
;ÏËî]ÁÖ’\;Ø›\ÊŒ’\;œËe�hÂ;g]¬Ëià\;flŸ;ÉË⁄÷i’\;Ø“≤;;zz
VÏË]ÁáË ’\Â

;ÏË“Ë›]“Ë∏\Â;ÏË]dÖ‚“’\;€æfi’\;€‚…;flŸ;ÉË⁄÷i’\;Ø“≤;;zz
VÎÅÁÅ°\;]ËpÊ’Êfi“i’\;Ïe—\ÊŸÂ

;‡\ÅËŸ;∫;ÏËfiŒi’\;k\Ñ]‚∏\;ó¬d;ÉË⁄÷i’\;g]â—b;;zz
VÏË“Ë›]“Ë∏\Â;ÏË]dÖ‚“’\;k]ËpÊ’Êfi“i’\

IÄ]ëiÕˆ\;ÿ]§;∫;ÏÁÑÂÖîÂ;ÏËà]à^;ÃÑ]¬Ÿ;ÉË⁄÷i’\;ØŒ÷h;;zz

;Ô]ÁáË ’\Â ;k]Ëî]ÁÖ’\ ;flŸ ;◊— ;∫ ;ÎÅËp ;r]i›Â ;ÅËp ;ÓÊiâŸ
I;ÏËâ›Ö ’\;Ï∆÷’\;Â;Ô]Ë⁄Ë“’\Â

ÈpÊ’Êfi“h;Â^;:Œh;Ê·;]Ÿ;◊“’;ÿÊËŸÂ;ƒ˜�iàˆ\;ft;;zz
ÏËpÊ’Êfi“i’\;k\Åqiâ∏\;√Ÿ;√ÁÖâ’\;ÀË“i’\;ÏË÷d]Œd;áË⁄i’\;;zz

Ï⁄Ë÷à;ÏË⁄âp;ÏËfid;;zz
È›˜Œ¬’\;€Ëæfii’\Â;◊Ë÷ui’\;Ì÷¡;ÎÑÅŒ’\Â;Ïæt˜∏\;ÏÕÄ;;zz

ÍÂÅË’\;◊⁄¬’\;ft;;zz
III]‚÷Ë÷üÂ;ÏÁÄ]ëiÕˆ\;k]Ë�¬∏\;€‚ ’;ÏË÷d]Õ;;zz

 المآعقت الحثخغئ

ÏËŸ˜à¸\;ÏËd2’\
ÏËdÖ¬’\;Ï∆÷’\

]Ë…\Ö∆°\Â;~ÁÑ]i’\

Ï â÷ ’\

ÏË›Åe’\;ÏËd2’\

ÏË›]m’\;ÏËefip¯\;Ï∆÷’\

ÏËâ›Ö ’\;Ï∆÷’\

k]Ëî]ÁÖ’\

Ô]Ë⁄Ë“’\Â;Ô]ÁáË ’\

ãÅfi‚∏\;‹Ê÷¡

k]ËŸÊ÷¬∏\

‘Ê÷â’\;Â;ÏeΩ\Ê∏\

2
2

2
2

2
2

2
2

4
3

3

4

3
2

4 (3) 3*
(2) 4

2
2
1ــ

ƒÊ⁄-\3132

3
54

(  ) : حتدد األعداد املكتوبة بني قوسني عدد الساعات اليت تفوج فيها األقسام كلما جتاوز عدد تالمذهتا 24 تلميذة وتلميذا.
(  ) * : تدرس بأفواج من 16 إىل 20تلميذة و تلميذا.

 المآعقت الثراجغئ

 أعثاف الثراجئ

 المعاد و التخص و المساطقت

جذع مشرتك تكنولوجي

املعامالتاحلصصاملـــواد

التدريس – الصيانة الصناعية واإللكترونية – اهلندسة امليكانيكية 
 – املدنية  اهلندسة   – التجارية  املالحة   – الكهربائية  اهلندسة   –

امليدان العسكري – الشرطة – الدرك - التمريض - التدبري...

 بسخ ا�شاق المعظغئ
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تشغغر الاعجغه

الحسإ والمسالك بسثالةثع الاضظعلعجغ
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سلك
اجلذوع املشرتكة

السنة األوىل
من سلك البكالوريا

السنة الثانية
من سلك البكالوريا
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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 


