
    

 

 

 

 

 

 

 

نة ادّلراس يّة   2022/2023الس ّ

 

 

 

 

 

ربامج والتّكوين املس مترّ الإدارة العاّمة لل  

دارة بيداغوجيا ومواصفات املرحةل الابتدائّية  اإ



نة ادّلراس يّة   2022/2023الس ّ
 

 

دارة-املس متّر  العاّمة للربامج والتّكوينالإدارة   1 بيداغوجيا ومواصفات املرحةل الابتدائّية اإ

 وابط واملعايري:الضّ 

  ّنة ة املضمّ ة  ي غياب املوانع البيداغوجيّ نة ادلراس يّ  ناها  ي اهاية الس ّ سني بناء عىل رغباهتم املعرّب ع الأقسام عىل املدرّ توز

 ليل. ي هذا ادلّ 

  ىل ال تس ند لّ ثالثة مس توايت الواحد  دّرسملاإ  ورة الصوو  وبعد مواقصه..نند الّض  اإ

  جازة  ي الاخهواص املذكور  واملدّرسون اذّلين تلصوا يلُكّف بتدريس الإجنلزييّة املدّرسون احلاملون للأس تاذيّة أأو الإ

 .تكوينا  ي الغرض يؤّهلهم  ذلكل

 نة الثّانية املدّرسون ايلكّف بتدريس الفرنس يّة لتال  يؤّهلهم ذلكل.ض ذّلين تلصّوا تكوينا  ي الغر ميذ الس ّ

  ّ  ة.واملسائيّ ة ة عىل الفرتتني الوباحيّ والفرنس يّ ة غتني العربيّ تس تحسن املراوحة  ي توزيع حوص الل

  ّينبغي مراعاة الت ّ  تاجئ.مني واجلنس والنّ وازن بني الأقسام من حيث عدد املتعل

 غة الفرنس يّة لتالميذ نفس الصسمبتعلمي اللّ  سأأكرث من مدرّ  يلكَّف ل. 

 لتّ نة الس ّ يس ند قسم ا ّ ىل مدّرس واحد. ةحضريي  اإ

 ىل ل يس ند ا ّ أأكرث من مدرّ لصسم الواحد اإ ىل ادلّ سني اثنني ابلن بية ة والرتّ بية التكوولوجيّ دون انتبار الرتّ  رجة الأوىلس بة اإ

 سني من ذوي الاخهواص.مدرّ ة  ي حاةل وجود البدنيّ 

 ىل أأكرث من ثال ىل ادلّ ثة مدرّ ل يس ند الصسم الواحد اإ ّ سني ابلنس بة اإ غة اللّ و ة غة الفرنس يّ انتبار اللّ  دونالثة رجهني الثّانية والث

 ّ  سني من ذوي الاخهواص.ة  ي حاةل وجود مدرّ بية البدنيّ ة والرتّ بية التكوولوجيّ ة والرتّ الاجنلزيي

  ينبغي مراعاة قدرة امل ّّ ّ كزي نند توزيع أأنطةة التّ عىل الانتباه والرتّ  تع  ة.امت اليوميّ عل

   س واحدمدرّ  قسم كّ  ي ة جمال اللغة العربيّ  موادّ يلكَّف بتدريس. 

 تربمج  ّ  مهتالية.غري م ة  ي أأربعة أأايّ غة الفرنس يّ حوص الل

  ّىل حّو ص ملاّدة الرتبية الإسالميّ اخملّو الوقت  تصس مي يت ّ ك ماهام نوف ساعة خاصّ تدوم تني ة اإ ىل ادلّ ة ابلن رجهني س بة اإ

 الأوىل والثّانية.

  ّغري مهتالية الأوىل عىل أأربعة أأاّيم عىل الأقلّ   ي ادّلرجةة جمال اللغة العربيّ  ص ملوادّ اخملّو  الوقت توزيع يت. 

  ّغري مهتالية دّلرجهني الثّانية والثّالثة عىل ثالثة أأاّيم عىل الأقلّ  ي اة جمال اللغة العربيّ  ص ملوادّ اخملّو  الوقت توزيع يت. 

  ّم عىل الأقلّ ات عىل أأربعة أأايّ ايضيّ ص للرّ اخملّو  الوقت توزيع يت. 

 ىل أأكرث من مدّرس.عجمال العلوم والتّكوولوجيا  موادّ توزيع تدريس  ميكن 

  ّأأس بونيّا صاخملّو  الوقت توزيع يت  ّ ّ لل ىل أأقسام ادلرجة الثالثة  مهتاليتني ابلنس بةتني غري ة وجواب عىل حّو غة الاجنلزيي اإ

 ة.حّو  حبساب ساعة لكّ 

  ّة واحدةة أأس بونيّ ة  ي حّو بية التكوولوجيّ تنجز أأنطةة الرت. 



نة ادّلراس يّة   2022/2023الس ّ
 

 

دارة-املس متّر  العاّمة للربامج والتّكوينالإدارة   2 بيداغوجيا ومواصفات املرحةل الابتدائّية اإ

   مدّرس واحد. ابدّلرجة الثّالثةالتارخي واجلغراقيا والرتبية املدنيّة  موادّ يلكَّف بتدريس 

   دقيصة. 20ماهام  تني تدوم كّ عىل حّو   ي ادلرجة الثالثةة اخملّوص للرتبية املدنيّ  الوقت توزيعميكن 



نة ادّلراس يّة   2022/2023الس ّ
 

 

دارة-املس متّر  العاّمة للربامج والتّكوينالإدارة   3 بيداغوجيا ومواصفات املرحةل الابتدائّية اإ

 وقيت واس تعامل الفضاءات:التّ 

  ّ8الساعة  ي املدارس وجواب  ينةلق العمل بك  ّ ىلصباحا ابلن ة ة الأوىل، عىل أأن تنهتيي احلّو ة الوباحيّ احلّو  س بة اإ

ة  ي صورة وجود الصاعدة الأصليّ ذه دم التصيد هبوميكن للمجلس البيداغويج اقرتاح ع 17الساعة  ي ة الأخرية املسائيّ 

 ابملدرسة.صة ة مهعلّ ظروف خووصيّ 

  نة التّ أأس بونيّا لصسم الس ّ ختّوص سّت نرشة ساعة ّ توّزع وجواب عىل أأربعة أأاّيم غري مهتالية مبعّدل أأربع ساعات  ة،حضريي

 يوميّا.

