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دارس العليا لألقسام التحضيرية للمخارجي ال القسمقانون
 

:اجعالمر  
 

مؤسسات التربية والتعليم العمومي آما تم بمثابة النظام األساسي الخاص ب) 1423 جمادى األولى 6 ( 17/07/2002 بتاريخ 2.02.376 المرسوم رقم -
  .23/12/2004 بتاريخ 2.04.675تتميمه وتغييره بالمرسوم رقم 

بخصوص ) 1425 جمادى األولى 17 (05/07/2004 بتاريخ 455.02لتعليم العالي والبحث العلمي رقم  قرار وزارة التربية الوطنية وتكوين األطر وا-
.تنظيم الدراسة باألقسام التحضيرية للمدارس العليا  

بخصوص ) 1425 جمادى األولى 17 (05/07/2004 بتاريخ 456.02 قرار وزارة التربية الوطنية وتكوين األطر والتعليم العالي والبحث العلمي رقم -
.تنظيم الدراسة باألقسام التحضيرية للمدارس العليا مسلك الرياضيات والفيزياء  

بخصوص ) 1425 جمادى األولى 17 (05/07/2004 بتاريخ 457.02 قرار وزارة التربية الوطنية وتكوين األطر والتعليم العالي والبحث العلمي رقم -
.عليا مسلك الفيزياء والكيمياءتنظيم الدراسة باألقسام التحضيرية للمدارس ال  

بخصوص ) 1425 جمادى األولى 17 (05/07/2004 بتاريخ 458.02 قرار وزارة التربية الوطنية وتكوين األطر والتعليم العالي والبحث العلمي رقم -
.تنظيم الدراسة باألقسام التحضيرية للمدارس العليا مسلك الفيزياء وعلوم المهندس  

بخصوص ) 1425 جمادى األولى 17 (05/07/2004 بتاريخ 459.02ة الوطنية وتكوين األطر والتعليم العالي والبحث العلمي رقم  قرار وزارة التربي-
.تنظيم الدراسة باألقسام التحضيرية للمدارس العليا مسلك البيولوجيا والكيمياء والفيزياء وعلوم واألرض  

بخصوص ) 1425 جمادى األولى 17 (05/07/2004 بتاريخ 460.02ليم العالي والبحث العلمي رقم  قرار وزارة التربية الوطنية وتكوين األطر والتع-
.تكنولوجيا والعلوم الصناعيةتنظيم الدراسة باألقسام التحضيرية للمدارس العليا مسلك ال  

بخصوص ) 1425 جمادى األولى 17 (05/07/2004 بتاريخ 461.02 قرار وزارة التربية الوطنية وتكوين األطر والتعليم العالي والبحث العلمي رقم -
.تنظيم الدراسة باألقسام التحضيرية للمدارس العليا مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية  

بخصوص ) 1425 جمادى األولى 17 (05/07/2004 بتاريخ 462.02 قرار وزارة التربية الوطنية وتكوين األطر والتعليم العالي والبحث العلمي رقم -
.لدراسة باألقسام التحضيرية للمدارس العليا مسلك االقتصاد والتجارة تخصص تكنولوجيتنظيم ا  

بخصوص ) 1425 جمادى األولى 17 (05/07/2004 بتاريخ 464.02 قرار وزارة التربية الوطنية وتكوين األطر والتعليم العالي والبحث العلمي رقم -
. مسلك االقتصاد والتجارة تخصص علميتنظيم الدراسة باألقسام التحضيرية للمدارس العليا  

.للدخول المدرسي سنوي  المقرر ال-  
. بخصوص تكرار السنة الثانية18/06/2001 بتاريخ 73 المذآرة رقم -  
. بخصوص انتقال التالميذ بين مراآز األقسام التحضيرية26/06/2006 بتاريخ 743 المذآرة رقم -  
   .حول التدبير المالي للمؤسسات التعليمية 30/08/1966 بتاريخ C.D.504-55: 1008 المنشور رقم -
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لتحضيرية للمدارس العليا لألقسام اخارجي ال القسمقانون  
 
 

  . في سعيهم وراء التفوق في مباريات الولوج للمدارس العليا التي يهيؤون لهالتحضيرية للمدارس العليا يتجلى إن طموح تالميذ األقسام ا
آما في الجانب سية للمسلك   ينجع في اجتيازها إال الذين يتوفرون على تكوين صحيح في المواد األسا أن هذه المباريات انتقائية، الرعتباوبا

