
 شرٌح شامل عن القسم التّحضيرّي ببوليتاك قسنطينة؛ 

 حديث عن الّسنة الثانية واملسابقة الوطنية

 الّسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،    

ة عوًدا على بدٍء.. واستكماال ملا كنا قد بدأان فيه العام املاضي، هاهنا شرٌح شامل عن السنة الثانية للقسم التحضريي ابملدرسة الوطني  
 متعددة التقنيات بقسنطينة.. عن مواّد الدراسة ووتريهتا، وأهّم ما حصل خالل هذه السنة.

تتم مبسابقة وطنّية تضّم مواّد Cycle Préparatoireتحضريي السنة الثانية هي السنة األخرية من الطور ال   ، وأمّهها.. إذ أهنا ُتخ
حدى عشر العام املقبل بسبب ضم وإ(، -حالّيا-معّينة هبدف احلصول على أتشرية االلتحاق إبحدى املدارس الوطنية الكربى العشر 

 ف كثريا عن سابقتها إال يف نقاط حمّددة جّدا .. تلوبصفة عاّمة ال ُت، ( -برج الكيفان  –املدرسة العليا للتكنولوجيا 

 وخالفا للعام املاضي، أنّوه أنين لن أتردد عن إضافة ذاتييت ورأيي الشخصي يف هذا املقال. 

 املواّد املدروسة: .1

 :. وأشري إىل الفرق بني السداسينيلعّلي أبدأ مبا تغرّي.  

  التحليل الرقميAnalyse Numérique...مكان مادة اجلرب )بفرعيه املنطقي واخلطي( اليت لن تدرسوها جمّددا خالل  أتخذ
يتغري مل نشعر ابلفرق بني املادتني. التحليل الرقمي مادة يف متناول اجلميع تعتمد على السرعة و  و مبا أن أستاذان ملهذه السنة، 

با .. دراستنا هلذه املادة كانت مقصرة نوعا ما خاصة من نني جاهزة للتطبيق املباشر غالالدقة يف احلساب ، ألهنا عبارة عن قوا
 مل يكن يفيها حقها مقارنة إبمكانياته اليت حرمنا منها.  طرف األستاذ الذي 

 Mécanique Rationnelle  يف  واليت رمّبا ترتجم إىل " امليكانيكا املنطقية "،.وهي تخعىن ابألدوات الرايضية ) اهلندسية
دراسة الظواهر الفيزايئية بصفة عامة جدا والظواهر امليكانيكية التطبيقية ليف السداسي الثاين(  -التحليلية-السداسي األول و 
 بشكل أكثر دقة، 

لب ن أغهذا يبقى رأاًي شخصًيا، ألماّدة عسرية اهلضم نوعا ما.. رغم أهّنا تصبح أقّل تعقيدا يف السداسي الثاين، و ابلنسبة يل، كانت 
من درسوا اختصاص امليكانيك يف الثانوي وجدوا أهنا مادة سهلة. أساتذة السداسيني مل يكونوا يف املستوى، خاصة يف السداسي 

منقولة حرفيا من إحدى  عمال موجهةوس و أدر ففي مواجهة ، شهدان تطبيقا مباشرا وصارخا ملا يسمى بسياسة الرتقيع حيث الثاين؛
ومضخمة مل تكن، ابلتأكيد، بسبب ذكائنا اخلارق أو فهمنا املتقن  نقاط عالية يف األقسام التحضريية، كانت هناك أهم املراجع املعتمدة

 مل نكن هنتم ابملادة كثريا . -بشكل عام-للدرس إذ أننا 

  ميكانيكا املوائعMécanique des fluides.والغازاتللسوائل  ابجلانب احلركي هتتم، تخدّرس يف الّسداسي األول فقط، 
خالل كامل  تناولنا. Mécanique des milieux continusوهي إحدى فرعي جمال ميكانيك األوساط املستمرة 



