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وتحسين النتائج الدراسية    منهجية التعلم ب     مواضيع هامة تتعلق    ،    اعدادي  3الخاص بالسنة    2021/2022يقدم دليل توجيه نت.نت النسخة المنقحة   

نتعلم ( كيف  باالضافة      )لنتعلم  و لنظام  ،  بالخصوص برسم موسم    3والسنة    ، االعدادي بشكل عامبسلك  االمتحانات    التقويم  .    2022-2021إعدادي 

لمسارات رياضة ودراسة    افاق الجذوع المشتركة مع المؤهالت المطلوبة ، باالضافة   و ءات التوجيه بنهاية سلك االعدادي ،  اإجرو  معلومات  يل  ل كما يضم الد

المغربية من جهة   للبكالوريا  المسالك الدولية  ، ومعلومات  بالبكالوريا المهنية) من جهة ثانيةذ الج  و ،  التي تم احداثها مؤخرا  المهنية (المتعلقة  كما    . وع 

لرغبات   الرقمي  التدبير  لمستجدات  باالضافة  التأهيلي،  الثانوي  التعليم  هيكلة  الدليـــل  المتمدرس  يقـــدم  فضاء  مسار  منظومة  عبر  assar M التوجيه 

Moutamadris erviceS   .

هام        النجاح؛ والتي  بالحصول  : ولوج الجذوع المشتركة، مرتبط أوال  كتذكير  المثابرة أهم ركائزها، وثانيا بحسن االختيار الذي يأخد     على تأشيرة  تعتبر 

لدلك وجب معرفة تفاصيل وافاق كل     ، واآلفاق المهنية والمستقبلية من جهة ثانية.     من جهة  بعين االعتبار المؤهالت والقدرات الفردية والنتائج الدراسية 

  سعة و التوكـل على الله المعين. جذع على حدة و االستشارة الوا

متمنياتنا بالتوفيق للجميع.   و ،  2022اعدادي النسخة المنقحة  3شكر خاص لكل من ساهم في اخراج دليل توجيه نت الخاص بالسنة 

:الدليل تقديم        

 : محتوى الدليل        

 رقم الصفحة  ...........................................................................................................................................وع الموض  

  2ص    .........................................................................................................لنتعلم كيف نتعلم:    التعلم والرغبة في الدراسة  -1

  3ص    ............................... ... ........................................................................................االمتحانات : شهادة السلك اإلعدادي -2

  3ص     ............................... .................................................................. ................................ المكونات الثالثة لالمتحان -2-1

  3ص    .................................................................................... ...................امتحان شهادة السلك اإلعدادي مواد و معامالت 2-2

3ص    ..............................................................................................................................................هامة اتمالحظ -2-3

  4ص    ............................................................. ..............................................................تقييم االمتحان وشروط النجاح 2-4

  4ص    .............................................................. إعدادي  3مثال توضيحي: كيفية حساب المعدل العام السنوي لتلميذ(ة) بالسنة  2-5

 4ص     ............................................................................................................................... نظام التمدرس باالعدادي   2-6

  5ص    ............................................................................................................................................ من أجل توجيه سليم -3

  6ص    ................................................... ..................................... ...................في نهاية السنة الثالثة إعدادي لتوجيه ا اختيارات  -4

  6ص    ............................. .............................................................................. ...................  لجذوع المشتركةوافاق امؤهالت   -5

  7ص    ................................................................................................................... حصص ومعامالت مواد الجذوع المشتركة -6

  7ص    .............................................. ................................................................................. مسالك رياضة ودراسة  :التوجيه -7

  8ص   ........................... .................................................................................................. ) هيكلة الجذوع والشعب (العادية -8

  9ص    ......................... .................................... ............................................ ...................المسالك الدولية للبكالوريا المغربية -9

11ص    ...................................................................... .......................................................     Bac Profالبكالوريا المهنية -10

  13ص    ............................................ ................................................................  المسطرة الرقمية:  إعادة التوجيه  التوجيه و  -11



                 2022 /2021بالسنة  ا لثالثة إعدادي   دليل توجيه نت  الخاص 

2 ص:        Tawjihnet Orientation Maroc :www.tawjihnet.netنت. نت   موقع توجيه

www.tawjihnet.net 

 
  )   .نت توجيه نت موقع :شروحات( ؟لنتعلم كيف نتعلم 

 

  � �   و متشعب، يستوجب التحليل ...في ظل غياب الرغبة و الحافزية لدى عدد كبير من المتعلمين.  لنتعلم كيف نتعلم. موضوع  هام

  والتدقيق في مكوناتها ، تم التعليق و تحديد المقصود منها ، مالحظة الصور أسفله  بالترتيب أكثر من دقيقة المطلوب : -1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

< <

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

  لنتعلم كيف نتعلم:   التعليق: -2

  غياب التركيز:   بسبب : الشعور بالغبن وعدم الفهم   1 ةالصور *

لألمور،       استيعابنا  اجل  من  حاسم  امر  معين  فعل  آو  عمل  في  (عقولنا)  أدمغتنا  الجسد تواجد  استحضارنا  ولو  حتى  ،   وإال  (البصر  الحواس  وباقي 

غياب  السمع....)  والظروف  المحيطة المناسبة (من مكتب  ومراجع رغم أهمية دلك في عملية التعلم) ، لن نفهم ولن نستوعب دلك العمل، في ظل  

 . الدماغآلية االستيعاب والفهم  المتمثلة أساسا في 

لمادا لم نستوعب ؟  ولم نفهم؟ ......      :  االمر ينطبق  تماما علينا : حينما نظل ننظر في كتاب، أو نسمع شرح استاذ ....وبعد مهلة ... نبقى حائرين

  أدمغتنا لم تكن حاضرة معنا.  ..... : لنكتشف الحقيقة

  

*…ç’Ö]<<2<æ3<V<من أجل الفهم  ،االستيعاب  واالحساس باالرتياح:   مثالية ، ولكنها تتطلب بذل الجهد واالعداد والوقت الكافي< <

