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 جهة طنجة تطوان الحسيمة



  

 

 الفهرس

 
 

 

 المقدمة 2ص

 عناصر تعريفية بالبكالوريا المهنية 5ص

 خريطة مسالك البكالوريا المهنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة 6ص

 شعبة الخدمات البكالوريا المهنية: 7ص

 -التجارة  مسلك - 8ص

 -مسلك المحاسبة  - 9ص

 -مسلك اللوجستيك - 02ص

 -مسلك فنون الطبخ  - 00ص

 البكالوريا المهنية: شعبة الهندسة الكهربائية 00ص

 -مسلك الصيانة الصناعية  - 02ص

 -مسلك الصيانة المعلوماتية والشبكات  - 01ص

 05ص
 - السيارات: صيانة المركبات المتحركة خيارمسلك  -

 - الطاقات المتجددة خيار: نظم الطاقة الشمسيةمسلك  - 06ص

 شعبة الهندسة الميكانيكية البكالوريا المهنية: 07ص

 - مسلك التصنيع الميكانيكي -   08ص

 المسار المهني بالتعليم الثانوي اإلعدادي 09ص

 عناصر تعريفية بالمسار المهني باإلعدادي 02ص

 خريطة المسارات المهنية باإلعدادي بجهة طنجة تطوان الحسيمة 00ص

 -مسار إصالح السيارات  - 00ص

 -مسار الفصالة والخياطة  -  02ص

 -الكهرباء الصناعية مسار- 01ص

 - مسار المطعمة - 05ص

 -مسار الميكانيك الصناعية  - 06ص

 -مسار صيانة وضبط آالت الخياطة  - 07ص

 - مسار كهرباء البناء - 08ص

 -مسار  الحدادة الفنية - 09ص
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مسالك البكالوريا 
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تقديم      

 

 

 لماذا إحداث البكالوريا المهنية؟

 عناصر تعريفية بالبكالوريا المهنية

 ما هو نظام التدريس بالبكالوريا المهنية؟

 كيف يتم تنظيم الدراسة بالبكالوريا المهنية؟

• 

•  
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 من يلج البكالوريا المهنية؟

• 

• 
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• 

• 
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 من يحق له االستفادة من نظام الجسور  ؟

• 

• 

 ما المقصود بالتداريب المهنية؟



  

 

 خريطة مسالك البكالوريا المهنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة

6 

 
 

  

 اللوجيستيك
 الصيانة المعلوماتية والشبكات

 المحاسبة
 التجارة

 االستقبال الفندقي 
نظم الطاقة     -الطاقات المتجددة

 الشمسية
 الصيانة الصناعية

 التجارة
 التصنيع الميكانيكي

 المحاسبة

 فنون الطبخ
 الصيانة المعلوماتية والشبكات

 المحاسبة

 صيانة المركبات المتحركة السيارات

 الصيانة الصناعية

 الصيانة الصناعية
 المحاسبة

 المحاسبة

 ال توجد



  

 

 البكالوريا المهنية:
 شعبة الخدمات
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 ما هي أهداف الدراسة بهذا المسلك؟

 شعبة الخدمات             البكالوريا المهنية:
 -مسلك التجارة  -         

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بالتعليم المهني؟

 تكوين أفراد ذوي مهارات  قادرين على:

مزاولة وظيفة تجارية بما تقتضيه منن إسنهنام فني النتنمنوينن والنبنينع واإلرشناد  •

  والتنشيط في فضاء البيع؛

العمل في مقاوالت صناعية أو تجارية أو خدماتية أو إنتاجية، من كل األحجام بنوضنع  •

 المنتجات أو الخدمات المطلوبة رهن إشارة الزبون.    

ه إلى مسلك التجارة  ؟ من ُيَوجَّ

 التالميذ الذين اختتموا بنجاح  الجذع المشترك الخدماتي )في إطار التوجيه(؛ •

 ؛تالميذ السنة  األولى  بكالوريا )في إطار إعادة التوجيه( •

)فني إطنار   حاملو دبلوم التأهيل المهني في تخصن  منالئنم لنمنسنلنك النتنجنارة •

 الجسور(.

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية؟

 المهام  األنشطة المهنية

 التنقيب عن الزبناء .0
  بلورة مشروع التنقينب وتنننظنينمنه وتنحنقنينقنه

 وتحليل النتائج وتداولها.

  التفاوض والبيع .0

 تهييء الزيارة؛ 
  اكتشاف الزبون؛ 
 تقديم العرض وعقد التفاوض؛ 
  .تحليل واستثمار نتائج الزيارة 

  وضع العرض وانطالقه والترويج والتنشيط.   التنشيط التجاري .2

تدبير المنتجات والنتندبنينر  .1
  التجاري

 التموين؛ 

  عرض المنتجات في فضاء البيع؛ 

  .تدبير الفضاء والوقاية من األخطار  

  تتبع والء الزبون .5
 تتبع تنفيذ الطلبات وتوزيعها وأدائها؛ 
 .تحليل نتائج النشاط التجاري  

 السنة الثانية السنة األولى  المادة

 س 0 س 0 اللغة والثقافة العربية

 س 0 س 0 التربية اإلسالمية

 س 1 س 1 اللغة الفرنسية

 س 0  س 0 الفلسفة

 س 2 س 2 اللغة األجنبية الثانية

 س 0 س 0 الرياضيات

 س 0 س 0 التربية البدنية

 س 06 س 07 مجموع التعليم العام

 توزيع الحص  األسبوعية على مواد التعليم العام                     

Savoir ou module 1ère  A 2ème A 

Univers du commerce au Maroc 06h  

Prospection de la clientèle 47 h  

Techniques de vente 126 h  

Télévente 76 h  

Marketing 126 h  

Introduction au droit commercial 126 h  

Documents et calculs commerciaux 06h  

Gestion de relation client  06h 

Gestion des approvisionnements  00h 

Merchandising  126h 

Promotion des ventes  46 h 

Gestion de la caisse  06 h 

e-business  06 h 

Logiciel de gestion commerciale  06 h 

Projet de création d’entreprise  06 h 

Total enseignement professionnel 007h 040 h 

 الحص  األسبوعيةمجموع 

 السنة الثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 06 س 07 التعليم العام

 س 08 س 08 التعليم المهني

 س 21 س 25 المجموع

 ما هي اآلفاق المهنية والدراسية للمسلك؟

 : مهنيا 
يفتح نيل شهادة البكالوريا في مسلك التجارة باب الشغل في مقاولة تجارية أو      

خدماتية أو إنتاجية، تحت تأطير رئيس البيع أو مدير تجاري، كما يسمح له بإنشاء 
 مقاولة خاصة.    

كما أن المسؤوليات التي يتحملها حامل البكالوريا المهنية في التجارة، خالل 
مساره المهني، يمكن أن تقوده إلى أن يصبح مساعدا أو مسؤوال جزئيا أو كليا في 

 وحدة تجارية؛

 :دراسيا
 يفتح الحصول على البكالوريا في مسلك التجارة إمكانية:    

   ولوج الكليات ذات االستقطاب المفتوح؛  
  ولوج معاهد  التكوين المهني لنيل دبلوم تقني متخص  فني تنخنصن  منالئنم

لمسلك البكالوريا المهنية المحصل عليها. أو ولوج  السنة الثناننينة منن هنذه 
المعاهد لنيل دبلوم تقني، في حال عدم التوفق في ننينل شنهنادة النبنكنالنورينا 

 المهنية.
 :ولوج بعض المعاهد والمؤسسات العليا مثل 

تدبير  –في تخصصات: التدبير  اإلداري  ( BTS )أقسام شهادة التقني العالي    -            
 المحاسبة والتسيير؛ –التدبير التجاري –المقاوالت الصغرى والمتوسطة 

 (؛ENCG(المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير   -            
 ؛(ISITT)المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة  -            
 ؛(EST)المدارس العليا للتكنولوجيا  -            
 ).ESITH(المدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسة  -            

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ  x202 06دورية رقم  -
 ، بشأن تدابير تأطيرية لمسالك البكالوريا المهنية؛0209أبريل  02تاريخ    x 09212المذكرة  -
 ؛0209نسخة شتنبر  –مسلك التجارة  –مرجع التكوين  -
 المنظمة لولوج مؤسسات التعليم العالي. المذكرات  -

 
 

  

8 

ع
ننن
جنن
را
م
ال

 

 أين يمكن متابعة الدراسة بهذا المسلك؟

 مؤسسة التكوين المهني الشريكة 
الثانوية التأهيلية  

 المحتضنة
 المديرية

المعهد المتخص  للتكنولوجيا التطبيقية 
 طريق سبتة    و طريق المطار

 تطوان اإلمام الغزالي

المعهد المتخص  للتكنولوجيا التطبيقية 
 طريق سبتة    و طريق المطار

 تطوان جابر بن حيان



  

 

 المهام  األنشطة المهنية

ضمان التدبنينر اإلداري والنمنحناسنبناتني  - 0
 للعالقات الخارجية للمقاولة

 ضمان التدبير اإلداري والمحاسباتي للعالقات مع الموردين؛ 
 ضمان التدبير اإلداري والمحاسباتي للعالقات مع الزبناء؛ 
 ضمان التدبير اإلداري والمحاسباتي للعالقات مع الدولة؛ 
  ضمان التدبير اإلداري والمحاسباتي للعالقات مع األبناك. 

ضمان التدبينر اإلداري والنمنحناسنبناتني  - 0
 للعالقات مع المستخدمين

 ضمان التدبير اإلداري الجاري للمستخدمين؛ 
 المهام المرتبطة بصرف أجور المستخدمين.ضمان  

اإلسهام فني إعنداد تنقنارينر تنركنينبنينة  - 2
 وتحليل الوضع المالي

 تحضير الوثائق التركيبية؛ 
إعداد البيانات المالية واألدوات األخرى لتحليل الوضع النمنالني   

 للمقاولة.

 المشاركة في مراقبة التدبير - 1
 حساب مختلف نفقات المقاولة؛ 
 إعداد مختلف ميزانيات المقاولة. 

 تكوين أفراد قادرين على:

 إجراء المحاسبات؛ •
وتتبع المشتريات والمبيعات وتدبير الطلبيات باستخدام بنرامنج  القيام بعمليات الفوترة  •

 معلوماتية متخصصة؛
  إعداد كشوف األجور واإلقرارات االجتماعية والضريبية الجارية؛  •
التدبير اإلداري والمحاسباتي للعالقات الخارجية للمقاولة بما فيها العالقات مع الزبنناء،   •

 الموردين، الدولة، األبناك؛
   التدبير اإلداري والمحاسباتي للعالقات مع المستخدمين، والذي يشمل: •

فظ وتتبع ملفات المستخدمين، تدبينر النرخن  والنغنيناب، حتدبير الموارد البشرية )  -    
 التنقالت واإلعالم(؛

 بصرف أجور المستخدمين؛تبطة المهام المر -    
 في إعداد تقارير تركيبية وتهيئ أدوات تحليل الوضع المالي؛اإلسهام   •
 من خالل: المشاركة في مراقبة التدبير  •

 حساب مختلف نفقات المقاولة؛ -    
 إعداد مختلف ميزانيات المقاولة. -    

 ما هي أهداف الدراسة بهذا المسلك؟

 البكالوريا المهنية: شعبة الخدمات 
 -مسلك المحاسبة  -

ه إلى مسلك   ؟المحاسبة من ُيَوجَّ

 )في إطار التوجيه(؛التالميذ الذين اختتموا بنجاح  الجذع المشترك الخدماتي  •
 )في إطار إعادة التوجيه(؛تالميذ السنة  األولى  بكالوريا   •
  )في إطار الجسور(.حاملو دبلوم التأهيل المهني في تخص  مالئم لمسلك المحاسبة  •

 توزيع الحص  األسبوعية على مواد التعليم العام

 السنة الثانية السنة األولى المادة

 س 0 س 0 اللغة والثقافة العربية

 س 0 س 0 التربية اإلسالمية

 س 0 س 0 الفلسفة

 س 1 س  1 اللغة الفرنسية 

 س 2 س 2 اللغة اإلنجليزية

 س 0 س 0 الرياضيات

 س 0 س 0 التربية البدنية

 س 06 س 07 مجموع التعليم العام

 مجموع الحص  األسبوعية

 السنة الثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 10 س 14 التعليم العام

 س 11 س 11 التعليم المهني

 س 21 س 25 المجموع

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بالتعليم المهني؟

Savoir ou module 
1ère 

Année 

2ème 
Année 

MODULE 1: Gestion des documents 66h  

MODULE 2: Comptabilité générale : Opérations  courantes 161 h  

MODULE 3: Administration du personnel 66 h  

MODULE 4: Les travaux de fin d’exercice 161 h  

MODULE 1: Droit commercial 66h  

MODULE6 : Logiciels de gestion  121 h 

MODULE 7: Comptabilité de gestion  121 h 

MODULE 1: Mathématiques financières 66h  

MODULE 9: Analyse financière  96 h 

MODULE 10: Les budgets  96 h 

MODULE 11: Législation du travail  64 h 

MODULE 12: Création d’entreprise  64 h 

Total Enseignement Professionnel 194  h   176 h 

Stage en Entreprise 4   Semaines 

 بعض اآلفاق المهنية والدراسية لهذا المسلك

 : مهنيا 
يمكن لحامل شهادة البكالوريا في مسلك المحاسبة منمنارسنة منهنامنه 

 بتأطير من رئيسه المباشر ضمن البنيات التالية:
 مكاتب الخبرة المحاسباتية؛ -
 ومراكز المحاسبة المعتمدة؛  (Les Fudiciaires)الوكالء  -
المصالح المحاسباتية واإلدارية أو المالية لنلنمنقناوالت النخنصنوصنينة أو   -

 الهيئات العمومية؛
والمقاوالت الصنغنرى  TPE"الوحدات الصغرى )المقاوالت الصغيرة جدا "  -

  )أو الجمعيات ... PME"والمتوسطة "

 : دراسيا 
 يفتح الحصول على البكالوريا في مسلك المحاسبة إمكانية ولوج :    

 بعض المعاهد والمؤسسات العليا مثل: 
 (؛ENCGالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير  ) 
( شعبة التدبير اإلجنرائني ISITTالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة ) 

 للفندقة والطعامة؛
 (؛ESTالمدارس العليا للتكنولوجيا ) 
( في تخصنصنات: النتندبنينر اإلداري،  BTSأقسام شهادة التقني العالي  )  

تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطنة، النتندبنينر النتنجناري، النمنحناسنبنة 
 والتسيير؛

 الكليات ذات االستقطاب المفتوح؛ 
معاهد التكوين المهني لنيل دبلوم تقني متخص  في تنخنصن  منالئنم   

لمسلك البكالوريا المهنية المحصل عليها. أو ولوج  السنة الثانية من هنذه 
المعاهد لنيل دبلوم تقني، في حال عدم التوفق في نيل شهادة النبنكنالنورينا 

 المهنية.

