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 (2) 
 
 

 العام الدراسي تقويم 
 م2222-2221

 



 تقويم العام الدراسي 2020 - 2021

الیوم
1623306132027411182518152229613202731017األحد
1724317142128512192629162330714212841118اإلثنین
182518152229613202731017241815222951219الثالثاء
حرب تشرین التحریریة 6ت 1926291623307142128411182529162330613201األربعاء

عید المولد النبوي الشریف 29ت 20273101724181522295121926310172431714211الخمیس

عید المیالد المجید25ك2128411182529162330613202741118251815221الجمعة

رأس السنة المیالدیة1ك22295121926310172431714212851219262916232السبت

العطلة االنتصافیة15ك 2-23ك2عدد األیام

عید المعلم18 آذار 

عید األم 21 آذار 

عید الفصح الغربي 4 نیسان الیوم

عید الجالء17 نیسان 243171421287142128411182529162330األحد

عید العمال 1 أيار 25181522181522295121926310172431اإلثنین

عید الفصح الشرقي2 أيار 262916232916233061320274111825الثالثاء

عید الشھداء 6 أيار  27310172431017243171421285121926األربعاء

عید الفطر السعید13-14-15 أيار2841118254111825181522296132027الخمیس

2951219265121926291623307142128الجمعة
3061320276132027310172418152229السبت

عدد األیام

 

2021

14ـــــــــ

6

شباطكانون ثاني

أیلول

الفصل الثاني

تشرین أول

10

حزیران

كانون ثاني

العطل الرسمیة في یومي الجمعة والسبت
العطلة األسبوعیة یومي الجمعة والسبت

العطل الرسمیة في أیام الدوام الفعلیة

بدء الدوام

84

أیام امتحانات الفصلین 1 + 2
العطلة االنتصافیة

نیسان

1784

لي
لفع

م ا
دوا

 ال
یام

ع أ
مو

مج

بدء امتحانات شھادة التعلیم األساسي والثانویة العامة 

88عدد أیام الفصل األول

الفصل األول

88

عدد أیام الفصل الثاني

آب

المجموع
اسبوعاً

172
34.4 عدد أسابیع الدوام الفعلي للعام 2021-2020

دوام اإلداریین والمعلمین والمدرسین بدءاً من 

صباح األحد 6 أیلول  2020 ودوام التالمیذ 

والطالب بدءاً من صباح األحد 13 أیلول2020

لي
لفع

م ا
دوا

 ال
یام

ع أ
مو

مج

مواعید العطل الرسمیة

أیار

19

ــــــــــ

آذار

23

20

تشرین ثاني

22

كانون األول
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 الجمهىرية العربية السىرية

 وزارة التربية       

 

 

 

 (3  ) 

 

  وسير الدوام الحصص الدرسية

 للتعلين العام والريفي

 م0201-0202لعام 



 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

 2 2     *التربية المهنية

 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



 

 

  0201-0202لممناهج 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 

   **1 0 0 واالتصاالت المعموماتتكنولوجيا 

   1 1 1 التربية الموسيقية

   0 0 0 الرياضية التربية

 1 1 1 الفنون الجمالية والبصرية 
  

   31 31 31 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 



  ٢٠٢١-٢٠٢٠للعام الدراسي التعلیم الثانوي 

 المواد الدراسیة
 الثالث الثانوي الثاني الثانوي األول الثانوي

 األدبي العلمي
 العلمي

 
 األدبي العلمي األدبي

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ التربیة الدینیة

 ٨ ٤ ٦ ٤ ٦ ٤ اللغة العربیة

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ التربیة الوطنیة

 اللغة األجنبیة
 ٥ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ إنكلیزي

 ٥ ٤ ٣ ٢ ٣ ٢ / روسيفرنسي

 ٥ - ٤ ١ ۲ ۱ اإلنسانیةالفلسفة والعلوم 

 ٣ - ۳ - ۲ ١ التاریخ

 ٣ - ۳ - ۲ ١ الجغرافیا

 - ٨ ٢ ٦ ٣ ٥ إحصاء واحتماالت  /الریاضیات  

 - - ۱ ۱ ١ ١ تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 - ٥ - ٤ ١ ٣ الفیزیاء

 - ٢ - ۲ ١ ٢ الكیمیاء

 - ٣ - ۳ ٢ ٣ واألرض حیاءألعلم ا

 - - ۱ ١ ۱ ١ البصریة والجمالیةالتربیة الفنیة 

 ١ ۱ ۲ ٢ ٢ ٢ لریاضیةالجسدیة واالتربیة 

 ٣١ ٣٢ ٣٢ ٣٢ ٣٢ ٣٢ المجموع
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 السورية العربية مهوريةالج

 التربية وزارة       
 
 
 
 

(3 – 2 ) 
 
 

 دوام ال سير
 العام الدراسيفي 

 م2222-2221
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 التعميم العام –أواًل 
 الدوام الكامل -1

  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  -1ين رقم ) ق الجدولـوفدقيقة  (15)منهما  دة كل  ـدقيقة وفي كل دوام فرصتان م (45)مدة الحصة في هذا الدوام      
 :يناآلتي ب( -1) و

 

 ب ( -1أ (                                               جدول )  -1جدول )

 لحصةا لتوقيتا لمدةا  لحصةا التوقيت المدة
 8115 د 45

 
د 45  ألولىا 7132 -  ألولىا 8122 - 8145 

د 45  لثانيةا 8115 - 9122 د 45  لثانيةا 8145 - 9132 
صة لفر ا 9122 - 9115 د 15

 األولى
لفرصة ا 9132 - 9145 د 15 

 لثالثةا 9145 - 12132 د 45  لثالثةا 9115 - 12122 د 45 األولى
 لرابعةا 12132 - 11115 د 45  لرابعةا 12122 - 12145 د 45
لفرصة ا 12145 - 11122 د 15

 الثانية
لفرصة ا 11115 - 11132 د 15 

 لخامسةا 11132 - 12115 د 45  لخامسةا 11122 - 11145 د 45 الثانية
 السادسة 12115  13122 د 45  السادسة 11145 - 12132 د 45
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 من التعميم األساسي والمرحمة الثانوية1 (السابع والثامن والتاسع)ي الصفوف ف -1-2
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
 8115 د 45

 

