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 نوفمبر 19مؤرخ في  2019لسنة  1085  عددأمر حكومي

سي  يتعلق بضبط توقيت الدراسة بالتعليم األسا2019
  .الثانويوبالتعليم 

  رئيس الحكومة،ن إ

  .باقتراح من وزير التربية

  طالع علـى الدستور،بعـد اال 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112على القانون عدد و 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 اإلدارية،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
 وآخرها المرسومتي نقحتـه أو تممتـه ـعلـى جميـع النصوص الو

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنـة 89عـدد 

 المؤرخ في 2002 لسـنة 80 وعلى القانون التوجيهي عدد
 تما ـ المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كم2002 جويلية 23

 11ؤرخ في ـ المــ2008 لسنة 9 عدد وإتمامــــــه بالقانـونه ـتنقيح
  ،26 و24 وخاصـة الفصلين 2008 فيفري

 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين 1973

العاملين بالمدارس اإلعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى 
عدد الحكومي  األمرخرها آوجميع النصوص التي نقحته أو تممته 

 ،2015 سبتمبر 4 في  المؤرخ2015 لسنة 1163

 أكتوبر 19 المؤرخ في 1998 لسنة 2015وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالنظام األساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي 1998

اللغة االنقليزية واإلعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة 
م العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي التربية وبمؤسسات التعلي

الحكومي  وآخرها األمروعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 
 ،2016 جانفي 26 المؤرخ في 2016  لسنة116عدد 

 نوفمبر 11 المـؤرخ في 2002 لسنة 2950وعلى األمر عدد 
  ، المتعلق بضبط مشموالت وزارة التربية والتكوين2002

 جانفي 20 المؤرخ في 2010 لسنة 84مر عدد وعلى األ
 المتعلق بإحالة مشموالت وزارة التربية والتكوين سابقا 2010

  المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

 جوان 3 المؤرخ في 2013 لسنة 2225 وعلى األمر عدد
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك مدرسي 2013

تعليم االبتدائي العاملين بالمدارس االبتدائية التابعة لوزارة ال
 وآخرها األمر النصوص التي نقحته أو تممته وعلى جميعالتربية 

  ،2019  مارس5 المؤرخ في 2019  لسنة213 الحكومي عدد

 27ؤرخ في ـ الم2016ة ــ لسن107دد ـي عـ الرئاسوعلى األمـر
  ،وأعضائهاة ـالحكومس ـة رئيــق بتسميـ المتعل2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 

  بالحكومة،أعضاء  المتعلق بتسمية 2017سبتمبر 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 

 بالحكومة،  المتعلق بتسمية أعضاء2018نوفمبر 

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 : نصهيصدر األمر الحكومي اآلتي

الفصل األول ـ يضبط هذا األمر الحكومي توقيت الدراسة 
  .بالتعليم األساسي وبالتعليم الثانوي

 الحكومي توقيت األمرويقصد بتوقيت الدراسة على معنى هذا 
بداية السنة الدراسية ونهايتها والتوقيت األسبوعي للدراسة حسب 

اسي وبالتعليم المواد بالمرحلتين األولى والثانية من التعليم األس
 وتوقيت العطل وفترة إجراء االختبارات وإصالحها وتسليم الثانوي

  .األعداد إلى اإلدارة وانعقاد مجالس األقسام

 سبتمبر من كل سنة 15 ـ تفتتح السنة الدراسية في 2الفصل 
 14بالنسبة للتالميذ ويلتحق المدرسون بمراكز عملهم يوم 

  . جوان30سبتمبر وتختتم في 

 ـ يضبط التوقيت األسبوعي للدراسة بالمرحلتين 3الفصل 
  :األولى والثانية من التعليم األساسي كاآلتي

  
  :المرحلة االبتدائية -أ
  

  األسبوعيالتوقيت   المستوى  الدرجة  ر/ع

  األولى  01   ساعة20  األولىالسنة 

   ساعة22  السنة الثانية
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  األسبوعيالتوقيت   المستوى  الدرجة  ر/ع
  الثانية  02   ساعة25  السنة الثالثة
   ساعة25  ةالسنة الرابع

