
مع  وانسجاما  التأهيلي،  الثانوي  بالتعليم  التربوي  العرض  وتنويع  توسيع  إطار  يف 
واملحيط  التربوي  النظام  بين  أكبر  تالؤم  خلق  إلى  الرامية  الوزارية  التوجهات 
االقتصادي، ونظرا ملا يكتسيه مجال التكوين املهني من أهمية بالغة يف تحقيق 
هذه املالئمة، تم إحداث مسالك مهنية بالتعليم الثانوي التأهيلي باعتماد مجموعة 
القطاعات املهنية  التخصصات تستجيب لحاجيات املتعلمات واملتعلمين وكذا  من 

يف مجاالت الفالحة والصناعة والخدمات.
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الحاصلون ىلع دبلوم التأهيل املهني (أو شهادة النجاح يف نهاية 
والراغبون  املهني،  التكوين  مؤسسات  طرف  من  مسلمة  التكوين)، 

يف ولوج مسالك السنة األولى من سلك البكالوريا املهنية؛
تالميذ السنة الثانية من سلك البكالوريا املهنية الذين لم يتوفقوا 
السنة  ولوج  يف  والراغبون  البكالوريا  شهادة  ىلع  الحصول  يف 

الثانية من مستوى التقني بالتكوين املهني بالجهة؛

 المرضج الةععي لطاعجغه المثرجغ والمعظغ
www.facebook.com/criao.rabat 

البكالوريا  ومسالك  بشعب  التدريس  نظام  يعتمد 
التأهيلية  بالثانويات  يتم  عام  تعليم  ىلع  املهنية 
املواد  تدرس  بينما  املهني،  للمسلك  املحتضنة 
للمؤسسات  التابعة  التكوين  بمراكز  املهنية 
والقطاعات الشريكة باإلضافة إلى التداريب التي تتم 

بوحدات اإلنتاج التابعة للمقاوالت.

يتم تحضير البكالوريا املهنية يف سلكين:

طعاد الاسطغط السام
المعاد المعظغئ

باظعغئ إسثادغئ
طرضج الاضعغظ

الاثارغإ

المصاولئ
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تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي الراغبون يف التوجيه نحو الجذوع املشتركة املهنية؛
تالميذ الجذوع املشتركة غير املهنية الراغبون يف تغيير التوجيه نحو الجذوع املشتركة املهنية؛

املستفيدون من التربية غير النظامية الحاصلون ىلع شهادة السلك اإلعدادي، والبالغون 19 سنة ىلع 
األكثر يف بداية الدراسة.

مسالك
البكالوريا اِّـهنية

مسالك
البكالوريا اِّـهنية
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حسئئ العظثجئ المغضاظغضغئ، وتضم:

ـــ طسطك خظاسئ الئظغات المسثظغئ ـــ طسطك الاخظغع المغضاظغضغ 
ـــ طسطك خظاسئ الطائرات؛

حسئئ  العظثجئ الضعربائغئ وتضم:
ـــ طسطك ا�لضاروظغك وأجعجة الاعاخض ـــ طسطك الائرغث وتضغغش 
ـــ  السغارات  خغار:  الماترضئ  المرضئات  خغاظئ  طسطك  ـــ  الععاء 
المسطعطاتغئ  الخغاظئ  طسطك  ـــ  الخظاسغئ  الخغاظئ  طسطك 

والحئضات ـــ طسطك الظزط ا�لضاروظغئ والرصمغئ.
حسئئ عظثجئ الئظاء وافحشال السمعطغئ وتضم:

ـــ طسطك شظعن وتصظغات الثحإ ـــ طسطك رجط الئظاء ـــ  طسطك 
أوراش الئظاء.

Ìu¯À÷]<Ìf√ç>وتضم:
ـــ طسطك تثبغر ضغسئ شقتغئ؛

l^⁄Ç§]<Ìf√ç>وتضم:
ـــ طسطك الاةارة ـــ طسطك تخمغط افزغاء ـــ طسطك الطئت

طسطك  ـــ  المتاجئئ  طسطك  ـــ  الطساطئ  خثطات  طسطك  ـــ 
الطعجساغك.

جطك الئضالعرغا المعظغئ: 

 
ــــ الةثع المحارك المعظغ الخظاسغ
ــــ الةثع المحارك المعظغ الفقتغ

ــــ الةثع المحارك المعظغ الثثطاتغ

جطك الةثوع المحارضئ المعظغئ: 
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سلك الجذوع المشرتكة المهنية يلجه:

السنة األوىل من سلك البكالوريا المهنية يلجها:
التالميذ الذين اختتموا سلك الجذوع املشتركة املهنية بنجاح؛

التالميذ الذين اختتموا سلك الجذوع املشتركة غير املهنية بنجاح (يف إطار إعادة التوجيه)؛
يعادله،  ما  أو  املهني  التكوين  مؤسسات  طرف  من  املسلم  املهني  التأهيل  دبلوم  ىلع  الحاصلون 

شريطة االنسجام مع التخصص املطلوب (يف إطار نظام الجسور).
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