ﻧﻈام امﺘحان ﻧﻴل ﺷهادة السلك اﻹعدادي
١

ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺴﻠﻚ اﻹﻋﺪادي

أ  -المراﻗﺒﺔ المسﺘمرة:
ﻓﺮوض
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
اﻟﺼﻔﻴﺔ

ﻓﺮوض
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
اﻟﻤﻮﺣﺪة

وتﺎﻌزع إلــــى:

تﺔرى ﺖﺪﻌرﻏا  :ﺸرضان ﺲﻂى اﻓﺻﻀ ﺸﻎ ﺾﻀ أﺠﺛوس
تﺤمﻀ جمﻐع المﻌاد المﺛرﺠﺋ
تﺔرى ﺖﺪﻌرﻏا ﺲﻂى ﻄسﺎﻌى المﺂﺠسﺋ ﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ اﻓﺠﺛوس اﻓول ﻄﻆ
السﻈﺋ الﺛراﺠﻐﺋ،
ـ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ـ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ـ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت
تﺤمﻀ المﻌاد المﺛرﺠﺋ الﺎالﻐﺋ:
ـ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة واﻷرض
ـ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
ـ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ

ب  -ا�مﺘحان ا�هوي الموحد:
ﻏﺔرى ﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ اﻓﺠﺛوس الﺑاﻇﻎ ﻄﻆ السﻈﺋ الﺛراﺠﻐﺋ
وﻏﺤمﻀ )ﺠﻌاء بالﺎﺳﻂﻐﻃ الﺳام أو بالمسارات المﻋﻈﻐﺋ(
المﻌاد الﺎالﻐﺋ:

٢

ـ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ـ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ـ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت
ـ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة واﻷرض
ـ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
ـ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎب اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎم
ﻏﺎﻃ ﺖساب المﺳﺛل الﺳام وﺸﺺ المﺳادلﺋ ا�تﻐﺋ:

المعدل العام =

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﳉﻬﻮﻱ

2

ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻻﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ

)(1

) :(1ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳴﻌﺪﻝ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳴﺴﺘﻤﺮﺓ:
 25%ﻄﺳﺛل المراﺻﺊﺋ المسﺎمرة الﺧفﻐﺋ
لﻔﺠﺛوس اﻓول؛
 25%ﻄﺳﺛل المراﺻﺊﺋ المسﺎمرة الﺧفﻐﺋ
لﻔﺠﺛوس الﺑاﻇﻎ؛
 50%المراﺻﺊﺋ المسﺎمرة المﻌﺖﺛة.

جﺛول خاص بالمﻌاد ،المﺳاﻄﻘت و المﺛد الﺞﻄﻈﻐﺋ ﻗخﺎﺊارات اﻄﺎﺗان ﻇﻐﻀ ﺣﻋادة السﻂك ا�ﺲﺛادي
المـــــــﻌاد

ﻄﺿﻌن المراﺻﺊﺋ المسﺎمرة ) 50%ﻄﻆ الﻈﺎﻐﺔﺋ ا�جمالﻐﺋ(

المراﺻﺊﺋ المسﺎمرة الفﺧﻂﻐﺋ

 50%ﻄﻆ ﻄﺿﻌن المراﺻﺊﺋ المسﺎمرة

ا�ﺳاﻄﻘت

الﻂﺶﺋ الﺳربﻐﺋ
الﻂﺶﺋ الفرﻇسﻐﺋ
الرﻏاضﻐات
الﺎربﻐﺋ ا�ﺠﻘﻄﻐﺋ
اﻗجﺎماﺲﻐات
ﺲﻂﻌم الﺗﻐاة واﻓرض
الﺳﻂﻌم الفﻐﺞﻏائﻐﺋ
الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا
الﺎربﻐﺋ الﺎﺤﺿﻐﻂﻐﺋ أو الﺎربﻐﺋ المﻌﺠﻐﺼﻐﺋ
الﻂﺶﺋ اﻓجﻈﺊﻐﺋ الﺑاﻇﻐﺋ
الﺎربﻐﺋ الﺊﺛﻇﻐﺋ
المﻌاد المﻋﻈﻐﺋ
)ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺪﺭﺱ ﺑﺎﳌﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ(

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

المراﺻﺊﺋ المسﺎمرة المﻌﺖﺛة ﺲﻂى ﺦﺳﻐﺛ المﺂﺠسﺋ
 50%ﻄﻆ ﻄﺿﻌن المراﺻﺊﺋ المسﺎمرة

ا�ﺳاﻄﻘت

1
1
1
1
1
1
1

ﻄﺛة ا�ﻇﺔاز

2س
2س
2س
1س
1س
1س
1س

اﻗﻄﺎﺗان المﻌﺖﺛ الﺔﻋﻌي
) 50%ﻄﻆ الﻈﺎﻐﺔﺋ ا�جمالﻐﺋ(

ا�ﺳاﻄﻘت

3
3
3
1
1
1
1

ﻄﺛة ا�ﻇﺔاز

2س
2س
2س
1س
 1س  15د
1س
1س

المراجع:
ــ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺭﻗﻢ  2384.06ﺻﺎﺩﺭ ﰲ  23ﻣﻦ
ﺭﻣﻀﺎﻥ  1427ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻟـ  16ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2006ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ؛
ــ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺭﻗﻢ  145ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  13ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2009ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ .-ــ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺭﻗﻢ  080x21ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺄﻃﲑ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 2022-2021؛
ــ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺭﻗﻢ  081x21ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳉﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻭﺃﻭﺯﺍﻬﻧﺎ.

اﻓﺾادﻏمﻐﺋ الﺔﻋﻌﻏﺋ لﻂﺎربﻐﺋ والﺎﺿﻌﻏﻆ لﺔﻋﺋ الرباط ﺠﻘ الﺼﻈﻐطرة ـ المرﺾﺞ الﺔﻋﻌي لﻂﺎﻌجﻐه المﺛرﺠﻎ والمﻋﻈﻎ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  CROSP - RSKــــ 2022 - 2021