  الثالثة  03   ساعة28  السنة الخامسة
   ساعة28  السنة السادسة

  .1ويوزع التوقيت األسبوعي في المرحلة االبتدائية حسب ما هو مبين بالملحق عدد

  :المرحلة اإلعدادية -ب
  .السنة السابعة -

  .السنة الثامنة -

  .السنة التاسعة -

  .2ادية حسب ما هو مبين بالملحق عددويوزع التوقيت األسبوعي في المرحلة اإلعد

  : يضبط التوقيت األسبوعي لمرحلتي التعليم الثانوي كاآلتي ـ4الفصل 

  ).الجذع المشترك(المرحلة األولى  -أ
  .السنتان األولى والثانية -

  .المرحلة الثانية -ب
  .السنتان الثالثة والرابعة-

  الشعبة  السنة الرابعة ثانوي  السنة الثالثة ثانوي
  المواد االختيارية  األسبوعيوقيت تال  المواد االختيارية  األسبوعيوقيت تال

 ساعتان أو ثالث ساعات  30.5  ساعتان أو ثالث ساعات  27.5  اآلداب
 ساعتان أو ثالث ساعات  29.5 ساعتان أو ثالث ساعات  31.5  العلوم التجريبية

 اتساعتان أو ثالث ساع  28 ساعتان أو ثالث ساعات  31  الرياضيات
 ساعتان أو ثالث ساعات  30.5 ساعتان أو ثالث ساعات  33.5  العلوم التقنية

 ساعتان أو ثالث ساعات  31.5 ساعتان أو ثالث ساعات  31.5  االقتصاد والتصرف
 ساعتان أو ثالث ساعات  31 ساعتان أو ثالث ساعات  32  اإلعالميةعلوم 

  ساعة أو ساعة ونصف  26 -  30  الرياضة

ت األسبوعي لكل الشعب توقيت المواد االختيارية والذي يتراوح بين ساعتين وثالث ساعات حسب المواد االختيارية يضاف إلى التوقي
  . توقيت المواد االختيارية إال السنة الرابعة والذي يتراوح بين ساعة وساعة ونصفحيث ال يخص شعبة الرياضة ىما عد

  .3نوي حسب ما هو مبين بالملحق عدد ويوزع التوقيت األسبوعي في مرحلتي التعليم الثا

 تضبط بقرار من وزير التربية روزنامة العطل الخاصة بالسنة الدراسية وتواريخ إجراء االختبارات التقييمية الكتابية والشفاهية  ـ5الفصل 
  .اإلدارة وتواريخ انعقاد مجالس األقساماألعداد إلى  خر أجل لتسليمآ التالميذ وإلىجل إلصالح االختبارات وإرجاعها أوالتطبيقية وتاريخ آخر 

 الحكومي من طرف إطار التدريس وإطار اإلشراف اإلداري األمرينجر عن كل مخالفة لتوقيت الدراسة على معنى هذا   ـ6الفصل 
  .تأديبية من الدرجة الثانيةوالبيداغوجي عقوبة 

 22 المؤرخ في 1992 لسنة 1183مي وخاصة أحكام األمر عدد  السابقة المخالفة لهذا األمر الحكواألحكام تلغى جميع  ـ7الفصل 
 المتعلق بضبط 1996فريل أ 15 المؤرخ في 1996 لسنة 681 المتعلق بضبط توقيت الدراسة بالتعليم الثانوي واألمر عدد 1992جوان 

  .توقيت الدراسة بالتعليم األساسي

  .ذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا األمر الحكومي ال ـ8الفصل 

  .2019 نوفمبر 19في تونس 
  

  اإلمضاء المجاور 
  وزير التربية

                     حاتم بن سالم

  رئيس الحكومة
  يوسف الشاهد
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 1الملحـــق عدد 

   بالمرحلة االبتدائية حسب المواداألسبوعيتوزيع الّتوقيت 
 لسنة األولى من المرحلة االبتدائيةبالنسبة إلى تالميذ ا ـ 1

  

  