انيك يف كلمة ميك  كما أن   ناول،صعبة بل يف املت املادة مل تكنملوائع يف حالة السكون مث احلركة. يف احلقيقة؛ ا ، دراسةالسداسي
مسؤول املادة يف مستوى  ألستاذ. إضافة إىل ذلك، كان االصلب املواد ميكانيكتلفة متاما عن خمأبدا، ألهنا  زعجاسم املادة ال ي

، ولعل األمر رجع إىل أنه غري تباين يف اآلراء حوله ظهرستاذ األعمال املوجهة فقد ، أما أم درسه دون معلومات خاطئةيقدّ جّيد 
 هنأخاصة و  ،من معلومات لنا متاما ما يقدمه ، يدرككفاءة عاليةا ذا  ستاذوقد كنت أرى فيه أ، يف العالمات إطالقا متساهل

 يف جماله.متبحر جدا 
  مقاومة املواّدRésistance des Matériauxكأهنا تعوض املادة السداسي الثاين )لى ، أّما هذه املادة فهي تقتصر ع

كنها ، لدروسة يف السداسي األول امل Mécanique Rationnelleلكنها خمتلفة عنها متاما (، هي امتداد ملادة  السابقة
 تنتقل من الطريقة اهلندسية البحت اىل الطريقة التحليلية .

رمبا بسبب  تقريبا نفس ما درسناه يف امليكانيك املنطقية ابلسداسي األول إال أننا مل نواجه نفس الصعوبة  شخصيا: مع أن املادة تتناول
جهناه يف السداسي انصيب من حتسن املستوى و اهتمامنا هبذه املادة عكس ما و لألستاذ  كان  كذلكو  قوانني انتقاهلا للتطبيق املباشر لل

 األول حيث كنا نظن أن ال أمل يف فهمنا هلذا اجملال.

  الكهرابء العامةEléctricité Générale (S1) مادة مسّلية وممتعة، تدرسون فيها أساسيات الكهرابء وقوانينها العامة مع :
 تطبيقات بسيطة .. واألستاذة كانت متمكنة جدا من مادهتا وقادرة على إيصال الشرح ابلطريقة األفضل

يدرس فقط املبادئ  برانمج هذه املادة يف السنة الثانية جد خمتصر و  Eléctronique Générale (S2)وااللكرتونيك العامة 
بل تعتمد كثريا على اساسياته و على دراسات األساسية لاللكرتونيك ... حسب ما قالت استاذتنا . ليست مبادة بعيدة عن الكهرابء 

 الدارات.

 شخصيا : مادة ليست ابلصعبة بل و أسهل من كهرابء السداسي االول خاصة و أن االستاذة أقل ما يقال عنها أهنا رائعة.

  اهلندسة العامةIngénierie  وتخدرس عرب فصلني .. ولكن تتم معاجلة جمالني خمتلفني أو أكثر خالهلما، وذلك حسب قدرة ،
: يف السداسي األول كانت متيل  ENPCللــ  بالنسبةفة واجلدول التنظيمي إلدارة القسم. كل مدرسة من انحية توفر األساتذ

ىل التخطيط مث من الفكرة إ ،ىل هنايتهإتدرس طريقة التعامل مع املشروع من بدايته للجانب التخطيطي من عمل املهندس ، أي 
أي تعتمد على احلفظ . ليس هبا أعمال موجهة و إمنا   économie / Ingénierieمشاهبة نوعا ما ملاديت الــ التنفيذ 

ورمبا الربط بني النظري  SolidWorksفهناك تقتصر على العمل بربانمج أعمال تطبيقية أين يكون االختالف اجلذري 
، حماولة إجناز حماكاة للقطعة أو اآللة املطلوبة يف املشروعو   3Dمث   2Dلتطبيقي يكمن يف اجناز مشروع مصغر بداية بتصميمه او 

 طبعا هذه املثالية ليست مبدرستنا لكن رمبا هذا هو سبب االختالف بني درسناه يف الدرس واألعمال التطبيقية.

