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  توجيه نت   ( موقع املصدر:) ؟ لنتعلم كيف نتعلم  :وضوع التعلم والرغبة يف الدراسةم    

 
  

  من املتعلمني. كبري احلافزية لدى عدد يف ظل غياب الرغبة ويستوجب التحليل ... متشعب،هام و   موضوعنتعلم. لنتعلم كيف 

 ، مت التعليق و حتديد املقصود منهاوالتدقيق يف مكوناتها  ، أكثر من دقيقة أسفله  بالرتتيبمالحظة الصور  :المطلوب  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (للراحل الدكتور عبد الرحيم اهلاروشي رمحة اهلل عليه - Apprendre a apprendreلنتعلم كيف نتعلم  كتاب: الصور رجع م

 :لنتعلم كيف نتعلم التعليق: -2

 : غياب الرتكيز بسبب  : الشعور بالغنب وعدم الفهم 1 ةلصورا *

باقي و حتى ولو استحضارنا اجلسد وإال مور،ألل استيعابنافعل معني امر حاسم من اجل  آو)عقولنا( يف عمل  أدمغتناتواجد      

لن نفهم ولن ، يف عملية التعلم(  رغم أهمية دلكمن مكتب  ومراجع ) والظروف  احمليطة املناسبة احلواس )البصر ، السمع....( 

 .الدماغاملتمثلة أساسا يف  والفهم  االستيعاب آليةغياب ظل يف  ،نستوعب دلك العمل

 

مل و ؟  نستوعب حائرين: ملادا ملنبقى  ....وبعد مهلة ...و نسمع شرح استاذ أ ،حينما نظل ننظر يف كتابينا : عل متاما طبق ناالمر ي

 .معنا مل تكن حاضرةأدمغتنا  ..... : احلقيقة لنكتشف؟ ......    نفهم

 
 :من أجل الفهم  ،االستيعاب  واالحساس باالرتياح  مثالية ، ولكنها تتطلب بذل اجلهد واالعداد والوقت الكايف : 3و 2  الصور *

iser.ordinateur qui doit traiter l’information, l’assimiler et l’util-Le cerveau humain est un bio 

 

 :نا للدراسةتمن الطرق التي تجعلنا نطور حافزي -3

 ؛.... التفكري بان االيام متر والبد من ضمان اليات نستطيع بواسطتها مواجهة دلك املستقبل مستقبلناالتفكري يف  - 

 ؛البد من يوم سوف تتحملون فيه املسؤولية وتكوين اسرة ويدومان ... ال األبوينالتفكري بأن   - 

 ......، غياب اهلدف: هل مثال صعوبة الدراسة، االدمان على االنرتنيتوغياب الرغبة جياد حلول ألسباب قلة الرتكيزا - 

نستطيع حتقيق كل ما  ،واالصرار والصرب ثم الصرب والنضج باإلرادةحنن واعون ان االمر ليس بالسهل، ألن االنسان بطبعه يقاوم التغيري، لكن 

  ؛ ، وباستحضار : جسدنا ، قلبنا وعقلنااستحضار  خالصات الصور املشار اليها أعاله، من خالل مستحيال لنا كان يبدو 

 األقدار.أما النتيجة واملستقبل فعلمها عند اهلل حسب  ....باألسبابالعمل  واملتواصل  يف االخري علينا اجلد واملثابرة  - 

 www.tawjihnet.net/vb    :)لمزيد من المواضيع بمنتديات توجيه نت )قسم التوجيه بالسنة 3 إعدادي 
  

 

www.tawjihnet.net 
3الصورة   

 
1الصورة   

 

2الصورة   

 تقديم هام : -1
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 املكونات الثالثة لالمتحان: -1 -1

 :يتكون نظام التقويم الرتبوي بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي من

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 عداديمواد و معامالت امتحان شهادة السلك اإل 1-2

 

وادـــــــامل  

 املراقبة املستمرة

 %(30)طيلة السنة  

االمتحان املوحد على صعيد 

(30%املؤسسة )  

االمتحان املوحد على الصعيد 

(40%اجلهوي )  