  األنشطة  المجال  المستوى  الدرجة  ر/ع
  الّتوقيت األسبوعي

  المخصص لألنشطة
  المجموع

  دق30ساعة و1  الّتواصل الشفوي

  ساعات 4  القراءة

   دق30  المحفوظات

   دق30  الحوار المنّظم

  ساعة1  الكتابة

  الّلغة العربية

  دق30ساعة و1  اإلنتاج الكتابي

  

  

   ساعات9

  ساعة 1   ساعة1  الّتربية اإلسالمية  الّتنشئة االجتماعية

   ساعات5  رياضيات

  العلوم والّتكنولوجيا   ساعة1  إيقاظ علمي

   ساعة1  تربية تكنولوجية

  

   ساعات7

  ساعة1  وسيقيةتربية م

  ساعة1  تربية تشكيلية

  األولى  األولى  1

  التنشئة الفنية والبدنية

   ساعة1  ة بدنيةتربي

  

  ساعات 3

   ساعة20  المجمــوع
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   تالميذ السنة الّثانية من المرحلة االبتدائيةإلىبالنسبة  -  2

  

  األنشطة  المجال  المستوى  الدرجة  ر/ع
  الّتوقيت األسبوعي

  المخصص لألنشطة
  المجموع

  دق30ساعة و1  الّتواصل الشفوي

  ساعات 4  القراءة

   دق30  المحفوظات

   دق30  الحوار المنّظم

  ساعة1  الكتابة

  الّلغة العربية

  دق30ساعة و 1  اإلنتاج الكتابي

  

  

  

  ساعات 9

  ساعة 2  ساعات 02  الفرنسية  الّلغات األجنبية

ة  ةالّتنشئة االجتماعيساعة 1   ساعة1  الّتربية اإلسالمي  

   ساعات5  رياضيات

  العلوم والّتكنولوجيا   ساعة1  إيقاظ علمي

   ساعة1  تربية تكنولوجية

  

   ساعات7

  ساعة 1  تربية موسيقية

  ساعة 1  تربية تشكيلية

  نيةالّثا  األولى  2

  التنشئة الفنية والبدنية

   ساعة1  تربية بدنية

  

   ساعات3

   ساعة22  المجمــوع
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   تالميذ السنة الّثالثة من المرحلة االبتدائيةإلىبالنسبة  -  3

  

  األنشطة  المجال  المستوى  الدرجة  ر/ع
  الّتوقيت األسبوعي

  المخصص لألنشطة
  المجموع

   دق30  الّتواصل الشفوي

   دق30 س و 1  القراءة

   دق30  المحفوظات

   دق30  الحوار المنّظم

   ساعة2  قواعد الّلغة

  الّلغة العربية

   ساعة1  اإلنتاج الكتابي

  

  

  

  ساعات 6

   ساعات8   ساعات8  الفرنسية  الّلغات األجنبية

   ساعة1   ساعة1  اإلسالميةالّتربية   الّتنشئة االجتماعية

   ساعات5  رياضيات

  العلوم والّتكنولوجيا   ساعة1  إيقاظ علمي

   ساعة1  تربية تكنولوجية

  

   ساعات7

   ساعة1  تربية موسيقية

   ساعة1  تربية تشكيلية

  السنة الّثالثة  الّثانية  3

  التنشئة الفنية والبدنية

   ساعة1  تربية بدنية

  

  ساعات3

   ساعة25  المجموع
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  الرابعة من المرحلة االبتدائية تالميذ السنة إلىبالنسبة  -  4

  

  األنشطة  المجال  المستوى  الدرجة  ر/ع
  الّتوقيت األسبوعي
  المخصص لألنشطة

  المجموع

   دق30  الّتواصل الشفوي

   دق30 س و 1  القراءة

   دق30  المحفوظات

   دق30  الحوار المنّظم

   ساعة2  قواعد الّلغة

  الّلغة العربية

   ساعة1  اإلنتاج الكتابي

  

  

   ساعات6

  الّلغات األجنبية   ساعات8   ساعات8  الفرنسية

   ساعة1   ساعة1  اإلنقليزية

   ساعة1   ساعة1  اإلسالميةالّتربية   الّتنشئة االجتماعية

   ساعات5  رياضيات

  العلوم والّتكنولوجيا   ساعة1  ظ علميإيقا

   ساعة1  تربية تكنولوجية

  

