
للقطب  (بالنسبة  الفرنسية  واللغة  الرياضيات والفيزياء  مستوى مقبول يف 
الصناعي)

للقطب  (بالنسبة  الفرنسية  واللغة  العلمية  املواد  مجيع  يف  مقبول  مستوى 
الفالحي)

مستوى مقبول يف الرياضيات واللغات (بالنسبة للقطب اخلدمايت)

تقوية التوجيه إىل التكوينات املهنية وتثمينها؛
واملحيط  والتكوين  التربية  منظومة  بني  أكرب  تالئم  وخلق  اجلسور  ربط 

االقتصادي؛
تنمية الكفايات املهنية والتواصلية لدى التلميذ لكي تستجيب بشكل أفضل 
ملستلزمات سوق الشغل أو متابعة الدراسة ما بعد البكالوريا للراغبني يف ذلك.

1)  أعثاف الثراجئ

2)  المآعقت الثراجغئ

القدرة على التواصل وتقدمي اخلدمات؛
حب العمل اليدوي؛

رغبة التلميذ يف ولوج مسارات مهنية يف إطار مشروع شخصي.

3)  المآعقت الحثخغئ

(*): ساعتان (2) كل أسبوعني.

التربية اإلسالمية

اللغة العربية

التاريخ واجلغرافيا
الفلسفة
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الجذع اِّـشرتك الخدماتيالجذع اِّـشرتك الصناعياِّــــــــــواد الجذع اِّـشرتك الفالحي

اللغة األجنبية األوىل
4اللغة األجنبية الثانية

2 الرياضيات
الفيزياء والكيمياء

علوم احلياة واألرض
املعلوميات

التربية البدنية
املواد املهنية

املواظبة والسلوك

جمزوءات
املواد املهنية

 Connaissance du ــ
métier
-Agronomie géné ــ
rale
 Hygiène, sécurité ــ
et  environnement

Dessin technique ــ
Matériaux
 Travaux pratiques ــ
(Ajustage)
Electricité générale ــ
 Hygiène, sécurité et ــ
environnement

 Environnement et ــ
organisation de 
l’entreprise
-Techniques quanti ــ
tatives de gestion

4)  المعاد الثراجغئ بالةثوع المحارضئ المعظغئ

ميكن للتالميذ املوجهني حنو اجلذوع املشتركة املهنية، أو التالميذ املكررون هبا طلب 
تغيري التوجيه. ويف ما يلي اإلمكانات املتاحة  إلعادة التوجيه:

6)  تشغغر الاعجغه بسطك الةثوع المحارضئ

إلـــــــى

جذع مشترك تكنولوجي ( )
جذع مشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية

جذع مشترك للتعليم األصيل
جذع مشترك علمي خيار فرنسية أو إجنليزية أو 

إسبانية
جذع مشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية خيار 

فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية

أحد اجلذعني املهنيني املتبقيني
جذع مشترك علمي ( )

مــــــن

اجلدد
واملكررون

?Ëfl@⁄6ìfl@ âu
@ÔmbfláÇ@Îc@Ô«b‰ñ

Ôy˝œ@Îc

*
*

(  ): يتم تلبية هذه الطلبات تلقائيا مع إرجاع التالميذ إىل املؤسسات الثانوية التابعة لنياباهتم األصلية.*
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مسالك السنة أوىل بكالوريا مهنية يف التخصصات الصناعية
شعبة العلوم التجريبية
شعبة العلوم الرياضية

مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية

شعبة العلوم االقتصادية والتدبري
شعبة الفنون التطبيقية

شعبة العلوم التجريبية خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية
شعبة العلوم الرياضية خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية 

التكوين املهين  مستوى التأهيل

مسالك السنة أوىل بكالوريا مهنية يف التخصصات الفالحية
شعبة العلوم التجريبية
شعبة العلوم الرياضية

شعبة العلوم االقتصادية والتدبري
شعبة الفنون التطبيقية

شعبة العلوم التجريبية خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية
شعبة العلوم الرياضية خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية 

التكوين املهين  مستوى التأهيل

مسالك السنة أوىل بكالوريا مهنية يف التخصصات اخلدماتية
شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية

مسلك العلوم الشرعية
مسلك اللغة العربية

شعبة العلوم االقتصادية والتدبري
شعبة الفنون التطبيقية

شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية خيار فرنسية أو إجنليزية أو إسبانية
التكوين املهين  مستوى التأهيل

5)  الاعجغه بسث الةثوع المحارضئ المعظغئ

التكوين)،  النجاح يف هناية  (أو شهادة  املهين  التأهيل  للحاصلني على دبلوم  ميكن 
سلك  من  األوىل  السنة  مسالك  ولوج  املهين،  التكوين  مؤسسات  طرف  من  مسلمة 

البكالوريا املهنية؛
يف  يتوفقوا  مل  الذين  املهنية   البكالوريا  سلك  من  الثانية  السنة  لتالميذ  ميكن 
بالتكوين  التقين  الثانية من مستوى  السنة  البكالوريا ولوج  احلصول على شهادة 

املهين باجلهة يف ختصصات منسجمة مع مسلك البكالوريا املهنية املسجلني به.