 مدة اإلجناز املعامالت مدة اإلجناز املعامالت املعامالت

س 2 1 1 اللغة العربية س 2 3   

س 2 1 1 اللغة الفرنسية س 2 3   

س 2 1 1 اضياتالري س 2 3   

س 1 1 1 الرتبية اإلسالمية س 1 1   

س 1 1 1 االجتماعيات د 15و س 1 1   

س 1 1 1 العلوم الطبيعية س 1 1   

س 1 1 1 العلوم الفيزيائية س 1 1   

س 1 1 1 التكنولوجيا     

س 1 1 1 الرتبية التشكيلية    

س 1 1 1 الرتبية املوسيقية    

س 1 1 1 اللغة االجنليزية     

   ... 1 1 الرتبية البدنية

 

  هامة : اتمالحظ - 1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املراقبة املستمرة: 

متتد على مدى دورتني دراسـيتني  

ويف مجيع املواد الدراسية املقررة. 

تعتمــد علــى الفــروئ واألســ لة 

الكتابية والشـفهية والواجبـات   

حسب ماتقتضيه طبيعة املنزلية 

 .كل مادة

 

 :االمتحان املوحد على الصعيد اجلهوي 

الدراسـية: ويشـمل    ينظم يف ختام السنة

واد: اللغـة العربيـة، اللغـة    مـ اختبارات يف 

 العلـوم الفزيائيـة،   الفرنسية، الرياضيات،

الرتبيـة اإلسـالمية،    علوم احليـاة واألرئ، 

 .واالجتماعيات 

 االمتحان املوحد احمللي:❖ 

ــنظم  ــى صــع  ي ؤسســة يد املعل

يف ختـــام النصـــف  اإلعداديـــة

حيث ، األول من السنة الدراسية 

اختبــارا يف مجيــع املــواد  جيــرى

 .الدراسية املقررة

 التقويم واالمتحانات : شهادة السلك اإلعدادي               -      2

 لية:يف احلاالت التا موجبة للرسوب " صفرال "  ةتعترب نقط

 معا احلصول على نقطة الصفر يف نفس املادة يف االختبارين  -

 ؛ (االمتحان املوحد اجلهوي احمللي واالمتحان املوحد )

احلصول على"الصفر" يف  أكثر من اختبار من اختبارات   -

 . االمتحان املوحد اجلهوي

 

 2017أكتوبر  24بتاريخ  144-17مذكرة رقم الحسب  : 2018 هامة تواريخ

جيرى االمتحان املوحد احمللي لنيل شهادة السلك االعدادي :  -

 ؛ 2018يناير   15من  ابتداء

جيرى االمتحان املوحد اجلهوي لنيل شهادة السلك االعدادي  -

 . 2018يونيو  14من  ابتداء
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 تقييم االمتحان وشروط النجاح: 1-4

 

 مثال توضيحي: كيفية حساب املعدل العام السنوي لتلميذ: 1-5

 

 التكنولوجيا / االعالميات. أو الرتبية التشكيلية الرتبية املوسيقية ، تدريس حسب ختتلف بني املؤسسات املواد املدرسة :مةها مالحظة

 ) 12,958* 3  + 11,75* + 3  9.88*  (4/ = 10  11,36 :هو المعدل السنوي

 

 

 

   

 
 املوحد اجلهوي االمتحان

 (%40) السنة( آخر)

 

على   االمتحان املوحد

 صعيد املؤسسة

 (%30) )الدورة األوىل(

 

 املستمرة املراقبة

 )طيلة السنة(

(30)% 

 

 

 املادة

 النقطة املعامل معامل *نقطة 

 اللغة العربية 13 11 9 3 27

 اللغة الفرنسية 10 9 6 3 18

 الرياضيات 17 15 12,5 3 37,5

 الرتبية اإلسالمية 12 15 11 1 11

 االجتماعيات 15 10,5 14 1 14

 العلوم الطبيعية 12 9 11 1 11

 العلوم الفيزيائية 14,5 12,5 10 1 10

 اـــالتكنولوجي 16 15   

 الرتبية التشكيلية 13 12   

 الرتبية املوسيقية 10,5 11   

 اللغة االجنليزية 9 8   

 الرتبية البدنية 13,5 13   

 اجملموع 155,5 141   128,5

 املعدل 12,958=155,5/12 11,75 =141/12   9.88=128.5/13

10 

  4 ×م.م.ج  + 3  ×م.م.مح  +  3 × م.م.م =المعدل العام السنوي

  نظام التمدرس باالعدادي:   1-6

 .سنوات عادية وسنة واحدة احتياطية، يستفيدون منها عن طريق التكرار 3سنوات دراسية، منها  4 يسمح لتالميذ التعليم الثانوي اإلعدادي بقضاء  

