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 الجمهورية العربية السورية 
 وزارة التربية       

 ه7341التاريــخ:     /     /
 م6172:      /    /لـالموافق 

                             (         3/4)334/         الرقم:     

 إلى مديرية التربية في محافظة

 ـ حماه ـ حمص  درعا  ـدمشق ـ ريف دمشق ـ القنيطرة ـ السويداء   
 حلب ـ طرطوس ـ الالذقيـة ـ إدلب ـ الرقة ـ دير الزور ـ الحسـكة   

 

 التي تتضمن: م2102-2102لمرفقة للعام الدراسي تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بتطبيق الخطة الدراسية ا نطلب إليكم  
 بدء العام الدراسي والدوام اإلداري. -0

 تقويم العام الدراسي. -2

 وام للتعليم العام والريفي.الحصص الدرسية وسير الد -3

 الحصص الدرسية -3-0
 سير الدوام -3-2

 الحصص الدرسية وسير الدوام للتعليم المهني. -4

 سير الدوام -4-0
 الحصص الدرسية -4-2

 لالطالع واتخاذ اإلجراءات الالزمة والعمل بمضمونه.
 وزير التربية                  

 هـزوان الــوزالدكتور                                            

                  صورة إلى:
 مكتب التربية. –القيادة القطرية  -

 مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء. -

 .مكاتب السادة معاوني الوزير مكتب السيد الوزير ـ  -
 . مديرية التوجيه -

 دائرة المناهج والتوجيه ع/ط مديرية التربية في محافظة: -

   -الالزم  اءإلجر المكتب الصحفي /  -

 وزارة التعليم العالي / المجلس األعلى للمعاهد المتوسطة. -

 –الصـــناعة  –الزراعــة واإلصــالز الزراعــي  –النقــل  – العمرانيــة  اإلســكان والتنميــة –الســياحة  –الكهربــاء  -الــدفاع  –الداخليــة  –شــنون رئاســة الجمهوريــة  –والمغتــربين وزارات : الخارجيــة  -
 –الثقافـة  –التجـارة الداخليـة وحمايـة المسـتهل   –اإلدارة المحليـة  –البيئة الدولة لشنون  –النفط والثروة المعدنية  –العمل  –الشنون االجتماعية  –الموارد المائية  –الصحة  –االتصاالت والتقانة 

 وزارات دولة  –الدولة لشنون المصلحة الوطنية  – اإلداريةالتنمية  –التعليم العالي  – االقتصاد والتجارة الخارجية –المالية  –األوقاف  –العدل  –األشغال العامة 

 وزارة اإلعالم / الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون إلعالنها على الشريط اإلخباري. -

 .الهيئة السورية لشنون األسرة -الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش  -

 نقابة المعلمين. –د شبيبة الثورة منظمة اتحا –منظمة طالئع البعث  -

 االتحاد العام للفالحين. –االتحاد العام للعمال   –االتحاد الرياضي العام   –النسائي العام االتحاد   –د الوطني لطلبة سورية االتحا -

المركـز اإلقليمـي لتنميـة  –المركـز الـوطني للمتميـزين  –مركـز القيـاس والتقـويم التربـوي  –المركز الوطني لتطوير المناهج التربويـة  –الهيئة العامة ألبنية التعليم  – مديريات اإلدارة المركزية -
 .الطفولة المبكرة 

 مديرية المعلوماتية / الشبكة لنشرها على موقع وزارة التربية. -

 مديرية القناة الفضائية التربوية لوضعها على الشريط اإلخباري  -

 يةكالة الغوث (.المنسسة العامة لالجئين الفلسطينين ) و  -
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 بالغ بدء العام الدراسي 
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 العام الدراسي تقويم 
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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية       

 

 

 

(3 ) 

 

  وسير الدوام الحصص الدرسية

 للتعليم العام والريفي

 م6102-6102لعام 



الصف السادسالصف الخامسالصف الرابعالصف الثالثالصف الثانيالصف األولالمادة

112222التربية الدينية
1098877اللغة العربية

233333اللغة اإلنكليزية
444444الرياضيات

112233الدراسات االجتماعية
333333العلوم والتربية الصحية

221111التربية الموسيقية
222222التربية الفنية

التربية الزراعية

222222التربية الرياضية
272727272727المجموع داخل الخطة

222222أنشطة طالئعية
2211أنشطة علمية رياضية

22التربية المهنية
313130303131المجموع الكلي

8

م الحلقة األولى من التعليم األساسي2017-2016الحصص الدراسية للعام الدراسي 



الصف التاسعالصف الثامنالصف السابعالمادة
222التربية الدينية
666اللغة العربية

333اللغة اإلنكليزية
223اللغة الفرنسية
*3*2*2اللغة الروسية 

444الدراسات االجتماعية
445الرياضيات

344العلوم والتربية الصحية
ـــــــ21المعلوماتية

111التربية الموسيقية
التربية الزراعية
221التربية الرياضية
111التربية الفنية

303030المجموع داخل الخطة
222التربية المهنية

1معلوماتية
323332المجموع الكلي

9

م الحلقة الثانية من  التعليم األساسي2017-2016الحصص الدراسية للعام الدراسي 

يختار الطالب في الصف السابع األساسي إحدى اللغتين الفرنسية أو الروسية* 



األدبيالعلمي
العلمي 
األدبي

األدبيالعلمياألدبي
222222
554748

333445إنكليزي
222345فرنسي

12245
1233
1233
18إحصاء546
1122

3245
2222
3233
111

11111
111111
323232323333

10

الثالث الثانويالثاني الثانوياألول الثانوي
المواد الدراسية

التربية الدينية

المعلوماتية

إحصاء -  الرياضيات  
واحتماالت

المجموع

الكيمياء
علم األحياء
التربية الفنية

التربية الرياضية
التربية الوطنية

م لمرحلة التعليم الثانوي 2017-2016الحصص الدراسية للعام الدراسي 

اللغة العربية

اللغة األجنبية

الفلسفة والعلوم االنسانية
التاريخ

الفيزياء

الجغرافيا
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 السورية العربية مهوريةالج

 التربية وزارة       
 
 
 
 

(3 – 2 ) 
 
 

 دوام ال سير
 العام الدراسيفي 

 م2102-2102
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 التعليم العام –أواًل 
 الدوام الكامل -0

  الحلقة األولى والمدارس المشتركة من الحلقة الثانية: ي مدارسف  1-1
 خمس حصص لثالثة أيام وست حصص ليومين.بمعدل  حصة (17): الخطة الدراسية األسبوعية 
 بعد موافقة السيد مدير التربية.) حسب طبيعة المنطقة(  الثامنة صباحا   السابعة والنصف أوبدأ الدوام في الساعة ي 

   (أ  -0ين رقم ) ق الجدولـوفدقيقة  14دة كل منهما ـدقيقة وفي كل دوام فرصتان م (54)مدة الحصة في هذا الدوام      
 :يناآلتي ب( -0) و

 ب ( -0أ (                                               جدول )  -0جدول )

 لحصةا لتوقيتا لمدةا  لحصةا التوقيت المدة
 5104 د 54

 
د 54  ألولىا 2131 -  ألولىا 5111 - 5154 

د 54  لثانيةا 5104 - 0111 د 54  لثانيةا 5154 - 0131 
 لفرصةا 0111 - 0104 د 04

 األولى
لفرصة ا 0131 - 0154 د 04 

 لثالثةا 0154 - 01131 د 54  لثالثةا 0104 - 01111 د 54 األولى
 لرابعةا 01131 - 00104 د 54  لرابعةا 01111 - 01154 د 54
لفرصة ا 01154 - 00111 د 04

 الثانية
لفرصة ا 00104 - 00131 د 04 

 لخامسةا 00131 - .0251 د 54  لخامسةا 00111 - 00154 د 54 الثانية
 السادسة 02104  03111 د 54  السادسة 00154 - 02131 د 54