د 45  ألولىا 7132 -  ألولىا 8122 - 8145 
د 45  لثانيةا 8115 - 9122 د 45  لثانيةا 8145 - 9132 
لفرصة ا 9122 - 9115 د 15

 األولى
 لفرصة األولىا 9132 - 9145 د 15 

 لثالثةا 9145 - 12132 د 45  لثالثةا 9115 - 12122 د 45
12145 د 45

55 
 لرابعةا 12132 - 11115 د 45  لرابعةا 12122 -

لفرصة ا 12145 - 11122 د 15
 الثانية

 لفرصة الثانيةا 11115 - 11132 د 15 
 لخامسةا 11132 - 12115 د 45  لخامسةا 11122 - 11145 د 45
 السادسة 12115  13122 د 45  السادسة 11145 - 12132 د 45
 السابعة 13122 - 13145 د 45  السابعة 12132 - 13115 د 45
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 الدوام النصفي –2

 متعميم األساسي:ل السادس وحتى الصف األولمن الصف  الحمقة األولىمدارس   2-1

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

  1الدوام النصفي صيفًا وشتاءً  دقيقة في (42)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 
 سبوعيًا1بالتناوب 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

 12142-12122 8112-7132 د42 ألولىا

 13122-12142 8152-8112 د42 لثانيةا
 13132-13122 9122-8152 د12 لفرصة األولىا

 14112-13132 9142-9122 د42 لثالثةا
 14152-14112 12122-9142 د42 لرابعةا

 15122-14152 12132-12122 د12 نيةلفرصة الثاا
 15142-15122  11112-12132 د42 لخامسةا

 16122-15142  11152-11112 د42 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 (31) ،( 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 6-1من 
 29 5 6 6 6 6 مسائي 6-1من 
 31 6 6 6 6 7 صباحي9 -7من
 31 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

 13112-12132 8112-7132 د42 ألولىا
 13152-13112 8152-8112 د42 لثانيةا

 14122-13152 9122-8152 د12 لفرصة األولىا
 14142-14122 9142-9122 د42 لثالثةا
 15122-14142 12122-9142 د42 لرابعةا

 15132-15122 12132-12122 د12 لفرصة الثانيةا
 16112-15132 11112-12132 د42 لخامسةا

 16152-16112  11152-11112 د42 السادسة
 17132-16152 12132-11152 د42 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

 31 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

 31 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

 13112-12132 8112-7132 د42 ألولىا
 13152-13112 8152-8112 د42 لثانيةا

 14122-13152 9122-8152 د12 لفرصة األولىا
 14142-14122 9142-9122 د42 لثالثةا
 15122-14142 12122-9142 د42 لرابعةا

 15132-15122 12132-12122 د12 لفرصة الثانيةا
 16112-15132 11112-12132 د42 لخامسةا

 16152-16112  11152-11112 د42 السادسة
 17132-16152 12132-11152 د42 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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 1بالتناوب أسبوعياً  ثانوي مع ثانوي( ) لممرحمة الثانوية في المدارس ذات الدوام النصفي ةسيتوقيت الحصص الدر ( 12)رقم جدول 
 

 لتوقيت الصباحي ا المدة لحصةا

 
 ي ئامسالتوقيت ال

 13112-12132 8112-7132 د42 ألولىا
 13152-13112 8152-8112 د42 لثانيةا

 14122-13152 9122-8152 د12 لفرصة األولىا
 14142-14122 9142-9122 د42 لثالثةا
 15122-14142 12122-9142 د42 لرابعةا

 15132-15122 12132-12122 د12 لفرصة الثانيةا
 16112-15132 11112-12132 د42 لخامسةا

 16152-16112  11152-11112 د42 السادسة
 17132-16152 12132-11152 د42 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 –ثانيًا 
حصـة ولمصـفوف الرابـع والخـامس  /29/عدد الحصص األسبوعية لمخطة الدرسية لمتعميم الريفي لمصـفوف األول والثـاني والثالـث 

 تي:اآل (1) / حصة وفق الجدول32والسادس /

 ( في التعميم الريفي6-1( الخطة الدرسية لمصفوف )1جدول ) 
 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

 8115 د 45

 

د 45  ألولىا 7132 -  ألولىا 8122 - 8145 

د 45  لثانيةا 8115 - 9122 د 45  لثانيةا 8145 - 9132 

لفرصة ا 9122 - 9115 د 15
 األولى

لفرصة ا 9132 - 9145 د 15 
 األولى

 ثالثةلا 9145 - 12132 د 45  لثالثةا 9115 - 12122 د 45

 لرابعةا 12132 - 11115 د 45  لرابعةا 12122 - 12145 د 45

لفرصة ا 12145 - 11122 د 15
 الثانية

لفرصة ا 11115 - 11132 د 15 
 الثانية

 لخامسةا 11132 - 12115 د 45  لخامسةا 11122 - 11145 د 45

 السادسة 12115 - 13122 د 45  السادسة 11145 - 12132 د 45

 السابعة -13122 - 13145 د45  السابعة  12132 - 13115 د 45

 



 
 
 
 

)٤( 
 

 
 

 

 الحصص الدرسیة
للتعلیم  وسیر الدوام 
 المھني

 1صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



 
 
 

 

 )١-٤( 
 

 سیر الدوام في مدارس التعلیم المهني 
 )النسوي –التجاري  –الصناعي (

 
 
 

 2صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



 

 مدارس التعلیم المهني
 

 المهني الصناعي: الثانوي التعلیم -أ
 حسب(احًا أو الساعة الثامنة صباحاً یبدأ الدوام الصباحي الساعة السابعة والنصف صب -

 دقیقة. ١٥ومدة كل فرصة  ،دقیقة ٤٥طبیعة المنطقة) وتكون مدة الحصة الدرسیة 
یترك إلدارة الثانویة المهنیة وحسب الطاقة االستیعابیة للورشات والمخابر توزیع الساعات  -

 األسبوعیة حسب واقع كل ثانویة.
 

