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 (2) 
 
 

 العام الدراسي تقويم 
 م2291-2222

 



2020 - 2019تقويم العام الدراسي 

اليوم
1825181522296132027310172418152229األحد
1926291623307142128411182529162330اإلثنين
رأس السنة الهجريةآب-2027310172418152229512192631017243131الثالثاء

حرب تشرين التحريرية 1ت 21284111825291623306132027411182516األربعاء

عيد المولد النبوي الشريف 2 ت 222951219263101724317142128512192629الخميس

عيد الميالد المجيد1ك233061320274111825181522296132027325الجمعة

رأس السنة الميالدية2ك24317142128512192629162330714212841السبت

العطلة االنتصافية2ك4-1ك 24عدد األيام

عيد المعلم آذار 19

عيد األم  آذار 21

عيد الفصح الغربي  نيسان 12اليوم

عيد الجالءنيسان-51219262916231815222951219263101724317142117األحد

عيد الفصح الشرقي نيسان 61320273101724291623306132027411182518152219اإلثنين

عيد العمال  أيار 71421284111825310172431714212851219262916231الثالثاء

عيد الشهداء  أيار  81522295121926411182518152229613202731017246األربعاء

9162330613202751219262916233071421284111825الخميس
101724317142128613202731017241815222951219الجمعة
11182518152229714212841118252916233061320السبت

عدد األيام

 

والسبتالعطمة األسبوعية يومي الجمعة 
العطل الرسمية في أيام الدوام الفعمية

2 + 1أيام امتحانات الفصمين 
العطمة االنتصافية

نيسان

1496

عمي
 الف

وام
 الد

يام
ع أ

مو
مج

العطل الرسمية في يومي الجمعة والسبت

81عدد أيام الفصل األول

الفصل األول

81

عدد أيام الفصل الثاني

17

بدء الدوام

96
المجموع

22

اسبوعاً

177

تشرين ثاني

35.4

كانون األول

2020-2019عدد أسابيع الدوام الفعمي لمعام 

كانون ثانيتشرين أول

مواعيد العطل الرسمية

20

آذار

أيمول 

بدء امتحانات شهادة التعليم األساسي والثانوية العامة 

الفصل الثاني

دوام اإلداريين والمعممين والمدرسين بدءًا من 
 ودوام التالميذ 2019 آب  25صباح األحد 

2019  أيمول 1والطالب بدءًا من صباح األحد 

عمي
 الف

وام
 الد

يام
ع أ

مو
مج

أيارشباط

آب

كانون ثاني

202022

2220

حزيران
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 الجمهىرية العربية السىرية

 وزارة التربية       

 

 

 

 

(3 – 1 ) 

 

 الحصص الدرسية

 للتعلين العام والريفي 



 ق الشروط المحددة بالبالغات في المدارس التي تتوفر فيها مشاغل التربية المهنية وفطبق مادة التربية المهنية ت

 الوزارية.

 التعميم األساسي الحمقة األولى

 الصف السادس الصف الخامس الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول المادة

 2 2 2 2 1 1 التربية الدينية

 7 7 8 8 9 9 المغة العربية

 3 3 3 3 3 3 المغة اإلنكميزية

 4 4 4 4 4 4 الرياضيات

 3 3 3 3 3 3 الدراسات االجتماعية

 4 4 3 3 3 3 العموم والتربية الصحية

 2 2 2 2 2 2 التربية الموسيقية

 2 2 2 2 2 2 الفنون الجمالية والبصرية

  
 2 2 2 2 2 2 التربية الرياضية

 29 29 29 29 29 29 داخل الخطةالمجموع 

 2 2 2 2 2 2 أنشطة طالئعية

     *التربية المهنية
2 2 

 33 33 31 31 31 31 المجموع الكمي



   

 (التعليم الريفي ) التعليم األساسي الحلقة األولى

 الصف السادس الصف الخامس الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول المادة

 2 2 2 2 1 1 التربية الدينية

 7 7 8 8 9 9 المغة العربية

 3 3 3 3 3 3 المغة اإلنكميزية

 4 4 4 4 4 4 الرياضيات

 3 3 3 3 3 3 االجتماعية الدراسات

 4 4 3 3 3 3 العموم والتربية الصحية

 2 2 2 2 2 2 التربية الموسيقية

 2 2 2 2 2 2 الفنون الجمالية والبصرية

  
 2 2 2 2 2 2 التربية الرياضية

 3 3 3 - - - التربية الزراعية 

 32 32 32 29 29 29 المجموع داخل الخطة

 2 2 2 2 2 2 أنشطة طالئعية

 34 34 34 31 31 31 المجموع الكمي



 

 

  0202-0291لممناهج المطورة لمعام الدراسي  الحمقة الثانية من  التعميم  األساسي

   الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع المادة

   0 0 0 التربية الدينية

   5 5 5 المغة العربية

   3 3 3 اإلنكميزية المغة

   3 3 3 المغة الفرنسية

   *3 *3 *3 المغة الروسية 

   4 4 4 الدراسات االجتماعية

   5 4 4 الرياضيات

   0 0 0 الفيزياء والكيمياء

   0 0 0  واألرضعمم األحياء 

   **9 0 0 واالتصاالت المعموماتتكنولوجيا 

   9 9 9 التربية الموسيقية

   0 0 0 الرياضية التربية

 9 9 9 الفنون الجمالية والبصرية 
  

   39 39 39 المجموع داخل الخطة

   0 0  0         التربية المهنية

   33 33 33 المجموع الكمي

 * يختار الطالب في الصف السابع األساسي إحدى المغتين الفرنسية أو الروسية
 وليس لها امتحان نهائي. ** حصة المعموماتية من خارج الخطة الدرسية

 لحمقة الثانية من التعميم األساسيا*** تضاف نصوص بالمغة اإلنكميزية والمصطمحات العممية إلى بعض المواد في 



  0202-0291لمعام الدراسي التعميم الثانوي 

 المواد الدراسية
 الثالث الثانوي الثاني الثانوي األول الثانوي

 األدبي العممي
 العممي
 األدبي العممي األدبي 

 0 0 0 0 0 0 التربية الدينية

 8 4 6 4 6 4 اللغة العربية

 9 9 9 9 9 9 التربية الوطنية

 اللغة األجنبية

 5 4 4 3 3 3 إنكميزي

 5 4 3 0 3 0 / روسيفرنسي

 5 - 4 9 2 1 اإلنسانيةالفمسفة والعموم 

 3 - 3 - 2 9 التاريخ

 3 - 3 - 2 9 الجغرافيا

 - 8 0 6 3 5 إحصاء واحتماالت  /الرياضيات  

 - - 1 1 9 9 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

 - 5 - 4 9 3 الفيزياء

 - 0 - 2 9 0 الكيمياء

 - 3 - 3 0 3 واألرض حياءألم او عم

 - - 1 9 1 9 البصرية والجماليةالتربية الفنية 

 9 1 2 0 0 0 لرياضيةالجسدية واالتربية 

 33 34 30 30 30 30 المجموع
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 السورية العربية مهوريةالج

 التربية وزارة       
 
 
 
 

(3 – 2 ) 
 
 

 دوام ال سير
 العام الدراسيفي 

 م2029-2020
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 التعميم العام –أواًل 
 الدوام الكامل -2

