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اس فالأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة 

 مكناس

 تــــازةاملديرية الإقلميية ل 

 اثنوية الرشيف الإدرييس

 مركز الأقسام التحضريية للمدارس العليا

 تـــــازة                              

 

 

 قانون ادلاخلية ابلأقسام التحضريية للمدارس العليا 
 

 املراجع:

  ( مبثابة النظام الأسايس اخلاص مبؤسسات الرتبية والتعلمي العمويم كام مت تمتميه 12.0جامدى الأوىل  2) .33./.3/.1بتارخي  23.20.2.املرسوم رمق

 3322./.0/1.بتارخي  23222.2.وتغيريه ابملرسوم رمق 

 ( خبصوص تنظمي 12.2جامدى الأوىل  .1) 332./.32/3بتارخي  .22223العلمي رمق  قرار وزارة الرتبية الوطنية وتكوين الأطر والتعلمي العايل والبحث

 ادلراسة ابلأقسام التحضريية للمدارس العليا2

 2املذكرات والنصوص الترشيعية املنظمة دلاخليات املؤسسات املدرس ية 

  1331املنشور رمق: CD.504-55  يف شأأن التدبري املايل ملؤسسات الرتبية والتعلمي العمويم2 03/31/22بتارخي 

  ( خبصوص النظام العام للمحاس بة العمومية162.2أأبريل  1.) .101حمرم  13املوافق ل  22-003املرسوم املليك رمق 

 22(2أأايم22 تتعدى ثالثةظمة لدلاخليات خالل العطل )اليت واملذكرات الأخرى يف نفس املوضوع واملن 1626/.1/..بتارخي  3..رمق  املذكرة الوزارية 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 احملتوى
 

  متهيد -

 (I (11املادة اإىل  1)من املادة النظام العام  -

 (II (24ادة اإىل امل12)من املادة ابملراقد النظام  -

 (III النظام ابملطعم  -

 (1 (25 )املادةقامئة التغذية  -

 (. (26مواعيد الوجبات )املادة  -

 (0 ( 31اإىل املادة  27النظام والواجبات )من املادة  -

 (IV ( 35اإىل املادة  32)من املادة نظام العام مبختلف املرافق الأخرى لدلاخلية ال  -

 (V (38اإىل املادة 36من املادة ) املدرس يةالأس بوع والعطل  وعطل هنايةنظام اخلرجات  -

 (VI (39الإجراءات الزجرية )املادة  -
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 قانون ادلاخلية ابلأقسام التحضريية للمدارس العليا
 متهيد:

 الانضباط يفوعىل تلميذ الأقسام التحضريية للمدارس العليا تنظمي معهل املدريس، حيث تفرض عليه رشوط العيش ابدلاخلية التحيل ابلأخالق 

طار احرتام الغري2   اإ

عليه أأن يعمل أأن عدم احرتام  اقابلامليف من هذه املساعدة املادية ولكن يس تفيد التلميذ من هذا الامتياز و  ،ففي حدود الطاقة الاستيعابية لدلاخلية

ىل الطرد من املؤسسة2 كام أأن عدم احرتام عاقوابت العاملني ابملؤسسة س يعرض صاحبه ل الاقانون الآيت س يعرضه لعاقوابت ميــــــــكن أأن تصل اإ

 2حسب الاقوانني اجلاري هبا العمل
 

I ) : العام ام النظالفصل الأول 
 يس تفيد لك التالميذ من: :1املادة 

 التغذية؛  -

 الايواء حسب الطاقة الاستيعابية2   -

 الطلبات2 ويعتر اعامتدا عىل معايري حمددة ترتب بناء علهيا لك الاستيعابيةحدود الطاقة  الايواء ويفيمت الاقبول ابدلاخلية بعد تاقدمي طلب  :.املادة 

 ديده للس نة املوالية2 الاقبول ابدلاخلية ساري املفعول ملدة س نة دراس ية واحدة فاقط وميكن أأن يمت مت

