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 القانون اا%يل لٔ#قسام التحضريیة �لمدارس العلیا
 

بمثابة النظام األساسي الخاص ب) 1423جمادى األولى  6(  17/07/2002
  . 23/12/2004بتاریخ  2.04.675

05/07/2004بتاریخ  455.02قرار وزارة التربیة الوطنیة وتكوین األطر والتعلیم العالي والبحث العلمي رقم 
  .الدراسة باألقسام التحضیریة للمدارس العلیا

05/07/2004بتاریخ  456.02قرار وزارة التربیة الوطنیة وتكوین األطر والتعلیم العالي والبحث العلمي رقم 
  .یات والفیزیاءالدراسة باألقسام التحضیریة للمدارس العلیا مسلك الریاض
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  .الدراسة باألقسام التحضیریة للمدارس العلیا مسلك البیولوجیا والكیمیاء والفیزیاء وعلوم واألرض

05/07/2004بتاریخ  460.02قرار وزارة التربیة الوطنیة وتكوین األطر والتعلیم العالي والبحث العلمي رقم 
  .تكنولوجیا والعلوم الصناعیةالدراسة باألقسام التحضیریة للمدارس العلیا مسلك ال
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  اجعالمر
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قرار وزارة التربیة الوطنیة وتكوین األطر والتعلیم العالي والبحث العلمي رقم  •
الدراسة باألقسام التحضیریة للمدارس العلیا مسلك البیولوجیا والكیمیاء والفیزیاء وعلوم واألرض
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المقرر السنوي للدخول المدرسي أو المذكرة المنظمة •
18/06/2001بتاریخ  73المذكرة رقم  •
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  ا"ٔاكدميیة اجلهویة جلهة اار البیضاء سطات

أ"قسام التحضريیة �لمدارس واملعاهد العلیا  سطات

  

  القانون الداخلي لألقسام التحضیریة للمدارس العلیا

في سعیھم وراء التفوق في مباریات الولوج للمدارس العلیا التي 
كما في  ،لمسلك امواد جمیع في متین في اجتیازھا إال الذین یتوفرون على تكوین 
 وعلى......) الثباتو التوقدو  السرعةك(خاصیات أساسیة في العمل 

قادرا ،وأن یكون متمتعا بصحة جیدة  علیھ ذلك تحقیق
كل و.  كبة الجدید منھام لیستطیع مواعلیھ أن یتلقى دروسھ بانتظا

یلجأ التلمیذ الستدراك عملھ لیال كرر غیابھ تمع و 
   .وحدات المقرر ویفوت عن نفسھ فرصة النجاح

ومساعدتھم الحیاة الجماعیة مجموعة من االلتزامات كاحترام اآلخرین 

وقد وضع . للمدارس العلیا غیر األقسام التحضیریة
بھذا  بالقبولالتوقیع ولي أمره  أمھ أووعلى أبیھ أویتوجب علیھ 

كما یرتبط ،ألن توزیع األسرة  یرتبط بالطاقة االستیعابیة للداخلیة 

جمیع یضم ،داخل اآلجال المحددة ملفا مدرسیا  وضع رھن إشارة إدارة المؤسسة
.   

 08h-9h55 10h05-12h  الفترة الصباحیة

 14h-15h55  16h05-18h  فترة بعد الزوال

18h  19وh.  

تحددھا الوزارة ...) الدخول المدرسي، العطل( تمتد الدراسة بالسنة األولى والثانیة طول السنة الدراسیة حسب أجندة زمنیة  خاصة 

بحیث تتماشى مع  ،یمكن إحداث تعدیالت استثنائیة وضروریة على استعماالت الزمن

ممارسة األنشطة تمنع و .یمكن لألستاذ أن ینظم أنشطة ریاضیة أو موازیة حسب برنامج زمني یقدمھ لإلدارة في بدایة كل دورة
   .ر تربويأو مؤط أو بدون تأطیر أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة
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ا"ٔاكدميیة اجلهویة جلهة اار البیضاء سطات
  إالقلميیة سطات املد.ریة

أ"قسام التحضريیة �لمدارس واملعاهد العلیا  سطات ركز م  

 