  الحمقة األولى: ي مدارسف  1-1

  تنفذ بعدها األنشطة  احدو  ليومخمس حصص و  ،ست حصص ألربعة  أيامبمعدل  حصة (29): سية األسبوعيةالخطة الدر
 .عئعيةالطال

 بعد موافقة السيد مدير التربية.) حسب طبيعة المنطقة(  الثامنة صباحا   السابعة والنصف أوبدأ الدوام في الساعة ي 

   (أ  -2ين رقم ) ق الجدولـوفدقيقة  (15)منهما  دة كل  ـدقيقة وفي كل دوام فرصتان م (45)مدة الحصة في هذا الدوام      
 :يناآلتي ب( -2) و

 

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

 لحصةا لتوقيتا لمدةا  لحصةا التوقيت المدة
 8125 د 45

 
د 45  ألولىا 7130 -  ألولىا 8100 - 8145 

د 45  لثانيةا 8125 - 9100 د 45  لثانيةا 8145 - 9130 
صة لفر ا 9100 - 9125 د 25

 األولى
لفرصة ا 9130 - 9145 د 25 

 لثالثةا 9145 - 20130 د 45  لثالثةا 9125 - 20100 د 45 األولى
 لرابعةا 20130 - 22125 د 45  لرابعةا 20100 - 20145 د 45
لفرصة ا 20145 - 22100 د 25

 الثانية
لفرصة ا 22125 - 22130 د 25 

 لخامسةا 22130 - 22125 د 45  لخامسةا 22100 - 22145 د 45 الثانية
 السادسة 22125  23100 د 45  السادسة 22145 - 22130 د 45
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 من التعميم األساسي والمرحمة الثانوية1 (السابع والثامن والتاسع)ي الصفوف ف -2-2
د مدير التربية بعد موافقة السي) حسب طبيعة المنطقة(  الثامنة صباحا  السابعة والنصف أو بدأ الدوام في الساعة ي

 :    ق أحد الجدولينـوف .دقيقة (15)دقيقة وفي كل دوام فرصتان مدة كل منهما  (45)ة في هذا الدوام ـومدة الحص
 ب( اآلتيين: - 2) أ ( و -2م ) ـرق
 
 
 

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

 لحصةا لتوقيتا لمدةا  ةلحصا التوقيت المدة
 8125 د 45

 

د 45  ألولىا 7130 -  ألولىا 8100 - 8145 
د 45  لثانيةا 8125 - 9100 د 45  لثانيةا 8145 - 9130 
لفرصة ا 9100 - 9125 د 25

 األولى
 لفرصة األولىا 9130 - 9145 د 25 

 لثالثةا 9145 - 20130 د 45  لثالثةا 9125 - 20100 د 45
20145 د 45

55 
 لرابعةا 20130 - 22125 د 45  لرابعةا 20100 -

لفرصة ا 20145 - 22100 د 25
 الثانية

 لفرصة الثانيةا 22125 - 22130 د 25 
 لخامسةا 22130 - 22125 د 45  لخامسةا 22100 - 22145 د 45
 السادسة 22125  23100 د 45  السادسة 22145 - 22130 د 45
 السابعة 23100 - 23145 د 45  السابعة 22130 - 23125 د 45
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 الدوام النصفي –2

 متعميم األساسي:ل السادس وحتى الصف األولمن الصف  الحمقة األولىمدارس   2-2

 لمصفوف جميعها من األول وحتى السادس األساسي1 حصة (29)األسبوعية  ةسيالدر  الخطة 

  1الدوام النصفي صيفًا وشتاءً  دقيقة في (40)يتم التقيد بمدة الحصة الدرسية 

 1يبدأ الدوام في الساعة السابعة والنصف في جميع المدارس التي يوجد فيها دوام نصفي 

  ( اآلتي:3) رقم يكون الدوام وفق الجدول 
 سبوعيا1ًبالتناوب أ لمصفوف من األول وحتى السادس من التعميم األساسي ( توزيع الدوام بين الصباحي والمسائي3) رقمجدول      

 الفوج الفترة األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس المجموع

 األول الفوج صباحي 6 6 6 6 5 29

 الثاني الفوج مسائي 6 6 6 6 5 29

  اآلتي: (4) رقم الجدول وفق( والمسائي )الصباحي ينلمفوج سيةتوقيت الحصص الدر يكون 

 صفي صباحي ومسائيلمدوام الن ةسيالدر ( توقيت الحصص 4) رقمجدول 

  مسائيالتوقيت ال لتوقيت الصباحي ا المدة لحصةا

 22140-22100 8120-7130 د40 ألولىا

 23120-22140 8150-8120 د40 لثانيةا
 23130-23120 9100-8150 د20 لفرصة األولىا

 24120-23130 9140-9100 د40 لثالثةا
 24150-24120 20120-9140 د40 لرابعةا

 25100-24150 20130-20120 د20 نيةلفرصة الثاا
 25140-25100  22120-20130 د40 لخامسةا

 26120-25140  22150-22120 د40 السادسة
 

 (السابع والثامن والتاسع)الثالثة  مع الصفوف أسبوعياً  بالتناوبالحمقة األولى من التعميم األساسي  مدارس -2-2

 :مع مدارس الحمقة الثانية قة الثانية بالتناوبمأو مدارس الح (نفسها في المدرسة من التعميم األساسي )إن وجدت   
  لمصــفوف  ةيـســالدر الخطــة و  بوعيًا،ـحصــة أســ (29) (، األساســيادس ـاألول إلــى الســمــن  )لمصــفوف  ةســيالدر الخطــة      

   آلتي: ( ا5) 1 وتوزع الحصص أسبوعيا وفق الجدول رقماً حصة أسبوعي (32) ،( والتاسع)السابع والثامن 
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 سية أسبوعياً ( توزيع الحصص الدر 5الجدول رقم )

 اإلثنين األحد الصفوف

 

 المجموع الخميس األربعاء الثالثاء
 29 5 6 6 6 6 صباحي 6-2من 
 29 5 6 6 6 6 مسائي 6-2من 
 32 6 6 6 6 7 صباحي9 -7من
 32 6 6 6 6 7 مسائي 9-7من 
    اآلتي( 6) رقم الجدول وفق( والمسائي صباحي)ال ينسية لمفوجيكون توقيت الحصص الدر: 

  ومساءً  صباحاً  ةسي( توقيت الحصص الدر 6) رقم جدول

 لتوقيت الصباحي ا المدة لحصةا

 
 ي ئامسالتوقيت ال

 23120-22130 8120-7130 د40 ألولىا
 23150-23120 8150-8120 د40 لثانيةا

 24100-23150 9100-8150 د20 لفرصة األولىا
 24140-24100 9140-9100 د40 لثالثةا
 25120-24140 20120-9140 د40 لرابعةا

 25130-25120 20130-20120 د20 لفرصة الثانيةا
 26120-25130 22120-20130 د40 لخامسةا

 26150-26120  22150-22120 د40 السادسة
 27130-26150 22130-22150 د40 السابعة

 
 
 ( مع المرحمة الثانوية:والتاسعالحمقة الثانية من التعميم األساسي لمصفوف )السابع والثامن  -2-3
 ( اآلتي:7توزع الحصص عمى الصفوف وفق الجدول رقم ) 

 

 سية أسبوعياً زيع الحصص الدر ( تو 7الجدول رقم )

 
الدوام 
 الصباحي

 

