
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف و نظام الدراسة بالثانوي التأهٌلً
ٌهدف التعلٌم التأهٌلً إلى تدعٌم مكتسبات التعلٌم االعدادي وتنوٌع مجاالت التعلم بكٌفٌة تسمح بفتح سبل *

 .أو متابعة الدراسات العلٌا جدٌدة للنجاح واالندماج فً الحٌاة المهنٌة واالجتماعٌة
  :تستغرق الدراسة بالتعلٌم الثانوي التأهٌلً ثالث سنوات، موزعة على سلكٌن*

 . سلك الجذع المشترك، مدته سنة واحدة-1

. وٌتوج بنٌل شهادة البكالورٌا  (الثانٌة بكالورٌا أو الختامٌة + األولى بكالورٌا ) سلك البكالورٌا و مدته سنتان-2

 :تتمٌز الهندسة البٌداغوجٌة لهذا السلك بما ٌلً*

  للمواد60% تخصٌص حوالً - مد الجسور بٌن الجذوع المشتركة-  الحفاظ على مبدأ وحدة الجذوع المشتركة

  .  للمواد الممٌزة و المهنٌة للتخصص40% المشتركة بٌن جمٌع الجذوع،  و

  

 

 

: االمتحان الوطنً الموحد 

ٌنظم االمتحان الوطنً الموحد فً نهاٌة السنة الختامٌة من سلك البكالورٌا فً *

مقررات السنة الختامٌة من هذا السلك وذلك فً المواد الرئٌسٌة لكل شعبة، 

 .بكالورٌاللفً المعدل العام %  50وٌحتسب بنسبة  

 احساب المعدل العام للباكالورٌا
 ؛(1المعامل ) 25%  للسنة الثانٌة باك بنسبة CCمعدل المراقبة المستمرة ◄

 ؛(1المعامل )  25 % بنسبة EX.Rمعدل االمتحان الجهوي الموحد ◄

 ؛(2المعامل )  EX.N % 50 معدل االمتحان الوطنً الموحد◄

 : بالطرٌقة التالٌة𝑴وٌمكن حساب المعدل العام للباكالورٌا 

 

 
عملٌة التكرار بالثانوي التأهٌلً *

بسنة ال ٌسمح بالتكرار إال مـرة واحدة بسلك الثانوي  التأهٌلً ؛ وٌمكن السماح 

الذٌن لم ٌسبق أن كرروا احتٌاطٌة ثانٌة لتالمٌذ السنة الثانٌة من سلك البكالورٌا 

حاالت الأي مستوى طٌلة حٌاتهم الدراسٌة أو السماح بالتكرار مرة ثانٌة لبعض 

  .خرى  بقرار معلل من طرف مجلس القسماأل

 التكرار االختٌاري أو اإلرادي*
ٌمكن بصفة استثنائٌة السماح لتلمٌذ السنة األولى ثانوي تكرار القسم بناء على 

:   شرٌطة  أمرهرغبته ورغبة ولً

 فً 80/20ـ أن ٌكون منتقال إلى السنة الثانٌة ثانوي وحصل على معدل أقل من 

. االمتحان الجهوي

 .ال ٌكون قد استوفى سنوات التكرار المسموح بها فً السلك الثانوي التأهٌلًـ  أ

 مصادق علٌه من طرف ولً ـ أن ٌقدم طلبا فً الموضوع إلى إدارة المؤسسة

.  ٌولٌوز31 فً أجل أقصاه األمر

 .قبول الطلب من طرف مجلس القسم فً بداٌة الموسم الموالً-

 الدورة اإلستدراكٌة*                   

تنظم دورة استدراكٌة لالمتحان الجهوي الموحد لفائدة المترشحٌن الرسمٌٌن  •

الذٌن لم ٌتمكنوا بسبب قوة قاهرة من اجتٌاز بعض أو كل االختبارات وتعتبر 

 .نقطها فً حساب المعدل العام النهائً

 مالحظات

 تعتبر نقطة الصفر فً أي اختبار من اختبارات االمتحان : نقطة الصفر

 ؛الموحد الوطنً موجبة للرسوب

 تمنح للمترشحٌن الرسمٌٌن نقطة على المواظبة والسلوك : نقطة المواظبة

 تدرج فً حساب معدل المراقبة المستمرة؛

 كل مترشح رسمً ٌتخلف عن اجتٌاز بعض اختبارات االمتحان :الغٌاب 

الجهوي الموحد للسنة األولى من سلك البكالورٌا ال ٌسمح له باالنتقال إلى 

 السنة الختامٌة من سلك البكالورٌا؛

  ًكل مترشح رسمً ٌتخلف عن اجتٌاز بعض اختبارات االمتحان الوطن

الموحد ٌفقد نتائج المراقبة المستمرة للسنة الختامٌة من سلك البكالورٌا، 

وٌحتفظ له بنتائج االمتحان الجهوي الموحد للسنة األولى من سلك البكالورٌا 

 فً حالة السماح له بالتكرار؛

 