   ساعات7

   دق30  تربية موسيقية

   دق30  تربية تشكيلية

  السنة الرابعة  ةالّثاني  4

  التنشئة الفنية والبدنية

   ساعة1  ة بدنيةتربي

  

 ساعات 2

   ساعة25  المجمــوع
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  تالميذ السنة الخامسة من المرحلة االبتدائية إلىبالنسبة  - 5 

 

  األنشطة  المجال  المستوى  رجةالد  ر/ع
  الّتوقيت األسبوعي

  المخصص لألنشطة
  المجموع

   دق30  الّتواصل الشفوي

   دق30 س و 1  القراءة

   دق30  المحفوظات

   دق30  الحوار المنّظم

   ساعة2  قواعد الّلغة

  الّلغة العربية

   ساعة1  نتاج الكتابياإل

  

  

  

  ساعات 6

   ساعات8   ساعات8  الفرنسية  الّلغات األجنبية

   ساعة1  اإلسالميةالّتربية 

   ساعة1  تاريخ

   ساعة1  جغرافيا

  

  

  الّتنشئة االجتماعية

   ساعة1  تربية مدنية

  

  ات ساع4

   ساعات5  رياضيات

  العلوم والّتكنولوجيا   ساعة2   علميإيقاظ

   ساعة1  تربية تكنولوجية

  

   ساعات8

   دق30  تربية موسيقية

   دق30  تربية تشكيلية

  السنة الخامسة  الّثانية  5

  التنشئة الفنية والبدنية

   ساعة1  تربية بدنية

  

  ساعات2

   ساعة28  ـوعالمجمـ

 

بداية من السنة الدراسية . 2019/2020ة راسينة الدعليم األساسي ينسحب على الس من الّتخامسةنة ال بالسوقيت الخاصالّت: مالحظة
 .تنضاف إلى مادة اإلنقليزيةو ساعة من مادة اإليقاظ العلمي )1( تحذفس 2020/2021الموالية 
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  تالميذ السنة السادسة من المرحلة االبتدائية إلى بالنسبة  ـ6

 

  األنشطة  المجال  المستوى  الدرجة  ر/ع
   األسبوعيالّتوقيت

  المخصص لألنشطة
  المجموع

   دق30  الّتواصل الشفوي

   دق30 س و1  القراءة

   دق30  المحفوظات

   دق30  الحوار المنّظم

   ساعة2  قواعد الّلغة

  الّلغة العربية

   ساعة1  اإلنتاج الكتابي

  

  

   ساعات6

   ساعات8  الفرنسية
  نبيةالّلغات األج

   ساعة2  اإلنقليزية

  ساعات 10

  

   ساعة1  اإلسالميةالّتربية 

   دق40  تاريخ

   دق40  جغرافيا

  

  

  الّتنشئة االجتماعية

   دق40  تربية مدنية

  

   ساعات3

   ساعات5  رياضيات

  العلوم والّتكنولوجيا   ساعة1  إيقاظ علمي

   ساعة1  تربية تكنولوجية

  

   ساعات7

   دق30  تربية موسيقية

   دق30  تربية تشكيلية

  السنة السادسة  الّثالثة  6

  التنشئة الفنية والبدنية

   ساعة1  تربية بدنية

  

 ةساع 2

   ساعة28  المجمــوع
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 2ـــق عدد الملح

  داديةالمدارس اإلع تالميذ إلى بالنسبة  حسب المواداألسبوعيتوزيع الّتوقيت 

  

  9س   8س   7س   المواد

 2+1+1+1 2+1+1+1  2+1+1+1  العربية

  2+1+1+1  2+1+1+①  2+1+1+①  الفرنسية

 )2+(1+1 )2+(1+1  )2+(1+1  األنقليزية

  1+1  1+1  1+1  الّتاريخ والجغرافيا

 ①+1 ①+1  ①+1  الّتربية اإلسالمية

 ①+1 ①+1 ①+1  الّتربية المدنية

 1+1+1+1 1+1+1+1  1+1+1+1  الرياضيات

 ① )+2( ① )+2(  ① )+2(  العلوم الفيزيائية

 ① )+2( ① )+2( ① )+2(  علوم الحياة واألرض

 )2( )2( )2(  اإلعالمية

 )2( )2( )3(  الّتربية الّتكنولوجية

  1  1  1  الّتربية الموسيقية

  1  1  1  الّتربية الّتشكيلية

  (2)   (2)   (2)   (٭)الّتربية المسرحية 

 2+1 2+1  2+1  البدنيةالّتربية 

  