 التعلیم الثانوي المهني التجاري: -ب
حسب (احًا أو الساعة الثامنة صباحاً ة والنصف صبیبدأ الدوام الصباحي الساعة السابع -

 دقیقة. ١٥ومدة كل فرصة  ،دقیقة ٤٥طبیعة المنطقة) وتكون مدة الحصة الدرسیة 
 
 التعلیم الثانوي المهني النسوي: -ج

حسب (احًا أو الساعة الثامنة صباحاً یبدأ الدوام الصباحي الساعة السابعة والنصف صب -
 دقیقة. ١٥ومدة كل فرصة  ،دقیقة ٤٥لحصة الدرسیة طبیعة المنطقة) وتكون مدة ا

 
 الدوام الشتوي:

 یكون الدوام الشتوي وفق اآلتي:
 دقیقة. ٤٠دقائق حیث تصبح  ٥تختصر مدة كل حصة  -
 .دقائق ١٠دقائق حیث تصبح  ٥تختصر مدة كل فرصة  -
 .م ٢٠٢١یبدأ الدوام الشتوي من بدایة التوقیت الشتوي وحتى نهایة شهر شباط  -

 3صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



 
 ) النسوي –التجاري  –لتعلیم (الصناعيان مه

٢٠٢١-٢٠٢٠ 
 

 تقنیات الحاسوب   -١
 التقنیات اإللكترونیة -٢
 االتصاالت -٣
 المیكاترونكس -٤
 مزدوج/تعلیم /المیكاترونكس -٥
 التقنیات الكهربائیة -٦
   التكییف والتبرید -٧
 التدفئة والتمدیدات -٨
 النماذج والسباكة -٩
 میكانیك وكهرباء المركبات -١٠
 زراعیةاآللیات والمعدات ال -١١
 النسیج    -١٢
 الغزل -١٣
 اللحام وتشكیل المعادن -١٤
 /اللحام وتشكیل المعادن/تعلیم مزدوج -١٥
 التصنیع المیكانیكي   -١٦
 /التصنیع المیكانیكي /تعلیم مزدوج -١٧
 نجارة األثاث والزخرفة  -١٨
 صیانة األجهزة الطبیة -١٩
 مزدوج/تعلیم صناعة األلبسة / -٢٠
 التجاري -٢١
 خیاطة المالبس -٢٢
 الحالقة والتجمیل -٢٣

  

 
 4صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



 

 

)٢-٤( 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

الحصص الدراسیة 
 للتعلیم المھني

 5صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



 
 

 
 

 في التعلیم الصناعي لمواد المشتركةالحصص الدراسیة ل -١-١
 
 

 سبوعیةعدد الحصص األ المــــــادة

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

 ١ ١ ١ التربیة الدینیة  

 ١ ١ ١ الوطنیةالتربیة  

 ٢ ٢ ٢ اللغة العربیة  

 ٤ ٣ ٣ اللغة اإلنكلیزیة

 ١ ١ ١ التربیة الریاضیة   

 مواد العلوم األساسیة لجمیع المهن -ب

 ٤ ٣ ٣ الریاضیات 

 ٣ ٣ ٣ الفیزیاء والكیمیاء 
 ١٦ ١٤ ١٤ المجموع

 

 تي:وفق اآل ل صفكیزیة في اللغة االنكلمادة تدرس  مالحظة:
 كتاب للمهن المیكانیكیة ومهنة نجارة األثاث والزخرفة. •
صیانة األجهزة  -االتصاالت -المیكاترونكس -التقنیات الكهربائیة -التقنیات اإللكترونیة -كتاب لمهن / تقنیات الحاسوب •

 الطبیة/.

 الصناعیةللمرحلة الثانویة المھنیة  الحصص الدراسیة -۱

 
 

 6صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



 :مواد العلوم المهنیة التخصصیة في التعلیم الصناعي -٢-١
 

 مهنة تقنیات الحاسوب   -التخصصیة المهنیة العلوم واد لمسیة االدر  حصصال -١-٢-١
 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 ٤ اإللكترونیاتالكهرباء و مبادئ 

 ٤ * الدارات المنطقیة

 ٤ )١البرمجة (

 ٤ )١أنظمة التشغیل (

 ٤ بنیة الحواسیب
 ٢٠ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة  صیة ( الصف الثاني)العلوم المهنیة التخص -ب

 ٤  * الدارات اإللكترونیة

 ٤ * الدارات الرقمیة

 ٤ )٢البرمجة (

 ٤ )١(الصیانة المادیة والبرمجیة 

 ٤ **الشبكات الحاسوبیة
 ٢٠ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة  العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث) -ج 

 ٦ )٣البرمجة (
 ٦ )٢نة المادیة والبرمجیة (الصیا

 ٤ تصمیم مواقع ویب 
 ٤ إدارة الشبكات

 ٢٠ المجموع
 

 جهزة الطبیة.كس وصیانة األالمیكاترونو التقنیات اإللكترونیة واالتصاالت *مشترك مع مهن 
 **مشترك مع مهنة االتصاالت.

 
 
 
 

 7صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



 نیات اإللكترونیةالتقمهنة  -التخصصیة المهنیة  لمواد العلومالحصص الدراسیة  -٢-٢-١
 

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 ٥  *الثنائیات والترانزستورات

 ٥ دارات التیار المستمر والمتناوب*

 ٥ الدارات المنطقیة**

 ٥ رسم الدارات اإللكترونیة باستخدام الحاسوب وتصنیعها***

 ٢٠ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة خصصیة ( الصف الثاني)العلوم المهنیة الت -ب

 ٥ الدارات الرقمیة**

 ٥ الدارات اإللكترونیة**

 ٥   *االتصاالت***مبادئ 

 ٥ إلكترونیات القدرة

 ٢٠ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث)  -ج 

 ٥ التلفزیون

 ٥ صیانة األجهزة اإللكترونیة

 ٥ وائیات والمستقبالت الفضائیةاله

 ٥ أنظمة الحمایة واإلنذار

 ٢٠ المجموع
 

 .وصیانة األجهزة الطبیة واالتصاالت المیكاترونكسمشترك مع مهن  *
 وصیانة األجهزة الطبیة.  واالتصاالت وتقنیات الحاسوب المیكاترونكسمشترك مع مهن  **

 الطبیة. وصیانة األجهزة االتصاالت تي***  مشترك مع مهن
 **** مشترك مع مهنة االتصاالت.
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 مهنة االتصاالت -التخصصیة المهنیة  لمواد العلومسیة االدر  حصصال -٣-٢-١
 

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول ) -أ

 ٥ الثنائیات والترانزستورات* 

 ٥ دارات التیار المستمر والمتناوب*

 ٥ یة**الدارات المنطق

 ٥ رسم الدارات اإللكترونیة باستخدام الحاسوب وتصنیعها***

 ٢٠ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة ) العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني -ب