 المجموع الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد الفوج

 32 7 6 6 6 6 التاسع -الثامن -بعالسا
 32 7 7 6 6 6 األول الثانوي والثاني الثانوي)أدبي وعممي(

 34 7 7 7 7 6 الثالث الثانوي)عممي(

 33 7 7 7 6 6 (ادبيالثالث الثانوي)

 

الدوام 
 المسائي

 32 6 6 6 6 7 التاسع -الثامن -السابع
 32 6 6 6 7 7 (األول الثانوي والثاني الثانوي)أدبي وعممي

 34 6 7 7 7 7 الثالث الثانوي)عممي(

 33 6 6 7 7 7 (ادبيالثالث الثانوي)
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  اآلتي ( 8) وفق الجدول رقم سيةيكون توقيت الحصص الدر : 

  المرحمة الثانوية مع بالتناوب أسبوعياً ( 9-7مصفوف )ل ةسي( توقيت الحصص الدر 8) رقمجدول 

 لتوقيت الصباحي ا المدة لحصةا

 
 ي ئامسالتوقيت ال

 23120-22130 8120-7130 د40 ألولىا
 23150-23120 8150-8120 د40 لثانيةا

 24100-23150 9100-8150 د20 لفرصة األولىا
 24140-24100 9140-9100 د40 لثالثةا
 25120-24140 20120-9140 د40 لرابعةا

 25130-25120 20130-20120 د20 لفرصة الثانيةا
 26120-25130 22120-20130 د40 لخامسةا

 26150-26120  22150-22120 د40 السادسة
 27130-26150 22130-22150 د40 السابعة

 .يبدأ الدوام الساعة السابعة والنصف*  مالحظة :
 ،/ حصص7بوع /ـيومين في األسطالب الصف األول الثانوي والثاني الثانوي يداوم  **

 / حصص7أيام في األسبوع / أربعةداوم ي العممي ويـأما طالب الثالث الثان 
 . (7وفق الجدول رقم ) / حصص7أيام في األسبوع / ثالثةيداوم  األدبيطالب الثالث الثانـوي و   

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

 

 ( اآلتي :9يكون توقيت الحصص أسبوعيًا وفق الجدول رقم ) 

 الدوام
 الصباحي 

 المجموع الخميس األربعاء الثالثاء يناالثن األحد الفوج
 32 6 6 6 7 7 األول الثانوي والثاني الثانوي)أدبي وعممي(

 34 6 7 7 7 7 الثالث الثانوي)عممي(

 33 6 6 7 7 7 (ادبيالثالث الثانوي)

الدوام 
 المسائي 

 32 7 6 7 6 6 األول الثانوي والثاني الثانوي)أدبي وعممي(

 34 7 7 7 7 6 مي(الثالث الثانوي)عم

 33 7 7 7 6 6 (دبيأالثالث الثانوي)
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بالتناوب  ثانوي مع ثانوي( ) لممرحمة الثانوية في المدارس ذات الدوام النصفي ةسيتوقيت الحصص الدر ( 20)رقم جدول 
 1أسبوعياً 

 
 لتوقيت الصباحي ا المدة لحصةا

 
 ي ئامسالتوقيت ال

 23120-22130 8120-7130 د40 ألولىا
 23150-23120 8150-8120 د40 لثانيةا

 24100-23150 9100-8150 د20 لفرصة األولىا
 24140-24100 9140-9100 د40 لثالثةا
 25120-24140 20120-9140 د40 لرابعةا

 25130-25120 20130-20120 د20 لفرصة الثانيةا
 26120-25130 22120-20130 د40 لخامسةا

 26150-26120  22150-22120 د40 السادسة
 27130-26150 22130-22150 د40 السابعة

 
 .صباحا   يبدأ الدوام الساعة السابعة والنصف*  مالحظة :

 حصص،/ 7بوع /ـيداوم طالب الصف األول الثانوي والثاني الثانوي يومين في األس** 
 / حصص 7أيام في األسبوع/ أربعةداوم ـي أما طالب الثالث الثانوي العممي 

   (.4-2وفق الجدول )/ حصص 7الثالث الثانوي األدبي يـداوم ثالثة أيام في األسبوع/ وطالب
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 التعميم الريفي –ثانياً 
حصـة ولمصـفوف الرابـع والخـامس  /29/عدد الحصص األسبوعية لمخطة الدرسية لمتعميم الريفي لمصفوف األول والثاني والثالـث 

 تي:اآل (2) / حصة وفق الجدول32والسادس /

 ( في التعميم الريفي6-2( الخطة الدرسية لمصفوف )2جدول ) 
 الخطة الدرسية

 الصف ول األ  ثانيال ثالثال رابعال خامسال سادسال

 عدد الحصص 29 29 29 32 32 32
  :بمعدل ست حصص ألربعة  أيام، وخمس حصص  حصة لمصفوف من األول حتى الثالث (29)الخطة الدرسية األسبوعية

حصص لثالثة أيام،  6حصة لمصفوف الرابع الخامس والسادس بمعدل  32، و حد تنفذ بعدها األنشطة الطالعئعيةليوم وا
 وسبع حصص ليومين.

 حسب طبيعة المنطقة( بعد موافقة السيد مدير التربية. الثامنة صباحا   السابعة والنصف أوبدأ الدوام في الساعة ي ( 

   دقيقة. (15)منهما  دة كل  ـوفي كل دوام فرصتان مدقيقة  (45)مدة الحصة في هذا الدوام 

 ( دقيقة45مدة الحصة الدرسية )،  وفـق الجدولين دقيقة  (15)في كل دوام فرصتان مدة كل منهما 

 ب( اآلتيين: -2و ) أ ( -2رقم ) 

 

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

 لحصةا لتوقيتا لمدةا  لحصةا التوقيت المدة

 8125 د 45

 

د 45  ألولىا 7130 -  ألولىا 8100 - 8145 

د 45  لثانيةا 8125 - 9100 د 45  لثانيةا 8145 - 9130 

لفرصة ا 9100 - 9125 د 25
 األولى

لفرصة ا 9130 - 9145 د 25 
 األولى

 ثالثةلا 9145 - 20130 د 45  لثالثةا 9125 - 20100 د 45

 لرابعةا 20130 - 22125 د 45  لرابعةا 20100 - 20145 د 45

لفرصة ا 20145 - 22100 د 25
 الثانية

لفرصة ا 22125 - 22130 د 25 
 الثانية

 لخامسةا 22130 - 22125 د 45  لخامسةا 22100 - 22145 د 45

 السادسة 22125 - 23100 د 45  السادسة 22145 - 22130 د 45

 السابعة -23100 - 23145 د45  السابعة  22130 - 23125 د 45
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 الحصص الدرسية

للتعلين  وسير الدوام 

 المهني
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 سير الدوام في مدارس التعميم المهني 
 (النسوي –التجاري  –الصناعي )
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 مدارس التعميم المهني

 
 المهني الصناعي: الثانوي التعميم -أ

 حسب)احًا أو الساعة الثامنة صباحاً يبدأ الدوام الصباحي الساعة السابعة والنصف صب -
 دقيقة. 59ومدة كل فرصة  ،دقيقة 89طبيعة المنطقة( وتكون مدة الحصة الدرسية 

يترك إلدارة الثانوية المينية وحسب الطاقة االستيعابية لمورشات والمخابر توزيع الساعات  -
 األسبوعية حسب واقع كل ثانوية.

