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 إلى السيدات والسادة   

 والتكوين مديرتي ومديري األكاديميات الجهوية للتربية

 الشغل وإنعاش املنهي التكوين ملكتب الجهويين واملديرين املديرة

 الوزارةنائبات ونواب 

 لتكوين املنهيا قطاع مندوبات ومندوبي 

 ةاإلعدادي والثانويات االبتدائية مديرات ومديري املؤسسات التعليمية

 مديرات ومديري مؤسسات التكوين املنهي
 

 

   .ملسار املنهي بالثانوي اإلعداديبشأن امذكرة إطار  : املوضوع

شأن التنزيل األولي للرؤية االستراتيجية في  1122أكتوبر  21بتاريخ 099x15 املذكرة اإلطار رقم :  عـــــــــــــــاملرج

 من خالل تفعيل التدابير ذات األولوية. 1122-1101
 

 

 

 ،سالم تام بوجود موالنا اإلمام املؤيد باهلل

 من خالل اعتماد مسار منهي بالثانوي اإلعداديبإحداث خاص لا 6 رقم للتدبيرتنزيال وبعد، 

 املتعلمات واملتعلمين وكذا تستجيب لحاجيات ذات البعد املنهي، والتي مجموعة من التخصصات

 والخدمات.الصناعة و  الفالحة التاملهنية في مجا تالقطاعا

رساء مدرسة الهادفة إلى إ 0202-0202  توجهات الرؤية االستراتيجية لإلصالحوتماشيا مع 

افعات ر من  د  دع تناول  والتي، واملجتمعياإلنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، واالرتقاء الفردي 

مدخال أساسيا من مداخل تحقيق الجودة في  باعتباره أهمية بالغةوأولته  التغيير مجال التكوين املنهي

وتمكين  ،التعليم، ومالءمة التعلمات والتكوينات مع متطلبات الحياة العملية، وتعزيز فرص االرتقاء الفردي

الرافعة الخامسة من  خاصةو املتعلمات واملتعلمين من استدامة تعلمهم وبناء مشروعهم الشخص ي، 

  .إحداث مسار للتعليم املنهي ينطلق من اإلعدادي على بصريح العبارة تالتي نصالفصل األول 

الثانوي عليم سسات التمؤ  تحتضنه يزاوج بين التعليم العام والتكوين املنهي،تقرر إرساء مسار منهي 

ية، و بشكل تدريجي في إطار مرحلة نموذج ،اإلعدادي و مؤسسات التكوين املنهي التابعة للقطاعات الشريكة

مدتها ثالث سنوات، في أفق توسيعه وتنويعه من خالل إضافة مسارات مهنية أخرى كلما اقتضت الحاجة 

 ذلك وتوفرت شروط النجاح. 
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 :والتقويم والتوجيه الدراس ي التنظيم .0

 الدراس ي التنظيم: 

 اإلعداديةات بالثانوييتم على تعليم عام باملسار املنهي بالثانوي اإلعدادي يعتمد نظام التعليم  

 وتنجز ،ملنهياالتكوين  بمؤسسات بينما تدرس املواد املهنية ،(املسارات)أو للمسار املنهي املحتضنة 

 ؛ باملقاوالت ووحدات اإلنتاج الشريكة التداريب

ذكرة الوزارية رقم استنادا إلى املحصص مواد التعليم العام ومددها ومعامالتها  اعتماديتم  

 ؛ 1112مارس  11بتاريخ  30

سة تكوين بمؤسعن أربع ساعات للتقل  ال ،اعتماد حصة أسبوعية التدرج، سيتم إعماال ملبدأ 

ويين املست تدريجيا خاللأن هذه الحصة سترتفع  إعدادي، علمافي السنة أولى التكوين املنهي 

   .الدراسيين املواليين

 واآلفاق: التوجيه 

لناجحون في ا تالميذالالتلميذات و  سار املنهي بالتعليم الثانوي اإلعداديامل السنة األولى من لجي 

 دادياإلعالسنة أولى من الثانوي و  السنة السادسة ابتدائي بالنسبة للمرحلة األولى للتوجيه

 ؛التوجيهبالنسبة إلعادة 

 ة اختيارفرص عداديمن التعليم الثانوي اإل السنة الثالثة  تتاح للتالميذ الناجحين في نهاية 