 : وجيه في نهاية السنة الدراسيةالسماح بالتكرار مرة ثانية بناًء على قرار ُمعلل يتخذه مجلس الت استثنائية ويمكن بصفة         

 .أي قسٍم سابٍق طيلة مدة دراستهم بالتعليم االبتدائي شريطة أن ال يؤدي ذلك إلى التثليث بنفس القسم  للتالميذ الذين لم يسبق لهم أن كرروا -

 .سنوات الدراسة باالبتدائي واإلعداديللتالميذ الذين يكررون السنة الثالثة إعدادي ولم يسبق لهم أن استفادوا من أية سنة احتياطية طيلة  -

 

                          :ملزيد من املعلومات حول التوجيه التربوي ، يرجى زيارة موقع ومنتدى توجيه نـــت     

                                                      

https://www.tawjihnet.net/
https://www.tawjihnet.net/vb/t18100
https://www.tawjihnet.net/vb/t18100
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 ماهـــي:

 * الشعب الدراسية املتاحة؟

 * املسارات الدراسية لهذه الشعب؟

 * اآلفاق املهنية لهذه الشعب؟

 * املواد الدراسية املتفوق فيها؟

 * املهن املفضلة؟

 اختيار الشعبة
 وتوقع البدائل

 

 تحقيق اإلختيار

 

 كيــــف:

 * يمكن تحقيق االختيار؟

 * يمكن تجاوز املشاكل التي قد تعترضني؟

 * يمكن أن اتصرف عند عدم تمكني من اختيار الشعبة؟

 استكشاف الذات 
 و المحيط المدرسي

 والمهني والمهني

 هـــــل:

 * املؤهالت الفكرية والبدنية التي تتطلبها الشعبة متوفرة عندي؟

 * اآلفاق املستقبلية للشعبة تتناسب مع سوق الشغل؟

* ظروفـــــــــي املاديـــــــــة واالجتماعيـــــــــة وال ـــــــــ ية تســـــــــمح لـــــــــي باختيـــــــــار 

 الشعبة؟ 

 ارات أخرى؟* لدي اختي

 األسئلة الممكن طرحها :

قادرا على امتالك معرفة حقيقية بمسالك التكوين و  يعتبر اإلختيار مثاليا للشعبة الدراسية، إذا كان الفرد 

 باملهن ، و قادرا على تحقيق معرفة دقيقة بميوالته و مؤهالته و امكانياته و حدوده.

وإنما هو سيرورة مستمرة، تشاورية، يتحمل فيها املعني مسؤولية  التوجيه ليس بقرار بسيط يتخذ عند االنتقال من مستوى إلى اخر،    

 ر.االختيا

 ثالثة أبعاد رئيسة : التوجيه السليم هو الذي يكون مبنيا على أساس مشروع شخص ي، منهي ، مشروع تتداخل فيه  

 *  البعد الشخص ي: اساسه املؤهالت وامليوالت الشخصية .       

 *  البعد املدرس ي: أساسه مسارات الشعب و التكوين والدراسة؛       

 املهن وعالم الشغل؛*  البعد املنهي: أساسه       

 لذلك، أيتها التلميذة، أيها التلميذ، وجب:                   

 معرفة املؤهالت الفردية و الدراسية؛ -                      

 معرفة النظام التعليمي ومسارات التكوين؛ -                      

 لم الشغل.استكشاف عا معرفة املهن من خالل  -                      

 

 االعالم والمساعدة على التوجيه:  من أجل توجيه سليم                   -      2

 الخطوات األساسية :

https://www.tawjihnet.net/
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ــواد   ــة وامل ــد يف اللغــة العربي مســتوى جي

ــالمية ــول ا  :اإلســ ــه و أصــ ــدين الفقــ لــ

 والتفسري واحلـديـث.. 

ــاة، ال ــدريس، احملام ــن القضــائية: )العــدول ت ،  امله

ــق  ــن يف   ..(،التوثي ــا امله ــدان العســكري بع  املي

 وشبه العسكري،...