 ي الصفوف السابع والثامن والتاسع من التعليم األساسي والمرحلة الثانوية5ف -0-2
ومدة ة بعد موافقة السيد مدير التربي) حسب طبيعة المنطقة(  الثامنة صباحا  السابعة والنصف أو بدأ الدوام في الساعة ي

 2) أ ( و -2م ) ـالجدولين رق أحد قـوف .دقيقة 14دقيقة وفي كل دوام فرصتان مدة كل منهما  (54)ة في هذا الدوام ـالحص
 ب( اآلتيين: -

 ب ( -2جدول )     أ (                                              -2جدول )         

 لحصةا لتوقيتا لمدةا  لحصةا التوقيت المدة
 5104 د 54

 
د 54  ألولىا 2131 -  ألولىا 5111 - 5154 

د 54  لثانيةا 5104 - 0111 د 54  لثانيةا 5154 - 0131 
 لفرصة األولىا 0131 - 0154 د 04  لفرصة األولىا 0111 - 0104 د 04
 لثالثةا 0154 - 01131 د 54  لثالثةا 0104 - 01111 د 54
011544 د 54

4 
 لرابعةا 01131 - 00104 د 54  لرابعةا 01111 -

 لفرصة الثانيةا 00104 - 00131 د 04  لفرصة الثانيةا 01154 - 00111 د 04
 لخامسةا 00131 - 02104 د 54  لخامسةا 00111 - 00154 د 54
 السادسة 02104  03111 د 54  السادسة 00154 - 02131 د 54
 *ابعةالس 03111 - 03154 د 54  *السابعة 02131 - 03104 د 54

  

 5وفق الخطة الدراسية المرفقة والثالث الثانوياألول والثاني  الصفوف مالحظة * الحصة السابعة لطلبة 
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 الدوام النصفي –2
 من التعليم األساسي:) من الصف األول وحتى الصف السادس (  الحلقة األولىمدارس   2-0

 ول وحتى السادس األساسي5للصفوف جميعها من األ  حصة (22)األسبوعية  ةالدراسي الخطة 

 ( اآلتي:3) رقم ويكون الدوام وفق الجدول 
 بالتناوب أسبوعيا5ً للصفوف من األول وحتى السادس من التعليم األساسي ( توزيع الدوام بين الصباحي والمسائي3جدول )

 الفوج الفترة األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس المجموع

 األول جالفو  صباحي 2 2 2 2 4 20

 الثاني الفوج مسائي 4 4 4 4 4 24

  اآلتي: (5) الجدول وفق( والمسائي )الصباحي ينللفوج توقيت الحصص الدراسيةيكون 

 للدوام النصفي صباحي ومسائي ةالدراسي( توقيت الحصص 5جدول )

 االثنين ،لتوقيت الصباحي أليام األحدا المدة لحصةا
 الثالثاء، األربعاء والخميس

 :أليام مسائيت الالتوقي
الثالثاء األحد، االثنين، 
 واألربعاء 

التوقيت المسائي ليوم 
 الخميس

 02154 – 02111 03104-02131 5104-2131 د54 ألولىا

 03131 – 02154 05111-03104 0111-5104 د54 لثانيةا
 03154 – 03131 05104-05111 0104-0111 د04 لفرصة األولىا

 05131 – 03154 04111-05104 01111-0104 د54 لثالثةا
 04104 – 05131 04154-04111 01154-01111 د54 لرابعةا

 04131 – 04104 02111-04154 00111-01154 د04 لفرصة الثانيةا
 02101 – 04131 02151-02111  00551-00111 د51 لخامسةا

 تطبق يوم الخميس(ال ) 02121-00151 د51 السادسة
 الخميس(ااالخميس

  
الثالثة السابع والثامن والتاسع من  مع الصفوف أسبوعياً  ، بالتناوبالسادس  –من األول الحلقة األولى من  مدارس -2-2

 (:في المدرسة نفسها التعليم األساسي )إن وجدت

  للصــفوف  ةيـالدراســالخطــة و  بوعيًا،ـ( حصــة أســ22) ، ( األساســيادس ـاألول إلــى الســمــن  )للصــفوف  ةالدراســيالخطــة      
   ( اآلتي: 4) 5 وتوزع الحصص أسبوعيا وفق الجدول رقماً ( حصة أسبوعي31) ،( والتاسع)السابع والثامن 

 

 ( توزيع الحصص الدراسية أسبوعياً 4الجدول رقم )

 اإلثنين األحد الصفوف

 

 المجموع الخميس األربعاء الثالثاء
 20 4 2 2 2 2 صباحي 2-0من 
 24 4 4 4 4 4 مسائي 2-0من 

 31 2 2 2 2 2 0-2من
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 ينب( اآلتي -4( و) أ -4) ينالجدول وفق( والمسائي )الصباحي ينيكون توقيت الحصص الدراسية للفوج: 

 (( صباحاً 2-0في حال دوام الطالب للصفوف ) ) صباحا ومساءً  ةأ ( توقيت الحصص الدراسي -4جدول )

 ( أليام 2-0للصفوف )لتوقيت الصباحي ا المدة لحصةا
 الثالثاء، األربعاء والخميس ،ثنيناال  ،األحد

( أليام 0-2)للصفوف ي ئامسالتوقيت ال
 الخميس ،األربعاء ،الثالثاء، االثنيناألحد، 

 03104-02131 5104-2131 د54 ألولىا
 05111-03104 0111-5104 د54 لثانيةا

 05104-05111 0104-0111 د04 لفرصة األولىا
 04111-05104 01111-0104 د54 لثالثةا
 04154-04111 01154-01111 د54 لرابعةا

 02111-04154 00111-01154 د04 لفرصة الثانيةا
 02151-02111 00151-00111 د51 لخامسةا

 02121-02151 )ال تطبق يوم الخميس( 02121-00151 د51 السادسة
 ( ( صباحاً 0-2ف )في حال دوام الطالب في الصفو  ) صباحًا ومساًء  ةب ( توقيت الحصص الدراسي -4جدول )

 ( أليام 0-2للصفوف )لتوقيت الصباحي ا المدة لحصةا
الثالثاء، األربعاء  ،االثنين ،األحد

 والخميس

( أليام 2-0)للصفوف ي ئامسالتوقيت ال
 ،األربعاء ،الثالثاء، االثنيناألحد، 

 03104-02131 5104-2131 د54 ألولىا الخميس
 05111-03104 0111-5104 د54 لثانيةا

 05104-05111 0104-0111 د04 لفرصة األولىا
 04111-05104 01111-0104 د54 لثالثةا
 04154-04111 01154-01111 د54 لرابعةا

 02111-04154 00111-01154 د04 لفرصة الثانيةا
 02151-02111 00151-00111 د51 لخامسةا

   02121-00151 د51 السادسة
 من التعليم األساسي5 0-2مع الصفوف من  0-2المدارس ذات الدوام النصفي من  -2-3
 ( اآلتي: 2أسبوعيًا وفق الجدول رقم ) الدراسية صباحًا ومساءً  يكون توقيت الحصص 

 بالتناوب أسبوعياً   0-2للصفوف من  ة( توقيت الحصص الدراسي 2جدول )

 الدوام المسائي الدوام الصباحي المدة لحصةا
 5104-2531 د54 ألولىا

 

02531-03104 
 05111-03104 0111-5104 د54 لثانيةا

 0104-01111 د04 لفرصة األولىا

 

051111-05104 
 04111-05104 01111-0104 د54 لثالثةا
 04554-04111 01554-01111 د54 لرابعةا

 02111-04554 00111-01554 د04 لفرصة الثانيةا
 02551-02111 00551-00111 د51 لخامسةا

 02121-02551 .0252-00551 د51 السادسة
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 ( مع المرحلة الثانوية:والتاسعالحلقة الثانية من التعليم األساسي للصفوف )السابع والثامن   2-5
 ( اآلتي:7توزع الحصص على الصفوف وفق الجدول رقم ) 