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ  x202 06دورية رقم  -
 ، بشأن تدابير تأطيرية لمسالك البكالوريا المهنية؛0209أبريل  02بتاريخ    x 09212المذكرة  -
 ؛0209نسخة شتنبر  –مسلك المحاسبة  –مرجع التكوين  -
 المنظمة لولوج مؤسسات التعليم العالي. المذكرات -

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية؟

 المديرية الثانوية التأهيلية  المحتضنة مؤسسة التكوين المهني الشريكة 
 أصيلة-طنجة الملك فهد بن عبد هللا المعهد المتخص  للتكنولوجيا التطبيقية ابن مرحل 

 العرائش -العرائش-موالي محمد بن عبد هللا  -العرائش -المعهد المتخص  للتكنولوجيا التطبيقية 

 العرائش -القصر الكبير-المحمدية  -القصر الكبير -المعهد المتخص  للتكنولوجيا التطبيقية 

المعهد المتخص  للتكنولوجيا التطبيقية طريق سبتة  
 وطريق المطار 

 تطوان جابر بن حيان

المعهد المتخص  للتكنولوجيا التطبيقية بوزان )مركب 
 وزان(-التكوين المهني شفشاون 

 وزان ابن زهر

 الربيع السبتي الفنيدقبي أ المعهد المتخص  للتكنولوجيا التطبيقية الفنيدق
المضيق 
 الفنيدق 

 أين يمكن متابعة الدراسة بهذا المسلك؟
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 ما هي أهداف الدراسة بهذا المسلك؟

 البكالوريا المهنية: شعبة الخدمات  
 -مسلك اللوجستيك-         

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بالتعليم المهني؟

 تكوين أفراد قادرين على العمل في:

 كل مقاولة تشتمل على نشاط تخزيني؛   •
 المستودعات؛   •
 مخازن المقاوالت اإلنتاجية؛  •
 منصات اللوجستيك.   •

ه إلى مسلك اللوجستيك؟  من ُيَوجَّ

 التالميذ الذين اختتموا بنجاح الجذع المشترك الخدماتي )في إطار التوجيه(؛ •
 تالميذ السنة األولى بكالوريا )في إطار إعادة التوجيه(؛ •
حاملو دبلوم التأهيل المهني في تخص  مالئم لمسلك اللوجستيك  )في إطنار  •

 الجسور(.

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية؟

 المهام الرئيسية األنشطة المهنية

استثمار النوسنائنل النبنشنرينة  .0
  والمادية

 اإلشراف على أنشطة فريق عمل؛ 
 النرافنعنة لنمننناولنة -استعمال الحاملة

 .البضائع

 إدارة تدفق البضائع الواردة  .0
  االستقبال؛ضبط أنشطة 
 إدارة المواقع والمواد في المخزن . 

  الخارجة إدارة تدفق البضائع   .0
  ؛الطلباتإدارة إعداد 
 .إدارة المرسالت  

 السنة الثانية السنة األولى  المادة

 س 0 س 0 اللغة والثقافة العربية

 س 0 س 0 التربية اإلسالمية

 س 1 س 1 اللغة الفرنسية

 س 0  س 0 الفلسفة

 س 2 س 2 اللغة األجنبية الثانية

 س 0 س 0 الرياضيات

 س 0 س 0 التربية البدنية

 س 06 س 07 مجموع التعليم العام

 توزيع الحص  األسبوعية على مواد التعليم العام                     

Savoir ou module 1ère  
Année 2ème Année 

Environnement logistique de l'entreprise 06h  

Notions de mathématiques et statistique 06 h  

Réglementation liée au stockage et  au  transport 
routier de marchandises 

46 h  

Règles d'hygiène et de sécurité 76 h  

Supervision des activités d'une équipe 06 h  

Démarche qualité 06 h  

Tableau de bord 76 h  

Informatique appliquée 16 h  

Réception et déchargement 10 h  

Emballage et palettisation 06 h  

Rangement des stocks 00 h 01 h 

Préparation des commandes  10 h 

Conduite de chariots élévateurs  10 h 

Expédition et chargement  10 h 

Suivi du stock  106 h 

Affectation des moyens humains et matériels  106 h 

Total enseignement professionnel 007h 040 h 

 األسبوعيةالحص  مجموع 

 السنة الثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 06 س 07 التعليم العام

 س 08 س 08 التعليم المهني

 س 21 س 25 المجموع

 ما هي اآلفاق المهنية والدراسية للمسلك؟

 مهنيا:  
، خالل مساره المهني، يمكن  المسؤوليات التي يتحملها حامل البكالوريا المهنية في اللوجيستيك  

رئيس فريق) استقبال، تخزين، إعداد الطلبات، اإلرسال(؛ أو  -:  أن تقوده إلى مواقع مسؤولية مثل
مسؤول مخزن المواد األولية أو المنتجات النهائية؛ أو مسؤول عن وحدة لوجيستيك صغيرة؛ أو 

 . مسؤول مستودع ؛ أو مسؤول جودة في اللوجيستيك

 :دراسيا
 يفتح الحصول على البكالوريا في مسلك اللوجيستيك إمكانية:    

   ولوج الكليات ذات االستقطاب المفتوح؛  

  ولوج معاهد  التكوين المهني لنيل دبلوم تقني متخص  في تخص  مالئم لمسلك البكالوريا
المهنية المحصل عليها. أو ولوج  السنة الثانية من هذه المعاهد لنيل دبلوم تقني، في حال عدم 

 التوفق في نيل شهادة البكالوريا المهنية؛

 :ولوج بعض المعاهد والمؤسسات العليا مثل 
في تخصصات: التسيير اإلداري، تدبير المقاوالت، التدبير ( BTS )أقسام شهادة التقني العالي    -            

 التجاري، المحاسبة والتسيير؛
 ؛  (ENCG)المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير  -           

 ؛(EST)المدارس العليا للتكنولوجيا  -
 ؛   (ESTP)معاهد تكوين التقنيين المتخصصين في األشغال العمومية -
 ؛ (ESITH)المدارس العليا لصناعات النسيج واأللبسة  -
 .                                                      (ESMTL)المعاهد المتخصصة في مهن النقل الطرقي  واللوجستيك  -

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ  x202 06دورية رقم  -
 ، بشأن تدابير تأطيرية لمسالك البكالوريا  المهنية؛0209أبريل  02تاريخ    x 09212المذكرة  -
 ؛0209نسخة شتنبر  –مسلك اللوجستيك  –مرجع التكوين  -
 المنظمة لولوج مؤسسات التعليم العالي. المذكرات  -

 مؤسسة التكوين المهني الشريكة 
الثانوية التأهيلية  
 المحتضنة

 المديرية

 طنجة ابن الخطيب المعهد المتخص  للتكنولوجيا التطبيقية طريق    المطار 

 أين يمكن متابعة الدراسة بهذا المسلك؟
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 المهام  األنشطة المهنية

 إعداد المقبالت  -0
(les hors d’œuvres) 

 إعداد الخضار والفواكه؛ 
 الصلصات الباردة؛تهيئ  

 السلطات؛تهيئ  
 (. )les entrées chaudesالمشهيات الساخنة تهيئ 

 تحضير أنواع الُشْربات  -0
)les potages( 

 ؛(les potages clairsتحضير الشربات الصافية ) 
 ؛(les potages taillésتحضير شربات المقطعات ) 

 ؛(les potages liés) المتماسكةتحضير الشربات  
 ؛(les potages froidsتحضير الشربات الباردة ) 

 .(les potages spéciauxتحضير أنواع الشربات الخاصة ) 

إعداد المنتجات من  -2
  أصل حيواني

 (؛les viandes de boucherieتحضير لحوم الِجزارة ) 
 ؛)les volailles(تحضير الدواجن  

 (؛les gibiersتحضير الَطرائِد ) 
 (؛les abatsتحضير األحشاء ) 

 les garnituresاللحوم ) مزيناتإعداد  
d’accompagnement des produits carnés( 

 األسماك؛ تحضير  
 ؛ )les mollusques(تحضير الرخويات  

 (؛les crustacésالقشريات )تحضير  
 les garnitures(منتجات الصيد البحريمزينات إعداد  

d’accompagnement des produits de pêche(. 

 تحضير التحليات  -1
(les desserts) 

 ؛les pâtes de base(تحضير العجائن األساسية ) 

 ؛les crèmes de base(ة )إعداد الكريمات األساسي 
 les sauces et les coulis de(تحضير صلصات الحلويات  

pâtisserie(  
 les entremetsبعد الطعام ساخنة وباردة ) اتتحضير تحلي 

chauds et froids) . 

تحضير األكالت  -5
 la cuisineالمغربية )

marocaine(  

 (؛les soupes)حضير الحساء ت 
يات الساخنة    ؛(les entrées chaudes)تحضير الُمشه ِ

 تحضير السلطات؛ 
 تحضير أطعمة تعتمد على منتجات اللحوم والصيد البحري؛ 

 les desserts et la)تحضير الحلويات والتحليات المغربية  
pâtisserie marocaine).  

المشاركة في تصميم  -6

وإعداد قوائم الطعام وفي 

 تدبير المطبخ

 إعداد مختلف أنواع قوائم الطعام؛ 

 استعمال مختلفة وثائق اإلدارة في المطبخ؛ 
 إنجاز قوائم الطعام؛ 
  ضمان خدمة قوائم الطعام. 

 مؤسسة التكوين المهني الشريكة 
الثانوية التأهيلية  

 المحتضنة
 المديرية

معهد التكوين المهني في الفندقة 
 والسياحة  المضيق

 عبد الرحيم بوعبيد المضيق
المضيق 
 الفنيدق 

 تكوين أفراد ذوي مهارات  قادرين على:

 بالمطبخ؛تبطة إتقان العمليات المر 

المنجزة مسبقا من طرف  البطاقةالمشاركة في تحضير المأكوالت باحترافية؛ وفق  

 رئيس المطبخ؛ مع مراعاة معايير شروط الصحة والسالمة واحترام منهجية العمل؛

 رجه...االعمل بمقاوالت داخل الوطن أو خ 

 ما هي أهداف الدراسة بهذا المسلك؟

ه إلى مسلك   ؟فنون الطبخ من ُيَوجَّ

 التالميذ الذين اختتموا بنجاح  الجذع المشترك الخدماتي )في إطار التوجيه(؛ 
 تالميذ السنة  األولى  بكالوريا )في إطار إعادة التوجيه(؛  

 حاملو دبلوم التأهيل المهني في تخص  مالئم )في إطار الجسور(. 

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية؟

 أين يمكن متابعة الدراسة بهذا المسلك؟

 البكالوريا المهنية: شعبة الخدمات 
 -مسلك فنون الطبخ  -

 توزيع الحص  األسبوعية على مواد التعليم العام

 السنة الثانية السنة األولى المادة

 س 0 س 0 اللغة والثقافة العربية

 س 0 س 0 التربية اإلسالمية

 س 0 س 0 الفلسفة

 س 2 س  2 اللغة الفرنسية 

 س 2 س 2 اللغة اإلنجليزية

 س 0 س 0 الرياضيات

 س 0 س 0 التربية البدنية

 س 05 س 06 مجموع التعليم العام

                  المسلكبعض اآلفاق المهنية والدراسية لهذا 

 مهنيا:  
يمكن لحامل شهادة البكالوريا في مسلك فنون الطبخ ممارسة مهامه بنتنأطنينر 

مطاعم مختلف مؤسسات اإلقنامنة  -من رئيسه المباشر ضمن بنيات من قبيل: 
منطناعنم  -المصنفة: )الفنادق، بيوت الضيافة، النوادي الفندقنينة ، ريناض، ....( 

  سفن الرحالت البحرية... -منظمي الحفالت  -مستقلة 
 دراسيا:  

 يفتح الحصول على البكالوريا في مسلك فنون الطبخ إمكانية ولوج :    
 بعض المعاهد والمؤسسات العليا مثل: 

( شعبة النتندبنينر اإلجنرائني ISITTالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة )      
 للفندقة والطعامة؛

 ( تخص   التدبير السياحي؛ BTSأقسام شهادة التقني العالي )      
المعاهد المتخصصة للتكنولوجينا النتنطنبنينقنينة النفننندقنينة والسنيناحنة      

STAHT ).( 
 الكليات ذات االستقطاب المفتوح؛ 
معاهد التكوين المهني لنيل دبلوم تقني متخص  في تخص  مالئم لمسلنك   

البكالوريا المهنية المحصل عليها. أو ولوج  السنة الثانية من هذه المعاهد لننينل 
 دبلوم تقني، في حال عدم التوفق في نيل شهادة البكالوريا المهنية...

 السنة الثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 10 س 10 التعليم العام

 س 26 س 26 التعليم المهني

 س 25 س 26 المجموع

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بالتعليم المهني؟

Savoir ou module 1ère Année 2ème Année 

Métier et formation et Exploration au milieu professionnel 30h  

Hygiène, salubrité et sécurité en cuisine 10h  

Outillage et équipements 30h  

Notion de base en gestion de cuisine 30h  

Connaissances des produits alimentaires 30h  

Préparations fondamentales de cuisine 60h  

Traitement des fruits et légumes 40h  

Réalisation des hors d’oeuvre 71h  

Techniques de cuisson 30h  

Réalisation des potages 60h  

Traitements des produits d’origine animale 130h  

Pâtes de base, crème de base et desserts 91h  

Cuisine marocaine  220h 

Gestion et organisation d’une cuisine  41h 

Relations professionnelle  30h 

Conception, élaboration et préparation des menus  220h 

Présentations culinaires  41h 

Droit du travail  10h 

Techniques de recherche d’emploi  30h 

Total Enseignement Professionnel 660h 640h 

Stage en Entreprise 4 Semaines 

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ  x202 06دورية رقم  -
 ، بشأن تدابير تأطيرية لمسالك البكالوريا المهنية؛0209أبريل  02بتاريخ    x 09212المذكرة  -
 ؛0209نسخة شتنبر  –مسلك فنون الطبخ  –مرجع التكوين  -
 المنظمة لولوج مؤسسات التعليم العالي. المذكرات -

 مجموع الحص  األسبوعية
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شعبة  البكالوريا المهنية:
 الهندسة الكهربائية
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 ما هي أهداف الدراسة بهذا المسلك؟

 البكالوريا المهنية: شعبة الهندسة الكهربائية
 -مسلك الصيانة الصناعية  -       

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بالتعليم المهني؟

 تكوين أفراد قادرين على:

 إصالح األعطاب في المجال الميكانيكي والكهربائي والهيدروليكي؛ •
 تحليل اشتغال المعدات واالستعانة بتكنولوجيات التشخي  والتدخل؛  •
العمل في المقاوالت المنتمية لقطاعات اقتصادية متنوعة بحيث يقومون بخدمة  •

 الصيانة فيتدخلون فرديا أو ضمن فريق.                  