 ٥ **الدارات الرقمیة

 ٥ **الدارات اإللكترونیة

 ٥ ****االتصاالتمبادئ 

 ٥ أساسیات الماتالب

 ٢٠ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة یة التخصصیة ( الصف الثالث ) العلوم المهن -ج

 ٥ االتصاالت الرقمیة

 ٥ االتصاالت المتنقلة والمقاسم الهاتفیة

 ٥ الرادارو الكهرطیسیة وتطبیقاتها في الهوائیات 

 ٥ الشبكات الحاسوبیة *****

 ٢٠ المجموع
 جهزة الطبیة.والتقنیات اإللكترونیة وصیانة األ المیكاترونكس* مشترك مع مهن 

 والتقنیات اإللكترونیة وتقنیات الحاسوب وصیانة األجهزة الطبیة.  المیكاترونكس** مشترك مع مهن 
 وصیانة األجهزة الطبیة. التقنیات اإللكترونیةمهنتي ***  مشترك مع 

 مشترك مع مهنة التقنیات اإللكترونیة.**** 
 الحاسوب.تقنیات مشترك مع مهنة  *****
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 المیكاترونكس مهنة - التخصصیة المهنیة  لمواد العلومسیة االدر  حصصال -٤-٢-١
 

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 ٥ *الثنائیات والترانزستورات

 ٥ دارات التیار المستمر والمتناوب*

 ٥ الدارات المنطقیة**

 ٥ الرسم المهني االختصاصي

 ٢٠ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني) -ب

 ٥ *الدارات الرقمیة*

 ٥ الصغریة المتحكماتبرمجة 

 ٥ **الدارات اإللكترونیة

 ٥ أنظمة التحكم بالهواء المضغوط

 ٢٠ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث)  -ج 

 ٤  السوائل (الهیدرولیك)أنظمة التحكم ب

 ٤ /اآللي/دارات التحكم اإللكتروني

 ٤  CNCخراطة وتفریز عادي ومبرمج 

 ٤ التحكم باآلالت الكهربائیة

 ٤ PLCالتحكم اآللي المبرمج 

 ٢٠ المجموع
 

 واالتصاالت وصیانة األجهزة الطبیة. التقنیات اإللكترونیة* مشترك مع مهن 
 واالتصاالت وتقنیات الحاسوب وصیانة األجهزة الطبیة.  اإللكترونیة التقنیات** مشترك مع مهن 
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 /تعلیم مزدوج/ مهنة المیكاترونكس -سیة لمواد العلوم المهنیة التخصصیة  االدر  حصصال -٥-٢-١
 

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 ٥ الثنائیات والترانزستورات*

 ٥ ت التیار المستمر والمتناوب*دارا

 ٥ الدارات المنطقیة**

 ٥ الرسم المهني االختصاصي

 ٢٠ المجموع

 العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني) -ب
 عدد الحصص األسبوعیة

 مؤسسة تدریبیة مؤسسة تعلیمیة

 ٣ ٢ الدارات الرقمیة**

 ٣ ٢ برمجة المتحكمات الصغریة

 ٣ ٢ **الدارات اإللكترونیة

 ٣ ٢ أنظمة التحكم بالهواء المضغوط

 ٢٠ المجموع
 

 * مشترك مع مهن التقنیات اإللكترونیة واالتصاالت وصیانة األجهزة الطبیة.
 ** مشترك مع مهن التقنیات اإللكترونیة واالتصاالت وتقنیات الحاسوب وصیانة األجهزة الطبیة. 
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 التقنیات الكهربائیة مهنة -التخصصیة المهنیة  واد العلوملمالحصص الدراسیة  -٦-٢-١
 

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 ٨  أسس الكهرباء

 ٤ * )١الرسم المهني الكهربائي (

 ٤ )١(لكترونیات اإل

 ٤   التمدیدات الكهربائیة
 ٢٠ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة  صف الثاني)العلوم المهنیة التخصصیة ( ال -ب

 ٨ ) ١اآلالت الكهربائیة (

 ٤ لتمدیدات الكهربائیةوا لحمایةا

 ٤ *) ٢الرسم المهني الكهربائي (

 ٤ )٢(لكترونیات اإل
 ٢٠ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة  العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث) -ج 

 ٨  ** )٢(اآلالت الكهربائیة 

 ٤ * )٣(المهني الكهربائي الرسم 

 ٤  )٣(لكترونیات اإل

 ٤ والتحكم اآلليالقیادة 

 ٢٠ المجموع
 
 

، للرسم على دفتر الطالببمعدل ساعتین أسبوعیًا والثالث الثانوي األول والثاني  وففي الصف الرسم المهني الكهربائيدرس مادة تُ  *
 ب. و وساعتین أسبوعیًا للرسم باستخدام الحاس

 .اآلالت لمخبرعات لقسم لف اآلالت وأربع ساعات بمعدل أربع سا )٢(اآلالت الكهربائیة س مادة در ** تُ 
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 التكییف والتبریدمهنة  – التخصصیة المهنیة  لمواد العلومالحصص الدراسیة  -٧-٢-١

  

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 ٩ أعمال دارات التبرید

 ٩ أساسیات التكییف والتبرید

 ٣ المیكانیكي الرسم الهندسي
 ٢١ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني)  -ب

 ٩ العناصر المیكانیكیة األساسیة في دارات التكییف والتبرید

 ٩ والتبرید البسیطة أجهزة التكییف

 ٥ المیكانیكي الرسم الهندسي
 ٢٣ مجموعال

 عدد الحصص األسبوعیة ( الصف الثالث)  العلوم المهنیة التخصصیة -ج 
 ٩ أجهزة التبرید

 ٩ أجهزة التكییف
 ٥ التكییف والتبریدمهنة  /المیكانیكي  الرسم الهندسي

 ٢٣ المجموع
 

الهندسي ات أسبوعیًا لكتاب الرسم تدرس مادة الرسم الهندسي المیكانیكي في الصفین الثاني والثالث بمعدل ثالث ساع مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتیة: الهندسي الیدوي، وساعتین أسبوعیًا لكتاب الرسم 

التصنیع   –التصنیع المیكانیكي  –میكانیك وكهرباء المركبات  -اللحام وتشكیل المعادن/ تعلیم مزدوج   -اللحام وتشكیل المعادن 
التدفئة  –التكییف والتبرید  –النسیج  –الغزل  –اآللیات والمعدات الزراعیة  –النماذج والسباكة  –دوج المیكانیكي/ تعلیم مز 

 والتمدیدات.
 