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

< <

 :من الطرق التي تجعلنا نطور حافزيتنا للدراسة -3

 ؛ .... التفكير بان االيام تمر والبد من ضمان اليات نستطيع بواسطتها مواجهة دلك المستقبل مستقبلنا التفكير في  - 

 ، وما يتطلبه ذلك من أمور شخصية و معرفية و مادية......  سرةأتكوين  و مستقبال تتحملون المسؤولية  بأنكم سوف التفكير  - 

 ......، غياب الهدف : هل مثال صعوبة الدراسة، االدمان على االنترنيتوغياب الرغبة  ايجاد حلول ألسباب قلة التركيز - 

نستطيع تحقيق كل ما كان يبدو   ، ر ثم الصبر والنضجواالصرار والصب  باإلرادةنحن واعون ان االمر ليس بالسهل، ألن االنسان بطبعه يقاوم التغيير، لكن 

  ، من خالل استحضار  خالصات الصور المشار اليها أعاله، وباستحضار : جسدنا ، قلبنا وعقلنا ؛مستحيال لنا 

 قدار. األ أما النتيجة والمستقبل فعلمها عند الله حسب  ....باألسباب العمل  و المتواصل  في االخير علينا الجد والمثابرة  - 

>>>إعدادي): 3من المواضيع بمنتديات توجيه نت (قسم التوجيه بالسنة  لمزيد  <

www.tawjihnet.net/vb<<< <

 
www.tawjihnet.net 
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@ñ‰ì–Ûa2  

    التعلم والرغبة في الدراسة      -  1       

Text
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< <

2I1I<Vá^vjÚøÖ<ímønÖ]<l^ÞçÓ¹]< <
،    2021الصادرتين خالل شتنبر    081x21و    080x21رقم    توقيف العمل بالمذكرتين الوزاريتينلالداعي    2021- 11-29بعد بالغ الوزارة بتاريخ  

  :يتكون نظام التقويم التربوي بالسنة الثالثة اعدادي من ، نبقاء العمل بالمقتضيات التقويمية المعمول بها قبل صدور هاتين المذكرتيو إ

 
 
 
 
 

  

  
 

2I2<<æ<�]çÚë�]‚Âý]<Ô×ŠÖ]<ì�^ã�<á^vjÚ]<løÚ^ÃÚ<<l]‚rjŠÚ<E2021K2022D< <
 

واد مـــــــال  

  المراقبة المستمرة

 %)15(  1األسدس 

على   االمتحان الموحد المحلي

%)30(صعيد المؤسسة   

 المراقبة المستمرة 

%)15(  2األسدس    

االمتحان الموحد على الصعيد  

%)04( الجهوي  

اإلنجاز مدة  المعامل  المعامل   مدة اإلنجاز  المعامالت  المعامل  

Œ>2 1 1 اللغة العربية   1<3 2<Œ  

Œ>2 1 1 اللغة الفرنسية   1<3 2<Œ  

Œ>2 1 1 الرياضيات   1<3 2<Œ  

Œ>1 1 1 التربية اإلسالمية   1<1 1<Œ  

Œ>1 1 1 االجتماعيات   1<1 1<Œ<æ15<�  

Œ>1 1 1 العلوم الطبيعية   1<1 1<Œ  

Œ>1 1 1 الفيزيائية العلوم   1<1 1<Œ  

Œ>1 1 1 التكنولوجيا    1   

Œ>1 1 1 التربية التشكيلية   1   

Œ>1 1 1 التربية الموسيقية   1   

Œ>1 1 1  اللغة االنجليزية    1   

   JJJJ 1> 1 1  التربية البدنية 

  

2I3I<¿uøÚl^<<íÚ^â  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المراقبة المستمرة� 

تمتد على مدى دورتين دراســيتين فــي جميــع 

. تعتمــد بالمؤسســة  المدرسةالمواد الدراسية  

على الفروض  الكتابيــة والشــفهية والواجبــات 

  طبيعة كل مادة.ما تقتضيه المنزلية حسب 

< <

 االمتحانات : شهادة السلك اإلعدادي             -2

 :  االمتحان الموحد على الصعيد الجهوي � 

في ختــام الســنة الدراســية: على صعيد الجهة  ينظم  

اختبــارات فــي مــواد: اللغــة العربيــة، اللغــة ويشــمل 

الفرنسية، الرياضيات، العلوم الفزيائية، علوم الحياة 

  االجتماعيات . واألرض، التربية اإلسالمية و

  التالية: في الحاالت  "  موجبة للرسوبالصفرتعتبر نقطة  " 

1  -  ) صفر  على  االختبارين 20/00الحصول  في  المادة  نفس  في   (  

 االمتحان الموحد الجهوي؛   والمحلي   الموحد االمتحان   معا

) في  أكثر من اختبار من اختبارات  20/00الحصول على صفر (   -2 

  االمتحان الموحد الجهوي . 

 

  ) 2022( المرجع: المقرر الوزاري لتنظيم السنة   : 2021/2022تواريخ هامة 

المحلي  - الموحد  المؤسسة   االمتحان  مستوى  شهر  :    على  يناير  اواخر 

 ؛(التواريخ سوف تحدد الحقا) 2022

االعدادي  -  السلك  لنيل شهادة  الجهوي  الموحد  االمتحان    يومي  يجرى 

 2022يوليوز  07و  06

 :  االمتحان الموحد المحلي� 

 يــنظم علــى صــعيد المؤسســة فــي 

ــة ــدس األول  نهاي ــمل  ،  األس ويش

فـــــي جميـــــع المـــــواد اختبـــــارات 

  .المدرسة بالمؤسسة الدراسية 
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2I4<<½æ†�æ<á^vjÚ÷]<ÜééÏiV|^rßÖ]< <
على    الجهوي االمتحان الموحد  و  االمتحان الموحد المحليالمستمرة و المراقبة  حصل في اختبارات (ة)يعد ناجحا في شهادة السلك اإلعدادي كل مترشح

يقل عن   ال  (  20من    10معدل  الوزارية.  المذكرة  االعدادي    2021يونيو    17بتاريخ    21- 067حسب  بسلك  االنتقال  لعتبات  النهائي  التبيث  في  تم 