 
 التعميم الثانوي المهني التجاري: -ب

حسب )احًا أو الساعة الثامنة صباحاً ة والنصف صبيبدأ الدوام الصباحي الساعة السابع -
 دقيقة. 59ومدة كل فرصة  ،دقيقة 89طبيعة المنطقة( وتكون مدة الحصة الدرسية 

 
 التعميم الثانوي المهني النسوي: -ج

حسب )احًا أو الساعة الثامنة صباحاً يبدأ الدوام الصباحي الساعة السابعة والنصف صب -
 دقيقة. 59ومدة كل فرصة  ،دقيقة 89لحصة الدرسية طبيعة المنطقة( وتكون مدة ا

 
 الدوام الشتوي:

 يكون الدوام الشتوي وفق اآلتي:
 دقيقة. 84دقائق حيث تصبح  9تختصر مدة كل حصة  -
 .دقائق 54دقائق حيث تصبح  9تختصر مدة كل فرصة  -
 .م 6464يبدأ الدوام الشتوي من بداية التوقيت الشتوي وحتى نياية شير شباط  -
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 ( النسوي –التجاري  –لتعميم )الصناعيان مه

2018-2019 
 

 تقنيات الحاسوب   -1
 التقنيات اإللكترونية -2
 االتصاالت -3
 الميكاترونكس -4
 التقنيات الكهربائية -5
   التكييف والتبريد -6
 التدفئة والتمديدات -7
 النماذج والسباكة -8
 ميكانيك وكهرباء المركبات -9

 اآلليات والمعدات الزراعية -10
 النسيج    -11
 الغزل -12
 حام وتشكيل المعادنالم -13
 /المحام وتشكيل المعادن/تعميم مزدوج -14
 التصنيع الميكانيكي   -15
 /التصنيع الميكانيكي /تعميم مزدوج -16
 نجارة األثاث والزخرفة  -17
 صيانة األجهزة الطبية -18
 صناعة األلبسة /التعميم المزدوج/ -19
 التجاري -20
 خياطة المالبس -21
 الحالقة والتجميل -22
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الحصص الدراسية 

 للتعلين المهني
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 في التعميم الصناعي ممواد المشتركةالحصص الدراسية ل -1-1
 
 

 سبوعيةعدد الحصص األ المــــــادة

 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول مواد الثقافة العامة لجميع المهن  -أ

 5 5 5 التربية الدينية  
 5 5 5 الوطنيةالتربية  
 6 6 6 المغة العربية  

 8 7 7 المغة اإلنكميزية
 5 5 5 التربية الرياضية   

 مواد العموم األساسية لجميع المهن -ب
 8 7 7 الرياضيات 
 7 7 7 الفيزياء والكيمياء 

 16 14 14 المجموع
 

 

 الصناعيةللمرحلة الثانىية المهنية  الحصص الدراسية -1
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 :مواد العموم المهنية التخصصية في التعميم الصناعي -1-2
 

 مهنة تقنيات الحاسوب   -التخصصية المهنية العموم لمواد ة سياالدر  حصصال -1-2-1
 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف األول( -أ

 8 اإللكترونياتالكيرباء و مبادئ 
 8 * الدارات المنطقية

 8 (5البرمجة )
 8 (5أنظمة التشغيل )
 8 بنية الحواسيب

 20 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية  لتخصصية ) الصف الثاني(العموم المهنية ا -ب

 8  * الدارات اإللكترونية
 8 * الدارات الرقمية

 8 (6البرمجة )
 8 (5)الصيانة المادية والبرمجية 

 8 **الشبكات الحاسوبية
 20 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  العموم المهنية التخصصية ) الصف الثالث( -ج 
 : (7البرمجة )

 : (6لصيانة المادية والبرمجية )ا
 8 تصميم مواقع ويب 

 8 إدارة الشبكات
 64 المجموع

 

 جيزة الطبية.كس وصيانة األالميكاترونو التقنيات اإللكترونية واالتصاالت *مشترك مع مين 
 **مشترك مع مينة االتصاالت.
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 التقنيات اإللكترونيةمهنة  -التخصصية المهنية  لمواد العمومالحصص الدراسية  -1-2-2
 

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

 9  *الثنائيات والترانزستورات
 9 دارات التيار المستمر والمتناوب*

 9 الدارات المنطقية**
 9 رسم الدارات اإللكترونية باستخدام الحاسوب وتصنيعيا***

 20 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية التخصصية ) الصف الثاني( العموم المهنية -ب

 9 الدارات الرقمية**

 9 الدارات اإللكترونية**
 9   *االتصاالت***مبادئ 

 9 إلكترونيات القدرة
 20 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثالث(  -ج 
 9 التمفزيون

 9 صيانة األجيزة اإللكترونية
 9 اليوائيات والمستقبالت الفضائية

 9 أنظمة الحماية واإلنذار
 20 المجموع

 

 .وصيانة األجيزة الطبية واالتصاالت الميكاترونكسمشترك مع مين  *
 وصيانة األجيزة الطبية.  واالتصاالت وتقنيات الحاسوب الميكاترونكسمشترك مع مين  **

 جيزة الطبية.وصيانة األ االتصاالت تي***  مشترك مع مين
 **** مشترك مع مينة االتصاالت.
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 مهنة االتصاالت -التخصصية المهنية  لمواد العمومسية االدر  حصصال -1-2-3
 

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

 9 الثنائيات والترانزستورات* 
 9 دارات التيار المستمر والمتناوب*

 9 منطقية**الدارات ال
 9 رسم الدارات اإللكترونية باستخدام الحاسوب وتصنيعيا***

 20 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية ( العموم المهنية التخصصية ) الصف الثاني -ب

 9 **الدارات الرقمية

 9 **الدارات اإللكترونية
 9 ****االتصاالتمبادئ 

 9 أساسيات الماتالب
 20 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية لمهنية التخصصية ) الصف الثالث ( العموم ا -ج
 9 االتصاالت الرقمية

 9 االتصاالت المتنقمة والمقاسم الياتفية

 9 الرادارو الكيرطيسية وتطبيقاتيا في اليوائيات 

 9 الشبكات الحاسوبية *****

 20 المجموع
 ة األجيزة الطبية.والتقنيات اإللكترونية وصيان الميكاترونكس* مشترك مع مين 

 والتقنيات اإللكترونية وتقنيات الحاسوب وصيانة األجيزة الطبية.  الميكاترونكس** مشترك مع مين 
 وصيانة األجيزة الطبية. التقنيات اإللكترونيةمينتي ***  مشترك مع 

 مشترك مع مينة التقنيات اإللكترونية.**** 
 الحاسوب.تقنيات مشترك مع مينة  *****

 
 



 

 11صفحة  9102/9191راسية للتعلين الثانوي المهني للعام الدراسي الخطة الد

 

 الميكاترونكس مهنة - التخصصية المهنية  لمواد العمومسية االدر  حصصال -1-2-4
 

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

 9 *الثنائيات والترانزستورات
 9 دارات التيار المستمر والمتناوب*

 9 الدارات المنطقية**
 9 الرسم الميني االختصاصي

 20 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثاني( -ب

 9 *الدارات الرقمية*

 9 الصغرية المتحكماتبرمجة 
 9 **الدارات اإللكترونية

 9 أنظمة التحكم باليواء المضغوط
 20 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثالث(  -ج 
 8  كم بالسوائل )الييدروليك(أنظمة التح

