القانون الداخلي لألقسام التحضيرية

.
للمدارس العليا

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين فاس مكناس
املديرية ا إلقلميية لتــــازة
اثنوية الرشيف الإدرييس
مركز ا ألقسام التحضريية للمدارس العليا
تـــــازة

القانون ادلاخيل ل ألقسام التحضريية للمدارس العليا
املراجع
املرسوم رمق  .23.20.2بتارخي  2( .33./3./1.جامدى ا ألوىل  )12.0مبثابة النظام الأسايس اخلاص مبسؤسسا الرتبية والتعل م العمو ي كام  م تيممي وتييري ابملرسوم رمق  .23222.2بتارخي
2.332/1./.0
أ
أ
أ
قرار وزارة الرتبية الوطنية وتكوين الطر والتعل م العايل والبحث العلمي رمق  22223.بتارخي  1.( .332/3./32جامدى الوىل  )12.2خبصوص تنظ م ادلراسة ابلقسام التحضريية للمدارس العليا2
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قرار وزارة الرتبية الوطنية وتكوين ا ألطر والتعل م العايل والبحث العلمي رمق  22.23.بتارخي  1.( .332/3./32جامدى ا ألوىل  )12.2خبصوص تنظ م ادلراسة اب ألقسام التحضريية للمدارس العليا
مسكل الفزيايء وعلوم املهندس2
قرار وزارة الرتبية الوطنية وتكوين ا ألطر والتعل م العايل والبحث العلمي رمق  22.23.بتارخي  1.( .332/3./32جامدى ا ألوىل  )12.2خبصوص تنظ م ادلراسة اب ألقسام التحضريية للمدارس العليا
مسكل البيولوجيا والكميياء والفزيايء وعلوم وا ألرض2
قرار وزارة الرتبية الوطنية وتكوين ا ألطر والتعل م العايل والبحث العلمي رمق  22323.بتارخي  1.( .332/3./32جامدى ا ألوىل  )12.2خبصوص تنظ م ادلراسة اب ألقسام التحضريية للمدارس العليا
مسكل التكنولوجيا والعلوم الصناعية2
قرار وزارة الرتبية الوطنية وتكوين ا ألطر والتعل م العايل والبحث العلمي رمق  22123.بتارخي  1.( .332/3./32جامدى ا ألوىل  )12.2خبصوص تنظ م ادلراسة اب ألقسام التحضريية للمدارس العليا
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قرار وزارة الرتبية الوطنية وتكوين ا ألطر والتعل م العايل والبحث العلمي رمق  22.23.بتارخي  1.( .332/3./32جامدى ا ألوىل  )12.2خبصوص تنظ م ادلراسة اب ألقسام التحضريية للمدارس العليا
مسكل الاقتصاد والتجارة ختصص تكنولويج2
أ
أ
قرار وزارة الرتبية الوطنية وتكوين ا ألطر والتعل م العايل والبحث العلمي رمق  22223.بتارخي  1.( .332/3./32جامدى الوىل  )12.2خبصوص تنظ م ادلراسة ابلقسام التحضريية للمدارس العليا
مسكل الاقتصاد والتجارة ختصص علمي2
أ
املقرر الس نوي لدلخول املدريس أأو املذكرة املنظمة لدلخول املدريس أأو دليل القسام التحضريية2
املذكرة رمق  .0بتارخي  .331/32/1.خبصوص تكرار الس نة الثانية2
أ
املذكرة رمق  .20بتارخي  .332/32/.2خبصوص انتقال التالميذ بني مراكز القسام التحضريية2
ل
املذكرة الوزارية رمق  .2بتارخي  .0فرباير  .311خبصوص حركية التالميذ بني مراكز ا ألقسام التحضريية وخبصوص قسم ا يمزي *2 MP
املنشور رمق  1008 C.D.504-55بتارخي 1966/08/30حول التدبري املايل للمسؤسسا التعلميية2
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.
للمدارس العليا