10/20 (  

  : إعدادي   3بالسنة  المعدل السنوي النسبة المئوية لحساب

  ) 1.5( المعامل    1األسدس   لمراقبة المستمرةالمعدل   %)15(

  )3(المعامل    على صعيد المؤسسةاالمتحان الموحد المحلي   لمعدل %)30(                         

  ) 1.5(المعامل    2األسدس   لمراقبة المستمرةالمعدل   %)15(

  )4(المعامل   االمتحان الموحد الجهوي معدل ل  %)40(                         

  

2I5<„éÛ×jÖ<ëçßŠÖ]<Ý^ÃÖ]<Ù‚Ã¹]<h^Šu<íéËéÒ<Vêvé•çi<Ù^nÚDìE<<íßŠÖ^e3<ë�]‚ÂcV< <

< <

  التكنولوجيا / االعالميات. أو   التربية التشكيلية التربية الموسيقية ،  تدريس من حيث  تختلف بين المؤسسات التفتح مواد  : هامة مالحظة

  )13.04 * 100/15 + 812.5 * 30/ 100 + .7513 * 15/ 100 +9.88 * 100/40= (     السنوي العام المعدل

7411,  = 10 / )4 * 9.88 +1.5  * 13.75 + 3 * 812.5 + 1.5 * 13.04( < <
 

 
 

< <.

  (آخر السنة) االمتحان الموحد الجهوي

 )40(% 

  المراقبة المستمرة 

    2األسدس 

)15 (%  

االمتحان الموحد المحلي  

صعيد المؤسسة  على 

)30 (% 

  المراقبة المستمرة 

  1األسدس 

 )15(% 

< <

 ادة ـــــالم

 النقطة  المعامل  نقطة * معامل

 العربية اللغة   13 1 11 1 14 1 9 3 27

 اللغة الفرنسية  10 1 10.5 1 12 1 6 3 18

 الرياضيات  17 1 15 1 17 1 12,5 3 37,5

 التربية اإلسالمية  12 1 14 1 13.5 1 11 1 11

 االجتماعيات  15 1 16.5 1 11.5 1 14 1 14

 العلوم الطبيعية  12 1 9 1 13 1 11 1 11

 العلوم الفيزيائية  14,5 1 12 1 15 1 10 1 10

 التكنولوجيـــا 16 1 13 1 17 1   

   1 512.  التربية التشكيلية  13 1 13 1 

 التربية الموسيقية  10,5 1 12 1 15.5 1   

 اللغة االنجليزية 10 1 11 1 10 1   

 التربية البدنية 13,5 1 14 1 14 1   

 المجموع 156,5 12 151 12 165 12  13 128,5

 المعدل  13,04=156,5/12 12,58 =151/12 13,75 =165/12 9.88=128.5/13

www.tawjihnet.net ملز�د من املعلومات حول التوجيھ ، ير�� ز�ارة موقع ومنتدى توجيھ نـــت����V�������������������������������������������

2I6<<<<Vë�]‚Â÷^e<Œ…‚ÛjÖ]<Ý^¿Þ< <
 .وسنة واحدة احتياطية، 5ستفيدون م78ا عن طر�ق التكرارسنوات عادية  3سنوات دراسية، م78ا  4 5سمح لتالميذ التعليم الثانوي اإلعدادي بقضاء  

 : السماح بالتكرار مرة ثانية بناًء ع�N قرار ُمعلل يتخذه مجلس التوجيھ 7E FGاية السنة الدراسية استDنائية و�مكن بصفة         

 .قسٍم سابٍق طيلة مدة دراس7bم بالتعليم االبتداaي شر�طة أن ال يؤدي ذلك إ�X التثليث بنفس القسم أي  للتالميذ الذين لم 5سبق لUم أن كرروا -

  .ديللتالميذ الذين يكررون السنة الثالثة إعدادي ولم 5سبق لUم أن استفادوا من أية سنة احتياطية طيلة سنوات الدراسة باالبتداaي واإلعدا -

www.tahmilsoft.com
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 األسئلة الممكن طرحها : 

Vê{{{â^Ú� �
 * الشعب الدراسية املتاحة؟

  * املسارات الدراسية لUذه الشعب؟

  * اآلفاق املUنية لUذه الشعب؟

  * املواد الدراسية املتفوق ف7kا؟

 * املUن املفضلة؟

 

VØ{{{{{â� �
  * املؤoالت الفكر�ة والبدنية الmn تتطل7lا الشعبة متوفرة عندي؟

  * اآلفاق املستقبلية للشعبة تqناسب مع سوق الشغل؟

* ظروGــــــــــF املاديــــــــــة واالجتماعيــــــــــة والuــــــــــtية sســــــــــمح XــــــــــF باختيــــــــــار 

  الشعبة؟ 

 * لدي اختيارات أخرى؟

  اختيار الشعبة 

 وتوقع البدائل 

< <

�VÌ{{{{éÒ تحقيق اإلختيار  �
  * يمكن تحقيق االختيار؟

  * يمكن تجاوز املشا|ل الmn قد sع}zضmx؟

 * يمكن أن اتصرف عند عدم تمكmx من اختيار الشعبة؟

  استكشاف الذات  

  و المحيط المدرسي

 والمهني  والمهني

المثال :ـــــاالختيار  اإلختيار   ي   zو    5عت� التكو�ن  بمسالك  معرفة حقيقية  امتالك   �Nع قادرا  الفرد  |ان  إذا  الدراسية،  للشعبة  مثاليا 

 باملUن ، و قادرا ع�N تحقيق معرفة دقيقة بميوالتھ و مؤoالتھ و ام�انياتھ و حدوده. 

  oو س�zورة مستمرة، sشاور�ة، يتحمل ف7kا املعmx مسؤولية االختيار. و�نما  التوجيھ ل�س بقرار �سيط يتخذ عند االنتقال من مستوى إ�X اخر،    

  ثالثة أ�عاد رئ�سة :  التوجيھ السليم oو الذي يكون مب�يا ع�N أساس مشروع ����m، م�m ، مشروع تتداخل فيھ  

  *  البعد ال����m: اساسھ املؤoالت وامليوالت ال��صية .      

