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الضوابط واملعايير:
ّ
الســنة الدراســ ّية يف غيــاب املوانــع
·تــوزّع األقســام علــى املد ّرســن بنــاء علــى رغباتهــم املع ّبــر عنهــا يف نهايــة ّ
البيداغوج ّيــة املض ّمنــة يف هــذا ال ّدليــل.
الضرورة القصوى وبعد موافقته.
·ال تسند ثالثة مستويات للمد ّرس الواحد إ ّال عند ّ
·يكلّــف بتدريــس االجنليزيــة املد ّرســون الذيــن تلقّــوا تكوينــا يف الغــرض يؤهلهــم لذلــك ،واملد ّرســون احلاملــون
لألســتاذية أو اإلجــازة يف االختصــاص املذكــور دون غيرهــم.
ويؤهلهم لذلك.
السنة ال ّثانية املد ّرسون اللّذين تلقّوا تكوينا يف الغرض
ّ
·يكلّف بتدريس الفرنس ّية لتالميذ ّ
·تستحسن املراوحة يف توزيع حصص اللّغتني العرب ّية والفرنس ّية على الفترتني الصباح ّية واملسائ ّية.
·ينبغي مراعاة التّوازن بني األقسام من حيث عدد املتعلّمني واجلنس والنّتائج.
·ال تسند اللّغة الفرنس ّية بالنّسبة إلى القسم الواحد ألكثر من مد ّرس.
·يسند القسم التّحضيري إلى مد ّرس واحد.
·ال يســند القســم الواحد إلى أكثر من مد ّرســن اثنني بالنّســبة إلى ال ّدرجة األولى دون اعتبار التّربية التكنولوج ّية
والتّربية البدن ّية يف حالة وجود مد ّرســن من ذوي االختصاص.
·ال يســند القســم الواحــد إلــى أكثــر مــن ثالثــة مد ّرســن بالنســبة إلــى ال ّدرجتــن ال ّثانيــة وال ّثالثــة دون اعتبــار
اللّغــة الفرنس ـ ّية واللّغــة االجنليز ّيــة والتّربيــة التكنولوج ّيــة والتّربيــة البدن ّيــة يف حالــة وجــود مد ّرســن مــن ذوي
االختصــاص.
·ينبغي مراعاة قدرة املتعلّم على االنتباه والتّركيز عند توزيع أنشطة التّعلّمات اليوم ّية.
·تسند مواد مجال اللّغة العرب ّية لك ّل قسم إلى مد ّرس واحد.
·تبرمج حصص اللّغة الفرنس ّية يف أربعة أ ّيام غير متتالية.
خاصــة
حصتــن كل منهمــا ذات نصــف ســاعة
·يتــ ّم تقســيم التّوقيــت
ّ
املخصــص ملــا ّدة التّربيــة اإلســام ّية إلــى ّ
ّ
ّ
بالنّســبة إلــى ال ّدرجتــن األولــى والثانيــة.
املخصــص ملــواد مجــال اللّغــة العرب ّيــة علــى اٌألقــل علــى أربعــة أ ّيــام غيــر متتاليــة بالنّســبة
·يت ـ ّم توزيــع التّوقيــت
ّ
لل ّدرجــة األولــى.
املخصــص ملــواد مجــال اللّغــة العربيــة علــى األقــل علــى ثالثــة أ ّيــام غيــر متتاليــة بالنّســبة
·يت ـ ّم توزيــع التّوقيــت
ّ
لل ّدرجتــن ال ّثانيــة وال ّثالثــة.
املخصص لل ّرياض ّيات على أربعة أيام على األقل.
·يت ّم توزيع التوقيت
ّ
·ميكن إسناد موا ّد مجال العلوم والتّكنولوجيا إلى أكثر من مد ّرس.
حصتــن غيــر متتاليتــن بالنّســبة ألقســام
·يتـ ّم توزيــع التّوقيــت األســبوعي
املخصــص للّغــة االجنليز ّيــة وجوبــا علــى ّ
ّ
حصــة.
ال ّدرجــة ال ّثالثــة بحســاب ســاعة لــكل ّ
حصة أسبوع ّية واحدة.
·تنجز أنشطة التّربية التكنولوج ّية يف ّ
السادسة إلى مد ّرس واحد.
بالسنة ّ
·تسند موا ّد التّاريخ واجلغرافيا والتّربية املدن ّية ّ
حصتــن تــدوم كل منهمــا
السادســة ،ميكــن توزيــع التّوقيــت
املخصــص للتّربيــة املدن ّيــة علــى ّ
ّ
الســنة ّ
·بالنّســبة إلــى ّ
 20دقيقــة.
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التّوقيت واستعمال الفضاءات
احلصــة الصباح ّيــة األولــى ،علــى أن تنتهــي
ينطلــق العمــل بــك ّل املــدارس وجوبــا علــى الســاعة  8صباحــا بالنّســبة إلــى
ّ
احلصــة املســائ ّية األخيــرة علــى الســاعة  17ويعطــى املجلــس البيداغوجــي صالح ّيــة اقتــراح تعديــل هــذه القاعــدة
ّ
األصل ّيــة يف صــورة وجــود ظــروف خصوص ّيــة متعلّقــة باملدرســة.
ـت عشــرة ســاعة أســبوع ّيا للقســم التّحضيــري ،تــوزّع وجوبــا علــى أربعــة أ ّيــام غيــر متتاليــة مبعـ ّدل
تخصــص سـ ّ
· ّ
أربــع ســاعات يوم ّيــا.
·ال تبرمج حصص دراس ّية للمتعلّم من العاشرة صباحا إلى ال ّثالثة بعد الزّوال.