القانون ادلاخيل ل ألقسام التحضريية للمدارس العليا
اإن طموح تلميذا وتالميذ ا ألقسام التحضريية للمدارس العليا يتجىل يف سعهيم وراء التفوق يف مباراي الولوج للمدارس العليا اليت هييسؤون لها 2وابعتبار أأن هذ
املباراي انتقائية ،ل ينجح يف اجتيازها اإل اذلين يتوفرون عىل تكوين متني يف مجيع مواد املسكل ،كام يف اجلانب الليوي والثقايف ،ويتوفرون عىل تفكري قوي
ورصني ،وييمزيون خباصيا أأساس ية يف العمل (اكلرسعة والتوقد والثبا  )222222وعىل بعض مسؤهال التواصل ا ألساس ية2
وتس تيرق ادلراسة س نتني دراس يتني للحصول عىل هذ املسؤهال اإذا أأراد التلميذ حتقيق ذكل علي أأن يكون ميمتعا بصحة جيدة ،وقادرا عىل وضع برانمج زمين
لس تيالل أأوقا فراغ يف اجناز معهل ادلرايس 2وعلي أأن يتلقى دروس ابنتظام ليس تطيع مواكبة اجلديد مهنا 2ولك تييب يف اإحدى ا ألنشطة التعلميية ينتج عن زايدة
وقت اإضايف للعمل ،وابلتايل هدر للزمن ،ومع تكرر غياب يلجأأ التلميذ لس تدراك معهل ليال فريهق نفس ابلنوم متأأخرا ،كام يفقد قدرة الربط بني ادلروس ووحدا
املقرر ويفو عن نفس فرصة النجاح2
وجدير ابذلكر أأن لك قسم مبثابة وحدة مصيرة ،تفرض فهيا احلياة امجلاعية مجموعة من الالزتاما اكحرتام الآخرين ومساعدهتم واحلفاظ عىل التجهزيا املوضوعة رهن
اإشارهتم واملسامهة يف تفوق امجلاعة2
وملن بد هل ظروف العيش هذ قاس ية ،والزتاماهتا صعبة ،فعلي أأن خيتار توهجا أآخرا غري ا ألقسام التحضريية للمدارس العليا 2وقد وضع هذا القانون ليكون وس يةل
توضيحية تساعد عىل اإدراك ما س يقدم علي التلميذ ،اإذ يتوجب علي وعىل أأبي أأو أأم أأو ويل أأمر التوقيع ابلقبول هبذا القانون2

-1الفصل ا ألول :التسجيل
البند :1اإن الالتحاق اب ألقسام التحضريية للمدارس العليا اإجراء اختياري2
البند :.ل يعطي التسجيل ،لزوما ،للتلميذ احلق يف رسير بيرفة ابدلاخلية ،ألن توزيع ا ألرسة يرتبط ابلطاقة الاستيعابية لدلاخلية ،كام يرتبط مبعايري ا ألحقية وا ألولوية2
البند :0يعترب مسجال بصفة رمسية لك مرتحش مقبول وضع رهن اإشارة اإدارة املسؤسسة ملفا مدرس يا داخل الآجال املددة ،يضم مجيع الواثئق واللوازم املطلوبة و أأدى
مجيع الرسوم وواجبا التسجيل ابلقسم ادلاخيل واخلاريج2

-.الفصل الثاين :مواقيت ادلراسة واجلدوةل الزمنية
البند :2توزع فرتا ادلراسة اليومية عىل حصص مدهتا ساعتان اكلتايل:
الفرتة الصباحية
فرتة بعد الزوال

9h55-08h
15h55-14h

12h-10h05
18h-16h05

ابس تثناء شهر رمضان وتكييف الوقت ابلنس بة ليوم امجلعة2
البند :2ميكن برجمة حصص للتأأطري الشفوي يف الفرتة بني  12hو  14hأأو الفرتة بني  18hو 219h
البند :2متتد ادلراسة ابلس نة ا ألوىل والثانية طول الس نة ادلراس ية حسب أأجندة زمنية خاصة (ادلخول املدريس ،العطل )222حتددها الوزارة الوصية2
البند :.بناء عىل مراسةل وزارية من املديرية الوصية ،ميكن اإحداث تعديال اس تثنائية ورضورية عىل اس تعامل الزمن ،حبيث تامتىش مع فرت يت اليهءيء لالختبارا
الكتابية أأو الاختبارا الشفوية ملباراي الس نة الثانية2
البند :.ميكن للأس تاذ أأن ينظم أأنشطة رايضية أأو موازية حسب برانمج زمين يقدم ل إالدارة يف بداية لك دورة 2ومتنع ممارسة ا ألنشطة الرايضية امجلاعية أأو الفردية
خارج احلصص اخملصصة لها ،أأو بدون تأأطري أأس تاذ الرتبية البدنية والرايضية أأو مسؤطر تربوي2
أ
البند :.تس تيرق فرتة التحضري للمباراي س نتني دراس يتني ،مع اإماكنية التكرار ابلس نة الثانية ( )5/2لتس تيرق ثالث س نوا عىل الكرث ،بقرار من جملس القسم
بناء عىل جديت يف العمل ومواظبت وسلوك عىل امتداد الس نة ادلراس ية2
البند  :13ل يسمح ابلتكرار يف الس نة ا ألوىل2