 8 /اآللي/دارات التحكم اإللكتروني

 CNC  8خراطة وتفريز عادي ومبرمج 

 8 التحكم باآلالت الكيربائية

 PLC 8التحكم اآللي المبرمج 

 20 المجموع
 

 واالتصاالت وصيانة األجيزة الطبية. التقنيات اإللكترونية* مشترك مع مين 
 واالتصاالت وتقنيات الحاسوب وصيانة األجيزة الطبية.  نيات اإللكترونيةالتق** مشترك مع مين 
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 التقنيات الكهربائية مهنة -التخصصية المهنية  لمواد العمومالحصص الدراسية  -1-2-5
 

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف األول( -أ
 >  أسس الكيرباء

 8 * (5ي )الرسم الميني الكيربائ
 8 (5)لكترونيات اإل

 8   التمديدات الكيربائية
 20 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  العموم المهنية التخصصية ) الصف الثاني( -ب
 > ( 5اآلالت الكيربائية )

 8 لتمديدات الكيربائيةوا لحمايةا
 8 *( 6الرسم الميني الكيربائي )

 8 (6)لكترونيات اإل
 20 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  العموم المهنية التخصصية ) الصف الثالث( -ج 
 > /جديد** (6)اآلالت الكيربائية 

 8 جديد/* (7)الرسم الميني الكيربائي 
 8  (7)لكترونيات اإل

 8 جديدوالتحكم اآللي/القيادة 
 20 المجموع

 
 

، لمرسم عمى دفتر الطالببمعدل ساعتين أسبوعيًا والثالث الثانوي اني األول والث وففي الصف الرسم الميني الكيربائيدرس مادة ت   *
 ب. و وساعتين أسبوعيًا لمرسم باستخدام الحاس

 .اآلالت لمخبرعات لقسم لف اآلالت وأربع ساعات بمعدل أربع سا (6)اآلالت الكيربائية درس مادة ** ت  
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 التكييف والتبريدمهنة  – ية التخصصالمهنية  لمواد العمومالحصص الدراسية  -1-2-6
  

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف األول( -أ
 = أعمال دارات التبريد

 = أساسيات التكييف والتبريد
 7 الميكانيكي الرسم اليندسي

 21 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثاني(  -ب

 = لميكانيكية األساسية في دارات التكييف والتبريدالعناصر ا
 = والتبريد البسيطة أجيزة التكييف
 9 الميكانيكي الرسم اليندسي

 23 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية ) الصف الثالث(  العموم المهنية التخصصية -ج 

 = أجيزة التبريد
 = أجيزة التكييف
 9 تكييف والتبريدالمينة  /الميكانيكي  الرسم اليندسي

 23 المجموع
 

اليندسي تدرس مادة الرسم اليندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعيًا لكتاب الرسم  مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المين اآلتية: اليندسي اليدوي، وساعتين أسبوعيًا لكتاب الرسم 

التصنيع   –التصنيع الميكانيكي  –ميكانيك وكيرباء المركبات  -لمحام وتشكيل المعادن/ تعميم مزدوج ا  -المحام وتشكيل المعادن 
التدفئة  –التكييف والتبريد  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –الميكانيكي/ تعميم مزدوج 

 والتمديدات.
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  مهنة التدفئة والتمديدات - التخصصية المهنية العموم لمواد الحصص الدراسية  -1-2-7
  

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

 = التدفئة والتمديداتوأعمال ميارات 
 = والتدفئة المبادئ األساسية في الحرارة

 7 الميكانيكي الرسم اليندسي
 21 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  ية ) الصف الثاني(العموم المهنية التخصص -ب
 = األعمال الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي

 = أسس التدفئة وأنظمة تسخين المياه
 9 الميكانيكي الرسم اليندسي

 23 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية  العموم المهنية التخصصية ) الصف الثالث( -ج 

 : منظومات التدفئة المركزية
 56 ات التدفئة المركزيةشبك

 9 مينة التدفئة والتمديدات / الميكانيكي اليندسيالرسم 
 23 المجموع

 

اليندسي تدرس مادة الرسم اليندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعيًا لكتاب الرسم  مالحظة:
 وذلك في المين اآلتية:  ام الحاسب.باستخداليندسي اليدوي، وساعتين أسبوعيًا لكتاب الرسم 

التصنيع   –التصنيع الميكانيكي  –ميكانيك وكيرباء المركبات  -المحام وتشكيل المعادن/ تعميم مزدوج   -المحام وتشكيل المعادن 
التدفئة  –ريد التكييف والتب –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –الميكانيكي/ تعميم مزدوج 

 والتمديدات.
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 النماذج والسباكة مهنة -التخصصية المهنية لمواد العموم الحصص الدراسية  -1-2-8
 

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف األول( -أ
 الميارات األساسية

 56 مادة واحدة
 5ف 

 6ف  النماذج الخشبية
 : معادنمواد التصنيع وصير ال

 7 الميكانيكي الرسم اليندسي
 21 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثاني(  -ب
 = طرائق السباكة 

 = النمذجة والقوالب الرممية
 9 الميكانيكي الرسم اليندسي

 23 المجموع
 سبوعيةعدد الحصص األ العموم المهنية التخصصية ) الصف الثالث(  -ج 

 >5 تكنولوجيا المعادن وطرائق السباكة
 9 الرسم اليندسي الميكانيكي

 23 المجموع
 

اليندسي تدرس مادة الرسم اليندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعيًا لكتاب الرسم  مالحظة:
 حاسب، وذلك في المين اآلتية: باستخدام الاليندسي اليدوي، وساعتين أسبوعيًا لكتاب الرسم 

التصنيع   –التصنيع الميكانيكي  –ميكانيك وكيرباء المركبات   - المحام وتشكيل المعادن/ تعميم مزدوج  -المحام وتشكيل المعادن 
التدفئة  –التكييف والتبريد  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –الميكانيكي/ تعميم مزدوج 

 والتمديدات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15صفحة  9102/9191راسية للتعلين الثانوي المهني للعام الدراسي الخطة الد

 

 مهنة ميكانيك وكهرباء المركبات – التخصصية المهنية لمواد العموم الحصص الدراسية  -1-2-9
 

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف األول(  -أ
 54 ميكانيك المركبات
 54 كيرباء المركبات
 7  الميكانيكي الرسم اليندسي

 23 وعالمجم
 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثاني(  -ب

 6 محركات البنزين
 6 نقل الحركة

 6 كيرباء السيارات
 9 الميكانيكي الرسم اليندسي

 23 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثالث(  -ج

 7 ديزل داخميالحتراق االمحركات 
 7 ديزل حقن وقود أنظمة

 7 أنظمة التحكم في المركبات
 9 الرسم اليندسي الميكانيكي

 26 المجموع
 

تدرس مادة الرسم اليندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعيًا لكتاب الرسم اليندسي  مالحظة:
 تخدام الحاسب، وذلك في المين اآلتية: اليدوي، وساعتين أسبوعيًا لكتاب الرسم اليندسي باس

التصنيع   –التصنيع الميكانيكي  –ميكانيك وكيرباء المركبات  -المحام وتشكيل المعادن/ تعميم مزدوج   -المحام وتشكيل المعادن 
التدفئة  –لتبريد التكييف وا –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –الميكانيكي/ تعميم مزدوج 