السنة األولى.
·تبرمج حصص دراس ّية تدوم  4ساعات كح ّد أقصى يف اليوم الواحد بالنّسبة إلى متعلّمي ّ

·تبرمــج حصــص دراسـ ّية تــدوم  5ســاعات كحـ ّد أقصــى يف اليــوم الواحــد بالنّســبة إلــى متعلمــي الســنة ال ّثانيــة
وال ّدرجــة ال ّثانيــة.
·تبرمــج حصــص دراسـ ّية تــدوم  6ســاعات كحـ ّد أقصــى يف اليــوم الواحــد تفصــل بينهــا راحــة بســاعتني بالنســبة
إلــى متعلّمــي ال ّدرجــة ال ّثالثة.
·تبرمج حصص اللّغة الفرنس ّية يف أربعة أيام غير متتالية.
الســاعة الواحــدة
·ال تبرمــج ســاعة اإلنقليز ّيــة
ّ
الســنة ال ّرابعــة مــن منتصــف النّهــار إلــى ّ
املخصصــة لتالميــذ ّ
بعــد ال ـزّوال.
السنة ال ّثانية يف ك ّل احلاالت.
تقسم ساعتا الفرنس ّية
ّ
املخصصتان لتالميذ ّ
·ال ّ

·تبرمــج حصــص مجــال اللّغــة العربيــة خــال ثالثــة أ ّيــام غيــر متتاليــة بالنّســبة إلــى متعلّمــي ال ّدرجتــن ال ّثانيــة
وال ّثالثــة.
حصــة مــن
·مينــح املتعلّمــون وجوبــا فتــرة راحــة تتــراوح بــن  10و 20دق تقتطــع مــن التّوقيــت املخصــص لــكل ّ
احلصــة الواحــدة.
حصــص التّعلــم بصفــة متوازنــة عنــد العمــل بنظــام
ّ
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معايير تنظيم ّية :
الســنة الدراسـ ّية يف ضــوء رغبــات املد ّرســن وضوابــط هــذا
·يعـ ّد رئيــس املجلــس البيداغوجــي قبــل انطــاق ّ
ال ّدليــل مشــروعا لتنظيــم بيداغوجــي يعرضــه علــى املجلــس البيداغوجــي للمدرســة.
·يحيــل رئيــس املجلــس البيداغوجــي التّنظيــم املصــادق عليه مرفقا وجوبا مبحضر جلســة املجلــس البيداغوجي
الســنة الدراسـ ّية.
إلــى املتف ّقــد ا ّلــذي ترجــع إليــه املدرســة بالنّظــر قبــل نهاية األســبوع األول من مفتتح ّ
·تتــ ّم دراســة التّنظيــم البيداغوجــي مــن قبــل املتفق َديــن كل حســب اختصاصــه بالتّشــاور والتّنســيق بينهمــا
واقتــراح التّعديــات ا ّلتــي تقتضيهــا معاييــر هــذا ال ّدليــل وضوابطــه قبــل نهايــة شــهر ســبتمبر مــن كل ســنة
دراس ـ ّية.
·ال يعتبــر التّنظيــم البيداغوجــي وثيقــة رســم ّية إال بعــد املصادقــة عليــه مــن قبــل متف ّقــد ال ّدائــرة( .ال ّراجعــة
إليــه بالنّظــر)
·يعـ ّدل رئيــس املجلــس البيداغوجــي التّنظيــم البيداغوجــي يف ضــوء مــا تتطلّبــه التّغييــرات ّ
الطارئــة واملتعلّقــة
الصيغــة املنقّحة على املجلــس البيداغوجي للمصادقة
بهــرم األقســام أو بإطــار التّدريــس دون غيرهــا ،وتعــرض ّ
مــن جديــد وذلــك يف أجــل ال يتعـ ّدى األســبوع األ ّول مــن اإلعــام بضــرورات التّعديــل.
·تعــود مســؤول ّية إعــداد جــدول األوقــات (جــدول توزيــع املــواد) إلــى املــد ّرس باألســاس طبقــا للمعاييــر الــواردة
يف ال ّدليــل مــع االســتئناس بنمــاذج جــداول األوقــات املقترحــة يف هــذه الوثيقــة.
التّوقيت األسبوعي
الدرجة األولى
ّ
األنشطة

املجال

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

اللّغة العرب ّية

اللّغات األجنب ّية
التّنشئة االجتماع ّية
العلوم والتّكنولوجيا
التّنشئة الفنية
التّربية البدن ّية

فرنس ّية
تربية إسالمية
رياض ّيات
إيقاظ علمي
تربية تكنولوج ّية
تربية موسيق ّية
تربية تشكيل ّية
تربية بدن ّية

السنة األولى
ّ

السنة الثّانية
ّ

 9ساعات

 9ساعات

 1ساعة
 5ساعات
 1ساعة
 1ساعة
 1ساعة
 1ساعة
 1ساعة

 20ساعة

الساعات
عدد ّ
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 2ساعة
 1ساعة
 5ساعات
 1ساعة
 1ساعة
 1ساعة
 1ساعة
 1ساعة

 22ساعة

الدرجة الثّانية
ّ
املجال

األنشطة
·تواصل شفوي

السنة الثّالثة
ّ

السنة ال ّرابعة
ّ

·قراءة
·إنتاج كتابي
اللّغة العرب ّية

·حوار ّ
منظم

 6ساعات

 6ساعات

·كتابة
·قواعد اللّغة
·محفوظات
فرنس ّية

اللّغات األجنب ّية
إنقليز ّية
تربية إسالمية
التّنشئة االجتماع ّية
رياض ّيات
العلوم والتّكنولوجيا
إيقاظ علمي
تربية تكنولوج ّية
تربية موسيق ّية
التّنشئة الف ّن ّية
تربية تشكيل ّية
تربية بدن ّية
التّربية البدن ّية
الساعات
عدد ّ
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 8ساعات