دارة مبلف لدلاخلية يمت حتديد حمتواه عند بداية معلية التسجيل2  : عىل0املادة   لك تلميذ أأن يزود الإ

ن2املادة   دفع واجبات التسجيل والتغذية واذلخرية واجب عىل لك تلميذ بدون اس تثناء2  : اإ

جراءات انضب عائةل مراسال ميثلعىل عائةل التلميذ أأن ختتار  :2املادة  ذا اختذت معه اإ اط أأو التلميذ ابلنس بة للمؤسسة2 ويلزتم ابس تاقبال التلميذ اإ

دارة املؤسسة أأرقام هواتفه للمتكن من التصال به )عند احلاجة( يف أأي  يضع املراسليف حاةل مرض أأو عند أأي ظروف اس تثنائية2  شارة اإ رهن اإ

 وقت ليال أأو هنارا2 

ىل املراقد  )مبا أأي صخ  رريب عن املؤسسة منعا لكيا عىل : مينع2املادة  يف ذكل التالميذ الغري الاقاطنني وأأهل التالميذ الاقاطنني( الولوج اإ

ويس تثىن من ذكل أأهل التالميذ الاقاطنني فاقط عند ادلخول املدريس يوم اس تاقبال التالميذ قصد مساعدهتم عىل محل أأمتعهتم2  ويمت اس تاقبال 

 سب النظام احملدد من طرف املؤسسة يف املوضوع2 الآابء والأهمات والأولياء ح 

ياقاف س يارات التالميذ أأو ذوهيم داخل املؤسسة2  :.املادة   مينع اإ

ميكن للتالميذ اخلروج عن قواعد اللياقة والترصفات احلس نة2 ومه جمرون عىل احرتام قواعد التعايش الفردية وامجلاعية واحرتام مبادئ  : ل1املادة 

 احلياد الأيديولويج والس يايس والأخوة والتسامح ومعايري السالمة الفردية وامجلاعية2    

ن احرتام مجيع العاملني  :6املادة   واجب ورضوري عىل لك تلميذ وذويه2 ابملؤسسة أأمراإ

ن طلبات اجامتعات التالميذ : 13املادة  ثل للتالميذ الاقاطنني مس باقا من طرف م  عنه2 وتمتبيهنم ختضع لرتخي  رئيس املؤسسة أأو من ينوب  فامياإ

 املعنيني ابلجامتع2نه )الاقاعة( واملنظمني و عن طريق الس يد احلارس )ة( العام )ة( لدلاخلية حيث يمت حتديد موضوع الاجامتع واترخيه وتوقيته وماك

خبارية كيفل ميكن لأي ملصق أأو نرشات : 11املادة  ما اكن نوعها أأن تكون جمهوةل املصدر حيث جيب وضعها، قبل ذكل، بكتابة رئيس  اإ

 علهيا وخمتها2  الاطالعاملؤسسة أأو من ينوب عنه قصد 

IIللاقاطنني( ( الفصل الثاين : النظام ابملراقد )ابلنس بة 
صدار أأي ضوضاء : .1ال مادة ذا الزتم التالميذ ابحرتام بعضهم البعض حيث مينع عىل لك مهنم اإ ل اإ الآلت  تغلق)ل ميكن العيش مبراقد ادلاخلية اإ

 الصوتية واملوس ياقية أأو تس تعمل بسامعات لكمت الصوت كام تفتح وتغلق الأبواب هبدوء222222(2
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 ادية عرش ليال وخيضع هذا التوقيت للتغيري خالل شهر رمضان2 تغلق املراقد عىل الساعة احل

خبار معمل ادلاخلية أأو احلارس )ة( العام )ة(  :10املادة  ليف حاةل مرض أأو تعب غري عادي عىل التلميذ اإ دارة لدلاخلية واإ مسؤولية  فلن تتحمل الإ

