
 

 2018 /2019 السنة الدراسية :          مؤسسة العراقي للتربية و التعليم

    

  
  
  
  
  

 11بتاریخ   18/014مقرر وزیر التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي رقم  المرجع :
  . 2019/2018بشأن تنظیم السنة الدراسیة  2018مایو 

  
علما بالترتیبات المتخذة  جمیع الفاعلین التربویینتتشرف اإلدارة التربویة بمؤسسة العراقي للتربیة والتكوین بإحاطة   

  2019 - 2018لتنظیم العملیات التربویة التعلیمیة برسم الموسم الدراسي 

  :االلتحاق بالمؤسسة ) 1

  على الساعة التاسعة صباحا. 2018غشت  30تلتحق األطر اإلداریة بعملھا یوم الخمیس   -
على الساعة التاسعة صباحا وینعقد خالل الیوم نفسھ اجتماع یضم  2018شتنبر  03یلتحق أطر ھیأة التدریس بعملھم یوم   -

الساعة الثالثة بعد الزوال، یخصص لالطالع على الظروف والمستجدات  ھیأة التدریس الى جانب األطر االداریة للمؤسسة على
  التي یتم فیھا الدخول المدرسي، فضال عن استخالص دروس السنة الماضیة حیث یتم:

  
  * تقییم حصیلة السنة الدراسیة المنصرمة.    

  . 2018/2019*المصادقة على التنظیم التربوي ومیثاق المؤسسة برسم الموسم الدراسي   

  :استقبال التالمیذ ) 2

إلجراء آخر االمتحانات واللقاءات التقویمیة بین األساتذة والتالمیذ المتعثرین في اختبارات االستیفاء  04/9/2018یخصص یوم 
  .2018/2017آلخر السنة الدراسیة 

ص األولى لتعرف األساتذة صباحا، وتخصص الحص تاسعةعلى الساعة ال 2018شتنبر  5یتم استقبال التالمیذ ابتداء من  یوم 
على التالمیذ وتقدیم نبذة عن المقرر باإلضافة إلى قراءة جماعیة لمیثاق المؤسسة واالتفاق على میثاق القسم. كما یتم إخبارھم 

 موحدة.بمختلف الجوانب المتعلقة بتنظیم السنة الدراسیة والمراقبة المستمرة بما فیھا الفروض المحروسة والمنزلیة واالمتحانات ال

  شتنبر إلجراء آخر اختبارات االلتحاق بالمؤسسة بالنسبة للتالمیذ الجدد.  07و  06كما یخصص یوما  
  لتشخیص المكتسبات وبرمجة حصص للدعم والمراجعة.  2018شتنبر  14و  10تخصص الفترة ما بین 

  ابتداء من الساعة الثامنة صباحا. 2018شتنبر  17تنطلق الدراسة  فعلیا  بإنجاز وحدات البرامج المقررة یوم االثنین 
  
  :توزیع البیانات وتنظیم اللقاءات التواصلیة) 3
  

 في إطار تطویر قنوات التواصل بین مختلف الفاعلین التربویین وأمھات وآباء وأولیاء التالمیذ، یتم تنظیم لقاءات تواصلیة  
یمكن أن تؤثر على السیر العادي للدراسة بالنسبة لبعض التالمیذ، لرصد التعثرات التي و  لتبادل المعلومات ولتقاسم المالحظات

  تنظم ھذه اللقاءات حسب الجدول التالي: العائلي. ھموكذلك للتقرب أكثر من محیط
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  التنظیم التربوي للموسم

   (التأھیلي) 2019 - 2018الدراسي 



  
  
  
  
  
  
  

  ) فروض المراقبة المستمرة واالختبارات الموحدة:4

 11ومن   2019ینایر   12الى غایة  2018أكتوبر  10تجرى فروض المراقبة المستمرة الخاصة بجمیع المستویات من   
في جدول ستتقاسمھ مدیریة البرامج  (ا)حیث یحدد كل أستاذ(ة) تاریخ اجراء فروض مادتھ .2019یونیو  15مارس الى غایة 

  والمقررات  معھ(ا) . 

