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قرر ما يلي :

املادة األولى

 2002.15 5)من القرار رقم) املادة) تغير وتتمم،)على النحو التالي،)

الصادر في)21)من شعبان)1436 )9)يونيو)2015()املشار إليه أعاله):

5.)-)يتم اختيار أعضاء)اللجان القطاعية من الئحة تعدها) »املادة)

باقتراح من مؤسسات) املنهي،) بالتكوين  املكلفة  الحكومية  »السلطة 

»التكوين املنهي العمومي ومؤسسات التكوين املنهي الخاص والجمعيات)

»املهنية املعنية.

»يعين أعضاء)اللجان القطاعية بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة)

»بالتكوين املنهي ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.«

املادة الثانية

تغير وتتمم ميادين التكوين التي تختص بها اللجان القطاعية حسب)

القطاعات اإلنتاجية امللحقة بقرار وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي رقم)2002.15)الصادر في)21)من شعبان)1436 )9)يونيو)2015()

املشار إليه أعاله كما هو مبين في امللحق املرفق بهذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1442 )22)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء :  سعيد أمزازي.

*

*  *
»ملحق

 «مياد5ن  لتكوين  لتي تختص بها  للجان  لقطاعية

«حس   لقطاعات  إلنتارية

 ملياد5ن لقطاع

ل و
األ

ع 
طا

لق
ا

الفالحة والغابات والصيد 

البحري

تربية املوا�ضي

اإلنتاج النباتي

املياه والغابات

تسيير املقاوالت الفالحية

الصيد البحري

امليكانيك البحرية

صناعة منتجات الصيد البحري

صيانة سفن الصيد

تربية األحياء البحرية

)الباقي ال تغيير فيه.(

و لبحث) و لتعليم  لعالي  و لتكوين  ملنهي  لوزي1  لتفبية  لوطنية  ق1 ج 

3 1 .(1 جقم) باسم  لحكومة    لعلمي،) لناطق  ل1سمي 

بتغييف) ()(1(1 ديسمبف) ((((     ( رمادى  ألولى) (7 في) صادج 

وتتميم ق1 ج وزي1  لتفبية  لوطنية و لتعليم  لعالي وتكوين  ألط1)

و لبحث  لعلمي جقم)381.16)) لصادج في)3))من جمضان)7)   

)6 )أكتوب1)116)()بشأن تنظيم  متحانات نيل شهادة  لبكالوجيا.

 وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

األطر والبحث العلمي رقم)2385.06)الصادر في)23)من رمضان)1427 

)16)أكتوبر)2006()بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا،)كما)

وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم،)على النحو التالي،)مقتضيات املادتين)4)و)16)من قرار)

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي)

()2006 )16)أكتوبر)  1427 من رمضان) (23 الصادر في) رقم)2385.06)

املشار إليه أعاله):

»املــادة)4.)-)تشتمل البكالوريا على الشعب واملسالك التالية):

»أوال):)شع  ومسالك بكالوجيا  لتعليم  لعام):

«*)شعبة التعليم األصيل،)وتشمل املسلكين التاليين):

 ......................................................................................  »

«* شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية،)وتشمل املسالك التالية):

»)-))مسلك اآلداب)؛

»)-))مسلك اآلداب)-)خيار رياضة ودراسة)؛

»)-))املسالك الدولية لآلداب)-)خيار فرنسية)..........................)

»)-)خيار إسبانية)؛

»)-))مسلك العلوم اإلنسانية)؛

»)-))مسلك العلوم اإلنسانية)-)خيار رياضة ودراسة)؛
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»)-))املسالك الدولية للعلوم اإلنسانية)-)خيار فرنسية)..........)

»-)خيار إسبانية.

«* شعبة العلوم التجريبية،)وتشمل املسالك التالية):

»)-))مسلك العلوم الفيزيائية)؛

»)-))املسالك الدولية للعلوم الفيزيائية)-)خيار فرنسية)..........)

»-)خيار إسبانية)؛

»)-))مسلك علوم الحياة واألرض)؛

»)-))مسلك علوم الحياة واألرض))-)خيار رياضة ودراسة)؛

»)-))املسالك الدولية لعلوم الحياة واألرض)-)خيار فرنسية).....))

»-)خيار إسبانية)؛

»)-)مسلك العلوم الزراعية.

«* شعبة العلوم الرياضية،)وتشمل املسالك التالية):

 ........................................................................................»

»ثانيا):)شع  ومسالك بكالوجيا  لتعليم  لتكنولوجي):

«* شعبة العلوم االقتصادية والتدبير،)وتشمل املسالك التالية):

»)-))مسلك العلوم االقتصادية)؛

»)-))مسلك العلوم االقتصادية)-)خيار رياضة ودراسة)؛

»)-))مسلك علوم التدبير املحاسباتي)؛

»)-))مسلك علوم التدبير املحاسباتي)-)خيار رياضة ودراسة.

«* شعبة العلوم والتكنولوجيات،)وتشمل املسلكين التاليين):

........................................................................................................ »

)الباقي ال تغيير فيه(.

-)يمكن أن يشارك في امتحانات البكالوريا املنصوص) (.16 »املــادة)

»عليها في املادة)2)أعاله):

«1)-)بصفة مترشحين رسميين):

............................................................................................................ »

«2)-)بصفة مترشحين أحرار):

»املترشحون).....................................)الحصول فيها على هذه الشهادة.

رياضة خيار  البكالوريا  مسالك  أحد  في  للترشيح  بالنسبة   »أما 

 »ودراسة املشار إليها في املادة)4)أعاله،)فيشترط إنهاء)الدراسة بالسلك

 »الثانوي اإلعدادي في خيار رياضة ودراسة،)منذ ما ال يقل عن سنتين

»من سنة الترشيح.

»ويحدد العدد األق�ضى)...............)في احتسابها ابتداء)من دورة)2015.

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

والتعليم) الوطنية  التربية  وزير  بقرار  امللحقة  الجداول  تتمم 

 العالي وتكوين األطر والبحث العلمي املشار إليه أعاله رقم)2385.06

بالجداول) (،)2006 )16)أكتوبر)  1427 رمضان) من  (23 في) الصادر 

املرفقة بهذا القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1442 )22)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

*

*           *
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ملحق

 بق1 ج وزي1  لتفبية  لوطنية و لتكوين  ملنهي و لتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي،) لناطق  ل1سمي باسم  لحكومة

 جقم)1). 1 3) لصادج في)7)رمادى  ألولى))    ))))ديسمبف)1)1))

 بتغييف وتتميم ق1 ج وزي1  لتفبية  لوطنية و لتعليم  لعالي وتكوين  ألط1 و لبحث  لعلمي

 جقم)381.16)) لصادج في)3))من جمضان)7)   )6 )أكتوب1)116))

بشأن تنظيم  متحانات نيل شهادة  لبكالوجيا
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و لعلوم  إلنسانية)) ملتفشحون  ألح1 ج(
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