  ت الشعب و التكو�ن والدراسة؛ *  البعد املدر��m: أساسھ مسارا     

  *  البعد امل�m: أساسھ املUن وعالم الشغل؛        

  لذلك، أي7bا التلميذة، أ�7ا التلميذ، وجب:                         

  معرفة املؤoالت الفردية و الدراسية؛ -                              

  التكو�ن؛ معرفة النظام التعلي�m ومسارات  -                              

  عالم الشغل.   ومعرفة حاجيات  استكشاف معرفة املUن من خالل  -                              

 

 من أجل توجيه سليم       -3     

 الخطوات األساسية :
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بعد  يتم   رغبات  3التوجيه  على  بناء  لقرارات  (ة)ميذالتل   ومؤهالت  اعدادي:   ووفقا  األولي  ،  المؤسسات  االنتقاء  القس  و   وبنيات   :يلي  ماحسب    ممجلس 

� �

التكوين المهني

ولوج مستوى 
التأهيل فقط 

: اعدادي 3بمستوى   

اي ليس بالضرورة النجاح (

)اعدادي 3في 

تخصصات رياضة 

و تربية بدنية 

جذع أدب وعلوم 
انسانية رياضة 

وتربية بدنية 

جذع علمي رياضة 
وتربية بدنية

البكالوريا المهنية

الجذع المهني 
الصناعي

الجذع المهني 
الخدماتي

الجذع المهني
الفالحي

المسالك الدولية

للبكالوريا المغربية

خيار فرنسية 
)اداب/ علــوم(

أصبحت معممة يف 
مجموعة من المديريات

خيار انجليزية
)اداب/ علوم(

خيار  اسبانية
)اداب/ علوم(

جذوع مشتركة عادية
يرجى أخد بعين االعتبار قرار  *

تعميم المسالك الدولية خيار 
اتفرنسية بمجموعة من األكاديمي

ج.  علمــي *

تكنولوجي. ج

ج . أدبـــــي *

أصيــل.  ج

أمثلة لآلفاق المهنية للجذع المؤهـــالت المطلوبةالجـــــــــــذع 

 الجذع المشترك 

للتعليم األصيل 

ــواد  ــة والمـــ ــة العربيـــ ــي اللغـــ ــد فـــ ــتوى جيـــ مســـ

ــير  اإلســـــالمية: الفقـــــه و أصـــــول الـــــدين والتفســـ

 والحـديـث.. 

التدريس، المحاماة، المهــن القضــائية: (العــدول ، التوثيــق ..)، 

 بعض المهن في الميدان العسكري وشبه العسكري،...

الجذع المشترك لآلداب  

والعلوم اإلنسانية

الفرنســية ، اللغــة  اللغــات: العربيــة،مستوى جيد في 

ــة  ـــعة و  .. 2األجنبي ـــب المطـال ــات. ح ، واالجتماعي

 االهتمام بالمـياديـن األدبية و الفنية.

التــدريس، المحامــاة،  المهــن القضــائية ،الصــحافة، التنشــيط 

المسرحي والفني والثقافي،  بعض المهن في الميــدان العســكري 

 وشبه العسكري ، التمريض ...

الجذع المشترك العلمي 
مســتوى جيــد فــي الرياضــيات، الفيزيــاء والكيميــاء، 

الفرنســية وعلــوم الحيــاة واألرض، حــب التنظــيم مــع 

 دقة المالحظة.

ــدريس،  ــيدلة، البيطــرة، التمــريض، الت الهندســة، الطــب،  الص

المالحة، اإلعالم، الميدان العسكري وشبه العسكري، التمريض، 

 ير...التعمير، التسيير والتدب

الجذع المشترك التكنولوجي

مســتوى جيــد فــي الرياضــيات، العلــوم الفيزيائيــة، 

 الفرنســية (هـــي لغــة تـــدريس الرياضــيات والفزيـــاء

وعلوم المهندس)، حب العمل اليدوي وفهم األنظمة 

 الكهربائية واإلليكترونية والميكانيكية.

الهندســة الكهربائيـــة واإلليكترونيـــة، الهندســـة الميكانيكيـــة ، 

الصــيانة ، التــدريس ، الميــدان العســكري وشــبه العســكري  ، 

 التمريض...

 الجذوع المشتركة 

 المهنية  

ــمية و- ــؤهالت جس ــي م ــاهو مهن ــة م ــي دراس ــة ف  رغب

ــة - ــواد العلمي ــية ، و الم ــي الفرنس ــول ف ــتوى مقب مس

ــي ــناعي والفالح ــين :  الص ــذعين  المهني ــبة للج  بالنس

مستوى مقبول فــي الفرنســية و الرياضــيات و المــواد -

 األدبية بالنسبة للجذع المهني الخدماتي.

(ISTA/ ITA ) ولـــــوج مؤسســـــات التكـــــوين المهنـــــي -

مواصلة التعليم و التكــوين بعــد البكالوريــا (كليــات التعلــيم العــالي -

ــوحدات  ــتقطاب المفتـــ ــازات المهنيـــــة.... )االســـ ــده االجـــ  وبعـــ

الترشح لبعض المباريــات بعــد البــاك فــي حالــة الحصــول علــى نقــط -

جيدة وتجاوز االنتقاء األولي  مــن المباريــات الممكنــة شــهادة التقنــي 

 ....EST امعي التكنولوجي ، الديبلوم الجBTSالعالي 

لجذوع المشتركةوافاق امؤهالت        -5

في نهاية السنة الثالثة إعدادي لتوجيهااختيارات   4 
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الجذع التكنولوجي 
 الجذع العلمي 

(مسلك عام) 