ذ جي ذا سذكل2 ومينع عىل لك تلميذ أأصيب مبرض معد أأن يباقى ابدلاخلية اإ ل اإ دارة ب عليه مغادرة ادلاخلية فورا لزايرة الطبيب ول يمت قبوهل اإ مل لالإ

 شهادة طبية تثبت شفائه2

 .دون موافاقة احلارس )ة( العام )ة( لدلاخلية او الاقفل )يسمل لزوما نظري مفتاح الاقفل للحارس العام( ،الغرفةميكن تغيري  ل :14املادة 

تالف فردي أأو جامعي هبا أأو بتجهزياهتا جيب تعويضه من طرف لك قاطنهيا ضف : 15املادة  س نادها وابلتايل فلك اإ تمت معاينة حاةل الغرفة قبل اإ

 عىل ذكل الإجراءات التأأديبية اليت ميكن أأن تتخذ ضدمه2 

ن قاطين لك ررفة مسؤولون عن تنظمي أأفرش هتم ونظافة ررفهتم، فعلهيم عدم ترك باقااي الطعام داخلها أأو مرامكة املالبس املتسخة كام : 16املادة  اإ

 متنع الكتابة وامللصاقات عىل اجلدران2  

قامة هبا2 يلزتم :17املادة  قصاءه من الإ ليه وبشلك دامئ ولك ختلف عن املبيت ملدة عرش ليال يمت مبوجبه اإ  لك تلميذ ابلسكن ابلغرفة اليت أأس ندت اإ

 مينع منعا لكيا اس تعامل املوقد الغازي ولك الأهجزة الكهرابئية داخل املرقد2عىل سالمة الاقاطنني  حفاظا :18املادة 

 2 تدخني يف املراقد كام متنع حيازة او اس هتالك أأي مادة منوعةمينع منعا لكيا ال : 19املادة 

 منعا لكيا ولوج اذلكور مراقد الإانث كام مينع منعا لكيا ولوج الفتيات مراقد الفتيان2 مينع :20املادة 

تعتر الغرفة ماكان مشرتاك بني تلميذين أأو أأكرث وابلتايل فزايرة أأحدمه قد تزجع الآخرين ذلا جيب أأن تكون هذه الزايرات جد حمدودة  :21املادة 

 2 ويف حدود عدم الإزعاج

حضار الأمتعة النفيسة أأو تركها ابلغرف : 22املادة  دارة غري مسؤوةل عام قد حيدث من رسقة أأو ضياع أأدوات خاصة ابدلاخلي لأنينبغي جتنب اإ ة الإ

 أأو ابملؤسسة2 

 : مثيل التالميذ 23املادة 

 من طرف زمالهئم )أأحدهام من الاقاطنني( لمتثيل لك التالميذ2  اثننييمت بلك قسم انتخاب مثلني 

 : جملس ادلاخلية24ملادة 

العام لدلاخلية واملاقتصد ومثيل التالميذ الاقاطنني ولك صخ  تكون يف حضوره منفعة ويعاقد جملس ادلاخلية يضم جملس ادلاخلية لك من احلارس 

 اجامتعاته مرة لك دورة أأو بطلب من الإدارة أأو بطلب من ثليث مثيل التالميذ عىل الأقل ملناقشة لك ما هيم شؤون التالميذ ابدلاخلية2

 

IIIم( الفصل الثالث : النظام ابملطع 

 ( قامئة التغذية1

عداد قوامئ  : جيمتع2.املادة  عاقد أأول يف حدود املزيانية اخملوةل لهذا الغرض حيث ي التغذيةجملس ادلاخلية دوراي ولكام دعت الرضورة ذلكل قصد اإ

 اجامتع عند ادلخول املدريس2

                                                                                                             (  مواعيد الوجبات.

