصادر في قرار وزير التربية الوطنية وا

 مهام أطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي؛

  ؛2023/4144مقرر تنظيم السنة الدراسية 

  4142/4144الستعداد للدخول المدرسي في شأن ا 4144يوليوز  06بتاريخ  44/190المذكرة الوزارية عدد. 

  087المذكرة الوزارية رقمx21  ؛في شأن تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج 4140شتنبر  19بتاريخ 

  080المذكرة الوزارية رقمx21  ؛4144-4140في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي  4140شتنبر  02بتاريخ 

  079المذكرة الوزارية رقمx21  ؛لتعليميةافي شأن بعض النصوص التنظيمية والوثائق المرجعية المتعلقة بالمؤسسات  4140شتنبر  11بتاريخ 

  084المذكرة الوزارية رقمx21  في شأن إدماج أنشطة الحياة المدرسية في الزمن المدرسي 4140شتنبر  21بتاريخ. 
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