القانون الداخلي لألقسام التحضیریة للمدارس العلیا

في سعیھم وراء التفوق في مباریات الولوج للمدارس العلیا التي لتحضیریة للمدارس العلیا یتجلى تالمیذ األقسام ا
في اجتیازھا إال الذین یتوفرون على تكوین  حینج أن ھذه المباریات انتقائیة، ال

خاصیات أساسیة في العمل یتمیزون بو، یتوفرون على تفكیر قوي ورصین 
 

تحقیقالتلمیذ إذا أراد  للحصول على ھذه المؤھالت،ن یدراسیت
علیھ أن یتلقى دروسھ بانتظاو . برنامج زمني الستغالل أوقات فراغھ في انجاز عملھ الدراسي

 ،نھدر للزموبالتالي  ،ینتج عنھ زیادة وقت إضافي للعمل
وحدات المقرر ویفوت عن نفسھ فرصة النجاحقدرة الربط بین الدروس ویفقد 

الحیاة الجماعیة مجموعة من االلتزامات كاحترام اآلخرین تفرض فیھا  ،أن كل قسم بمثابة وحدة مصغرة
   .في تفوق الجماعة ةساھملمالموضوعة رھن إشارتھم وا

غیر األقسام التحضیریة اآخرتوجھا أن یختار فعلیھ ،التزاماتھا صعبة و،قاسیة ظروف العیش ھذه 
یتوجب علیھ إذ  ،یقدم علیھ التلمیذ سما إدراك  علىھذا القانون لیكون وسیلة توضیحیة تساعد 

  . للمدارس العلیا إجراء اختیاري التحضیریة

ألن توزیع األسرة  یرتبط بالطاقة االستیعابیة للداخلیة ،ال یعطي التسجیل، لزوما، للتلمیذ الحق في سریر  بغرفة  بالداخلیة 

وضع رھن إشارة إدارة المؤسسة ،مقبول كل مترشحبصفة رسمیة 
.بالقسم الداخلي والخارجي التسجیل وواجبات رسومال جمیع

  الجدولة الزمنیة مواقیت الدراسة و

الفترة الصباحیة  :ن كالتالي مدتھا ساعتاراسة الیومیة على حصص 

فترة بعد الزوال
 .باستثناء شھر رمضان وتكییف الوقت بالنسبة لیوم الجمعة 

18hأو الفترة بین  14hو  12hللتأطیر الشفوي في الفترة بین 

تمتد الدراسة بالسنة األولى والثانیة طول السنة الدراسیة حسب أجندة زمنیة  خاصة 

یمكن إحداث تعدیالت استثنائیة وضروریة على استعماالت الزمن، وزاریة من المدیریة الوصیة 
   . فترتي التھیيء لالختبارات الكتابیة  أو االختبارات الشفویة لمباریات السنة الثانیة

یمكن لألستاذ أن ینظم أنشطة ریاضیة أو موازیة حسب برنامج زمني یقدمھ لإلدارة في بدایة كل دورة
أو بدون تأطیر أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة ،لھا ةالمخصص صالحص خارج
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تالمیذ األقسام اتلمیذات وإن طموح   
أن ھذه المباریات انتقائیة، ال رعتباوبا. یھیؤون لھا

یتوفرون على تفكیر قوي ورصین و، الثقافي الجانب اللغوي و
 .بعض مؤھالت التواصل األساسیة

دراسیتین سنتتستغرق الدراسة و
برنامج زمني الستغالل أوقات فراغھ في انجاز عملھ الدراسيوضع على 

ینتج عنھ زیادة وقت إضافي للعمل تغیب في إحدى األنشطة التعلیمیة
یفقد كما ،متأخرا فیرھق نفسھ بالنوم 

أن كل قسم بمثابة وحدة مصغرةبالذكر  جدیرو
الموضوعة رھن إشارتھم واوالحفاظ على التجھیزات 

ظروف العیش ھذه  لھ ولمن بدت
ھذا القانون لیكون وسیلة توضیحیة تساعد 

    .القانون

  

  التسجیل: الفصل األول  -1

  