 8ساعات

 1ساعة
 5ساعات
 1ساعة
 1ساعة
 1ساعة
 1ساعة
 1ساعة
 25ساعة

 1ساعة
 1ساعة
 5ساعات
 1ساعة
 1ساعة
 30دق
 30دق
 1ساعة
 25ساعة

الدرجة الثّالثة
ّ
املجال

األنشطة
·تواصل شفوي

السنة الثّالثة
ّ

السنة ال ّرابعة
ّ

·قراءة
اللّغة العرب ّية

·إنتاج كتابي

 6ساعات

·حوار ّ
منظم

 6ساعات

·قواعد اللّغة
·محفوظات
فرنس ّية

اللّغات األجنب ّية
إجنليزية
تربية إسالم ّية
تاريخ
التّنشئة االجتماع ّية
جغرافيا
تربية مدن ّية
رياض ّيات
إيقاظ علمي
العلوم والتّكنولوجيا
تربية تكنولوج ّية
تربية موسيق ّية
التّنشئة الف ّن ّية
تربية تشكيل ّية
تربية بدن ّية
التّربية البدن ّية
الساعات
عدد ّ
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 8ساعات

 8ساعات

 1ساعة
 1ساعة
 1ساعة
 1ساعة
 5ساعات
ساعتان
 1ساعة
30دق
 30دق
 1ساعة
 28ساعة

ساعتان
 1ساعة
 40دق
 40دق
 40دق
 5ساعات
1ساعة
 1ساعة
 30دق
 30دق
 1ساعة
 28ساعة

التّوقيت األسبوعي للّغة العربيّة
الدرجة األولى ( 9ساعات)
ّ
التّوقيت األسبوعي
1ساعة و 30دق
 4ساعات
 30دق
 30دق
 1ساعة

التّوقيت األسبوعي
التّواصل ّ
الشفوي
القراءة
احملفوظات
احلوار ّ
املنظم
الكتابة
قواعد اللّغة
اإلنتاج الكتابي

1ساعة و 30دق

الدرجة الثّانية ( 6ساعات)
ّ
النّشاط

التّوقيت األسبوعي

التواصل الشفوي
القراءة
احملفوظات
احلوار املنظم
الكتابة
قواعد اللغة
اإلنتاج الكتابي

 30دق
1ساعة و 30دق
 30دق
 30دق
ساعتان
 1ساعة

الدرجة الثّالثة ( 6ساعات)
ّ

النّشاط
التواصل الشفوي
القراءة
احملفوظات
احلوار ّ
املنظم
الكتابة
قواعد اللّغة
اإلنتاج الكتابي

التّوقيت األسبوعي
 30دق
1ساعة و 30دق
 20دق
ساعتان

1ساعة و 40دق
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نماذج لصيغ توزيع التوقيت األسبوعي
الدرجة األولى*
ّ
املد ّرس 2

احلالة

التّوزيع ّية

املد ّرس 1

1

2 - 18

 18ساعة

2

3-17

 17ساعة

ساعتان :تربية بدن ّية  +تربية تكنولوج ّية

3

4 - 16

 16ساعة

 3ساعات :تنشئة فنية  +تربة بدنية

 4ساعات :تربية تكنولوج ّية  +تنشئة ف ّن ّية  +تربية بدن ّية

4

5-15

 15ساعة

 5ســاعات  :إيقــاظ علمــي  +تربيــة تكنولوجيــة  +تنشــئة فنيــة +
تربيــة بدنيــة

5

6 - 14

 14ساعة

6

7 - 13

 13ساعة

 6ســاعات :إيقــاظ علمــي  +تربيــة تكنولوج ّيــة  +تنشــئة ف ّن ّيــة +
تربيــة بدن ّيــة  +تنشــئة اجتماعيــة
 7ساعات :مجال العلوم والتكنولوجيا

7

8-12

 12ساعة

 8ساعات :علوم وتكنولوجيا  +تنشئة اجتماعية

8

9 - 11

 11ساعة

9

10-10

 10ساعة

 9ساعات :مجال العلوم والتكنولوجيا  +تربية إسالمية  +تربية
بدنية
 10ساعات  :لغة عربية  +تربية بدنية

السنة ال ّثانية يف حالة إسناد الفرنس ّية إلى مد ّرس ثالث.
* تعتمد هذه التّوزيعية مع ّ

9

10

احلصة األولى
ّ

(ساعتان)

احلصة ال ّثانية
ّ

(ساعتان)

اخلميس
عرب ّية ساعتان

األربعاء
عرب ّية ساعتان
رياض ّيات ساعة ونصف
تربية إسالم ّية  30دق

الثالثاء
عرب ّية ساعتان
رياض ّيات  1ساعة
عرب ّية  1ساعة

االثنان
عرب ّية ساعتان
رياض ّيات  1ساعة
إيقاظ علمي  1ساعة

احلالة  :1مد ّرس  18( 1ساعة)  +مد ّرس ( 2ساعتان)
اجلمعة
تربية موسيق ّية  1ساعة
تربية تشكيل ّية  1ساعة
رياض ّيات ساعة ونصف
تربية إسالم ّية  30دق

الثالثاء

االثنان

تربية موسيق ّية  1ساعة

عرب ّية  1ساعة

اجلمعة

تربية تكنولوج ّية  1ساعة
تربية بدن ّية  1ساعة

األربعاء

عرب ّية ساعتان

احلالة  :2مد ّرس  17( 1ساعة)  +مد ّرس  3( 2ساعات)
اخلميس

عرب ّية ساعتان

احلصة األولى
ّ
عرب ّية ساعتان

احلصة ال ّثانية
ّ

(ساعتان)

عرب ّية ساعتان

رياض ّيات  1ساعة

رياض ّيات ساعة ونصف

رياض ّيات ساعة ونصف

تربية تشكيل ّية 1ساعة

(ساعتان)
تربية إسالم ّية  30دق

إيقاظ علمي  1ساعة

تربية إسالم ّية 30دق

رياض ّيات  1ساعة
عرب ّية  1ساعة

تربية بدن ّية 1ساعة

11

احلصة األولى
ّ

(ساعتان)