  .حصة أسبوعية بنظام األفواج): 3(، )2(

 .حصة نصف شهرية لكامل الفصل: ①

  .مدارس اإلعدادية اّلتي تؤمن مادة المسرحالى البالّنسبة (٭): 
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  تالميذ المدارس اإلعدادية الّتقنية إلىبالنسبة  ـ 2

  

  الّتاسعة  الّثامنة  السنة

  المواد  الّتوقيت  التوقيت

  أستاذ  تلميذ  أستاذ  تلميذ  

  
  تالمالحظا

   س2   س2  س2  س2  العربية

   س2   س2  س3  س3  الفرنسية

   س3   س2  س4  س3  (٭)االنقليزية 

   س2   س2  س2  س2  الّتاريخ والجغرافيا

   س1   س1  س1  س1  الّتربية اإلسالمية

   س1   س1  س1  س1  الّتربية المدنية

   س2   س2  س3  س3  الرياضيات

   س2   س2  س2  س2  الّتربية البدنية

  . بنظام الفصلتدرس هذه المواد -

  .يعتمد نظام األفواج في واحدة من الساعات المخصصة للّتلميذ(٭)  -

  .30ال يمكـن أن يتجاوز مجموع التالميذ  -

   س2   س1  س4  س2  العلوم الفيزيائية

      س2  س1  علوم الحياة واألرض

   س4   س2  س4  س2  اإلعالمية

  الّتدريب الّتقني
  بالسنة الّثامنة

  س8  س4
    

 . بنظام األفواجتدرس هذه المواد -

  .15أن يتجاوز مجموع التالميذ ال يمكن  -

  الّتدريب الّتقني

  (٭٭)بالسنة الّتاسعة 

    
  س18   س6

  ة الخصوصيةاألنشط
  (٭٭٭)

  س30  س10  س18  س6

  بنظام األفواج،تدرس هذه المواد -

  .10ال يمكن أن  يتجاوز مجموع التالميذ  -

  

يتوّلى تدريس مادة الّتدريب الّتقني نفس األستاذ اّلذي يكلَّف بتدريس مادة األنشطة الخصوصية المّتصلة بالمجال الفرعي، حسب (٭٭) 
  .قاعدة الّتداول الدوري المعمول به في األنشطة الخصوصية

  .فرعية المنضوية تحت المجال المهنييتداول الّتلميذ على المجاالت ال(٭٭٭) 
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  تالميذ المدارس اإلعدادية الّنموذجية إلىبالنسبة  ـ 3

  

  9س   8س   7س   المواد

 2+1+1+1 2+1+1+1  2+1+1+1  العربية

  2+1+1+1  2+1+1+1  2+1+1+1  الفرنسية

 )2+(1+1+1 )2+(1+1+1  )2+(1+1+1  االنقليزية

  1+1  1+1  1+1  الّتاريخ والجغرافيا

 ①+1 ①+1  ①+1  الّتربية اإلسالمية

 ①+1 ①+1 ①+1  الّتربية المدنية

 1+1+1+1+1 1+1+1+1+1  1+1+1+1+1  الرياضيات

 ① )+2( ① )+2(  ① )+2(  العلوم الفيزيائية

 ① )+2( ① )+2( ① )+2(  علوم الحياة واألرض

 )2( )2( )2(  اإلعالمية

 )2( )2( )3(  الّتربية الّتكنولوجية

 1+2 1+2  1+2   البدنيةالّتربية

 1 1 1  الّتربية الموسيقية

 1 1 1  الّتربية الّتشكيلية

  (2)   (2)   (2)   الّتربية المسرحية

  

  

  .حصة أسبوعية بنظام األفواج): 3(، )2(

 .حصة نصف شهرية لكامل الفصل: ①
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  3  عددـقــالملحــ