 إحدى املسارات التالية:

 يلي؛لتعليم الثانوي التأهباالجذوع املشتركة الجذوع املشتركة املهنية أو غيرها من  

  املنهي؛ مستوى التأهيل بالتكوين 

االستفادة بتدريب منهي  ، أوالقانونيبلوغ السن  الشغل، شريطةولوج سوق  

 .بوحدات اإلنتاج يتوج بدبلوم في التخصص
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 التقويم: 

ات املنظمة املذكر القرارات و  وفقيتم تقويم التحصيل الدراس ي للمتعلم في مواد التعليم العام  

 لعملية التقويم الجاري بها العمل بهذا السلك التعليمي؛

يخضع التالميذ املسجلون بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي املنهي لنفس اإلجراءات  

 تأخذ بعينة يمرجعالتنظيمية الخاصة بامتحانات نيل شهادة السلك اإلعدادي، مع اعتماد أطر 

 ؛املنهي االعتبار البعد

 صص املنهيشهادة في التخ ينللناجحعدادي اإل  من التعليم الثانوي  في نهاية السنة الثالثة تسلم 

  الذي تابع فيه املعني مساره املنهي؛

 ماكنتائج التقويم في املواد املهنية في جدول النتائج املحصل عليها في السنة الدراسية، درج ت 

 .ج هذه املواد في منظومة مسارمتد

 

 والتبع والتقويم  التنسيق آليات .0

مكانيات كل إ منواالستفادة  ،والتكوين والتأهيلسعيا إلى تحقيق املزيد من التكامل بين التعليم 

 عيأفق الرفع من القابلية لالندماج االجتما والجهوية فيومالئمة التكوين للحاجيات الوطنية  ،عقطا

ثمر يقتض ي التنسيق املحكم وامل التكوين، مماوطبيعة  املتدخلة،لتعدد القطاعات  جهة، ونظرامن 

تخطيط وضع آليات لل أخرى، يتعينمن جهة  بين مختلف املسؤولين والفاعلين على كل املستويات

 ستوياتملاكافة  على املطلوبةوالتتبع والتقويم لضمان املردودية الداخلية والخارجية والنجاعة 

 يلي:وفق ما  ةحلياملو ة قليمياإلو  ةجهويال

  املركزي  املستوى: 

همة املعنية، تتولى ميتم إحداث لجنة مركزية للقيادة والتنسيق بين مختلف القطاعات  -

 ؛التنسيق والتتبع والتوجيه وضمان النجاعة والفعالية في تنزيل املشروع
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إعداد النصوص القانونية والتنظيمية التصور العام و  وضعب املستوى املركزي يقوم  -

 ؛التأطيري وثائق ذات الطابع الو 

 الشراكة مع مختلف القطاعات واملؤسساتتعمل املصالح املركزية على توقيع اتفاقيات  -

 املعنية وإضفاء الطابع املؤسساتي للمشروع وضمان التواصل مع مختلف الجهات املعنية؛

 .الية والبشرية الضرورية إلرساء وتوسيع املسارات املهنيةيوفر املركز املوارد امل  -

 واإلقليمي الجهوي  املستويان: 

رين املديمن  شكلتت ،يناملعنيات والشركاء قطاعالبين مشتركة جهوية يتم إحداث لجنة  

إلضافة إلى با ،والشركاء املعنييناملنتمين ملختلف القطاعات واملندوبين الجهويين والنواب 

شخص  كما يمكن للجنة دعوة كل ،املفتشين املنسقين الجهويين في املجال التربوي والتوجيه

 .ترى فائدة في حضورهذاتي أو معنوي 

ات اإلدارية ، واتخاذ التدابير واإلجراءإرساء املسار املنهي وتتبعه وتقويمهالسهر على باللجنة تتكلف  

ذلك بما كملؤسسات ومراكز التكوين املعنية كما تقوم والتربوية الضرورية لضمان السير العادي 