 ( توزيع الحصص الدراسية أسبوعياً 2الجدول رقم )

 الدوام
 المجموع الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد الفوج

 31 2 2 2 2 2 التاسع-الثامن-السابع
 32 2 2 2 2 2 وعلمي( والثاني الثانوي)أدبي )أدبي وعلمي(األول الثانوي

 33 2 2 2 2 2 الثالث الثانوي)أدبي و علمي(
 ين اآلتي ب( - 8)و (أ  -8) رقم ينوفق الجدول يكون توقيت الحصص الدراسية: 

  المرحلة الثانوية مع بالتناوب أسبوعياً ( 0-2لصفوف )ل ةراسي( توقيت الحصص الد أ -5جدول )
 من األول الثانوي إلى الثالث الثانوي الدوام مسائي  من السابع إلى التاسع الدوام صباحي   المدة لحصةا
 *03104-02131 *02154-02111 *5104-2131 * 2154-2111 د54 ألولىا
 05111-03104 03131-02154 0111-5104 5131-2154 د54 لثانيةا

 05104-051111 03154-03131 0104-0111 5154-5131 د04 لفرصة األولىا
 04111-05104 05131-03154 01111-0104 0131-5154 د54 لثالثةا
 04154-04111 04104-05131 01154-01111 01104-0131 د54 لرابعةا

 02111-04154 04131-04104 00111-01154 01131-01104 د04 لفرصة الثانيةا
 02151-02111 02101-04131 00151-00111 00101-01131 د51 لخامسةا

 02121-02151 02141-02101  02121-00151 00141-00101 د51 السادسة
 05111-02121 ** 02131-02141   د 51 السابعة

 نطقة وبعد موافقة السيد مدير التربية .* يبدأ الدوام الساعة السابعة أو الساعة السابعة والنصف بحسب طبيعة الم مالحظة :
 رعيهـوي بفـ، أما طالب الثالث الثان/ حصص7بوع /ـيومين في األسطالب الصف األول الثانوي والثاني الثانوي يداوم  **

 . (7/ حصص وفق الجدول رقم )7يداوم الطالب ثالثة أيام في األسبوع /    
 ( بالتناوب أسبوعيًا مع المرحلة الثانوية 0-2)للصفوف  ةب ( توقيت الحصص الدراسي -5جدول )

من األول الثانوي إلى الثالث  المدة لحصةا
 الثانوي الدوام صباحي

 من السابع إلى التاسع الدوام مسائي
 / حصص صباحي للثانوي2أيام / / حصص صباحي للثانوي2أيام /

 03104-02131 *02154-02111 03144-03101 *03524-02551 5104-2131 * 2154-2111 د54 ألولىا

 05111-03104 03131-02154 05151-03144 05101-03124 0111-5104 5131-2154 د54 لثانيةا

 05104-051111 03154-03131 05144-05151 05124-05101 0104-0111 5154-5131 د04 لفرصة ا

 04111-05104 05531-03154 04151-05144 04101-05124 01111-0104 0131-5154 د54 لثالثةا

 04154-04111 04104-05131 02124-04151 04544-04101 01154-01111 01104-0131 د54 لرابعةا

 02111-04154 04131-04104 02151-02124 02101-04544 00111-01154 01131-01104 د04 لفرصةا

 02151-02111 02101-04131 02121-02151 02541-02101 00151-00111 00101-01131 د51 لخامسةا

 02121-02151 02141-02101 05111-02121 02131-02541  02121-00151 00141-00101 د51 السادسة

 02131-00141 د 51 السابعة
** 

02121-03111 - - - - 
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 تربية .* يبدأ الدوام الساعة السابعة أو الساعة السابعة والنصف بحسب طبيعة المنطقة وبعد موافقة السيد مدير ال مالحظة :

 داوم ـه يـ، أما الثالث الثانوي بفرعيحصص/ 7بوع /ـيومين في األسي الثانوي ـطالب الصف األول الثانوي والثانيداوم  **
 ./ حصص7/في األسبوعالطالب ثالثة أيام     

 : المدارس ذات الدوام النصفي الثانوي مع الثانوي -2-4

 ( اآل0يكون توقيت الحصص أسبوعيًا وفق الجدول رقم ): تي 
 بالتناوب أسبوعياً  ثانوي مع ثانوي( ) للمرحلة الثانوية في المدارس ذات الدوام النصفي ة( توقيت الحصص الدراسي0جدول )

من األول الثانوي إلى الثالث  المدة لحصةا
 الثانوي الدوام صباحي

 من األول الثانوي إلى الثالث الثانوي الدوام مسائي
 / حصص صباحي للثانوي2أيام / ي/ حصص صباحي للثانو 2أيام /

 03104-02131 *02154-02111 03144-03101 *03524-02551 5104-2131 * 2154-2111 د54 ألولىا

 05111-03104 03131-02154 05151-03144 05101-03124 0111-5104 5131-2154 د54 لثانيةا

 05104-051111 03154-03131 05144-05151 05124-05101 0104-0111 5154-5131 د04 لفرصة ا

 04111-05104 05131-03154 04151-05144 04101-05124 01111-0104 0131-5154 د54 لثالثةا

 04154-04111 04104-05131 02124-04151 04544-04101 01154-01111 01104-0131 د54 لرابعةا

-01104 د04 لفرصة ا
01131 

01154-00111 04544-02101 02124-02151 04104-04531 04154-02111 

-01131 د51 لخامسةا
00101 

00111-00151 02101-02541 02151-02121 04131-02101 02111-02151 

-00101 د51 السادسة
00141 

00151-02121  02541-02131 02121-05111 02101-02141 02151-02121 

-00141 د 51 السابعة
02131  

02121-03111 - - 02141-02131 02121-05111 

 
 * يبدأ الدوام الساعة السابعة أو الساعة السابعة والنصف بحسب طبيعة المنطقة وبعد موافقة السيد مدير التربية . الحظة :م

 داوم ـه يـحصص، أما الثالث الثانوي بفرعي/ 7بوع /ـيومين في األسطالب الصف األول الثانوي والثاني الثانوي يداوم  **
  (.5-1/ حصص وفق الجدول )7ع/الطالب ثالثة أيام في األسبو     
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 التعليم الريفي –ثانياً 
/ حصة وللصفوف الرابع والخـامس 22عدد الحصص األسبوعية للخطة الدرسية للتعليم الريفي للصفوف األول والثاني والثالث /

 اآلتي: ( 0) / حصة وفق الجدول31والسادس /
 يم الريفي( في التعل2-0( الخطة الدرسية للصفوف )0جدول ) 

 الخطة الدرسية

 الصف أول  ثاني ثالث رابع خامس سادس

 عدد الحصص 22 22 22 31 31 31
 

 الثامنة صباحا . ةالدوام في الساعبدأ ي 

 ( خمس وأربعون دقيقة54مدة الحصة الدرسية )،  دقيقة  (14)في كل دوام فرصتان مدة كل منهما 

 :( اآلتي1الجدول ) وفق

 

 (2-0في مدارس التعليم الريفي للصفوف ) ةالدراسيص ( توقيت الحص2جدول )
 

 لحصةا لتوقيتا لمدةا
 ألولىا 5111 - 5154 د 54
 لثانيةا 5154 - 0131 د 54
 لفرصة األولىا 0131 - 0154 د 04
 لثالثةا 0154 - 01131 د 54
 لرابعةا 01131 - 00104 د 54
 لفرصة الثانيةا 00104 - 00131 د 04
 لخامسةا 00131 - 02104 د 54
 السادسة 02104  03111 د 54
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 الدوام الشتوي