 
 
 
 

 13صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



  مهنة التدفئة والتمدیدات - التخصصیة المهنیة لمواد العلوم الحصص الدراسیة  -٨-٢-١
  

 ةعدد الحصص األسبوعی العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 ٩ التدفئة والتمدیداتوأعمال مهارات 

 ٩ والتدفئة المبادئ األساسیة في الحرارة

 ٣ المیكانیكي الرسم الهندسي

 ٢١ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة  العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني) -ب

 ٩ األعمال الصحیة وشبكات المیاه والصرف الصحي

 ٩ یاهأسس التدفئة وأنظمة تسخین الم

 ٥ المیكانیكي الرسم الهندسي

 ٢٣ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة  العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث) -ج 

 ٦ منظومات التدفئة المركزیة

 ١٢ شبكات التدفئة المركزیة

 ٥ مهنة التدفئة والتمدیدات / المیكانیكي الهندسيالرسم 

 ٢٣ المجموع
 

الهندسي م الهندسي المیكانیكي في الصفین الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعیًا لكتاب الرسم تدرس مادة الرس مالحظة:
 وذلك في المهن اآلتیة:  باستخدام الحاسب.الهندسي الیدوي، وساعتین أسبوعیًا لكتاب الرسم 

التصنیع   –التصنیع المیكانیكي  –لمركبات میكانیك وكهرباء ا -اللحام وتشكیل المعادن/ تعلیم مزدوج   -اللحام وتشكیل المعادن 
التدفئة  –التكییف والتبرید  –النسیج  –الغزل  –اآللیات والمعدات الزراعیة  –النماذج والسباكة  –المیكانیكي/ تعلیم مزدوج 

 والتمدیدات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



 النماذج والسباكة مهنة -التخصصیة المهنیة لمواد العلوم الحصص الدراسیة  -٩-٢-١
 

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 المهارات األساسیة
 ١٢ مادة واحدة

 ١ف 
 ٢ف  النماذج الخشبیة

 ٦ مواد التصنیع وصهر المعادن

 ٣ المیكانیكي الرسم الهندسي

 ٢١ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني)  -ب

 ٩ طرائق السباكة 

 ٩ النمذجة والقوالب الرملیة

 ٥ المیكانیكي الرسم الهندسي

 ٢٣ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث)  -ج 

 ١٨ تكنولوجیا المعادن وطرائق السباكة

 ٥ الرسم الهندسي المیكانیكي

 ٢٣ المجموع
 

الهندسي ندسي المیكانیكي في الصفین الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعیًا لكتاب الرسم تدرس مادة الرسم اله مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتیة: الهندسي الیدوي، وساعتین أسبوعیًا لكتاب الرسم 

التصنیع   –التصنیع المیكانیكي  –بات میكانیك وكهرباء المرك  - اللحام وتشكیل المعادن/ تعلیم مزدوج  -اللحام وتشكیل المعادن 
التدفئة  –التكییف والتبرید  –النسیج  –الغزل  –اآللیات والمعدات الزراعیة  –النماذج والسباكة  –المیكانیكي/ تعلیم مزدوج 

 والتمدیدات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



 كباتمهنة میكانیك وكهرباء المر  – التخصصیة المهنیة لمواد العلوم الحصص الدراسیة  -١٠-٢-١
 

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول)  -أ

 ١٠ میكانیك المركبات

 ١٠ كهرباء المركبات

 ٣  المیكانیكي الرسم الهندسي

 ٢٣ المجموع
 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني)  -ب

 ٦ محركات البنزین
 ٦ نقل الحركة
 ٦ سیاراتكهرباء ال

 ٥ المیكانیكي الرسم الهندسي
 ٢٣ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث)  -ج
 ٧ دیزل داخليالحتراق االمحركات 

 ٧ دیزل حقن وقود أنظمة
 ٧ أنظمة التحكم في المركبات

 ٥ الرسم الهندسي المیكانیكي

 ٢٦ المجموع
 

الرسم الهندسي المیكانیكي في الصفین الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعیًا لكتاب الرسم الهندسي تدرس مادة  مالحظة:
 الیدوي، وساعتین أسبوعیًا لكتاب الرسم الهندسي باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتیة: 

التصنیع   –التصنیع المیكانیكي  –اء المركبات میكانیك وكهرب -اللحام وتشكیل المعادن/ تعلیم مزدوج   -اللحام وتشكیل المعادن 
التدفئة  –التكییف والتبرید  –النسیج  –الغزل  –اآللیات والمعدات الزراعیة  –النماذج والسباكة  –المیكانیكي/ تعلیم مزدوج 

 والتمدیدات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



 معدات الزراعیةمهنة اآللیات وال  – التخصصیة المهنیة لمواد العلوم الحصص الدراسیة  -١١-٢-١
 

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 اآللیات الزراعیة 
 ١ف آلیات جني المحاصیل 

١٠ 
 ٢ف دارات محرك الدیزل 

 المعدات الزراعیة 
 ١ف معدات تهیئة التربة ومعدات البذر 

١٠ 
 ٢ف معدات خدمة المزروعات 

 ٣ كيالرسم الهندسي المیكانی
 ٢٣ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني)  -ب

 ٨ محرك الدیزل ودارته األساسیة

 ٥ معدات جني المحاصیل

 ٥ معدات خدمة المزروعات

 ٥ الرسم الهندسي المیكانیكي

 ٢٣ المجموع

 سبوعیةعدد الحصص األ العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث)  -ج 

 ١٠ *والمضخات المائیة محركات الدیزل

 ٨ أجهزة نقل الحركة

 ٥ المیكانیكيالرسم الهندسي 

 ٢٣ المجموع
 

الهندسي تدرس مادة الرسم الهندسي المیكانیكي في الصفین الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعیًا لكتاب الرسم  مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتیة: الهندسي الیدوي، وساعتین أسبوعیًا لكتاب الرسم 

التصنیع   –التصنیع المیكانیكي  –میكانیك وكهرباء المركبات  -اللحام وتشكیل المعادن/ تعلیم مزدوج   -اللحام وتشكیل المعادن 
التدفئة  –التكییف والتبرید  –النسیج  –الغزل  –اآللیات والمعدات الزراعیة  –النماذج والسباكة  –المیكانیكي/ تعلیم مزدوج 