-0الفصل الثالث :احلقوق-الواجبا والإجراءا الوقائية والزجرية
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تعترب بصفة عامة الإجراءا التالية ،من البند  11اإىل البند  ،26اإجراءا معلية لضامن احرتام القانون وحقوق الآخرين داخل املسؤسسة2
البند :11يرد مبلغ الكفاةل للتلميذ اإذا مل يتسبب يف اإحداث أأي اإتالف سواء بشلك فردي أأو جامعي 2وإاذا زاد قمية الإتالفا املدثة عن مبلغ الكفاةل يسؤدى الفرق
بيهنام2
البند :1.عىل التلميذ اإخبار املسؤسسة يف أأرسع وقت يف حاةل تييري عنوان الشخيص أأو الإلكرتوين أأو رمق هاتف املثبتة ابمللف املدريس وبوابة ا ألقسام التحضريية
للمدارس العليا2
البند :10ميثل القسم تلميذان منتخبان من طرف زمالهئم ابلقسم ( أأحدهام قاطن ابدلاخلية)2
البند :12من حق التالميذ داخل املسؤسسة احلصول عىل التعل م اجليد والاحرتام وامحلاية من لك أأشاكل العنف والإهانة واليميزي2
البند :12عىل التالميذ احرتام مبادئ احلياد الإيديولويج و الس يايس وا ألخوة والتسامح وإاجراءا السالمة الفردية وامجلاعية ،ألن املسؤسسة فضاء تربوي2
البند :12اإن احرتام لك العاملني والزمالء داخل املسؤسسة واجب أأسايس2
البند :1.عىل لك تلميذ احلفاظ عىل مرافق وجتهزيا املسؤسسة ولك اإتالف يعرض صاحب اإىل اإجراءا تأأديبية ،بعد تعويضها اكمةل2
البند :1.مينع عىل التلميذ منعا لكيا التدخني داخل فضاءا املسؤسسة ولك ما ميكن أأن يلحق الإزعاج والرضر ابلصحة الفردية أأو امجلاعية2
البند :1.مينع اس تعامل أأهجزة التصال داخل املسؤسسة أأو أأثناء أأوقا ادلراسة أأو أأي هجاز تصدر عن اإشارا (ماعدا الطبية واملوصوفة من طرف الطبيب)2
البند :.3مينع من دخول املسؤسسة أأي تلميذ أأصيب مبرض معد أأو أأي مرض يرض ابلآخرين اإل بعد تقدمي لشهادة شفائ مصادق علهيا من طرف طبيب الصحة
املدرس ية2
أ
البند :.1عىل التلميذ ،خالل النشطة ادلراس ية ،اإحضار لك ما يطلب من من طرف أأساتذت من لوازم دراس ية2
أ
تط
البند :..يلزم عىل التالميذ احلضور يف لك حصص ا ألنشطة ادلراس ية ،من دروس نظرية و أأشيال توجهيية و أأشيال بيقية وأشيال املبادرة الشخصية املسؤطرة
وتأأطري شفوي ولك نشاط مربمج مبختلف مواد الربانمج ،ويمت اختاذ اإجراءا خاصة يف حق لك تلميذ أأخل بقواعد املواظبة بدون مربر (انظر الفصل الرابع)2
كام مينع عىل التلميذ ميادرة املسؤسسة خالل فرتا الاسرتاحة2
البند :.0الإجراءا الوقائية املدرس ية:
أ
اإن لك ترصف غري لئق أأو اإخالل بواجبا التلميذ خالل حصص النشطة ادلراس ية ،أأو يف اإطار احلياة املدرس ية ،يعرض ل إالجراءا التالية ،بناء عىل تقرير يقدم
من ا ألس تاذ أأو أأي مسسؤول عن النشاط:
 الاعتذار :شفوي أأو كتايب2 الطرد الفوري من ماكن النشاط مع التوج اإىل احلارس العام للخارجية ،وإاخبار عن طريق ممثل القسم ،مع حترير تقرير يف املوضوع2يمت تدخل احلارس العام يف اإطار املهام اخملوةل اإلي  ،وإاخبار رئيس املسؤسسة أأو من ينوب عن يف حاةل اقرتاح عرض التلميذ عىل اجمللس التأأدييب2
البند :.2اإجراءا الانضباط:
-1اإجناز أأعامل ذا منفعة عامة2
-.الإنذار2
-0التوبيخ2
أ
-2التوقيف املسؤقت أأو الهنايئ من أأحد مرافق املسؤسسة وميكن امجلع بني أكرث من اإجراء2
البند :.2ميكن أأن يرتتب عن الإجراءا التأأديبية احلرمان من الرتحش لجتياز املباراي 2
البند :.2تنرش الإدارة يف أأقرب الآجال جبميع مرافق املسؤسسة لحئة بأأسامء التالميذ اذلين صدر يف حقهم اإجراءا تأأديبية ،ليسهر لك املتدخلني عىل تطبيقها2
-2الفصل الرابع :التأأخرا والتييبا
ميكن للتلميذ وويل أأمر الإطالع عىل التييبا عرب حساب خاص ابلبوابة الالكرتونية2