 لفترة األولى حسب الجدول أسفلھ:ل ةتجرى االختبارات الموحد  ) أ
  

  تاریخ االجراء  االمتحان  المستوى
  29/12/2018الى  24/12/2018من   االمتحان الموحد من أجل االستیفاء  الجذع المشترك
  29/12/2018الى  24/12/2018من   االمتحان الموحد من أجل االستیفاء  األولى بكالوریا

  

  للفترة الثانیة حسب الجدول أسفلھ: ةب) تجرى االختبارات الموحد

  تاریخ االجراء  االمتحان  المستوى
  30/03/2019الى  25/03/2019من   االمتحان الموحد من أجل االستیفاء  الجذع المشترك
  30/03/2019الى  25/03/2019من   االمتحان الموحد من أجل االستیفاء  األولى بكالوریا

  

  للفترة الثالثة حسب الجدول أسفلھ: ةج) تجرى االختبارات الموحد

  تاریخ االجراء  االمتحان  المستوى
  15/6/2019الى  10/6/2019من   االمتحان الموحد من أجل االستیفاء  الجذع المشترك

  األولى بكالوریا
  2019ماي  04 و 03 ایوم  االمتحان الموحد التجریبي

  22/6/2019الى  20/6/2019من   االمتحان الموحد من أجل االستیفاء
  سیحدد الحقا من طرف األكادیمیة الجھویة   االمتحان الجھوي

  10/5/2019الى  08/5/2019من   االمتحان الموحد التجریبي  الثانیة بكالوریا
  سیحدد الحقا من طرف الوزارة  االمتحان الوطني

  
  ملحوظة: 
  إضافة الى الفروض المحروسة األخرى. المادةبمثابة  فرض محروس في  من أجل االستیفاءاالمتحان الموحد  یعتبر* 
   .2019 یولیوز 03و  02، 01  : أیام، الخاص باالستیفاء، بالنسبة للجذوع المشتركة امتحان الدورة االستدراكیة *       

  : ملحوظة ھامة 

إرجاع فروض المراقبة المستمرة مصححة ومصحوبة بموضوع اإلنجاز إلى اإلدارة في أجل أقصاه أسبوع بعد إجراء  یجب
 .الفرض

  مجالس األقسام :  -)5
  تنعقد مجالس األقسام في آخر كل فترة أو دورة تحت إشراف السید المدیر وبحضور جمیع األستاذات واألساتذة.

تحسین ھذه النتائج، والعمل على  طرق تخصص ھذه المجالس لتقییم النتائج المحصل علیھا من طرف التالمیذ، وللتفكیر في 
  اتخاذ التدابیر اإلجرائیة المالئمة. وتعقد ھذه المجالس حسب المواعید التالیة:

  

  25/11/2018األحد     1الدورة 
  الحقا ھاتاریخ یتم تحدید  2الدورة 



  

  

  أ) الفترة األولى :

  .بعد الزوالعلى الساعة الثانیة والنصف  2019ینایر  08: الجذوع المشتركة واألولى بكالوریا*   

  :ب) الفترة الثانیة 

    .بعد الزوالعلى الساعة الثانیة والنصف  2019أبریل  23: الجذوع المشتركة واألولى بكالوریا*  

  ج) الفترة الثالثة:

  على الساعة التاسعة صباحا. 2019یونیو  21: الجذوع المشتركة* 

  .على الساعة التاسعة صباحا 2019یونیو  28* األولى بكالوریا: 

  یتم توزیع بیانات النقط مباشرة بعد إعدادھا من طرف االدارة التربویة للمؤسسة. :ملحوظة 

  العطل المدرسیة :) 6

 
  

 عدد األیام تواریخھا العطل المدرسیة ت -ر
 

 01 1440فاتح محرم  محرمفاتح  1

   ولىالبینیة األعطلة الفترة  2
 المسیرة الخضراءوذكرى 

 10 2018نونبر  06إلى یوم الثالثاء  2018أكتوبر  28األحد یوم من 

  عید المولد النبوي الشریف 3
 

 02 1440ربیع األول  13و  12

 

 01  2019ینایر  فاتح الثالثاءیوم  فاتح السنة المیالدیة 4

 01 2019ینایر  11یوم الجمعة  ذكرى تقدیم وثیقة االستقالل 5

  08  2019ینایر  27إلى یوم األحد  2019ینایر  20من یوم األحد عطلة منتصف السنة 6

  15  2019أبریل  14 إلى یوم األحد 2019مارس  31األحد یوم من   الفترة البینیة الثانیة 7
 

 01 2019یوم األربعاء فاتح ماي  عید الشغل 8

 04 1440شوال  2رمضان الى یوم  28من یوم   عید الفطر 9

                                         قةسنة دراسية موف
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