 .والتمدیدات
 

 تدرس مادة محركات الدیزل والمضخات المائیة في الصف الثالث بمعدل: *
 ساعات أسبوعیًا لكتاب محركات الدیزل. ٨ •
 ساعة أسبوعیًا لكتاب المضخات المائیة. ٢ •

 

 

 17صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



 

    النسیج    مهنة – التخصصیة المهنیة لمواد العلوم الحصص الدراسیة  -١٢-٢-١
 

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 ٤ المواد األولیة (الخامات)

 ٤ تراقیم الخیوط (النسیج)

 ٦ التراكیب النسیجیة

 ٦ اآلالت والتجهیزات

 ٣ الرسم الهندسي المیكانیكي
 ٢٣ المجموع

 األسبوعیةعدد الحصص  العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني)  -ب

 ٦ حسابات النساج

 ٦ التراكیب النسیجیة

 ٨                                                                                                                       تشغیل وصیانة آالت النسیج

 ٥ الرسم الهندسي المیكانیكي

 ٢٥ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث)  -ج 

 ٧  التراكیب النسیجیة
 ٥ حسابات النساج 

 ٨                                                                                                                        میكانیك آالت النسیج
 ٥ ندسي المیكانیكيالرسم اله

 ٢٥ المجموع
 

الهندسي تدرس مادة الرسم الهندسي المیكانیكي في الصفین الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعیًا لكتاب الرسم  مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتیة: الهندسي الیدوي، وساعتین أسبوعیًا لكتاب الرسم 

التصنیع   –التصنیع المیكانیكي  –میكانیك وكهرباء المركبات  -اللحام وتشكیل المعادن/ تعلیم مزدوج   -اللحام وتشكیل المعادن 
التدفئة  –التكییف والتبرید  –النسیج  –الغزل  –اآللیات والمعدات الزراعیة  –النماذج والسباكة  –المیكانیكي/ تعلیم مزدوج 

 .والتمدیدات
  
 

 18صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



 مهنة الغزل – التخصصیة المهنیة العلوم لمواد الحصص الدراسیة  -١٣-٢-١
 

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 ٨ وتراقیم الخیوط المواد األولیة

 ٦ مراحل عملیات الغزل

 ٦  )١( میكانیك آالت الغزل

 ٣ الرسم الهندسي المیكانیكي
 ٢٣ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة الثاني)  العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف -ب

 ١٠ ) ٢میكانیك آالت الغزل (

 ٥                                                                                                                        حسابات الغزل

 ٥                                                                                                                         مخبر الغزل ومراقبة الجودة

 ٥ الرسم الهندسي المیكانیكي
 ٢٥ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث)  -ج 

 ١٤  آالت الغزلتكنولوجیا 
 ٦                                                                                                                         حسابات الغزل
 ٥ المیكانیكي الرسم الهندسي

 ٢٥ المجموع
 

الهندسي تدرس مادة الرسم الهندسي المیكانیكي في الصفین الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعیًا لكتاب الرسم  مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتیة: الهندسي دوي، وساعتین أسبوعیًا لكتاب الرسم الی

التصنیع   –التصنیع المیكانیكي  –میكانیك وكهرباء المركبات  -اللحام وتشكیل المعادن/ تعلیم مزدوج   -اللحام وتشكیل المعادن 
التدفئة  –التكییف والتبرید  –النسیج  –الغزل  –لمعدات الزراعیة اآللیات وا –النماذج والسباكة  –المیكانیكي/ تعلیم مزدوج 

 .والتمدیدات
 

 

 
 
 

 19صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



 اللحام وتشكیل المعادن مهنة – التخصصیة المهنیة لمواد العلوم الحصص الدراسیة  -١٤ -٢-١
 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 المهارات األساسیة 
 ١٠ مادة واحدة

 ١ف

 ٢ف تشكیل المعادن

 ٥ اللحام بالقوس الكهربائي

 ٥ اللحام بالغاز

 ٣ المیكانیكي الرسم الهندسي
 ٢٣ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة  العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني) -ب

 ٦ لحام المعادن الالحدیدیة

 ٦  MIG-MAG-TIGاللحامات الحدیثة 

 ٦ منجور األلمنیوم

 ٥ المیكانیكي رسم الهندسيال
 ٢٣ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة  العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث) -ج 

 ١٨ تقانة اإلنتاج

 ٥ المیكانیكي الرسم الهندسي

 ٢٣ المجموع
 

الهندسي لكتاب الرسم تدرس مادة الرسم الهندسي المیكانیكي في الصفین الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعیًا  مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتیة: الهندسي الیدوي، وساعتین أسبوعیًا لكتاب الرسم 

التصنیع   –التصنیع المیكانیكي  –میكانیك وكهرباء المركبات  -اللحام وتشكیل المعادن/ تعلیم مزدوج   -اللحام وتشكیل المعادن 
التدفئة  –التكییف والتبرید  –النسیج  –الغزل  –اآللیات والمعدات الزراعیة  –ج والسباكة النماذ –المیكانیكي/ تعلیم مزدوج 

 .والتمدیدات
 
 
 
 
 
 
 

 20صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



 مهنة اللحام وتشكیل المعادن/تعلیم مزدوج –التخصصیةالمهنیة  لمواد العلوم الحصص الدراسیة  -١٥-٢-١
 

 وعیةعدد الحصص األسب العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ
 المهارات األساسیة 

 ١٠ مادة واحدة
 ١ف 

 ٢ف  تشكیل المعادن
 ٥ اللحام بالقوس الكهربائي

 ٥ اللحام بالغاز
 ٣ المیكانیكي الرسم الهندسي

 ٢٣ المجموع
 

  )( الصف الثاني العلوم المهنیة التخصصیة -ب
 عدد الحصص األسبوعیة

 استكمال* مؤسسة تدریبیة مؤسسة تعلیمیة
 ٤ ٢ م المعادن الالحدیدیةلحا

٢ 
 ٤ ٢ MIG-MAG-TIGاللحامات الحدیثة 

 - ٤ منجور األلمنیوم
 - ٥ المیكانیكي الرسم الهندسي

 ٢٣ المجموع
 

  ( الصف الثالث) العلوم المهنیة التخصصیة -ج
 عدد الحصص األسبوعیة

 استكمال* مؤسسة تدریبیة مؤسسة تعلیمیة

 - - ٦ تقانة اإلنتاج

 ٣ ٩ - دریبات العملیةالت

 - - ٥ الرسم الهندسي المیكانیكي
 ٢٣ المجموع

 