  ّة لل ل تربمج حوص دراس ي ّّ ّ  متع ىل الث  وال.الثة بعد الزّ من العارشة صباحا اإ

  ّي اليوم الواحد أأقىص  ساعات كحدّ  4ة تدوم تربمج حوص دراس ي  ّ ىل ابلن نة الأوىل.ا مهعلّميس بة اإ  لس ّ

  ّأأقىص  ي  كحدّ ساعات  5ة تدوم تربمج حوص دراس ي ّ ىل مهعلمياليوم الواحد ابلن  .الثّانية رجةادلّ الس نة الثّانية و  س بة اإ

  ّىل  ي اليوم الواحد أأقىص  ساعات كحدّ  6ة تدوم تربمج حوص دراس ي  مهعلّميتفول بياها راحة بسانتني ابلنس بة اإ

 .الثّالثة رجةادلّ 

  ّ  مهتالية.غري أأايم  أأربعةة  ي غة الفرنس يّ تربمج حوص الل

 ىل الساعة الواحدة بعد الّزوال   .ل ترُبمج ساعة الإجنلزييّة من موتوف الاهار اإ

  نة الثّانية  .احلالت  ي كّ ل تصّسم سانتا الفرنس يّة اخملّووتان لتالميذ الس ّ

   الوقت  مندق تصهةع بوفة مهوازنة  20و 10قرتة راحة ترتاوح بني  ،ة الواحدةنظام احلّو ،  ي وجواب تعلّمونمينح امل

ّّ حّو  ص لكّ اخملّو   .ة من حوص التع

  ّىل حّو يت تتجاوز السّ ات الّ ايضيّ م حوص الرّ تصس  ة املوادّ تني يفول بياهام نند الإجناز وذكل قامي تسمح ب. توزيعيّ اعة اإ

 ّ  مة.اذج املصدّ واحلوص مضن الن

 

 

 

 

 

 

 

 



نة ادّلراس يّة   2022/2023الس ّ
 

 

دارة-املس متّر  العاّمة للربامج والتّكوينالإدارة   4 بيداغوجيا ومواصفات املرحةل الابتدائّية اإ

 ة:معايري تنظمييّ 

  ّليل مرشوعا سني وضوابط هذا ادلّ  ي ضوء رغبات املدرّ وة نة ادلراس يّ قبل انةالق الس ّ  رئيس اجمللس البيداغويجّ  يعد

 .نيسللمدرّ  يعرض. عىل اجمللس البيداغويجّ  لتنظمي بيداغويجّ 

  ّىل املتفصّ نظمي املوادق حييل رئيس اجمللس البيداغويج الت ي د اذّل علي. مرقصا وجواب مبحض جلسة اجمللس البيداغويج اإ

لي. املدرسة ابلنّ   .ةنة ادلراس يّ ظر قبل اهاية الأس بوع الأول من مفهتح الس ّ ترجع اإ

  ّنظمي البيداغويج من قبل املتفصد  دراسة التّ  تت ّ عديالت واقرتاح التّ  نس يق بياهامطاور والتّ ين ك حسب اخهواص. ابلت

 ّ  ة.س نة دراس يّ  ليل وضوابة. قبل اهاية شهر سبمترب من كّ  تصهضاها معايري هذا ادلّ يتال

  ّّل وثيصة رمسيّ  ل يعترب التنظمي البيداغويج لي. املدرسة ابلنّظر الّراجعة ائرةد ادلّ  بعد املوادقة علي. من قبل مهفصّ ة اإ  .اإ

  ّنظمي البيداغويج  ي ضوء ما يعّدل رئيس اجمللس البيداغويج الت ّ ّ غيريات الةّ ب. التّ تتةل صة هبرم الأقسام أأو ارئة واملتعل

طار التّ  حة عىل اجمللس البيداغويج للموادقة من جديد وذكل  ي أأجل ل يغة املنصّ دريس دون غريها، وتعرض الّو ابإ

 عديل.ل من الإعالم بضورات التّ   الأس بوع الأوّ يتعدّ 

  ّعداد جدول الأوقاتتعود مسؤولي ىل امل)جدول توزيع املواّد(  ة اإ ليل مع ادلّ هذا ابلأساس طبصا للمعايري الواردة  ي  دّرساإ

 .الاس تئواس بامنذج جداول الأوقات املصرتحة قي.



نة ادّلراس يّة   2022/2023الس ّ
 

 

دارة-املس متّر  العاّمة للربامج والتّكوينالإدارة   5 بيداغوجيا ومواصفات املرحةل الابتدائّية اإ

 وقيت الأس بونيالتّ 

 ادّلرجة الأوىل

نة الأوىل الأنطةة اجملال نة الثّانية الس ّ  الس ّ

 ةغة العربيّ اللّ 

  شفويتواصل 

 قراءة 

 نتاج كتايب  اإ

  ّمحوار موظ 

 كتابة 

 حمفوظات 

 عاتاس 9 ساعات 9

 ساعة 2  ةقرنس يّ  ةغات الأجوبيّ اللّ 

سالمية ةنط ئة الاجامتنيّ التّ   ساعة 1 ساعة 1 تربية اإ

 كوولوجياالعلوم والتّ 

 ساعات 5 ساعات 5 اترايضيّ 

يصاظ علمي  ساعة 1 ساعة 1 اإ

 ساعة 1 ساعة 1 ةتربية تكوولوجيّ 

 

 والبدنيّة ةيّ نط ئة الفوّ التّ 

 

 ساعة1 ساعة1 ةتربية موس يصيّ 

 ساعة 1 ساعة 1 ةتربية تطكيليّ 

 ساعة 1 ساعة 1 تربية بدنيّة

 ساعة 22 ساعة 20 اعاتعدد السّ 



نة ادّلراس يّة   2022/2023الس ّ
 

 

دارة-املس متّر  العاّمة للربامج والتّكوينالإدارة   6 بيداغوجيا ومواصفات املرحةل الابتدائّية اإ

 ادّلرجة الثّانية

نة ال  الأنطةة اجملال نة ال ثّالثةالس ّ  ّرابعةالس ّ

 ةغة العربيّ اللّ 

 تواصل شفوي 

 قراءة 

 نتاج كتايب  اإ

  ّمحوار موظ 

  قواعد اللّغةاس تعامل 

 حمفوظات 

 ساعات 6 ساعات 6

 ةغات الأجوبيّ اللّ 
 ساعات 8 ساعات 8 ةقرنس يّ 

نصلزييّة  ساعة 1  اإ

سالمية ةنط ئة الاجامتنيّ التّ   ساعة 1 ساعة 1 تربية اإ

 كوولوجياالعلوم والتّ 

 ساعات 5 ساعات 5 اترايضيّ 

يصاظ   ساعة 1 ساعة 1 علمياإ

 ساعة 1 ساعة 1 ةتربية تكوولوجيّ 

 

 والبدنيّة ةيّ نط ئة الفوّ التّ 

 

 دق30 ساعة 1 ةتربية موس يصيّ 

 دق 30 ساعة 1 ةتربية تطكيليّ 

 ساعة 1 ساعة 1 تربية بدنيّة

 ساعة 25 ساعة 25 اعاتعدد السّ 



نة ادّلراس يّة   2022/2023الس ّ
 

 

دارة-املس متّر  العاّمة للربامج والتّكوينالإدارة   7 بيداغوجيا ومواصفات املرحةل الابتدائّية اإ