 : يلي

 تنظيم الحمالت اإلعالمية والتحسيسية؛ف على اإلشرا 

 تقويم املرحلة النموذجية مع إصدار التوصيات الكفيلة بتحسين كل مسار منهي؛ 

  أو إحداث  توسيعكاقتراح الحلول ملختلف اإلشكاالت الطارئةتقويم املسارات املهنية و

 ؛مسار منهي جديد

  إلطار االتفاقيات ا ذ بنوديوتنف على املستوى الجهوي خاصة توقيع اتفاقيات شراكة

 على ضوء املعطيات هابنودتقديم اقتراحات بشأن تعديل كما يمكن ،مركزيااملوقعة 

 ؛امليدانيةواملستجدات 

 وفي  برداية شهر شتنباألقل  ثالث مرات في السنة علىالجهوية اجتماعاتها  ةتعقد اللجن

 عت الضرورة إلى ذلك. أو كلما د نهاية األسدس األول ونهاية السنة الدراسية

 



5 
والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية   

 43 20 77 37 05كس: ا/الف  70 18 77 37 05  : الهاتف – الرباط –باب الرواح  –المقر المركزي للوزارة 

  املحلي املستوى: 

من تشكل فريق يإحداث ، تيادية املعتمدة من طرف كل مؤسسةباإلضافة إلى آليات التدبير االعيتم  

اذ كل على اتخ التكوين، يعملالتابعة لكل من الثانوية اإلعدادية ومركز  ةوالتربوي ةاإلداري األطر

التنسيق و  والتواصل املستمرالسير العادي للدراسة والتكوين  والتربوية، لضماناإلجراءات اإلدارية 

 األنشطة املشتركة؛ حول 

سجل فيه حاالت ت والثانوية اإلعدادية مؤسسة التكوين املنهي املعنيةتواصل بين للدفتر  يتم اعتماد 

 ؛الغياب وكل املالحظات الضرورية لضمان التعاون والتنسيق بين املؤسستين

الب وهو مط بالثانوية اإلعدادية لوجودهامتدادا  بمؤسسة التكوين املنهيالتلميذ  وجود يعتبر 

ع وفي حالة القيام بأعمال أو سلوكات تتنافى ماملنهي، ملؤسسة التكوين الداخلية  األنظمةاحترام ب

ضم ية تاإلعداد عقد بالثانويةت ةتأديبي هيئة، يتم اتخاذ اإلجراءات املناسبة في إطار األنظمةهذه 

 ؛ضمن عضويتها ممثلين اثنين عن إدارة مؤسسة التكوين املنهي

يشارك مدير مؤسسة التكوين املنهي أو من ينوب عنه، بصفة استشارية، في اجتماعات مختلف  

 مجالس الثانوية اإلعدادية، ويدلي برأيه وباقتراحاته في كل ما يتعلق باملسار املنهي؛

 اجتماعات مختلف مجالس استشارية، فيينوب عنه، بصفة  يشارك مدير الثانوية اإلعدادية أو من 

 مؤسسة التكوين املنهي، ويدلي برأيه وباقتراحاته في كل ما يتعلق باملسار املنهي بالثانوي اإلعدادي؛

 قترحاتوكذا املعلى اللجنة الجهوية املشتركة للبث فيها والخالفات املستعصية املشاكل  حالت 

 .املستمر للخدمات قصد تعميميهاالهادفة إلى التجويد 

 :استثنائية مقتضيات .0

تنطلق الدراسة باملسار املنهي بالثانوي اإلعدادي في مرحلته النموذجية، ابتداء من املوسم الدراس ي  

 :0املرفق رقم  الخريطة املبينة فيوفق ، 1122 – 1122الحالي 

من السنة األولى من التعليم الثانوي اإلعدادي املنهي بعدد  واحدتنطلق الدراسة باعتماد قسم  

 لتكوينابالثانوية اإلعدادية والطاقة االستيعابية ملؤسسة تالميذ يتالءم والبنية التربوية املعتمدة 

 ؛ 1122 – 1122لدخول املدرس ي ل بالنسبة هااملشبكة مع املنهي
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 ،رقبل متم شهر نونبتعقد اللجنة الجهوية املشتركة اجتماعا، بصفة استثنائية هذه السنة،  

 ويخصص هذا االجتماع إلرساء املسار املنهي املعني؛ 

ضمانا لسالمة التلميذات والتالميذ أثناء ممارستهم مختلف أنشطة التكوين، يتعين إحالة املقبولين  