لزامية حسب اجلدول التايل : حتدد2.املادة   مواعيد الوجبات واليت تعتر اإ

 

 الوجبات أأايم الأس بوع )ماعدا الأحد( يوم الأحد

 9hو  8hما بني 
 الأس بوعابيق أأايم 

 7h 50mnو  7h 15mnما بني 

 الإثنني

 7h 45mnو   7h 10mnما بني
 الفطور

 الغذاء 13h 15mnو  12h 30mnما بني  13h 20mnو  12h 45ما بني 

 العشاء 20h 15mnو  19h 30mnما بني  20h 15mnو  19h 30ما بني 

2 وميكن أأن حلضور وجبة الغذاء 13h15mnالساعة  يتعدواأأل  13hوالساعة  12hعىل التالميذ املنشغلني حبص  التأأطري الشفوي بني الساعة 

 حتدث تغيريات يف هذه املواعيد عند لك رضورة أأو خالل شهر رمضان2 
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 ( نظام الواجبات0

ترش يد الاس هتالك وجب عىل لك تلميذ ل يعزتم حضور أأحد الوجبات أأن يعلن عن ذكل )حسب الطرياقة املعمول هبا ( وحيرم  : قصد..املادة 

شعار من وجبة الغذاء أأو العشاء املوالية2  لك من مل حيرض أأحد الوجبات دون اإ

 وأأرضية املطعم2 ملائدة اوأأن حيرصوا عىل نظافة اللياقة موا باقواعد يلزت النظام داخل املطعم من قبيل اخلدمات احلرة وعىل التالميذ أأن  : يعد1.املادة 

تالف)ترصف عنيف  أأي ل ياقبل :6.املادة   يعاقب عليه22222( و لصحون أأو غريهاا كرس أأو اإ

 منعا لكيا التدخني ابملطعم2 : مينع03املادة 

خراج  : ل01املادة  خراج الطعام خارج املطعم كام مينع اإ  أأو حتويلها من ماكهنا2معدات املطبخ يسمح ابإ

IV)  )222النظام العام ابملرافق الأخرى لدلاخلية )قاعة الصالة، املاقصف، الساحات، املمرات، أأماكن الرصف الصحي 

 

 التالميذ السهر عىل احرتام النظام العام واحلرص عىل العناية مبرافق وجتهزيات ادلاخلية ولك اتالف أأو رضر يعاقب عليه2  : عىل.0املادة 

 مينع منعا لكيا محل أأي مادة أأو أأداة تشلك خطرا عىل السالمة أأو عىل مرافق ادلاخلية2 :00املادة 

 وجب عىل لك نشاط راييض أأن يكون مؤطرا2 :02املادة 

أأو أأشغال توجهيية أأو أأشغال تطبياقية أأو تأأطري شفوي أأو أأشغال املبادرة الشخصية املؤطرة222222(  )دروسخارج الأنشطة الرتبوية الرمسية  :35املادة 

لدلاخلية،  مميكن للتالميذ املطالعة يف ررفهم أأو يف الاقاعات اخملصصة ذلكل، )حسب النظام املعمول به يف هذا الشأأن( حتت مسؤولية احلارس العا

 222(2معداهتا )كرايس، ماقاعد، مسحات مع السهر عىل نظافهتا وعدم حتويل ماكن

V) نظام اخلرجات وعطل هناية الأس بوع والعطل املدرس ية 

  

 اخلرجات من ادلاخلية )ماعدا عطةل هناية الأس بوع والعطل املدرس ية( : نظام02املادة 

ىل السابعة مساءا رشيطة عدم تاقاطعها مع أأية حصة تربوية كام ميكن أأن تكون ملدة ساعة  عد وجبة بمتتد فرتة هذه اخلرجات من الرابعة بعد الزوال اإ

 بطلب رخصة من احلارس )ة( العام )ة( لدلاخلية بعد التوقيع يف جسل اخلرجات من طرف الأب أأو الأم خرجة تكونالعشاء2 ما عدا ذكل فلك 