 : 1-4التأأخرا
البند  :..تفاداي للتشويش عىل سري النشاط ادلرايس ،داخل الفصل أأو يف املاكن اخملصص هل ،ميكن للأس تاذ أأو امللكف ابلنشاط رفض لك تلميذ حرض متأأخرا2
وإاذا جتاوز التأأخر مخس ( )32دقائق مينع عىل التلميذ التوج اإىل قاعة ادلرس أأو النشاط2
البند  :..يتوج التلميذ املتأأخر واذلي  م منع من حضور احلصة ادلراس ية أأو النشاط اإىل الإدارة2
البند  :..اإذا تأأخر التلميذ عن موعد أأحد الفروض الكتابية أأو الشفوية ،للأس تاذ الصالحية يف قبوهل ،أأو تقومي لحقا ،أأو منح عالمة صفر2
البند  :03بعد اس تدعاء الإدارة ألحد التالميذ ( ألس باب مس تعجةل) مينح مبوجب ورقة ادلخول2
 : 2-4التييبا
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البند  :01يعترب غائبا لك من ختلف عن احلضور يف درس نظري أأو أأشيال توجهيية أأو أأشيال تطبيقية أأو أأشيال املبادرة الشخصية املسؤطرة أأو اختبار كتايب أأو
شفوي أأو حصة للتأأطري الشفوي ولك نشاط مربمج (زايرا املدارس العليا أأو لقاءا أأو ندوا  )222بدون اإخبار مس بق ل إالدارة وا ألس تاذ (ة) ( أأو ا ألساتذة)
واحلصول عىل املوافقة2
البند  :0.ل تعترب الشهادة الطبية مربرا لليياب ،اإل بعد اإخبار الإدارة ابذلهاب لستشارة الطبيب ،ويف حاةل مرض تسمل ل إالدارة شهادة طبية مصادق علهيا من
طرف الصحة املدرس ية يف أأجل ل يتعدى  2.ساعة من بداية الرخصة املرضية2
البند  :00ينظر جملس القسم الاس تثنايئ يف حاةل لك تلميذ ابلغ يف تقدمي الشواهد الطبية2
البند  :02يف حاةل غياب جامعي حيتسب اليياب للك تلميذ مع اإماكنية اختاذ اإجراءا تأأديبية اإضافية2
البند  :02اإذا اكن غياب التلميذ عن أأحد الاختبارا الكتابية أأو الشفوية مربرا يقوم ا ألس تاذ لحقا 2أأما اإذا اكن غياب غري مربر مينح نقطة صفر2
البند  :02ل يسمح للك تلميذ تييب يف حصة دراس ية ،حبضور احلصة اليت تلهيا إال اإذا مسحت هل الإدارة بذكل2
البند  :0.عند تكرار التييبا غري املربرة خالل نفس الس نة ،تصدر يف حق التلميذ الإجراءا التأأديبية التالية:

 بعد ثالث تييبا  ،يتلقى التلميذ اإنذارا شفواي2 بعد التييب الرابع يتلقى التلميذ اإنذارا كتابيا يوقع عىل اس تالم 2 بعد التييب السادس يمت اإخبار واس تدعاء ويل أأمر بواسطة الربيد املضمون للتوقيع عىل أآخر الزتام (ل تتحمل املسؤسسة مسسؤولية وصول أأو عدم وصولاملراسةل)2
 بعد التييب الثامن يمت توقيف التلميذ عن ادلراسة وحرمان من خدما مرافقها (الإيواء والتيذية واملكتبة )222222ملدة أأس بوع2 و إاذا تعدى عدد التييبا ذكل ينظر يف شأأن جملس قسم اس تثنايئ2البند  :0.يف حاةل الطرد املسؤقت جيب عىل التلميذ حضور الاختبارا الكتابية والشفوية (اليت متنح عهنا عالمة) لتفادي نقطة الصفر2