 والتمديدات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16صفحة  9102/9191راسية للتعلين الثانوي المهني للعام الدراسي الخطة الد

 

 

 مهنة اآلليات والمعدات الزراعية  – التخصصية المهنية لمواد العموم الحصص الدراسية  -1-2-10
 

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

 اآلليات الزراعية 
 5ف آليات جني المحاصيل 

54 
 6ف دارات محرك الديزل 

 المعدات الزراعية 
 5ف معدات تييئة التربة ومعدات البذر 

54 
 6ف معدات خدمة المزروعات 

 7 الرسم اليندسي الميكانيكي
 23 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثاني(  -ب
 > محرك الديزل ودارتو األساسية

 9 معدات جني المحاصيل
 9 ة المزروعاتمعدات خدم

 9 الرسم اليندسي الميكانيكي
 23 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثالث(  -ج 
 54 *والمضخات المائية محركات الديزل

 > أجيزة نقل الحركة
 9 الميكانيكيالرسم اليندسي 

 23 المجموع
 

اليندسي يكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعيًا لكتاب الرسم تدرس مادة الرسم اليندسي الميكان مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المين اآلتية: اليندسي اليدوي، وساعتين أسبوعيًا لكتاب الرسم 

التصنيع   –الميكانيكي  التصنيع –ميكانيك وكيرباء المركبات  -المحام وتشكيل المعادن/ تعميم مزدوج   -المحام وتشكيل المعادن 
التدفئة  –التكييف والتبريد  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –الميكانيكي/ تعميم مزدوج 

 .والتمديدات
 

 تدرس مادة محركات الديزل والمضخات المائية في الصف الثالث بمعدل:  *
 < .ساعات اسبوعيًا لكتاب محركات الديزل 
 6 .ساعة اسبوعيًا لكتاب المضخات المائية 



 

 17صفحة  9102/9191راسية للتعلين الثانوي المهني للعام الدراسي الخطة الد

 

 
 

 النسيج       مهنة – التخصصية المهنية لمواد العموم الحصص الدراسية  -1-2-11
 

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف األول( -أ
 8 المواد األولية )الخامات(
 8 تراقيم الخيوط )النسيج(

 : التراكيب النسيجية
 : الت والتجييزاتاآل

 7 الرسم اليندسي الميكانيكي
 23 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثاني(  -ب
 : حسابات النساج

 : التراكيب النسيجية
 >                                                                                                                       تشغيل وصيانة آالت النسيج
 9 الرسم اليندسي الميكانيكي

 25 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثالث(  -ج 

 ;                                                                                                                         /جديد التراكيب النسيجية
 9                                                                                                                         /جديدحسابات النساج

 >                                                                                                                         /جديدميكانيك آالت النسيج 
 9 الرسم اليندسي الميكانيكي

 25 المجموع
 

اليندسي تدرس مادة الرسم اليندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعيًا لكتاب الرسم  مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المين اآلتية: اليندسي اليدوي، وساعتين أسبوعيًا لكتاب الرسم 

التصنيع   –التصنيع الميكانيكي  –ميكانيك وكيرباء المركبات  -المحام وتشكيل المعادن/ تعميم مزدوج   -المحام وتشكيل المعادن 
التدفئة  –التكييف والتبريد  –النسيج  –الغزل  –والمعدات الزراعية  اآلليات –النماذج والسباكة  –الميكانيكي/ تعميم مزدوج 

 .والتمديدات
  
 



 

 18صفحة  9102/9191راسية للتعلين الثانوي المهني للعام الدراسي الخطة الد

 

 مهنة الغزل – التخصصية المهنية لمواد العموم الحصص الدراسية  -1-2-12
 

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف األول( -أ
 > وتراقيم الخيوط المواد األولية

 : الغزل مراحل عمميات
 :  (5) ميكانيك آالت الغزل

 7 الرسم اليندسي الميكانيكي
 23 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثاني(  -ب
 54 ( 6ميكانيك آالت الغزل )

 9                                                                                                                        حسابات الغزل
 9                                                                                                                         مخبر الغزل ومراقبة الجودة
 9 الرسم اليندسي الميكانيكي

 25 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية التخصصية ) الصف الثالث( العموم المهنية  -ج 

 58                                                                                                                         /جديدآالت الغزلتكنولوجيا 
 :                                                                                                                         /جديدحسابات الغزل 
 9 الميكانيكي الرسم اليندسي

 25 المجموع
 

اليندسي تدرس مادة الرسم اليندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعيًا لكتاب الرسم  مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المين اآلتية: اليندسي وعيًا لكتاب الرسم اليدوي، وساعتين أسب

التصنيع   –التصنيع الميكانيكي  –ميكانيك وكيرباء المركبات  -المحام وتشكيل المعادن/ تعميم مزدوج   -المحام وتشكيل المعادن 
التدفئة  –التكييف والتبريد  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –الميكانيكي/ تعميم مزدوج 

 .والتمديدات
 

 
 
 
 



 

 19صفحة  9102/9191راسية للتعلين الثانوي المهني للعام الدراسي الخطة الد

 

 المحام وتشكيل المعادن مهنة – التخصصية المهنية لمواد العموم الحصص الدراسية  -13 -1-2
 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف األول( -أ

 الميارات األساسية 
 54 مادة واحدة

 5ف
 6ف عادنتشكيل الم

 9 المحام بالقوس الكيربائي
 9 المحام بالغاز

 7 الميكانيكي الرسم اليندسي
 23 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  العموم المهنية التخصصية ) الصف الثاني( -ب
 : لحام المعادن الالحديدية

 :  MIG-MAG-TIGالمحامات الحديثة 
 : منجور األلمنيوم
 9 كانيكيالمي الرسم اليندسي

 23 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية  العموم المهنية التخصصية ) الصف الثالث( -ج 

 >5 تقانة اإلنتاج
 9 الميكانيكي الرسم اليندسي

 23 المجموع
 

دسي الينتدرس مادة الرسم اليندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعيًا لكتاب الرسم  مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المين اآلتية: اليندسي اليدوي، وساعتين أسبوعيًا لكتاب الرسم 

التصنيع   –التصنيع الميكانيكي  –ميكانيك وكيرباء المركبات  -المحام وتشكيل المعادن/ تعميم مزدوج   -المحام وتشكيل المعادن 
التدفئة  –التكييف والتبريد  –النسيج  –الغزل  –ليات والمعدات الزراعية اآل –النماذج والسباكة  –الميكانيكي/ تعميم مزدوج 

 .والتمديدات
 
 
 
 
 
 
 



 

 21صفحة  9102/9191راسية للتعلين الثانوي المهني للعام الدراسي الخطة الد

 

 مهنة المحام وتشكيل المعادن/تعميم مزدوج –التخصصيةالمهنية  لمواد العموم الحصص الدراسية  -1-2-14
 

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف األول( -أ
 ألساسية الميارات ا