 جذع اآلداب والعلوم

(مسلك عام)  اإلنسانية
األصيلالتعليم جذع   المواد 

المقررة
 الحصص  المعامل  الحصص  المعامل  الحصص  المعامل  الحصص  المعامل 

<I <I <I <I <I <I 4 3 والحديث التفسير

<I <I <I <I <I <I 4 3 الفقه واألصول 

<I <I <I <I <I <I 2 1 التوثيق

2 2 2 2 2 2 <I <I اإلسالمية التربية

2 2 2 2 4 5 4 5 اللغة العربية 

2 2 2 2 2 2 2 2 الفلسفة 

2 2 2 2 4 4 3 2 ا الجغرافيو التاريخ

3 4 3 4 4 4 3 4 اللغة الفرنسية 

3 3 3 3 3 4 2 3 األجنبية الثانية  اللغة

3 2 2 2 2 2 2 2 المعلوميات 

<I <I <I <I 2 1 <I <I الفنية  الثقافة

4 5 4 5 2 2 2 2 الرياضيات

<I <I 4 3< < 2 1 2 1 واألرض م الحياةوعل

4 4 4 4 <I <I <I <I والكيمياء  الفيزياء

4 3 <I <I <I <I <I <I علوم المهندس

2 2 2 2 2 2 2 2 بدنيةال التربية

1 <JJJJ 1 <JJJJ 1 <JJJJ 1 <JJJJ  المواظبة والسلوك 

32 31 31 31 30 29 33< < 30  المجموع 

والمنتمين للجمعيات الرياضية او النوادي الرياضية أو العصب التابعة للجامعة الملكية   ، ذوي الميوالت الرياضية  -ذكورا وإناثا  -  إعدادي  3السنة    يمكن لتالميذ>>>>>>>>

 : تواجد إقليميا أو جهويا حسب األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين)م(حسب ماهو  أسفلهااللتحاق بأحد التخصصين  تقديم طلب

الجذع المشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية رياضة ودراسة •

رياضة ودراسة –الجذع المشترك العلمي   •

 .نفس البرامج الدراسية للمسالك العادية ، مع تكييف جدوال الحصص حيث الفترة الصباحية للدراسة والفترة الزوالية للتكوين الرياضيتخصص  *

يتمكن تطوير  مالمتع  حتى  بين  الجمع  إمكانية  يتيح  ومتوازن،  ومندمج  متكامل  ومعرفي،  رياضي  تكوين  من  االستفادة  الموهوبين،  الرياضيين  والمتعلمين  الت 

. خرى،ة من جهة أمهاراتهم الرياضية، وصقل مواهبهم، وتنمية قدراتهم البدنية من جهة؛ وتمكينهم من اكتساب المعارف العلمية واللغوية والثقافية الضروري

للتوضيح أيضا   : قد نجد  تخصصات الرياضة و التربية البدنية ( جذع علمي / جذع اداب وعلوم إنسانية  )  في بعض الجهات. *

مسالك رياضة ودراسة :التوجيه     -7

 حصص ومعامالت مواد الجذوع المشتركة   -  6  

www.tahmilsoft.com
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�1  ��   ����2  ��  

 المشترك الجذع 

لآلداب والعلوم 

 اإلنسانية 
(مختلف الخيارات اللغوية 

 المتوفرة)

الجذع  المشترك 

 للتعليم األصيل

íée†ÃÖ]�íÇ×Ö]� * �

íéÏéfŞjÖ]�áçßËÖ]�� * �

íéÞ^ŠÞý]�Ýç×ÃÖ]æ�h]�û]�
)لغة الخيارحسب ( �

íéÂ†�Ö]�Ýç×ÃÖ]�
DØé‘ù]<Å„¢^e<¼ÏÊ<í‘^}E<

�íéßã¹]�^è…çÖ^ÓfÖ]�ÔÖ^ŠÚíéi^Ú‚¤]�* �

h]�÷]�æ�í•^è…�íéÞ^ŠÞc�ÅæíéÞ‚e�íée†i�* �

íée†ÃÖ]�íÇ×Ö]�

�h]�û]gŠuE�íÇÖ�D…^é¤] �

�íéÞ^ŠÞý]�Ýç×ÃÖ]gŠuE�íÇÖ�D…^é¤] �

íè�^’jÎ÷]�Ýç×ÃÖ]�

êi^f‰^�]��e‚jÖ]�Ýç×Â�

íéÏéfŞjÖ]�áçßËÖ]�

íéÂ†�Ö]�Ýç×ÃÖ]�

h]�÷]�Ô×ŠÚ�•^è…í�æíéÞ‚e�íée†i �

�íßŠÖ]2��àÚ�Ô×Š¹]�‹ËÞ�V
���íéßã¹]�^è…çÖ^ÓfÖ]�

 المشترك الجذع 

 يالتكنولوج

 المشترك الجذع 

 العلمي
(مختلف الخيارات اللغوية 

 المتوفرة)

www.tawjihnet.net      معلومات إضافية حول الشعب واالفاق وتحميل دالئل التوجيه ، بموقع ومنتدى توجيه نت  

�e‚jÖ]æ�íè�^’jÎ÷]�Ýç×ÃÖ]� * �

هيكلة الجذوع والشعب بالثانوي       -  8 

 التأهيلي

íé•^è†Ö]�Ýç×ÃÖ]�� *  
)لغة الخيارحسب ( �

íéñ^e†ãÓÖ]�l^éqçÖçßÓjÖ]æ�Ýç×ÃÖ]�* �

�Ýç×ÃÖ]íéÓéÞ^Óé¹]�l^éqçÖçßÓjÖ]æ�* �

íéÏéfŞjÖ]�áçßËÖ]� * �

�e‚jÖ]æ�íè�^’jÎ÷]�Ýç×ÃÖ]� * �

�íßŠÖ]1��íéßã¹]�^è…çÖ^ÓfÖ]�ÔÖ^ŠÚ �
��íéi^Ú‚¤]�˜Ãeæ�DíéuøËÖ]æ�íéÂ^ß’Ö]E* �

Å.�>�íé•^è…A�>gŠuE�íÇÖ�D…^é¤]� �

gŠuE�íéñ^èˆÊ�Ýç×Â�íÇÖ�D…^é¤]  

íéÂ]…‡�Ýç×Â*     

íè�^’jÎ]�Ýç×Â�

êi^f‰^�]��e‚jÖ]�Ýç×Â�

íéÏéfŞjÖ]�áçßËÖ]�

�íé•^è…�Ýç×Â *   A  

gŠuE�íéñ^èˆÊ�Ýç×Â�íÇÖ�D…^é¤]  