 أأو الويل أأو املراسل2 

 عطل هناية الأس بوع والعطل املدرس ية الاقصرية )ل تتعدى يومني( : نظام.0املادة 

آخر حصة  دلاخلية بعد مرجمة، ميكن للتلميذ مغادرة ا تربويةخالل العطل الاقصرية )ل تتعدى يومني( أأو خالل عطةل هناية الأس بوع بعد انهتاء أ

شعار احلارس)ة( العام)ة( لدلاخلية  ن مس باقا،اإ ن الإدارة غري مسؤوةل عام قد حيدث هل خارج املؤسسة فاإ نمل يفعل فاإ  مضطرالتلميذ  2 وبعد عودته فاإ

 لترير ذكل حبضور الأب أأو الأم أأو الويل أأو املراسل2 

ىل غامتتد اخلرجات يوم الأحد    ية الثامنة ليال2اإ

 اليت تصل أأو تتعدى فرتهتا ثالثة أأايم مع احتساب عطةل هناية الأس بوع2 خالل العطلادلاخلية  : تغلق01املادة 

 

VI الإجراءات التأأديبية ) 

ىل أأحد العاقوابت التأأديبية التالية كطلب الاعتذار أأو تاقدمي خدمة انفعة  :06املادة   لك خمالفة للاقانون ادلاخيل أأو تاقصري يف الواجبات تؤدي اإ

نذار أأو التوبيخ ويعرض يف حاةل الامتدي عىل للمؤسسة أأو  ىل الطرد املؤقالإ ت أأو جملس الاقسم الاس تثنايئ لختاذ الاقرار املناسب اذلي قد يصل اإ

 ايئ2الهن
 

  ********************************* 
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 ابلنظام ادلاخيلالزتام 

 للأقسام التحضريية للمدارس العليا

 )القسم ادلاخيل(

 
 حنن املمضيان أأسفهل:

 ............رمق بطاقة التعريف الوطنية: ............................................................................ا(: ......................امس التلميذ)ة( ونس به)

 .......رمق بطاقة التعريف الوطنية: ...................................................................................ا(: .........)ويل الأمر( ونس به )امس الأب 

 ،الإدرييس ثانوية الرشيفب مبركز الأقسام التحضريية  ابلقسم ادلاخيلاص نرصح ابطالعنا عىل فصول )والزتامنا التام مبقتضيات( النظام ادلاخيل اخل

قلميية   أأاكدميية هجة فاس مكناس. ،تازةل املديرية الإ

 

 فصول النظام ادلاخيل )القسم ادلاخيل(
 

  متهيد -

ىل املادة   1)من املادة النظام العام  -  (I (11اإ

ىل امل 12)من املادة ابملراقد النظام  -  (II (24ادة اإ

 (III النظام ابملطعم  -

 (1 (25 )املادةالتغذية  قامئة -

 (2 (26مواعيد الوجبات )املادة  -

ىل املادة  27الواجبات )من املادة نظام  -  (3 ( 31اإ

ىل املادة  32)من املادة نظام العام مبختلف املرافق الأخرى لدلاخلية ال  -  (IV ( 35اإ

ىل املادة  36من املادة ) املدرس يةالأس بوع والعطل  وعطل هنايةنظام اخلرجات  -  (V (38اإ

 (1 (33 )املادةنظام اخلرجات من ادلاخلية )ما عدا عطةل هناية الأس بوع والعطل املدرس ية(  -

 (2 (33نظام عطل هناية الأس بوع والعطل املدرس ية القصرية )اليت ل تتعدى يوما واحدا( )املادة  -

 (3 ( 33نظام العطل اليت تتعدى فرتهتا ثالثة أأايم مع احتساب عطةل هناية الأس بوع )املادة  -

 (VI (39الإجراءات الزجرية )املادة  -

 
 

 .....................يف: 

 ...............................بتارخي: ..