 ادّلرجة الثّالثة

نة اخل الأنطةة اجملال نة ال  امسةالس ّ  ّسادسةالس ّ

 ةغة العربيّ اللّ 

 تواصل شفوي 

 قراءة 

 نتاج كتايب  اإ

  قواعد اللّغةاس تعامل 

 حمفوظات 

 ساعات 6 ساعات 6

 ةغات الأجوبيّ اللّ 
 ساعات 8 ساعات 8 ةقرنس يّ 

جنلزيية  سانتان سانتان اإ

 ةنط ئة الاجامتنيّ التّ 

سالميّ   ساعة 1 ساعة 1 ةتربية اإ

 دق 40 دق 40 اترخي

 دق 40 دق 40 جغراقيا

 دق 40 دق 40 تربية مدنيّة

 كوولوجياالعلوم والتّ 

 ساعات 5 ساعات 5 اترايضيّ 

 ساعة1 ساعة1 علمي يصاظاإ 

 ساعة 1 ساعة 1 ةتربية تكوولوجيّ 

 والبدنيّة ةيّ نط ئة الفوّ التّ 

 دق30 دق30 ةتربية موس يصيّ 

 دق 30 دق 30 ةتربية تطكيليّ 

 ساعة 1 ساعة 1 تربية بدنيّة

 ساعة 28 ساعة 28 اعاتعدد السّ 



نة ادّلراس يّة   2022/2023الس ّ
 

 

دارة-املس متّر  العاّمة للربامج والتّكوينالإدارة   8 بيداغوجيا ومواصفات املرحةل الابتدائّية اإ

 ةغة العربيّ للّ  وقيت الأس بونيّ التّ 

 

 

 

 

 ساعات( 9ادّلرجة الأوىل )
 التّوقيت الأس بونيّ  النّطاط

 دق 30ساعة و1 فويّ واصل الطّ التّ 

 ساعات 4 الصراءة

 دق 30 احملفوظات

 دق 30 ماحلوار املنظّ 

 ساعة 1 الكهابة

  غةقواعد اللّ اس تعامل 

نتاج الكهايبّ   دق 30ساعة و1 الإ

 ساعات( 6ادّلرجة الثّانية )
 التّوقيت الأس بونيّ  النّطاط

 دق 30 التواصل الطفويّ 

 دق 30ساعة و1 الصراءة

 دق 30 احملفوظات

 دق 30 ماحلوار املنظّ 

  الكهابة

 سانتان غةقواعد اللّ اس تعامل 

نتاج الكهايبّ   ساعة1 الإ

 ساعات( 6ادّلرجة الثّالثة )
 التّوقيت الأس بونيّ  النّطاط

 دق 30 التواصل الطفويّ 

 دق 30ساعة و1 الصراءة

 دق 20 احملفوظات

  ماحلوار املنظّ 

  الكهابة

 سانتان غةقواعد اللّ اس تعامل 

نتاج الكهايبّ   دق 40ساعة و1 الإ



نة ادّلراس يّة   2022/2023الس ّ
 

 

دارة-املس متّر  العاّمة للربامج والتّكوينالإدارة   9 بيداغوجيا ومواصفات املرحةل الابتدائّية اإ

 

 

 

 

 

 وقيت الأس بونيّ التّ مناذج لويغ توزيع 

 

 بتعلمي الفرنس يّة.نة الثّانية  ي حاةل تلكيف مدّرس اثلث وزيعيّة  ي الس ّ تعمتد هذه التّ * 

 

 

 

 

 

 *ادّلرجة الأوىل

 2املدّرس  1املدّرس  التّوزيعيّة احلاةل

 سانتان: تربية بدنيّة + تربية تكوولوجيّة ساعة 18 2 - 18 1

 ةساعات: تنط ئة قوية + تربة بدنيّ  3 ساعة 17 17-3 2

 بدنيّة+ تربية ساعات: تربية تكوولوجيّة + تنط ئة قوّيّة  4 ساعة 16 4 - 16 3

يصاظ علميّ  5 ساعة 15 15-5 4  ةتربية بدنيّ ة + يّ ة + تنط ئة قوّ + تربية تكوولوجيّ  ساعات: اإ

يصاظ علميّ  6 ساعة 14 6 - 14 5  ة+ تنط ئة اجامتنيّ  + تربية تكوولوجيّة + تنط ئة قوّيّة + تربية بدنيّة ساعات: اإ

 ساعات: جمال العلوم والتكوولوجيا 7 ساعة 13 7 - 13 6

 ةتنط ئة اجامتنيّ +  علوم وتكوولوجيا: ساعات 8 ساعة 12 12-8 7

سالميّ  9 ساعة 11 9 - 11 8  ةة + تربية بدنيّ ساعات: جمال العلوم والتكوولوجيا + تربية اإ

 ةة + تربية بدنيّ لغة نربيّ ساعات: 10 ساعة 10 10-10 9



 

 

 

دارة- لعاّمة للربامج والتّكوين املس مترّ الإدارة ا  2022/2023 بيداغوجيا ومواصفات املرحةل الابتدائّية اإ
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 )سانتان( 2ساعة( + مدّرس  18) 1: مدّرس 1احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(
 سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ 

 ساعة 1 اترايضيّ 

ساعة 1 ةنربيّ   

 

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(

 ساعة 1 اترايضيّ 

 ساعة 1علمّي  يصاظاإ 

 ساعة 1ةتربية موس يصيّ 

 ساعة 1 ةتربية تطكيليّ 

 ات ساعة ونوفرايضيّ 

سالميّ   دق 30ةتربية اإ

 ساعة ونوف اترايضيّ 

سالميّ   دق 30 ةتربية اإ

 ساعة 1 ةتربية تكوولوجيّ 

 ساعة 1 ةتربية بدنيّ 

 (اتساع 3) 2ساعة( + مدّرس  17) 1: مدّرس 2احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(
 سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ 

 ةساع 1 ةنربيّ 

 ساعة 1تربية موس يصيّة 

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(

 ساعة 1 اترايضيّ 

 ساعة 1 علميّ  يصاظاإ 

 ساعة 1 اترايضيّ 

 ساعة 1 ةنربيّ 

 ساعة ونوف اترايضيّ 

سالميّ   دق 30 ةتربية اإ

 ساعة ونوف اترايضيّ 

سالميّ   دق30 ةتربية اإ

 ساعة1 طكيليّةتربية ت 

 ساعة1 ةتربية بدنيّ 
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 (اتساع4) 2ساعة( + مدّرس  16) 1: مدّرس 3احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(
 سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ 

 ساعة 1ة موس يصيّ  تربية

 ساعة 1ة تربية تطكيليّ 

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(

 ساعة 1 اترايضيّ 

 ساعة 1 علميّ  يصاظاإ 

 ساعة 1رايضيات 

 ساعة1 نربية

 ساعة ونوف اترايضيّ 

سالميّ   دق 30 ةتربية اإ

 ساعة ونوف اترايضيّ 

سالميّ   دق30 ةتربية اإ

 ساعة 1تربية تكوولوجيّة 

 ساعة1 ةتربية بدنيّ 

 (اتساع5) 2ساعة( + مدّرس  15) 1: مدّرس 4احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(
 سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  نربية سانتان

 ساعة 1ة تربية موس يصيّ 

 ساعة 1ة تربية تطكيليّ 

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(

 ساعة 1 اترايضيّ 

 ساعة1ة نربيّ 

 ساعة ونوف اترايضيّ  ساعة 1رايضيات 

سالميّ   دق 30 ةتربية اإ

 ساعة ونوف اترايضيّ 

سالميّ   دق30 ةتربية اإ

 ساعة 1تربية تكوولوجيّة 

 ساعة 1 علميّ  يصاظاإ  ساعة1 ةتربية بدنيّ 
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 (اتساع6) 2ساعة( + مدّرس  14) 1: مدّرس 5احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(
 سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ 