�íßŠÖ]2�V��àÚ�Ô×Š¹]�‹ËÞ
���íéßã¹]�^è…çÖ^ÓfÖ]�

��íÚøÃe�^ãéÖ]�…^�¹]�gÃ�Ö]�tçÖæ�Üjè*���Dí×fÏjŠ¹]�íŠ‰ö¹]�gŠu���æ‚¦�‚Â^Ï¹]��‚ÂE�êÖæ_�ð^ÏjÞ]�‚Ãe  

ÅJ��gŠuE�š…ù]æ�ì^é£]�íÇÖD…^é¤]  

�íéfè†Ÿ�Ýç×Â�í•^è…æíéÞ‚e�íée†i�* �Å�š…ù]æ�ì^é£]��í•^è…æíéÞ‚e�íée†i �

 
íéfè†rjÖ]�Ýç×ÃÖ]�

)لغة الخيارحسب ( �

Å.�>�íé•^è…B�>*gŠuE�íÇÖ�D…^é¤]� �

íéÓéÞ^ÓéÚ�l^éqçÖçßÓiæ�Ýç×Â�

íéñ^e†ãÒ�l^éqçÖçßÓiæ�Ýç×Â�
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9-1 VíÚ^â<l^vé•çi< <
  ؛  تعتمد مواد التدر&س باملسالك الدولية املغربية ع  نفس املناهج الدراسية الرسمية لوزارة ال�بية الوطنية مع بعض التكييفات - 
 ؛ الفرنسية  اللغةباملواد العلمية 6 خيار الفرنسية باللغة الفرنسية، مع اضافة حصت/ للتعب, والتواصل تدر&س   - 
، تتم اضافة حصص بالنسبة لخيار االنجليز&ة أو اال  -  الجذع   اسبانية  ابتداء من  بالتدرج  اللغة املتبعة  العلمية تدرس بنفس  اللغة املختارة،  كما أن املواد  حسب 

 باك ؛ 2من السنة   2املش�ك، ع  أن تتم عملية التدر&س كليا بتلك اللغة  خالل األسدس 
 لنفس القرار املنظم المتحانات البكالور&ا ، مع ترجمة املواضيع 6 املواد املدرسة  بلغة االختيار ؛بالنسبة للفروض واالختبارات 6 املسالك الدولية ، تبقى خاضعة  - 
 ؛ باك 1سواء 6 نهاية الجذع املش�ك او السنة   (أو العكس) يمكن تقديم طلب اعادة التوجيه من املسالك الدولية اS املسالك العادية - 
 الجذوع األدبية والعلمية) -األكاديميات قرار تعميم املسالك الدولية للبكالور&ا املغربية خيار فرنسية ، أصدرت مجموعة من   2019و    2018خالل  - 
املعاي, التي تحددها حسب    )املؤسسات املحتضنةأو    (اللجنة الجهو&ة  تتوS  كل أكاديمية   و،    اعدادي  3لسنة  ا االمتحان  يتم ولوج املسالك الدولية بناء ع  نتائج   - 

 اإلقليمية .املدير&ات  
 - fنقطة االنتقاء املحددة حسب كل اختيار كما ي  : 

 .  و قرار التعميم مؤخرا *( مجموعة من املدير!ات االقليمية ، أصبحت تقبل جميع الطلبات، بحكم توسيع العرض  : خيار علوم فر�سية •

 .  و قرار التعميم مؤخرا *( مجموعة من املدير!ات االقليمية ، أصبحت تقبل جميع الطلبات ، بحكم توسيع العرض : فر�سية ادابخيار  •

املتبقية لنقط    %50*( املادة اI7تارة يتم اجراؤه باألDاديمية ومدتھ ساعت;ن (Aعد استدعاء امل?<=6;ن املعني;ن) و  للمعدل ا67صل عليھ     %50    :خيار علوم انجل��ية أو اسبانية •

 )حسب  ما تحدده Dل أDاديميةيمكن أيضا ان تحدد مسطرة أخرى باالنتقاء فقط   توضيح oام:( اللغة العرTية -العلوم  -الفز!اء -*( مواد الر!اضيات اLMNوي 

املتبقية لنقط    %50*( املادة اI7تارة يتم اجراؤه باألDاديمية ومدتھ ساعت;ن (Aعد استدعاء امل?<=6;ن املعني;ن)   و  للمعدل ا67صل عليھ     %50    :اداب انجل��ية أو اسبانية  خيار  •

 ) ما تحدده Dل أDاديمية  يمكن أيضا ان تحدد مسطرة أخرى باالنتقاء فقط حسب   توضيح oام :(  االجتماعيات –*( ماد^ي اللغة العرTية  اLMNوي 

  

9-2 íée†Ç¹]<íéÖæ‚Ö]<ÔÖ^Š¹]<í×Óéâ<<E<V<DäéqçjÖ]<<<<<<<جهوية وإقليمية وزارية و من مراسالت ( وفقا الخر المستجدات  ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

 
9 -3 äéqçj×Ö<ì�^Â÷<íßÓÛ¹]<l^Þ^ÓÚ÷]<î{{{{{Öc<æ<àÚ<<ÔÖ^Š¹]íéÖæ‚Ö]   
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         ØÓÖ „éÛ×i Ð£] » �éÇi äéqçjÖ] ]ƒc °fi äÖ äÞ_ � àŠ¬ …^éj}÷] æ_ ]ƒc�� ÄŞjŠè ì†è^Š¹] ífÃ�Ö^e æ_ Ô×Š¹] ë„Ö] Hå…^j}] ]„Ö äé×Â á_ ófÃè �ÅçfŞÚ�ì�^ÂcäéqçjÖ]H 
äÂ�çèæ � íŠ‰ö¹^e�gŠu�H��ßj��Ùø}� ì†Ò„Û×Ö� ^ÏÊæ�íu^j¹]�l^Þ^ÓÚ÷]90�� íßŠÖ2007�E�êÎ^e^è…çÖ^ÓfÖ]�gÃ�æ�Åæ„¢]�íßÓÛ¹]�� ì†Êçj¹]æ� DH�Ùø}�àÚ�æ_��ÔÖ^Š¹]