   التعليم الثانوي في واد حسب الماألسبوعيتوزيع الّتوقيت 
   األولى من الّتعليم الّثانوي إلى تالميذ السنةبالنسبة-1

  جذع مشترك

  )معاهد ومعاهد نموذجية(

  الّتوقيت  المواد

  2+2+1 أو 2+1+1+1  العربية

  2+1+1  الفرنسية

  1+1+1  االنقليزية

  1+1+1  الّتاريخ والجغرافيا

  ①+1  الّتفكير اإلسالمي

 ①+1  الّتربية المدنية

  2+1+1  الرياضيات

   )2+(1+1  العلوم الفيزيائية

  )2(  اإلعالمية

    علوم الحياة واألرض

  

 

 )4(  الّتربية الّتكنولوجية

  2  الّتربية البدنية

  

  حصة أسبوعية بنظام األفواج): 4(، )2(

  حصة نصف شهرية لكامل الفصل: ①

  

  )ساعتان لكّل فوج( ساعات بنظام األفواج 4ن ساعة لكامل الفصل وحصة بالّتداول األسبوعي بي              : 

  

                

1  
)4(  

  

1  
)4( 
)4(  
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   جدول الّتوقيت والضوارب بالّتعليم الّثانوي، شعبة الرياضة ـ 2 

  

نة الّثانية ة األولىنالسنة الّثالثة السابعة السنة الرالس 

 ر/ع
مواد 

توقيت  الّتدريس

 الّتلميذ

توقيت 

 ستاذاأل
 الضارب

توقيت 

 الّتلميذ

توقيت 

 األستاذ
 الضارب

توقيت 

 الّتلميذ

توقيت 

 األستاذ
 الضارب

توقيت 

 الّتلميذ

توقيت 

 األستاذ
 الضارب

 1 1 1 1,5 3 3 2 3 3 2 3 3 العربية 1

 1,5 2 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 الفرنسية 2

 1,5 2 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 ليزيةقاألن 3

 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٭خ الّتاري 4

 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ٭الجغرافيا  5

6 

الّتفكير 

 اإلسالمي
1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

7 

الّتربية 

 المدنية
1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

 1,5 3 3 1 1 1 - - - - - - الفلسفة 8

 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الرياضيات 9

10 

العلوم 

 الفيزيائية
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

11 

علوم 

البيولوجيا 

 )ح(

3 5 2 3 5 2 3 5 3 3 5 3 

12 

٭ اإلعالمية 

 )م(
1 2 1 1 2 1 1 2 1 *1.5 3 1 

13 

الّتربية 

 البدنية
4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 

14 

 االختصاص

 الرياضي
6 6 3 6 6 3 6 6 3 6 6 3 

               

 ن السنة الرابعة  بداية ماختياريةمادة (٭) 

 جاألفواساعة كامل الفصل وساعتين بنظام ) ح(

 بنظام األفواج) م(
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   تالميذ السنة الّثانية من الّتعليم الّثانويإلىبالنسبة  ـ 3

  

  اقتصاد  تكنولوجيا اإلعالمية  علوم  آداب  المواد

  2+1+1  2+1  2+1+1  2+2+1  العربية

  2+1+1  2+1  2+1+1  2+1+1+1  الفرنسية

  1+1+1+1  1+1+1  1+1+1  1+1+1+1  االنقليزية

  1+1+1  1+1  1+1  1+1+1  الّتاريخ والجغرافيا

 ①+1 ①+1 ①+1  ①+1  الّتفكير اإلسالمي

 ①+1 ①+1 ①+1  ①+1  الّتربية المدنية

  2+1        االقتصاد

  ②+2        الّتصرف

  2+1  2+2+1 أو 2+1+1+1  2+2+1 أو 2+1+1+1  1+1  الرياضيات

  فيزيائيةالعلوم ال
    

1    +         )+      3(  

  

1+          )+    3(  

  

  

  علوم الحياة واألرض
  

         

1)+4)   +(2(    

  

  

  

   )4( )4(   الّتكنولوجيا

  )2(  )2(  اإلعالمية
)4)+(4+(    

)2(  

  الّتربية البدنية
  

2  2  2  2  

  

  حصة أسبوعية بنظام األفواج): 4(، )3(، )2(

① ،② :ة لكامل الفصلحصة نصف شهري  

  