 العربيـــة، ات:مســـتوى جيـــد يف اللغـــ

ــة  الفرنســــية ــة األجنبيــ ،  .. 2، اللغــ

طـالـعة و االهتمام واالجتماعيات. حـب امل

 .باملـياديـن األدبية و الفنية

، الصــحافة، املهــن القضــائية  احملامــاة، التــدريس،

بعا املهن يف  والثقايف،  والفين التنشيط املسرحي

وشبه العسـكري ، التمـريا    امليدان العسكري

... 

ــاء    ــيات، الفيزي ــد يف الرياض ــتوى جي مس

ية وعلـــوم احليـــاة والكيميـــاء، الفرنســـ

 واألرئ، حب التنظيم مع دقة املالحظة.

ــة ــب ،اهلندســ ــرة   ،التطبيــ ــيدلة، البيطــ  ،الصــ

التــدريس، املالحــة، اإلعــالم، امليــدان  ، التمــريا

العســـكري وشـــبه العســـكري، التمـــريا،    

 التسيري والتدبري...، التعمري

ــوم   ــيات، العلـ مســـتوى جيـــد يف الرياضـ

ــة، الفرنســية الفيزي ــدريس   هــي) ائي ــة ت لغ

، حب العمل (الرياضيات والفزياء وعلوم املهندس

ــة    ــة الكهربائيـ ــم األنظمـ ــدوي وفهـ اليـ

 .واإلليكرتونية وامليكانيكية

ليكرتونيـة، اهلندسـة   واإل الكهربائيةاهلندسة 

التــدريس ، امليــدان   الصــيانة ، ، امليكانيكيــة

 العسكري وشبه العسكري  ، التمريا...

 المهنية لآلفاقأمثلة  و لجذوع المشتركةل المؤهالت المطلوبة                        -     4
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 املواد
 املقررة

 والحديث التفسير 3 4 - - - - - -

 الفقه واألصول 3 4 - - - - - -

 التوثيق 1 2 - - - - - -

 اإلسالمية يةالترب - - 2 2 2 2 2 2

 اللغة العربية 5 4 5 4 2 2 2 2

 الفلسفة 2 2 2 2 2 2 2 2

 االجغرافيو التاريخ 2 3 4 4 2 2 2 2

 اللغة الفرنسية 4 3 4 4 4 3 4 3

 األجنبية الثانية اللغة 3 2 4 3 3 3 3 3

 المعلوميات 2 2 2 2 2 2 2 3

 الفنية الثقافة - - 1 2 - - - -

 رياضياتال 2 2 2 2 5 4 5 4

 واألرض م الحياةوعل 1 2 1 2 3 4 - -

 والكيمياء الفيزياء - - - - 4 4 4 4

 علوم المهندس - - - - - - 3 4

 بدنيةال التربية 2 2 2 2 2 2 2 2

 المواظبة والسلوك .... 1 .... 1 .... 1 .... 1

32 31 31 31 30 29 33 30 

أحد التخصصني التالني: )شريطة النجاح يف السنة الرتشيح ملباراة االلتحاق ب ذوي امليوالت الرياضية -ذكورا وإناثا - ميكن للتالميذ        

 الثالثة إعدادي(

 العلوم اإلنسانية ختصص تربية بدنية؛ و ك لآلداباجلذع املشرت •

 اجلذع املشرتك العلمي ختصص تربية بدنية. •

فهي نفس مؤهالت اجلذع املشرتك لآلداب و العلوم اإلنسانية بالنسبة للراغبني يف اجلذع املشرتك لآلداب و  ،املؤهالت املطلوبة فيما خيص       

 ضافة إىل حب ممارسة الرياضات والتمارين البدنية والتوفر على بنية جسمية سليمة.باإل العلوم اإلنسانية ختصص تربية بدنية

مؤهالت اجلذع املشرتك العلمي بالنسبة للراغبني يف اجلذع املشرتك العلمي ختصص تربية بدنية باإلضافة إىل حب ممارسة نفس و

 الرياضات والتمارين البدنية والتوفر على بنية جسمية سليمة.