التحضیریةباألقسام  قااللتحا إن : 1 البند
    

ال یعطي التسجیل، لزوما، للتلمیذ الحق في سریر  بغرفة  بالداخلیة  : 2البند
  .بمعاییر األحقیة واألولویة

  

بصفة رسمیة عتبر مسجال ی : 3 البند
جمیع وأدى ،الوثائق واللوازم  المطلوبة

  

مواقیت الدراسة و: الثاني فصل ال -2
  

راسة الیومیة على حصص توزع فترات الد:  4 البند

  

باستثناء شھر رمضان وتكییف الوقت بالنسبة لیوم الجمعة 
  

للتأطیر الشفوي في الفترة بین   یمكن برمجة حصص : 5 البند
   

تمتد الدراسة بالسنة األولى والثانیة طول السنة الدراسیة حسب أجندة زمنیة  خاصة  : 6 البند
  .الوصیة

 

وزاریة من المدیریة الوصیة بناء على مراسلة  : 7 البند
فترتي التھیيء لالختبارات الكتابیة  أو االختبارات الشفویة لمباریات السنة الثانیة

  

یمكن لألستاذ أن ینظم أنشطة ریاضیة أو موازیة حسب برنامج زمني یقدمھ لإلدارة في بدایة كل دورة : 8 البند
خارجأو الفردیة الجماعیة الریاضیة 

  



 .                                                                                                                                                                                                   القانون الداخلي لألقسام التحضیریة للمدارس العلیا

 

 ،لتستغرق ثالث سنوات على األكثر) 5/2(بالسنة الثانیة  ، مع إمكانیة التكرارسنتین دراسیتین فترة التحضیر للمباریات ستغرق ت : 9 البند 
  .وسلوكھ على امتداد السنة الدراسیة مواظبتھ و بقرار من مجلس القسم بناء على جدیتھ في العمل

  

 .ال یسمح بالتكرار في السنة األولى:  10 البند

  

  والزجریة الواجبات واإلجراءات الوقائیة -الحقوق: الثالث فصل ال -3

  

  . إجراءات عملیة لضمان احترام القانون وحقوق اآلخرین داخل المؤسسة ،26إلى البند  11من البند  ،تعتبر بصفة عامة اإلجراءات التالیة       

  

وإذا زادت قیمة اإلتالفات المحدثة عن مبلغ . یرد مبلغ الكفالة للتلمیذ إذا لم یتسبب في إحداث أي إتالف سواء بشكل فردي أو جماعي : 11 البند
  .الكفالة یؤدى الفرق بینھما

 

المؤسسة في أسرع  وقت في حالة  تغییر عنوانھ الشخصي أو اإللكتروني  أو رقم ھاتفھ المثبتة  بالملف المدرسي على التلمیذ إخبار  : 12 البند
  .وبوابة األقسام التحضیریة للمدارس العلیا

  

  .)ةیأحدھما قاطن بالداخل(بالقسم  ھمزمالئن من طرف ان منتخبایمثل القسم تلمیذ : 13 البند

  

  .والتمییز  الحمایة من كل أشكال العنف واإلھانةجید واالحترام والتعلیم الالحصول على  داخل المؤسسةمن حق التالمیذ  : 14 البند

  

ألن المؤسسة ،السالمة الفردیة والجماعیة  وإجراءاتواألخوة والتسامح  و السیاسي ياإلیدیولوجعلى التالمیذ احترام مبادئ الحیاد  : 15 البند
  .تربوي فضاء

  

  .واجب أساسي داخل المؤسسة  والزمالء العاملینكل  إن احترام   : 16 البند

  

  .، بعد تعویضھا كاملةیعرض صاحبھ إلى إجراءات تأدیبیةعلى كل تلمیذ الحفاظ على مرافق وتجھیزات المؤسسة وكل إتالف  : 17 البند

  

  .الضرر بالصحة الفردیة أو الجماعیةاإلزعاج ووكل ما یمكن أن یلحق  فضاءات المؤسسة،یمنع على التلمیذ منعا كلیا التدخین داخل  : 18 البند
  