يصاظ علمي   ةساع 1اإ

سالميّة   دق 30تربية اإ

 دق 30تربية موس يصيّة 

 دق 30تربية موس يصيّة 

سالميّة   دق 30تربية اإ

 ساعة1طكيليّة تربية ت 

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(

 ساعة 1رايضيّات 

 ساعة 1نربيّة  

 رايضيّات ساعة ونوف

 دق 30نربيّة 

 ساعة 1رايضيّات 

 ساعة 1نربيّة 

 رايضيّات ساعة ونوف 

 دق 30نربيّة 

 ساعة 1تربية تكوولوجيّة 

 ساعة1 ةتربية بدنيّ 
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 (اتساع 8) 2ساعة( + مدّرس  12) 1: مدّرس 6احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(
 سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ 

 ساعة 1تربية موس يصيّة 

 ساعة1طكيليّة تربية ت 

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(

 ساعة 1رايضيّات 

يصاظ علميّ    ساعة 1 اإ

 ساعة 1رايضيّات 

 ساعة 1تربية تكوولوجيّة 

 ساعة ونوف رايضيّات

سالميّة   دق 30تربية اإ

 رايضيّات ساعة ونوف 

سالميّة   دق 30تربية اإ

 ساعة 1نربيّة 

 ساعة1 ةتربية بدنيّ 
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 (اتساع 9) 2ساعة( + مدّرس  11) 1: مدّرس 7احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(
 نربية سانتان نربية سانتان سانتان نربية

 ساعة 1نربيّة 

 ساعة 1تربية موس يصيّة 
 نربية سانتان

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(

 ساعة 1رايضيّات 

 ساعة 1تربية تكوولوجيّة 

 ونوف رايضيّات ساعة

سالمية   دق 30تربية اإ

 ساعة 1رايضيّات 

يصاظ علمي   ساعة 1اإ

 رايضيّات ساعة ونوف 

سالميّة  دق 30 تربية اإ

 ساعة1طكيليّة تربية ت 

 ساعة1 ةتربية بدنيّ 

 (اتساع 10) 2ساعة( + مدّرس  10) 1: مدّرس 8احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(
 سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ 

 ساعة 1ة نربيّ 

 ساعة 1ة بدنيّ تربية 

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(

 ساعة 1رايضيّات 

يصاظ علميّ    ساعة 1 اإ

 ساعة ونوفرايضيّات 

سالميّة   دق 30تربية اإ

 ساعة  1رايضيّات 

 ساعة 1تربية تكوولوجية 

 رايضيّات ساعة ونوف 

سالميّة   دق 30تربية اإ

 ساعة 1 ةموس يصيّ تربية 

 ساعة 1ة تربية تطكيليّ 
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 ّ نة الثّانية ميكن انامتد توزيعيّ ابلن ىل الس ّ  حبسب عدد مدّريس ّك قسم ماها: تنيس بة اإ

 

نة الأوىل.الّو  ةاثلث بتعلمي الفرنس يّ  مدّرستلكيف  نند-1  يغ املصرتحة للس ّ

آتية: نند-2 حد  الويغ ال  تلكيف أأحد مدّريْس الصسم بتعلمي الفرنس يّة تُعمت د اإ

 

 

 

نة الثانية   الس ّ

 2املدّرس  1املدّرس  التّوزيعيّة احلاةل

 + قرنس يّة  : تربية بدنيّة + تربية تكوولوجيّةاتساع 4 ساعة 18 4 - 18 1

 قرنس يّةة + ة + تربة بدنيّ يّ ساعات: تنط ئة قوّ  5 ساعة 17 5 - 17  2

 ة+ قرنس يّ  ساعات: تربية تكوولوجيّة + تنط ئة قوّيّة + تربية بدنيّة 6 ساعة 16 6 - 16 3

يصاظ ساعات:  7 ساعة 15 7 - 15 4  ة + قرنس يّة ة + تربية بدنيّ يّ ة + تنط ئة قوّ + تربية تكوولوجيّ  علميّ اإ

 ساعة 14 8 - 14 5
يصاظ ساعات:  8 ة + تنط ئة اجامتنيّ  قوّيّة + تربية بدنيّة + تربية تكوولوجيّة + تنط ئة علميّ اإ

 + قرنس يّة

 ة + قرنس يّة تنط ئة اجامتنيّ +  علوم وتكوولوجيا: ساعات 10 ساعة 12 10 - 12 6
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 (ساعات 4) 2ساعة( + مدّرس  18) 1: مدّرس 1احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(
 سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ 

 ساعة 1ة تكوولوجيّ تربية 

 ساعة 1ة بدنيّ تربية 

 احلّوة الثّانية

 (ساعات 3/  )سانتان

 ساعة 1 اترايضيّ 

 ساعة 1علمّي  يصاظاإ 

 ساعة 1 اترايضيّ 

 ساعة 1 ةنربيّ 

 ات ساعة ونوفرايضيّ 

سالميّ   دق 30ةتربية اإ

 ساعة 1تربية تطكيليّة 

 ساعة ونوف اترايضيّ 

سالميّ   دق 30 ةتربية اإ

 ساعة 1تربية موس يصيّة 

 ة: سانتانقرنس يّ 

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

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(
 ة: سانتانقرنس يّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ 

 احلّوة الثّانية

 (ساعات 3/  )سانتان

 ساعة 1 اترايضيّ 

يصاظ   ساعة 1 علميّ اإ

 ساعة 1 اترايضيّ 

 ساعة 1 ةنربيّ 

 ات ساعة ونوفرايضيّ 

سالميّ   دق 30ةتربية اإ

 ساعة 1ة تكوولوجيّ تربية 

 ساعة ونوف اترايضيّ 

سالميّ   دق 30 ةتربية اإ

 

 ساعة 1 تربية موس يصيّة

 ساعة 1ة بدنيّ تربية 

 ساعة 1تربية تطكيليّة 
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 (ساعات 6) 2ساعة( + مدّرس  16) 1: مدّرس 3احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(
 سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ 

 ساعة 1ة تربية موس يصيّ 

 ساعة 1ة تربية تطكيليّ 
 ة سانتانقرنس يّ 

 احلّوة الثّانية

 (ساعات3/  )سانتان

 ساعة 1 اترايضيّ 

يصاظ   ساعة 1 علميّ اإ

سالميّة   دق30تربية اإ

 ساعة 1 اترايضيّ 

 ساعة 1 ةنربيّ 

 ات ساعة ونوفرايضيّ 

سالميّ   دق 30ةتربية اإ

 ساعة ونوف اترايضيّ 

 ة سانتاننربيّ 

 ساعة  1ة تربية تكوولوجيّ 

 ساعة 1ة تربية بدنيّ 

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

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(
 سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ 

 عة سا ةنربيّ 

 رايضيات ساعة
 ة سانتاننربيّ 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