احلصة ال ّثانية
ّ

(ساعتان)

األربعاء

الثالثاء

االثنان
عرب ّية ساعتان

احلالة  :3مد ّرس  16( 1ساعة)  +مد ّرس  4( 2ساعات)
اخلميس
عرب ّية ساعتان
رياضيات  1ساعة
عربية 1ساعة

اجلمعة
عرب ّية ساعتان
رياض ّيات ساعة ونصف
تربية إسالم ّية  30دق

تربية تشكيلية  1ساعة

الثالثاء

االثنان

إيقاظ علمي 1
ساعة

تربية موسيقية  1ساعة
عرب ّية ساعتان
رياض ّيات ساعة ونصف
تربية إسالم ّية 30دق

رياض ّيات  1ساعة

تربية تكنولوج ّية  1ساعة
تربية بدن ّية  1ساعة

األربعاء

احلالة  :4مد ّرس  15( 1ساعة)  +مد ّرس  5( 2ساعات)
اخلميس

احلصة ال ّثانية
ّ

(ساعتان)

اجلمعة

عرب ّية ساعتان
رياض ّيات  1ساعة
عربية 1ساعة

احلصة األولى
ّ
عرب ّية ساعتان
رياضيات  1ساعة
إيقاظ علمي  1ساعة

تربية تشكيلية  1ساعة

تربية موسيقية  1ساعة

عرب ّية ساعتان
رياض ّيات ساعة ونصف
تربية إسالم ّية 30دق

(ساعتان)

عرب ّية ساعتان

رياض ّيات ساعة ونصف تربية تكنولوج ّية  1ساعة
تربية إسالم ّية 30دق

تربية بدن ّية 1ساعة

12

احلصة األولى
ّ

(ساعتان)

اخلميس
إيقاظ علمي  1ساعة

األربعاء
عرب ّية ساعتان

الثالثاء
عرب ّية ساعتان

االثنان
عرب ّية ساعتان

احلالة  :5مد ّرس  14( 1ساعة)  +مد ّرس  6( 2ساعات)
اجلمعة
تربية موسيق ّية  30دق
تربية إسالم ّية 30دق

االثنان

عرب ّية 30دق

تربية بدن ّية  1ساعة

رياض ّيات ساعة ونصف تربية تكنولوج ّية  1ساعة

تربية إسالم ّية  30دق

احلصة ال ّثانية
ّ

(ساعتان)

تربية موسيق ّية 30دق
رياض ّيات  1ساعة
عرب ّية  1ساعة

تربية تشكيل ّية  1ساعة
رياض ّيات ساعة ونصف

رياض ّيات  1ساعة
عرب ّية  1ساعة

عرب ّية 30دق

الثالثاء

اجلمعة

رياض ّيات  1ساعة

عرب ّية ساعتان
تربية تشكيل ّية 1ساعة

تربية إسالم ّية  1ساعة

تربية موسيق ّية  1ساعة

عرب ّية  1ساعة

اخلميس

احلالة  :6مد ّرس  13( 1ساعة)  +مد ّرس  7( 2ساعات)
األربعاء

عرب ّية ساعتان

احلصة ال ّثانية
ّ

(ساعتان)

احلصة األولى
ّ
عرب ّية ساعتان

رياض ّيات  1ساعة
تربية تكنولوج ّية  1ساعة

(ساعتان)

عرب ّية ساعتان

رياض ّيات ساعتان

رياض ّيات  1ساعة
إيقاظ علمي 1
ساعة

تربية بدن ّية 1ساعة

13

األربعاء

الثالثاء
عرب ّية ساعتان
رياض ّيات  1ساعة

االثنان
عرب ّية ساعتان
رياض ّيات  1ساعة

احلصة ال ّثانية
ّ

(ساعتان)

احلالة  :7مد ّرس  12( 1ساعة)  +مد ّرس  8( 2ساعات)
اخلميس
عرب ّية ساعتان
رياض ّيات ساعة ونصف

إيقاظ علمي  1ساعة

(ساعتان)

احلصة األولى
ّ

عرب ّية ساعتان
رياض ّيات ساعة
ونصف

تربية تكنولوج ّية  1ساعة

اجلمعة
تربية موسيق ّية  1ساعة
تربية تشكيل ّية 1ساعة
عرب ّية  1ساعة
تربية بدن ّية 1ساعة

االثنان

احلالة  :8مد ّرس  11( 1ساعة)  +مد ّرس  9( 2ساعات)
الثالثاء

اجلمعة

األربعاء

عرب ّية  1ساعة

عرب ّية ساعتان

اخلميس

تربية إسالم ّية 30دق

تربية إسالم ّية 30دق

احلصة األولى
ّ

(ساعتان)

عرب ّية ساعتان

تربية موسيق ّية  1ساعة

عرب ّية ساعتان

عرب ّية ساعتان

احلصة ال ّثانية
ّ
رياض ّيات ساعة ونصف

رياض ّيات  1ساعة

رياض ّيات ساعة ونصف تربية تشكيل ّية 1ساعة

رياض ّيات  1ساعة
إيقاظ علمي  1ساعة

(ساعتان)

تربية إسالم ّية 30دق

تربية تكنولوج ّية  1ساعة

تربية إسالم ّية 30دق

تربية بدن ّية 1ساعة

14

احلصة األولى
ّ

(ساعتان)

األربعاء

الثالثاء

االثنان

احلالة  :9مد ّرس  10( 1ساعات)  +مد ّرس  10( 2ساعات)
اخلميس

عرب ّية ساعتان

اجلمعة
عربية  1ساعة
تربية بدنية  1ساعة
رياض ّيات ساعة ونصف رياض ّيات ساعة ونصف تربية موسيقية  1ساعة