ماعدا الطبیة ( یمنع استعمال أجھزة االتصاالت داخل المؤسسة أو أثناء أوقات الدراسة أو أي جھاز تصدر عنھ إشارات   : 19 البند
  ).والموصوفة من طرف الطبیب

  

إال بعد تقدیمھ لشھادة شفائھ مصادق علیھا من  ،أي مرض یضر باآلخرین أو  أي تلمیذ أصیب بمرض معد مؤسسةیمنع من دخول ال : 20 البند
  .طرف طبیب الصحة المدرسیة

  

  .إحضار كل ما یطلب منھ من طرف أساتذتھ من لوازم دراسیة على التلمیذ، خالل األنشطة الدراسیة، : 21 البند

  

أشغال و أشغال تطبیقیةو أشغال توجیھیةو دروس نظریة من  ،الدراسیة األنشطةیلزم على التالمیذ الحضور في كل حصص  : 22 البند
كل تلمیذ أخل بقواعد یتم اتخاذ إجراءات خاصة في حق و، وكل نشاط مبرمج بمختلف مواد البرنامج شفوي تأطیرو المبادرة الشخصیة المؤطرة

  .  یمنع على التلمیذ مغادرة المؤسسة خالل فترات االستراحةكما  .)فصل الرابعانظر ال( المواظبة بدون مبرر

  

  :اإلجراءات الوقائیة المدرسیة : 23 البند

  

یعرضھ لإلجراءات ،أو في إطار الحیاة المدرسیة ،إن كل تصرف غیر الئق أو إخالل بواجبات التلمیذ خالل حصص األنشطة الدراسیة      
  :من األستاذ أو أي مسؤول عن النشاطناء على تقریر یقدم  ب،التالیة 

  .يكتابشفوي أو  :االعتذار -

  .مع تحریر تقریر في الموضوع، و إخباره عن طریق ممثل القسم ،العام للخارجیة  رساتوجھ إلى الحالالطرد الفوري من مكان النشاط مع  -

عرض التلمیذ على المجلس وإخبار رئیس المؤسسة أو من ینوب عنھ في حالة اقتراح  ،یتم تدخل الحارس العام في إطار المھام المخولة إلیھ 
  .التأدیبي

   

 : إجراءات االنضباط :  24 البند

  . انجاز أعمال ذات منفعة عامة -1

  .اإلنذار -2

  .التوبیخ -3

  .التوقیف المؤقت أو النھائي من أحد مرافق المؤسسة ویمكن الجمع بین أكثر من إجراء -4

 

  .یمكن أن یترتب عن اإلجراءات التأدیبیة الحرمان من الترشح الجتیاز المباریات:  25 لبندا

 



 .                                                                                                                                                                                                   القانون الداخلي لألقسام التحضیریة للمدارس العلیا

 

لیسھر كل  ،تأدیبیةیذ الذین صدرت في حقھم إجراءات تنشر اإلدارة  في أقرب اآلجال  بجمیع مرافق المؤسسة الئحة بأسماء التالم:  26 البند
  .   المتدخلین على تطبیقھا

  

  

   



 .                                                                                                                                                                                                   القانون الداخلي لألقسام التحضیریة للمدارس العلیا

 

  التأخرات والتغیبات: الفصل الرابع  -4

  .یمكن للتلمیذ وولي أمره االطالع على التغیبات عبر حساب خاص بالبوابة االلكترونیة         

    التأخرات:  4-1

رفض كل على سیر النشاط الدراسي، داخل الفصل أو في المكان المخصص لھ، یمكن لألستاذ أو المكلف بالنشاط  تفادیا للتشویش:  27البند 
  .دقائق یمنع على التلمیذ التوجھ إلى قاعة الدرس أو النشاط) 05(وإذا تجاوز التأخر خمس . تلمیذ حضر متأخرا

  

  .یتوجھ التلمیذ المتأخر والذي تم منعھ من حضور الحصة الدراسیة أو النشاط إلى اإلدارة:  28البند 

    

  .صفرھ عالمة  لألستاذ الصالحیة في قبولھ ،أو تقویمھ الحقا، أو منحإذا تأخر التلمیذ عن موعد أحد الفروض الكتابیة أو الشفویة، :  29البند 