 م2102-2102 الدراسي للعام
 

  وفق اآلتي:ذات الدوامين ) الدوام النصفي (  مدارسالتتابع 

 
 / دقيقة54/ دقائق حيث تصبح /4ُتخَتصر مدة كل حصة /. 
 / دقيقة على حالها.54تبقى الحصة الواردة في الخطة / 
 دقائق لتصبح / عشر دقائق /.4دة كل فرصة /ُتخَتصر م / 

تشمل الحاالت المذكورة جميـع المـدارس ذات الـدوامين اعتبـارا  مـن بدايـة التوقيـت الشـتوي وحتـى نهايـة 
 شهر شباط.
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(4) 
 

 
 

 

 الحصص الدرسية

للتعليم  وسير الدوام 

 المهني
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 سير الدوام في مدارس التعليم المهني 

 (النسوي –التجاري  –الصناعي )
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 مدارس التعليم المهني

 

 المهني الصناعي: الثانوي التعليم -أ

سب طبيعة ح)احاً أو الساعة الثامنة صباحاً يبدأ الدوام الصباحي الساعة السابعة والنصف صب -

 دقيقة. 94ومدة كل فرصة  ،دقيقة 54المنطقة( وتكون مدة الحصة الدرسية 

يترك إلدارة الثانوية المهنية وحسب الطاقة االستيعابية للورشات والمخابر توزيع الساعات  -

 األسبوعية حسب واقع كل ثانوية.

 

 التعليم الثانوي المهني التجاري: -ب

حسب طبيعة )احاً أو الساعة الثامنة صباحاً بعة والنصف صبيبدأ الدوام الصباحي الساعة السا -

 دقيقة. 94ومدة كل فرصة  ،دقيقة 54المنطقة( وتكون مدة الحصة الدرسية 

 

 التعليم الثانوي المهني النسوي: -ج

حسب طبيعة )احاً أو الساعة الثامنة صباحاً يبدأ الدوام الصباحي الساعة السابعة والنصف صب -

 دقيقة. 94ومدة كل فرصة  ،دقيقة 54الحصة الدرسية  المنطقة( وتكون مدة

 

 الدوام الشتوي:

 يكون الدوام الشتوي وفق اآلتي:

 دقيقة. 52دقائق حيث تصبح  4تختصر مدة كل حصة  -

 .دقائق 92دقائق حيث تصبح  4تختصر مدة كل فرصة  -

 .م 0297يبدأ الدوام الشتوي من بداية التوقيت الشتوي وحتى نهاية شهر شباط  -

 
 
 



 

- 00 - 

 

 
 ( النسوي – التجاري –)الصناعيلتعليم امهن 

1026-1027 
 

 تقنيات الحاسوب   -2
 التقنيات اإللكترونية -1
 االتصاالت -3
 الميكاترونكس -4
 التقنيات الكهربائية -5
 التكييف والتبريد -6
 التدفئة والتمديدات -7
 النماذج والسباكة -8
 ميكانيك وكهرباء المركبات -9
 ميكانيك المركبات -20
لكترون المركبات -22  كهرباء وا 
 آلليات والمعدات الزراعيةا -21
 النسيج    -23
 الغزل -24
 اللحام وتشكيل المعادن -25
 /اللحام وتشكيل المعادن/تعليم مزدوج -26
 التصنيع الميكانيكي   -27
 /التصنيع الميكانيكي /تعليم مزدوج -28
 نجارة األثاث والزخرفة  -29
 صيانة األجهزة الطبية -10
 صناعة األلبسة /التعليم المزدوج/ -12
 خياطة المالبس -11
 يلالحالقة والتجم -13
    التجاري -14
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الحصص الدراسية 

 للتعليم المهني
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 في التعليم الصناعي لمواد المشتركةالحصص الدراسية ل -1-1
 

 

 سبوعيةعدد الحصص األ المــــــادة

 الثالصف الث الصف الثاني الصف األول مواد الثقافة العامة لجميع المهن  -أ

 9 9 9 التربية الدينية  

 9 9 9 الوطنيةالتربية  

 0 0 0 اللغة العربية  

 5 2 2 أو الفرنسية/ نكليزيةإلااألجنبية /اللغة  

 9 9 9 التربية الرياضية   

 مواد العلوم األساسية لجميع المهن -ب

 5 2 2 الرياضيات 

 2 2 2 الفيزياء والكيمياء 

 11 14 14 المجموع

 

 الصناعيةللمرحلة الثانوية المهنية  الحصص الدراسية -1
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 1-2- مواد العلوم المهنية التخصصية في التعليم الصناعي:
 

   مهنة تقنيات الحاسوب -سية للمواد المهنية االختصاصيةاالدر حصصال -1-2-1

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 8 كتاب جديد/ اإللكترونياتالكهرباء ومبادئ 

 5 * الدارات المنطقية

 5 (9جة )البرم

 5 (9أنظمة التشغيل )

 0 بنية الحواسيب

 22 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثاني( التخصصية المهنية العلوم -ب

 5 * لكترونيةالدارات اإل

 5 * الدارات الرقمية

 5 (0البرمجة )

 5 (9)الصيانة المادية والبرمجية 

 5 الشبكات الحاسوبية

 22 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثالث( التخصصية المهنية لعلوما -ج 

 6 (2البرمجة )

 6 (0الصيانة المادية والبرمجية )

 5 تصميم مواقع ويب 

 5 إدارة الشبكات

 02 المجموع

 
 جهزة الطبية.كس وصيانة األالميكاترونوالتقنيات اإللكترونية واالتصاالت *مشترك مع مهن 
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 ةاإللكترونيالتقنيات مهنة  -صص الدراسية للمواد المهنية االختصاصيةالح -1-2-2
 

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 4 كتاب جديد/  *الثنائيات والترانزستورات

 4 كتاب جديد/ *دارات التيار المستمر والمتناوب

 4 كتاب جديد/ **الدارات المنطقية

 4 كتاب جديد/ ***رات اإللكترونية باستخدام الحاسوب وتصنيعهارسم الدا

 22 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف الثاني( التخصصية المهنية العلوم -ب

 5 **الدارات الرقمية

 5 **الدارات اإللكترونية

 5 ****االتصاالت السلكية

 5   ****االتصاالت الالسلكية

 2 إلكترونيات القدرة

 2 لمنظومات الصوتيةا

 22 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثالث( التخصصية المهنية العلوم -ج 

 5 التلفزيون

 5 صيانة األجهزة اإللكترونية

 5 الهوائيات والمستقبالت الفضائية

 5 أنظمة الحماية واإلنذار

 22 المجموع

 
 .ة األجهزة الطبيةوصيان واالتصاالت الميكاترونكسمشترك مع مهن  *

  وصيانة األجهزة الطبية. واالتصاالت وتقنيات الحاسوب الميكاترونكسمشترك مع مهن  **

 وصيانة األجهزة الطبية. االتصاالت تي***  مشترك مع مهن
 **** مشترك مع مهنة االتصاالت.
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 االتصاالتمهنة  -سية للمواد المهنية االختصاصيةاالدر حصصال -1-2-3
 

 عدد الحصص األسبوعية علوم المهنية التخصصية ) الصف األول (ال -أ

 4 كتاب جديد/  الثنائيات والترانزستورات*

 4 كتاب جديد/ *دارات التيار المستمر والمتناوب

 4 كتاب جديد/ **الدارات المنطقية

 4 كتاب جديد/ ***رسم الدارات اإللكترونية باستخدام الحاسوب وتصنيعها

 22 المجموع

 األسبوعية الحصص عدد العلوم المهنية التخصصية ) الصف الثاني( -ب

 5 **الدارات الرقمية

 5 **الدارات اإللكترونية

 5  ****االتصاالت السلكية

 5 ****االتصاالت الالسلكية

 5 هوائيات االتصاالت

 0 (الحاسوب في االتصاالت )ماتالب

 22 المجموع

 األسبوعية الحصص عدد ) الصف الثالث ( العلوم المهنية التخصصية  -ج

 6 االتصاالت الرقمية

 6 االتصاالت المتنقلة

 5 الرادار واألمواج الميكروية

 5 *****الشبكات الحاسوبية 

 22 المجموع

 
 وصيانة األجهزة الطبية. والتقنيات اإللكترونية الميكاترونكس* مشترك مع مهن 

  تقنيات اإللكترونية وتقنيات الحاسوب وصيانة األجهزة الطبية.وال الميكاترونكس** مشترك مع مهن 