 

 حصص ومعامالت المواد المقررة في الجذوع المشتركة )العادية(                         -      5

 التربية البدنية اتالتوجيه إلى تخصص                 -     6
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 * اللغة العربية

 *  الفنون التطبيقية

 * العلوم االقتصادية والتدبري

 اآلداب والعلوم اإلنسانية

 اللغة العربية

 اآلداب

 العلوم اإلنسانية

 ةالعلوم االقتصادي

 علوم التدبري احملاسباتي

 الفنون التطبيقية

 العلوم الشرعية

 )خاصة فقط بالجذع األصيل( 

 العلوم التجريبية

 *  اضيةالعلوم الري

 * العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 العلوم الرياضية "ب"

 * انيكيةالعلوم والتكنولوجيات امليك

العلوم والتكنولوجيات 

 امليكانيكية

العلوم والتكنولوجيات 

 الكهربائية

 العلوم الرياضية "أ"

 العلوم الفزيائية

 علوم احلياة واألرض

 العلوم الزراعية

 العلوم الشرعية

 * الفنون التطبيقية

 * العلوم االقتصادية والتدبري
 العلوم االقتصادية

 علوم التدبري احملاسباتي

 الفنون التطبيقية

 بعد انتقاء أولي )عدد المقاعد محدود  حسب المؤسسة المستقبلة( *يتم ولوج الشعب المشار اليها بعالمة 

 الجذوع 

 هيكلة الجذوع والشعب )العادية( بالثانوي التأهيلي                     -     7

 ومنتدى موقعب، معلومات إضافية حول الشعب واالفاق وتحميل دالئل التوجيه      
         ت         ن توجيه

 

باك  1شعب  باك  2مسالك    
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 توضيحات هامة: 8-1

 ؛ تعتمد مواد التدريس بالمسالك الدولية المغربية على نفس المناهج الدراسية الرسمية لوزارة التربية الوطنية مع بعض التكييفات -

 ؛ الفرنسية اللغةبالمواد العلمية في خيار الفرنسية باللغة الفرنسية، مع اضافة حصتين للتعبير والتواصل تدريس  -

حسب اللغة المختارة،  كما أن المواد العلمية تدرس بنفس اللغة المتبعة بالتدرج ابتداء  اسبانية ، تتم اضافة حصصبالنسبة لخيار االنجليزية أو اال -

 باك ؛ 2من السنة  2من الجذع المشترك، على أن تتم عملية التدريس كليا بتلك اللغة  خالل األسدس 

لنفس القرار المنظم المتحانات البكالوريا ، مع ترجمة المواضيع في المواد بالنسبة للفروض واالختبارات في المسالك الدولية ، تبقى خاضعة  -

 المدرسة  بلغة االختيار ؛

 ؛باك 1سواء في نهاية الجذع المشترك او السنة  )أو العكس( يمكن تقديم طلب اعادة التوجيه من المسالك الدولية الى المسالك العادية -

 حسب المقاعد، (أو من ينوب عنها )اللجنة الجهوية تتولى  كل أكاديمية و،  اعدادي 3لسنة ااالمتحان يتم ولوج المسالك الدولية بناء على نتائج  -

ج هناك أكاديميات بدأت تعتمد في االنتقاء فقط على نتائ) ترتيب المترشحين الدين عبروا عن رغبتهم من خالل تعبئة البطاقة الخاصة لدلك

  (يع العرض كل المترشحين يتم قبول طلباتهمسكما أنه في إطار تو أي تعويض نقط الجهوي بنقط االمتحان الموحد المحلي ، 1الدورة 

 : نقطة االنتقاء المحددة حسب كل اختيار كما يلي -

 العربيةاللغة  –العلوم  -الفزياء -املتبقية لنقط الجهوي الرياضيات %50 الفرنسية )الجهوي(  وملعدل  %50 : خيار علوم فرنسية •

 االجتماعيات -اللغة العربية  في مادتي املتبقية لنقط الجهوي  %50 الفرنسية )الجهوي(  وملعدل  %50 : فرنسية ادابخيار  •

املتبقية لنقط  %50د استدعاء املترشحين املعنيين( و في املادة املختارة يتم اجراؤه باألكاديمية ومدته ساعتين )بعللمعدل املحصل عليه   %50  :خيار علوم انجليزية أو اسبانية •

 اللغة العربية -العلوم  -الفزياء -في مواد الرياضيات الجهوي 

املتبقية لنقط  %50في املادة املختارة يتم اجراؤه باألكاديمية ومدته ساعتين )بعد استدعاء املترشحين املعنيين(   و للمعدل املحصل عليه   %50  :خياراداب انجليزية أو اسبانية •

