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 بالغ حصفي

 
 لنيل شهادة ادلروس  فتح ابب ترش يحات الأحرار

 2019برمس دورة  الابتدائية وشهادة السكل الإعدادي
 

يداع  تعلن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، قطاع الرتبية الوطنية، أأن اإ

 2019ترش يحات الأحرار لجتياز امتحاانت نيل شهادة ادلروس الابتدائية وشهادة السكل الإعدادي برمس دورة 

ىل  2018 دجنرب 10ابتداء من يوم الإثنني وذكل ، www.men.gov.maسيمت حرصا عىل البوابة الإلكرتونية للوزارة  واإ

 .كآخر أأجل للرتش يح، 2019 يناير 10امخليس غاية يوم 

 ويمت الرتش يح بصفة مرتحش حر لجتياز امتحاانت نيل شهادة السكل الإعدادي وفق الرشوط التالية:

تالميذ مؤسسات التعلمي املدريس اخلصويص املسجلون ابلس نة الثالثة من السكل الإعدادي واحلاصلون  -

 عىل شهادة ادلروس الابتدائية أأو شهادة هناية ادلروس الابتدائية أأو ما يعادهلام؛ 

لون عىل صاملرتحشون غري املسجلني مبؤسسات الرتبية والتعلمي العمويم أأو التعلمي املدريس اخلصويص واحلا -

شهادة ادلروس الابتدائية أأو شهادة هناية ادلروس الابتدائية أأو ما يعادهلام مع ميض س نتني قبل س نة 

 الرتش يح.

ويسمح ابلرتش يح لجتياز امتحاانت نيل شهادة ادلروس الابتدائية بصفة مرتحش حر من فئة الصغار أأو من 

 فئة الكبار للك خشص غري ممدرس.

  املرالل الآتية:وتمت معلية الرتش يح عرب

التسجيل عرب البوابة الإلكرتونية اخملصصة للرتش يحات داخل الآجال احملددة ذلكل، مع تضمني البطاقة   -

 الإلكرتونية للرتش يح صورة لديثة العهد للمرتحش)ة(؛

قلميية التابع لها حمل سكن املرتحش - يداع ملف الرتش يح الوريق ابملديرية الإ  نايري  10 أأقصاهل وذكل يف أأج ،اإ

 عىل أأن يرفق هذا امللف بوصل الرتش يح املس تخرج من البوابة الإلكرتونية؛ ،2019

تضمني ملف الرتش يح الزتاما مصادق عىل حصة توقيعه يقر فيه املرتحش )أأو ويل أأمره ابلنس بة للمرتحشني  -

اخلاصة بزجر الغش يف الامتحاانت املدرس ية والزتامه  الأحرار من فئة الصغار( ابطالعه عىل القوانني

 .2016غشت  25بتارخي  02.13خاصة القانون رمق مبقتضياهتا، 

جراء ويتعني عىل امل جراءات تكييف رشوط اإ عاقة، والراغبني يف الاس تفادة من اإ رتحشني الأحرار يف وضعية اإ

رفاق ملفات ترش يحهم بطلب يف املوضوع معزز مبلف حصي يثبت الإعاقة.الاختبارات والتصحيح،   اإ
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