كليا عن   ُتتلف prépa، املادة احملبوبة لدى أغلب طالب الـ l’automatisme أساسيات السداسي الثاين فدرسنا يف أما
أعمال تطبيقية إىل أن تكون فيها  .يفرتضملدروسة يف السنة األوىلا Algèbre de  Boole  السداسي األول فيها القليل من

 مل نستفد منه شيئا .، فقد أجنزان عمال تطبيقيا واحدا، جانب األعال املوجهة إال أنه بسبب ضيق الوقت



 .3يتم احتساهبا مبعامل اجلديدة، و املواد الست  ذههكانت                

 أما بقية املواد التقليدية اليت مل تتغري فهي:

 مبعامل تحليلال( :يف  4S1 يف   3وS2تنقسم إىل فصلني رئيسيني: التكامالت .. )  والسالسل، كان من األفضل لو درسناها
هبذا الرتتيب، لكن لألسف األستاذ فتح جبهتني للقتال قليل من التكامالت وقليل من السالسل يف كل فرض مما شّوش علينا 

ة يف متناول املاد ؛العمل كثريا، وكالعادة اخلوض يف الرباهني كان مرهقا وال زلت أرى أنه مل يكن ضروراي لتلك الدرجة. وبصفة عامة
 الطلبة مع بذل ملزيد من اجلهد.

 ستدرسون االهتزازات املشاهبة يف أساسياهتا ملا أخذمتوه يف القسم النهائي.. واملوجات يف يف كال السداسيني،  4مبعامل  فيزايءال
برانجمها مكثف نوعا ما مقارنة مع االهتزازات لكنها ابلتأكيد السداسي الثاين، اليت حتتاج لبعض األدوات الرايضية املتقدمة قليال، 
 ليست تعجيزية رغم كل ما يقال ورغم ما ستبدو لكم يف بداية األمر.

 السداسي األول سيكون خمّصصا للكيمياء التحليلية ودروس األمحاض واألسس 3مبعامل  كيمياءال ،– la fameuse !! -  ..
 pHرمّبا ستواجهون بعض املتاعب مع دروس الـ  ؛ ماذا أقول عنها؟ مادة مجيلة وطّيبة جدا ..S2مثّ الكيمياء العضوية يف الـ 

اليت تعترب  –وبعض الرباهني اليت تكون مطلوبة كثريا يف أسئلة املسابقة، ورمبا القليل من املعاانة يف تفاعالت الكيمياء العضوية 
.. إال أّن املاّدة بشهادة أغلب الطالب سهلة االستيعاب  -جماال ضخما ومتوسعا ابستمرار، تدرسون منه شيئا يسريا ومبّسطا

 ومساعدة ملوازنة بقية املواد.
 انمج املوضوع من كما هو موضح يف الرب ففي السداسي األول، و  السنة األوىل؛تلف كليا عما درسناه يف برانجمها خي  :يلاآلعالم اإل

هلا،  ىل خمططات كحلٍّ ل مشاكل عملية إهي حتوّ ، و  les graphesالسداسي ُتتص بتدريس  هذا نفورماتيك، أطرف الوزارة
أول جواب هو تطبيق الطريق األقصر وأي وسيلة نقل ُتتصر الوقت واملسافة ؟ وحتديد  مشكل النقل واملواصالت مثال حلل

GOOGLE MAP  تقنية الـ و أGPS الربجمة اخلطية وهو يعتمد على هذا االختصاص.  درسنا كذلك la 
programmation linéaire جياد احلل األمثل. ، يف الغالب، إلتبحث عن حل مشاكل اقتصاديةنظرية  وهي 

كل و   SQLمث الربجمة يف لغة   Algèbre relationnelleوla bases des données  أما السداسي الثاين فرتكز على    
و أسهل منه. C الذي خيتلف كليا عن   SQLهذا مرتبط ببعضه البعض كاالنتقال من النظري اىل التطبيق و الوصول للربجمة يف

 هنما مشرتكني بني السنتني االوىل و الثانية.داسيني و لن نتحدث عن االساتذة ألعموما املادة سهلة يف كل من الس

 مشاهبة جدا وفرنسية؛ ما اجلديد فيهما؟ ليس شيئا ذا أمهية.. معاجلة بعض النصوص العلمية وقليل من تقنيات التعبري  لغة إجنليزية
 للسنة املاضية.