عرب ّية ساعتان

احلصة ال ّثانية
ّ

(ساعتان)

عرب ّية ساعتان

رياض ّيات  1ساعة
إيقاظ علمي  1ساعة

عرب ّية ساعتان

رياض ّيات  1ساعة
تربية تكنولوج ّية  1ساعة

تربية إسالم ّية  30دق

تربية إسالم ّية  30دق

تربية تشكيلية  1ساعة

للسنة ال ّثانية ميكن اعتماد توزيع ّيتني من احلاالت :
بالنسبة ّ
السنة األولى.
) 1إسناد ساعتي الفرنس ّية إلى مد ّرس آخر مع اعتماد ذات حاالت ّ

) 2إسناد ساعتي الفرنس ّية إلى أحد املد ّرسني واحلصول نتيجة لذلك على توزيع ّية مختلفة.

3)3مناذج لصيغ توزيع التّوقيت األسبوعي ملد ّرسي السنة ال ّثانية

السنة الثانية
ّ
احلالة

التّوزيع ّية

املد ّرس 1

1

4 - 18

2

5 - 17

 18ساعة
 17ساعة

3

6 - 16

 16ساعة

4

7 - 15

 15ساعة

5

8 - 14

 14ساعة

6

10 - 12

 12ساعة

املد ّرس 2
 4ساعات :تربية بدن ّية  +تربية تكنولوج ّية  +فرنس ّية
 5ساعات :تنشئة فنية  +تربة بدنية  +فرنس ّية
 6ساعات :تربية تكنولوج ّية  +تنشئة ف ّن ّية  +تربية بدن ّية +
فرنسية
 7ساعات :إيقاظ علمي  +تربية تكنولوجية  +تنشئة فنية +
تربية بدنية  +فرنس ّية
 8ساعات  :إيقاظ علمي  +تربية تكنولوج ّية  +تنشئة ف ّن ّية +
تربية بدن ّية  +تنشئة اجتماعية  +فرنس ّية
 10ساعات :علوم وتكنولوجيا  +تنشئة اجتماعية  +فرنس ّية

15

16

الثالثاء

االثنان

احلالة  :1مد ّرس  18( 1ساعة)  +مد ّرس  5( 2ساعات)
األربعاء

عرب ّية ساعتان

(ساعتان)

اخلميس

عرب ّية ساعتان

احلصة األولى
ّ

عرب ّية ساعتان

عرب ّية ساعتان
رياض ّيات ساعة ونصف

احلصة ال ّثانية
ّ

(ساعتان)

رياض ّيات ساعة ونصف

رياض ّيات  1ساعة

إيقاظ علمي  1ساعة

تربية إسالم ّية  30دق
تربية تشكيل ّية  1ساعة

رياض ّيات  1ساعة
عرب ّية  1ساعة

تربية إسالم ّية  30دق
تربية موسيق ّية  1ساعة

احلالة  :2مد ّرس  17( 1ساعة)  +مد ّرس  5( 2ساعات)
االثنان

اجلمعة
تربية تكنولوجية  1ساعة
تربية بدنية  1ساعة
فرنسية :ساعتان

اخلميس

الثالثاء

اجلمعة

األربعاء

احلصة األولى
ّ
عرب ّية ساعتان

(ساعتان)

عرب ّية ساعتان

عرب ّية ساعتان

عرب ّية ساعتان

فرنسية :ساعتان

رياض ّيات ساعة ونصف

احلصة ال ّثانية
ّ

رياض ّيات ساعة ونصف

رياض ّيات  1ساعة

تربية موسيق ّية  1ساعة

(ساعتان)

تربية إسالم ّية  30دق

إيقاظ علمي  1ساعة

تربية إسالم ّية  30دق

رياض ّيات  1ساعة
عرب ّية  1ساعة

تربية بدنية  1ساعة

تربية تكنولوجية  1ساعة

تربية تشكيل ّية  1ساعة

17

الثالثاء

االثنان
عرب ّية ساعتان

احلصة ال ّثانية
ّ

(ساعتان)

تربية تشكيلية  1ساعة

تربية موسيقية  1ساعة

اخلميس

احلالة  :3مد ّرس  16( 1ساعة)  +مد ّرس  6( 2ساعات)
األربعاء
عرب ّية ساعتان

رياض ّيات  1ساعة

احلصة األولى
ّ

عرب ّية ساعتان
رياض ّيات ساعة ونصف

اجلمعة
فرنسية ساعتان
رياض ّيات ساعة ونصف

(ساعتان)

تربية تكنولوجية  1ساعة

إيقاظ علمي  1ساعة

تربية إسالم ّية  30دق

رياض ّيات  1ساعة
عرب ّية  1ساعة

عربية ساعتان

تربية بدنية  1ساعة

تربية تكنولوجية  1ساعة

تربية تشكيلية  1ساعة

إيقاظ علمي  1ساعة

اجلمعة

تربية بدنية  1ساعة

االثنان
رياضيات ساعة

رياض ّيات  1ساعة
ونصف

عربية ساعتان

اخلميس

احلالة  :4مد ّرس  15( 1ساعة)  +مد ّرس  7( 2ساعات)
الثالثاء

األربعاء

احلصة ال ّثانية
ّ

(ساعتان)

احلصة األولى
ّ
عرب ّية ساعتان

رياض ّيات  1ساعة
عربية  1ساعة

عرب ّية ساعة

عرب ّية ساعتان

رياض ّيات  1ساعة ونصف
تربية إسالم ّية  30دق

(ساعتان)
فرنسية ساعتان
تربية موسيقية  1ساعة

تربية إسالمية  30دق
عربية ساعة

احلالة  : 5مد ّرس  14( 1ساعة)  +مد ّرس  8( 2ساعات)
االثنان

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

احلصة األولى
ّ
(ساعتان)