 االجتماعيات -في مادتي اللغة العربية  الجهوي 

 2014شتنرب  26املرجع: املذكرة االطار للمسالك الدولية للبكالوريا املغربية بتاريخ            -                 التوجيه( : )  هيكلة املسالك الدولية املغربية 8-2

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدوليةاملسالك  من و إلـــــى االمكانات املمكنة العادة للتوجيه 8-3

 (تنظيم التوجيه واعادة التوجيه املسالك الدولية للبكالوريا املغربية 2015يونيو  03بتاريخ  x 065 15رقم  املنظمة للعملية:  املذكرة)

 اختاره، الذي المسلك أو بالشعبة المسايرة يستطع لم إذا أو االختيار يحسن لم أنه له تبين إذا التوجيه تغيير في الحق تلميذ لكل        

الجذوع وشعب البكالوريا ) 2007لسنة  90االمكانات المتاحة وفقا للمذكرة بالمؤسسة من خالل  ويودعه مطبوعا خاصا، يعبئ أن عليه لذا
 البكالوريا المهنية.مسالك   المسالك الدولية في باقي الخيارات أو أو من خالل ،(  العادية

 

 المسالك الدولية للبكالوريا المغربية                  -     8
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 املسالك الدولية للعلوم: حصصمواد و 8-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املسالك الدولية لآلداب والعلوم االنسانية: مواد وحصص 8-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 2014شتنرب  26املرجع: املذكرة االطار للمسالك الدولية للبكالوريا املغربية بتاريخ 
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 توضيحات هامة: 9-1

تتكون البكالوريا املهنية من مرحلة متهيدية مدتها سنة واحدة )اجلذوع املشرتكة(، ومرحلة التخصص بأحد مسالك البكالوريا  -

يف  بعد الباك تهدف البكالوريا املهنية لولوج سوق الشغل مباشرة بعد الباك، كما متكن من مواصلة التكوين ما ومدتها سنتني . املهنية

 ؛معاهد التكوين املهين كتقين متخصص، او متابعة الدراسة يف مؤسسات أخرى تضم االجازات املهنية املرتبطة بالتخصص

ودروس وأشغال ،ثالث مكونات: تعليم عام يتابعه التالميذ يف الفصول الدراسية  على املهنية لبكالوريالتعتمد اهلندسة البيداغوجية  -

 ؛ ، وتداريب مهنية يستفيد منها التالميذ داخل املقاوالتاجملاورة تطبيقية يتم إجنازها يف مراكز التكوين املهين

جهون واملتوفرون على مؤهالت جسمية سليمة والراغبون اعدادي املو 3تالميذ السنة تتكون من الف ات املعنية باختيار البكالوريا املهنية  -

 . الراغبني يف اعادة التوجيه لتلك املسالك باك 1و السنة اجلذوع املشرتكة أيف تلك املسالك حسب اجلهات، باإلضافة لتالميذ 

 .   باللغة الفرنسيةملواد التخصص املهين باإلضافة، ( تدرس املواد العلمية )الرياضيات والفرنسية وعلوم احلياة واألرئ -

 

 (2016/2017)وفق اخر التعديالت  جذوع البكالوريا املهنيةومعامالت  مواد وحصص 9-2

 املواد املدرسة

 اجلذع املشرتك

 الفالحي

 اجلذع املشرتك اخلدماتي اجلذع املشرتك الصناعي

 املعامل عدد احلصص املعامل عدد احلصص املعامل عدد احلصص

 املواد املهنية

 ساعات 4
-Connaissance du 
métier 
-Agronomie générale 
-Hygiène, sécurité 

et environnement 

6 

 ساعات 4
-Dessin technique 
Matériaux 
-Travaux pratiques 
(Ajustage) 
-Electricité générale 
-Hygiène, sécurité et 
environnement 

6 

 ساعات 6 
-Environnement et 
organisation de 
l’entreprise 
-Techniques 
quantitatives 
de gestion 

6 

 4 2 4 5 4 5 الرياضيات

 - - 4 4 4 4 الفيزياء والكيمياء

 - - - - 4 3 علوم احلياة واألرئ

 2 2 2 2 2 *1 املعلوميات

 4 4 3 4 3 4 اللغة الفرنسية

 3 4 3 3 3 3 اللغة األجنبية الثانية

 4 5 2 2 2 2 اللغة العربية

 2 2 2 2 2 2 الرتبية االسالمية

 4 4 2 2 2 2 التاريخ واجلغرافيا

 2 2 2 2 2 2 الفلسفة

 2 2 2 2 2 2 الرتبية البدنية

 1 - 1 - 1 - املواظبة والسلوك

 34 س 33 33 س 32 37 س 34 اجملموع

 .ساعتان كل أسبوعينبالنسبة للمعلوميات في الجذع الفالحي *     

 