 10 مادة واحدة
 1ف 

 2ف  تشكيل المعادن
 9 المحام بالقوس الكيربائي

 9 المحام بالغاز
 7 الميكانيكي الرسم اليندسي

 23 المجموع
 

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

 استكمال* مؤسسة تدريبية مؤسسة تعميمية
 8 6 يديةلحام المعادن الالحد

6 
 MIG-MAG-TIG 6 8المحامات الحديثة 
 - 8 منجور األلمنيوم
 - 9 الميكانيكي الرسم اليندسي

 23 المجموع
 

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

 استكمال* مؤسسة تدريبية مؤسسة تعميمية
 - - : تقانة اإلنتاج

 7 = - التدريبات العممية
 - - 9 الرسم اليندسي الميكانيكي

 23 المجموع
 

 استكمال المنهاج الذي ال يمكن تنفيذه ضمن المؤسسات التدريبية. *
اليندسي تدرس مادة الرسم اليندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعيًا لكتاب الرسم  مالحظة:

 باستخدام الحاسب، وذلك في المين اآلتية: اليندسي ب الرسم اليدوي، وساعتين أسبوعيًا لكتا
التصنيع   –التصنيع الميكانيكي  –ميكانيك وكيرباء المركبات  - المحام وتشكيل المعادن/ تعميم مزدوج  -المحام وتشكيل المعادن 

التدفئة  –التكييف والتبريد  –النسيج  –الغزل  –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –الميكانيكي/ تعميم مزدوج 
 .والتمديدات

 



 

 21صفحة  9102/9191راسية للتعلين الثانوي المهني للعام الدراسي الخطة الد

 

 
 مهنة التصنيع الميكانيكي   - التخصصية المهنية لمواد العموم الحصص الدراسية  -1-2-15

 

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف األول( -أ
 55  *آالت التشغيل

 :  *الميارات اليدوية
 7 نيكيالميكا الرسم اليندسي

 20 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثاني(  -ب

المواد المستخدمة في التصنيع 
 **ولحاميا 

 المواد المستخدمة في التصنيع 
7 

 عمميات المحام
 : عمميات الخراطة

 = عمميات التفريز والتجميخ
 9 الرسم اليندسي الميكانيكي

 23 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثالث(  -ج 

 > CNCاآلالت المبرمجة 
 54 قطع الموالب والمسننات

 9 الرسم اليندسي الميكانيكي
 23 المجموع

 

 .ي* تدرس الوحدات األولى والثانية والثالثة في الفصل األول وتدرس الوحدات الرابعة والخامسة في الفصل الثان
يدرس كتاب المواد المستخدمة في التصنيع بمعدل ساعة واحدة اسبوعيًا وكتاب عمميات المحام بمعدل ساعتين اسبوعيًا عمى **

 مدار العام الدراسي.
اليندسي تدرس مادة الرسم اليندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعيًا لكتاب الرسم  مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المين اآلتية: اليندسي وساعتين أسبوعيًا لكتاب الرسم  اليدوي،

التصنيع   –التصنيع الميكانيكي  –ميكانيك وكيرباء المركبات  -المحام وتشكيل المعادن/ تعميم مزدوج   -المحام وتشكيل المعادن 
التدفئة  –التكييف والتبريد  –النسيج  –الغزل  –ات الزراعية اآلليات والمعد –النماذج والسباكة  –الميكانيكي/ تعميم مزدوج 

 .والتمديدات
 
 
 
 



 

 22صفحة  9102/9191راسية للتعلين الثانوي المهني للعام الدراسي الخطة الد

 

 /مهنة التصنيع الميكانيكي /تعميم مزدوج – التخصصية المهنية لمواد العموم الحصص الدراسية  -1-2-16
 

 / مؤسسة تعميميةعدد الحصص األسبوعية ) الصف األول( العموم المهنية التخصصية
 9 اسية الميارات األس

 7 آالت النشر وآالت القشط
 8 آالت الثقب وآالت الخراطة

 8 آالت التفريز
 9 (CNC- CAD -مخابر ) كيرباء وتحكم 

 7 الميكانيكي الرسم اليندسي
 24 المجموع

 (الصف الثاني)العموم المهنية التخصصية
 عدد الحصص األسبوعية

 *استكمال مؤسسة تدريبية مؤسسة تعميمية
 - 9 (- CNCر ) كيرباء وتحكم مخاب

6 
 8 7 التشغيل عمى آالت الخراطة
 8 7 التشغيل عمى آالت التفريز

 5 5 لحام معادن
 - 9 الرسم اليندسي الميكانيكي 

 28 المجموع 
 عدد الحصص األسبوعية الصف الثالث 
 مؤسسة تدريبية مؤسسة تعميمية العموم المهنية التخصصية .أ 

 - CNC 7ة اآلالت المبرمج
 - 7 قطع الموالب والمسننات

 - 9 الرسم اليندسي الميكانيكي
 التدريبات العممية .ب 

 CNC 6 8اآلالت المبرمجة 
 8 6 قطع الموالب والمسننات

 8 6 ** ميارات مجمعة
 29 المجموع 

 

 دريبية.* استكمال التدريب في المؤسسة التعميمية لموحدات التي ال يمكن تنفيذىا في المؤسسة الت
 تنفذ من خالل النماذج االمتحانية لمادة التدريبات العممية المنفذة في الدورات االمتحانية السابقة. ** ميارات مجمعة 

اليدوي، اليندسي تدرس مادة الرسم اليندسي الميكانيكي في الصفين الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعيًا لكتاب الرسم  مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المين اآلتية: اليندسي ًا لكتاب الرسم وساعتين أسبوعي

التصنيع  الميكانيكي/  –التصنيع الميكانيكي  –ميكانيك وكيرباء المركبات  -المحام وتشكيل المعادن/ تعميم مزدوج   -المحام وتشكيل المعادن 
 .التدفئة والتمديدات –التكييف والتبريد  –النسيج  –لغزل ا –اآلليات والمعدات الزراعية  –النماذج والسباكة  –تعميم مزدوج 



 

 23صفحة  9102/9191راسية للتعلين الثانوي المهني للعام الدراسي الخطة الد

 

 نجارة األثاث والزخرفة مهنة  -التخصصية المهنية لمواد العموم الحصص الدراسية  -1-2-17 
 

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

 8 *الفني الرسم والتصميم
 5العدد اليدوية / ف

 6 مادة واحدة
 6اآلالت / ف

 >5  تقنيات النجارة العامة
 24 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية  العموم المهنية التخصصية ) الصف الثاني( -ب
 8 *الرسم والتصميم الفني

 6 التجييزات والمعدات
 >5 تقنيات نجارة األثاث والزخرفة

 24 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية  () الصف الثالثالعموم المهنية التخصصية  -ج 

 8 الرسم والتصميم الفني
 64 تقنيات نجارة األثاث ومقايستيا

 24 المجموع
 

بمعدل ثالث ساعات أسبوعيًا لوحدات الرسم والتصميم الفني وساعة واحدة  لوحدة  الصفوف كافة في  مادة الرسم والتصميم الفني تدرس* 
 الرسم بواسطة الحاسوب.