على الدفتر الصحي للتلميذ أن مسايرتهم للدراسة باملسار املنهي منهم، الذين تبين من خالل االطالع 

املطلوب قد يشكل خطورة على صحتهم، على مصالح الصحة املدرسية للتأكد من إمكانية مسايرة 

 املسار املنهي املطلوب دون خطورة أو عناء؛

حسب  اديإلعدا التعليم الثانوي املسار املنهي بيتم وضع الئحة رسمية للتالميذ املقبولين في  

 ؛)  0رقم  املرفق ) االستحقاق

 ال يعتبر التلميذ املقبول في الالئحة الرسمية مسجال إال إذا أدلى ب: 

  موافقة والتزام من طرف ولي أمره مصادق عليه وفق مطبوع يعد لهذا الغرض في بطاقة

 ؛ (0املرفق رقم ( الترشيح لولوج مسار منهي بالتعليم الثانوي اإلعدادي

  بالنسبة لفئة التالميذ   (4)املرفق رقم موافقة مصالح الصحة املدرسية املطبوع

 املحالين عليها املشار إليهم في الفقرة  أعاله. 

 .إعادة التوجيه قبل متم شهر أكتوبر بطلب من التلميذ أو من مؤسسة التكوين املنهيتنظيم عملية  

 

يشرفني أن  ،املسار املنهي بالثانوي اإلعداديواعتبارا ملا تكتسيه هذه اإلجراءات من أهمية بالغة في إرساء 

مع تمر املسوالتنسيق  ت هذه املذكرة،على تنفيذ مقتضيا سهر، الأطلب منكم، كل من دائرة اختصاصه

  .المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسو  ،توفير كل شروط نجاح هذا املشروع الهاماألطراف الشريكة من أجل 
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 0 فق رقمر م

 0206-0202املسارات املعتمدة برسم املوسم الدراس ي  الئحة

 

 املسار املنهي النيابة األكاديمية
 املؤسسات املحتضنة للمسار

 اءالشرك
 مؤسسة التكوين املنهي الثانوية اإلعدادية

البيضاء  الدار

 الكبرى 

عين السبع 

الحي 

 املحمدي

 الفنيةالحدادة 

 ابن عبدون 

مركز التأهيل املنهي في فنون 

الصناعة التقليدية عين 

السبع الحي املحمدي الدار 

 البيضاء

وزارة الصناعة 

التقليدية 

واالقتصاد 

االجتماعي 

 والتضامني

الفصالة 

 والخياطة 

موالي رشيد 

سيدي 

 عثمان

 الفنية النجارة

 إفريقيا

مركز التأهيل املنهي في فنون 

الصناعة التقليدية موالي 

 رشيد الدار البيضاء
 الفصالة  والخياطة

 عالل بن عبد هللا إصالح السيارات

مركز تكوين الشباب في مهن 

إصالح السيارات بسيدي 

 عثمان

مكتب التكوين 

املنهي وإنعاش 

 الشغل

الغرب 

شراردة بني 

 حسن

 القنيطرة
إصالح الهيكلة 

 والصباغة
 ابن تومرت

املعهد املتخصص 

للتكنولوجيا التطبيقية 

 املعمورة القنيطرة

مكناس 

 تافياللت
 مكناس

 كهرباء البناء

 

 ابن حزم

 

املعهد املتخصص 

للتكنولوجيا التطبيقية ملهن 

 البناء

 الفنية النجارة

معهد فنون الصناعة  املنصور 

 التقليدية مكناس

وزارة الصناعة 

التقليدية 

واالقتصاد 

االجتماعي 

 والتضامني

 الفنيةالحدادة 

الجهة 

 الشرقية
 الكندي إصالح السيارات الناظور 

 العراس يمركز التأهيل املنهي 

 الناظور 

مكتب التكوين 

املنهي وإنعاش 

 الشغل

الفنيةالحدادة  الجديدة دكالة عبدة  محمد بن عبد هللا 

املعهد املتخصص 

للتكنولوجيا التطبيقية 

 املسيرة الجديدة

 فهد بن عبد العزيز الفصالة  والخياطة طنجة طنجة تطوان
مركز التأهيل املنهي للمالبس 

 الجاهزة بطنجة
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 املسار املنهي النيابة األكاديمية
 املؤسسات املحتضنة للمسار

