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السنة الّدراسيّة    2021-2020
الّضوابط واملعايير :

· تــوّزع األقســام علــى املدّرســن بنــاء علــى رغباتهــم املعّبــر عنهــا يف نهايــة الّســنة الدراســّية يف غيــاب املوانــع 	
البيداغوجّيــة املضّمنــة يف هــذا الّدليــل.

· ال تسند إلى املدّرس الواحد ثالثة مستويات إاّل عند الضرورة القصوى وبعد موافقته.	
· يكلّــف بتدريــس االجنليزيــة املدّرســون الذيــن تلّقــوا تكوينــا يف الغــرض يؤهلهــم لذلــك، واملدّرســون احلاملــون 	

لألســتاذية أو اإلجــازة يف االختصــاص املذكــور دون غيرهــم.
· يكلّف بتدريس الفرنسّية لتالميذ الّسنة الّثانية املدّرسون اللّذين تلّقوا تكوينا يف الغرض ويؤّهلهم لذلك.	
· تستحسن املراوحة يف توزيع حصص اللّغتن العربّية والفرنسّية على الفترتن الصباحّية واملسائّية.	
· ينبغي مراعاة الّتوازن بن األقسام من حيث عدد املتعلّمن واجلنس والّنتائج.	
· ال يكلّف أكثر من مدّرس بتعليم اللّغة الفرنسّية لتالميذ نفس القسم.	
· يسند قسم الّسنة التحضيرّية إلى مدّرس واحد.	
· ال يســند القســم الواحد إلى أكثر من مدّرســن اثنن بالّنســبة إلى الّدرجة األولى دون اعتبار الّتربية التكنولوجّية 	

والّتربية البدنّية يف حالة وجود مدّرســن من ذوي االختصاص.
· ال يســند القســم الواحــد إلــى أكثــر مــن ثالثــة مدّرســن بالنســبة إلــى الّدرجتــن الّثانيــة والّثالثــة دون اعتبــار 	

ــة وجــود مدّرســن مــن ذوي  ــة يف حال ــة البدنّي ــة والّتربي ــة التكنولوجّي ــة والّتربي ــة االجنليزّي ــة الفرنســّية واللّغ اللّغ
االختصــاص.

· ينبغي مراعاة قدرة املتعلّم على االنتباه والّتركيز عند توزيع أنشطة الّتعلّمات اليومّية.	
· يكلّف بتدريس مواد مجال اللّغة العربّية يف كّل قسم مدّرس واحد.	
· تبرمج حصص اللّغة الفرنسّية يف أربعة أّيام غير متتالية.	
· يتــّم تقســيم الوقــت املخّصــص ملــاّدة الّتربيــة اإلســالمّية إلــى حّصتــن كل منهمــا ذات نصــف ســاعة خاّصــة بالّنســبة 	

إلــى الّدرجتــن األولــى والّثانية.
· ــر 	 ــى األقــّل غي ــام عل ــى أربعــة أّي ــى عل ــة يف الّدرجــة األول ــة العربّي ــع الوقــت املخّصــص ملــواد مجــال اللّغ ــّم توزي يت

ــة. متتالي
· يتــّم توزيــع الوقــت املخّصــص ملــواد مجــال اللّغــة العربيــة يف الّدرجتــن الثانيــة والثالثــة علــى ثالثــة أّيــام علــى األقــل 	

غيــر متتاليــة.
· يتّم توزيع الوقت املخّصص للّرياضّيات على أربعة أيام على األقل.	
· ميكن توزيع تدريس مواّد مجال العلوم والّتكنولوجيا على أكثر من مدّرس. 	
· يتــّم توزيــع الوقــت املخّصــص أســبوعيا للّغــة االجنليزّيــة وجوبــا علــى حّصتــن غيــر متتاليتــن بالّنســبة إلــى أقســام 	

الّدرجــة الّثالثــة بحســاب ســاعة لــكل حّصــة.
· تنجز أنشطة الّتربية التكنولوجّية يف حّصة أسبوعّية واحدة.	
· يكلّف بتدريس مواّد الّتاريخ واجلغرافيا والّتربية املدنّية بالّدرجة الثالثة مدّرس واحد.	
· ميكن توزيع الوقت املخّصص للّتربية املدنّية يف الّدرجة الثالثة على حّصتن تدوم كّل منهما 20 دقيقة.	
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التّوقيت واستعمال الفضاءات

ــة األولــى، علــى أن تنتهــي  ينطلــق العمــل بــكّل املــدارس وجوبــا يف الســاعة 8 صباحــا بالّنســبة إلــى احلّصــة الصباحّي
احلّصــة املســائّية األخيــرة علــى الســاعة  17 وميكــن للمجلــس البيداغوجــي اقتــراح عــدم التقيــد بهــذه القاعــدة 

ــة باملدرســة. ــة متعلّق ــة يف صــورة وجــود ظــروف خصوصّي األصلّي

· تخّصــص ســّت عشــرة ســاعة أســبوعّيا لقســم الّســنة التحضيرّيــة، تــوّزع وجوبــا علــى أربعــة أّيــام غيــر متتاليــة 	
مبعــّدل أربــع ســاعات يومّيــا.

· ال تبرمج حصص دراسّية للمتعلّم من العاشرة صباحا إلى الّثالثة بعد الّزوال.	

· تبرمج حصص دراسّية تدوم 4 ساعات كحّد أقصى يف اليوم الواحد بالّنسبة إلى متعلّمي الّسنة األولى. 	

· تبرمــج حصــص دراســّية تــدوم 5 ســاعات كحــّد أقصــى يف اليــوم الواحــد بالّنســبة إلــى متعلّمــي الّســنة الّثانيــة 	
والّدرجــة الّثانيــة.

· تبرمــج حصــص دراســّية تــدوم 6 ســاعات كحــّد أقصــى يف اليــوم الواحــد تفصــل بينهــا راحــة بســاعتن بالنســبة 	
إلــى متعلّمــي الّدرجــة الّثالثة.

