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 المملكة المغربية 
 والتعليم األولي والرياضة  وزارة التربية الوطنية

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس مكناس 
 فاس  المديرية اإلقليمية:

 قسام تحضير شهادة التقني العالي أالثانوية التأهيلية التقنية فاس 
 

 

 القانون الداخلي ألقسام تحضير شهادة التقني العالي
 
 الفصل األول :  -1

 التسجيل  ❖
 إن التسجيل بأقسام تحضير شهادة التقني العالي إجراء اختياري   : 1البند 
 ال يعطي التسجيل، لزوما للطالب )ة( الحق في غرفة بالداخلية.  : 2البند 
رسوم التسجيل والتامين    ى دأالوثائق واللوازم المطلوبة و  سيا يضم جميعيعتبر مسجال بصفة رسمية كل مترشح وضع رهن إشارة إدارة المؤسسة ملفا مدر   :  3البند  

 . المدرسي إضافة إلى الكفالة
  ى د يؤمبلغ الكفالة  انفرادي أو جماعي. وإذا زادت قيمة اإلتالفات المحدثة عن      ء بشكل( إذا لم يتسبب في إحداث أي اتالف سوا ةرد مبلغ الكفالة للطالب )ي  :  4  البند

 الفرق بينهما. 
 . الموجودين بالسلف المدرسيهاتفه    ( إخبار المؤسسة في أسرع وقت في حالة تغيير عنوانه الشخصي أو رقمةعلى للطالب ) : 5 البند

 

 الموحدة :  البذلة ❖
 لمؤسسة.  لبالزي الموحد  التقيد على الطلبة  : 6البند 
 . على الطلبة إحضار الوزرة الخاصة باألشغال التطبيقية : 7البند 

 

 الفصل الثاني : مواقيت الدراسة والجدولة الزمنية  -2
 كالتالي :   ساعتين صص مدتهاحع فترات الدراسة اليومية على زتو:  8 البند

 09H55 – 08H00 12H00 – 10H05 الفترة الصباحية 

 15H55 – 14H00 18H00 – 16H05 فترة بعد الزوال 

 .باستثناء شهر رمضان
 الوصية.  تحددها الوزارة تمتد الدراسة بالسنة األولى والثانية طول السنة الدراسية حسب أجندة زمنية خاصة )الدخول المدرسي، العطل(  : 9 البند 

الختبارات الكتابية  ل يئهتمع فترتي ال  ىبناء على مراسلة من المديرية الوصية يمكن إحداث تعديالت استثنائية وضرورية على استعماالت الزمن بحيث تتماش  : 10 البند
 للسنة الثانية وفترات التدريب. 

 

 الفصل الثالث : الحقوق الواجبات واالجراءات الوقائية والزجرية  -3
 . إجراءات عملية لضمان احترام القانون وحقوق اآلخرين داخل المؤسسة 26إلى البند   12تعتبر بصفة عامة اإلجراءات التالية من البند 

 . BDEل الطلبة مكتب منتخب  متي  : 11 البند
 من حق الطلبة داخل المؤسسة الحصول على تعليم جيد واالحترام و الحماية من كل أشكال العنف أو اإلهانة.  : 12 البند
تربوي أوال وقبل كل   الحياد االيديولوجي و السياسي، واألخوة والتسامح وإجراءات السالمة الفردية والجماعية ألن المؤسسة مكان ئعلى الطلبة احترام مباد  : 13 البند

 شيء. 
 إن احترام كل العاملين والزمالء داخل المؤسسة واجب أساسي   : 14 البند
 على كل طالب الحفاظ على مرافق وتجهيزات المؤسسة وكل إتالف يعرض صاحبه إلى إجراءات تأديبية : 15 البند
 يمنع على الطالب منعا كليا التدخين داخل المؤسسة وكل ما يمكن أن يلحق الضرر بالصحة الفردية أو الجماعية  : 16 البند
 (. ماعدا الطبية والموصوفة من طرف الطبيبجهاز تصدر عنه إشارات ) يمنع استعمال أجهزة االتصاالت داخل القسم أو أي   : 17 البند
 .المدرسية مصادق عليها من طرف طبيب الصحة ئهافسسة أي طالب أصيب بمرض معدي أو خطير إال بعد تقديمه لشهادة شؤمن دخول الميمنع   : 18 البند
 على الطلبة، خالل أنشطتهم الدراسية، إحضار كل ما يطلب من طرف أساتذتهم.   : 19 البند
مبرمج بمختلف مواد البرنامج.   ، وكل نشاطالتأطيريلزم على الطلبة الحضور في كل حصص األنشطة الدراسية نظرية، أشغال توجيهية، أشغال تطبيقية،   : 20 البند

 بقواعد المواظبة بدون مبرر.   ويتم اتخاذ إجراءات خاصة في حق كل طالب أخل
ن كل تصرف غير الئق أو إخالل بواجبات الطالب خالل حصص األنشطة الدراسية أو في إطار الحياة المدرسية يعرض  إ:   : االجراءات الوقائية المدرسية21 البند