  حصة لكامل الفصل بالّتداول األسبوعي بين ساعة وساعتين :                

                

  

   ساعات بنظام األفواج  4حصة بالّتداول األسبوعي بين ساعة واحدة لكامل الفصل و               : 

  )أ وب(  في حصص غير متزامنة بين األسبوعين-  حصة كامل الفصل وحصة األفواج–تان ، تبرمج الحص)أي ساعتان لكّل فوج             (

 

  )ساعة لكّل فوج في نفس اليوم( حصة نصف شهرية لكامل الفصل بنظام األفواج :   )2(

  

  )ساعتان لكّل فوج كّل نصف شهر(حصة نصف شهرية بنظام األفواج       : 

1  

2 

1  

2 

1  
)4( 

1  
)4(    

  

1  
2   

)4( 

)4( 
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  داب من شعبة اآلسنتان الّثالثة والرابعة تالميذ الإلىبالنسبة  ـ 4

  

  المستوى

  المواد
  السنة الرابعة  السنة الّثالثة

   اإلجباريةالمواد

  2+2+1  2+2+1  العربية

  2+2+1  2+2+1  الفرنسية

  2+1+1+1  1+1+1+1+1  االنقليزية

  2+1+1  2+1+1  الّتاريخ والجغرافيا

 2  ①+1  الّتفكير اإلسالمي

  1  نيةالّتربية المد

  )2 + (②+2+2  2+1  الفلسفة

 )3( )2(  اإلعالمية

  2  2  الّتربية البدنية

   االختياريةالمواد

  2  2  الرياضيات

  2  2  علوم الحياة واألرض

  2+1  2+1  الّلغات األجنبية الّثالثة

  2  2  الّتربية الموسيقية

  2  2  الّتربية الّتشكيلية

  

  ظام األفواجحصة أسبوعية بن): 4(، )3(، )2(

  حصة نصف شهرية لكامل الفصل: ②، ①
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   تالميذ السنتان الّثالثة والرابعة من شعبة الرياضياتإلىبالنسبة  ـ 5

  

  المستوى

  المواد
  السنة الرابعة  السنة الّثالثة

   اإلجباريةالمواد

  1+1  2+1  العربية

  2+1  2+1+1  الفرنسية

  1+1+1  1+1+1  االنقليزية

    1+1  الّتاريخ والجغرافيا

   1  الّتفكير اإلسالمي

  2+1  1  الفلسفة

  2+2+2+1  2+2+2+1  الرياضيات

  العلوم الفيزيائية

1+2)+3 (+ ①  

  

  )3+(2+أو              

1+2)+3 (+ ①  

  

  )3+(2+أو              

  علوم الحياة واألرض
  

             

  

            

 )3( )3(  اإلعالمية

  2  2  الّتربية البدنية

  المواد االختيارية

  2+1  2+1  الّلغات األجنبية الّثالثة

  2  2  الّتربية الموسيقية

  2  2  الّتربية الّتشكيلية

  

  حصة أسبوعية بنظام األفواج): 3(

  حصة نصف شهرية لكامل الفصل: ①

  

                

  بوعي بين ساعة وساعتينحصة بالّتداول األس                 :

                

               

  أي ساعتان ( ساعات بنظام األفواج 4حصة بالّتداول األسبوعي بين ساعة واحدة لكامل الفصل و :                 

   في حصص غير متزامنة- حصة كامل الفصل وحصة األفواج–، تبرمج الحصتان )  لكّل فوج                 

  )أ وب(    بين األسبوعين                

 

1  
2 

1  
2 

1  
)4( 

1  
)4( 

1  
)4(   
)(  

1  
2     
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   تالميذ السنتان الّثالثة والرابعة من شعبة العلوم الّتجريبيةإلىبالنسبة  ـ 6

  

  المستوى

  المواد
  السنة الرابعة  السنة الّثالثة

   اإلجباريةوادالم

  1+1  2+1  العربية

  2+1  2+1+1  الفرنسية

  1+1+1  1+1+1  االنقليزية

    1+1  يخ والجغرافياالّتار

   1  الّتفكير اإلسالمي

  2+1  1  الفلسفة

  2+2+1  2+2+1  الرياضيات

  العلوم الفيزيائية

1+2)+3 (+ ①  

  