 اءالشرك
 مؤسسة التكوين املنهي الثانوية اإلعدادية

العيون 

بوجدور 

الساقية 

 الحمراء

 التعاون  كهرباء البناء العيون 

املعهد املتخصص 

للتكنولوجيا التطبيقية 

 بالعيون 

الشاوية 

 ورديغة
 موالي رشيد إصالح السيارات خريبكة

مركز التأهيل املنهي بالحي 

 اإلداري بخريبكة

 فاس فاس بوملان

نجارة الخشب 

 واألملنيوم
 ابن زيدون 

مركز استكمال التكوين 

 الصناع التقليديين بفاس

املعهد التخصص ي في  األطلس املطعمة 

التكنولوجيا الفندقية 

 والسياحية فاس أطلس

مراكش  وزارة السياحة

تانسيفت 

 الحوز 

املعهد املتخصص  اللة مريم املطعمة  مراكش

للتكنولوجيا التطبيقية 

الفندقية والسياحية  

 بمراكش

سوس ماسة 

 درعة
 ابن ماجة الفصالة  والخياطة  تزنيت

املعهد املتخصص 

للتكنولوجيا التطبيقية 

 بتزنيت

مكتب التكوين 

املنهي وإنعاش 

 الشغل
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 :0مرفق رقم 

 إلعداديالتعليم الثانوي املسار املنهي بباين قبولالئحة التالميذ امل 

 : النيابة اإلقليمية ..................................................... : األكاديمية الجهوية

.........................................  

ـــــــــدة ..................................................... : املؤسسة الثانويـة ـــــ  : البلــ

........................................... 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: تخصص املنهيملسار باين قبولاملالئحة التالميذ 

 االسم الكامل للتلميذ ت .ر
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 :0مرفق رقم 

  بطاقة الترشيح لولوج مسار منهي بالتعليم الثانوي اإلعدادي

  ......................................... النيابة اإلقليمية:.....................................................          : األكاديمية الجهوية

  .....................................................:    ةاإلعدادي الثانويـة

 إطار خاص بالتلميذ المترشح

 أنثى ذكر       :الجنس............................................................................... :االسم الكامل

 : المستوى الدراسي
................................................................................................................................ 

 مهني بالتعليم الثانوي اإلعداديالمسار ال لولوج االختيار الدراسي اآلتي:أرغب في الترشيح 

 .................................................................................................................. تخصص : 

 
 

 وتوقيع المستشار في التوجيه التربويرأي   إطار خاص بولي أمر التلميذ المترشح

 ..........................................أنا الموقع أسفله، 

 ..........................رقم بطاقة التعريف الوطنية: 

 ................................. أوافق، بصفتي ولي أمر التلميذ

 
 

 على رغبته المعبر عنها أعاله.

حرر بـ 

.................. 

بتاريخ 

...................  
 

 التوقيع

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  

 وصل

 ديدا اإل

 ..................................................المؤسسة التعليميةتشهد إدارة 

أن 

  ................................من.........................................التلميذ

 المهني: المسار ترشيح لولوجالبطاقة  .................... يومقد أودع لديها 

.........................................................................................  

 المؤسسة التعليميةتأشيرة )

 األصلية(
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 :4مرفق رقم 
 
 
 

 بإدارة المؤسسةإطار خاص 

 :للتلميذ )ة( االسم الكامل
.......................................................................................................... 

 بالمسار المهني بالتعليم الثانوي اإلعدادي   المسجل )ة(      المترشح )ة(   

 تخصص : 
........................................................................................................................... 

 بهذا التخصص:الشروط الصحية الضروردية لمتابعة التكودين 
.............................................................. 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................... 

 تأشيرة رئيس المؤسسة:

 

 بمصلحة الصحة المدرسيةإطار خاص   

 ......................................بناء على الفحص المنجز للتلميذ 

 التخصص المطلوب :يشهد طبيب الصحة المدرسية أن 

   أدية خطورة على صحة التلميذ. لال ديشك 

   خطورة على صحة التلميذ لديشك. 

 ...........................بتاريخ ...............  حرر بـ 

 )خاتم وتوقيع طبيب الصحة المدرسية(

 

 

 