عرب ّية ساعتان

عرب ّية ساعتان

عرب ّية ساعة
رياضيات ساعة

عربية ساعة
رياضيات ساعة

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

احلصة الثّانية
ّ
(ساعتان)

رياض ّيات  1ساعة
عربية  1ساعة

رياض ّيات  1ساعة
عرب ّية  1ساعة

فرنسية ساعتان
تربية تشكيلية  1ساعة

رياض ّيات ساعة
عربية ساعة

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

18

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

احلصة األولى
ّ
(ساعتان)
احلصة الثّانية
ّ
(ساعتان  3 /ساعات)

االثنان

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

عرب ّية ساعتان

عرب ّية ساعتان

عرب ّية ساعتان

عربية ساعتان

تربية موسيقية  1ساعة
تربية تشكيلية  1ساعة

رياض ّيات ساعتان
تربية تكنولوجية  1ساعة

عربية  1ساعة
تربية بدنية  1ساعة

رياض ّيات ساعة ونصف
رياض ّيات ساعة ونصف
إيقاظ علمي  1ساعة
تربية إسالمية  30دق
تربية إسالم ّية  30دق

فرنسية ساعتان

7

19

 8ساعات  :لغة عربية  +إيقاظ علمي  +تربية تكنولوجية

 6ساعات  :إيقاظ علمي  +تنشئة ف ّن ّية  +تربية تكنولوج ّية  +تربية
إسالم ّية  +تربية بدن ّية

 5ساعات  :تنشئة ف ّن ّية وبدنية  +تربية تكنولوج ّية  +تربية إسالم ّية

 4ساعات  :تنشئة ف ّن ّية  +تربية بدن ّية  +تربية تكنولوج ّية

8-9

 9ساعات

 11ساعة

 12ساعة

 13ساعة

 14ساعة

 3ساعات  :تنشئة ف ّن ّية  +تربية بدن ّية

6

5 - 12

4 - 13

3 - 14

2 - 15

 15ساعة

ساعتان  :تربية بدن ّية  +تربية تكنولوج ّية

6 - 11

5

4

3

2

1

1 - 16

 16ساعة

املد ّرس 2

 1ساعة  :تربية بدن ّية

احلالة

التّوزيع ّية

املد ّرس 1

(السنة الثّالثة)
ّ
الدرجة الثّانية ّ

نماذج لصيغ توزيع التّوقيت األسبوعي

احلالة  : 1مد ّرس  16( 1ساعة)  +مد ّرس  1( 2ساعة)  +مد ّرس  3فرنس ّية ( 8ساعات)
االثنان

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

احلصة األولى
ّ
(ساعتان)

فرنسية

فرنسية

عرب ّية ساعة
تربية تكنولوجية 1
ساعة

فرنسية

احلصة الثّانية
ّ
(ساعتان)

رياض ّيات  1ساعة
تربية موسيقية
عربية  1ساعة

رياض ّيات ساعة
إيقاظ علمي  1ساعة
عربية  1ساعة

رياض ّيات ساعة ونصف
رياضيات ساعة ونصف
تربية إسالمية  30دق
تربية إسالمية  30دق
عربية  1ساعة

اجلمعة
فرنسية
عربية ساعتان
تربية تشكيلية  1ساعة

تربية بدنية  1ساعة

احلصة الثالثة
ّ
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احلالة  : 2مد ّرس  15( 1ساعة)  +مد ّرس  2( 2ساعتان)  +مد ّرس  3فرنس ّية ( 8ساعات)
االثنان

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

احلصة األولى
ّ
(ساعتان)

فرنسية

فرنسية

تربية بدنية  1ساعة
تربية تكنولوجية  1ساعة

فرنسية

فرنسية

احلصة الثّانية
ّ
(ساعتان)

رياض ّيات  1ساعة
تربية موسيقية
عربية  1ساعة

رياض ّيات ساعة
إيقاظ علمي  1ساعة
عربية  1ساعة

عربية ساعتان
رياضيات ساعة ونصف رياض ّيات ساعة ونصف
تربية إسالمية  30دق تربية إسالمية  30دق تربية تشكيلية  1ساعة
عربية  1ساعة
عربية  1ساعة

احلالة  : 3مد ّرس  14( 1ساعة)  +مد ّرس  3( 2ساعات)  +مد ّرس  3فرنس ّية ( 8ساعات)
االثنان

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

احلصة األولى
ّ
(ساعتان)

فرنسية

فرنسية

عربية ساعتان
تربية تكنولوجية  1ساعة

فرنسية

فرنسية

احلصة الثّانية
ّ
(ساعتان)

رياض ّيات  1ساعة
عربية ساعتان

رياض ّيات ساعة
إيقاظ علمي  1ساعة
عربية  1ساعة

رياض ّيات ساعة ونصف تربية موسيقية  1ساعة
رياضيات ساعة ونصف
تربية إسالمية  30دق تربية تشكيلية  1ساعة
تربية إسالمية  30دق
تربية بدنية  1ساعة
عربية  1ساعة
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احلالة  : 4مد ّرس  13( 1ساعة)  +مد ّرس  4( 2ساعات)  +مد ّرس  3فرنس ّية ( 8ساعات)
االثنان

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

احلصة األولى
ّ
(ساعتان)

فرنسية

فرنسية

رياضيات ساعة ونصف
تربية إسالمية  30دق

فرنسية

فرنسية

احلصة الثّانية
ّ
(ساعتان)

رياض ّيات  1ساعة
عربية ساعتان

رياض ّيات ساعة
عربية  1ساعة

عربية ساعتان
إيقاظ علمي  1ساعة

احلصة الثالثة
ّ

تربية تكنولوجية  1ساعة

رياض ّيات ساعة ونصف تربية موسيقية  1ساعة
تربية بدنية  1ساعة
تربية إسالمية  30دق
تربية تشكيلية  1ساعة
عربية  1ساعة