 :  طلب من األستاذ أو أي مسؤول عن النشاطبالتالية    صاحبه لإلجراءات
 كتابة أو شفويا. طلب السماح  -
 الطرد الفوري من مكان النشاط مع التوجه إلى إدارة المركز. -
 . تصرفاتهيتم تدخل إدارة المركز وإخبار رئيس المؤسسة أو من ينوب عنه في حالة اقتراح إجراءات زجرية خصوصا عند إصرار الطالب على  -

ل ببنود  إجراءات االنضباط : تعتبر اإلجراءات التأديبية من اختصاص مجلس القسم في شكله االنضباطي كل تقصير أو إخالل أو التحريض على اإلخال  :  22  البند
 القانون الداخلي بعرض الطالب إلى أحد اإلجراءات الزجرية التالية : اإلنذار، التوبيخ، التوقيف عن الدراسة. 

 :  إلى  االنضباطي: يمكن أن تصل اإلجراءات الزجرية المتخذة من طرف مجلس القسم شكله   23 البند
 من منحة أحد الدورات   االستفادةاقتراح الحرمان من  -
 . الطرد النهائي من المؤسسة الذي يمكن له أن يؤدي إلى الحرمان من االمتحانات اإلشهادية -

 ليسهروا على تطبيقها.   الطلبة واإلجراءات الزجرية المتحدة في حقهم بأسماءتعلن اإلدارة في أقرب اآلجال  : 24 البند 
 

 

 و التغيبات  التأخرات الفصل الرابع :  -4 
 التأخرات :  1- 4

 . إن احترام المواعيد الدراسية شرط من شروط حسن سير األنشطة الدراسية
 متأخرا.  لعدم التشويش على سير النشاط الدراسي، داخل الفصل أو في المكان المخصص له، يمكن لألستاذ أو المكلف رفض كل طالب حضر  : 25البند 
 . يتم توجيه الطالب المتأخر والذي تم منعه من حضور الحصة الدراسية أو النشاط إلى اإلدارة  : 26البند 
 . صفر  الصالحية في قبوله أو تقييمه الحقا أو منحنه عالمة لألستاذإذا تأخر الطالب عن موعد أحد الفروض الكتابية أو الشفوية،   : 27البند 
 ه ورقة الدخول. ببعد استدعاء اإلدارة ألحد الطلبة )ألسباب مستعجلة( يمنح بموج  : 28البند 
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 التغيبات :  2- 4
ويعتبر غانيا كل من تخلف عن الحضور في درس نظري، أشغال توجيهية، أشغال تطبيقية، أشغال    إن المواظبة في حضور أي نشاط دراسي شيء ضروري  :  29البند  

ألستاذ )ة( المبادرة الشخصية المؤطرة، اختبار كتابي أو شفوي، حصة للتأطير الشفوي أو حصص الدعم وكل نشاط مبرمج ... بدون إخبار مسبق لإلدارة وا
 . )أو األساتذة( والحصول على الموافقة

ذلك حسب ما تنص    بية مبررا للغياب اال بعد إبالغ اإلدارة بالذهاب الستشارة الطبيب وفي حالة مرض تسلم لإلدارة شهادة طبية تثبتطال تعتبر الشهادة ال   :  30البند  
 ساعة من بداية الرخصة المرضية.   48عليه القوانين التنظيمية وذلك في أجل ال يتعدى  

 . الخاص في حالة كل طالب بالغ في تقديم الشواهد الطبيةينظر مجلس القسم   : 31البند 
 في حالة غياب جماعي يحتسب الغياب لكل طالب مع إمكانية اتخاذ إجراءات از جرية صافية   : 32البند 
 يمنح نقطة صفر.   -. أما إذا كان غيابه الحقا  هاربإذا كان غياب الطالب عن أحد االختبارات الكتابية أو الشفوية مبررا ينظر األستاذ في شأن اخت   : 33البند 
 الدروس.  السماح باستئناف بإذنأكانت درسا أو اختبارا( إال إذا تقدم ) ال يسمح لكل تلميذ : في حصة دراسية. الحصة التي تليها  : 34البند 
 :   اإلجراءات الزجرية التاليةتصدر في حقه   ، رات والتوقيفات( عدد مهمأخالمبررة لكل طالب خالل نفس السنة ) مع احتساب التغير بمجرد بلوغ التغيبات   : 35البلد  
 بعد ثالث تغيبات، يتلقى الطالب إنذارا شفويا.  -
 بعد التغيب الرابع يتلقى الطالب إنذارا كتابيا.   -
 أي تأخر في وصول المراسلة(.  التزام )ال تتحمل المؤسسة مسؤولة أخره بواسطة البريد المضمون للتوقيع على ؤبعد التغيب السادس يتم إخباره واستدعا -
 رافقها التابعة لمدة أسبوع. ده من ممن الدراسة وطر  الطالببعد التغيب الثامن يتم توقيف  -
 . وإذا تعدى عدد التغيبات ذلك ينظر في شاته قسم خاص -