 املهنية: باجلذوع اجراءات القبول  9-3

 إعدادي بنجاح بعد التعبير عن الرغبة من خالل :  3نحو أحد الجذوع املهنية بالنسبة للتالميذ الدين اختتموا السنة  التوجيهعن طريق  -

 ) بطاقة الرغبات  +  بطاقة الترشيح الخاصة باملسالك املهنية والتي توجد باملؤسسة األصلية(؛        

 سنة عل األكثر في بداية السنة الدراسيه. 19املستفيدون من التربية غير النظامية ال اصلون على شهادة السلك اإلعدادي، والبالغون  -

 من أحد الجذوع غير املهنية ؛ إعادة التوجيهعن طريق  -

املشتركة للتوجيه املنهي التي لها كامل الصالحية  للتدخل والتدقيق على وفقا للمعاييـر التي تحددها اللجنة الجهوية هو مبدأ االستحقاق   املعيار  املعتمد:

 املستقبلة. ةيميلعتلا و للمؤسساتأللمديريات اإلقليمية  ةيلمعلا، وقد تخول مستوى الجهة

 

 البكالوريا المهنية:            -  9
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المراجع المعتمدة:
املذكرات الوزارية-
*  لتحميل خمتلف الدالئل جلميع املستويات  انتاجات موقع توجيه نت-

                                           

مسالك البكالوريا املهنية:هيكلة اجلذوع املهنية و   9-4

3 

 إعدادي

 مسالك البكالوريا املهنية املهين اجلذع املشرتك

ث
ل

ا
ث

ل
ا
ة 

ن
س

ل
ا
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ع
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي

د
ا
د

 

 اجلذع املشرتك

 الصناعي

مسالك اهلندسة 

 يكيةامليكان

   Fabrication Mécanique صناعة البنيات املعدنية

 Construction métallique التصنيع امليكانيكي

 construction aéronautique صناعة الطائرات

مسالك اهلندسة 

 الكهربائية

 Electrotechnique Equipements Communicants االلكرتوتكنيك وأجهزة التواصل

 Froid et Conditionnement d’Air  تكييف اهلواءالتربيد و

  : Maintenance de véhicules automobiles صيانة املركبات املتحركة / السيارات

 Maintenance Industrielle    الصيانة الصناعية

 Maintenance Informatique et Réseaux الصيانة املعلوماتية والشبكات

 Systèmes électroniques numérique  كرتونية والرقميةالنظم االل

مسالك البناء واألشغال 

 العمومية

 Arts et Techniques du Bois فنون وتقنيات اخلشب

 Dessin de Bâtiment  رسم البناء

 Gros Œuvres du Bâtiment أوراش البناء

 اجلذع املشرتك

 اخلدماتي

 Arts Culinaires     مسلك فنون الطبخ

 Services de Restauration      مسلك خدمات الطعامة

   Commerce مسلك التجارة

 Comptabilité       مسلك احملاسبة

   Logistique مسلك اللوجيستيك

  stylisme modélisme    مسلك تصميم األزياء

    Conduite de l’exploitation agricole       فالحية مسلك تدبري ضيعة اجلذع املشرتك الفالحي

جذوع ومسالك البكالوريا املهنية مع باقي الشعب املمكنة:: لتوجيه وإعادة التوجيه االمكانيات املمكنة ل  9-5

  شتنرب 15توضع الرتشيحات قبل   املهنية : اجلذوع  منالتوجيه إعادة 

 ميكن إعادة التوجيه من أحد اجلذوع املهنية حنو باقي اجلذوع العادية )جذع علوم/ اداب وعلوم إنسانية/ تكنولوجي/ أصيل(.
 .  2018نسخة  باك 1وع املشرتكة ودليل توجيه نت اجلذ لبكالوريا املهنية حسب التخصصات،يرجى حتميلعن التكوين واالفاق مبسارات ا من التوضيحات ملزيد 

:
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