· تبرمج حصص اللّغة الفرنسّية يف أربعة أّيام غير متتالية.	

· ــى الّســاعة الواحــدة 	 ــة املخّصصــة لتالميــذ الّســنة الّرابعــة مــن منتصــف الّنهــار إل ال تبرمــج ســاعة اإلنقليزّي
بعــد الــّزوال.

· ال تقّسم ساعتا الفرنسّية املخّصصتان لتالميذ الّسنة الّثانية يف كّل احلاالت.	

· توّزع حصص مجال اللّغة العربية يف الّدرجتن الثانية والثالثة على ثالثة أّيام غير متتالية.	

· مينــح املتعلّمــون وجوبــا يف نظــام احلّصــة الواحــدة فتــرة راحــة تتــراوح بــن 10 و20 دق تقتطــع بصفــة متوازيــة 	
مــن الوقــت املخّصــص لــكل حّصــة مــن حصــص الّتعلــم.

· تقّســم حصــص الّرياضيــات التــي تتجــاوز الّســاعة إلــى حّصتــن يفصــل. بينهمــا  عنــد اإلجنــاز وذلــك فيمــا 	
ــة املــواد واحلصــص ضمــن الّنمــاذج املقّدمــة. تســمح   بــه توزيعّي
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معايير تنظيمّية :

· يعــّد رئيــس املجلــس البيداغوجــي قبــل انطــالق الّســنة الدراســّية ويف ضــوء رغبــات املدّرســن وضوابــط هــذا 	
الّدليــل مشــروعا لتنظيــم بيداغوجــي يعرضــه علــى املجلــس البيداغوجــي للمدّرســن.

· يحيــل رئيــس املجلــس البيداغوجــي الّتنظيــم املصــادق عليه مرفقا وجوبا مبحضر جلســة املجلــس البيداغوجي 	
إلــى املتفّقــد اّلــذي ترجــع إليــه املدرســة بالّنظــر قبــل نهاية األســبوع األول من مفتتح الّســنة الدراســّية.

· تتــّم دراســة الّتنظيــم البيداغوجــي مــن قبــل املتفقَديــن كل حســب اختصاصــه بالّتشــاور والّتنســيق بينهمــا 	
واقتــراح الّتعديــالت اّلتــي تقتضيهــا معاييــر هــذا الّدليــل وضوابطــه قبــل نهايــة شــهر ســبتمبر مــن كل ســنة 

دراســّية.
· ال يعتبــر الّتنظيــم البيداغوجــي وثيقــة رســمّية إال بعــد املصادقــة عليــه مــن قبــل متفّقــد الّدائــرة  الّراجعــة إليــه 	

املدرســة بالّنظر.
· يعــّدل رئيــس املجلــس البيداغوجــي الّتنظيــم البيداغوجــي يف ضــوء مــا تتطلّبــه الّتغييــرات الّطارئــة واملتعلّقــة 	

بهــرم األقســام أو بإطــار الّتدريــس دون غيرهــا، وتعــرض الّصيغــة املنّقحة على املجلــس البيداغوجي للمصادقة 
مــن جديــد وذلــك يف أجــل ال يتعــّدى األســبوع األّول مــن اإلعــالم بضــرورات الّتعديــل.

· تعــود مســؤولّية إعــداد جــدول األوقــات )جــدول توزيــع املــواد( إلــى املــدّرس باألســاس طبقــا للمعاييــر الــواردة 	
يف الّدليــل مــع االســتئناس بنمــاذج جــداول األوقــات املقترحــة فيــه.

·الّتوقيت األسبوعي

الّدرجة األولى
الّسنة الّثانيةالّسنة األولىاألنشطةاملجال

اللّغة العربّية

· تواصل شفوي	
· قراءة	
· إنتاج كتابي	
· حوار منّظم	
· كتابة	
· محفوظات	

9 ساعات 9 ساعات

2 ساعةفرنسّيةاللّغات األجنبّية
1 ساعة1 ساعةتربية إسالميةالّتنشئة االجتماعّية

العلوم والّتكنولوجيا
5 ساعات5 ساعاترياضّيات

1 ساعة1 ساعةإيقاظ علمي
1 ساعة1 ساعةتربية تكنولوجّية

الّتنشئة الفنية والبدنّية
1 ساعة1 ساعةتربية موسيقّية
1 ساعة1 ساعةتربية تشكيلّية

1 ساعة1 ساعةتربية بدنّية
22 ساعة20 ساعةعدد الّساعات
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الّدرجة الّثانية
الّسنة الّرابعةالّسنة الّثالثةاألنشطةاملجال

اللّغة العربّية

تواصل شفوي	·
قراءة	·
إنتاج كتابي	·
حوار منّظم	·
استعمال قواعد اللّغة	·
محفوظات	·

6 ساعات6 ساعات

اللّغات األجنبّية
8 ساعات8 ساعاتفرنسّية
1 ساعةإنقليزّية

1 ساعة1 ساعةتربية إسالميةالّتنشئة االجتماعّية

العلوم والّتكنولوجيا
5 ساعات5 ساعاترياضّيات

1 ساعة1 ساعةإيقاظ علمي
1 ساعة1 ساعةتربية تكنولوجّية

الّتنشئة الفّنّية والبدنّية
30 دق1 ساعةتربية موسيقّية
30 دق1 ساعةتربية تشكيلّية

1 ساعة1 ساعةتربية بدنّية
25 ساعة25 ساعةعدد الّساعات
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الّدرجة الّثالثة
الّسنة الّسادسةالّسنة اخلامسةاألنشطةاملجال