ه إلى مسلك الصيانة الصناعية؟  من ُيَوجَّ

 التالميذ الذين اختتموا بنجاح  الجذع المشترك المهني الصناعي )في إطار عملية التوجيه(؛ •
 تالميذ السنة األولى بكالوريا علمية أو تقنية أو مهنية صناعية؛ )في إطار عملية إعادة  التوجيه(؛ •
   حاملو دبلوم التأهيل المهني في تخص  مالئم للصيانة الصناعية )في إطار الجسور(. •

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية؟

 المهام  المهنيةاألنشطة 

 الصيانة التصحيحية .0

 تشخي  العطب؛ 
 تهيئ إصالحه؛ 
 إنجاز اإلصالحات؛ 
 القيام بتقرير بشأن التدخل؛ 
 .تحيين الملف التقني للمعدات 

 الصيانة الوقائية  .0
 المراقبة؛ 

 .التحذير مما يبدو غير عادي 

وضننننع الننننتننننطننننويننننرات           .2
 والتغييرات الضرورية

 
 .اقتراح تطويرات وتغييرات وتحقيقها 

 تركيب معدات جديدة ووضعها في الخدمة.  إدماج معدات جديدة .1

 التواصل ضمن فريق .5

 الحوار ضمن فريق؛ 
 مجموعة تفكير؛ 
 .تبليغ ونقل معلومات 

 السنة الثانية السنة األولى  المادة

 س 0 س 0 العربيةاللغة والثقافة 

 التربية اإلسالمية
 س 0 س 0

 الفرنسيةاللغة 
 س 2 س 2

 الفلسفة
 س 0  س 0

 اللغة األجنبية الثانية
 س 2 س 2

 الرياضيات
 س 2 س 2

 الكيمياء -الفيزياء 
 س 2 س 2

 س 0 س 0 التربية البدنية

 س 09 س 02 مجموع التعليم العام

 الحص  األسبوعية على مواد التعليم العام                     توزيع 

Savoir ou module 1ère  A 2ème A 

Analyse de circuits à C.C 16h  

Analyse de circuits à C.A 06 h  

Installation et dépannage de moteurs et 
génératrices à C.C 

 02h 

Installation et dépannage de moteurs et 
génératrices à C.A 

 126h 

Commande des machines par automate 
programmable 

 166h 

Circuits électroniques analogiques 16 h  

Circuits électroniques numériques 16 h  

Installation Commandes électroniques de moteurs  42h 

Analyse fonctionnelle des systèmes 46 h  

Notions de base en mécanique 76 h  

Arbres, roulements, coussinets 76 h  

Transmissions des mouvements  46h 

Alignement conventionnel 46h  

Analyse de circuits pneumatiques et circuits 
hydrauliques 

 12 h 

Gestion de la maintenance  16 h 

Sensibilisation à la qualité 77h  

Total enseignement professionnel 007h 040 h 

 مجموع الحص  األسبوعية

 السنة الثانية السنة األولى نوع التعليم
 س 09 س 02 التعليم العام

 س 08 س 08 التعليم المهني

 س 27 س 28 المجموع

 ما هي اآلفاق المهنية والدراسية للمسلك؟

 : مهنيا 
المسؤوليات التي يتحملها حامل البكالوريا المهنية في الصيانة الصناعية، خالل    

 مساره المهني، يمكن أن تقوده إلى: 
  مواقع مسؤولية كالتأطير الكلي أو الجزئي لوحدة صيانة؛ 
                                                          .توسيع إمكانيات ترقيه المهني عند تراكم الخبرة والكفايات التي يكتسبها

 دراسيا:
 يفتح الحصول على البكالوريا في مسلك الصيانة الصناعية إمكانية:    

   ولوج الكليات ذات االستقطاب المفتوح؛  
  ولوج معاهد  التكوين المهني لنيل دبلوم تقني متخص  في تخص  مالئم

لمسلك البكالوريا المهنية المحصل عليها. أو ولوج  السنة الثانية من هذه 
 المعاهد لنيل دبلوم تقني، في حال عدم التوفق في نيل شهادة البكالوريا المهنية.

 :ولوج بعض المعاهد والمؤسسات العليا مثل 
في تخصصات: صيانة السيارات، الصيانة ( BTS )أقسام شهادة التقني العالي    -          

 .الصناعية، ابتكار المنتوج الصناعي، تقنيات الكهرباء
 ( FST )كليات العلوم والتقنيات  -          
  ( ENSA )المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية  -        

 ( ENSAM)المدارس الوطنية  العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء ومكناس  -        

 .(ISS)المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات  -      

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ  x202 06دورية رقم  -
 ، بشأن تدابير تأطيرية لمسالك البكالوريا  المهنية؛0209أبريل  02تاريخ    x 09212المذكرة  -
 ؛0209نسخة شتنبر  –مسلك الصيانة الصناعية  –مرجع التكوين  -
 المنظمة لولوج مؤسسات التعليم العالي. المذكرات  -

 بالجهة؟ أين ُيدرَّس هذا المسلك 

 طنجة أصيلة؛الثانوية التأهيلية أبو بكر الرازي  بمديرية   -
  ؛الفح  أنجرة بمديرية   قنية القصر الصغيرالثانوية الت -
والثانوية التأهيلية منوالي منحنمند  —القصر الكبير  -الثانوية التأهيلية المحمدية  -

 ؛  العرائشبن عبد هللا بمديرية  
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 التالميذ الذين اختتموا بنجاح الجذع المشترك الصناعي )في إطار  عملية التوجيه(؛ 
  تالميذ السنة األولى بكالوريا علمية أو تقنية أو مهنية صناعية )فني إطنار عنمنلنينة

 إعادة التوجيه(؛
 .)حاملو دبلوم التأهيل المهني في تخص  مالئم)في إطار الجسور  

ه إلى مسلك الصيانة المعلوماتية والشبكات   ؟من ُيَوجَّ

 بعض اآلفاق المهنية والدراسية لهذا المسلك

 المهام  األنشطة المهنية

لنننننننندراسننننننننة ا .0
  والتخطيط

   التقني؛ التفعيلالمشاركة في جمع المعلومات ودراسة إمكانية 

   تشغيل األجهزة المعلوماتية  أو الشبكنة )اإلتنقنان، معيقات  تحديد
 لتشغيل، الصيانة إلخ..(؛االجودة، األمان، 

 التمكن من خصائ  األجهزة والبرامج التي سيتم استخدامها؛ 

  تصميم بنية إرساء الشبكة؛ 

  المشاركة في عمليتي تخطيط وإرساء الشبكة؛ 

  .توثيق ملف تصميم مفصل  

 التثبيت واإلعداد.  0

   تثبيت وإعنداد األجنهنزة النطنرفنينة«équipement terminal»   
 ، اللوحة، طابعة، الهاتف...(؛ (Serveur)، الخادمالحاسوب(

  إعداد بنية الكابالت في بيئة شبكية؛ 

  ( تثبيت وإعداد شبكة منعنلنومناتنينة ) منحنول(Commutateur، 

 ، ...إلخ. (Routeur)الموجه 

اإلدارة .  2
  والتأمين

  والسياسة الخاصة بالشركة؛ التدبير إدارة الشبكة حسب إجراءات 

  ضمان أمن الشبكة؛ 

  المشاركة في التدقيق األمني؛ 

  .توفير الدعم لمستخدمي الشبكة 

النننتنننشنننخنننيننن  .  1 
  والصيانة

  اإلشراف على تشغيل الشبكة؛ 

  تحسين وتجويد أداء الشبكة؛ 

   البيانات؛حفظ تأمين 

  حل المشاكل المرتبطة بالشبكة؛ 

  توثيق المشاكل والحلول المقدمة. 

النننننتنننننكنننننوينننننن  .  5
 والمساعدة

  ؛تقديم الدعم التقني للزبون 

   المنتوجاستخدام تدريب الزبون على. 

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية؟

 مجموع الحصص األسبوعية

 السنة الثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 19 س 20 التعليم العام

 س 11 س 11 التعليم المهني

 س 37 س 31 المجموع

 البكالوريا المهنية: شعبة الهندسة الكهربائية    
 -مسلك الصيانة المعلوماتية والشبكات  -   

Savoir ou module 1ère A 2ème A 

Bureautique 126h  

L’essentiel en technologie de l’information 106h  

Système d'exploitation Open Source (LINUX) 166h  

Sécurité d'un poste informatique 07h  

Diagnostic et maintenance d’un poste informatique 06h  

Installation et configuration d’un réseau informa-
tique 

 116h 

Administration d'un réseau sous Windows  106h 

Sécurité d'un réseau informatique  166h 

Diagnostic, maintenance et assistance technique 
d'un réseau informatique 

 126h 

Moyens de recherche d’emploi  20h 

Total Enseignement Professionnel 007h 040h 

Stage en Entreprise 7 Semaines 

 ما هي أهداف الدراسة بهذا المسلك؟

 تكوين أفراد قادرين على:

  حلول؛ الإجراء الدراسة، وتقديم : لدراسة والتخطيطا 
  ؛تثبيت وإعداد األنظمة المعلوماتية والشبكة: التثبيت واإلعداد  
  إدارة األنظمة المعلوماتية والشبكة؛: اإلدارة والتأمين 
  القيام بعملية التشخي  وصيانة األجهزة المنعنلنومناتنينة :  التشخي  والصيانة

 والشبكة؛
  توفير المساعدة والتكوين حضوريا أو عن ُبعد: التكوين والمساعدة . 

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بالتعليم المهني؟

 : مهنيا
يمكن لحامل البكالوريا المهنية في الصيانة المعنلنومنينات والشنبنكنات، خنالل 

 مساره المهني، أن يقوم بالمهام اآلتية: 
  ممارسة األعمال المرتبطة بالصيانة المعلوماتية في المقاوالت النمنننتنمنينة

 لقطاعات االقتصاد وتكنولوجيا المعلوماتية الحديثة؛
  مواقع المسؤولية كالتأطير الكلي أو الجزئي لوحدة صيانة؛ تقلد 
 توسيع إمكانيات ترقيه المهني ...مراكمة خبرة وكفايات تسمح له ب 

 :دراسيا
إمكانية الصيانة المعلوميات والشبكات يفتح الحصول على البكالوريا في مسلك 

  ولوج:
 :بعض المعاهد والمؤسسات العليا مثل 
 ؛ENSA)المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ) -

 (؛ENSAMالمدارس الوطنية العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء ومكناس)- 
 ؛)ESTالمدارس العليا للتكنولوجيا )-
   كليات العلوم والتقنياتFST)؛) 
( تنخنصن : األننظنمنة والشنبنكنات BTSأقسام شهادة النتنقننني النعنالني )-

 المعلوماتية؛

 الكليات ذات االستقطاب المفتوح؛ 
  معاهد التكوين المهني لنيل دبلوم تقني متخص  في تخص  مالئم لمسلك

البكالوريا المهنية المحصل عليها. أو ولوج السنة الثانية من هذه المعاهد 
 لنيل دبلوم تقني، في حال عدم التوفق في نيل شهادة البكالوريا المهنية...

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ  x202 06دورية رقم  -
، بشأن تدابير تأطيرية لمسالك البنكنالنورينا 0209أبريل  02بتاريخ    x 09212المذكرة   -

 المهنية؛
 ؛0209نسخة شتنبر  –مسلك الصيانة المعلوماتية والشبكات –مرجع التكوين  -
.المنظمة لولوج مؤسسات التعليم العالي المذكرات -  

 توزيع الحص  األسبوعية على مواد التعليم العام

 السنة الثانية السنة األولى المادة

 س 0 س 0 اللغة والثقافة العربية

 س 0 س 0 التربية اإلسالمية

 س 0 س 0 الفلسفة

 س 2 س  2 اللغة الفرنسية 

 س 2 س 2 اللغة اإلنجليزية

 س 2 س 2 الرياضيات

 س 2 س 2 الكيمياء -الفيزياء 

 س 0 س 0 التربية البدنية

 س 09 س 02 مجموع التعليم العام

 المديرية الثانوية التأهيلية   مؤسسة التكوين المهني الشريكة 

المعهد المتخص  للتكنولوجيا التطبيقية في   
 NTICالتقنيات الجديدة لإلعالم و االتصال  

 أصيلة-طنجة أبو العباس السبتي

 المضيق الفنيدق  مرتيل -اإلمام الغزالي  تطوان -األوفشورينغ 

 أين يمكن متابعة الدراسة بهذا المسلك؟
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 البكالوريا المهنية: شعبة الهندسة الكهربائية  
 - صيانة المركبات المتحركة خيار: السياراتمسلك  -

 -هي أن يتمكن الطالب الحاصل على البكالوريا المهنية في مسلك صيانة المركبات النمنتنحنركنة   

 من: -خيار السيارات 

ممارسة نشاطه المهني في جميع مجاالت صيانة السيارات )من ميكانيك، وكهرباء، ومنكنوننات  -

هدروليكية، ونظم إلكترونية، وأجهزة التكييف، ونظام العجالت وحسن استعمال النتنكنننولنوجنينا 

لتشخي  جيد( سواء في المقاوالت المعتمدة على شبكات المصنعين لنلنسنينارات، )منن فنروع 

وتجار ووكالء( أو في المقاوالت التي تقوم بإصالح وصيانة المركبات والسيارات من كل األنواع توخينا 

 للجودة المنشودة.  