 استكمال المنهاج الذي ال یمكن تنفیذه ضمن المؤسسات التدریبیة. *

الهندسي تدرس مادة الرسم الهندسي المیكانیكي في الصفین الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعیًا لكتاب الرسم  مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتیة: الهندسي ین أسبوعیًا لكتاب الرسم الیدوي، وساعت

التصنیع   –التصنیع المیكانیكي  –میكانیك وكهرباء المركبات  - اللحام وتشكیل المعادن/ تعلیم مزدوج  -اللحام وتشكیل المعادن 
التدفئة  –التكییف والتبرید  –النسیج  –الغزل  –راعیة اآللیات والمعدات الز  –النماذج والسباكة  –المیكانیكي/ تعلیم مزدوج 

 .والتمدیدات

 
 

 21صفحة  ۲۰۲۰/۲۰۲۱الخطة الدراسیة للتعلیم الثانوي المھني للعام الدراسي 

 



 مهنة التصنیع المیكانیكي   - التخصصیة المهنیة لمواد العلوم الحصص الدراسیة  -١٦-٢-١
 

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 ١١  *آالت التشغیل
 ٦  *المهارات الیدویة

 ٣ المیكانیكي م الهندسيالرس
 ٢٠ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني)  -ب

المواد المستخدمة في التصنیع 
 **ولحامها 

 المواد المستخدمة في التصنیع 
٣ 

 عملیات اللحام
 ٦ عملیات الخراطة

 ٩ عملیات التفریز والتجلیخ
 ٥ يالرسم الهندسي المیكانیك

 ٢٣ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث)  -ج 

 ٨ CNCاآلالت المبرمجة 
 ١٠ قطع اللوالب والمسننات

 ٥ الرسم الهندسي المیكانیكي
 ٢٣ المجموع

 

 .ة في الفصل الثاني* تدرس الوحدات األولى والثانیة والثالثة في الفصل األول وتدرس الوحدات الرابعة والخامس

یدرس كتاب المواد المستخدمة في التصنیع بمعدل ساعة واحدة اسبوعیًا وكتاب عملیات اللحام بمعدل ساعتین اسبوعیًا على **
 مدار العام الدراسي.

الهندسي  تدرس مادة الرسم الهندسي المیكانیكي في الصفین الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعیًا لكتاب الرسم مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتیة: الهندسي الیدوي، وساعتین أسبوعیًا لكتاب الرسم 

التصنیع   –التصنیع المیكانیكي  –میكانیك وكهرباء المركبات  -اللحام وتشكیل المعادن/ تعلیم مزدوج   -اللحام وتشكیل المعادن 
التدفئة  –التكییف والتبرید  –النسیج  –الغزل  –اآللیات والمعدات الزراعیة  –النماذج والسباكة  –المیكانیكي/ تعلیم مزدوج 

 .والتمدیدات
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 /مهنة التصنیع المیكانیكي /تعلیم مزدوج – التخصصیة المهنیة لمواد العلوم الحصص الدراسیة  -١٧-٢-١
 

 میة/ مؤسسة تعلیعدد الحصص األسبوعیة ( الصف األول) العلوم المهنیة التخصصیة
 ٥ المهارات األساسیة 

 ٣ آالت النشر وآالت القشط
 ٤ آالت الثقب وآالت الخراطة

 ٤ آالت التفریز
 ٥ )CNC- CAD -مخابر ( كهرباء وتحكم 

 ٣ المیكانیكي الرسم الهندسي
 ٢٤ المجموع

 )الصف الثاني(العلوم المهنیة التخصصیة
 عدد الحصص األسبوعیة

 *استكمال بیةمؤسسة تدری مؤسسة تعلیمیة
 - ٥ )- CNCمخابر ( كهرباء وتحكم 

٢ 
 ٤ ٣ التشغیل على آالت الخراطة
 ٤ ٣ التشغیل على آالت التفریز

 ١ ١ لحام معادن
 - ٥ الرسم الهندسي المیكانیكي 

 ٢٨ المجموع 
 عدد الحصص األسبوعیة الصف الثالث 
 یةمؤسسة تدریب مؤسسة تعلیمیة العلوم المهنیة التخصصیة .أ 

 - ٣ CNCاآلالت المبرمجة 
 - ٣ قطع اللوالب والمسننات

 - ٥ الرسم الهندسي المیكانیكي
 التدریبات العملیة .ب 

 ٤ ٢ CNCاآلالت المبرمجة 
 ٤ ٢ قطع اللوالب والمسننات

 ٤ ٢ ** مهارات مجمعة
 ٢٩ المجموع 

 

 ذها في المؤسسة التدریبیة.* استكمال التدریب في المؤسسة التعلیمیة للوحدات التي ال یمكن تنفی
 تنفذ من خالل النماذج االمتحانیة لمادة التدریبات العملیة المنفذة في الدورات االمتحانیة السابقة. ** مهارات مجمعة 

وي، الیدالهندسي تدرس مادة الرسم الهندسي المیكانیكي في الصفین الثاني والثالث بمعدل ثالث ساعات أسبوعیًا لكتاب الرسم  مالحظة:
 باستخدام الحاسب، وذلك في المهن اآلتیة: الهندسي وساعتین أسبوعیًا لكتاب الرسم 

التصنیع  المیكانیكي/  –التصنیع المیكانیكي  –میكانیك وكهرباء المركبات  -اللحام وتشكیل المعادن/ تعلیم مزدوج   -اللحام وتشكیل المعادن 
 .التدفئة والتمدیدات –التكییف والتبرید  –النسیج  –الغزل  –معدات الزراعیة اآللیات وال –النماذج والسباكة  –تعلیم مزدوج 
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 نجارة األثاث والزخرفة مهنة  -التخصصیة المهنیة لمواد العلوم الحصص الدراسیة  -١٨-٢-١ 
 

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 ٤ *الفني الرسم والتصمیم

 ١یة / فالعدد الیدو 
 ٢ مادة واحدة

 ٢اآلالت / ف

 ١٨  تقنیات النجارة العامة

 ٢٤ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة  العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني) -ب