اللّغة العربّية

تواصل شفوي	·
قراءة	·
إنتاج كتابي	·
استعمال قواعد اللّغة	·
محفوظات	·

6 ساعات6 ساعات

اللّغات األجنبّية
8 ساعات8 ساعاتفرنسّية

ساعتانساعتانإجنليزية

الّتنشئة االجتماعّية

1 ساعة1 ساعةتربية إسالمّية
40 دق40 دقتاريخ

40 دق40 دقجغرافيا
40 دق40 دقتربية مدنّية

العلوم والّتكنولوجيا
5 ساعات5 ساعاترياضّيات

 1ساعة1 ساعةإيقاظ علمي
1 ساعة1 ساعةتربية تكنولوجّية

الّتنشئة الفّنّية والبدنّية
30 دق 30دقتربية موسيقّية
30 دق30 دقتربية تشكيلّية

1 ساعة1 ساعةتربية بدنّية
28 ساعة28 ساعةعدد الّساعات
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التّوقيت األسبوعي للّغة العربيّة

الّدرجة األولى )9 ساعات(
الّتوقيت األسبوعيالّتوقيت األسبوعي
1ساعة و30 دقالّتواصل الّشفوي

4 ساعاتالقراءة
30 دقاحملفوظات

30 دقاحلوار املنّظم
1 ساعةالكتابة

استعمال قواعد اللّغة
1ساعة و30 دقاإلنتاج الكتابي

الّدرجة الّثانية )6 ساعات(
الّتوقيت األسبوعيالّنشاط

30 دقالتواصل الشفوي
1ساعة و30 دقالقراءة

30 دقاحملفوظات
30 دقاحلوار املنظم

الكتابة
ساعتاناستعمال قواعد اللغة

1 ساعةاإلنتاج الكتابي

الّدرجة الّثالثة )6 ساعات(
الّتوقيت األسبوعيالّنشاط

30 دقالتواصل الشفوي
1ساعة و30 دقالقراءة

20 دقاحملفوظات
احلوار املنّظم

الكتابة
ساعتاناستعمال قواعد اللّغة

1ساعة و40 دقاإلنتاج الكتابي
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الّدرجة األولى*

املدّرس 2املدّرس 1الّتوزيعّيةاحلالة

ساعتان: تربية بدنّية + تربية تكنولوجّية18 ساعة18 - 12
3 ساعات: تنشئة فنية + تربة بدنية17 ساعة23-17
4 ساعات: تربية تكنولوجّية + تنشئة فّنّية + تربية بدنّية16 ساعة16 - 34

ــة + 15 ساعة45-15 ــة + تنشــئة فني ــة تكنولوجي 5 ســاعات : إيقــاظ علمــي + تربي
تربيــة بدنيــة

ــة + تنشــئة فّنّيــة + 14 ساعة14 - 56 ــة تكنولوجّي ــي + تربي 6 ســاعات: إيقــاظ علم
ــة ــة + تنشــئة اجتماعي ــة بدنّي تربي

7 ساعات: مجال العلوم والتكنولوجيا13 ساعة13 - 67

8 ساعات: علوم وتكنولوجيا + تنشئة اجتماعية12 ساعة78-12

9 ساعات: مجال العلوم والتكنولوجيا + تربية إسالمية + تربية 11 ساعة11 - 89
بدنية

10 ساعات : لغة عربية + تربية بدنية10 ساعة910-10

نماذج لصيغ توزيع التوقيت األسبوعي

* تعتمد هذه الّتوزيعية يف الّسنة الّثانية يف حالة تكليف مدّرس ثالث بتعليم الفرنسّية.
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احلالة 1: مدّرس 1 )18 ساعة( + مدّرس 2 )ساعتان(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى

)ساعتان(
تربية موسيقّية 1 ساعةعربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتان

تربية تشكيلّية 1 ساعة

احلّصة الّثانية

)ساعتان(
رياضّيات 1 ساعة

إيقاظ علمي 1 ساعة
رياضّيات 1 ساعة
عربّية 1 ساعة

رياضّيات ساعة ونصف
تربية إسالمّية 30 دق

رياضّيات ساعة ونصف
تربية إسالمّية 30 دق

تربية تكنولوجّية 1 ساعة
تربية بدنّية 1 ساعة

احلالة 2: مدّرس 1 )17 ساعة( + مدّرس 2 )3 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى

)ساعتان(
عربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتان

عربّية 1 ساعة

تربية موسيقّية 1 ساعة

احلّصة الّثانية

)ساعتان(
رياضّيات 1 ساعة

إيقاظ علمي 1 ساعة
رياضّيات 1 ساعة
عربّية 1 ساعة

رياضّيات ساعة ونصف

تربية إسالمّية 30 دق

رياضّيات ساعة ونصف

تربية إسالمّية 30دق

تربية تشكيلّية 1ساعة

تربية بدنّية 1ساعة
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احلالة 3: مدّرس 1 )16 ساعة( + مدّرس 2 )4 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى

)ساعتان(
عربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتان

تربية موسيقية 1 ساعة

تربية تشكيلية 1 ساعة

احلّصة الّثانية

)ساعتان(

رياضّيات 1 ساعة

إيقاظ علمي 1 
ساعة

رياضيات 1 ساعة

عربية  1ساعة

رياضّيات ساعة ونصف

تربية إسالمّية 30 دق

رياضّيات ساعة ونصف

تربية إسالمّية 30دق

تربية تكنولوجّية 1 ساعة

تربية بدنّية 1 ساعة

احلالة 4: مدّرس 1 )15 ساعة( + مدّرس 2 )5 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى

)ساعتان(
عربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتان

تربية موسيقية 1 ساعة

تربية تشكيلية 1 ساعة

احلّصة الّثانية

)ساعتان(

رياضّيات 1 ساعة

عربية 1ساعة

رياضّيات ساعة ونصفرياضيات 1 ساعة

تربية إسالمّية 30دق

رياضّيات ساعة ونصف

تربية إسالمّية 30دق

تربية تكنولوجّية 1 ساعة

تربية بدنّية 1ساعة إيقاظ علمي 1 ساعة
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احلالة 5: مدّرس 1 )14 ساعة( + مدّرس 2 )6 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى

)ساعتان(
عربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتان

إيقاظ علمي 1 ساعة

تربية إسالمّية 30دق

تربية موسيقّية  30دق

تربية موسيقّية 30 دق

تربية إسالمّية 30 دق

تربية تشكيلّية  1 ساعة

احلّصة الّثانية

)ساعتان(
رياضّيات 1 ساعة
عربّية 1 ساعة

رياضّيات ساعة ونصف

عربّية 30دق

رياضّيات 1 ساعة

عربّية 1 ساعة

رياضّيات ساعة ونصف 

عربّية  30دق

تربية تكنولوجّية 1 ساعة

تربية بدنّية 1 ساعة

احلالة 6: مدّرس 1 )13 ساعة( + مدّرس 2 )7 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى

)ساعتان(
عربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتان

تربية موسيقّية 1ساعة

تربية تشكيلّية  1 ساعة

احلّصة الّثانية

)ساعتان(

رياضّيات 1 ساعة

تربية تكنولوجّية 1 ساعة

رياضّيات ساعة 
ونصف

تربية إسالمّية 30دق

رياضّيات 1 ساعة

تربية تكنولوجّية 1 ساعة

رياضّيات ساعة ونصف
عربّية 1 ساعة

تربية بدنّية 1ساعة تربية إسالمّية 30دق
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احلالة 7: مدّرس 1 )12 ساعة( + مدّرس 2 )8 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى

)ساعتان(
عربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتان

تربية موسيقّية 1 ساعة

تربية تشكيلّية 1ساعة

احلّصة الّثانية

)ساعتان(

رياضّيات 1 ساعة

 إيقاظ علمي 1 ساعة

رياضّيات 1 ساعة

تربية تكنولوجّية 1 ساعة

رياضّيات ساعة ونصف

تربية إسالمّية 30دق

رياضّيات ساعة 
ونصف 

تربية إسالمّية 30دق

عربّية 1 ساعة

تربية بدنّية 1ساعة

احلالة 8: مدّرس 1 )11 ساعة( + مدّرس 2 )9 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى

)ساعتان(
عربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتان

عربّية 1 ساعة

تربية موسيقّية 1 ساعة
عربّية ساعتان

احلّصة الّثانية

)ساعتان(

رياضّيات 1 ساعة

تربية تكنولوجّية 1 ساعة

رياضّيات ساعة ونصف

تربية إسالمّية 30دق
رياضّيات 1 ساعة

إيقاظ علمي 1 ساعة
رياضّيات ساعة ونصف 

تربية إسالمّية 30دق

تربية تشكيلّية 1ساعة

تربية بدنّية 1ساعة
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احلالة 9: مدّرس 1 )10 ساعات( + مدّرس 2 )10 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى

)ساعتان(
عربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتان

عربية 1 ساعة

تربية بدنية 1 ساعة

احلّصة الّثانية

)ساعتان(

رياضّيات 1 ساعة

 إيقاظ علمي 1 ساعة

رياضّيات ساعة ونصف

تربية إسالمّية 30 دق

رياضّيات 1 ساعة

تربية تكنولوجّية 1 ساعة

رياضّيات ساعة ونصف 

تربية إسالمّية 30 دق

تربية موسيقية 1 ساعة

تربية تشكيلية 1 ساعة



15

بالنسبة إلى الّسنة الّثانية ميكن اعتماد توزيعّيتن من احلاالت :

 إسناد ساعتي الفرنسّية إلى مدّرس آخر مع اعتماد ذات حاالت الّسنة األولى.	( 
 إسناد ساعتي الفرنسّية إلى أحد املدّرسن واحلصول نتيجة لذلك على توزيعّية مختلفة. 	( 

مناذج لصيغ توزيع الّتوقيت األسبوعي ملدّرسي السنة الّثانية ( 3

الّسنة الثانية 

املدّرس 2املدّرس 1الّتوزيعّيةاحلالة

4 ساعات: تربية بدنّية + تربية تكنولوجّية + فرنسّية 18 ساعة18 - 14
5 ساعات: تنشئة فنية + تربة بدنية + فرنسّية17 ساعة 17 - 25

16 ساعة16 - 36
6 ساعات: تربية تكنولوجّية + تنشئة فّنّية + تربية بدنّية + 

فرنسية

15 ساعة15 - 47
7 ساعات: إيقاظ علمي + تربية تكنولوجية + تنشئة فنية + 

تربية بدنية + فرنسّية 

14 ساعة14 - 58
8 ساعات : إيقاظ علمي + تربية تكنولوجّية + تنشئة فّنّية + 

تربية بدنّية + تنشئة اجتماعية + فرنسّية
10 ساعات: علوم وتكنولوجيا + تنشئة اجتماعية + فرنسّية 12 ساعة12 - 610
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احلالة 1: مدّرس 1 )18 ساعة( + مدّرس 2 )4 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى

)ساعتان(
عربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتان

تربية تكنولوجية 1 ساعة

تربية بدنية 1 ساعة

احلّصة الّثانية

)ساعتان/ 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة

إيقاظ علمي 1 ساعة
رياضّيات 1 ساعة
عربّية 1 ساعة

رياضّيات ساعة ونصف

تربية إسالمّية 30 دق

تربية تشكيلّية 1 ساعة

رياضّيات ساعة ونصف

تربية إسالمّية 30 دق

تربية موسيقّية 1 ساعة

فرنسية: ساعتان

احلالة 2: مدّرس 1 )17 ساعة( + مدّرس 2 )5 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى

)ساعتان(
فرنسية: ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتان

احلّصة الّثانية

)ساعتان/ 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة

إيقاظ علمي 1 ساعة
رياضّيات 1 ساعة
عربّية 1 ساعة

رياضّيات ساعة ونصف

تربية إسالمّية 30 دق

تربية تكنولوجية 1 ساعة

رياضّيات ساعة 
ونصف

تربية إسالمّية 30 دق

تربية موسيقّية 1 ساعة 

تربية بدنية 1 ساعة

تربية تشكيلّية 1 ساعة



17

احلالة 3: مدّرس 1 )16 ساعة( + مدّرس 2 )6 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى

)ساعتان(
عربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتان

تربية موسيقية 1 ساعة

تربية تشكيلية 1 ساعة
فرنسية ساعتان

احلّصة الّثانية

)ساعتان/ 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة

إيقاظ علمي 1 ساعة
رياضّيات 1 ساعة
عربّية 1 ساعة

رياضّيات ساعة ونصف

تربية إسالمّية 30 دق

رياضّيات ساعة ونصف

عربية ساعتان

تربية تكنولوجية 1 ساعة 

تربية بدنية 1 ساعة

احلالة 4: مدّرس 1 )15 ساعة( + مدّرس 2 )7 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى

)ساعتان(
عربّية ساعتانعربّية ساعتان

عربّية ساعة 

رياضيات ساعة
عربية ساعتان

إيقاظ علمي 1 ساعة

تربية تشكيلية 1 ساعة

احلّصة الّثانية

)ساعتان/ 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة

عربية 1 ساعة

رياضّيات 1 ساعة ونصف 

تربية إسالمّية 30 دق

فرنسية ساعتان

تربية موسيقية 1 ساعة

رياضّيات 1 ساعة 
ونصف 

تربية إسالمية 30 دق

عربية ساعة

تربية تكنولوجية 1 ساعة 

تربية بدنية 1 ساعة
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احلالة 5 : مدّرس 1 )14 ساعة( + مدّرس 2 )8 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
عربّية ساعةعربّية ساعتانعربّية ساعتان)ساعتان(

رياضيات ساعة
عربية ساعة

رياضيات ساعة
إيقاظ علمي 1 ساعة
تربية إسالمية 30 دق

تربية موسيقية 1 ساعة

احلّصة الّثانية
)ساعتان(

رياضّيات 1 ساعة
عربية 1 ساعة

رياضّيات 1 ساعة
عربّية 1 ساعة

فرنسية ساعتان
تربية تشكيلية 1 ساعة

رياضّيات ساعة
عربية ساعة

تربية تكنولوجية 1 ساعة 
تربية إسالمية 30 دق
تربية بدنية 1 ساعة

احلالة 6 : مدّرس 1 )12 ساعة( + مدّرس 2 )10 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
تربية موسيقية 1 ساعةعربية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتانعربّية ساعتان)ساعتان(

تربية تشكيلية 1 ساعة

احلّصة الّثانية
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضّيات ساعة ونصف
تربية إسالمية 30 دق

رياضّيات ساعة ونصف
إيقاظ علمي 1 ساعة

تربية إسالمّية 30 دق 
فرنسية ساعتان

رياضّيات 1 ساعة
رياضّيات 1 ساعة

تربية تكنولوجية 1 ساعة
عربية 1 ساعة 

تربية بدنية 1 ساعة
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نماذج لصيغ توزيع التّوقيت األسبوعي

الّدرجة الّثانية )الّسنة الّثالثة(

املدّرس 2املدّرس 1الّتوزيعّيةاحلالة

1 ساعة : تربية بدنّية 16 ساعة16 - 11

ساعتان : تربية بدنّية + تربية تكنولوجّية15 ساعة15 - 22

3 ساعات : تنشئة فّنّية + تربية بدنّية 14 ساعة14 - 33

4 ساعات : تنشئة فّنّية + تربية بدنّية + تربية تكنولوجّية 13 ساعة13 - 44

5 ساعات : تنشئة فّنّية وبدنية + تربية تكنولوجّية + تربية إسالمّية12 ساعة12 - 55

11 ساعة11 - 66
6 ساعات : إيقاظ علمي + تنشئة فّنّية + تربية تكنولوجّية + تربية 

إسالمّية + تربية بدنّية
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احلالة 1 : مدّرس 1 )16 ساعة( + مدّرس 2 )1 ساعة( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
فرنسيةفرنسية)ساعتان(

عربّية ساعة
تربية تكنولوجية 1 

ساعة
فرنسيةفرنسية

احلّصة الّثانية
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة
تربية موسيقية 1 ساعة

عربية 1 ساعة

رياضّيات 1  ساعة
إيقاظ علمي 1 ساعة

عربية 1 ساعة
رياضيات ساعة ونصف
تربية إسالمية 30 دق

رياضّيات ساعة ونصف
تربية إسالمية 30 دق

عربية 1 ساعة

عربية ساعتان 
تربية تشكيلية 1 ساعة

تربية بدنية 1 ساعةاحلّصة الثالثة

احلالة 2 : مدّرس 1 )15 ساعة( + مدّرس 2 )2 ساعتان( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
تربية بدنية 1 ساعةفرنسيةفرنسية)ساعتان(

فرنسيةفرنسيةتربية تكنولوجية 1 ساعة

احلّصة الّثانية
)3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة
تربية موسيقية
عربية 1 ساعة

رياضّيات 1 ساعة
إيقاظ علمي 1 ساعة

عربية 1 ساعة

رياضيات ساعة ونصف
تربية إسالمية 30 دق

عربية 1 ساعة

رياضّيات ساعة ونصف
تربية إسالمية 30 دق

عربية 1 ساعة

عربية ساعتان 
تربية تشكيلية 1 ساعة
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احلالة 3 : مدّرس 1 )14 ساعة( + مدّرس 2 )3 ساعات( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
عربية ساعتانفرنسيةفرنسية)ساعتان(

فرنسيةفرنسيةتربية تكنولوجية 1 ساعة

احلّصة الّثانية
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة
عربية ساعتان 

رياضّيات 1 ساعة
إيقاظ علمي 1 ساعة

عربية 1 ساعة
رياضيات ساعة ونصف
تربية إسالمية 30 دق

رياضّيات ساعة ونصف
تربية إسالمية 30 دق

عربية 1 ساعة

تربية موسيقية 1 ساعة
تربية تشكيلية 1 ساعة
تربية بدنية 1 ساعة

احلالة 4 : مدّرس 1 )13 ساعة( + مدّرس 2 )4 ساعات( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
رياضيات ساعة ونصففرنسيةفرنسية)ساعتان(

