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 تقديم

 فرتةخالل  2020-2021 اًخوكؼيةاخلريطة يني حتحسب املراسةل اًوزارية اًصادرة يف هذا اًشأ ن، يمت 

ضافية متخد من يوم امخليس  ىل غاية يوم الجنني  04اإ : ، وذكل وفق اجلدوةل اًزمنية اًخاًية2020يوهيو  15يوهيو اإ

ىل غاية يوم اًثالاثء ي 04من يوم امخليس  -  فتح اخلريطة اًنظرية ٌلخحيني؛: 2020يوهيو  09وهيو اإ

ىل غاية يوم الجنني  10من يوم ال ربؼاء  -  .فتح اخلريطة اًخوكؼية ٌلخحيني: 2020يوهيو  15يوهيو اإ

ثوكيف املسم، حسب ال سالك فتح ومن اًس يدات واًسادة املسؤوًني اجلهويني ثفؼيي خاصية  املرجو

كلمييةوا اًخؼلميية كلمييني من حتيني ،ملديرايت الإ  2021/2020اخلريطة اًرتبوية اًخوكؼية  من أ جي متىني املسؤوًني الإ

 .وفق اجلدوةل اًزمنية أ ػاله

 

 عامة توجيهات 

 :هيم هذا اًخحيني أ ساسا

 وسب اًخدفق املخوكؼة من أ جي أ خذ اًنخاجئ املرثلبة لآخر اًس نة بؼني الاغخبار؛ -

اًخحاق ثالميذ اًخؼلمي اخلصويص ابًخؼلمي اًؼمويم من أ جي مراػاة اًخطورات املرثلبة ًوضؼيات وسب  -

 .مؤسسات اًلطاع اخلصويص

 خاصة توجيهات 

 أثناء تحيين الخريطة النظرية ينبغي أخذ التوجيهات التالية بعين االعتبار: 

 :جيب مراجؼة ما ييل حتيني وسب اًخدفقغند  -

  ال خطاء سابلا هبذا اًصدد، حيث مت فلد متت مالحظة بؼض )وها من كبي اًيت مت مس اًخحويالت

 ؛(أ و ثلميذين واحد أ ػداد ثالميذ سلبية أ و أ كسام بخلميذجسجيي 

  ؛"غري املؼممة"اًبنية اًرتبوية ٌلمواد 
 

 

 2020-2021في شأن تحيين الخريطة التربوية التوقعية بطاقة تقنية 
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ىل اًؼمويم ًالًخحاق ابًنس بة - اجليد ٌلخالميذ ومن حتيني وسب  اًخوزيعرضورة اًخأ ند من  :من اخلصويص اإ

 ًؼمويم؛ابالاًخحاق من اخلصويص 

 اجلدد؛اًخالميذ  ثوزيعثصحيح ال خطاء اًواردة يف  -

كلميية ضبط حرهية اًخالميذ اًوافدين واملغادرينرضورة  -  :بني املديرايت الإ

  كلمييةمن املديرايت ين ميذ وافدمسم ثالػدم ال خرى دون مسم هؤلء اًخالميذ مكغادرين  الإ

 ؛ابملديرايت ال خرى داخي اجلهة

  كلمييةمن مديرايت  ينميذ وافدمسم ثالػدم اًخنس يق هبذا اًشأ ن  دونأ خرى خارج ال اكدميية،  اإ

 .مع املديرية أ و املديرايت ال صلية كصد مسم هؤلء اًخالميذ مكغادرين

 ...ٌلحجراتاًخأ ند من املسم اجليد  -

 ثناء تحيين الخريطة التوقعية ينبغي أخذ التوجيهات التالية بعين االعتبار أ: 

اًبنية اًرتبوية  اًبنية اًرتبوية،)يف حال ثغيري يف اخلريطة اًرتبوية اًنظرية جيب حتيني اخلريطة اًخوكؼية  -

 ؛...(احلجرات، اًصيغة اس خؼامل، "املؼممة غري" ملوادل

يطاًية  -أ ملاهية )سواء ابلإػدادي أ و ابًخأ هييل  اًثاهيةجشغيي أ ساثذة اٌلغة ال جنبية  - س باهية -اإ  ؛(اإ

 ؛ًبااكًوراي املهنيةٌلمسار املهين واػدم اس خؼامل هصف كسم يف جشىيي اًبنية اًرتبوية  -

، بشلك متاكئف بني املؤسسات اًخؼلميية ضامان ًخاكفؤ اًفرص بني "غري املؼممة"ثوزيع أ ساثذة املواد  -

 ؛اًخالميذ

ال كسام املشرتنة حسب حمخوى اجلدول اًخايل، ػلام أ ن هذه ال ػداد مدجمة سلفا يف اًربانم  حىوين -

CARTESCOاملرجو اًخليد هبا، ف: 

 عدد المستويات
المستوى 

 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

المستوى 
 الرابع

المستوى 
 الخامس

المستوى 
 السادس

2 0,5 0,5     

3 0,3 0,3 0,4    

4  0,25 0,25 0,25 0,25   

5  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

6  0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 
 

 