وعلى بعض ......) الثبات والتوقد  والسرعةآ(خاصيات أساسية في العمل يتميزون بيتوفرون على تفكير قوي ورصين ووالثقافي اللغوي و
.في مهنة المهندس مؤهالت التواصل األساسية  

فعلى التلميذ إذا أراد أن يحقق ذلك ليس . ت و باألحرى تطويرهاوبالكاد تكفي سنتان دراسيتان الثانية منهما قصيرة للحصول على هذه المؤهال
. برنامج زمني الستغالل أوقات فراغه في انجاز عمله الدراسيوضع وإنما أيضا أن يكون قادرا على فقط أن يكون متمتعا بصحة جيدة   

ينتج عنه زيادة وقت إضافي للعمل وبالتالي  نشطة التعليميةفكل تغيب في إحدى األ.  فعليه أن يتلقى دروسه بانتظام ليستطيع مواآبة الجديد منها
وحدات المقرر قدرة الربط بين الدروس ويفقد آما متأخرا يلجأ التلميذ الستدراك عمله ليال فيرهق نفسه بالنوم  كرر غيابه تمع هدرا للزمن و

.ويفوت عن نفسه فرصة النجاح  
والحفاظ على ومساعدتهم ض فيها الحياة الجماعية مجموعة من االلتزامات آاحترام اآلخرين تفرأن آل قسم بمثابة وحدة مصغرة جدير بالذآر و

  . في تفوق الجماعةةساهملمالموضوعة رهن إشارتهم واالتجهيزات 
 القانون وقد وضع هذا.  للمدارس العلياآخر غير األقسام التحضيريةتوجها التزاماتها صعبة أن يختار قاسية وولمن بدت ظروف العيش هذه 

   . بهذا القانونبالقبولالتوقيع وعلى أبيه أو ولي أمره يتوجب عليه إذ  ما يقدم عليه التلميذ إدراك ليكون وسيلة توضيحية تساعد في 
 

التسجيل:  الفصل األول -1  
 

  .  للمدالرس العليا إجراء اختياريالتحضيريةإن التسجيل باألقسام  : 1 البند
    

سجيل، لزوما، للتلميذ الحق في غرفة بالداخلية ألن توزيع الغرف يرتبط بالقدرة االستيعابية للداخلية آما يرتبط بمعايير ال يعطي الت : 2 البند
  .األحقية واألولوية

  
جميع الوثائق واللوازم  المطلوبة وأدى آل مترشح وضع رهن إشارة إدارة المؤسسة ملفا مدرسيا يضم بصفة رسمية عتبر مسجال ي : 3 البند

   .كفالةال إضافة إلى وواجبات القسم الداخلي والتأمين المدرسي والرياضي رسوم التسجيل 
  

وإذا زادت قيمة اإلتالفات المحدثة عن مبلغ .  للتلميذ إذا لم يتسبب في إحداث أي إتالف سواء بشكل انفرادي أو جماعيكفالةيرد مبلغ ال : 4 البند
  .يؤدى الفرق بينهماكفالة ال
  

  .ملف المدرسيالتغيير عنوانه الشخصى أو رقم هاتفه الموجودين بفي حالة  على التلميذ إخبار المؤسسة في أسرع  وقت  : 5 البند
  

الجدولة الزمنية مواقيت الدراسة و: الثاني فصل  ال-2  
 

08h-9h55 10h05-12h الفترة الصباحية :توزع فترات الدراسة اليومية على حصص مدتها ساعتين آالتالي :  6 البند
14h-15h55 16h05-18h فترة بعد الزوال  

 .باستثناء شهر رمضان
 

   .20h و 18h أو الفترة بين 14h و 12hيمكن برمجة حصصا للتأطير الشفوي في الفترة بين  : 7 البند
  

تحددها ........) لمدرسي، العطلالدخول ا(  ة خاصحسب أجندة زمنية الدراسية طول السنة الدراسة بالسنة األولى والثانية تمتد  : 8 البند
  .الوزارة الوصية

 
يمكن إحداث تعديالت استثنائية وضرورية على استعماالت الزمن بحيث تتماشى مع فترتي   من المديرية الوصيةبناء على مراسلة : 9 البند
   . الشفوية لمباريات السنة الثانيةاالختبارات الكتابية  أو لالختباراتء يالتهي

  
حيث يمكن لألستاذ بالنسبة للسنة الثانية أن ينظم (ختيارية بالنسبة للسنة الثانية تعتبر ضرورية بالنسبة للسنة األولى وا: التربية البدنية : 10 البند