 وصيانة األجهزة الطبية. التقنيات اإللكترونيةمهنتي ***  مشترك مع 

 مشترك مع مهنة التقنيات اإللكترونية.**** 

 .مشترك مع مهنة الحاسوب *****
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 يكاترونكسالم مهنة - سية للمواد المهنية االختصاصيةاالدر حصصال -1-2-4
 

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 4 كتاب جديد/ *الثنائيات والترانزستورات

 4 كتاب جديد/ دارات التيار المستمر والمتناوب*

 4 كتاب جديد/ الدارات المنطقية**

 4 كتاب جديد/ الرسم المهني االختصاصي

 02 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف الثاني( التخصصية يةالمهن العلوم -ب

 2 مبادئ التحكم اآللي

 5 **الدارات الرقمية

 5 مبادئ الميكانيك

 5 برمجة المعالجات الصغرية

 5 **لكترونيةالدارات اإل

 5 أنظمة التحكم بالهواء المضغوط

 23 المجموع

 حصص األسبوعيةعدد ال ) الصف الثالث(  التخصصية المهنية العلوم -ج 

 5 أنظمة التحكم بالسوائل )الهيدروليك(

 5 اآللي/دارات التحكم اإللكتروني

 5 / كتاب جديد CNCخراطة وتفريز عادي ومبرمج 

 6 اآلالت الكهربائيةالتحكم ب

 PLC 6التحكم اآللي المبرمج 

 24 المجموع

 

 .جهزة الطبيةوصيانة األ واالتصاالت التقنيات اإللكترونيةمشترك مع مهن  *
  وصيانة األجهزة الطبية. واالتصاالت وتقنيات الحاسوب التقنيات اإللكترونيةمشترك مع مهن  **
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 الكهربائيةالتقنيات  مهنة -المهنية االختصاصيةالحصص الدراسية للمواد  -1-2-5
 

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 92 *باءأسس الكهر

 4 **(9الرسم والتصميم باستخدام الحاسوب )

 4 9لكترونيات اإل

 22 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثاني( التخصصية المهنية العلوم -ب

 5 9اآلالت الكهربائية 

 5 0اآلالت الكهربائية 

 5 التمديدات الكهربائية

 5 **( 9الرسم المهني الكهربائي )

 5 0يات لكتروناإل

 22 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثالث( التخصصية المهنية العلوم -ج 

 6 2 اآلالت الكهربائية

 4 ** (0)الكهربائي الرسم المهني 

 4 2لكترونيات اإل

 6 الحماية والقيادة الكهربائية

 22 المجموع
 

 

 .0( ف0)أسس الكهرباء كتاب و 9( ف9أسس الكهرباء ) يدرس كتاب* 

للرسم نصف الوقت رسم على دفتر الطالب + لل نصف الوقتعطى ي /الثاني والثالثين ففي الصالرسم المهني الكهربائي مادة بالنسبة ل** 
 .الحاسوب/ باستخدام
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 والتبريدالتكييف مهنة  –الحصص الدراسية للمواد المهنية االختصاصية  -1-2-1
  

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف األول( ةالتخصصي المهنية العلوم -أ

 1 كتاب جدبد/ أعمال دارات التبريد

 1 كتاب جدبد/ أساسيات التكييف والتبريد

 2 الميكانيكي الرسم الهندسي

 21 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثاني( التخصصية المهنية العلوم -ب

 6 الضواغط

 6 المكثفات والمبخرات

 0 كييفأجهزة الت

 2 أجهزة التمدد واالسترجاع

 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 22 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف الثالث(  التخصصية المهنية العلوم -ج 

 6 أجهزة التبريد

 6 أجهزة التكييف

 6 أجهزة التحكم والحماية والملحقات

 4 دالتكييف والتبريمهنة  /الميكانيكي  الرسم الهندسي

 23 المجموع
 

الهندسي تدرس مادة الرسم الهندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعياً لكتاب الرسم  مالحظة:

 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتية: الهندسي اليدوي، وساعتين أسبوعياً لكتاب الرسم 

التصنيع  –كهرباء والكترون المركبات  –ميكانيك المركبات   - / تعليم مزدوجالمعادناللحام وتشكيل   -اللحام وتشكيل المعادن 

التكييف  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –التصنيع  الميكانيكي/ تعليم مزدوج  –الميكانيكي 

 التدفئة والتمديدات. –والتبريد 
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  التدفئة والتمديداتمهنة  -ة للمواد المهنية االختصاصية الحصص الدراسي -1-2-7

  

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 1 كتاب جدبد/ التدفئة والتمديداتوأعمال مهارات 

 1 كتاب جدبد/ والتدفئة المبادئ األساسية في الحرارة

 2 الميكانيكي الرسم الهندسي

 21 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثاني( التخصصية المهنية العلوم -ب

 6 نظم شبكات تغذية المياه والصرف الصحي

 6 أعمال القطع الصحية

 2 أنظمة تسخين المياه

 2 أسس التدفئة

 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 23 المجموع

 األسبوعية عدد الحصص  ) الصف الثالث( التخصصية المهنية العلوم -ج 

 6 التدفئة المركزيةأجهزة 

 6 التدفئةشبكة  تجهيزات

 6 المركزية  التدفئةأنظمة 

 4 مهنة التدفئة والتمديدات / الميكانيكي الهندسيالرسم 

 23 المجموع

 

الهندسي الرسم تدرس مادة الرسم الهندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعياً لكتاب  مالحظة:

 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتية: الهندسي اليدوي، وساعتين أسبوعياً لكتاب الرسم 

التصنيع  –كهرباء والكترون المركبات  –ميكانيك المركبات   - / تعليم مزدوجاللحام وتشكيل المعادن  -اللحام وتشكيل المعادن 

التكييف  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –مزدوج التصنيع  الميكانيكي/ تعليم  –الميكانيكي 

 التدفئة والتمديدات. –والتبريد 
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 النماذج والسباكة مهنة -الحصص الدراسية للمواد المهنية االختصاصية -1-2-8
 

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 6 / مهنة النماذج والسباكةهارات األساسية الم

 6 كتاب جدبد/ المعادن هروص مواد التصنيع

 6 النماذج الخشبية وطباعتها

 2 الميكانيكي الرسم الهندسي

 21 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثاني( التخصصية المهنية العلوم -ب

 6 صناعة النماذج والقوالب المعدنية

 6 ونظام الصبالمخبر 

 6 طرق السباكة الخاصة )الجزء األول(

 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 23 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثالث( التخصصية المهنية العلوم -ج 

 90 (الجزء الثانيطرق السباكة الخاصة )

 2 اآلالت وأفران الصهر 

 2 لوجيا المعادن الصناعيةوتكن

 4 الميكانيكي ندسيالرسم اله

 23 المجموع

 

الهندسي تدرس مادة الرسم الهندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعياً لكتاب الرسم  مالحظة:

 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتية: الهندسي اليدوي، وساعتين أسبوعياً لكتاب الرسم 

التصنيع  –كهرباء والكترون المركبات  –ميكانيك المركبات   - / تعليم مزدوجاللحام وتشكيل المعادن  -اللحام وتشكيل المعادن 

التكييف  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –التصنيع  الميكانيكي/ تعليم مزدوج  –الميكانيكي 

 التدفئة والتمديدات. –والتبريد 
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 ميكانيك وكهرباء المركباتمهنة  –الحصص الدراسية للمواد المهنية االختصاصية  -1-2-9
 