 وكهديّة ال أستطيع أن أغّض الّطرف عليها، هذه املدّونة جتمعخ الكثري مما ستحتاجه خالل حتضرياتك
https://stprepa.blogspot.com/ 

 
 ماذا عن الوترية؟ هل السنة الثانية أكثر كثافة؟ .2

https://stprepa.blogspot.com/


، الوترية -هللا غالب –لعّلي إذا قلت أن عدد املواد متساو رمبا ستعتقدون أنه لن يتغري شيئا .. لكنين يبدو أنين سأخيب ظّنكم جمّددا 
مواد جيب أن تنتظموا يف دراستها منذ البداية .. ومواد أخرى لن تقتصروا  5ستتزايد بشكل ملحوظ بداية من األايم األوىل، ملاذا؟ هناك 

 ال أخيفكم فيها على احلفظ كما كان الوضع سابقا، بل أعمال موجهة وتطبيقية ستضاف إىل برانجمكم وقائمة املهام اليت تنتظركم. إنين
عد( كما تسّمى، فقط قليل من جعات ليلة االمتحان أو ليلة )الرّ وال أقصد ذلك أبدا .. لكن ال داعي للتكاسل واالعتماد على مرا

 التنظيم وفرز األولوايت وسيكون كل العمل جاهزا يف موعده إبذن هللا.

 وإذن، ماذا عن هذه املسابقة؟ .3

مدارس متعددة التقنيات ابجلزائر  3الوطنية العليا يف خمتلف التخصصات، منها ابلتأكيد  هي مسابقة وطنية لاللتحاق ابملدارس 
وذلك بعد عامني حتضرييني مكثفني، أقول هذا ألؤكد للطلبة اجلدد أّن االلتحاق هبذه املدارس ال يكون  العاصمة، قسنطينة ووهران..

 آليا منذ السنة األوىل.

سنة ُتتلف من غري أهنا  الرتتيب وطين،دة كما أن موحّ  ، التاريخ والتوقيت كّلهااملواضيع، فلوراياكا بشهادة الب جدا بيهةمسابقة ش  
  إىل اتريخ صدور النتائج.وصوال ملواد احملددة سواء من حيث العدد أو املضمون دراسية ألخرى بدءا من اتريخ إجرائها، مرورا اب

 دارة املدرسة إال أن، ألنه ورغم سوء تسيري إتشغلوا أنفسكم مبوعد املسابقة داعي أن ال، أوال ومع بداية السنة الدراسية إن شاء هللا   
 هلا أن نظمت دورات كثرية من قبل. سبق  ،لطة أعلىمنهجية التسيري سيكون س

لدراسة نتظام يف اقلت من قبل أن التحضري يكون منذ بداية السنة، مل أقصد ذلك حرفيا.. بل العمل على االنتقال ابلتأكيد، واال     
هر خاصة يف املواد الثالث الرئيسية التحليل، الفيزايء والكيمياء .. فمن املستبعد جدا أن ال يتم إدراجها يف املسابقة؛ وذلك إىل غاية ش

.. إضافة إىل املواد املربجمة للمسابقة، حيّدد عددها لتحديدجانفي، ففي هذا الشهر يعقد اجتماع بني مدراء األقسام التحضريية، وذلك 
األهم: مدى األسئلة املطروحة لكّل مادة فهي إما تشمل السنتني التحضريتني، أو يتم االكتفاء ابلسنة الثانية فقط، وهذا ما حدث هذه 

عشر من شهر السنة. فقد سخئلنا يف التحليل، التحليل الّرقمي، الفيزايء، الكيمياء واللغة اإلجنليزية؛ ملدة يومني متتاليني بدءا من التاسع 
 جوان.

