
جذع مشترك تكنولوجي

اجلذوع املشتركة املهنية

التكوين املهين

جذع مشترك للتعليم األصيل

     تشكل السنة الثالثة من التعليم الثانوي 

اإلعدادي حمطة أساسية يف املسار الدراسي 

واملهين للمتعلم، حيث يتم يف ايتها اختاذ 

املشتركة  اجلذوع  إىل  إما  التوجيه  قرار 

أو  التكنولوجي،  التعليم  أو  العام،  بالتعليم 

أحد اجلذوع املشتركة املهنية أو إىل إحدى 

ختصصات التكوين املهين (مستوى التأهيل)، 

ونظرا ملا يكتسيه هذا األمر من أمهية بالغة 

للمشروع  املستقبلية  املالمح  حتديد  يف 

ملستجدات  ومواكبة  للمتعلم،  الشخصي 

العرض التربوي بالتعليم الثانوي التأهيلي، 

التوجيه،  وتغيري  التوجيه  لعملييت  وكذا 

نضع بني أيدي تالميذ مستوى الثالثة ثانوي 

إعدادي هذه الوثيقة اإلعالمية مــن أجل 

متكينهم من اختـــــيار واع ومسؤول للمسار 

الدراسي الذي يناسب ميوالم وقدرام.
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الثالثة
ثانوي إعدادي

جذع مشترك علمي

جذع مشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية

جذع مشترك تكنولوجي
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الخفتئ : 4 طا بسث البالبئ باظعي إسثادي

 المعاد والتخص بالةثوع المحارضئ

(  ) : حتدد األعداد املكتوبة بني قوسني عدد الساعات اليت تفوج فيها األقسام كلما جتاوز عدد تالمذا 24 تلميذة وتلميذا.
(  ) * : تدرس بأفواج من 16 إىل 20تلميذة و تلميذا.

(*): ساعتان (2) كل أسبوعني.
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املواد املهنية
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(Ajustage)
Electricité générale ــ
 Hygiène, sécurité et ــ
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الجذوع المشتركة المهنية
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للمزيد من
التدقيق والتفصيل

االتصال بإطار التوجيه 
التربوي مبؤسستكم 
الثانوية اإلعدادية
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ــ لكل تلميذ احلق يف تغيري التوجيه إذا تبني له أنه مل حيسن اختياره للجذع أو إذا مل يستطع املسايرة به، لذا عليه 
أن يعبئ مطبوعا خاصا، ويودعه باملؤسسة التأهيلية املستقبلة يف بداية املوسم الدراسي املوايل.

ــ تتاح لتالميذ مجيع اجلذوع املشتركة (اجلدد واملكررون) إمكانية إعادة التوجيه حنو أي جذع من اجلذوع املشتركة 
املتبقية.

1 ـ بطاقة الرغبات: 
اختيارام  عن  بالتعبري  وذلك  إعدادي،  ثانوي  الثالثة  السنة  تالميذ  من طرف مجيع  الرغبات  بطاقة  تعبئة  يتم 
الدراسية باملستوى الدراسي املوايل، ويتم تسجيل هذه الرغبات بالترتيب حسب األفضلية يف املكان املخصص لذلك 

على البطاقة.

2 ـ بطاقة الشيح الخاصة: تعبأ من طرف التالميذ الراغبني يف التوجيه إىل:  
ــ اجلذع املشترك للتعليم األصيل؛

ــ اجلذع املشترك التكنولوجي؛
ــ اجلذع املشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية خيار إجنليزية ؛

ــ اجلذع املشترك العلمي خيار إجنليزية ؛
ــ اجلذوع املشتركة املهنية؛

ــ ثانوية الرياضيني ( جذع اآلداب والعلوم اإلنسانية أو جذع العلوم ) (يف حالة صدور املذكرة املنظمة)؛
ــ ختصص تربية بدنية (جذع اآلداب والعلوم اإلنسانية أو جذع العلوم) (يف حالة صدور املذكرة املنظمة)؛

ــ التكوين املهين.
هذه املطبوعات جيب أن تعبأ خالل آجال حمددة تعلن عنها إدارة املؤسسة.

3 ـ بطاقة تغي التوجيه: 
تعبأ من طرف التالميذ الراغبني يف تغيري التوجيه، وذلك خالل الفترة املحددة لذلك.

 تشغغر الاعجغه

طسطعطات وإرحادات

الخفتئ : 3طا بسث البالبئ باظعي إسثادي
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ميكن لتالميذ الثالثة ثانوي إعدادي التوجيه إىل السلك الثانوي التأهيلي أو إىل التكوين املهين.

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

الجذوع اِّـشكة بالتعليم العام:

الجذع اِّـشك بالتعليم التكنولوجي: ــ جذع مشترك تكنولوجي؛
الجذوع اِّـشكة اِّـهنية بالتعليم اِّـهني: يف إطار تنويع العرض املدرسي والتكويين مت إحداث يف بعض 
املهنية ومواكبة  املواد  التكوين املهين جذوع مشتركة مهنية، حيث يتم تدريس  التأهيلية ومعاهد  الثانويات 

التالميذ خالل التداريب مبعاهد التكوين، بينما يتم تدريس مواد التعليم العام بالثانوية التأهيلية.
ويضم :اجلذع املشترك املهين الصناعي واجلذع املشترك املهين الفالحي واجلذع املشترك املهين اخلدمايت.

1 ـ السطك الباظعي الاأعغطغ:

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

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

2 ـ الاضعغظ المعظغ:

ــ جذع مشترك للتعليم األصيل؛
ــ جذع مشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية،

ــ جذع مشترك علمي.
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 المآعقت الثراجغئ و الحثخغئ المططعبئ لضض جثع طحارك

 الاعجغه بسث البالبئ باظعي إسثادي

الخفتئ : 2 طا بسث البالبئ باظعي إسثادي
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جذع مشترك مهين صناعي

جذع مشترك مهين خدمايت

جذع مشترك مهين فالحي

مستوى التأهيل

جذع مشترك للتعليم  األصيل

جذع مشترك تكنولوجي

جذع مشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية مبختلف خياراته

جذع مشترك علمي مبختلف خياراته

جذع مشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية ختصص رياضة وتربية بدنية

جذع مشترك علمي ختصص رياضة وتربية بدنية
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