املسار املهين باإلعدادي مسلك كهرباء البناء
تقدٓه
فً إطار تنوٌع العرض التربوي بالتعلٌم الثانوي
اإلعدادي ،وانسجاما مع التوجهات الرامٌة إلى خلق
تالؤم أكبر بٌن النظام التربوي والمحٌط االقتصادي،
ونظرا لما ٌكتسٌه مجال التكوٌن المهنً من أهمٌة بالغة
فً تحقٌق هذه المالئمة ،تم إحداث مسار مهنً بالمدٌرٌة
اإلقلٌمٌة شٌشاوة تحتضنه الثانوٌة اإلعدادٌة الزرقطوني
المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بشيشاوة،
وٌهم هذا المسار مسلك كهرباء البناء
 .1نظام التعليم
ٓعتند ىظاو التعلٔه باملضار املَين ملضلك كَزباء البياء بالثاىْٖ
اإلعدادٖ عل ٙتعلٔه عاو ٓته بالثاىْٓ٘ اإلعدادٓ٘ الشرقطْىٕ،
بٔينا تدرظ املْاد املَئ٘ مبؤصض٘ التكًْٓ املَين اجملاّرٗ علٙ
بعد  500مرت تقزٓبا ّتيجش التدارٓب باملقاّالت ّّحدات اإلىتاج
الغزٓك٘.
 باليضب٘ ملْاد التعلٔه العاو:
ٓته اعتناد حصص مْاد التعلٔه العاو ّمددٍا ّمعامالتَا
املعنْل بَا بالضلك الثاىْٖ اإلعدادٖ.


باليضب٘ ملْاد التعلٔه املَين:

جدول حصص المىاد الدراسية ومعامالتها فً السنة األولى
من المسار المهنً بالتعليم الثانىي اإلعدادي
المىاد الدراسيت
التربيت االسالميت
اللغت العربيت
اللغت الفرنسيت
التاريخ والجغرافيا
الرياضياث
علىم الحياة واألرض
الفيزياء والكيمياء
التربيت البدنيت
التربيت التشكيليت أو المىسيقيت
اإلعالمياث
التربيت األسريت
المىاد المهنيت
المىاظبت والسلىك
المجمىع

 .3الوحدات املدرسة والغالف الزمين
N° D’HEURES
16 h
16h

Prévention santé et sécurité

52 h

Notions de bases en électricité
Lecture de plans et schémas
Utilisation de l’outillage de base

-

24 h

-

تدرظ املْاد املَئ٘ باللغ٘ الفزىضٔ٘.

12 h

ٓ ته إجزاء املزاقب٘ املضتنزٗ يف مْاد التعلٔه العاو باملضار املَين
بالتعلٔه الثاىْٖ اإلعدادٖ ّفق ىفط اإلجزاءات ّالتْجَٔات
املطبق٘ علٍ ٙذِ املْاد بالتعلٔه الثاىْٖ اإلعدادٖ العاو.
ٓ ته إجزاء املزاقب٘ املضتنزٗ يف املْاد املَئ٘ بالضي٘ األّىل مً
املضار املَين بالتعلٔه الثاىْٖ اإلعدادٖ ّفق ىفط اإلجزاءات
ّالتْجَٔات اجلارٖ بَا العنل مبؤصضات التكًْٓ املَين
حضب التخصصات املَئ٘.

MODULES
Présentations du métier et formation

ٓته اعتناد حص٘ أصبْعٔ٘ ال تقل عً أربع صاعات
للتكًْٓ مبؤصض٘ التكًْٓ املَين يف الضي٘ األّىل إعدادٖ،
عل ٙأٌ ٓته رفع ٍذِ احلص٘ تدرجئا خالل الضيتني الثاىٔ٘
ّالثالث٘ إعدادٖ.

 .2نظام التقويم:

الحصص
2
4
4
3
5
2
2
2
2
1
2
4
33

المعامالث
2
5
5
3
5
3
2
2
1
1
2
6
1
36

ملحوظة:

لولوج املسار املهين يتعني على التالميذ تعبئة بطاقة خاصة

للرتشيح يتم سحبها من إدارة املؤسسة

إمكانيات الدراسة بعد الثالثة إعدادي مسار مهين
الجذوع المشتركة المهنية

السلك الثانوي اإلعدادي (مسار مهين)

جذوع مشتركة للتعليم العام
السنة األولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

التكوين المهني مستوى التأهيل
ولوج سوق الشغل بعد بلوغ السن القانوني

املدٓزٓ٘ اإلقلٔنٔ٘ لْسارٗ الرتبٔ٘ الْطئ٘ ّالتكًْٓ املَين ّالتعلٔه العالٕ ّالبخث العلنٕ عٔغاّٗ –مصلخ٘ تأطري املؤصضات التعلٔنٔ٘ ّالتْجُٔ-