 التالميذ الذين اختتموا بنجاح الجذع المشترك المهني الصناعي؛ )في إطار عملية التوجيه( •
 تالميذ السنة األولى بكالوريا علمية أو تقنية أو مهنية صناعية؛ )في إطار عملية إعادة التوجيه( •
 حاملو دبلوم التأهيل المهني في تخص  مالئم لمسلك  صيانة المركبات المتحركة. ) الجسور( •

 ماهي أهداف الدراسة بهذا المسلك المهني؟

ه إلى مسلك    ؟صيانة المركبات المتحركة خيار: السياراتمن ُيَوجَّ

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بهذا المسلك؟

Modules 

1ère
   année 2ème année 

S1 S2 S1 S2 

Travaux de la Mécanique générale         

Principe d’électricité et d’électronique de base         

Métier et formation         

Métier et formation dans le secteur automobile 
24       

Santé et sécurité au travail  40        

Caractéristiques des véhicules automobiles 10       

Etude et réparation des Moteurs thermiques 130       

Entretien des systèmes de refroidissement et de lubrification. 10       

Entretien d'un système d'alimentation en carburant (essence 
et diesel) niveau 1   130     

Entretien d'un système de direction, de suspension et trains 
roulants   140     

Electricité et électronique appliquée automobile     120   

Entretien d'un système d'alimentation en carburant (essence 
et diesel) niveau 2     100   

Entretien d'un système de transmission     70   

Entretien d'un système de freinage       60 

Entretien et réparation du circuit de climatisation       60 

Méthodes et outils de diagnostic       60 

Gestion d’atelier       60 

La maintenance préventive       30 

Moyens de recherche d'emploi       16 

Total enseignement professionnel 
324 270 290 216 

194 176 

Stage en entreprise 4      semaines  

 بعض اآلفاق المهنية والدراسية لهذا المسلك

 

 مهنيا:  
خيار السيارات، خالل انندمناجنه فني -آفاق حامل البكالوريا المهنية في صيانة المركبات المتحركة  

 سوق الشغل هي: 

  إمكانية  ترأس و تأطير ورشة صغيرة في صيانة  وإصالح السيارات؛ 

 اكتساب مهارة خاصة في التعامل مع الزبون وتقديم النصيحة له في مجال السيارات؛ 

                                                    .توسيع إمكانيات ترقيه المهني عند تراكم الخبرة وإظهار الكفايات التي اكتسبها                                                                                                                                

 :دراسيا
 خيار السيارات:-يفتح الحصول على البكالوريا في مسلك صيانة المركبات المتحركة     

   ولوج الكليات ذات االستقطاب المفتوح؛  

  ولوج معاهد  التكوين المهني لنيل دبلوم تقني متخص  في تخص  مالئم لمسلك النبنكنالنورينا
المهنية المحصل عليها. أو ولوج  السنة الثانية من هذه المعاهد لنيل دبلوم تقني، في حال عندم 

 التوفق في نيل شهادة البكالوريا المهنية؛
 ( في تخص : صيانة السيارات. ( BTS أقسام شهادة التقني العالي   -     
 :ولوج بعض المعاهد والمؤسسات العليا مثل 
 ؛EST+ المدارس العليا للتكنولوجيا  ( FST )كليات العلوم والتقنيات  -      
 ؛ ( ENSA )المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية  -      
 .( ENSAM )المدارس الوطنية  العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء ومكناس  -      

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ   X 02 06دورية رقم  -
، بشأن تدابير تأطيرية لمسالك البنكنالنورينا  0209أبريل  02تاريخ    X 0912المذكرة  -

 المهنية؛
 ؛0209خيار السيارات، نسخة -مرجع التكوين  مسلك صيانة المركبات المتحركة  -

 .المنظمة لولوج مؤسسات التعليم العالي المذكرات  -

 المهام  األنشطة المهنية

استقبال الزبنناء وتندبنينر    -0

 تدخالت الخدمة السريعة.

 استقبال الزبناء والتكفل بتقديم الخدمة السريعة لسياراتهم؛ •

استبدال المواد المستهنلنكنة، واألجنزاء النمنتنلكنلنة والنغنينر   •
 الصالحة للسيارة؛

فح  و استبدال وضبط أجزاء نظام الفرملنة والنربنط األرضني  •
 للسيارات؛

 استبدال األجزاء الهامشية لمحركات السيارات؛  •

ضمان تهييئ السيارات عند تسليمها لنلنزبننناء، منع النتندبنينر   •
 المحكم  لجودة الخدمات المقدمة لهم.

إجراء عمليات التشخي    -0

وتننندبنننينننر  عنننلنننى السنننينننارات

 .التدخالت

جمع وتحليل المعلومات المقدمة من قبل  الزبائنن لنلنتنكنفنل  •
 بخدمة سياراتهم.

إجراء الفحوصات والتجارب المختلفة على السيارات منن أجنل   •
 تدقيق التشخي ؛

 تشخي  مواطن الخلل في أداء  نقل الحركة في السيارات؛  •

تشخي  األعطاب وإرجاع معدات الراحة والسالمة للسنينارات  •
 كما كانت في السابق؛

 إعداد تقديرات اإلصالح بعد التدخالت  التشخيصية؛ •

تدبير العالقات المهنننينة والنتنجنارينة منع النزبنون والشنركنة   •
 المصنعة والموردين؛

ضمان تدبير التوثيق وتقاسم المعلومات النتنقنننينة  النخناصنة   •
 بالخدمة ما بعد البيع للسيارات.

إصالح الوظائف الكهربائية   -2

 .للمركبات

 فح  التركيبات الكهربائية للسيارات؛ •

إعادة التجهيزات الكهربائية للمحركات الحرارية للسيارات إلنى  •
 سابق عهدها؛

ارات الكهربائية للسيارات؛ •  فح  وإصالح الدَّ

  فح  وإصالح أجهزة الراحة والسالمة واالتصال  للسيارات؛ •

  فح  وإصالح أنظمة تكييف السيارات.  •

إصننالح مننكننونننات مننحننرك  -1

 .السيارة وأجزائها

 تركيب وإزالة وتفكيك وإعادة تجميع مكونات األنظمة المختلفة؛ •

 إصالح مكونات مختلف أنظمة السيارات؛ •

شغيل السيارات تماشيا مع المعايير المعمول بنهنا فني هنذا ت •
 المجال؛

 التحقق من األداء األمثل للسيارة؛ •

 إصالح مكونات محرك وأجزاء السيارات؛ •

 ضبط مكونات وأنظمة  السيارة وفًقا لبيانات الشركة المصنعة؛  •

إنجاز تقارير عن حالة المحركات والنتنركنينبنات النمنينكناننينكنينة  •
 للسيارات؛

تحديد العمليات والتنظيم الواجب تنفيذهما لتجديد مجموعات  •
 المكونات الميكانيكية؛

 إصالح أنظمة القيادة والفرملة للسيارات. •

 . تسليم السيارة للزبون -5

 إتمام وثائق تتبع الصيانة؛ •
 تقديم شرح مفصل عن التدخل ألي زبون؛  •
 تقديم النصائح للزبون؛ •
  إنجاز الفاتورة؛ •
 عناصر الفاتورة. تسويقشرح و •

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية؟

 الحص  األسبوعيةمجموع 

 السنة الثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 09 س 02 التعليم العام

 س 08 س 08 التعليم المهني

 س 27 س 28 المجموع

 بالجهة؟ أين ُيدرَّس هذا المسلك 
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 البكالوريا المهنية: شعبة الهندسة الكهربائية     
 - الطاقات المتجددة خيار: نظم الطاقة الشمسيةمسلك  -

تكوين أفراد قادرين على تركيب وصيانة نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية والنحنرارينة؛ بنحنينث 

 يمكنهم مزاولة نشاطهم المهني في شركات قطاع الطاقة المتجددة: نظم الطاقة الشمسية:

 المقاوالت المتخصصة في تركيب وصيانة التجهيزات؛ -

 موزعو المعدات الشمسية؛ -

 ؛( Matériel  solaire thermique)مصنعو معدات الشمسية الحرارية  -

 .... (  Matériel  solaire photovoltaïque) .مصنعو معدات الشمسية الكهروضوئية -

 التالميذ الذين اختتموا بنجاح الجذع المشترك المهني الصناعي؛ )في إطار عملية التوجيه( •
 تالميذ السنة األولى بكالوريا علمية أو تقنية أو مهنية صناعية؛ )في إطار عملية إعادة التوجيه( •
 . ) الجسور(الطاقات المتجددة حاملو دبلوم التأهيل المهني في تخص  مالئم لمسلك  •

 ماهي أهداف الدراسة بهذا المسلك المهني؟

ه إلى مسلك    ؟ الطاقات المتجددة خيار: نظم الطاقة الشمسيةمن ُيَوجَّ

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بهذا المسلك؟

 المهام  األنشطة المهنية

 اإلعداد للتركيب  -0

 التعرف على الملف؛ •
 التعرف على الموقع وصعوباته؛  •
 إجراء كشف تقييمي للوضع؛   •
 التحديد الكمي للمواد والمعدات التي سيتم استخدامها؛  •
 اختيار المعدات؛  •
 اقتراح طريقة عمل للتركيب ؛  •
 فهم المخاطر واختيار معدات الحماية.  •

 عملية التركيب    -0

استالم ومراقبة المعدات والمواد واألدوات والنتنجنهنينزات والنلنوازم  •
 ؛(accessoires)التكميلية 

 المعدات واللوازم التكميلية؛تثبيت   •
  تحديد وتعقب مرور الشبكات المختلفة؛ •
 تجميع وربط عناصر التركيب؛  •
 وربط المعدات فيما بينها؛ تسليك •
  تدبير عمليات التركيب في احترام تام لمراحل تقدم األشغال؛ •
مراقبة مدى احترام القوانين الجاري بها العمل وكنذا النتنحنقنق منن  •

  مطابقة العمل المنجز للعمل المطلوب.

 إدخال التركيب للخذمة -2
 إجراء االختبارات والتدخل في حالة االختالالت المحتملة؛ •
 إجراء الضبط المسبق للتركيب؛  •
 تشغيل جميع المعدات.  •

  صيانة وإصالح التركيب -1

 التعرف على الموقع وصعوباته )الوصول إلى المبني، والتصاريح،...(؛ •
 ضمان الحماية لألشخاص والممتلكات في الموقع؛ •
 تشخي  واقتراح حلول مالئمة للمشاكل التقنية؛  •
 انجاز التعديالت الالزمة والقيام باإلعدادات الجديدة؛  •
 إعادة تنظيم  الموقع. •

 التواصل  -5

جمع وإرسال المعلومات الشفوية و/أو الكتابية )داخل اإلدارة أو  منع   •
 الموردين والزبناء والمهندس المعماري ومنسق األمن، ...(؛

 شرح شفهي لكيفية تشغيل الجهاز و/أو التركيب؛  •
 إعداد تقارير التدخل.  •

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية؟

 الحص  األسبوعيةمجموع 

 السنة الثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 09 س 02 التعليم العام

 س 08 س 08 التعليم المهني

 س 27 س 28 المجموع

 بالجهة؟ أين ُيدرَّس هذا المسلك 

والثانوية التأهيلية محمد بن عبد الكريم الخطابي  بنمندينرينة   ،الثانوية التأهيلية المهدي المنجرة  -

  .طنجة أصيلة
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Module 1ére année 2éme année 

1. Métier et Formation 30 h   

2. Santé et Sécurité au travail     

- Les principaux organismes de prévention des accidents 

44 h 

  

- Régime et réglementation marocains   

- Approche globale sur le système de protection des personnes   

3. Dessin technique     

- Normes et représentations 
60 h 

  

- Dessins d’architecture   

- Schémas fluidiques et schémas électriques   40 h 

4. Notions du système solaire     

- Gisement solaire 

10 h 

  

- Fondamentaux du système solaire photovoltaïque   

- Fondamentaux du système solaire thermique   

1. Physique appliquée     

- Électricité     

o Circuits électriques en Courant Continu 
10 h 

  

o Circuits électriques en Courant Alternatif   

o Démarrage des machines à courant alternatif   16 h 

o Appareillage de commande et de protection   60 h 

- Électronique 

100 h 

  

- Thermique   

- Mécanique des fluides   

6. Hydraulique industrielle )Plomberie de base(     

- Circuits hydrauliques (thermique et solaire)   
60 h 

- Assemblage des tubes   

7. Conception des systèmes photovoltaïques     

- Composants photovoltaïque 100 h   

- Plans d’installation photovoltaïque   

100 h - Standards de qualité   

- Systèmes solaires hybrides   

1. Conception des systèmes solaire thermiques     

- Composants solaires solaire thermiques 100 h   

- Plans d’installations solaires thermiques   

100 h - Standards de qualité   

- Systèmes solaires hybrides   

9. Efficacité énergétique appliquée aux systèmes solaires     

- Détermination et mesure des pertes   

31 h - Bilan énergétique et calcul du rendement   

- Amélioration des performances du système   

10. Installation et maintenance de systèmes solaires     

- Analyse de chantier   

161 h 

- Installation photovoltaïque domestique   

- Installation du pompage solaire   

- Installation du chauffe-eau solaire   

- Maintenance du système solaire photovoltaïque   

- Maintenance du système solaire thermique   

Total Enseignement Professionnel 194 h 176 h 

Stage en entreprise Facultatif 4 semaines 

 بعض اآلفاق المهنية والدراسية لهذا المسلك

 مهنيا:  
، خنالل  الطاقات المتجددة خيار: ننظنم النطناقنة الشنمنسنينةآفاق حامل البكالوريا المهنية  مسلك 

 اندماجه في سوق الشغل هي: 

  إمكانية  العمل في شركات قطاع الطاقة المتجددة: نظم الطاقة الشمسية؛ 

  ؛ الطاقة الشمسيةاكتساب مهارة خاصة في التعامل مع الزبون وتقديم النصيحة له في مجال 

                                                    .توسيع إمكانيات ترقيه المهني عند تراكم الخبرة وإظهار الكفايات التي اكتسبها                                                                                                                                
 :دراسيا

 : الطاقات المتجددة خيار: نظم الطاقة الشمسيةيفتح الحصول على البكالوريا في مسلك     

   ولوج الكليات ذات االستقطاب المفتوح؛  

  ولوج معاهد  التكوين المهني لنيل دبلوم تقني متخص  في تخص  مالئنم لنمنسنلنك النبنكنالنورينا
المهنية المحصل عليها. أو ولوج  السنة الثانية من هذه المعاهد لنيل دبلوم تقننني، فني حنال عندم 

 التوفق في نيل شهادة البكالوريا المهنية؛

  أقسام شهادة التقني العالي BTS )في تخص : الطاقية؛ ) 

  معاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجناعنة النطناقنينة  بنطنننجنة و وجندة و ورزازات   
(IFMEREE ). 

