
تنظم البكالوريا املهنية يف إطار شراكة بني الثانويات التأهيلية ومعاهد التكوين املهين املجاورة واملهنيني، حيث يتم تدريس مواد التعليم العام من طرف الثانويات التأهيلية، 
وتدريس املواد املهنية ومواكبة التالميذ خالل التداريب من طرف معاهد التكوين املهين.

تدرس املواد العلمية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم احلياة واألرض) وكذا املواد املهنية باللغة الفرنسية.
يتم حتضري البكالوريا املهنية يف سلكني:

سلك اجلذوع املشتركة املهنية (جذع مهين صناعي، جذع مهين فالحي، جذع مهين خدمايت)
سلك البكالوريا املهنية (مسالك القطب الصناعي، مسالك القطب الفالحي، مسالك القطب اخلدمايت)

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.

القدرة على التواصل وتقدمي اخلدمات؛
حب العمل اليدوي؛

رغبة التلميذ يف ولوج مسارات مهنية يف إطار مشروع شخصي.

(*): ساعتان (2) كل أسبوعني.

التربية اإلسالمية
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التاريخ واجلغرافيا
الفلسفة

حصصحصصحصص معامالتمعامالتمعامالت
2
2

2
4

2
2

2
5

4

5

4

6
2 2

1(*)2
2
2

4

32المةمعع 343334

3

4

2
2
2
2
4

5
3

3
4

4
2
2

37

2
2
2
2
3

4
3

4
4

6
2
2

33
ــ ــــ 11

2
2
2
2
3

4
3

3
4

6
2
2

1

2
4
2
4
4

4
3

3
4

6

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

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

إلـــــــى

جذع مشترك تكنولوجي 

جذع مشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية

جذع مشترك للتعليم األصيل

أحد اجلذعني املهنيني املتبقيني

جذع مشترك علمي 

مــــــن

اجلدد
واملكررون

?Ëfl@⁄6ìfl@ âu
@ÔmbfláÇ@Îc@Ô«b‰ñ

Ôy˝œ@Îc

⁄6ìæa@ âßa
Ô«b‰ó€a@?Ëæa

ÂÄÄÄÄÄÄÄflÛÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ€g

⁄6ìæa@ âßa
Ômbflá©a@?Ëæa

⁄6ìæa@ âßa
Ôy˝–€a@?Ëæa

مسلك صناعة البنيات املعدنية
مسلك التصنيع امليكانيكي
مسلك صناعة الطائرات

مسلك اإللكترونيك وأجهزة التواصل
مسلك التربيد وتكييف اهلواء

مسلك صيانة املركبات املتحركة: السيارات
مسلك الصيانة الصناعية

مسلك الصيانة املعلوماتية والشبكات
مسلك النظم اإللكترونية والرقمية

مسلك الطاقات املتجددة

مسلك فنون الطبخ
مسلك خدمات الطعامة

مسلك االستقبال الفندقي
مسلك التجارة

مسلك املحاسبة
مسلك التسيري واإلدارة

مسلك اللوجيستيك
مسلك تصميم األزياء

مسلك فنون وتقنيات اخلشب
مسلك رسم البناء

مسلك أوراش البناء

تدبري ضيعة فالحية

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.

طسالك
حسئئ العظثجئ

المغضاظغضغئ

طسالك
حسئئ العظثجئ

الضعربائغئ

طسالك
حسئئ عظثجئ
الئظاء وافحشال

السمعطغئ

طسالك
حسئئ

الثثطات

1

 المآعقت الحثخغئ

 أعثاف الثراجئ

2

3

4

 المآعقت الثراجغئ

المعاد الثراجغئ بالةثوع المحارضئ المعظغئ

الجذوع املش��كة املهنية

الاعجغه بسث الةثوع المحارضئ المعظغئ 5

تشغغر الاعجغه بسطك الةثوع المحارضئ6

الةسعر بغظ الاضعغظ المعظغ وجطضغ7
الةثوع المحارضئ المعظغئ والئضالعرغا المعظغئ
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