 ساعة 1ة تربية تطكيليّ 

 احلّوة الثّانية

 (ساعات 3/  )سانتان

 ساعة 1 اترايضيّ 

 ساعة 1ة نربيّ 

 ونوف  ساعة 1 اترايضيّ 

سالميّ   دق 30ةتربية اإ

 ة سانتانقرنس يّ 

 ساعة 1ة تربية موس يصيّ 

 ونوف  ساعة 1 اترايضيّ 

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 ة ساعةنربيّ 

 ساعة  1ة تربية تكوولوجيّ 

 ساعة 1ة تربية بدنيّ 
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 (ساعات 8) 2ساعة( + مدّرس  14) 1: مدّرس 5احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(
 سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ 

 ةساع ةنربيّ 

 ات ساعةرايضيّ 

 ة ساعةنربيّ 

 ات ساعةرايضيّ 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 ساعة 1ة تربية موس يصيّ 

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(

 ساعة 1 اترايضيّ 

 ساعة 1ة نربيّ 

 ساعة 1 اترايضيّ 

 ساعة 1 ةنربيّ 

 ة سانتانقرنس يّ 

 ساعة 1ة تربية تطكيليّ 

 ساعة اترايضيّ 

 ة ساعةنربيّ 

 ساعة  1ة تربية تكوولوجيّ 

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 ساعة 1ة تربية بدنيّ 
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 (ساعات10) 2ساعة( + مدّرس  12) 1: مدّرس 6احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(
 سانتان ةنربيّ  سانتان ةنربيّ 

 

 تانسان  ةنربيّ 

 

 

 نربية سانتان

 

 ساعة 1ة تربية موس يصيّ 

 ساعة 1ة تربية تطكيليّ 

 احلّوة الثّانية

 (ساعات 3/  )سانتان

 ونوف ساعة اترايضيّ 

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 ونوف ساعة 1 اترايضيّ 

يصاظ   ساعة 1 علميّ اإ

سالميّة   دق  30تربية اإ

 

 قرنس ية سانتان

 ساعة 1رايضيّات 

 

 ساعة 1 اترايضيّ 

 ساعة 1ة تربية تكوولوجيّ 

 ساعة  1ة نربيّ 

 ساعة 1ة تربية بدنيّ 
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 وقيت الأس بونيّ مناذج لويغ توزيع التّ 

 

 

 

 

 

 الثة(الثّ نة )الس ّ  ادّلرجة الثّانية

 2املدّرس  1املدّرس  التّوزيعيّة احلاةل

 : تربية بدنيّة ةساع 1 ساعة 16 1 - 16 1

 تربية بدنيّة + تربية تكوولوجيّة: تانسان  ساعة 15 2 - 15 2

 بدنيّةساعات: تنط ئة قوّيّة + تربية  3 ساعة 14 3 - 14 3

 بدنيّة+ تربية تكوولوجيّة قوّيّة + تربية  ساعات: تنط ئة 4 ساعة 13 4 - 13 4

سالميّةوبدنيّ قوّيّة  ساعات: تنط ئة 5 ساعة 12 5 - 12 5  ة+ تربية تكوولوجيّة + تربية اإ

يصاظ ساعات:  6 ساعة 11 6 - 11 6 سالميّة + تربية بدنيّةقوّيّة  + تنط ئة علميّ اإ  + تربية تكوولوجيّة + تربية اإ

يصاظ ة + لغة نربيّ ساعات:  8 ساعات 9 8 - 9 7  ة+ تربية تكوولوجيّ  علميّ اإ
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 2ساعة( + مدّرس  16) 1: مدّرس 1احلاةل 

 ساعات( 8قرنس ّية ) 3+ مدّرس  (ساعة1)

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

احلّوة 

 لأوىلا

)سانتان

) 

 قرنس يّة قرنس ية

 ةساع ةنربيّ 

تربية 

 1ة تكوولوجيّ 

 ساعة

 قرنس يّة ةقرنس يّ 

احلّوة 

 الثّانية

)سانتان

) 

 ساعة 1 اترايضيّ 

 ةتربية موس يصيّ 

 ساعة 1ة نربيّ 

 اترايضيّ 

 ةساع

يصاظ علمّي  اإ

 ساعة 1

 1نربيّة 

 ساعة

رايضيات 

 ساعة ونوف

سالميّ  ة تربية اإ

 دق 30

 اترايضيّ 

 ونوف ساعة

سالميّ   ةتربية اإ

 دق 30

 ساعة 1نربيّة 

نربيّة 

 سانتان

تربية 

 1 ةتطكيليّ 

 ساعة

احلّوة 

 الثالثة 
  

 1ة تربية بدنيّ 

 ساعة
  

 
 8قرنس يّة ) 3مدّرس  +سانتان(  2) 2ساعة( + مدّرس  15) 1: مدّرس 2احلاةل 

 ساعات(

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

احلّوة 

 لأوىلا

 )سانتان(

 قرنس يّة ةقرنس يّ 
 ةساع 1ة تربية بدنيّ 

 ساعة 1ة تربية تكوولوجيّ 
 قرنس يّة قرنس يّة

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(

 ساعة 1 اترايضيّ 

 ةتربية موس يصيّ 

 ساعة 1نربيّة 

 ةساع اترايضيّ 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

 ساعة 1نربيّة 

 ات ساعة ونوفرايضيّ 

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 ساعة 1نربيّة 

 ونوف ساعة اترايضيّ 

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 ساعة 1نربيّة 

 سانتان نربيّة 

 ساعة 1ة تربية تطكيليّ 
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 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعات3) 2ساعة( + مدّرس  14) 1: مدّرس 3احلاةل 

 ساعات(

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

احلّوة 

 لأوىلا

 )سانتان(

 قرنس يّة ةقرنس يّ 
 سانتاننربيّة 

 ساعة 1ة تربية تكوولوجيّ 
 قرنس يّة قرنس يّة

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(

 ساعة 1 اترايضيّ 

 سانتان نربيّة 

 ةساع اترايضيّ 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

 ساعة 1نربيّة 

 ات ساعة ونوفرايضيّ 

سالميّة تربية   دق 30اإ

 ونوف ساعة اترايضيّ 

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 ساعة 1نربيّة 

 ساعة 1ة تربية موس يصيّ 

 ساعة 1ة تربية تطكيليّ 

 ساعة 1ة تربية بدنيّ 

 
 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعات 4) 2ساعة( + مدّرس  13) 1: مدّرس  4احلاةل

 ساعات(

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

احلّوة 

 لأوىلا

 )سانتان(

 قرنس يّة قرنس يّة
 ات ساعة ونوفرايضيّ 

سالميّة  دق 30 تربية اإ
 قرنس يّة قرنس يّة

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(

 ساعة 1 اترايضيّ 

 سانتان نربيّة 

 ةساع اترايضيّ 

 ساعة 1نربيّة 

 سانتاننربيّة 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

 ونوف ساعة اترايضيّ 

سالميّة  دق 30 تربية اإ

 ساعة 1نربيّة 

 ساعة 1 تربية موس يصيّة

 ساعة 1 تربية بدنيّة

 ساعة 1 تربية تطكيليّة

    ساعة 1 تربية تكوولوجيّة  
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 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعات5) 2ساعة( + مدّرس  12) 1: مدّرس 5احلاةل 