   :ولوج بعض المعاهد والمؤسسات العليا مثل 
 ؛ESTالمدارس العليا للتكنولوجيا  -      
 ؛ ( ENSA )المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية  -      
 .( ENSAM )المدارس الوطنية  العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء ومكناس والرباط  -      

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ   X 02 06دورية رقم  -
 ، بشأن تدابير تأطيرية لمسالك البكالوريا  المهنية؛0209أبريل  02تاريخ    X 0912المذكرة  -
 ؛0209، نسخة  نظم الطاقة الشمسية: الطاقات المتجددة خيارمرجع التكوين  مسلك  -

 .المنظمة لولوج مؤسسات التعليم العالي المذكرات  -

ع
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 السنة الثانية السنة األولى  المادة

 س 0 س 0 اللغة والثقافة العربية

 س 0 س 0 التربية اإلسالمية

 س 0 س 0 الفلسفة

 س   2 س   2 اللغة الفرنسية 

 س 2 س 2 اللغة األجنبية الثانية

 س 2 س 2 الرياضيات

 س 2 س 2 الكيمياء -الفيزياء 

 س 0 س 0 التربية البدنية

 س 09 س 02 مجموع التعليم العام

 توزيع الحص  األسبوعية على مواد التعليم العام



  

 

شعبة  البكالوريا المهنية:
 الهندسة الميكانيكية

 
 

  

01 



  

 

ُتحدد المهمة الرئيسية للحاصل على البكنالنورينا النمنهنننينة فني مسنلنك النتنصنننينع 
، أو سلسلة أجزاء صغنينرة منتنفناوتنة بسيطةالميكانيكي، في إنتاج قطع غيار ميكانيكية 

التعقيد، تخ  سواًء اآلالت التقليدية العادية، أو التي يتم توجيهها رقنمنًينا،حنينث ينتنم 
تصميمها لتالئم مختلف التركيبات الميكانيكية: كتصنيع القوالب، وآالت اإلنتاج، واألدوات 

 وغيرهما. الصناعية الخاصة بقطاعي السيارات والطيران

 ماهي أهداف الدراسة بهذا المسلك؟

ه إلى مسلك التصنيع الميكانيكي؟  من ُيَوجَّ

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بهذا المسلك؟

 بعض اآلفاق المهنية والدراسية لهذا المسلك

   

 مهنيا:   
 آفاق حامل البكالوريا المهنية في مسلك التصنيع الميكانيكي خالل مساره المهني، هي:   

 ...االندماج في سوق الشغل، ترأس ورشة عمل، إنشاء مقاولة خاصة به 

                                                   .توسيع إمكانيات ترقيه المهني عند تراكم الخبرة، وإظهار الكفايات التي يكتسبها

 دراسيا:
 يفتح الحصول على البكالوريا في مسلك التصنيع الميكانيكي إمكانية:    

 ج الكليات ذات االستقطاب المفتوح؛  ولو  

  ولوج معاهد  التكوين المهني لنيل دبلوم تقني متخص  في تخص  مالئم لمسلك
البكالوريا المهنية المحصل عليها. أو ولوج  السنة الثانية من هذه المعاهد لنيل دبلوم تقني، 

 في حال عدم التوفق في نيل شهادة البكالوريا المهنية.

 :ولوج بعض المعاهد والمؤسسات العليا مثل 
في تخصصات: صيانة السيارات، الصيانة الصناعية،  ( BTS )أقسام شهادة التقني العالي    -   

 القالبية،المواد اللدنية والمركبة، ابتكار المنتوج الصناعي،اإلنتاجياتية...
 EST+ المدارس العليا للتكنولوجيا  ( FST )كليات العلوم والتقنيات  -   
  ( ENSA )المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية  -   
 ...( ENSAM )المدارس الوطنية  العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء ومكناس  -   

 

Modules 
1ère Année 2ème Année 

S1 S2 S1 S2 

DAO/CAO   40     

Construction Mécanique 11 41     

Usinage conventionnel simple 102 102     

Mode opératoire   60     

Technologie de fabrication 10       

Montage et réglage des ensembles mécaniques   10     

Contrôle et de suivi de la production 60       

Usinage conventionnel complexe     71 71 

Réalisation d’opérations de rectification     20 30 

Mécanique appliquée et résistance des maté-
riaux     31 36 

CAO / FAO     30 30 

Programmation, réglage et conduite des 
MOCN     41 41 

Démarche qualité et maintenance de 1èr ni-
veau     20 20 

Elaboration d'un dossier de fabrication     36 30 

Gestion et organisation de production     24 22 

Total Enseignement Professionnel 007 H 040 H 

Stage en entreprise 7 Semaines 
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 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ   X 02 06دورية رقم  -
، بشأن تدابير تأطيرية لمسنالنك النبنكنالنورينا  0209أبريل  02تاريخ    X 0912المذكرة  -

 المهنية؛
 ؛0209مرجع التكوين  مسلك التصنيع الميكانيكي نسخة   -
 .المنظمة لولوج مؤسسات التعليم العالي المذكرات  -

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية لهذا المسلك؟

 مجموع الحص  األسبوعية

 السنة الثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 09 س 02 التعليم العام

 س 08 س 08 التعليم المهني

 س 27 س 28 المجموع

 البكالوريا المهنية: شعبة الهندسة الميكانيكية
 - مسلك التصنيع الميكانيكي -      

 المهام  األنشطة المهنية

تحليل المواصفات حسب دفتر   -0

 التحمالت، ووضع تصميم للمنتج.

 نمذجة جزء آلي باالعتماد على البرمجيات 
 )CAO.( 

تحضير وتنظيم عملية تصنيع  -0

 المنتج.

 تكوين ملف خاص بعملية التصنيع؛ 

 تنظيم وتسيير عملية التصنيع. 

 تصنيع المنتج. -2

 االشتغال على أدوات آلية تقليدية؛ 

مباشرة اإلنتاج اعنتنمنادا عنلنى أدوات آلنينة  
ٌم فيها رقميا؛  ُمتََحكَّ

العمل في فضاء خاص مع تنجنمنينع األجنزاء  
 الميكانيكية األساسية؛

القيام بالحنسناب و النقنيناس والنمنراقنبنة  
 المستمرة.

 الحفاظ على األداء الجيد آلالت العمل. الحفاظ على وسائل اإلنتاج. -1

 . *  الثانوية التأهيلية اإلمام الغزالي بمديرية  تطوان

  الثانوية التأهيلية   الفرابي  بمديرية  تطوان.* 

  أين ُيدرَّس مسلك التصنيع الميكانيكي بالجهة؟

 توزيع الحص  األسبوعية على مواد التعليم العام                     

 السنة الثانية السنة األولى  المادة

 س 0 س 0 اللغة والثقافة العربية

 س 0 س 0 التربية اإلسالمية

 س 2 س 2 اللغة الفرنسية

 س 0  س 0 الفلسفة

 س 2 س 2 اللغة األجنبية الثانية

 س 2 س 2 الرياضيات

 س 2 س 2 الكيمياء -الفيزياء 

 س 0 س 0 التربية البدنية

 س 09 س 02 مجموع التعليم العام

 التالميذ الذين اختتموا بنجاح  الجذع المشترك الخدماتي )في إطار التوجيه(؛ •
تالميذ السنة األولى بكالوريا علمية أو تقنية أو مهنية صناعية؛ )في إطار عملنينة إعنادة  •

 التوجيه(
حاملو دبلوم التأهيل المهني في تخص  مالئم لمسلك صيانة المركبات المتحركنة.  •

 )) الجسور
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المسار المهني بالتعليم 

 الثانوي اإلعدادي



  

 

 المهني باإلعداديبالمسار تعريفية عناصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المواد الدراسية  الحص  المعامالت

 التربية اإلسالمية 2 2

 اللغة العربية 4 1

 اللغة الفرنسية 4 1

 التاريخ والجغرافيا 3 3

 الرياضيات 1 1

 علوم الحياة واألرض 2 3

 الفيزياء والكيمياء 2 2

 التربية البدنية 2 2

 التربية التشكيلية أو الموسيقية 2 1

 اإلعالميات 1 1

 التربية األسرية 2 2

 المواد المهنية 4 6

 المواظبة والسلوك - 1

 المجموع 33 31

  بشأن المسسسار السمسهسنسي بسالسثسانسوي  2011أكتوبر  27الصادرة بتاريخ  107/11المذكرة اإلطار رقم
 اإلعدادي؛

  بشأن الحصص الزمنية األسسبسوعسيسة السخساصسة  2017مايو  23بتاريخ  1/0211المراسلة الوزارية
 بتدريس المواد المهنية بالمسار المهني باإلعدادي.

  حسول انسطسالق تسجسربسة مسسلسا دولسي بسالسثسانسوي  2017يوليوز  21بتاريخ  17/106المراسلة رقم
 اإلعدادي.
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 تقديم

 التنظيم الدراسي

 التوجيه 

 الجسور

 اآلفاق

 التقويم

 الحص  المقررة بالسنة األولى

 الترشيح

 إعادة التوجيه

 مالحظة هامة
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 خريطة المسارات المهنية باإلعدادي بجهة طنجة تطوان الحسيمة
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 الحدادة الفنية

 صيانة التكييف
 إصالح السيارات
 الفصالة والخياطة

 المطعمة

 كهرباء البناء

 نجارة الخشب واأللمنيوم
 كهرباء البناء
 المطعمة

 الفصالة والخياطة
 الكهرباء الصناعية

 صيانة وضبط آالت الخياطة

 المطعمة
 كهرباء البناء

 صيانة وضبط آالت الخياطة
 الفصالة والخياطة

 إصالح السيارات
 المطعمة

 كهرباء البناء

 الفصالة والخياطة
 الحدادة الفنية

 كهرباء البناء



  

 

 المسار المهني اإلعدادي   
 -مسار إصالح السيارات  - 

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بالتعليم المهني؟

  تطوير المهارات الالزمة الندماج التلمينذ وتنواصنلنه فني وسنطنه النمندرسني
 والعملي؛ 

  تطوير المعرفة "العلمية والتكنولوجية" العامنة لندى النتنلنمنينذ النالزمنتنينن
 لتشخي  األعطال وإصالحها:

   معرفة خصائ  السيارة؛ 
 تطبيق مبادئ كهرباء وإلكترونيك السيارات؛ 
   تطبيق قواعند الصنحنة والسنالمنة فني النعنمنل؛ فنحن  وإصنالح أننظنمنة

  الفرامل؛.....

 المهام الرئيسية األنشطة المهنية

تنننننفننيننذ عننمننلننيننات   .0
الننتننشننخننينن  عننلننى 

  السيارات.

  جمع وتحليل المؤشرات المقدمة من طرف العنمنينل
  والتكفل بالسيارات؛

  إجراء مختلفة الفحوصات واالختبارات على السنينارات
  بهدف التشخي ؛

 تشخي  أعطال مجموعات نقل الحركة بالسيارة؛ 
  تشخي  األعطال وإعادة اشتغال معندات السنالمنة

  والراحة للسيارات.

إصالح وظائف . 0 
 .السياراتكهرباء 

 مراقبة المعدات الكهربائية للسيارات؛  
 إعادة توافق المعدات الكهربائية للمحركات الحرارينة 

 للسيارات؛ 
  مراقبة وإصالح الدارات الكهربائية لنبندء النتنشنغنينل

  .والشحن

إصنننالح منننكنننوننننات .  2
النحنركنة مجموعة نقل 

  وأجهزة السيارات.

 

  وضع، إزالة، تفكيك، إعادة تجميع مكنوننات منخنتنلنفنة
  األنظمة؛

 إصالح أجهزة مختلفة األنظمة؛  
  جعل تشغيل السيارة منتنوافنق منن خنالل تنطنبنينق

 ؛المعايير المعمول بها
 ؛مراقبة األداء وضبط السيارة 
  أجنهنزة بنإصالح مكونات منجنمنوعنة ننقنل النحنركنة

  السيارة؛
  ضبط األجهزة واألننظنمنة وفنقنا لنبنيناننات الشنركنة

 ؛المصنعة
  إجراء تقييمات لنحنالنة النمنحنركنات والنمنجنمنوعنات

 ؛الميكانيكية للسيارات
 إصالح أنظمة تعليق السيارة والتوجيه والفرامل. 

 الثانوية اإلعدادية الفقيه أحمد الحداد بمديرية تطوان. -
 الثانوية االعدادية المشيشي بمديرية شفشاون. -

 أين يدرس هذا المسار بالجهة؟

تتيح هذه المسارات للتالميذ الناجحين نهاية السنة الثالثة اإلعدادية المهنية، 
 فرصة اختيار إحدى المسارات التالية : 

ولوج الجذوع المشتركة المهنية أو غيرها من الجذوع المشتركة بالتعليم   -     
 الثانوي التأهيلي العام؛

 ولوج مستوى التأهيل بمؤسسات التكوين المهني؛   -     
ولوج سوق الشغل شريطة بلوغ السن القانوني أو االستفادة من تدريب مهني   -     

  بوحدات اإلنتاج متوج بدبلوم في التخص .

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ  x202 06دورية رقم  -
 07بنتنارينخ  05x  027مذكرة اإلطار بشأن المسار المهني بالثانوي اإلعندادي رقنم ال -

 ؛ 0205أكتوبر 
شأن الحص  األسبوعية الخاصة بتدريس النمنواد النمنهنننينة في مذكرة الوزارية ال -

 ؛0207مايو  02بتاريخ   x5 2080بالمسار المهني اإلعدادي  رقم  
شأن تنظيم المراقبة المستمرة بالنمنسنار النمنهننني اإلعندادي في مذكرة الوزارية ال -

 ؛0206مايو  00بتاريخ   x229 06ومسالك البكالوريا المهنية  رقم  
 .0208نسخة شتنبر  –مسلك إصالح السيارات  –مرجع التكوين  - 

MATIERES 0A 2 A 3A 

Se situer au regard du métier et démarche de formation (S01) 10h     

Interpréter le dessin technique  20h     

Prévenir les risques en matière de santé, de sécurité au travail 

et de protection de l’environnement (S02)  
20h     

Moteurs à combustion interne (S03) 40h     

Circuit de refroidissement et de lubrification (S04 et S05) 38h     

Systèmes de démarrage et de charge (S06 et S07)   60h   

Vérifier le fonctionnement de systèmes d’allumage électronique 

(S08)   20h   

Principe de fonctionnement des systèmes électriques et 

électroniques Automobile (S09)   40h   

Principe de fonctionnement des systèmes d’injection 

électronique et antipollution (S10)   36h   

Principe de fonctionnement des systèmes d’éclairage et de 

signalisation (S11) 
  36h   

Effectuer l’entretien général d’un véhicule automobile (S12) 
    30h 

Principe de fonctionnement des systèmes liés à la tenue de 

route (S13) 
    40h 

Principe de fonctionnement des systèmes de transmission 

mécanique (S14) 
    52h 

Vérifier le fonctionnement du système de freinage (S15)     54h 

Vérifier le fonctionnement du groupe motopropulseur (S16) 
    60h 

Effectuer une démarche de recherche d’emploi (S17) 
    20h 

 السنة الثالثة السنة اثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 33 س 62 س 62 التعليم العام