  

  .یمنح  بموجبھ ورقة الدخول)  ألسباب مستعجلة(بعد استدعاء اإلدارة ألحد التالمیذ :  30البند 

   

  التغیبات :  4-2

  

من تخلف عن الحضور في درس نظري أو أشغال توجیھیة أو أشغال تطبیقیة أو أشغال المبادرة الشخصیة المؤطرة یعتبر غائبا كل :  31البند 
بدون إخبار مسبق ...) زیارات المدارس العلیا أو لقاءات أو ندوات(أو اختبار كتابي أو شفوي أو حصة للتأطیر الشفوي  وكل نشاط مبرمج 

  . والحصول على الموافقة) ةأو األساتذ) ( ة(لإلدارة  واألستاذ 

  

وفي حالة مرض تسلم لإلدارة شھادة طبیة ،إال بعد إخبار اإلدارة بالذھاب الستشارة الطبیب ،ال تعتبر الشھادة الطبیة مبررا للغیاب :  32البند 
  .      ساعة  من بدایة الرخصة المرضیة 48مصادق علیھا من طرف الصحة المدرسیة في أجل ال یتعدى 

  

  . ینظر مجلس القسم االستثنائي في حالة كل تلمیذ بالغ في تقدیم الشواھد الطبیة: 33 البند

  

  .في حالة غیاب جماعي یحتسب الغیاب لكل تلمیذ مع إمكانیة اتخاذ إجراءات تأدیبیة إضافیة:  34البند  

  

أما إذا كان غیابھ غیر مبرر یمنح نقطة . مھ األستاذ الحقاقوت الكتابیة أو الشفویة  مبررا یإذا كان غیاب التلمیذ عن أحد االختبارا :  35البند 
  ..صفر

  

  .  ال یسمح لكل تلمیذ تغیب في حصة دراسیة ، بحضور الحصة التي تلیھا إال إذا سمحت لھ اإلدارة بذلك:  36البند 

  

  :التأدیبیة التالیةاإلجراءات عند تكرار التغیبات غیر المبررة خالل نفس السنة تصدر في حق التلمیذ :  37البند 

  .بعد ثالث تغیبات، یتلقى التلمیذ إنذارا شفویا -

  .بعد التغیب الرابع یتلقى التلمیذ إنذارا كتابیا یوقع على استالمھ -

ول ة  وصیال تتحمل المؤسسة مسؤول( بعد التغیب السادس یتم إخبار واستدعاء ولي أمره  بواسطة البرید المضمون للتوقیع على آخر التزام  -
  ). أو عدم وصول المراسلة

  .لمدة أسبوع ......) اإلیواء والتغذیة والمكتبة(بعد التغیب الثامن یتم توقیف التلمیذ عن الدراسة وحرمانھ من خدمات مرافقھا  -

  . وإذا تعدى عدد التغیبات ذلك ینظر في شأنھ مجلس قسم استثنائي -

  

  . الصفر لتفادي نقطة) التي تمنح عنھا عالمة( التلمیذ حضور االختبارات الكتابیة والشفویة في حالة الطرد المؤقت یجب على :  38البند  

  

  مجالس األقسام الدوریة:  الخامسالفصل  -5

  

  .للموضوع تعقد مجالس االقسام الدوریة الثالت وفق الشروط والتواریخ التي تحددھا المقررات والمراسالت المنظمة : 39البند 

  

  ).ما عدا اجتماع الدورة الثالثة(یمكن لممثلي التالمیذ حضور اجتماع مجالس األقسام   : 39البند 

  

ؤسسة عند تساوي عدد األصوات تعطى األولویة لصوت رئیس الم. عند االختالف في اتخاذ القرار المناسب یلجأ المجلس للتصویت:  40البند 
  .التالمیذ الحق في التصویت ولیس لممثلي  أو من ینوب عنھ

  

" طلب"یجتمع مجلس قسم الدورة الثالثة بصفة خاصة للمداولة في انتقال تالمیذ السنة األولى إلى السنة الثانیة و في شأن إمكانیة :  41البند 