 

  بالسنة األولى باكالتقوٌمنظام 

:  المراقبة المستمرة -1
تجري فً مقررات جمٌع وتمتد المراقبة المستمرة على مدى دورتٌن دراسٌتٌن، *

 الفروض واألسئلة :مواد السنة األولى باك، وتعتمد على أسالٌب التقوٌم المختلفة 

الكتابٌة والشفهٌة واالختبارات البدنٌة والرٌاضٌة واألشغال التطبٌقٌة والواجبات 

إال أن الفروض المحروسة تبقى العنصر األساسً فً تحدٌد ؛ ...المنزلٌة والعروض

 .نتائج هذا المكون

  :المستمرةاحتساب معدالت المراقبة 
  تتكون نقطة المراقبة المستمرة فً كل دورة دراسٌة من ثالثة نقط بالنسبة لكل

مادة دراسٌة، وتمثل كل نقطة من النقط الثالث حصٌلة التقدٌرات التً نالها التلمٌذ 

 ؛ 20 و 0فً مختلف التمارٌن والفروض واألنشطة، وتحدد قٌمتها بٌن 

  ٌتكون المعدل العام للمادة بكل دورة دراسٌة من حاصل قسمة مجموع النقط الثالث

على ثالثة؛ و ٌأخذ المعدل العام للدورة بعٌن االعتبار معامالت المواد مع احتساب 

 نقطة المواظبة والسلوك؛

  ًٌحتسب المعدل السنوي للمراقبة المستمرة على أساس قسمة مجموع معدل

 .الدورتٌن على اثنٌن

 اإلنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانٌة
  ٌتم االنتقال  من السنة األولــــى إلى السنة الــــثانٌة من ســـلك البكالورٌا

باحتساب   نقط المراقبة المستمرة فقط، شرٌطة اجتٌاز  التلمٌذ اختبارات اإلمتحان 

الجهوي الموحد وال ٌســــمح ألي مترشح  التخلف عن اجتٌاز اختبارات  اإلمتحان 

 الجهوي الموحد باالنتقال إلى السنة الختامٌة من سلك البكالورٌا ؛ 

: االمتحان الجهوي الموحد - 2
  ٌنظم االمتحان الجهوي الموحد فً نهاٌة السنة األولى من سلك البكالورٌا بالنسبة

فً المائة من المعدل العام  % 25للمترشحٌن الرسمٌٌن، وٌحتسب بنسبة 

  ؛بكالورٌالل

  ة المقررفً بعض المواد الثانوٌةتجرى اختبارات االمتحان الجهوي الموحد 

 .لسنة األولى من سلك البكالورٌابا

مواد ومعامالت االمتحان الجهوي الموحد حسب الشعب 
 

 اإلنسانٌة شعبة اآلداب والعلوم

  المعامل  المدة  المواد

  1  30س 1  الرٌاضٌات

  4  س 2  اللغة األجنبٌة األولى

  2  30س  1  اإلسالمٌة التربٌة
 

 شعبة العلوم التجرٌبٌة

  المعامل  المدة  المواد

  2  س 2  اللغة العربٌة

  4  س 2  اللغة األجنبٌة األولى

  2  30س  1  اإلسالمٌة التربٌة

  2  س 2   والجغرافٌا التارٌخ

 :توارٌخ االمتحان الجهوي
2015 ٌونٌو 16 و15االثنٌن والثالثاء  : الدورة العـــــادٌة لالمتحان الجهوي◄
2015 ٌولٌوز2 و 1والخمٌس األربعاء: الدورة االستدراكٌة لالمتحان الجهوي◄

 

- 

(CC X 1) + (EX.R X 1) + (EX.N X  2) 
      M = 

4 

 

 برشيد



 

 حصص ومعامالت المواد حسب الشعبة

 شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

 شعبة العلوم التجرٌبٌة