 س 2 س 2 س 4 التعليم المهني

 س 32 س 34 س 33 المجموع

 معامالت المواد الدراسية بالسنة األولى من المسار المهني 

 المعامالت المواد الدراسية المعامالت المواد الدراسية

 6 التربية البدنية 6 التربية اإلسالمية

التربية التشكيلية أو  5 اللغة العربية
 الموسيقية

1 

 1 اإلعالميات 5 اللغة الفرنسية

 6 التربية األسرية 3 التاريخ والجغرافيا

 2 المواد المهنية 5 الرياضيات

 3 علوم الحياة واألرض
 1 المواظبة والسلوك

 6 الفيزياء والكيمياء

  28مجموع المعامالت :

ه إلى مسار  إصالح السيارات بالثانوي اإلعدادي؟  من ُيَوجَّ

 ما هي أهداف الدراسة بهذا المسار؟

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية؟

 الحص  األسبوعيةمجموع 

 ما هي اآلفاق المهنية والدراسية لهذا المسار؟

 

 السنة األولى:* 
 الذين اختتموا السنة السادسة ابتدائي بنجاح ضمن عملية التوجيه؛التالميذ  •
 تالميذ السنة األولى إعدادي ضمن عملية إعادة التوجيه؛ •
المستفيدون من التربية غير النظامية الحاصلون على الشهادة اإلبتدائية )في  •

 إطار الجسور(؛
 :السنة الثانية* 

 التالميذ الناجحون في السنة األولى من المسار المهني ضمن عملية التوجيه؛ •
الحاصلون على دبلوم التخص  المهني، شريطة االننجنسنام منع النمنسنار  •

 المطلوب )في إطار الجسور(.
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 تعريف مهنة  الفصالة والخياطة

 المسننار المهننني اإلعنندادي:      
 -مسار الفصالة والخياطة  -   

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بهذا المسار؟

يقوم الحاصل على دبلوم  الفصالة والخياطة بممارسة منهنننتنه فني منقناوالت          
ومعامل الخياطة أو في محالت التوزيع الكبرى، أو عند محترفي الخياطة، كعامل 
متعدد التخصصات في الفصالة والخياطة، كما ينقنوم بنكنل منهنام النخنيناطنة 
الكي و الخاصة بمالبس الرجال والنساء واألطفال، بما في ذلك القطع والتركيب

 والتوزيع. والتعبئة والتغليف

ه إلى مسار الفصالة والخياطة باإلعدادي؟  من ُيَوجَّ

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية بهذا  المسار؟

 الثانوية اإلعدادية ابن الهيثم  بمديرية طنجة أصيلة؛  -  

 وثانوية القصر الصغير بمديرية الفح  أنجرة؛ -ثا.إع موالي عبد هللا    -  

 الثانوية اإلعدادية أنوال بمديرية تطوان؛ -  

 الثانوية اإلعدادية اإلمام مالك بمديرية وزان. - 

 أين ُيدرَّس مسار الفصالة والخياطة بالجهة؟

  معامالت المواد الدراسية بالسنة األولى من المسار المهني

 مجموع الحص  األسبوعية

 ما هي اآلفاق المهنية والدراسية لهذا المسار؟

يتيح هذا المسلك المهني  للتالميذ الناجحينن ننهناينة السنننة النثنالنثنة اإلعندادينة            
 المهنية، فرصة اختيار إحدى المسارات التالية: 

 
ولوج الجذوع المشتركة المهنية أو غيرها من الجذوع المشتركة بالتعليم النثناننوي   -     

 التأهيلي العام. 
 ولوج مستوى التأهيل بمؤسسات التكوين المهني؛   -     
 ولوج سوق الشغل شريطة بلوغ السن القانوني؛   -     
  أو االستفادة من تدريب مهني بوحدات اإلنتاج متوج بدبلوم في هذا التخص . -     

 

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ  X202 06دورية رقم  -
 07بنتنارينخ  05X  027مذكرة اإلطار بشأن المسار المهني بالثاننوي اإلعندادي رقنم ال -

 ؛0205أكتوبر 
شأن الحص  األسبوعية الخاصة بنتندرينس النمنواد النمنهنننينة في مذكرة الوزارية ال-

 ؛0207مايو  02بتاريخ   X5 2080بالمسار المهني اإلعدادي  رقم  
شأن تنظيم المراقبة المستمنرة بنالنمنسنار النمنهننني اإلعندادي في مذكرة الوزارية ال -

 ؛0206مايو  00بتاريخ   x229 06ومسالك البكالوريا المهنية  رقم  
 .0208نسخة شتنبر  –مسلك الفصالة والخياطة  –مرجع التكوين   - 

 المهام األنشطة

الننتننهننيننيننئ 
 واإلعداد

  

 الرسم والتخطيط

 الفصالة

 استعمال آالت الخياطة الحديثة

 التنظيم     

تنظيم ورشة العمل من طرف كل عنامنل )تنننظنينم 
 )هموقع العمل الخاصة ب

 تنظيم كل عامل ألدوات التدخل الخاصة به

  
  

 التطبيق
 و األجرأة  

 تطبيق تقنيات التجميع على مختلف مواد النسيج

 تركيب  األجزاء الصغيرة للجوارب

 تركيب  األجزاء الصغيرة للمالبس العلوية

 كي المالبس

 تطبيق إجراءات مراقبة الجودة

 ème3
Année 

 ème2
Année 

 ère0
Année   

MASSE HORAIRE 

TOTALE 

MATIERES MASSE 
HORAIRE 

ANNUELLE 

MASSE 
HORAIRE 

ANNUELLE 

MASSE 
HORAIRE 

ANNUELLE 

    16 h 16 h 
Présentation du métier et de la 
formation 

    12h 12h 
Règles de santé et sécurité au 
travail )Partie I( 

    24 h 24 h Organisation de l’atelier 

    76 h 76 h Traçage et coupe 

  16 h   16 h 
Règles de santé et sécurité au 
travail )Partie II( 

  32 h   32 h Traçage et coupe 

  101 h   101 h Techniques d’assemblage 

  24 h   24 h Techniques de repassage 

12 h 12 h   24 h 
Techniques de finition et de 
contrôle 

10 h     10 h Réalisation d’un ouvrage simple 

16 h     16 h Traçage et coupe 

101 h     101 h 
Réalisation d’un ouvrage 
complexe 

 

 السنة األولى:* 
 التالميذ الذين اختتموا السنة السادسة ابتدائي بنجاح ضمن عملية التوجيه؛ •
 تالميذ السنة األولى إعدادي ضمن عملية إعادة التوجيه؛ •
المستفيدون من التربية غير النظامية الحاصلون على الشهادة اإلبنتندائنينة  •

 )في إطار الجسور(؛
 :السنة الثانية* 

 التالميذ الناجحون في السنة األولى من المسار المهني ضمن عملية التوجيه؛ •
الحاصلون على دبلوم التخص  المهني، شريطة االننجنسنام منع النمنسنار  •

 المطلوب )في إطار الجسور(.
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 المعامالت المواد الدراسية المعامالت المواد الدراسية

 6 التربية البدنية 6 التربية اإلسالمية

التربية التشكيلية أو  5 اللغة العربية
 الموسيقية

1 

 1 اإلعالميات 5 اللغة الفرنسية

 6 التربية األسرية 3 التاريخ والجغرافيا

 2 المواد المهنية 5 الرياضيات

 3 علوم الحياة واألرض
 1 المواظبة والسلوك

 6 الفيزياء والكيمياء

  28مجموع المعامالت :

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 33 س 62 س 62 التعليم العام

 س 2 س 2 س 4 التعليم المهني

 س 32 س 34 س 33 المجموع
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 ما هي أهداف الدراسة بهذا المسار؟

 المسننار المهننني اإلعنندادي:  
 -مسار الكهرباء الصناعية- 

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بهذا المسار؟

سيتمكن الحاصل على دبلوم في مسلك النكنهنربناء الصننناعنينة، منن النمنعنارف 

طبقا لشنروط  ،األساسية لممارسة نشاطه المهني أساسا في القطاع الصناعي

السالمة المعمول بها،  حيث يقوم بعمله في عدة مجاالت متنوعة: منن منقناوالت 

تخت  بتركيب المنشلت الكهربائية، أو صناعة معدات كنهنربنائنينة، أو شنركنات 

صيانة التجهيزات واآلالت الكهربائية، إضافنة إلنى منقناوالت تنوزينع النمنننتنجنات 

 . الكهربائية

ه إلى  مسار الكهرباء الصناعية بالثانوي اإلعدادي؟  من ُيَوجَّ

 

 السنة األولى:* 
 التالميذ الذين اختتموا السنة السادسة ابتدائي بنجاح ضمن عملية التوجيه؛ •
 تالميذ السنة األولى إعدادي ضمن عملية إعادة التوجيه؛ •
المستفيدون من التربية غير النظامية الحاصلون على الشهادة اإلبتدائية )فني  •

 إطار الجسور(؛
 :السنة الثانية*  

 التالميذ الناجحون في السنة األولى من المسار المهني ضمن عملية التوجيه؛ •
الحاصلون على دبلوم التخص  المهني، شرينطنة االننجنسنام منع النمنسنار  •

 المطلوب )في إطار الجسور(.

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية لهذا المسار؟

 بالثانوية  التأهيلية القصر الصغير  بمديرية الفح  أنجرة. -

 أين ُيدرَّس مسار الكهرباء الصناعية بالجهة؟

 

  معامالت المواد الدراسية بالسنة األولى من المسار المهني

 مجموع الحص  األسبوعية

 ما هي اآلفاق المهنية والدراسية لمسار الكهرباء الصناعية؟

 

يتيح هذا المسلك المهني للتالميذ الناجحين في نهاية السنة الثالثة إعدادي، فرصة          
 اختيار إحدى المسارات التالية: 

ولوج الجذوع المشتركة المهنية أو غيرها من الجذوع المشتركة بالتعليم الثناننوي   -     
 التأهيلي العام؛ 

 ولوج مستوى التأهيل بمؤسسات التكوين المهني؛   -     
 ولوج سوق الشغل شريطة بلوغ السن القانوني؛  -     
  أو االستفادة من تدريب مهني بوحدات اإلنتاج متوج بدبلوم في هذا التخص . -     

 

  

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ  X202 06دورية رقم  - 
 07بنتنارينخ  05X  027مذكرة اإلطار بشأن المسار المهني بالثانوي اإلعندادي رقنم ال - 

 ؛0205أكتوبر 
شأن الحص  األسبوعية الخاصة بنتندرينس النمنواد النمنهنننينة في مذكرة الوزارية ال-

   ؛0207مايو  02بتاريخ   X5 2080بالمسار المهني اإلعدادي  رقم  
شأن تنظيم المراقبة المستمرة بنالنمنسنار النمنهننني اإلعندادي في مذكرة الوزارية ال -

 ؛0206مايو  00بتاريخ   x229 06ومسالك البكالوريا المهنية  رقم  
 .0208نسخة شتنبر  –مسلك الكهرباء  الصناعية –مرجع التكوين  -

 المهام األنشطة

  

إنجاز تركيب 
 كهربائي

  

 )Installationفك رموز مخططات التركيب الكهربائي.  )0 - 

 تحديد نقاط التثبيت على أي نوع من المعدات وفقا لمتطلبات الملف التقني.0 - 

 القيام بالعمليات الميكانيكية المطلوبة إلبراز التغليفات  والمجاري والدعائم.2 - 

 accessoires) (تثبيت مختلف أنواع  الدعم والملحقات. 1 - 

 وضع المعدات الكهربائية وجميع الموصالت في موضعها.5 - 

 إجراء الطرق المعتادة للربط والتوصيل والمزاوجة:6 - 
ex : (vissage, sertissage, auto dénudage, etc...) 

 إصالح، ووضع أسالك كل أجزاء المنشأة الكهربائية. - 7

التحقق المرحلي من جودة العمل أثناء اإلنجاز، وفي المرحلة النهائية، طبقا  - 8
 للتعليمات والنصوص المعمول بها.

   

 اإلنجاز

 و األجرأة 

 تنفيذ اإلجراءات الضرورية  للشروع في  تشغيل المنشأة. - 0

 ضبط وإعداد المعدات. – 0

 المشاركة في التشغيل الفعلي للمنشأة. – 2

 المراجعة والتثبت من الضوابط واإلعدادات: – 1
Ex : présence tension, ordre de phase… 

MATIERES 

Année ère0 Année ème2 Année ème3 

MASSE 
HORAIRE 
ANNUELLE 

MASSE 
HORAIRE 
ANNUELLE 

MASSE 
HORAIRE 
ANNUELLE 

Présentation du métier et formation 14 H     

Prévention santé sécurité 24 H     

Notions de base en électricité 50 H     

Lecture de plans et de schémas 20 H     

Utilisation de l’outillage de base de 
l'électricien  

20 H     

Installation canalisations électriques câbles 
et conducteurs  

  42 H   

Utilisation des appareils de mesures   30 H   

Installation résidentielle   60 H   

Principes de moteurs et de génératrices   60 H   

Equipement de signalisation et d'alarme     50 H 

Montage de circuits pneumatiques     60 H 

Commandes de moteurs à courant alternatif     100 H 

Energies renouvelables     46 H 
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 المعامالت المواد الدراسية المعامالت المواد الدراسية

 6 التربية البدنية 6 التربية اإلسالمية

التربية التشكيلية أو  5 اللغة العربية
 الموسيقية

1 

 1 اإلعالميات 5 اللغة الفرنسية

 6 التربية األسرية 3 التاريخ والجغرافيا

 2 المواد المهنية 5 الرياضيات

 3 علوم الحياة واألرض
 1 المواظبة والسلوك

 6 الفيزياء والكيمياء

  28مجموع المعامالت :

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 33 س 62 س 62 التعليم العام

 س 2 س 2 س 4 التعليم المهني

 س 32 س 34 س 33 المجموع
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 تعريف المهنة في مسار المطعمة

 المسننار المهننني اإلعنندادي:      
 -مسار المطعمة  -   

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بهذا المسار؟

يقوم الحاصل على دبلوم المطعمة بكل مهام تحضير الطعام منها النخندمنة فني منننضندة 

، وقاعة تقديم المشروبات والوجبات الغذائية، وذلك في المنطناعنم  (comptoir)الخدمات

التي تقدم وجبات خفيفة أو سريعة، حيث يقوم بإعداد موائد األكل، و ما يرتبط بها من تزيين 

وتقديم أطباق بسيطة باردة أو ساخنة  حسب مواصفات اإلنجاز، مع التقيد الجناد بشنروط 

الصحة والنظافة التي تعتمدها المقاولة المشغلة، إضافة إلى مسناهنمناتنه فني عنمنلنينات 

التموين والتنظيف. ومن مهامه أيضا أنه يستطيع تأطير فريق صغير من الطهاة فني حندود 

 مسؤولياته.