 ساعات(

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

احلّوة 

 لأوىلا

 )سانتان(

 قرنس يّة قرنس يّة

سالميّة  دق 30 تربية اإ

 دق 30تربية موس يصية 

 ساعة 1 تربية تكوولوجيّة

 قرنس يّة قرنس يّة

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(

 ساعة 1 اترايضيّ 

 سانتاننربيّة 

 ةساع اترايضيّ 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

 ساعة 1نربيّة 

 رايضيات ساعة ونوف

 ساعة ونوف 1نربيّة 

 ونوف ساعة اترايضيّ 

 ساعة ونوف 1نربيّة 

 ساعة 1ة تربية بدنيّ 

 ساعة 1 تربية تطكيليّة

سالميّة  دق 30 تربية اإ

 دق 30ة تربية موس يصيّ 

 
 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعات 6) 2ساعة( + مدّرس  11) 1: مدّرس 6احلاةل 

 ساعات(

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

احلّوة 

 لأوىلا

 )سانتان(

 قرنس يّة قرنس يّة قرنس يّة
 ساعة 1ات رايضيّ 

 ساعة 1نربيّة 
 قرنس يّة

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(

 ونوف ساعة 1 اترايضيّ 

ّ  ساعة ونوفنربيّة  ي ض
راي

ت
ا

 1
 

ساعة
 

ف
و

ون
 

يّة  نرب
ف

و
ساعة ون

  

 ساعة  1ات رايضيّ 

 سانتاننربيّة 

 

 ساعة 1 تربية بدنيّة

 ساعة  1 تربية تطكيليّة

سالميّة  دق 30 تربية اإ

 دق 30ة تربية موس يصيّ 

 ساعة  1ة تربية تكوولوجيّ 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 دق 30 تربية موس يصيّة
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 وقيت الأس بونيّ لويغ توزيع التّ مناذج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (نة الرابعةالس ّ )الثّانية ادّلرجة 

 2املدّرس  1املدّرس  التّوزيعيّة احلاةل

ّ : ةساع 1 ساعة 16 1 - 16 1 نصلزيي  ةاإ

نصلزييّةبدنيّة تربية : تانسان  ساعة 15 2 - 15 2  + اإ

نصلزييّة+ بدنيّة + تربية  ةتربية تكوولوجيّ ساعات:  3 ساعة 14 3 - 14 3  اإ

نصلزييّة  ة+ تربية تكوولوجيّة +  وبدنيّ قوّيّة  ساعات: تنط ئة 5 ساعة 12 5 - 12 4 يصاظ علميّ + اإ  اإ

يصاظ علميّ  6 ساعة 11 6 - 11 5 نصلزييّة+ تربية تكوولوجيّة  قوّيّة وبدنيّة + تنط ئة ساعات: اإ  + تكوولوجيّة + اإ

نصلزييّة+ ة لغة نربيّ ساعات:  8 ساعات 9 8 - 9 6  تربية تكوولوجيّة+  اإ
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 ساعات( 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعة 1) 2ساعة( + مدّرس  16) 1: مدّرس 1احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 (ساعات 3/  )سانتان

 ساعة 1ات رايضيّ 

 ة ساعة ونوفنربيّ 

 دق 30ة تربية موس يصيّ 

 ساعة 1رايضيّات 

 ساعة ونوفنربيّة 

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 ساعة ونوفرايضيّات 

 ساعة 1نربيّة 

 دق 30تطكيليّة تربية 

 ساعة ونوف 1رايضيّات 

 ساعة 1نربيّة 

سالميّة  دق 30 تربية اإ

 ساعة 1نربيّة 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

 ساعة 1ة تربية تكوولوجيّ 

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(
 قرنس يّة ةقرنس يّ 

 ساعة 1ة تربية بدنيّ 
 قرنس يّة قرنس يّة

 ّ نصلزيي  ساعة 1ة اإ

 ساعات( 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعة 2) 2ساعة( + مدّرس  15) 1: مدّرس 2احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 (ساعات 3/  )سانتان

 ساعة 1ات رايضيّ 

 ساعة ونوفنربيّة 

 دق 30ة تربية موس يصيّ 

 ساعة 1رايضيّات 

 ة ساعة ونوفنربيّ 

 دق 30ة تربية تطكيليّ 

 ساعة ونوفرايضيّات 

 ساعة 1نربيّة 

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 ساعة ونوف 1رايضيّات 

 ساعة 1نربيّة 

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 ساعة 1نربيّة 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

 ساعة 1ة تربية تكوولوجيّ 

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(
 قرنس يّة ةقرنس يّ 

 ساعة 1ة تربية بدنيّ 

 ّ نصلزيي  ساعة 1ة اإ
 قرنس يّة قرنس يّة
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 ساعات( 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعات 3) 2ساعة( + مدّرس  14) 1مدّرس  :3احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 (ساعات 3/  )سانتان

 ساعة 1 رايضيّات

 ساعة ونوفنربيّة 

 دق 30ة تربية موس يصيّ 

 ات ساعة ونوفرايضيّ 

 ساعة 1نربيّة 

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 ساعة 1رايضيّات 

 ساعة ونوفنربيّة 

 دق 30ة تربية تطكيليّ 

 ساعة ونوف 1رايضيّات 

 ساعة 1نربيّة 

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

نصلزييّة   ساعة 1اإ

 ساعة 1ة تربية بدنيّ 

 ساعة 1ة تربية تكوولوجيّ 

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(
 قرنس يّة ةقرنس يّ 

 ساعة 1نربية 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

 

 قرنس يّة قرنس يّة

 ساعات( 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعة 5) 2ساعة( + مدّرس  12) 1: مدّرس 4احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(

 ساعة 1رايضيّات 

 سانتاننربيّة 

 

 ساعة 1رايضيّات 

 سانتاننربيّة 

 

 

 ساعة ونوفرايضيّات 

 ساعة 1نربيّة 

سالميّ تربية   دق 30ة اإ

 ساعة ونوف 1رايضيّات 

 ساعة 1نربيّة 

سالميّة تربية   دق 30اإ

 ساعة 1ة يّ تنط ئة قوّ 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

 ساعة 1ة تربية تكوولوجيّ 

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(
 قرنس يّة ةقرنس يّ 

 ّ نصلزيي  ساعة  1ة اإ

 ساعة 1ة تربية بدنيّ 
 قرنس يّة قرنس يّة
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 ساعات( 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعة 6) 2ساعة( + مدّرس  11) 1: مدّرس 5احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 (ساعات 3/  )سانتان

 ساعة ونوف 1رايضيّات 

 ساعة ونوفنربيّة 

 ساعة 1رايضيّات 

 سانتاننربيّة 

 ساعة  1رايضيّات 

 ساعة 1نربيّة 

 ساعة ونوف 1رايضيّات 

 ساعة ونوفنربيّة 

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 دق 30ة تربية موس يصيّ 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