  )3+(2+أو              

1+2)+3 (+ ①  

  

  )3+(2+أو              

 )4+(1+2 )4+(2  علوم الحياة واألرض

 )3( )3(  اإلعالمية

  2  2  الّتربية البدنية

  مواد االختياريةال

  2+1  2+1  الّلغات األجنبية الّثالثة

  2  2  الّتربية الموسيقية

  2  2  الّتربية الّتشكيلية

  

  

  حصة أسبوعية بنظام األفواج): 4(، )3(

    حصة نصف شهرية لكامل الفصل: ①

  

  حصة بالّتداول األسبوعي بين ساعة وساعتين لكامل الفصل              : 

                

  

  

  

  

  

  

1  
2 

1  
2 

1  
2   
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  تالميذ السنتان الّثالثة والرابعة من شعبة العلوم الّتقنيةإلىبالنسبة ـ  7

  

  المستوى

  المواد
  السنة الرابعة  السنة الّثالثة

  المواد اإلجبارية

  1+1  2+1  العربية

  2 أو 1+1  2+1  الفرنسية

  1+1  1+1+1  االنقليزية

    1+1  الّتاريخ والجغرافيا

  2+1  1  الفلسفة

  2+2+1  2+2+1  الرياضيات

  العلوم الفيزيائية

1+2)+3 (+ ①  

  

  )3+(2           +أو 

1+2)+3 (+ ①  

  

  )3+(2+أو            

  الهندسة الكهربائية: الّتكنولوجيا
  

           الهندسة اآللية

)4    (  )4(  

)4(+   )4(   

         )4(     )  4(  

         )4  (+ ) 4( 

 )3( )3(  اإلعالمية

  2  2  الّتربية البدنية

   االختياريةالمواد

  2+1  2+1  الّلغات األجنبية الّثالثة

  2  2  الّتربية الموسيقية

  2  2  الّتربية الّتشكيلية

  

  

  

  حصة أسبوعية بنظام األفواج): 3(

    حصة نصف شهرية لكامل الفصل: ①

  

  ألسبوعي بين ساعة وساعتين لكامل الفصلحصة بالّتداول ا               : 

                

  

       )4  (  ) 4(  

 .حصتان بنظام األفواج بالّتداول بين الهندسة اآللية والهندسة الكهربائية:    )4 (+) 4(       

 

1  
2 

1  
2 

1  
2   
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   تالميذ السنتان الّثالثة والرابعة من شعبة علوم اإلعالميةإلىبالنسبة  ـ 8

  

  المستوى

  موادال
  السنة الرابعة  السنة الّثالثة

   اإلجباريةالمواد

  1+1  2+1  العربية

  2+1  2+1  الفرنسية

  1+1+1  1+1+1  االنقليزية

    1+1  الّتاريخ والجغرافيا

  2+1  1  الفلسفة

  2+2+1  2+2+1  الرياضيات

  العلوم الفيزيائية

1+2)+3 (+ ①  

  

  )3+(2+أو              

1+2)+3 (+ ①  

  

  )3+(2+أو              

 )4)+(4(  )4)+(4(  الخوارزميات والبرمجة

 )4( )4( تكنولوجيات المعلومات واالّتصال

    )4(  األنظمة والشبكات

  )4(   قواعد البيانات

  2  2  الّتربية البدنية

  المواد االختيارية

  2+1  2+1  الّلغات األجنبية الّثالثة

  2  2  الّتربية الموسيقية

  2  2  ربية الّتشكيليةالّت

  

 

  

  حصة أسبوعية بنظام األفواج): 4(، )3(

    حصة نصف شهرية لكامل الفصل: ①

  

  .حصة بالّتداول األسبوعي بين ساعة وساعتين لكامل الفصل              : 

                

  

 

  

1  
2   

1  
2   

 

1  
2   
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 الّتصرف تالميذ السنتان الّثالثة والرابعة من شعبة االقتصاد وإلىبالنسبة  ـ 9

  

  المستوى

  المواد
  السنة الرابعة  السنة الّثالثة

  المواد اإلجبارية
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