فرنسيةفرنسيةتربية إسالمية 30 دق

احلّصة الّثانية
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة
عربية ساعتان 

رياضّيات ساعة
عربية 1 ساعة

عربية ساعتان
إيقاظ علمي 1 ساعة

رياضّيات ساعة ونصف
تربية إسالمية 30 دق

عربية 1 ساعة

تربية موسيقية 1 ساعة
تربية بدنية 1 ساعة

تربية تشكيلية 1 ساعة

تربية تكنولوجية 1 ساعةاحلّصة الثالثة



22

احلالة 5 : مدّرس 1 )12 ساعة( + مدّرس 2 )5 ساعات( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
فرنسيةفرنسية)ساعتان(

تربية إسالمية 30 دق
تربية موسيقية 30 دق

تربية تكنولوجية 1 ساعة
فرنسيةفرنسية

احلّصة الّثانية
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة
عربية ساعتان

رياضّيات ساعة
إيقاظ علمي 1 ساعة

عربية 1 ساعة
رياضيات ساعة ونصف
عربية 1 ساعة ونصف

رياضّيات ساعة ونصف
عربية 1 ساعة ونصف

تربية بدنية 1 ساعة
تربية تشكيلية 1 ساعة
تربية إسالمية 30 دق
تربية موسيقية 30 دق

احلالة 6 : مدّرس 1 )11 ساعة( + مدّرس 2 )6 ساعات( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
رياضيات 1 ساعةفرنسيةفرنسيةفرنسية)ساعتان(

فرنسيةعربية 1 ساعة

احلّصة الّثانية
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة ونصف
عربية ساعة ونصف

رياضّيات 1 ساعة ونصف
عربية ساعة ونصف

رياضيات 1 ساعة 
عربية ساعتان

تربية بدنية 1 ساعة
تربية تشكيلية 1 ساعة 
تربية إسالمية 30 دق
تربية موسيقية 30 دق

تربية تكنولوجية 1 ساعة 
إيقاظ علمي 1 ساعة
تربية إسالمية 30 دق
تربية موسيقية 30 دق
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نماذج لصيغ توزيع التّوقيت األسبوعي

الّدرجة الّثانية )الّسنة الرابعة(

املدّرس 2املدّرس 1الّتوزيعّيةاحلالة

1 ساعة : إنقليزية 16 ساعة16 - 11

ساعتان : تربية بدنّية + إنقليزية15 ساعة15 - 22

3 ساعات : تربية تكنولوجية + تربية بدنّية + إنقليزية 14 ساعة14 - 33

12 ساعة12 - 45
ــة +  إنقليزيــة +  ــة وبدنيــة+ تربيــة تكنولوجّي 5 ســاعات : تنشــئة فّنّي

إيقــاظ علمــي

11 ساعة11 - 56
6 ســاعات : إيقــاظ علمــي + تنشــئة فّنّيــة وبدنيــة + تربيــة تكنولوجّيــة 

+ إنقليزيــة + تكنولوجيــة
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احلالة 1 : مدّرس 1 )16 ساعة( + مدّرس 2 )1 ساعة( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضيات 1 ساعة
عربية ساعة ونصف

تربية موسيقية 30 دق

رياضيات 1 ساعة
عربية ساعة ونصف
تربية إسالمية 30 دق

رياضيات ساعة ونصف
عربية 1 ساعة

تربية إسالمية 30 دق
تربية تشكيلية 30 دق

رياضيات 1 ساعة ونصف
عربية 1 ساعة

تربية إسالمية 30 دق

عربية 1 ساعة
إيقاظ علمي 1 ساعة

تربية تكنولوجية 1 ساعة

احلّصة الّثانية
فرنسيةفرنسية)ساعتان(

تربية بدنية 1 ساعة
فرنسيةفرنسية

إنقليزية 1 ساعة

احلالة 2 : مدّرس 1 )15 ساعة( + مدّرس 2 )2 ساعة( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضيات 1 ساعة
عربية ساعة ونصف

تربية موسيقية 30 دق

رياضيات 1 ساعة
عربية ساعة ونصف
تربية تشكيلية 30 دق

رياضيات ساعة ونصف
عربية 1 ساعة

تربية إسالمية 30 دق

رياضيات 1 ساعة ونصف
عربية 1 ساعة

تربية إسالمية 30 دق

عربية 1 ساعة
إيقاظ علمي 1 ساعة

تربية تكنولوجية 1 ساعة

احلّصة الّثانية
تربية بدنية 1 ساعةفرنسيةفرنسية)ساعتان(

فرنسيةفرنسيةإنقليزية 1 ساعة
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احلالة 3 : مدّرس 1 )14 ساعة( + مدّرس 2 )3 ساعات( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضيات 1 ساعة
عربية ساعة ونصف

تربية موسيقية 30 دق

رياضيات ساعة ونصف
عربية 1 ساعة

تربية إسالمية 30 دق

رياضيات 1 ساعة
عربية ساعة ونصف
تربية تشكيلية 30 دق

رياضيات 1 ساعة 
ونصف

عربية 1 ساعة
تربية إسالمية 30 دق

إنقليزية 1 ساعة
تربية بدنية 1 ساعة

تربية تكنولوجية 1 ساعة

احلّصة الّثانية
فرنسيةفرنسية)ساعتان(

عربية 1 ساعة
إيقاظ علمي 1 ساعة

إنقليزية 1 ساعة
فرنسيةفرنسية

احلالة 4 : مدّرس 1 )12 ساعة( + مدّرس 2 )5 ساعات( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضيات 1 ساعة
عربية ساعتان