 ساعة 1ة تربية تكوولوجيّ 

 احلّوة الثّانية

 (ساعات 3/  )سانتان
 قرنس يّة قرنس يّة

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 دق 30ة تربية تطكيليّ 

 ّ نصلزيي  ساعة  1ة اإ

 ساعة 1ة تربية بدنيّ 

 قرنس يّة قرنس يّة

 ساعات( 8قرنس يّة ) 3مدّرس  +ساعات(  8) 2( + مدّرس اتساع 9) 1: مدّرس 6احلاةل  

 امجلعة امخليس الأربعاء الثالاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 )سانتان(

 سانتاننربيّة 

نصلزييّة   ساعة 1اإ

 سانتانرايضيّات 

 ساعة 1ة دنيّ تربية ب

 ونوف ساعة 1رايضيّات 

 ساعة 1ة يّ قوّ تنط ئة 

سالميّةتربية   دق 30 اإ

 ساعة ونوفرايضيّات 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 سانتاننربيّة 

 ساعة 1ة تربية تكوولوجيّ 

 احلّوة الثّانية

 )سانتان(
 قرنس يّة قرنس يّة

 

 نربية سانتان

 

 قرنس يّة قرنس يّة
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 وقيت الأس بونيمناذج لويغ توزيع التّ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نة ال ادّلرجة الثّا نة ادسةسّ لثة )الس ّ  (اخلامسة + الس ّ

 2املدّرس  1املدّرس  التّوزيعيّة احلاةل

 : تربية بدنيّةةساع 1 ساعة 17 1 - 17 1

 + تربية بدنيّة ربية تكوولوجيّة: تتانسان  ساعة 16 2 - 16 2

 اجامتنيّةساعات: تنط ئة  3 ساعة 15 3- 15 3

 + تربية بدنيّة اجامتنيّةساعات: تنط ئة  4 ساعة 14 4- 14 4

 تربية تكوولوجيّة+ + تربية بدنيّة  اجامتنيّة ساعات: تنط ئة5 ساعة 13 5 - 13 5

يصاظ علميّ + + تربية بدنيّة  اجامتنيّة ساعات: تنط ئة6 ساعة 12 6 - 12 6  تربية تكوولوجيّة+ اإ

يصاظ علمّي + رايضيّ ساعات:  7 ساعة 11 7 - 11 7 سالميّةات + اإ  تربية اإ

يصاظ علمّي  ساعات: رايضيّات8 ساعات 10 8 - 10 8 سالميّة بدنيّة + تربية + اإ  + تربية اإ

سالميّةعلوم والتّكوولوجيا + ساعات: جمال ال 9 ساعات 9 9 - 9 9  تربية بدنيّة+ تربية اإ
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نصلزييّة ) 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعة 1) 2ساعة( + مدّرس  17) 1: مدّرس 1احلاةل    س( 2ساعات( + اإ

 الّسبت امجلعة امخليس الأربعاء الثاّلاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 (ساعات 3/  )سانتان

 ساعة 1رايضّيات 

 ساعة 1ة نربيّ 

 دق30ة تربية موس يصيّ 

 دق30ة تربية تطكيليّ 

 ساعة 1رايضّيات 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

 دق 40اترخي 

 دق 40جغراقيا 

 دق 40ة تربية مدنيّ 

 رايضّيات ساعة ونوف

سالميّ   دق 30ة تربية اإ

 رايضّيات ساعة ونوف

سالميّ   دق 30ة تربية اإ
 ة سانتاننربيّ 

 احلّوة الثّانية

 (ساعات 3/  )سانتان

نصلزييّة ) س( 2)ة نربيّ  س( 2قرنس يّة )  ساعة 1ة نربيّ  س( 1اإ

 ساعة1 تربية تكوولوجيّة

 

نصلزييّة  س( 2قرنس يّة ) س( 1) اإ

 س( 2قرنس يّة ) س( 2قرنس يّة ) س( 1تربية بدنيّة )
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نصلزييّة ) 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  ()سانتان2ساعة( + مدّرس  16) 1مدّرس  :2احلاةل    س( 2ساعات( + اإ

 الّسبت امجلعة امخليس الأربعاء الثاّلاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 (ساعات 3/  )سانتان

 ساعة 1رايضّيات 

 ساعة 1ة نربيّ 

 دق30ة تربية موس يصيّ 

 دق30ة تربية تطكيليّ 

 ساعة 1رايضّيات 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

 ساعة  1ة نربيّ 

 دق 40اترخي 

 دق 40جغراقيا 

 دق 40ة تربية مدنيّ 

 رايضّيات ساعة ونوف

سالميّ تربية   دق 30ة اإ

 رايضّيات ساعة ونوف

سالميّ   دق 30ة تربية اإ
 سانتانة نربيّ 

 احلّوة الثّانية

 (ساعات 3/  )سانتان

نصلزييّة ) ساعة1تربية تكوولوجيّة  س( 2قرنس يّة )  ساعة 2ة نربيّ  س( 1اإ

 

 

نصلزييّة  س( 2قرنس يّة ) س( 1) اإ

 س( 2قرنس يّة ) س( 2قرنس يّة ) س( 1تربية بدنيّة )
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نصلزييّة ) 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعات 3) 2ساعة( + مدّرس  15) 1مدّرس  :3احلاةل    س( 2ساعات( + اإ

 الّسبت امجلعة امخليس الأربعاء الثاّلاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 (ساعات 3/  )سانتان

 ونوف ساعة 1رايضّيات 

 ساعة 1ة نربيّ 

 دق30ة تربية موس يصيّ 

 

 ساعة 1رايضّيات 

 ساعة  1ة نربيّ 

 

 ساعة  1رايضّيات 

يصاظ   ساعة 1 علميّ اإ

 

 دق 40اترخي 

 دق 40جغراقيا 

 دق 40ة تربية مدنيّ 

سالميّة   ساعة 1تربية اإ

 ونوفساعة  1رايضّيات 

 دق30تربية تطكيلية 

 

 ساعة  2ة نربيّ 

 

 احلّوة الثّانية

 (ساعات 3/  )سانتان

نصلزييّة ) ساعة1تربية تكوولوجيّة  س( 2قرنس يّة )  ساعة 2ة نربيّ  س( 1اإ

 

 

نصلزييّة  س( 2قرنس يّة ) س( 1) اإ

 س( 2قرنس يّة ) س( 2قرنس يّة ) س( 1تربية بدنيّة )
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نصلزييّة ) 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعات 4) 2ساعة( + مدّرس  14) 1مدّرس  :4احلاةل    س( 2ساعات( + اإ

 الّسبت امجلعة امخليس الأربعاء الثاّلاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 (ساعات 3/  )سانتان

 ونوف ساعة 1رايضّيات 

 ساعة 1ة نربيّ 

 دق30ة تربية موس يصيّ 

 

 ساعة 1رايضّيات 

 ساعة  1نربيّة 

 

 ساعة  1رايضّيات 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

 

 دق 40اترخي 

 دق 40جغراقيا 

 دق 40ة تربية مدنيّ 

 س( 1تربية بدنيّة )

 ونوفساعة  1رايضّيات 

 دق30ة تربية تطكيليّ 

 