 

 الإمضاءان مصادق علهيام:

 

 الأب )أأو ويل الأمر(:                               التلميذ)ة( املعين)ة(:                          
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Direction Provinciale de Taza 

Lycée Charif Al Idrissi  

Classe Préparatoires aux Grande Écoles-Taza 

INTERNAT 

 

CERTIFICAT MÉDICAL  

Le Docteur …………………………………………………………………………………………………………… 

Certifie avoir examiné l’élève ……………………………………………….. N° CIN …………….………… 

Et déclare qu’il (elle) ne présente aucune affection contagieuse ou autre. 

Radio pulmonaire Examen parasitologique de selles 

 

 

 

 

Il est en conséquence (apte) (inapte) à vivre en commun à l’internat. 

 

Fait à :……………………….….  

Le : ………………….…………. 

**************************************************** 

CONSULTATIONS MÉDICALES  
Date de consultation Observations 

 

…………………….………. 

…………………….………. 

…………………….………. 

…………………….………. 

…………………….………. 

…………………….………. 

…………………….………. 

…………………….………. 

…………………….………. 

…………………….………. 

…………………….………. 

…………………….………. 

…………………….………. 

…………………….………. 

…………………….………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ministère de l’Education Nationale,  

de la Formation Professionnelle, de 

l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 

 

  

ACADÉMIE RÉGIONALE DE L’ÉDUCATION 

ET DE LA FORMATION   

RÉGION DE FES MEKNES 

Royaume du Maroc  
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 طلب الإيواء

Demande de logement 
 

Je soussigné(e) : 

Nom et prénom : …………………………………...  :الامس والنسب...............................................  

Classe : ........................ القسم :  

   ………………………… :Filière سكل:ال 

CNI : …………………..……. رمق البطاقة الوطنية :  

Adresse : ………………………………………............................................................... :العنوان 

……………………………………………………......................................................................... 
 

Demande d’un lit à l’internat pour la (ou les) raison (s) suivante (s) : 

1) ………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………… 

Je m’engage à résider d’une façon continue à l’internat et déclare avoir pris 

connaissance des conditions d’hébergement en internat et des sanctions prévues par 

la réglementation en vigueur. 

Je m’engage à respecter l’ensemble des principes qui régissent la vie en collectivité. 

                               Fait à ……………………………….  le :………………………………….…… 

                                           Signature : 

 

 

  

Centre CPGE : Charif Al Idrissi 

Ville : Taza 
Année scolaire : 20….../20…... 

Avis de la commission 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................

. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................ 
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 أنا الموقع أسفله:

Nom et Prénom :……………………………………………..  والنسب: االسم.......................................................  
 CINرقم بطاقة التعريف الوطنية:..............................

 :Adresse.........العنوان:.....................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 :GSM.المحمول: .........................................الهاتف 

 :Tél fixe.............................................الثابت: الهاتف 

 : Professionالمهنة:..............................................................

 : Assume la responsabilité de l’élève............................................ألتزم بتحمل مسؤولية التلميذ)ة(:.........................

 األقسام التحضيرية بثانوية الشريف اإلدريسي بتازةمركز المسجل)ة( بداخلية 

Inscrit(e) à l’internat du centre des CPGE au Lycée Charif Al Idrissi Taza    

 °Sous le Nتحت رقم:...............................:

 N° de chambre........:الغرفة:..............رقم 

 

 

Fait à :……………….Le :…………………….. ...............:بتاريخ:...........حرر في..................................... 

    Signature légaliséeالتوقيع مصادق عليه          

 

 

 

*************************************************************** 

 اخملالفات ابلقسم ادلاخيل

 نوع اخملالفة التارخي

.................................. 

................................ 

................................ 

.................................. 

................................ 

................................ 

.................................. 

................................ 

................................ 

.................................. 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

 

................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 

 

Lycée Charif Al Idrissi 

Centre des CPGE 

Taza 

 اثنوية الرشيف الإدرييس

 للمدارس العليا مركز الأقسام التحضريية

 اتزة
 بطاقـــــــــــة املراسل

Fiche du correspondant 
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