  ).أنشطة رياضية  أو موازية حسب برنامج زمني يقدمه لإلدارة في بداية آل دورة
  . لها أو بدون تأطير أستاذ التربية البدنية والرياضيةةالمخصص صخارج الحص....) آرة القدم( الجماعية  ممارسة األنشطة الرياضية تمنع 

  
، لتستغرق ثالث سنوات على األآثر) 5/2( بالسنة الثانية ، مع إمكانية التكرار سنتين دراسيتينفترة التحضير للمباريات ستغرق ت : 11 البند 

  ومواظبتهويستفيد تلميذ السنة الثانية من إمكانية التكرار بقرار من مجلس القسم بناء على جديته في العمل  .وال يسمح بالتكرار في السنة األولى
  .وسلوآه على امتداد السنة الدراسية
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  والزجرية الواجبات واإلجراءات الوقائية-الحقوق: الثالث فصل  ال-3
 

  .  إجراءات عملية لضمان احترام القانون وحقوق اآلخرين داخل المؤسسة26لبند  إلى ا12تعتبر بصفة عامة اإلجراءات التالية من البند 
 

  
  .)أحدهما قاطن بالداخلبة( بالقسم همازمالئيمثل القسم تلميذين منتخبين من طرف  : 12 البند

  
  .نف أو اإلهانة الحماية من آل أشكال الع الحصول على تعليم جيد واالحترام ومن حق التالميذ داخل المؤسسة : 13 البند

  
 السالمة الفردية والجماعية ألن المؤسسة وإجراءات، واألخوة والتسامح  و السياسيياإليديولوجعلى التالميذ احترام مبادئ الحياد  : 14 البند

  .مكان تربوي أوال وقبل آل شيء
  

  .واجب أساسي  داخل المؤسسة  والزمالءالعاملين آل إن احترام  : 15 البند
  

  .يعرض صاحبه إلى إجراءات تأديبية   على آل تلميذ الحفاظ على مرافق وتجهيزات المؤسسة وآل إتالف  : 16 البند
  

  .وآل ما يمكن أن يلحق الضرر بالصحة الفردية أو الجماعيةيمنع على التلميذ منعا آليا التدخين داخل المؤسسة   : 17 البند
  

  ). الموصوفة من طرف الطبيبطبية وماعدا ال( لقسم أو أي جهاز تصدر عنه إشارات  داخل ااالتصاالتيمنع استعمال أجهزة  : 18 البند
  

 أي تلميذ أصيب بمرض معدي أو خطير إال بعد تقديمه لشهادة شفائه مصادق عليها من طرف طبيب مؤسسةيمنع من دخول ال : 19 البند
  .الصحة المدرسية

  
  .من طرف أساتذتهمإحضار آل ما يطلب منهم   ، خالل أنشطتهم الدراسية،على التالميذ  : 20 البند

  
دروس نظرية، أشغال توجيهية، أشغال تطبيقية، أشغال المبادرة :  الدراسيةاألنشطةيلزم على التالميذ الحضور في آل حصص  : 21 البند

آل تلميذ أخل بقواعد  في حق يتم اتخاذ إجراءات خاصةو. الشخصية المؤطرة، التأطير الشفوي، وآل نشاط مبرمج بمختلف مواد البرنامج
  .المواظبة بدون مبرر

  
  :اإلجراءات الوقائية المدرسية : 22 البند

إن آل تصرف غير الئق أو إخالل بواجبات التلميذ خالل حصص األنشطة الدراسية أو في إطار الحياة المدرسية يعرض صاحبه لإلجراءات 
  :التالية بطلب من األستاذ أو أي مسؤول عن النشاط

  .طلب السماح آتابة أو شفويا -
  .أو إخباره عن طريق ممثل القسمالعام للخارجية  رسا الطرد الفوري من مكان النشاط مع التوجه إلى الح-

خصوصا عند زجرية يتم تدخل الحارس العام في إطار المهام المخولة إليه  وإخبار رئيس المؤسسة أو من ينوب عنه في حالة اقتراح إجراءات 
  .تلميذ على تصرفاتهإصرار ال

  
أو التحريض على آل تقصير أو إخالل . االستثنائيمن اختصاص مجلس القسم تأديبية تعتبر اإلجراءات ال : االنضباطإجراءات  : 23 البند

لدائم من المؤسسة أو أحد اإلنذار، التوبيخ، الطرد المؤقت أو ا: بنود القانون الداخلي يعرض التلميذ إلى أحد اإلجراءات الزجرية التالية اإلخالل ب
   .مرافقها