æ_�l]…^é¤]�êÎ^e�»�íéÖæ‚Ö]��Jíéßã¹]�^è…çÖ^ÓfÖ]�ÔÖ^ŠÚ� �

:    باقي االختيارات الممكنة للشعب الخاصة *

 –  اللغة العربية   - علوم إقتصادية وتدبير 

�مسالك البكالوريا المهنية.. -الفنون التطبيقية �

  لغة الخيار  -نسانية إ اداب وعلوم 
  لغة الخيار  – اداب

  لغة الخيار   –علوم إنسانية 
ادب خيار :  جذع  مشترك

إختيار المسالك المتفرعة عن  انجليزية/ إسبانية / فرنسية

باك   1الشعبة المختارة في السنة 
  ) 8(أنظر هيكلة الشعب بالصفحة 

:    باقي االختيارات الممكنة للشعب الخاصة *

إقتصادية  علوم - رياضية (لغة الخيار)   علوم

الفنون   - الميكانيك  –الكهرباء  –وتدبير 

�مسالك البكالوريا المهنية -التطبيقية �

  لغة الخيار  -  علوم تجريبية

المسالك الدولية للبكالوريا     -  9     

  لغة الخيار   – علوم فزيائية

  لغة الخيار  – علوم الحياة واألرض

علوم خيار :  جذع  مشترك

 انجليزية/ إسبانية / فرنسية

باك  2مسالك  الجذوع   

إختيار المسالك المتفرعة عن 

باك   1الشعبة المختارة في السنة 
  ) 8(أنظر هيكلة الشعب بالصفحة 

 *   A رياضيةعلوم  

  * زراعية علوم  
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10-1 íÚ^â<l^vé•çiV 
المهنيةتتكون   - البكالوريا  بأحد مسالك  التخصص  المشتركة)، ومرحلة  (الجذوع  تمهيدية مدتها سنة واحدة  المهنية من مرحلة  .  البكالوريا  البكالوريا    ومدتها سنتين  تهدف 

في معاهد التكوين المهني كتقني متخصص، او متابعة الدراسة في مؤسسات أخرى    بعد الباك  المهنية لولوج سوق الشغل مباشرة بعد الباك، كما تمكن من مواصلة التكوين ما

 ؛تضم االجازات المهنية المرتبطة بالتخصص

ودروس وأشغال تطبيقية يتم إنجازها في مراكز التكوين ،ثالث مكونات: تعليم عام يتابعه التالميذ في الفصول الدراسية    على  المهنية  لبكالوريالتعتمد الهندسة البيداغوجية  -

  ؛ ، وتداريب مهنية يستفيد منها التالميذ داخل المقاوالتالمجاورة المهني

جهون والمتوفرون على مؤهالت جسمية سليمة والراغبون في تلك المسالك حسب الجهات، اعدادي المو   3تالميذ السنة  تتكون من  الفئات المعنية باختيار البكالوريا المهنية   -

 .   الراغبين في اعادة التوجيه لتلك المسالك باك 1و السنة الجذوع المشتركة أباإلضافة لتالميذ 

  .   ي  باللغة الفرنسيةلمواد التخصص المهن باإلضافة، ) تدرس المواد العلمية (الرياضيات والفرنسية وعلوم الحياة واألرض -

< <
10-2 “’uæ<�]çÚ<<løÚ^ÃÚæíéßã¹]<^è…çÖ^ÓfÖ]<Åæ„q<Eløè‚ÃjÖ]�†}]�ÐÊæ�íßŠÖ]�løÚ^ÃÚ�êÎ^e�H1�æ2��Åæ„¢]�kÞ�äéqçi�ØéÖ‚e��ãÚ�Õ^e2021�D� �

  

í‰…‚¹]��]ç¹]  

Õ��¹]�Å„¢] 

êuøËÖ]� �
êÂ^ß’Ö]�Õ��¹]�Å„¢]� �êi^Ú‚¤]�Õ��¹]�Å„¢]� �

“’£]��‚Â� �ØÚ^Ã¹]� ���‚Â“’£]� �ØÚ^Ã¹]� �“’£]��‚Â� �ØÚ^Ã¹]� �

  المواد المهنية 

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

6  

ساعات  4  
-Dessin technique 
Matériaux 
-Travaux pratiques 
 - Electricité générale 

-Hygiène, sécurité et 
environnement 

6  

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

6  

  2  2  4  5  4  5  الرياضيات

  -  -  4  4  4  4  الفيزياء والكيمياء 

  -  -  -  -  4  3  علوم الحياة واألرض 

  2  2  2  2  2 *1  المعلوميات

  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  التربية االسالمية 

 4 4 2  2 2 2  التاريخ والجغرافيا

 2  2 2  2 2 2  الفلسفة

 2  2 2  2 2 2  التربية البدنية 

  1  -  1  -  1  -  المواظبة والسلوك 

  32  س   33  33  س  32  37  س  34  المجموع
  .ساعتان كل أسبوعينبالنسبة للمعلوميات في الجذع الفالحي *     

  
10-3 <Åæ„¢^e<ÙçfÏÖ]<l]ð]†q]<Víéßã¹]< <

 ؛إعدادي بنجاح �عد التعب�z عن الرغبة  3بال�سبة للتالميذ الدين اختتموا السنة  نحو أحد ا��ذوع املUنية التوجيھعن طر�ق  -

 سنة عل األك�FG z بداية السنة الدراسيھ.  19املستفيدون من ال}zبية غ�z النظامية ا�tاصلون ع�N شUادة السلك اإلعدادي، والبالغون  -

 من أحد ا��ذوع غ�z املUنية ؛ إعادة التوجيھعن طر�ق  -

وفقا للمعاييـر الmn تحددoا ال¡�نة ا��Uو�ة املش}zكة للتوجيھ امل�m الmn لUا |امل الصالحية  للتدخل والتدقيق ع�N ، تواجد املقعد oو مبدأ @المعيار  المعتمد:

  املستقبلة. التعليمية للمؤسسات و أللمدير�ات اإلقليمية العملية ، وقد تخول مستوى ا��Uة

   Bac Prof البكالوريا المهنية - 10       
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  مسالك البكالوريا المهنية الجذع المشترك المهني 

����íéuøÊ�íÃé•��e‚i�Ô×ŠÚ����         Conduite de l’exploitation agricole الجذع المشترك الفالحي �

 الجذع المشترك 

 الصناعي

�í‰‚ß�]�ÔÖ^ŠÚ
íéÓéÞ^Óé¹]� �

íéÞ‚Ã¹]�l^éßfÖ]�íÂ^ß‘�Fabrication Mécanique��� �
êÓéÞ^Óé¹]�Äéß’jÖ]�Construction métallique� �

l]†ñ^ŞÖ]�íÂ^ß‘�construction aéronautique� �

�ÔÖ^ŠÚ�í‰‚ß�]
íéñ^e†ãÓÖ]� �

Ø‘]çjÖ]�ìˆãq_æ�ÔéßÓiæ�ÓÖ÷]�Electrotechnique Equipements Communicants� �
ð]ç�]�ÌééÓiæ�‚è�jÖ]� Froid et Conditionnement d’Air� �

�K�íÒ†vj¹]�l^fÒ†¹]�íÞ^é‘��…^é}l]…^éŠÖ]�Maintenance de véhicules automobiles : � �
íéÂ^ß’Ö]�íÞ^é’Ö]��� Maintenance Industrielle� �

l^Óf�Ö]æ�íéi^Úç×Ã¹]�íÞ^é’Ö]�Maintenance Informatique et Réseaux� �
íéÛÎ†Ö]æ�íéÞæ�ÓÖ÷]�Ü¿ßÖ]� Systèmes électroniques numérique� �

íéŠÛ�Ö]�íÎ^ŞÖ]�Ý^¿Þ�…^é}�Vì�‚rj¹]�l^Î^ŞÖ]  Energies Renouvelable � �

�Ù^Ç�ù]æ�ð^ßfÖ]�ÔÖ^ŠÚ
íéÚçÛÃÖ]� �

g�¤]�l^éßÏiæ�áçßÊ�Arts et Techniques du Bois� �
ð^ßfÖ]�Ü‰…��Dessin de Bâtiment� �

ð^ßfÖ]�÷]…æ_�Gros Œuvres du Bâtiment� �

 الجذع المشترك 

 الخدماتي

�Ô×ŠÚ�fŞÖ]�áçßÊ����     Arts Culinaires� �
íÚ^ÃŞÖ]�l^Ú‚}�Ô×ŠÚ�����  Services de Restauration� �

��êÎ‚ßËÖ]�Ù^fÏj‰÷]�Ô×ŠÚReception Hôtel� �
ì…^rjÖ]�Ô×ŠÚ Commerce  � �

íf‰^�]�Ô×ŠÚ������      Comptabilité� �
��ì…]�ý]æ��éŠjÖ]�Ô×ŠÚGestion Administration 

ÔéjŠéqç×Ö]�Ô×ŠÚ Logistique  � �
ð^è‡ù]�ÜéÛ’i�Ô×ŠÚ���    stylisme modélisme � �

 
Lpb––‚nÛa@k�y@òîäè½a@bí‰ìÛbØjÛa@pa‰b�ß@ÖbÏa@ë@ò×�’½a@Êëˆ¦a@oã@éîuìm@ÝîÛ…@Ýîà¤@óuŠí1@@ò‚�ã@Úbi2022@ @

@ @
 
 
 

العمليات  2020/ 2019منذ   - مختلف    zتدب� بالتوجيھ  تم  الmn  الرقمية  املسطرة  خالل  من  ا��اصة  مسار   منظومة  ع�z   تفعيلUا  تم  و 

عن     . Massar service(متمدرس)    zالتعب� خالل  إضافة  ،    والتكو��ية  الدراسية  التوجيھ  رغباتمن  تمت  ا��ان°ية   كما  استمارات 

 2020/2021موسم  خالل  ال��صية والدراسية واملUنية

( السنة    املذكرة الوزار�ة ا��ديدة الmn سوف تصدر الحقاصدور   فور    2021/2022خالل املوسم ا�tاFX  التداب�z  نفس    و سوف يتم اعتماد   -

 FG وق7bا بموقع توجيھ نت.نت .  األمور  سوف يتم توضيح  . املاضية بدأت املنصة خالل األسبوع األخ�z من ف�zاير ) 

 سوف تو²³ الحقا)  2022(ا��دولة  املوالية و±داية السنة الدراسية  ا��ار�ة تكون خالل ف}zت�ن 7Eاية السنة عادة  التوجيھ ال  بال�سبة   -

  من أجل التعب�z عن رغبات التوجيھ وsعبئة  2021/2022 برسمطر�قة sعامل املتعلمات واملتعلم�ن مع منظومة مسار (متمدرس)  شرح   

 .    من انجاز فر�ق موقع توجيھ نت ةتوضيحي oاتسوف نوUt³ا FG وق7bا من خالل فيديو   ، وال��صية واملUنية  ا��ان°ية ات االستمار 

  2021-2020فيديوهات توضيحية لكيفية االختيار و التعبئة في مسار متمدرس السنة الماضية  -1

< << << <

www.youtube.com/watch?v=pkRxBqQAQm4< <www.youtube.com/watch?v=lmfNB0SFOv0< <www.youtube.com/watch?v=0nQQlQT9JRA< <

 المسطرة الرقمية  : التوجيه وإعادة التوجيه     - 11             

www.tahmilsoft.com
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 املراجع املعتمدة:
 واملراسالت الجهو&ة   املذكرات الوزار&ة-
 @www.tawjihnet.net@@ :    .نتانتاجات موقع توجيه نت-

  : مسار متمدرس وباقي االستمارات الدراسية و الجانبية والمهنية    الرقمية   صور توضيحية كيفية التعامل مع رغبات التوجيه -2

< <

< <

< <
� �
@ @
 

 

www.tahmilsoft.com