احلالة  : 5مد ّرس  12( 1ساعة)  +مد ّرس  5( 2ساعات)  +مد ّرس  3فرنس ّية ( 8ساعات)
االثنان

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

احلصة األولى
ّ
(ساعتان)

فرنسية

فرنسية

تربية إسالمية  30دق
تربية موسيقية  30دق
تربية تكنولوجية  1ساعة

فرنسية

احلصة الثّانية
ّ
(ساعتان)

رياض ّيات  1ساعة
عربية ساعتان

رياض ّيات ساعة
إيقاظ علمي  1ساعة
عربية  1ساعة

رياضيات ساعة ونصف رياض ّيات ساعة ونصف
عربية  1ساعة ونصف عربية  1ساعة ونصف

اجلمعة
فرنسية
تربية بدنية  1ساعة
تربية تشكيلية  1ساعة
تربية إسالمية  30دق
تربية موسيقية  30دق
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احلالة  : 6مد ّرس  11( 1ساعة)  +مد ّرس  6( 2ساعات)  +مد ّرس  3فرنس ّية ( 8ساعات)

احلصة األولى
ّ
(ساعتان)

احلصة الثّانية
ّ
(ساعتان  3 /ساعات)

االثنان

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

فرنسية

فرنسية

فرنسية

رياضيات  1ساعة
عربية  1ساعة

فرنسية

رياضيات  1ساعة
عربية ساعتان

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

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

رياض ّيات  1ساعة ونصف رياض ّيات  1ساعة ونصف

عربية ساعة ونصف

عربية ساعة ونصف

احلالة  : 7مد ّرس  9( 1ساعات)  +مد ّرس  8( 2ساعات)  +مد ّرس  3فرنس ّية ( 8ساعات)
االثنان

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

احلصة األولى
ّ
(ساعتان)

فرنسية

فرنسية

عربية ساعتان

فرنسية

فرنسية

احلصة الثّانية
ّ
(ساعتان  3 /ساعات)

عربية ساعتان
إيقاظ علمي  1ساعة

رياضيات  1ساعة ونصف رياضيات ساعة ونصف
رياض ّيات ساعتان
تربية إسالمية  30دق
تربية إسالمية  30دق
تربية موسيقية  1ساعة
تربية بدنية  1ساعة
تربية تشكيلية  1ساعة

عربية ساعتان
تربية تكنولوجية  1ساعة
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 8ساعات  :لغة عربية  +إنقليزية  +تربية تكنولوجية

 6ســاعات  :إيقــاظ علمــي  +تنشــئة ف ّن ّيــة وبدنيــة  +تربيــة تكنولوج ّيــة
 +إنقليزيــة  +تكنولوجيــة

 5ســاعات  :تنشــئة ف ّن ّيــة وبدنيــة +تربيــة تكنولوج ّيــة  +إنقليزيــة +
إيقــاظ علمــي

6

5
8-9

6 - 11

24

 9ساعات

 11ساعة

 12ساعة

 14ساعة

 3ساعات  :تربية تكنولوجية  +تربية بدن ّية  +إنقليزية

4

3 - 14

2 - 15

 15ساعة

ساعتان  :تربية بدن ّية  +إنقليزية

5 - 12

3

2

1

1 - 16

 16ساعة

املد ّرس 2

 1ساعة  :إنقليزية

احلالة

التّوزيع ّية

املد ّرس 1

(السنة الرابعة)
ّ
الدرجة الثّانية ّ

نماذج لصيغ توزيع التّوقيت األسبوعي

احلالة  : 1مد ّرس  16( 1ساعة)  +مد ّرس  1( 2ساعة)  +مد ّرس  3فرنس ّية ( 8ساعات)
االثنان
احلصة األولى
ّ
(ساعتان  3 /ساعات)

رياضيات  1ساعة
عربية ساعة ونصف
تربية موسيقية  30دق

احلصة الثّانية
ّ
(ساعتان)

فرنسية

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

عربية  1ساعة
رياضيات ساعة ونصف رياضيات  1ساعة ونصف
رياضيات  1ساعة
إيقاظ علمي  1ساعة
عربية  1ساعة
عربية  1ساعة
عربية ساعة ونصف
تربية إسالمية  30دق تربية تكنولوجية  1ساعة
تربية إسالمية  30دق تربية إسالمية  30دق
فرنسية

تربية بدنية  1ساعة
إنقليزية  1ساعة

فرنسية

فرنسية
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احلالة  : 2مد ّرس  15( 1ساعة)  +مد ّرس  2( 2ساعة)  +مد ّرس  3فرنس ّية ( 8ساعات)
االثنان

الثالثاء

احلصة األولى
ّ
(ساعتان  3 /ساعات)

رياضيات  1ساعة
عربية ساعة ونصف
تربية موسيقية  30دق

رياضيات  1ساعة
عربية ساعة ونصف
تربية تشكيلية  30دق

احلصة الثّانية
ّ
(ساعتان)

فرنسية

فرنسية

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

عربية  1ساعة
رياضيات ساعة ونصف رياضيات  1ساعة ونصف
إيقاظ علمي  1ساعة
عربية  1ساعة
عربية  1ساعة
تربية إسالمية  30دق تربية تكنولوجية  1ساعة
تربية إسالمية  30دق
تربية بدنية  1ساعة
إنقليزية  1ساعة

فرنسية

فرنسية

احلالة  : 3مد ّرس  14( 1ساعة)  +مد ّرس  3( 2ساعات)  +مد ّرس  3فرنس ّية ( 8ساعات)
االثنان

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

احلصة األولى
ّ
(ساعتان  3 /ساعات)