 عدد الحصص األسبوعية ( األول) الصف  التخصصية المهنية العلوم -أ

 8 كتاب جدبد/ ميكانيك المركبات

 8 كتاب جدبد/ كهرباء المركبات

 2  الميكانيكي الرسم الهندسي

 19 المجموع
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 المركباتمهنة ميكانيك  -حصص الدراسية للمواد المهنية االختصاصيةال -1-2-12
 

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف الثاني( التخصصية المهنية العلوم -أ

 4 محركات االحتراق الداخلي

 4 نقل الحركة في المركبات

 4 التغذية في محركات البنزين

 4 كهرباء المركبات

 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 25 لمجموعا

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثالث( التخصصية المهنية العلوم - ب

 4 محركات االحتراق الداخلي ديزل

 4 أجهزة نقل الحركة في المركبات

 4 نظام التغذية في محركات الديزل

 4 كهرباء السيارات

 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 25 المجموع

 

الهندسي الهندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعياً لكتاب الرسم  تدرس مادة الرسم مالحظة:

 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتية: الهندسي اليدوي، وساعتين أسبوعياً لكتاب الرسم 

التصنيع  –كهرباء والكترون المركبات  –ميكانيك المركبات   - / تعليم مزدوجاللحام وتشكيل المعادن  -اللحام وتشكيل المعادن 

التكييف  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –التصنيع  الميكانيكي/ تعليم مزدوج  –الميكانيكي 

 التدفئة والتمديدات. –والتبريد 
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 المركباتلكترون إكهرباء و هنةم –الحصص الدراسية للمواد المهنية االختصاصية  -1-2-11
 

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثاني( التخصصية المهنية العلوم -أ

 7 9إدارة المحرك 

 إلكتروميكانيك
 9إلكتروميكانيك 

92 
 9ف 

 0ف  0إلكتروميكانيك 

 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 25 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف الثالث(  التخصصية المهنية العلوم - ب

 6 0إدارة المحرك 

 6 الدارات اإللكترونية في وحدة التحكم

 6 التحكم بأنظمة السير

 4 الميكانيكيالرسم الهندسي 

 23 المجموع

 

الهندسي تدرس مادة الرسم الهندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعياً لكتاب الرسم  مالحظة:

 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتية: الهندسي اليدوي، وساعتين أسبوعياً لكتاب الرسم 

التصنيع  –كهرباء والكترون المركبات  –ميكانيك المركبات   - / تعليم مزدوجاللحام وتشكيل المعادن  -اللحام وتشكيل المعادن 

التكييف  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –ج والسباكة النماذ –التصنيع  الميكانيكي/ تعليم مزدوج  –الميكانيكي 

 التدفئة والتمديدات. –والتبريد 
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 مهنة اآلليات والمعدات الزراعية –الحصص الدراسية للمواد المهنية االختصاصية  -1-2-12

 

 األسبوعيةعدد الحصص  ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 اآلليات الزراعية *
  آليات جني المحاصيل

92 
 دارات محرك الديزل

 المعدات الزراعية **
  معدات تهيئة التربة ومعدات البذر

92 
 معدات خدمة المزروعات

 2 الميكانيكي الرسم الهندسي

 23 المجموع

 يةعدد الحصص األسبوع  ) الصف الثاني( التخصصية المهنية العلوم -ب

 8 محرك الديزل ودارته األساسية

 6 معدات جني المحاصيل

 6 معدات خدمة المزروعات

 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 25 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف الثالث(  التخصصية المهنية العلوم -ج 

 8 محركات الديزل

 8 أجهزة نقل الحركة

 0 المضخات المائية

 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 23 المجموع

 

 .دارات محرك الديزلأوالً ثم كتاب  آليات جني المحاصيل* يدرس كتاب 

 .معدات خدمة المزروعات أوالً ثم كتاب معدات تهيئة التربة ومعدات البذر** يدرس كتاب 

الهندسي أسبوعياً لكتاب الرسم  تدرس مادة الرسم الهندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات مالحظة:

 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتية: الهندسي اليدوي، وساعتين أسبوعياً لكتاب الرسم 

التصنيع  –كهرباء والكترون المركبات  –ميكانيك المركبات   - / تعليم مزدوجاللحام وتشكيل المعادن  -اللحام وتشكيل المعادن 

التكييف  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –ميكانيكي/ تعليم مزدوج التصنيع  ال –الميكانيكي 

 التدفئة والتمديدات. –والتبريد 

 

 



 

- 27 - 

 

 

       النسيج مهنة –الحصص الدراسية للمواد المهنية االختصاصية  -1-2-13
 

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 5 *المواد األولية )الخامات(

 5 تراقيم الخيوط )النسيج(

 5 التراكيب النسيجية

 4 اآلالت والتجهيزات

 2 الميكانيكي الرسم الهندسي

 22 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثاني( التخصصية المهنية العلوم -ب

 2 حسابات النساج

 4 التراكيب النسيجية

 5 المخبر ومراقبة الجودة

 4 تشغيل وصيانة آالت النسيج

 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 22 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثالث( التخصصية المهنية العلوم -ج 

 8 يجيةنستراكيب الال

 8 ميكانيك آالت النسيج 

 5 النساج اتحساب

 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 25 موعالمج

 

 *مشترك مع مهنة الغزل.

الهندسي تدرس مادة الرسم الهندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعياً لكتاب الرسم  مالحظة:

 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتية: الهندسي اليدوي، وساعتين أسبوعياً لكتاب الرسم 

التصنيع  –كهرباء والكترون المركبات  –ميكانيك المركبات   - / تعليم مزدوجللحام وتشكيل المعادنا  -اللحام وتشكيل المعادن 

التكييف  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –التصنيع  الميكانيكي/ تعليم مزدوج  –الميكانيكي 

 التدفئة والتمديدات. –والتبريد 
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 لغزلمهنة ا –ص الدراسية للمواد المهنية االختصاصية الحص -1-2-14
 

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 5   )الخامات(*المواد األولية

 2 )الغزل( تراقيم الخيوط

 4 مراحل عمليات الغزل

 4 ميكانيك آالت الغزلمدخل إلى 

 2 الميكانيكي الرسم الهندسي

 22 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثاني( التخصصية المهنية العلوم -ب

 4 تقنية الغزل

 5 حسابات الغزل

 4 ميكانيك آالت الغزل

 2 مخبر الغزل ومراقبة الجودة

 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 22 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثالث( التخصصية المهنية العلوم -ج 

 8 ميكانيك آالت الغزل

 8 0 تقنية الغزل

 5 حسابات الغزل 

 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 25 المجموع

 

 *مشترك مع مهنة النسيج.

الهندسي تدرس مادة الرسم الهندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعياً لكتاب الرسم  مالحظة:

 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتية: الهندسي اً لكتاب الرسم اليدوي، وساعتين أسبوعي

التصنيع  –كهرباء والكترون المركبات  –ميكانيك المركبات   - / تعليم مزدوجاللحام وتشكيل المعادن  -اللحام وتشكيل المعادن 

التكييف  –النسيج  –الغزل  –المعدات الزراعية اآلليات و –النماذج والسباكة  –التصنيع  الميكانيكي/ تعليم مزدوج  –الميكانيكي 

 التدفئة والتمديدات. –والتبريد 
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 المعادناللحام وتشكيل  مهنة –الحصص الدراسية للمواد المهنية االختصاصية  -15 -1-2
 عدد الحصص األسبوعية ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 المهارات األساسية 
 92 مادة واحدة

 9ف

 0ف تشكيل المعادن

 4 اللحام بالقوس الكهربائي

 4 اللحام بالغاز

 2 الميكانيكي الرسم الهندسي

 23 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثاني( التخصصية المهنية العلوم -ب