تربية موسيقية 30 دق

رياضيات 1 ساعة
عربية ساعتان

تربية تشكيلية 30 دق

رياضيات ساعة ونصف
عربية 1 ساعة

تربية إسالمية 30 دق

رياضيات 1 ساعة ونصف
عربية 1 ساعة

تربية إسالمية 30 دق

تنشئة فنية 1 ساعة
إيقاظ علمي 1 ساعة

تربية تكنولوجية 1 ساعة

احلّصة الّثانية
إنقليزية 1 ساعة فرنسيةفرنسية)ساعتان(

فرنسيةفرنسيةتربية بدنية 1 ساعة



26

احلالة 5 : مدّرس 1 )11 ساعة( + مدّرس 2 )6 ساعات( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات(

اجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضيات 1 ساعة 
ونصف

عربية ساعة ونصف
رياضيات 1 ساعة

عربية ساعتان
رياضيات 1 ساعة 

عربية 1 ساعة
رياضيات 1 ساعة 

ونصف
عربية ساعة ونصف

تربية إسالمية 30 دق
تربية موسيقية 30 دق
إيقاظ علمي 1 ساعة

تربية تكنولوجية 1 ساعة

احلّصة الّثانية
فرنسيةفرنسية)ساعتان / 3 ساعات(

تربية إسالمية 30 دق
تربية تشكيلية 30 دق
إنقليزية 1 ساعة 
تربية بدنية 1 ساعة

فرنسيةفرنسية
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نماذج لصيغ توزيع التّوقيت األسبوعي

الّدرجة الّثالثة )الّسنة اخلامسة مع الّسنة الّسادسة(

املدّرس 2املدّرس 1الّتوزيعّيةاحلالة

1 ساعة : تربية بدنّية17 ساعة17 - 11

ساعتان : تربية تكنولوجّية + تربية بدنّية16 ساعة16 - 22

3 ساعات : تنشئة اجتماعّية15 ساعة15 - 33

4 ساعات : تنشئة اجتماعّية + تربية بدنّية14 ساعة14 - 44

5 ساعات : تنشئة اجتماعّية + تربية بدنّية + تنشئة تكنولوجّية13 ساعة13 - 55

12 ساعة12 - 66
6 ســاعات : تنشــئة اجتماعّيــة + تربيــة بدنّيــة + إيقــاظ علمــي + تربيــة 

تكنولوجّيــة
7 ساعات : رياضيات + إيقاظ علمي + تربية إسالمّية11 ساعة11 - 77

8 ساعات : رياضيات + إيقاظ علمي + تربية بدنّية + تربية إسالمّية10 ساعات10 - 88

9 ساعات : مجال العلوم والتكنولوجيا + تربية إسالمّية + تربية بدنّية.9 ساعات9 - 99



28

احلالة 1: مدّرس 1 )17 ساعة( + مدّرس 2 )1 ساعة( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات( + إنقليزّية )2 س(

السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة

عربّية 1 ساعة

تربية موسيقّية 30 دق

تربية تشكيلّية 30 دق

رياضّيات 1 ساعة

إيقاظ علمّي

 1 ساعة

تاريخ 40 دق

جغرافيا 40 دق

تربية مدنّية 40 دق

رياضّيات ساعة 
ونصف

تربية إسالمّية 

30 دق

رياضّيات ساعة 
ونصف

تربية إسالمّية

 30 دق

عربّية ساعتان

احلّصة الّثانية 
فرنسّية )2 س()ساعتان / 3 ساعات(

عربّية 1 ساعةإنقليزّية )1 س(عربّية )2 س(

تربية تكنولوجّية

1 ساعة

إنقليزّية )1 س(

فرنسّية )2 س(
فرنسّية )2 س(فرنسّية )2 س(تربية بدنية )1 س(
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احلالة 2: مدّرس 1 )16 ساعة( + مدّرس 2 )ساعتان( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات( + إنقليزّية )2 س(

السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة

عربّية 1 ساعة

تربية موسيقّية 30 دق

تربية تشكيلّية 30 دق

رياضّيات 1 ساعة

إيقاظ علمّي 1 
ساعة

تاريخ 40 دق

جغرافيا 40 دق

تربية مدنّية 40 دق

رياضّيات ساعة 
ونصف

تربية إسالمّية 30 
دق

رياضّيات ساعة 
ونصف

تربية إسالمّية 30 
دق

عربّية ساعتان

احلّصة الّثانية 
فرنسّية )2 س()ساعتان / 3 ساعات(

تربية تكنولوجّية  
إنقليزّية )1 س(1 ساعة

عربّية 2 ساعة

إنقليزّية )1 س(

فرنسّية )2 س(
فرنسّية )2 س(فرنسّية )2 س(تربية بدنّية )1 س(
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احلالة 3: مدّرس 1 )15 ساعة( + مدّرس 2) 3 ساعات( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات( + إنقليزّية )2 س(

السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
)ساعتان / 3 

ساعات(

رياضّيات 1 ساعة 
ونصف

عربّية 1 ساعة

تربية موسيقّية

 30 دق

رياضّيات 1 ساعة

عربّية 1 ساعة 

رياضّيات 1 ساعة 

إيقاظ علمّي

 1 ساعة

تاريخ 40 دق

جغرافيا 40 دق

تربية مدنّية

 40 دق

تربية إسالمّية

 1 ساعة

رياضّيات

 1 ساعة ونصف

تربية تشكيلية

 30 دق

رياضّيات

 1 ساعة 

عربّية 2 ساعة 

احلّصة الّثانية 
)ساعتان / 3 

ساعات(
فرنسّية )2 س(

تربية تكنولوجّية  
إنقليزّية )1 س(1 ساعة

عربّية 2 ساعة

إنقليزّية )1 س(

فرنسّية )2 س( تربية بدنّية
 )1 س(

فرنسّية )2 س(فرنسّية )2 س(
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احلالة 4: مدّرس 1 )14 ساعة( + مدّرس 2 )4 ساعات( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات( + إنقليزّية )2 س(

السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة 
ونصف

عربّية 1 ساعة

تربية موسيقّية  30 
دق

رياضّيات

 1 ساعة

عربّية 1 ساعة 

رياضّيات

 1 ساعة 

إيقاظ علمّي

 1 ساعة

تاريخ 40 دق

جغرافيا 40 دق

تربية مدنّية 40 
دق

تربية بدنّية

 1 ساعة

رياضّيات 1 
ساعة ونصف

تربية تشكيلّية

 30 دق

عربّية 2 ساعة 

احلّصة الّثانية 
فرنسّية )2 س()ساعتان / 3 ساعات(

تربية إسالمّية

 1 ساعة

تربية تكنولوجّية

 1 ساعة

إنقليزّية )1 س(

عربّية 2 ساعة

إنقليزّية )1 س(

فرنسّية )2 س(

فرنسّية )2 س(فرنسّية )2 س(
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احلالة 5: مدّرس 1 )13 ساعة( + مدّرس 2 )5 ساعات( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات( + إنقليزّية )2 س(

السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة 
ونصف

عربّية 1 ساعة

تربية موسيقّية

 30 دق

رياضّيات

 1 ساعة

عربّية 1 ساعة 

رياضّيات

 1 ساعة 

إيقاظ علمّي

 1 ساعة

تاريخ 40 دق

جغرافيا 40 دق

تربية مدنّية

 40 دق

تربية إسالمّية

 1 ساعة

رياضّيات 

1 ساعة

تربية تشكيلّية

 30 دق

عربّية 2 ساعة 

احلّصة الّثانية 
فرنسّية )2 س()ساعتان / 3 ساعات(

تربية بدنية
 1 ساعة

إنقليزّية )1 س(

عربّية 2 ساعة

إنقليزّية )1 س(

فرنسّية )2 س(
تربية تكنولوجّية 

فرنسّية )2 س(فرنسّية )2 س(1 ساعة
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احلالة 6 : مدّرس 1 )12  ساعة( + مدّرس 2 )6 ساعات( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات( + إنقليزّية )2 س(

السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة 
ونصف

عربّية 1 ساعة

تربية موسيقّية

 30 دق

رياضّيات 1 ساعة

رياضّيات 1 ساعة عربّية 1 ساعة 

تاريخ 40 دق

جغرافيا 40 دق

تربية مدنّية

 40 دق

تربية إسالمّية

 1 ساعة

رياضّيات 

1 ساعة ونصف 

تربية تشكيلّية

 30 دق

عربّية 2 ساعة 

احلّصة الّثانية 
فرنسّية )2 س()ساعتان / 3 ساعات(

تربية بدنية
 1 ساعة

تربية تكنولوجّية

 1 ساعة

إيقاظ علمي 

1 ساعة

إنقليزّية )1 س(

عربّية 2 ساعة

إنقليزّية )1 س(

فرنسّية )2 س(
فرنسّية )2 س(فرنسّية )2 س(
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احلالة 7: مدّرس 1 )11 ساعة( + مدّرس 2 )7 ساعات( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات( + إنقليزّية )2 س(
السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضّيات

 1 ساعة

رياضّيات 1 ساعة 
ونصف

تربية إسالمّية

 30 دق

رياضّيات
 1 ساعة 

إيقاظ علمّي 
1 ساعة

تاريخ 40 دق

جغرافيا 40 دق

تربية مدنّية 40 دق

رياضّيات 

1 ساعة ونصف

تربية إسالمّية

 30 دق

عربّية 2 ساعة 

تربية تكنولوجّية

1 ساعة

احلّصة الّثانية 
)ساعتان / 3 ساعات(

عربّية 1 ساعة

تربية موسيقّية

 30 دق

تربية تشكيلّية

 30 دق

إنقليزّية )1 س(

عربّية 2 ساعة

إنقليزّية )1 س(

فرنسّية )2 س( فرنسّية
 )2 س(

فرنسّية )2 س(

فرنسّية )2 س(
عربّية 1 ساعة

تربية بدنية 1 ساعة
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احلالة 8: مدّرس 1 )10 ساعات( + مدّرس 2)8 ساعات( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات( + إنقليزّية )2 س(
السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة

تربية بدنّية

 1 ساعة

رياضّيات 1 ساعة 
ونصف

تربية إسالمّية 30 دق 

رياضّيات 1 
ساعة 

إيقاظ علمّي 

1 ساعة 

تاريخ 40 دق

جغرافيا 40 دق

تربية مدنّية 40 دق

رياضّيات 1 ساعة 
ونصف

تربية إسالمّية

 30 دق 

عربّية 2 ساعة 

تربية تكنولوجّية

1 ساعة

احلّصة الّثانية 
فرنسّية )2 س()ساعتان / 3 ساعات(

عربّية 2 ساعة

إنقليزّية )1 س(

عربّية 2 ساعة

تربية موسيقّية  30 دق

تربية تشكيلّية 30 دق

إنقليزّية )1 س(

فرنسّية )2 س(
فرنسّية )2 س(فرنسّية )2 س(
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احلالة 9: مدّرس 1 )9 ساعات( + مدّرس 2 )9 ساعات( + مدّرس 3 فرنسّية )8 ساعات( + إنقليزّية )2 س(

السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثنان

احلّصة األولى
)ساعتان / 3 ساعات(

رياضّيات 1 ساعة

تربية بدنّية

1 ساعة

تربية تكنولوجّية 1 
ساعة

رياضّيات 1 ساعة 
ونصف

تربية إسالمّية 30 دق 

رياضّيات

 1 ساعة 

إيقاظ علمّي

 1 ساعة 

تاريخ 40 دق

جغرافيا 40 دق

تربية مدنّية 40 دق

رياضّيات 1 ساعة 
ونصف

تربية إسالمّية

 30 دق 

عربّية 2 ساعة 

تربية موسيقّية          
30 دق 

تربية تشكيلّية

  30 دق 

احلّصة الّثانية 
فرنسّية )2 س()ساعتان / 3 ساعات(

عربّية 2 ساعة

إنقليزّية )1 س(

عربّية 2 ساعة

إنقليزّية )1 س(

فرنسّية )2 س(
فرنسّية )2 س(فرنسّية )2 س(