  . ومتناسبة معهاو للتلميذ ان يطلب انجاز اعمال ذات مصلحة عامة للمؤسسة مقابل العقوبة التي اتخذت ضده
  

  : إلىاالستثنائييمكن أن تصل اإلجراءات الزجرية المتخذة من طرف مجلس القسم  : 24 البند
  . الدورات اقتراح الحرمان من اإلستفادة من منحة أحد-
  . تحويل الملف إلى رئاسة المباراة الوطنية واللجان المنظمة للمباراة األجنبية للنظر في شأنه-
  . الطرد النهائي من المؤسسة الذي يمكن له أن يؤدي إلى الحرمان من اجتياز المباريات-
  

  . المباراة الوطنية بدون مبررآل من تخلف عن) 5/2(ال يستفيد من إمكانية التكرار بالسنة الثانية  : 25 البند
 

 على اليسهروالئحة بأسماء التالميذ  واإلجراءات الزجرية  المتخذة  في حقهم    بقاعة األساتذة، في أقرب اآلجال اإلدارة تنشر  : 26 البند
    . تطبيقها

  

   و التغيباتالتأخرات:  الفصل الرابع -4
  

    التأخرات : 4-1
  

  . الدراسيةاألنشطةة شرط من شروط حسن سير مواعيد الدراسيالإن احترام 
  

، داخل الفصل أو في المكان المخصص له، يمكن لألستاذ أو المكلف رفض آل تلميذ حضر  التشويش على سير النشاط الدراسيلعدم : 27البند 
  .متأخرا

  
  . إلى اإلدارةالنشاطالحصة الدراسية أو يتم توجيه التلميذ المتأخر والذي تم منعه من حضور  : 28البند 
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  .صفر، لال ستاذ الصالحية في قبوله أو تقييمه الحقا أو منحنه عالمة   أحد الفروض الكتابية أو الشفويةإذا تأخر التلميذ عن موعد : 29البند 
  

  .بموجبه ورقة الدخوليمنح  )  ألسباب مستعجلة(استدعاء اإلدارة ألحد التالميذ بعد  : 30البند 
   

   التغيبات : 4-2
  

أشغال ، يعتبر غائبا آل من تخلف عن الحضور في درس نظريو يإن المواظبة في حضور أي نشاط دراسي شيء ضرور : 31البند 
دون ب...  وآل نشاط مبرمج  حصة للتأطير الشفوي  آتابي أو شفوي، اختبار، شغال المبادرة الشخصية المؤطرة، أأشغال تطبيقية، توجيهية

  .موافقةوالحصول على ال) أو األساتذة( ) ة(ألستاذ وا إخبار مسبق لإلدارة 
  

ال تعتبر الشهادة الطبية مبررا للغياب إال بعد إبالغ اإلدارة بالذهاب الستشارة الطبيب وفي حالة مرض تسلم لإلدارة شهادة طبية  : 32البند 
      .ن بداية الرخصة المرضية ساعة  م48وذلك في أجل ال يتعدى ن التنظيمية انيولقص علبه احسب ما تنتثبت ذالك 

  
  . خاص في حالة آل تلميذ بالغ في تقديم الشواهد الطبيةالقسم الينظر مجلس  :33البند 

  
  .في حالة غياب جماعي يحتسب الغياب لكل تلميذ مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية : 34البند  
  

  .يحتفظ آل مدرس بسجل خاص به للتغيبات : 35البند 
  

أما إذا آان غيابه غير .  في شأن اختباره الحقااألستاذ مبررا ينظر الكتابية أو الشفوية ختبارات التلميذ عن أحد االآان غياب إذا   : 36البند 
  ..صفرمبرر يمنح نقطة 

  
 السماح باستئناف بإذنم إذا تقدإال ) أآانت درسا أو اختبارا(   بحضور الحصة التي تليها،كل تلميذ تغيب في حصة دراسية ل يسمحال  : 37البند 

   .الدروس
  

 تصدر في حقه ،عدد مهم) مع احتساب التأخرات والتوقيفات ( نفس السنةبمجرد بلوغ التغيبا ت غير المبررة لكل تلميذ خالل  : 38البند 
  :اإلجراءات الزجرية التالية

  .يتلقى التلميذ إنذارا شفويا بعد ثالث تغيبات، -
  .التلميذ إنذارا آتابيا يوقعه بعد التغيب الرابع يتلقى -
المؤسسة مسؤولة  أي تتحمل ال ( مضمون للتوقيع على آخر التزام البريد ال بواسطة أبيه أو ولي أمره  بعد التغيب السادس يتم إخبار واستدعاء -