 6 لحام المعادن الالحديدية

 MIG-MAG-TIG  6اللحامات الحديثة 

 6 منجور األلمنيوم

 5 الميكانيكي الهندسيالرسم 

 23 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثالث( التخصصية المهنية العلوم -ج 

 6 اإلنشاءات القشريةإنتاج 

 6 إنتاج المشغوالت المعدنية

 6 الوصالت اللحامية في المنشآت النفطية

 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 23 المجموع

 

الهندسي م الهندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعياً لكتاب الرسم تدرس مادة الرس مالحظة:

 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتية: الهندسي اليدوي، وساعتين أسبوعياً لكتاب الرسم 

التصنيع  –كهرباء والكترون المركبات  – ميكانيك المركبات  - / تعليم مزدوجاللحام وتشكيل المعادن  -اللحام وتشكيل المعادن 

التكييف  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –التصنيع  الميكانيكي/ تعليم مزدوج  –الميكانيكي 

 التدفئة والتمديدات. –والتبريد 
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 مزدوج/تعليم لحام وتشكيل المعادنمهنة ال –الحصص الدراسية للمواد المهنية االختصاصية  -1-2-11
 

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 المهارات األساسية 
 12 مادة واحدة

 1ف 

 2ف  تشكيل المعادن

 4 اللحام بالقوس الكهربائي

 4 اللحام بالغاز

 2 الميكانيكي الرسم الهندسي

 23 المجموع

 

 التخصصية العلوم المهنية -ب

  (الثاني) الصف 

 عدد الحصص األسبوعية

 استكمال*  مؤسسة تدريبية مؤسسة تعليمية

 5 0 لحام المعادن الالحديدية

0 
 MIG-MAG-TIG 0 5 اللحامات الحديثة

 - 5 منجور األلمنيوم

 - 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 23 المجموع
 

 العلوم المهنية التخصصية -ج

  (الثالث) الصف 

 عدد الحصص األسبوعية

 استكمال*  مؤسسة تدريبية مؤسسة تعليمية 

 2 0 إنتاج اإلنشاءات القشرية

 2 0 إنتاج المشغوالت المعدنية 2

 2 0 الوصالت اللحامية في المنشآت النفطية

 - - 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 23 المجموع
 

 .ضمن المؤسسات التدريبيةاستكمال المنهاج الذي ال يمكن تنفيذه  * 
الهندسي تدرس مادة الرسم الهندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعياً لكتاب الرسم  مالحظة:

 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتية: الهندسي اليدوي، وساعتين أسبوعياً لكتاب الرسم 

التصنيع  –كهرباء والكترون المركبات  –ميكانيك المركبات   - / تعليم مزدوجتشكيل المعادناللحام و  -اللحام وتشكيل المعادن 

التكييف  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –التصنيع  الميكانيكي/ تعليم مزدوج  –الميكانيكي 

 التدفئة والتمديدات. –والتبريد 
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   التصنيع الميكانيكيمهنة  -راسية للمواد المهنية االختصاصية الحصص الد -1-2-17
 

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 1  / كتاب جديد *آالت التشغيل

 6 / كتاب جديد *المهارات اليدوية

 2 الميكانيكي الرسم الهندسي

 18 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  لصف الثاني() ا التخصصية المهنية العلوم -ب

 8 التشغيل على آالت الخراطة

 8 التشغيل على آالت التفريز

 0 لحام المعادن

 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 23 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثالث( التخصصية المهنية العلوم -ج 

 CNC 1اآلالت المبرمجة 

 1 قطع اللوالب والمسننات

 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 23 المجموع

 

 .* تدرس الوحدات األولى والثانية والثالثة في الفصل األول وتدرس الوحدات الرابعة والخامسة في الفصل الثاني

ندسي الهتدرس مادة الرسم الهندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعياً لكتاب الرسم  مالحظة:

 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتية: الهندسي اليدوي، وساعتين أسبوعياً لكتاب الرسم 

التصنيع  –كهرباء والكترون المركبات  –ميكانيك المركبات   - / تعليم مزدوجاللحام وتشكيل المعادن  -اللحام وتشكيل المعادن 

التكييف  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –لنماذج والسباكة ا –التصنيع  الميكانيكي/ تعليم مزدوج  –الميكانيكي 

 التدفئة والتمديدات. –والتبريد 
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 //تعليم مزدوجالتصنيع الميكانيكي مهنة  –الحصص الدراسية للمواد المهنية االختصاصية  -1-2-18
 

 مؤسسة تعليمية /سبوعيةعدد الحصص األ (األول) الصف  العلوم المهنية التخصصية

 5 المهارات األساسية 

 2 آالت النشر وآالت القشط

 4 آالت الثقب وآالت الخراطة

 5 آالت التفريز

 4 (CNC- CAD -مخابر ) كهرباء وتحكم 

 2 الميكانيكي الرسم الهندسي

 24 المجموع

 (الثاني) الصف  العلوم المهنية التخصصية 
 عدد الحصص األسبوعية

 استكمال * مؤسسة تدريبية سسة تعليميةمؤ

 - 4 (-CNCمخابر ) كهرباء وتحكم 

0 

 5 2 التشغيل على آالت الخراطة

 5 2 التشغيل على آالت التفريز

 9 9 لحام معادن

 - 4 الميكانيكي الرسم الهندسي 

 28 الكلي المجموع

 الثالثالصف 
 عدد الحصص األسبوعية

 ريبيةمؤسسة تد مؤسسة تعليمية

 العلوم المهنية التخصصية  .أ 

 - CNC 2اآلالت المبرمجة 

 - 2 قطع اللوالب والمسننات

 - 4 الميكانيكي الرسم الهندسي

 التدريبات العملية  .ب 

 CNC 0 5اآلالت المبرمجة 

 5 0 قطع اللوالب والمسننات

 5 0 **مهارات مجمعة

 29  المجموع
 

 

 يمية للوحدات التي ال يمكن تنفيذها في المؤسسة التدريبية.استكمال التدريب في المؤسسة التعل *

 تنفذ من خالل النماذج االمتحانية لمادة التدريبات العملية المنفذة في الدورات االمتحانية السابقة. ** مهارات مجمعة 

الهندسي وعياً لكتاب الرسم تدرس مادة الرسم الهندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسب مالحظة:

 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتية: الهندسي اليدوي، وساعتين أسبوعياً لكتاب الرسم 

التصنيع  –كهرباء والكترون المركبات  –ميكانيك المركبات   -اللحام وتشكيل المعادن/ تعليم مزدوج   -اللحام وتشكيل المعادن 

التكييف  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –نيكي/ تعليم مزدوج التصنيع  الميكا –الميكانيكي 

 التدفئة والتمديدات. –والتبريد 
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     والزخرفةنجارة األثاث  مهنة  -مواد المهنية االختصاصيةالحصص الدراسية لل -1-2-19 
 

 الحصص األسبوعيةعدد  ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 5 / كتاب جديد *الفني الرسم والتصميم

 العدد اليدوية
 0 مادة واحدة

 9ف 

 0ف  اآلالت

 98 / كتاب جديد تقنيات النجارة العامة

 24 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثاني( التخصصية المهنية العلوم -ب

 5 **الرسم والتصميم الفني

 5 اتالتجهيزات والمعد

 95 تقنيات نجارة األثاث والزخرفة

 0 التخطيط وإدارة االنتاج

 24 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  (الثالث) الصف  العلوم المهنية التخصصية -ج 

 5 *الرسم والتصميم الفني

 0 مقايسة وتاريخ األثاث

 92 تقنيات األثاث والعمارة الداخلية

 8 تقنيات التشكيل والزخرفة 

 24 لمجموعا

 
 توزع حصص مادة الرسم والتصميم الفني على النحو اآلتي: *

 ساعات أسبوعياً لوحدات الرسم والتصميم الفني 2

 ساعة أسبوعياً لوحدة الرسم بواسطة الحاسوب. 9
 

 توزع حصص مادة الرسم والتصميم الفني على النحو اآلتي: **

 .وحدة تاريخ فن األثاثوأسبوعياً لوحدات الرسم والتصميم الفني ساعات  2

 .لوحدة الرسم بواسطة الحاسوب أسبوعياً ساعة  9
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  األجهزة الطبيةمهنة صيانة  -الحصص الدرسية للمواد المهنية االختصاصية -1-2-22
 

