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(  ) : حتدد األعداد املكتوبة بني قوسني عدد الساعات اليت تفوج فيها األقسام كلما جتاوز عدد تالمذهتا 24 تلميذة وتلميذا.

جذع مشرتك للتعليم األصيل

 المعاد و التخص و المساطقت
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 – اإلعالم    - املحاماة   – القضاء   – التدريس   – واإلرشاد  الوعظ 
التوثيق العديل– الترمجة – التوثيق – التنشيط املسرحي  والثقايف 

-  التمريض...

 بسخ ا�شاق المعظغئ
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الحسإ والمسالك بسث جثع الاسطغط افخغض

سلك
اجلذوع املشرتكة

السنة األوىل
من سلك البكالوريا

السنة الثانية
من سلك البكالوريا

ــــ املذكرة رقم 43 بتاريخ 22 مارس 2006 بشأن تنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي؛
ــــ املذكرة رقم 07 بتاريخ 12 يناير 2007 بشأن املراقبة املستمرة بالسلك الثانوي التأهيلي؛

ــــ املذكرة  رقم 90 بتاريخ 21 ماي 2007 بشأن اإلطار التنظيمي لعمليات التوجيه وإعادة التوجيه بالتعليم 
الثانوي؛

اجلذوع  حنو  التوجيه  وإعادة  التوجيه  عمليات  تنظيم  بشأن   2015 مايو   20 بتاريخ   06215x املذكرة  ــــ 
املشتركة ومسالك البكالوريا املهنية؛

ــــ املذكرة 06515x بتاريخ 03 يونيو 2015 بشأن تنظيم عمليات التوجيه وإعادة التوجيه اخلاصة باملسالك 
الدولية للبكالوريا املغربية.
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وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
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لجهة الرباط ــ سال ــ القنيطرة

المملكة المغربية
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المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 