 ساعة  2نربيّة 

 

 احلّوة الثّانية

 (ساعات 3/  )سانتان

سالميّة  س( 2قرنس يّة )  ساعة 1تربية اإ

 ساعة1تربية تكوولوجيّة 

 

نصلزييّة )  ساعة 2ة نربيّ  س( 1اإ

 

 

نصلزييّة  س( 2قرنس يّة ) س( 1) اإ

 س( 2قرنس يّة ) س( 2قرنس يّة )
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نصلزييّة ) 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعات 5 )2ساعة( + مدّرس  13) 1مدّرس  :5احلاةل    س( 2ساعات( + اإ

 الّسبت امجلعة امخليس الأربعاء الثاّلاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 (ساعات 3/  )سانتان

 ونوف ساعة 1رايضّيات 

 ساعة 1ة نربيّ 

 دق30ة تربية موس يصيّ 

 

 ساعة 1رايضّيات 

 ساعة  1نربيّة 

 

 ساعة  1رايضّيات 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

 

 دق 40اترخي 

 دق 40جغراقيا 

 دق 40ة تربية مدنيّ 

سالميّة   ساعة 1تربية اإ

 ونوفساعة  1رايضّيات 

 دق30ة تربية تطكيليّ 

 

 ساعة  2نربيّة 

 

 احلّوة الثّانية

 (ساعات 3/  )سانتان

 ساعة  1تربية بدنيّة  س( 2قرنس يّة )

 ساعة1تربية تكوولوجيّة 

 

نصلزييّة )  ساعة 2ة نربيّ  س( 1اإ

 

 

نصلزييّة  س( 2قرنس يّة ) س( 1) اإ

 س( 2قرنس يّة ) س( 2قرنس يّة )
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نصلزييّة ) 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعات 6) 2ساعة( + مدّرس   12) 1مدّرس  :6 احلاةل   س( 2ساعات( + اإ

 الّسبت امجلعة امخليس الأربعاء الثاّلاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 (ساعات 3/  )سانتان

 ونوف ساعة 1رايضّيات 

 ساعة 1ة نربيّ 

 دق30ة تربية موس يصيّ 

 

 ساعة 1رايضّيات 

 ساعة  1نربيّة 

 

 ساعة  1رايضّيات 

 

 دق 40اترخي 

 دق 40جغراقيا 

 دق 40ة تربية مدنيّ 

سالميّة   ساعة 1تربية اإ

 ونوفساعة  1رايضّيات 

 دق30ة تربية تطكيليّ 

 

 ساعة  2نربيّة 

 

 الثّانيةاحلّوة 

 (ساعات 3/  )سانتان

 ساعة  1تربية بدنيّة  س( 2قرنس يّة )

 ساعة1تربية تكوولوجيّة 

يصاظ علميّ   ساعة 1 اإ

 

نصلزييّة )   س( 1اإ

 ساعة 2ة نربيّ 

 

 

نصلزييّة  س( 2قرنس يّة ) س( 1) اإ

 س( 2قرنس يّة ) س( 2قرنس يّة )
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نصلزييّة ) 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعات 7)2( + مدّرس ساعة 11) 1مدّرس  :7 احلاةل   س( 2ساعات( + اإ

 الّسبت امجلعة امخليس الأربعاء الثاّلاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 (ساعات 3/  )سانتان

 ونوف ساعة 1رايضّيات  ساعة 1رايضّيات 

سالميّة تربية   دق  30اإ

 

 

 

 ساعة  1رايضّيات 

يصاظ علمّي   ساعة  1اإ

 دق 40اترخي 

 دق 40جغراقيا 

 دق 40ة تربية مدنيّ 

 

 ونوف ساعة 1رايضّيات 

سالميّة   دق  30تربية اإ

 ساعة 2نربيّة 

 تربية تكوولوجيّة

 ساعة 1ة نربيّ 

 دق30ة تربية موس يصيّ 

 دق30ة تربية تطكيليّ 

 احلّوة الثّانية

 (ساعات 3/  )سانتان

  س( 2قرنس يّة )

 ساعة 1نربيّة 

 ساعة  1تربية بدنيّة 

 

نصلزييّة )   س( 1اإ

 ساعة 2ة نربيّ 

 

 

نصلزييّة  س( 2قرنس يّة ) س( 1) اإ

 س( 2قرنس يّة ) س( 2قرنس يّة )
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نصلزييّة ) 8قرنس ّية ) 3+ مدّرس  (ساعات 8)2( + مدّرس ساعات 10) 1مدّرس  :8 احلاةل   س( 2ساعات( + اإ

 الّسبت امجلعة امخليس الأربعاء الثاّلاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 (ساعات 3/  )سانتان

 ساعة 1رايضّيات 

 ساعة 1تربية بدنيّة 

 ونوف ساعة 1رايضّيات 

سالميّة تربية   دق  30اإ

 

 

 

 

 ساعة  1رايضّيات 

يصاظ علمّي   ساعة  1اإ

 دق 40اترخي 

 دق 40جغراقيا 

 دق 40ة تربية مدنيّ 

 

 ونوف ساعة 1رايضّيات 

سالميّة   دق  30تربية اإ

 ساعة  2نربيّة 

 تكوولوجيّةتربية 

 ساعة 1

 احلّوة الثّانية

 (ساعات 3/  )سانتان

  س( 2قرنس يّة )

 ساعة 2ة نربيّ 

 

 

نصلزييّة )   س( 1اإ

 ساعة 2ة نربيّ 

 دق30ة تربية موس يصيّ 

 دق30ة تربية تطكيليّ 

 

نصلزييّة  س( 2قرنس يّة ) س( 1) اإ

 س( 2قرنس يّة ) س( 2قرنس يّة )
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نصلزييّة ) 8قرنس يّة ) 3+ مدّرس  (ساعات 9) 2( + مدّرس ساعات 9) 1مدّرس  :9 احلاةل   س( 2ساعات( + اإ

 الّسبت امجلعة امخليس الأربعاء الثاّلاثء الثنان 

 لأوىلااحلّوة 

 (ساعات 3/  )سانتان

 ساعة 1رايضّيات 

 ساعة 1تربية بدنيّة 

 ساعة 1تربية تكوولوجيّة 

 ونوف ساعة 1رايضّيات 

سالميّة تربية   دق  30اإ

 

 

 

 

 ساعة  1رايضّيات 

يصاظ علمّي   ساعة  1اإ

 دق 40اترخي 

 دق 40جغراقيا 

 دق 40ة تربية مدنيّ 

 

 ونوف ساعة 1رايضّيات 

سالميّة   دق  30تربية اإ

 

 ساعة  2نربيّة 

 دق30ة تربية موس يصيّ 

 دق30ة تربية تطكيليّ 

 

 احلّوة الثّانية

 (ساعات 3/  )سانتان

 ساعة 2ة نربيّ  س( 2قرنس يّة )

 

 

نصلزييّة )   س( 1اإ

 ساعة 2ة نربيّ 

 

نصلزييّة  س( 2قرنس يّة ) س( 1) اإ

 س( 2قرنس يّة ) س( 2قرنس يّة )

 

 

 