  ).المراسلةوصول تأخر في 
  .لمدة أسبوع ......) الداخلية(عة تم توقيف التلميذ من الدراسة وطرده من مرافقها التاب بعد التغيب الثامن ي-
  .  وإذا تعدى عدد التغيبات ذلك ينظر في شأنه مجلس قسم خاص-
  
  .  الصفرلتفادي نقطة) التي تمنح عنها عالمة( لتلميذ حضور االختبارات الكتابية والشفوية يجب على افي حالة الطرد المؤقت  : 39البند  
  

  يةمجالس األقسام الدور: دس الفصل السا -5
  

  .يتكون مجلس القسم من رئيس المؤسسة ومدير الدراسة والحارس العام للخارجية وأساتذة القسم: التكوين  :  40البند 
  

  .)ما عدا اجتماع الدورة الثالثة(حضور اجتماع مجلس القسم ممثلي التالميذ لويمكن  :   41 البند
  

عند تساوي عدد األصوات تعطى " . الفيتو"وال أحد يملك حق النقد المجلس للتصويت االختالف في اتخاذ القرار المناسب يلجأ عند  : 42البند 
  . التالميذ الحق في التصويت وليس لممثال.األولوية لصوت رئيس المؤسسة أو من ينوب عنه

  
" طلب"ة الثانية و في شأن إمكانية للمداولة في انتقال تالميذ السنة األولى إلى السن قسم الدورة الثالثة بصفة خاصة ويجتمع مجلس : 43البند 

 . التكرار لتالميذ السنة الثانية
  

  مجلس القسم اإلستثنائي: سابع  الفصل ال-6
  

يتكون مجلس القسم اإلستثنائي من نفس أعضاء مجلس القسم الدوري إال أنه يمكن لرئيسه أو من ينوب عنه إستدعاء آل من يمكن أن  : 44البند 
  .ماعتاإلجفيد أو يغني ي
  

  .أو إداريينمدرسين  في أي وقت بطلب من أحد أعضائه  اإلستثنائي القسم مجلسدمكن انعقاي : 45البند 
  

  . ديبية و االنضباطيةأمجلس القسم اإلستثنائي على تدبير الشؤون الت يسهر : 46البند 
  

يعتبر قرار مجلس   و.ة العملية التعليمية بالمؤسسةومردوديلحسن سير  لهذا المجلس الصالحية في تقرير أي عقوبة يراها ضرورية : 47البند 
  .القسم اإلستثنائي قرارا نهائيا ال رجعة فيه
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   التربويتتبعمجلس ال: ثامن  الفصل ال-7
  

بة لكل ن والمقتصد وبالنسي من رئيس المؤسسة ومدير الدراسة والحراس العام التتبع باألقسام التحضيريةيتكون مجلس: التكوين : 48البند 
  .األخرىاد الموكل المسالك عن لمسلك أستاذ عن آل مادة أساسية وممثل واحد 

  
  . رئيس المؤسسة أو من ينوب عنهيدعو الجتماع هذا المجلس ويترأسه  : 49البند 

  
  :  يناط بهذا المجلس المهام التالية : 50البند 

  .  وخارجهدارس العليا وإشعاعها داخل محيط المؤسسةتسيير األقسام التحضيرية للمما يخص جهة نظره في آل وإبداء  -
  .اإلعتمادات المالية المخصصةاقتراح مشاريع صرف  -
  .وبرامج األنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمهاالسنوي  إعداد مشاريع برامج العمل التربوي -
  . التنسيق بين مختلف المواد الدراسية-
  .التالميذ على األقسام وآيفيات استعمال الحجرات إبداء الرأي حول توزيع -
  .عمل التالميذ والمدرسينجدولة اقتراح  -
  . اقتراح ومساعدة التالميذ المحتاجين-
   

  .ةيمارس هذا المجلس مهامه بتنسيق مع مجلس تدبير المؤسس : 51البند 
  

  المسؤولية واإللتزام:  عتاس الفصل ال- 8
  

  . القانون بشكل دائم بالمؤسسةتنشر نسخة من هذا : 52البند 
  

  .في بداية السنة الدراسية ليطلع عليه)  يمكن له استنساخها من موقع المؤسسة( تمنح نسخة من هذا القانون لكل تلميذ  : 53البند 
  

  . مطبوع يصادق من خالله على التزامه بمضامين القانون الداخليعلىآل تلميذ وأبيه أو ولي أمره يوقع  : 54البند 
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