-2الفصل اخلامس :جمالس ا ألقسام ادلورية
البند  :0.تعقد جمالس ا ألقسام ادلورية الثالثة وفق الرشوط والتوارخي اليت حتددها املقررا واملراسال املنظمة للموضوع ،ميكن ملمثيل التالميذ حضور اجامتع
جمالس ا ألقسام (ما عدا اجامتع ادلورة الثالثة)2
البند  :23عند الاختالف يف اختاذ القرار املناسب يلجأأ اجمللس للتصويت 2عند تساوي عدد ا ألصوا تعطى ا ألولوية لصو رئيس املسؤسسة أأو من ينوب عن 2
وليس ملمثيل التالميذ احلق يف التصويت2
البند  : 21جييمع جملس قسم ادلورة الثالثة بصفة خاصة للمداوةل يف انتقال تالميذ الس نة ا ألوىل اإىل الس نة الثانية و يف شأأن اإماكنية "طلب" التكرار لتالميذ الس نة
الثانية2

-2الفصل السادس :جملس القسم الاس تثنايئ
البند  :2.يتكون جملس القسم الاس تثنايئ من نفس أأعضاء جملس القسم ادلوري ،اإل أأن ميكن لرئيس أأو من ينوب عن اس تدعاء لك من ميكن أأن يفيد أأو ييين
الاجامتع2
البند  :20ميكن انعقاد جملس القسم الاس تثنايئ يف أأي وقت بطلب من أأحد أأعضائ مدرسني أأو اإداريني بعد موافقة رئيس املسؤسسة2
البند  :22يسهر جملس القسم الاس تثنايئ عىل تدبري الشسؤون التأأديبية والانضباطية2
لتعل
البند  :22لهذا اجمللس الصالحية يف تقرير أأي عقوبة يراها رضورية حلسن سري ومردودية العملية ا ميية ابملسؤسسة 2ويعترب قرار جملس القسم الاس تثنايئ قرارا هنائيا
ل رجعة في 2

- .الفصل السابع :املسسؤولية والالزتام
البند  :22تنرش نسخة من هذا القانون بشلك دامئ ابملسؤسسة2
البند  :2.متنح نسخة من هذا القانون للك تلميذ (ميكن هل اس تنساخها من موقع املسؤسسة) يف بداية الس نة ادلراس ية ليطلع علي 2
البند  :2.يوقع لك تلميذ وويل أأمر عىل مطبوع يصادق من خالهل عىل الزتام مبضامني القانون ادلاخيل2
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الزتام ابلنظام ادلاخيل
ل ألقسام التحضريية للمدارس العليا
(القسم ادلاخيل)
حنن املمضيان أأسفهل:
امس التلميذ(ة) ونس به(ا).................................................................................. :رمق بطاقة التعريف الوطنية............................ :
امس ا ألب (ويل ا ألمر) ونس به (ا)....................................................................... :رمق بطاقة التعريف الوطنية............................ :
نرصح ابطالعنا عىل فصول (والزتامنا التام مبقتضيات) النظام ادلاخيل اخلاص ابلقسم ادلاخيل مبركز ا ألقسام التحضريية بثانوية الرشيف الإدرييس،
املديرية ا إلقلميية لتازة ،أأاكدميية هجة فاس مكناس.
فصول النظام ادلاخيل (القسم ادلاخيل)
)I

)II
)III
)1
)2
)3
)IV
)V
)1
)2
)3
)VI

 متهيد النظام العام (من املادة  1اإىل املادة )11 النظام ابملراقد (من املادة  12اإىل املادة )24 النظام ابملطعم قامئة التغذية (املادة )25 مواعيد الوجبات (املادة )26 نظام الواجبات (من املادة  27اإىل املادة )31 النظام العام مبختلف املرافق ا ألخرى لدلاخلية (من املادة  32اإىل املادة )35 نظام اخلرجات وعطل هناية الأس بوع والعطل املدرس ية (من املادة  36اإىل املادة )38 نظام اخلرجات من ادلاخلية (ما عدا عطةل هناية ا ألس بوع والعطل املدرس ية) (املادة )33 نظام عطل هناية ا ألس بوع والعطل املدرس ية القصرية (اليت ل تتعدى يوما واحدا) (املادة )33 نظام العطل اليت تتعدى فرتهتا ثالثة أأايم مع احتساب عطةل هناية ا ألس بوع (املادة )33 الإجراءات الزجرية (املادة )39يف..................... :
بتارخي................................. :
الإمضاءان مصادق علهيام:
التلميذ(ة) املعين(ة):

ا ألب ( أأو ويل ا ألمر):
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