 .عالمة( لتفادي نقطة الصفر تمنح عنهاقت يجب على الطالب حضور االختبارات الكتابية والشفوية والتطبيقية ) التي ؤطرد المفي حالة ال   : 36البند 
 

 : منسقو المسالك  الفصل الخامس - 5
 . منسق الكل مسلك  : 37البند 
 . لجميع المسالك منسق مواد اللغات و التواصل : 38البند 

 

 الفصل السادس : مجالس األقسام الدورية  - 6
 دير الدراسة أساتذة القسم. التكوين . يتكون مجلس القسم من رئيس المؤسسة وم  : 39البند 
 . (الدورة الثانيةع  يكمن لممثلي الطلبة حضور اجتماع مجلس القسم )ماعدا اجتما  : 40البند 
عدد األصوات تعطى األولوية لصوت رئيس    عند االختالف في اتخاد القرار المناسب يلجأ المجلس للتصويت والأحد يملك حق النقد "الفيتو". عند تساوي  :   41البند  

 المؤسسة أو من ينوب عنه. وليس للمثل الطلبة الحق في التصويت. 
 .   انتقال طلبة السنة األولى إلى السنة الثانية وفي شأن إمكانية "طلب" التكرار لطلبة السنة الثانية بصفة خاصة للمداولة فييجتمع مجلس قسم الدورة الثالثة    : 42البند 

 

 الفصل السابع : مجلس القسم االستثنائي في شكله االنضباطي :  - 7
 ني االجتماع. غيفيد أو ي كل من يمكن أن استدعاءمن نفس أعضاء مجلس القسم الدوري إال أنه يمكن لرئيسه أو من ينوب عنه  االستثنائييتكون مجلس القسم  : 43 البند
 في أي وقت بطلب من أحد أعضائه مدرسين أو إداريين.   االستثنائييمكن العقاد مجلس القسم   : 44 البند
 . على تدبير الشؤون التأديبية و االنضباطية االستثنائييسهر مجلس القسم    : 45البند 
القسم االستثنائي قرارا    لهذا المجلس الصالحية في تقرير أي عقوبة يراها ضرورية لحسن سير ومردودية العملية التعليمية بالمؤسسة. ويعتبر قرار مجلس  :  46  البند

 نهائيا ال رجعة فيه. 
 

 التربوي : الفصل الثامن : مجلس التتبع   - 8
 بع باألقسام شهادة التقني العالي مدير الدراسة والمقتصد وبالنسبة لكل مسلك استاذ منسق وممثل واحد عن مواد اللغات والتواصل ت : يتكون مجلس الت  التكوين  : 47 البند
  . يدعو الجتماع هذا المجلس ويترأسه رئيس المؤسسة أو ينوب عنه  : 48 البند
 :  يناط بهذا المجلس المهام التالية  : 49 البند

 إبداء وجهة نظره في كل ما يخص تسيير األقسام وإشعاعها داخل محيط المؤسسة وخارجه.  -
 . اقتراح مشاريع صرف االعتمادات المالية المخصصة -
 برامج العمل التربوي السنوي وبرامج األنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها. إعداد مشاريع  -
 . التنسيق بين مختلف المواد الدراسية -
 . ات استعمال الحجراتفيإبداء الرأي حول توزيع الطلبة على األقسام وكي -
 اقتراح جدولة عمل الطلبة والمدرسين. -
 جين. اقتراح ومساعدة الطلبة المحتا -

 مارس هذا المجلس مهامه بتنسيق مع مجلس تدبير المؤسسة. ي  : 50البند 
 

 : المسؤولية وااللتزام :  الفصل التاسع - 9
 نشر نسخة من هذا القانون بشكل دائم بالمؤسسة.   : 51 البند
 تمنح نسخة من هذا القانون لكل طالب ) يمكن له استنساخها من موقع المؤسسة( في بداية السنة الدراسية ليطلع عليه.   : 52 البند
 . بمضامين القانون الداخلي خالله التزامه صادق منييوقع كل طالب على مطبوع   : 53 البند

 

 

ــ ـــــــــــــــــــــــالت   زام ـــ
 :  أنا الممضي أسفله 

 ....................................... ............................. .. :  يـــــــالرقم الوطن   .............................................................. ............ ............................... :  )ة(الطالب
 .......... .................................................. ...........  :  صالحة إلى غاية   ............ ........................ ..................... :  الحامل)ة( لبطاقة التعريف الوطنية رقم

 ...................... ........................................................................................................................................ .................................................المسجل بقسم : 

وااللتزام بتنفيذ كل مقتضياته    ،التأهيلية التقنية فاسأصرح باطالعي على بنود القانون الداخلي ألقسام تحضير شهادة التقني العالي بالثانوية  

  التوقيع          ....................................................:   خالل الموسم الدراسي
  