ه إلى  مسار المطعمة باإلعدادي؟  من ُيَوجَّ

 

 السنة األولى:* 
 التالميذ الذين اختتموا السنة السادسة ابتدائي بنجاح ضمن عملية التوجيه؛ •
 تالميذ السنة األولى إعدادي ضمن عملية إعادة التوجيه؛ •
المستفيدون من التربية غير النظامية الحاصلون على الشهادة اإلبنتندائنينة )فني إطنار  •

 الجسور(؛

 :السنة الثانية* 
 التالميذ الناجحون في السنة األولى من المسار المهني ضمن عملية التوجيه؛ •
الحاصلون على دبلوم التخص  المهني، شريطة االنجسام مع المسار المطلوب )فني  •

 إطار الجسور(.

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية لهذا المسار؟

 بالثانوية اإلعدادية  موالي الحسن  بمديرية تطوان؛  -
 الفنيدق؛ -ثا.إع حمان الفطواكي بمديرية المضيق   -
 الثانوية اإلعدادية موالي الحسن األول بمديرية شفشاون؛ -
 الثانويتين اإلعداديتين اإلمام األصيلي والمغرب العربي بأصيلة. -

 أين ُيدرَّس مسار المطعمة بالجهة؟

معامالت المواد الدراسية بالسنة األولى من المسار المهني 

 مجموع الحص  األسبوعية

 ما هي اآلفاق المهنية والدراسية لمسار المطعمة؟

يتيح هذا المسلك المهني  للتالميذ الناجحين ننهناينة السنننة النثنالنثنة اإلعندادينة       
 المهنية، فرصة اختيار إحدى المسارات التالية: 

ولوج الجذوع المشتركة المهنية أو غيرها من الجذوع المشنتنركنة بنالنتنعنلنينم   -     
 الثانوي التأهيلي العام؛

 ولوج مستوى التأهيل بمؤسسات التكوين المهني؛   -     
 ولوج سوق الشغل شريطة بلوغ السن القانوني،  -     
  .أو االستفادة من تدريب مهني بوحدات اإلنتاج متوج بدبلوم في هذا التخص   -     

 

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ  X202 06دورية رقم  - 
أكنتنوبنر  07بتاريخ  05X 027مذكرة اإلطار بشأن المسار المهني بالثانوي اإلعدادي رقم ال - 

 ؛0205
شأن تنظيم المراقبة المستمرة بالمسار المهني اإلعدادي ومسالنك في مذكرة الوزارية ال -

 ؛0206مايو  00بتاريخ   x229 06البكالوريا المهنية  رقم  
شأن الحص  األسبوعية الخاصة بتدريس المواد المهنية بالنمنسنار في مذكرة الوزارية ال-

 ؛0207مايو  02بتاريخ   X5 2080المهني اإلعدادي  رقم  
 .0208نسخة شتنبر  –مسلك المطعمة  –مرجع التكوين  - 

Année ème3 Année ème2 Année ère0 

MATIERES 
MASSE HORAIRE 

ANNUELLE 
MASSE HORAIRE 

ANNUELLE 
MASSE HORAIRE 

ANNUELLE 

    16 h 
 
Les différentes formules de Restauration 

    30h 
 
Hygiène et sécurité 

    16 h 
Le personnel de Cuisine et de Restaurant 

    10 h 
 
Locaux et annexes 

    16 h 

 

Matériels et Mobilier 

    20 h 
 
Denrées Alimentaires 
 

  20 h 

 
Boissons 
 
 

  12 h   
Exigences du métier et perspectives profes-
sionnelles 

  30 h   
 
Réception des denrées alimentaires 

  60 h   
 
Travaux préliminaires au restaurant 

  60 h   
 
Travaux préliminaires en cuisine 

  30 h   
 

Communication et relationnel 

20 h     
Communication professionnelle et savoir-
vivre 

112 h     
 
Initiation à la production culinaire 

116 h     
 
Initiation au service 

1 h     
 
Techniques de recherche d’emploi 

 المهام األنشطة

تنفيذ التحضيرات الغذائية 
البسيطة مع التقيد بالبطاقة 
التقنية، وشروط الصحة 

 المطلوبتين. والنظافة

 تحضير برنامج العمل الخاص بطلبات الطعام -

 مباشرة عناصر التموين الضرورية للوجبات المطلوبة -

منع  ،تحضير بإتقان وجبات خفيفة بناردة أو سناخنننة -
 احترام البطاقة التقنية وشروط الصحة

االعتناء بنظافة فضاءات 

 تحضير وتقديم الوجبات

التنظيف والتنظيم النمنتنواصنلنينن لنجنمنينع منرافنق  -
 المطعم

تهييئ موائد األكل بكل تفاصيلها، من أغطنينة وأدوات  -
 و أطباق ... األكل وأكواب

خدمة زبناء المطعم سواء 
على منضدة الخدمات أو في 

 قاعة األكل

 استقبال الزبناء برحابة الصدر -

تحضير أطباق الطعام حسب النوجنبنات النمنطنلنوبنة  -
 وحملها إلى الزبناء

التمكن من كل المعلومات الخاصة بفواتير النوجنبنات  -
 المقدمة للزبناء

التخل  من مخلفات الوجبات 
المستهلكة وتنظيف فضاء 

 المطعم

تنظيف موائد األكل ومنضدة الخندمنات بنعند اننتنهناء  -
 الزبناء من األكل والشراب

 تنظيف فضاءات المطعم بما في ذالك المطبخ -

 تحضير كل أنواع المشروبات
 

 بما في ذلك القهوة والشاي وكل أنواع العصير ...

صناعة وطهي كل أنواع 
 المعجنات

 

 البيتزات ... –كل أصناف المعكرونة 
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 المعامالت المواد الدراسية المعامالت المواد الدراسية

 6 التربية البدنية 6 التربية اإلسالمية

التربية التشكيلية أو  5 اللغة العربية
 الموسيقية

1 

 1 اإلعالميات 5 اللغة الفرنسية

 6 التربية األسرية 3 التاريخ والجغرافيا

 2 المواد المهنية 5 الرياضيات

 3 علوم الحياة واألرض
 1 المواظبة والسلوك

 6 الفيزياء والكيمياء

  28مجموع المعامالت :

 السنة الثالثة السنة اثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 33 س 62 س 62 التعليم العام

 س 2 س 2 س 4 التعليم المهني

 س 32 س 34 س 33 المجموع

 
 

  

ع
ننن
جنن
را
م
ال

 



  

 

 المسار المهني اإلعدادي   
 -مسار الميكانيك الصناعية  - 

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بالتعليم المهني؟

في شركات التصنيع الميكانيكي و/ أو حامل شهادة هذا المسلك للعمل تأهيل    -
 البناءات المعدنية؛

منوقنع لنلنهننندسنة فني ورشنة أو  تمكينه من الكفايات األساسية لنينشنتنغنل -
 وذلك حسب مستوى مهارته؛  وليقوم بنشاطه في استقاللية تامةالميكانيكية. 

عناصر  و/أو مجموعات التصنيع الميكانيكي و/أو البناء المعدني أو  إعدادتمكينه من  -
 القيام بتعديالت على المنشلت  أو إصالحها أو صيانتها. 

تتيح هذه المسارات للتالميذ الناجحين نهاية السنة الثالثة اإلعندادينة النمنهنننينة، 
 فرصة اختيار إحدى المسارات التالية: 

ولوج الجذوع المشتركة المهنية أو غيرها من الجذوع المشتنركنة بنالنتنعنلنينم   -     
 الثانوي التأهيلي العام؛

 ولوج مستوى التأهيل بمؤسسات التكوين المهني؛   -     
ولوج سوق الشغل شريطة بلوغ السن القانوني أو االستفادة من تدريب مهني   -     

  بوحدات اإلنتاج متوج بدبلوم في التخص .

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ  x202 06دورية رقم  -
بنتنارينخ  05x  027مذكرة اإلطار بشأن المسار المهني بالثانوي اإلعدادي رقم ال - 

 ؛ 0205أكتوبر  07
شأن تنظيم المراقبة النمنسنتنمنرة بنالنمنسنار النمنهننني في مذكرة الوزارية ال -

 ؛0206مايو  00بتاريخ   x229 06اإلعدادي ومسالك البكالوريا المهنية  رقم  
شأن الحص  األسبنوعنينة النخناصنة بنتندرينس النمنواد في مذكرة الوزارية ال -

 ؛ 0207مايو  02بتاريخ   x5 2080المهنية بالمسار المهني اإلعدادي  رقم  
 .0208نسخة شتنبر  –الميكانيك الصناعية  –مرجع التكوين   -

 معامالت المواد الدراسية بالسنة األولى من المسار المهني  

ه إلى مسار الميكانيك الصناعية باإلعدادي؟  من ُيَوجَّ

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية؟

 األسبوعيةمجموع الحص  

 ما هي اآلفاق المهنية والدراسية لهذا المسار؟

 ما هي أهداف الدراسة بهذا المسار؟

MATIERES Année ère1 
 ème6

Année 
Année ème3 

Métier et formation en Génie 
Mécanique 

16h     

Hygiène, sécurité et 
environnement 

30h     

Technologie professionnelle 42h     

Dessin Technique 40h     

Technologie professionnelle   52h   

Dessin Technique   60h   

Traçage des métaux en feuilles   40h   

Métrologie   40h   

Technologie professionnelle     36h 

Dessin Technique     30h 

Traçage des métaux en feuilles 
    40h 

Mode opératoire     30h 

Travaux d’établi 
    45h 

Travail de la tôle     45h 

 المهام الرئيسية األنشطة المهنية

  تحليل دفتر التحمالت  .0

  تحليل كل ما يتعلق بالتنفيذ من وثائق تقنية
 .وتعليمات

 

تحضير وتنظيم عملينة .  0
  اإلنتاج

 بلورة عملية التنفيذ؛  
 ؛ترتيب مختلف مراحل التنفيذ 
  وتنظيم فضاءات العملإعداد. 

  إنجاز العمل. 2

 تهيئ وتقسيم األجزاء التي سيتم تركيبها؛  
 ؛تحضير التجميع 
  .تجميع األجزاء 

 

 السنة األولى:* 
 التالميذ الذين اختتموا السنة السادسة ابتدائي بنجاح ضمن عملية التوجيه؛ •
 تالميذ السنة األولى إعدادي ضمن عملية إعادة التوجيه؛ •
المستفيدون من التربية غير النظامية الحاصلون على الشهادة اإلبتدائية )في  •

 إطار الجسور(؛
 :السنة الثانية* 

 التالميذ الناجحون في السنة األولى من المسار المهني ضمن عملية التوجيه؛ •
الحاصلون على دبلوم التخص  المهني، شرينطنة االننجنسنام منع النمنسنار  •

 المطلوب )في إطار الجسور(.
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 المعامالت المواد الدراسية المعامالت المواد الدراسية

 6 التربية البدنية 6 التربية اإلسالمية

التربية التشكيلية أو  5 اللغة العربية
 الموسيقية

1 

 1 اإلعالميات 5 اللغة الفرنسية

 6 التربية األسرية 3 التاريخ والجغرافيا

 2 المواد المهنية 5 الرياضيات

 3 علوم الحياة واألرض

 1 المواظبة والسلوك

 6 الفيزياء والكيمياء

  28مجموع المعامالت :

 السنة الثالثة السنة اثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 33 س 62 س 62 التعليم العام

 س 2 س 2 س 4 التعليم المهني

 س 32 س 34 س 33 المجموع
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 المسار المهني اإلعدادي   
 -مسار صيانة وضبط آالت الخياطة  - 

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بالتعليم المهني؟

إلصنالح آالت النخنيناطنة، وينتنولنى تأهيل المتعلم ليشتعل كمساعد ميكانيكي  -
مسؤولية تركيب مختلف اآلالت األساسية الموجودة في مصنع النسيج واأللبسة، 

   وتنظيفها وتليينها؛وصيانتها بانتظام واكتشاف األعطال وإصالحها وضبطها 
إعداد المتعلم للعمل بشركات صناعة النمنالبنس وبنأوراد منعندات صننناعنة   -

 .المالبس

 ؛طنجة أصيلةالثانويتين اإلعداديتين محمد السادس وآسية الوديع بمديرية  -
 .الفح  أنجرةالثانوية اإلعدادية  موالي عبد هللا بمديرية  -

 أين يدرس هذا المسار بالجهة؟

تتيح هذه المسارات للتالميذ الناجحين نهاية السنة الثالثة اإلعدادية المهنية، 
 فرصة اختيار إحدى المسارات التالية : 

ولوج الجذوع المشتركة المهنية أو غيرها من الجذوع المشتركة بالتعليم   -     
 الثانوي التأهيلي العام؛

 ولوج مستوى التأهيل بمؤسسات التكوين المهني؛   -     
ولوج سوق الشغل شريطة بلوغ السن القانوني أو االستفادة من تدريب   -     

  مهني بوحدات اإلنتاج متوج بدبلوم في التخص .

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ  x202 06دورية رقم  -
أكنتنوبنر  07بتاريخ  05x  027مذكرة اإلطار بشأن المسار المهني بالثانوي اإلعدادي رقم ال - 

 ؛ 0205
شأن تنظيم المراقبة المستمرة بالمسار المهني اإلعدادي ومسالنك في مذكرة الوزارية ال -

 ؛0206مايو  00بتاريخ   x229 06البكالوريا المهنية  رقم  
شأن الحص  األسبوعية الخاصة بتدريس المواد المهنية بالمسنار في مذكرة الوزارية ال -

 ؛   0207مايو  02بتاريخ   x5 2080المهني اإلعدادي  رقم  
 .0208نسخة شتنبر  –مسلك صيانة وضبط آالت الخياطة  –مرجع التكوين  - 

MATIERES 
1ère 

Année 
2éme 

Année 
3 ème 

Année 

Présentation du métier et la formation 06h     

Règles de santé sécurité au travail (Partie I) 02h     

Préparation et organisation de l’atelier 12h     

Assurer la conduite des machines de base 21h     

Règles de santé sécurité au travail (Partie II) 
  06h   

Appliquer les bases de la construction mécanique 
  14h   

Assurer la conduite des machines de base 
  31h   

Régler les machines à point noué 
  62h   

Régler les machines à point noué 
    12h 

Régler les machines à point surjet 
    044h 

Sélectionner et utiliser les produits de graissage et 
lubrification     41h 

Total 021h 092h 256h 

 من المسار المهني بالسنة األولى معامالت المواد الدراسية 

ه إلى مسار صيانة وضبط آالت الخياطة؟  من ُيَوجَّ

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية؟

 األسبوعيةمجموع الحص  

 ما هي اآلفاق المهنية والدراسية لهذا المسار؟

 ما هي أهداف الدراسة بهذا المسار؟

 المهام الرئيسية األنشطة المهنية

   اإلعداد والتنظيم  .0

  المشاركة في تهيئة أماكن العمل وتنننظنينم
  مكان عمله الخاص؛

  تحضير أدوات التدخل؛  
 .أخذ البيئة والسالمة بعين االعتبار 

  األجرأة والتطبيق. 0

 ر؛تطبيق تدابير الوقاية من المخاط  
  ؛األعطالوتحديد اكتشاف 
  )...تنفيذ اإلجراءات التصنحنينحنينة )اإلصنالح

المرتبطة بالتقنيات: الميكانيكية والكهربائية 
  ؛والهوائية

 ؛اختبار التشغيل الصحيح لآللة 
  ليسجل في الملف التقني العطلاإلبالغ عن.  