حتضريي تقريره عن مدى حتقيق عناصر الربانمج خر يقدم فيه كل قسم ية السداسي الثاين سيعقد اجتماع آمع اقرتب هناوبعد ذلك، و    
كون تطمئنوا أبدا، االكتفاء مبا درستم أنتم فقط يف قسنطينة ومع أساتذتكم سي ال تعتمدوا على هذا والالبيداغوجي، لكنين أتوقف هنا: 

خطيئة كربى، لقد حصل هذا ألغلبنا ودفعنا مثنا غاليا بعد ذلك أثّر على تصنيفنا .. ال بد من التواصل املستمر مع طالب األقسام 
 األخرى خاصة أقسام عنابة، العاصمة ووهران؛ والتأكد من اإلملام بكل الربانمج دون االهتمام بتقصري بعض األساتذة.

ى حدما تكون قد قدمت يف إ غالبا، مواضيع املسابقةضا يقدم أساتذة كل قسم مواضيع مقرتحة ليتم يف أعود، يف هذه الفرتة أي    
، لعلكم تفهمون اآلن مل أصّر على االّطالع على مواضيع بقّية و حىت سالسل التمارين التابعة للمدرسة املعنيةالفروض أو االختبارات أ



معينة ال  رى من طرف هيئةٍ جتخ  -فلنقل أهنا نزيهة  -قرعة عن طريق املواضيع أاّيم قليلة، يكون اختيار  قبل. األقسام خالل السنة أبكملها
 هبا.دخل لألساتذة و اإلداريني 

سرتسل إىل مدارس أخرى للتصحيح ، سيكون هناك أساتذة جدد للحراسة واألوراق الورايكا كما قلت املسابقة شبيهة بشهادة الب    
 . –وراقها ، أشيع أن كل مدرسة اهتمت بتصحيح أة هلذه الدورةبابلنس-توخيا للنزاهة، 

اعتمادا على املسابقة وحدها دون تدخل نتيجة السنة الثانية  طينوتعلن بعد حوايل شهر عن قائمة املقبولني برتتيب و النتائج تفرز تفرز  
 .كما أشيع يف وقت سابق-وال معدل الباك

يعتمد أساسا على عدد املقاعد البيداغوجية املتوفرة يف  بل ،فما فوق 10عن طريق التحصل على معدل  النجاح يف املسابقة ال يكون   
تستطيع يف كل سنة؛ قد  عدد الطالب الذين سيجتازون املسابقة والذي حيدد من طرف الوزارة، مع مراعاة اختالف ،الطور الثاين

فيها، بينما قد ال ميكنك ذلك مع معدل مرتفع إذا امتألت كل األماكن  مقعدذا توفر لك إ 7ق إبحدى املدارس العليا مبعدل االلتحا
 الشاغرة.

ال أحّب أن أستبق األحداث، سأتكّلم عن املراجعة للكونكور يف وقت آخر.. مع اقرتاب موعدها، إال أنين أؤّكد أن املواضيع لن   
 تكون معّقدة، ألنه يبدو أهنم حياولون تبسيطها عاما بعد عاٍم.

  ____ 

، أعرتف أن املقال ينقصه أشياء كثرية.. لكّنين أمتىّن أن أخعذَر لضيق الوقت، سأكون حاضرًة هنا يف الّتعليقات، يف كان هذا ما لديّ 
ن الفيسبوك ويف منتدايت اجللفة لإلجابة عن استفساراتكم كّلها إبذن هللا؛ سأشكرخ ابلّتأكيد توأمي احلبيبة آية.. وسأكون ممتّنة لكّل م

 يعطي من وقته القليل ليساعد يف ُتّطي أزمة توجيهات طلبة الباك ..

 .. فلريَضى هللا عنكم، ومجيلخ الّتوفيق لكّل من يسَعى حنو اإلحسان 

 أمرية حلن ب.