 . التكرار لتالمیذ السنة الثانیة
  

  االستثنائيمجلس القسم :  السادسالفصل  -6

  

كل من یمكن  استدعاءإال أنھ یمكن لرئیسھ أو من ینوب عنھ ،من نفس أعضاء مجلس القسم الدوري  االستثنائيیتكون مجلس القسم :  42البند 
  . االجتماعأن یفید أو یغني 
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  .في أي وقت بطلب من أحد أعضائھ مدرسین أو إداریین بعد موافقة رئیس المؤسسة االستثنائيیمكن انعقاد مجلس القسم :  43البند 

  

  . على تدبیر الشؤون التأدیبیة و االنضباطیة االستثنائيقسم یسھر مجلس ال:  44البند 

  

یعتبر قرار مجلس  و. لھذا المجلس الصالحیة في تقریر أي عقوبة یراھا ضروریة لحسن سیر ومردودیة العملیة التعلیمیة بالمؤسسة:  45البند 
  .قرارا نھائیا ال رجعة فیھ االستثنائيالقسم 

  

  وااللتزامالمسؤولیة :  السابعالفصل  - 7

  

  .تنشر نسخة من ھذا القانون بشكل دائم بالمؤسسة:  46البند 

  

  .في بدایة السنة الدراسیة لیطلع علیھ)  یمكن لھ استنساخھا من موقع المؤسسة( تمنح نسخة من ھذا القانون لكل تلمیذ :  47البند 

  

  .خاللھ على التزامھ بمضامین القانون الداخليیوقع كل تلمیذ وولي أمره على مطبوع یصادق من :  48البند 
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  جلهة اار البیضاء سطات

  أ"قسام التحضريیة �لمدارس واملعاهد العلیا  سطات

........  

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

 التحضريیةركز أ"قسام مب درسی ٔ@?اله،املذ;ور  التلمیذ

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

 وقIوH قراءتهت مت"بعد كتابة العبارة 

                                                                                                                                                                                          .

 

جلهة اار البیضاء سطات �لرتبیة والتكو.ن ا"ٔاكدميیة اجلهویة
  إالقلميیة سطات املد.ریة

أ"قسام التحضريیة �لمدارس واملعاهد العلیا  سطات ركز م

   

Jزامـال  

...........................................................................)ة(

.................................: ...........................Uمس الشخيص و العائيل لٔ#ب ٔ@و الويل

التلمیذ ماماد هقJضیاتمب YلزتامWا و التحضريیة لٔ#قسام ا%يلا

 )5ٕاىل البند 
 )12ٕاىل البند  6من البند (مواق^ت اراسة واجلدو[ الزمWیة 

 )26ٕاىل البند  13من البند (والزجریة الواجIات وإالجراءات الوقائیة 
 )38ٕاىل البند  27من البند 

 )41ٕاىل البند 39من البند 
 )45ٕاىل البند  42من البند 

 )48ٕاىل البند  46من البند 

                                                    …………... : ...............................
...........................: .............بتارخي                                                                         

بعد كتابة العبارة ( امس ا"ٔب ٔ@و الويل وتوق^عه                     ")وقIوH قراءتهمتت 
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 jحنن املمضیان ٔ@سف:  
  

(لتلمیذاUمس الشخيص و العائيل 
  

Uمس الشخيص و العائيل لٔ#ب ٔ@و الويل 
  
اقانون الاطلعنا ?ىل  بoٔننانرصح   

   سطات
 

  : حمتوى القانون     
  

ٕاىل البند  1من البند (الwسجیل  -  1 
مواق^ت اراسة واجلدو[ الزمWیة  -  2 
الواجIات وإالجراءات الوقائیة  - احلقوق -  3 
من البند (التoٔخرات و التغیبات  -  4 
من البند (جمالس ا"ٔقسام اوریة  -  5 
من البند (جمالس ا"ٔقسام Uس�ت~Wائیة  -  6 
من البند ( املسؤولیة وUلزتامات -  7 
  

  إالمضاءات مصادق ?لهيا
 

                                                                   
                                        

  
  
  
  

متت "بعد كتابة العبارة ( :توق^ع التلمیذ        