رياضيات  1ساعة
عربية ساعة ونصف
تربية موسيقية  30دق

رياضيات ساعة ونصف
عربية  1ساعة
تربية إسالمية  30دق

رياضيات  1ساعة
عربية ساعة ونصف
تربية تشكيلية  30دق

رياضيات  1ساعة
ونصف
عربية  1ساعة
تربية إسالمية  30دق

إنقليزية  1ساعة
تربية بدنية  1ساعة
تربية تكنولوجية  1ساعة

احلصة الثّانية
ّ
(ساعتان)

فرنسية

فرنسية

عربية  1ساعة
إيقاظ علمي  1ساعة
إنقليزية  1ساعة

فرنسية

فرنسية
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احلالة  : 4مد ّرس  12( 1ساعة)  +مد ّرس  5( 2ساعات)  +مد ّرس  3فرنس ّية ( 8ساعات)
االثنان

الثالثاء

احلصة األولى
ّ
(ساعتان)

رياضيات  1ساعة
عربية ساعتان
تربية موسيقية  30دق

رياضيات  1ساعة
عربية ساعتان
تربية تشكيلية  30دق

احلصة الثّانية
ّ
(ساعتان)

فرنسية

فرنسية

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

رياضيات ساعة ونصف رياضيات  1ساعة ونصف تنشئة فنية  1ساعة
إيقاظ علمي  1ساعة
عربية  1ساعة
عربية  1ساعة
تربية إسالمية  30دق تربية تكنولوجية  1ساعة
تربية إسالمية  30دق
إنقليزية  1ساعة
تربية بدنية  1ساعة

فرنسية

فرنسية

احلالة  : 5مد ّرس  11( 1ساعة)  +مد ّرس  6( 2ساعات)  +مد ّرس  3فرنس ّية ( 8ساعات)
االثنان

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

احلصة األولى
ّ
(ساعتان  3 /ساعات)

رياضيات  1ساعة
ونصف
عربية ساعة ونصف

رياضيات  1ساعة
عربية ساعتان

رياضيات  1ساعة
عربية  1ساعة

رياضيات  1ساعة
ونصف
عربية ساعة ونصف

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

احلصة الثّانية
ّ
(ساعتان  3 /ساعات)

فرنسية

فرنسية

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

فرنسية

فرنسية
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احلالة  : 6مد ّرس  9( 1ساعات)  +مد ّرس  8( 2ساعات)  +مد ّرس  3فرنس ّية ( 8ساعات)
االثنان

الثالثاء

احلصة األولى
ّ
(ساعتان)

عربية ساعتان
إنقليزية  1ساعة

رياضيات ساعتان
تربية يدنية  1ساعة

احلصة الثّانية
ّ
(ساعتان)

فرنسية

فرنسية

األربعاء

اخلميس

رياضيات  1ساعة ونصف رياضيات ساعة ونصف
إيقاظ علمي  1ساعة
تربية فنية  1ساعة
تربية إسالمية  30دق
تربية إسالمية  30دق

عربية ساعتان

فرنسية

اجلمعة
عربية ساعتان
تربية تكنولوجية  1ساعة

فرنسية

 7ساعات  :مجال العلوم والتّكنولوجيا

 6ساعات  :تنشئة اجتماع ّية  +تربية بدن ّية  +تنشئة ف ّن ّية  +تربية تكنولوج ّية

 5ساعات  :تنشئة اجتماع ّية  +تربية بدن ّية  +تنشئة ف ّن ّية

 4ساعات  :تنشئة اجتماع ّية  +تربية بدن ّية

 10 10 - 10ساعات  10ساعات  :مجال العلوم والتّكنولوجيا  +تربية إسالم ّية  +تربية بدن ّية

9 - 11

 11ساعة  9ساعات  :مجال العلوم والتّكنولوجيا  +تربية إسالم ّية

 12ساعة  8ساعات  :مجال اللّغة العرب ّية  +تربية بدن ّية  +تربية تكنولوج ّية

 13ساعة  7ساعات  :مجال اللّغة العرب ّية  +تربية بدن ّية

 14ساعة  6ساعات  :مجال اللّغة العرب ّية

 15ساعة  5ساعات  :تاريخ  +جغرافيا  +تربية مدن ّية  +تربية بدن ّية  +تربية تكنولوج ّية

 16ساعة  4ساعات  :تاريخ  +جغرافيا  +تربية مدن ّية  +تربية بدن ّية

 17ساعة  3ساعات  :تربية تكنولوج ّية  +تربية بدن ّية  +تنشئة ف ّن ّية

6

28

9

8

7

8 - 12

7 - 13

6 - 14

5 - 15

4 - 16

3 - 17

2 - 18

 18ساعة ساعتان  :تربية بدن ّية  +تربية تكنولوج ّية

5

4

3

2

1

احلالة

التّوزيع ّية

املد ّرس 1

املد ّرس 2

 9ساعات  9ساعات  :مجال اللّغة العرب ّية  +تنشئة اجتماع ّية

 10ساعات  8ساعات  :مجال العلوم والتّكنولوجيا  +تربية إسالم ّية

 11ساعة

 12ساعة

 13ساعة

 14ساعة

 15ساعة

 3ساعات  :تنشئة اجتماع ّية

(السنة اخلامسة)
ّ
الدرجة الثّالثة ّ

9-9

8 - 10

7 - 11

6 - 12

5 - 13

4 - 14

3 - 15

2 - 16

 16ساعة

ساعتان  :تربية تكنولوج ّية  +تربية بدن ّية

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1 - 17

 17ساعة

املد ّرس 2

 1ساعة  :تربية بدن ّية

احلالة

التّوزيع ّية

املد ّرس 1

السادسة)
ّ
(السنة ّ
الدرجة الثّالثة ّ

نماذج لصيغ توزيع التّوقيت األسبوعي