 

 السنة األولى:* 
 التالميذ الذين اختتموا السنة السادسة ابتدائي بنجاح ضمن عملية التوجيه؛ •
 تالميذ السنة األولى إعدادي ضمن عملية إعادة التوجيه؛ •
المستفيدون من التربية غير النظامية الحاصلون على الشهادة اإلبتدائية )في  •

 إطار الجسور(؛
 :السنة الثانية* 

 التالميذ الناجحون في السنة األولى من المسار المهني ضمن عملية التوجيه؛ •
الحاصلون على دبلوم التخص  المهني، شرينطنة االننجنسنام منع النمنسنار  •

 المطلوب )في إطار الجسور(.
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 المعامالت المواد الدراسية المعامالت المواد الدراسية

 6 التربية البدنية 6 التربية اإلسالمية

التربية التشكيلية أو  5 اللغة العربية
 الموسيقية

1 

 1 اإلعالميات 5 اللغة الفرنسية

 6 التربية األسرية 3 التاريخ والجغرافيا

 2 المواد المهنية 5 الرياضيات

 3 علوم الحياة واألرض
 1 المواظبة والسلوك

 6 الفيزياء والكيمياء

  28مجموع المعامالت :

 السنة الثالثة السنة اثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 33 س 62 س 62 التعليم العام

 س 2 س 2 س 4 التعليم المهني

 س 32 س 34 س 33 المجموع
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 تعريف المهنة الخاصة بمسار كهرباء البناء

 المسننار المهننني اإلعنندادي:  
 -مسار كهرباء البناء  - 

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بهذا المسار؟

يزاول الحاصل على دبلوم كهرباء البناء عمله باحتراف في قطاع البناء الخناص     

بالمركبات السكنية أو التجارية أو الصناعية، كما يقوم بتثبيت تركيبات كهربائية 

منخفضة التوتر في مباني  لالستعمال المنزلي أو االقتصادي أو الصناعي، طنبنقنا 

لشروط السالمة المعمول بها وإتباع  الخطط والرسوم البيانية المعدة سلفنا 

 لهذه الغاية.

ه إلى  مسار كهرباء البناء باإلعدادي؟  من ُيَوجَّ

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية لهذا المسار؟

 ؛ طنجة أصيلةبالثانوية اإلعدادية  حسان بن ثابت بمديرية * 

ثا.إع محمد بن ع الكريم الخطابي بالعرائش و ثنا.النتنأهنينلنينة واد النمنخنازن   * 
 ؛العرائش للتعليم األصيل بالقصر الكبير   بمديرية 

 ؛الفنيدق -المضيق الثانوية اإلعدادية محمد الزرقطوني و ابن بطوطة بمديرية * 
 .الحسيمةالثانوية اإلعدادية الجديدة بمديرية * 

 أين ُيدرَّس مسار كهرباء البناء بالجهة؟

 

            معامالت المواد الدراسية بالسنة األولى من المسار المهني

 مجموع الحص  األسبوعية

 ما هي اآلفاق المهنية والدراسية لمسار كهرباء البناء؟

 

يتيح هذا المسلك المهني للتالميذ الناجحين في نهاية السنة الثالثنة إعندادي،           
 فرصة اختيار إحدى المسارات التالية: 

 
ولوج الجذوع المشتركة المهنية أو غيرها من الجذوع المشتنركنة بنالنتنعنلنينم   -     

 الثانوي التأهيلي العام؛ 
 ولوج مستوى التأهيل بمؤسسات التكوين المهني؛   -     
 ولوج سوق الشغل شريطة بلوغ السن القانوني؛  -     
  أو االستفادة من تدريب مهني بوحدات اإلنتاج متوج بدبلوم في هذا التخص . -     

 

  

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ  X202 06دورية رقم  - 
أكنتنوبنر  07بنتنارينخ  05X  027مذكرة اإلطار بشأن المسار المهني بالثانوي اإلعدادي رقم ال - 

 ؛0205
شأن تنظيم المراقبة المستمرة بالمسار المهنني اإلعندادي ومسنالنك في مذكرة الوزارية ال -

 ؛0206مايو  00بتاريخ   x229 06البكالوريا المهنية  رقم  
شأن الحص  األسبوعية الخاصة بتدريس المواد المهنينة بنالنمنسنار في مذكرة الوزارية ال -

   ؛0207مايو  02بتاريخ   X5 2080المهني اإلعدادي  رقم  
 .0208نسخة شتنبر  –مسلك كهرباء البناء  –مرجع التكوين  -

3ème Année 2ème Année 1ère Année 

MATIERES MASSE HO-
RAIRE AN-

NUELLE 

MASSE HO-
RAIRE AN-

NUELLE 

MASSE HO-
RAIRE AN-

NUELLE 

    14 h 
Présentation du métier et formation 

    28 h 
Prévention santé sécurité 

    50 h 
Notions de base en électricité 

    20 h 
Lecture de plans et de schémas 

    16 h 
Utilisation de l’outillage de base 

  74 h   
Installation canalisations électriques 

  54 h   
Raccordement des câbles et conducteurs 

  64 h   
Utilisation des appareils de mesures 

44 h     
Installation de tableau de répartition 

90 h     
Réalisation d'une installation domestique 

80 h     
Equipement de signalisation et d'alarme 

42 h     
Economie d'énergie 

 
 األنشطة

 
 المهام

  
إنجاز تركيب 
 كهربائي

  
     

 (Installation) فك شفرة مخططات التركيب الكهربائي  

 تحديد نقاط التثبيت على أي نوع من المعدات وفقا لمتطلبات الملف التقني

 إنجاز عمليات الترسيم والتحديد والحفر والتجميع لألسالك الكهربائية

 وضع الموصالت والتجهيزات الكهربائية

  وتوصيلها باألسالك الكهربائية الضروريةتحديد مواقع أجزاء التركيب،  

   
 التطبيق

 واألجرأة 

النتنركنينب القيام بالتدابير الالزمة واتخاذ كل االحتياطات قبل بدء تشغيل 

 الكهربائي

 ضبط وإعداد األجهزة الكهربائية

ترتيب الطور...( –مراقبة اإلعدادات )مثال وجود التوتر الكهربائي   

 

 السنة األولى:* 
التالميذ الذين اختتموا السنة السادسة ابتدائني بنننجناح ضنمنن عنمنلنينة  •

 التوجيه؛
 تالميذ السنة األولى إعدادي ضمن عملية إعادة التوجيه؛ •
المستفيدون من التربية غير النظامية الحاصلون على الشهادة اإلبتدائنينة  •

 )في إطار الجسور(؛
 :السنة الثانية* 

التالميذ الناجحون في السنة األولى من المسار النمنهننني ضنمنن عنمنلنينة  •
 التوجيه؛

الحاصلون على دبلوم التخص  المهني، شريطة االنسجام منع النمنسنار  •
 المطلوب )في إطار الجسور(.
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 المعامالت المواد الدراسية المعامالت المواد الدراسية

 6 التربية البدنية 6 التربية اإلسالمية

التربية التشكيلية أو  5 اللغة العربية
 الموسيقية

1 

 1 اإلعالميات 5 اللغة الفرنسية

 6 التربية األسرية 3 التاريخ والجغرافيا

 2 المواد المهنية 5 الرياضيات

 3 علوم الحياة واألرض
 1 المواظبة والسلوك

 6 الفيزياء والكيمياء

  28مجموع المعامالت :

 السنة الثالثة السنة اثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 33 س 62 س 62 التعليم العام

 س 2 س 2 س 4 التعليم المهني

 س 32 س 34 س 33 المجموع
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 تعريف المهنة الخاصة بمسار الحدادة الفنية

 المسننار المهننني اإلعنندادي:  
 -الحدادة الفنية  - 

 كيف يتم توزيع المعارف والوحدات بهذا المسار ؟

يعتبر الحاصل على دبلوم الحدادة الفنية،  فنانا مسؤوال عن صناعة منننتنوجنات وتنحنف فنننينة 

 زخرفية من مادة الحديد بكل األحجام واألشكال واألنواع نحو:

 وحواجز الحماية، إلخ... -تحف فنية منزلية  -منحدرات الساللم -شبكات للزخرفة  •
خاصنة  ويمارس مهنته في مقاوالت صغرى أو متوسطة ذات طابع صناعي أو فني، أو في ورشة     

به، و زبناؤه من نوع خاص، إما مهندسون أو مختصون في الديكور أو تنجنار النتنحنف، وعشناق 
 المنتوجات الحديدية الفنية. 

ه إلى  مسار الحدادة الفنية باإلعدادي؟  من ُيَوجَّ

 ما هي األنشطة والمهام المهنية الرئيسية لهذا المسار؟

 بالثانوية اإلعدادية إبن الياسمين بمديرية تطوان؛ * 

 والثانوية التأهيلية القرطبي للتعليم األصيل بمديرية وزان.   *

 أين ُيدرَّس مسار الحدادة الفنية  بالجهة؟

 

            معامالت المواد الدراسية بالسنة األولى من المسار المهني

 مجموع الحص  األسبوعية

 ما هي اآلفاق المهنية والدراسية لمسار الحدادة الفنية؟

 

يتيح هذا المسلك المهني للتالميذ الناجحين في نهاية السنة الثالنثنة إعندادي،           
 فرصة اختيار إحدى المسارات التالية: 

 
ولوج الجذوع المشتركة المهنية أو غيرها من الجذوع المشنتنركنة بنالنتنعنلنينم   -     

 الثانوي التأهيلي العام؛ 
 ولوج مستوى التأهيل بمؤسسات التكوين المهني؛   -     
ولوج سوق الشغل شريطة بلوغ السن القانوني، لنمنمنارسنة منهنننة النحنداد   -     

 الفنية؛
  أو االستفادة من تدريب مهني بوحدات اإلنتاج متوج بدبلوم في هذا التخص .       

 

  

 بشأن تنظيم التوجيه المهني؛ 0206مارس  20بتاريخ  X202 06دورية رقم  - 
 ؛0205أكتوبر  07بتاريخ  05X 027مذكرة اإلطار بشأن المسار المهني بالثانوي اإلعدادي رقم ال - 

شأن تنظيم المراقبة المستمرة بالمسنار النمنهننني اإلعندادي ومسنالنك في مذكرة الوزارية ال -
 ؛0206مايو  00بتاريخ   x229 06البكالوريا المهنية  رقم  

شأن الحص  األسبوعية الخاصة بتدريس المواد النمنهنننينة بنالنمنسنار في مذكرة الوزارية ال -
   ؛0207مايو  02بتاريخ   X5 2080المهني اإلعدادي  رقم  

 .0206نسخة شتنبر  –مسلك الحدادة الفنية  –مرجع التكوين  -

 

 السنة األولى:* 
التالميذ الذين اختتموا السنة السادسة ابتدائني بنننجناح ضنمنن عنمنلنينة  •

 التوجيه؛
 تالميذ السنة األولى إعدادي ضمن عملية إعادة التوجيه؛ •
المستفيدون من التربية غير النظامية الحاصلون على الشهادة اإلبتدائنينة  •

 )في إطار الجسور(؛
 :السنة الثانية* 

التالميذ الناجحون في السنة األولى من المسار النمنهننني ضنمنن عنمنلنينة  •
 التوجيه؛

الحاصلون على دبلوم التخص  المهني، شريطة االنسجام منع النمنسنار  •
 المطلوب )في إطار الجسور(.
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 المعامالت المواد الدراسية المعامالت المواد الدراسية

 6 التربية البدنية 6 التربية اإلسالمية

التربية التشكيلية أو  5 اللغة العربية
 الموسيقية

1 

 1 اإلعالميات 5 اللغة الفرنسية

 6 التربية األسرية 3 التاريخ والجغرافيا

 2 المواد المهنية 5 الرياضيات

 3 علوم الحياة واألرض
 1 المواظبة والسلوك

 6 الفيزياء والكيمياء

  28مجموع المعامالت :

 السنة الثالثة السنة اثانية السنة األولى نوع التعليم

 س 33 س 62 س 62 التعليم العام

 س 2 س 2 س 4 التعليم المهني

 س 32 س 34 س 33 المجموع
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0

Année 
MATIERES 

MASSE HORAIRE 
ANNUELLE 

MASSE HORAIRE 
ANNUELLE 

MASSE HORAIRE 
ANNUELLE 

    06 H 

Présentation du métier et de la 
formation 

    06 H 
 Règles de santé et sécurité au 
travail 

    06 H 
Organisation de l’atelier 

    41 H 

 Techniques de façonnage et 

d’assemblage à froid (partie I) 

  021 H  
Techniques de façonnage et 
d’assemblage à froid (partie II) 

  31 H  
Techniques de finition 

61 H   

Techniques de façonnage et 
d’assemblage à chaud 

021 H    
Réalisation d’ouvrage de 

ferronnerie 

 المهام  األنشطة

تحليل دفتر التحمالت 
 والحفاظ على المنتوج.

واإلرشادات والنوثنائنق النتنقنننينة  تحليل التعليمات
 الخاصة بتصنيع المنتوج

إعداد وتنظيم عملية تصنيع     
 المنتوج

 تطوير عملية التصنيع الخاصة بالحدادة الفنية

 ترتيب مختلف خطوات التصنيع

 إعداد وتنظيم فضاء العمل للشروع في التصنيع

 
 وجتتصنيع المن

 إعداد وتقطيع العناصر المراد تصنيعها

 تشكيل العناصر المصنوعة في أشكال وزخارف فنية

 تحضير عملية تجميع أجزاء العناصر المصنوعة

 تجميع العناصر المصنوعة



  

 

 
 

  

المسارات المهنية باإلعدادي  
 ومسالك البكالوريا المهنية

 جهة طنجة تطوان الحسيمة
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