7) الةسعر بغظ الاضعغظ المعظغ وجطضغ الةثوع المحارضئ المعظغئ والئضالعرغا المعظغئ

التوجيه إُّـ الجذوع اِّـشرتكة اِّـهنية
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وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

لجهة الرباط ــ سال ــ القنيطرة

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ

المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

ا�راجع:
W 2015 ÁÈfiÁË16 'ËÖ^je ÏÖÅ^í÷] 074/15 ‹ŒÖ ÌÈfl„π] ^ËÖÁ÷^”f÷] ‘÷^äπ Ö^õ˝] ÏÜ“Ñπ] {{{

WÍ◊È‚`j÷] ÎÁfi^n÷] ‹È◊√j÷^e ÌÈfl„π] ^ËÖÁ÷^”f÷] ‘÷^ä⁄ ±c ‰ÈqÁj÷] ÏÜ�ä⁄ ŸÁu 2014 ÁÈ÷ÁË 22 'ËÖ^je ÏÖÅ^í÷] 14/091 ÏÜ“Ñπ] {{{
 Ì“3éπ] ≈ÊÑ¢] Í”◊äe Ìë^§] ‰ÈqÁj÷] ÏÅ^¬cÊ ‰ÈqÁj÷] l^È◊€¬ ‹Èøfli ŸÁu 2015 ÁË^⁄ 20 'ËÖ^je ÏÖÅ^í÷] 15/062 ÏÜ“Ñπ] {{{

W ÌÈfl„π] ^ËÖÁ÷^”f÷]Ê ÌÈfl„π]
<^ËÖÁ÷^”f÷]<‘÷^ä⁄Ê<ÎÅ]Ç¬˝]<‹È◊√j÷^e<;„π]<Ö^äπ^e<ÏÜ€jäπ]<ÌfŒ]Üπ]<‹Èøfli ŸÁu 2016 ÜË^flË 21 'ËÖ^je ÏÖÅ^í÷] 16/009 ÏÜ“Ñπ] {{{

WÌÈfl„π]
zÎÁfi^n÷]<‹È◊√j÷^e<Ìâ]ÖÇ÷]<‹Èøfli ŸÁu 2006åÖ^⁄ 22 'ËÖ^je ÏÖÅ^í÷] 43 ÏÜ“Ñπ] {{{

<l^äâˆ€◊÷ <Ì√e^j÷] <‡ËÁ”j÷] <à“]Ü≤ <ÌÈfl„π] <Å]Áπ] <åÖÇi <^€flÈe <H;„π] <‘◊ä€◊÷ <Ìflñj-] <ÌÈ◊È‚`j÷] <l^ËÁfi^n÷^e <‹jË <›^¬ <‹È◊√i <Ó◊¬ <ÌÈfl„π] <^ËÖÁ÷^”f÷] <‘÷^ä⁄Ê <g√ée <ãËÖÇj÷] <›^øfi <Ç€j√Ë
Jl˜Ê^œ€◊÷<Ì√e^j÷]<t^jfi˝]<l]ÇuÁe<‹ji<:÷]<gËÖ]Çj÷]<±c<Ì ^ï˝^e<Ì”ËÜé÷]<l^¬^�œ÷]Ê

V∞”◊â<ª<ÌÈfl„π]<^ËÖÁ÷^”f÷]<4ñ†<‹jË
جطك الةثوع المحارضئ المعظغئ: >

ــــ الةثع المحارك المعظغ الخظاسغ
ــــ الةثع المحارك المعظغ الفقتغ

ــــ الةثع المحارك المعظغ الثثطاتغ

V :جطك الئضالعرغا المعظغئ
WÌÈ⁄Á€√÷]<Ÿ^«ç˘]Ê<^flf÷]<ÌâÇfl‚<Ìf√ç<{{<<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<{{<ÌâÇfl7]<<Ìf√ç<{{<ÌÈ”Èfi^”Èπ]<ÌâÇfl7]<Ìf√ç<V<‹ñË ــــ حسإ الصطإ الخظاسغ

WÌÈu¯ <Ì√Èï<4eÇi<‘◊ä⁄<‹ñi :ــــ حسئئ الفقتئ
J‘ÈjäqÁ◊÷]<‘◊ä⁄<I<Ìfâ^-]<‘◊ä⁄<I<Ì⁄^√�÷]<l^⁄Ç}<‘◊ä⁄<<<I<'f�÷]<‘◊ä⁄I<^Ëá˘]<‹È€íi<‘◊ä⁄<I<ÏÖ^rj÷]<‘◊ä⁄<‹ñi :ــــ حسئئ الثثطات