 

 

 



 

 24صفحة  9102/9191راسية للتعلين الثانوي المهني للعام الدراسي الخطة الد

 

  مهنة صيانة األجهزة الطبية -التخصصية المهنية لمواد العموم الدرسية الحصص  -1-2-18
 

 عدد الحصص األسبوعية  العموم المهنية التخصصية ) الصف األول( -أ
 9 *دارات التيار المستمر والمتناوب

 9 *الثنائيات والترانزستورات
 9 **الدارات المنطقية

 7 الفيزيولوجيا و التشريح 
 7 بية التطبيقات الط

 21 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثاني(  -ب

 : 5 تقانة األجيزة الطبية
 8 أنظمة اليواء المضغوط

 8 ** لكترونيةالدارات اإل
 8 ** الدارات الرقمية
 8 ***وتصنيعيا  كترونية باستخدام الحاسوبلرسم الدارات اإل

 66 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية عموم المهنية التخصصية ) الصف الثالث( ال -ج
 8 اإلشعاعية طبيةالجيزة األ

 8 القياسات الحيوية الطبية
 8 أسس مينية طبية

 > 6تقانة األجيزة الطبية 
 20 المجموع

 

 مين التقنيات اإللكترونية واالتصاالت والميكاترونكس.مشترك مع *
 .والتقنيات اإللكترونية واالتصاالت والميكاترونكس حاسوبتقنيات ال مشترك مع مين**

 .التقنيات اإللكترونية واالتصاالت تي***مشترك مع مين
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 مهنة صناعة األلبسة/التعميم المزدوج/ - التخصصية المهنية لمواد العموم  الحصص الدراسية -1-2-19
 

 الصف األول
 عدد الحصص األسبوعية

 مالحظات يبيةتدر  مؤسسة تعميمية مؤسسة
 العموم المهنية التخصصية -أ

  - 2 تكنولوجيا النسيج  
 التدريبات العممية -ب

نشاء القوالب حاسوبياً تصميم    - 8 *األزياء وا 

 - 8 تجييزاتاآلالت وال
 مادة امتحانية أساسية واحدة

 - 56 ميارات الخياطةإنشاء القوالب و 
 22 المجموع

 الثانيالصف   
 األسبوعية عدد الحصص

 مالحظات مؤسسة تدريبية مؤسسة تعميمية
 العموم المهنية التخصصية -أ

  - 6 تكنولوجيا النسيج وتصنيع األلبسة
 التدريبات العممية -ب

  - 6 إنشاء القوالب حاسوبياً 
  - 6 تصميم األزياء

 58 8 إنشاء القوالب وميارات الخياطة
 مادة امتحانية أساسية واحدة

 - 8 والميارات اآلالت
 28 المجموع

 الصف الثالث 
 عدد الحصص األسبوعية

 مالحظات مؤسسة تدريبية مؤسسة تعميمية
 العموم المهنية التخصصية -أ

  - 6 وجودتو إدارة اإلنتاج
 التدريبات العممية -ب

  - 6 إنشاء القوالب حاسوبياً 
  - 6 تصميم األزياء

نشاء القوالب ومياراتاآلالت و   مادة امتحانية أساسية واحدة 58 : الخياطة ا 
 26 المجموع

 وانشاء القوالب حاسوبيًا لمصف األول الثانوي خالل الفصمين ساعتين لكل مادة.تصميم األزياء  كتابدرس ي   *
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 مواد الثقافة العامة لممرحمة الثانوية المهنية التجارية 2-1

 

 سبوعيةدد الحصص األع المــــــادة

 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول مواد الثقافة العامة

 5 5 5 التربية الدينية
 5 5 5 التربية الوطنية
 7 7 7 المغة العربية

 9 8 8 المغة اإلنكميزية
 5 5 5 التربية الرياضية

 11 10 10 المجموع
 

 
 
 

 
 

 
 

 ىية المهنية التجاريةللمرحلة الثان الحصص الدراسية -2
 



 

 27صفحة  9102/9191راسية للتعلين الثانوي المهني للعام الدراسي الخطة الد

 

 لممرحمة الثانوية المهنية التجاريةنية التخصصية مواد العموم المهالحصص الدراسية ل 2 – 2
 

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف األول( -أ
 9 أساسيات المحاسبة

 7 مبادئ اإلدارة والسكرتاريا
 6 مبادئ القانون المدني والتجاري

 6 الرياضيات المالية
 6 حصاءاإل

 7 ةتطبيقات الحاسب في العموم التجاري
 17 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثاني( -ب
 9 أساسيات المحاسبة )التسويات الجردية(

 6 المحاسبة الضريبية
 6 دارة المشتريات والمخازنإ

 6 مبادئ االقتصاد
 6 الرياضيات المالية

 6 حصاءاإل
 7 تطبيقات الحاسب في العموم التجارية
 18 لمجموعا

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثالث(  -ج 
 7 محاسبة منشآت مالية

 6 المحاسبة الخاصة
 6 محاسبة التكاليف 

 7 الرياضيات واإلحصاء 
 7 الرياضيات المالية 

 7 مبادئ التسويق
 7 تطبيقات الحاسب في العموم التجارية

 19 المجموع
 
 



 

 28صفحة  9102/9191راسية للتعلين الثانوي المهني للعام الدراسي الخطة الد

 

 
 

الحالقة والتجميل( +  -مواد الثقافة العامة لممرحمة الثانوية المهنية النسوية لمهنتي)خياطة المالبس  1- 3
 مهنة صناعة األلبسة/التعميم المزدوج

  

 سبوعيةعدد الحصص األ المــــــادة

 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول مواد الثقافة العامة لجميع المهن  -أ

 5 5 5 التربية الدينية  
 5 5 5 التربية الوطنية 
 6 6 6 المغة العربية  
 8 7 7 المغة اإلنكميزية 
 5 5 5 التربية الرياضية 

 مواد العموم األساسية لجميع المهن  -ب
 6 6 6 الرياضيات 
 6 6 6 الفيزياء والكيمياء 

 13 12 12 المجموع
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  النسىية الثانىية المهنيةللمرحلة  الحصص الدراسية -3

 

 
 



 

 29صفحة  9102/9191راسية للتعلين الثانوي المهني للعام الدراسي الخطة الد

 

 :لممرحمة الثانوية المهنية النسويةمواد العموم المهنية التخصصية  2 -3 
 

 مهنة خياطة المالبس -التخصصية المهنية العموم لمواد الدرسية الحصص   2-1 -3

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف األول( -أ
 7  اآلالت 
 6 (5)التطريز
 6 (5) الكروشيو

 7 يممبادئ التصم
 6 مدخل لمفنون التشكيمية والتطبيقية

 56 فن التفصيل والخياطة
 24 المجموع

 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثاني(  -ب
 56 فن التفصيل والخياطة

 6 تصميم األزياء
 7 بء باستخدام الحاستصميم األزيا

 7 ( 6التطريز)
 6 (6) الكروشيو
 6 تشكيمية والتطبيقيةالفنون ال

 24 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثالث(  -ج 
 56 /جديدالتفصيل والخياطةفن 

 6 /جديد (7) الكروشيو
 7 /جديد (7التطريز )
 6 /جديدألزياءتصميم ا

 7 /جديدبء باستخدام الحاستصميم األزيا
 6 /جديديةالفنون التشكيمية والتطبيق

 24 المجموع
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 مهنة الحالقة والتجميل  -التخصصية المهنية لمواد العموم الحصص الدرسية   2-2 -3
 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف األول( -أ

 6 الصحة التجميمية 
 54 ( 5فن الحالقة )
 54 (5فن التجميل )

 22 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية ية التخصصية ) الصف الثاني( العموم المهن -ب

 55 (6فن الحالقة )
 55 (6فن التجميل )

 22 المجموع
 عدد الحصص األسبوعية العموم المهنية التخصصية ) الصف الثالث(  -ج

 55 (7فن الحالقة )
 55 (7فن التجميل )

 22 المجموع
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