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 4 *دارات التيار المستمر والمتناوب

 4 *لترانزستوراتالثنائيات وا

 4 **الدارات المنطقية

 2  الفيزيولوجياوالتشريح 

 2  التطبيقات الطبية

 21 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  (الثاني) الصف  التخصصية المهنية العلوم -ب

 6 9 تقانة األجهزة الطبية

 5 أنظمة الهواء المضغوط

 5 ** لكترونيةالدارات اإل

 5 ** الدارات الرقمية

 5 ***وتصنيعها  كترونية باستخدام الحاسوبلرسم الدارات اإل

 00 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية منهاج جديدالعلوم المهنية التخصصية ) الصف الثالث(  -ج
 5 اإلشعاعية طبيةالجهزة األ

 5 القياسات الحيوية الطبية

 5 أسس مهنية طبية

 8 0 تقانة األجهزة الطبية

 22 المجموع

 
 .لكترونية واالتصاالت والميكاترونكسالتقنيات اإلمهن مشترك مع *

 .لكترونية واالتصاالت والميكاترونكسالتقنيات اإل و تقنيات الحاسوب مشترك مع مهن**
 .لكترونية واالتصاالتالتقنيات اإل تي***مشترك مع مهن
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 المزدوج/ة األلبسة/التعليم مهنة صناع - للمواد المهنية االختصاصية الحصص الدراسية -1-2-21

 

 األولالصف 
 عدد الحصص األسبوعية

 مالحظات تدريبية مؤسسة تعليمية مؤسسة

 العلوم المهنية التخصصية -أ

  - 0 تكنولوجيا النسيج  وتصنيع األلبسة

 التدريبات العملية-ب

  - 0 التصميم باستخدام الحاسوب

  - 0 الرسم ومبادئ التصميم

مادة امتحانية  - 8 اراتاآلالت والمه

 - 8 إنشاء القوالب والخياطة أساسية واحدة

 22 المجموع

 

 الثانيالصف   
 عدد الحصص األسبوعية

 مالحظات مؤسسة تدريبية تعليمية مؤسسة

 العلوم المهنية التخصصية -أ

  - 0 تكنولوجيا النسيج  وتصنيع األلبسة

 التدريبات العملية-ب

  - 0 سوبياً حا إنشاء القوالب

  - 0 تصميم األزياء

مادة امتحانية  95 5 إنشاء القوالب ومهارات الخياطة

 - 0 اآلالت والمهارات أساسية واحدة

 21 المجموع

 

  الثالثالصف  
 عدد الحصص األسبوعية

 مالحظات مؤسسة تدريبية تعليمية مؤسسة

 العلوم المهنية التخصصية -أ

  - 0 مبادئ إدارة اإلنتاج

 التدريبات العملية-ب

  - 0 إنشاء القوالب حاسوبيا  

مادة امتحانية  95 6 إنشاء القوالب ومهارات الخياطة

 - 0 تصميم األزياء أساسية واحدة

 21 المجموع
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 مواد الثقافة العامة للمرحلة الثانوية المهنية التجارية 2-1

 

 سبوعيةلحصص األعدد ا المــــــادة

 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول مواد الثقافة العامة

 9 9 9 التربية الدينية 

 9 9 9 التربية الوطنية 

 2 2 2 اللغة العربية 

 4 5 5 أو الفرنسية/ نكليزيةاإلاألجنبية /اللغة  

 9 9 9 التربية الرياضية 

 11 12 12 المجموع

 
 

 

 للمرحلة الثانوية المهنية التجارية الحصص الدراسية -2
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 :للمرحلة الثانوية المهنية التجاريةلمهنية التخصصية مواد العلوم ا 2 – 2
 

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 4 أساسيات المحاسبة

 2 دارة والسكرتاريامبادئ اإل

 0 مبادئ القانون المدني والتجاري

 0 الرياضيات المالية

 0 حصاءاإل

 2 جاريةتطبيقات الحاسب في العلوم الت

 17 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف الثاني( التخصصية المهنية العلوم -ب

 4 )التسويات الجردية( أساسيات المحاسبة

 0 المحاسبة الضريبية

 0 دارة المشتريات والمخازنإ

 0 مبادئ االقتصاد

 0 الرياضيات المالية

 0 حصاءاإل

 2 تطبيقات الحاسب في العلوم التجارية

 18 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثالث( التخصصية المهنية العلوم -ج 

 2 اليةمحاسبة منشآت م

 0 المحاسبة الخاصة

 0 محاسبة التكاليف 

 2 الرياضيات واإلحصاء 

 2 الرياضيات المالية 

 2 مبادئ التسويق

 2 تطبيقات الحاسب في العلوم التجارية

 19 المجموع
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+  (الحالقة والتجميل -خياطة المالبس النسوية لمهنتي)مواد الثقافة العامة للمرحلة الثانوية المهنية  1- 3

 صناعة األلبسة/التعليم المزدوج مهنة

  

 سبوعيةعدد الحصص األ المــــــادة

 الصف الثالث انيالصف الث الصف األول مواد الثقافة العامة لجميع المهن  -أ

 9 9 9 التربية الدينية  

 9 9 9 التربية الوطنية 

 0 0 0 اللغة العربية  

 5 2 2 أو الفرنسية/ نكليزيةاإلاألجنبية /اللغة  

 9 9 9 التربية الرياضية 

 مواد العلوم األساسية لجميع المهن  -ب

 0 0 0 الرياضيات 

 0 0 0 الفيزياء والكيمياء 

 13 12 12 المجموع

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  النسوية مهنيةالثانوية الللمرحلة  الحصص الدراسية -3
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 :للمرحلة الثانوية المهنية النسويةمواد العلوم المهنية التخصصية  2 -3
 

 خياطة المالبسمهنة  -الدرسية للمواد المهنية االختصاصيةالحصص   2-1 -3
 األسبوعيةعدد الحصص  ) الصف األول( التخصصية المهنية العلوم -أ

 0 (0+ الخامات األولية ف 9ف هيزاتتكنولوجيا النسيج )اآلالت والتج

 0 التطريز

 0 الكروشيه

 0 الرسم ومبادئ التصميم

 0 باستخدام الحاسوب تصميمال

 99  (+ أساسيات الرسم والتفصيل والخياطة) الرسم والتفصيل والخياطة

 21 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ) الصف الثاني( التخصصية المهنية العلوم -ب

 99 والتفصيل والخياطةالرسم 

 0 تصميم األزياء

 2 التصميم باستخدام الحاسوب

 2 اليدوي التطريز

 0 الرسم والزخرفة

 21 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية ) الصف الثالث(  التخصصية المهنية العلوم -ج 

 99 الرسم والتفصيل والخياطة

 2 الكروشيه

 2 الفنون التشكيلية والتطبيقية

 5 يم اليدويالتصم

 21 المجموع
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  الحالقة والتجميلمهنة  -الدرسية للمواد المهنية االختصاصيةالحصص   2-2 -3

 عدد الحصص األسبوعية العلوم المهنية التخصصية ) الصف األول( -أ
 2 التجميلية  الصحة

 11 ( 1) فن الحالقة
 11 (1) فن التجميل

 11 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية هنية التخصصية ) الصف الثاني( العلوم الم -ب

 11 (2) فن الحالقة
 11 (2) فن التجميل

 11 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية العلوم المهنية التخصصية ) الصف الثالث(  -ج

 11 (3ة )فن الحالق
 11 (3) فن التجميل

 11 المجموع
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