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                                                           :تستغرق به الدراسة (3) ثالث سنوات: سنة بسلك اجلذوع املشتركة، 
وسنتني بسلك البكالوريا ختتتم بنيل شهادة البكالوريا. وخيتار املتعلم بعد الثالثة ثانوي إعدادي بني:

الجذوع اِّـشكة اِّـهنية بالتعليم اِّـهني:

الجذوع اِّـشكة بالتعليم العام:

يتم تدريس املواد املهنية مبعاهد التكوين، بينما يتم تدريس مواد التعليم العام بالثانوية التأهيلية.

عغطغ: ا ظعي ا ب ط ا 1 ـ ا

التأهيل  شهادة  بنيل  سنتني ختتتم  التأهيل"  "مستوى  املهين  بالتكوين  الدراسة  تستغرق 
املهين  يف  أحد التخصصات املتاحة حسب املراكز.

ئ: ميكن للحاصلني على دبلوم التأهيل املهين (أو شهادة النجاح يف اية التكوين)، ولوج مسالك السنة األوىل من سلك البكالوريا املهنية. ططتع

عظغ: اضعغظ ا 2 ـ ا

ــ جذع مشترك للتعليم األصيل؛
ــ جذع مشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية مبختلف خياراته اللغوية؛

ــ جذع مشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية ـ ختصص رياضة وتربية بدنية    ؛
ــ جذع مشترك علمي مبختلف خياراته اللغوية؛

ــ جذع مشترك علمي ـ ختصص رياضة وتربية بدنية    ؛

ــ اجلذع املشترك املهين الصناعي.

ــ اجلذع املشترك التكنولوجي؛

ــ اجلذع املشترك املهين الفالحي.
ــ اجلذع املشترك املهين اخلدمايت.

ظعي إسثادي بئ ب ب سث ا غ  اع ت ا ظ غإطض اع دة ا غ وإس اع ت ا ئ اسئغ سظ ر غئ ا ضغ

2 ـ إعادة التوجيه:
حيسن  مل  أنه  له  تبني  إذا  التوجيه  إعادة  يف  احلق  متعلم  لكل  ــ 

اختياره للجذع أو إذا مل يستطع املسايرة به؛
(اجلدد  املشتركة  اجلذوع  جبميع  واملتعلمني  للمتعلمات  تتاح  ــ 
اجلذوع  من  جذع  أي  حنو  التوجيه  إعادة  إمكانية  واملكررون) 

املشتركة املتبقية.
ــ يتم التعبري عن الرغبة يف إعادة التوجيه من خالل الولوج إىل 
الفترة  خالل  وذلك  أعاله،  املبني  الرابط  عرب   

املخصصة لذلك.

1 ـ التعب عن رغبات التوجيه :
خالل  من  والتكوينية  الدراسية  التوجيه  رغبات  عن  التعبري  يتم 
املسطرة الرقمية اليت يتم تفعيلها عرب منظومة مسار، حيث متكن هذه 
الدراسية  اختيارام  عن  التعبري   واملتعلمني  للمتعلمات  اخلدمة 
وذلك  والشخصية،  الدراسية  اجلانبية  استمارات  وتعبئة  واملهنية 

خالل الفترة املخصصة لذلك.

ميكن للمتعلمات واملتعلمني بالسنة الثالثة ثانوي إعدادي التوجيه إىل السلك الثانوي التأهيلي أو إىل التكوين املهين.

الجذع اِّـشك بالتعليم التكنولوجي:  

خالل  من  االختيارات  هذه  عن  التعبري  ويتم 
الولوج إىل  عرب الرابط اآليت:

. " و  وذلك باعتماد رقم " 

(1)

(1)

(1)

: ميكن للمتعلمات واملتعلمني الرياضيني املوهوبني املنتمني ملختلف اجلمعيات والنوادي والعصب التابعة للجامعات امللكية، واملوجهني 
إىل أحد اجلذعني املشتركني اجلذع املشترك العلمي أواجلذع املشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية ولوج ختصص رياضة ودراسة، وهو مسلك 

جيمع بني الدراسة والتكوين الرياضي، حبيث ختصص الفترة الصباحية للدراسة، وختصص فترة مابعد الزوال للتكوين الرياضي.

مسلك عام

مسلك دولي خيار فرنسية

مسلك تخصص رياضة وتربية بدنية

الجذع املشترك التكنولوجي

الجذع املشترك للتعليم األصيل

الجذع املشترك املهني الصناعي

الجذع املشترك املهني الفالحي

الجذع املشترك املهني الخدماتي

مسلك دولي خيار إنجليزية

مسلك دولي خيار إسبانية

(١)
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(٣)

مسلك عام

مسلك دولي خيار فرنسية

مسلك تخصص رياضة وتربية بدنية

مسلك دولي خيار إنجليزية

مسلك دولي خيار إسبانية
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بعد الثالثة ثانوي إعدادي