 ٤ *الرسم والتصمیم الفني

 ٢ التجهیزات والمعدات

 ١٨ تقنیات نجارة األثاث والزخرفة

 ٢٤ المجموع
 عدد الحصص األسبوعیة  )( الصف الثالثصیة العلوم المهنیة التخص -ج 

 ٤ *الرسم والتصمیم الفني
 ٢٠ تقنیات نجارة األثاث ومقایستها

 ٢٤ المجموع
 

بمعدل ثالث ساعات أسبوعیًا لوحدات الرسم والتصمیم الفني وساعة واحدة  لوحدة  الصفوف كافةفي  مادة الرسم والتصمیم الفني تدرس* 
 الرسم بواسطة الحاسوب.
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  مهنة صیانة األجهزة الطبیة -التخصصیة المهنیة لمواد العلوم الحصص الدرسیة  -١٩-٢-١
 

 عدد الحصص األسبوعیة  العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 ٥ *دارات التیار المستمر والمتناوب

 ٥ *الثنائیات والترانزستورات

 ٥ **الدارات المنطقیة

 ٣  الفیزیولوجیاو التشریح 

 ٣ التطبیقات الطبیة 
 ٢١ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني)  -ب
 ٦ ١ تقانة األجهزة الطبیة

 ٤ أنظمة الهواء المضغوط
 ٤ ** لكترونیةالدارات اإل

 ٤ ** الدارات الرقمیة
 ٤ ***وتصنیعها  كترونیة باستخدام الحاسوبلرسم الدارات اإل

 ٢٢ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث)  -ج

 ٨ ٢تقانة األجهزة الطبیة 

 ٤ األجهزة الطبیة اإلشعاعیة

 ٤ القیاسات الحیویة الطبیة

 ٤ أسس مهنیة طبیة
 ٢٠ المجموع

 

 مهن التقنیات اإللكترونیة واالتصاالت والمیكاترونكس.مشترك مع *
 .والتقنیات اإللكترونیة واالتصاالت والمیكاترونكس تقنیات الحاسوب ك مع مهنمشتر **

 .التقنیات اإللكترونیة واالتصاالت تي***مشترك مع مهن
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 مهنة صناعة األلبسة/التعلیم المزدوج/ - التخصصیة المهنیة لمواد العلوم  الحصص الدراسیة -٢٠-٢-١
 

 الصف األول
 عدد الحصص األسبوعیة

 مالحظات تدریبیة مؤسسة تعلیمیة مؤسسة
 العلوم المهنیة التخصصیة -أ

  - ٢ تكنولوجیا النسیج  

 التدریبات العملیة -ب
  - ٤ *األزیاء وٕانشاء القوالب حاسوبیاً تصمیم 

  - ٤ تجهیزاتاآلالت وال
  - ١٢ مهارات الخیاطةإنشاء القوالب و 

 ٢٢ المجموع

 الثانيالصف   
 یةعدد الحصص األسبوع

 مالحظات مؤسسة تدریبیة مؤسسة تعلیمیة
 العلوم المهنیة التخصصیة -أ

  - ٢ تكنولوجیا النسیج وتصنیع األلبسة
 التدریبات العملیة -ب

  - ٢ إنشاء القوالب حاسوبیاً 
  - ٢ تصمیم األزیاء

  ١٤ ٤ إنشاء القوالب ومهارات الخیاطة
  - ٤ اآلالت والمهارات

 ٢٨ المجموع

 الثالث الصف 
 عدد الحصص األسبوعیة

 مالحظات مؤسسة تدریبیة مؤسسة تعلیمیة
 العلوم المهنیة التخصصیة -أ

  - ٢ وجودته إدارة اإلنتاج
 التدریبات العملیة -ب

 - ٢ إنشاء القوالب حاسوبیاً 
 - ٢ تصمیم األزیاء مادة امتحانیة أساسیة واحدة

 ١٤ ٦ ٕانشاء القوالب ومهارات الخیاطةاآلالت و 
 ٢٦ المجموع

 :بمعدلعلى مدار الفصلین نشاء القوالب حاسوبیًا للصف األول الثانوي إ و تصمیم األزیاء  كتابدرس یُ  *
 .تصمیم األزیاء وحدةلأسبوعیًا  ساعة ٢ •
 .إنشاء القوالب حاسوبیاً  وحدةلأسبوعیًا  ساعة ٢ •
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 لة الثانویة المهنیة التجاریةمواد الثقافة العامة للمرح ١-٢

 

 سبوعیةعدد الحصص األ المــــــادة

 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول مواد الثقافة العامة

 ١ ١ ١ التربیة الدینیة
 ١ ١ ١ التربیة الوطنیة

 ٣ ٣ ٣ اللغة العربیة
 ٥ ٤ ٤ اللغة اإلنكلیزیة

 ١ ١ ١ التربیة الریاضیة
 ١١ ١٠ ١٠ المجموع

 

 
 
 

 
 

 
 

 الثانویة المھنیة التجاریةللمرحلة  الحصص الدراسیة -۲
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 للمرحلة الثانویة المهنیة التجاریةمواد العلوم المهنیة التخصصیة الحصص الدراسیة ل ٢ – ٢
 

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 ٥ أساسیات المحاسبة
 ٣ مبادئ اإلدارة والسكرتاریا

 ٢ مبادئ القانون المدني والتجاري
 ٢ الریاضیات المالیة

 ٢ حصاءاإل
 ٣ تطبیقات الحاسب في العلوم التجاریة

 ١٧ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني) -ب

 ٥ أساسیات المحاسبة (التسویات الجردیة)
 ٢ المحاسبة الضریبیة

 ٢ دارة المشتریات والمخازنإ
 ٢ مبادئ االقتصاد

 ٢ الریاضیات المالیة
 ٢ اءحصاإل

 ٣ تطبیقات الحاسب في العلوم التجاریة
 ١٨ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث)  -ج 

 ٣ محاسبة منشآت مالیة
 ٢ المحاسبة الخاصة
 ٢ محاسبة التكالیف 

 ٣ الریاضیات واإلحصاء 
 ٣ الریاضیات المالیة 

 ٣ مبادئ التسویق
 ٣ ب في العلوم التجاریةتطبیقات الحاس

 ١٩ المجموع
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الحالقة والتجمیل) +  -مواد الثقافة العامة للمرحلة الثانویة المهنیة النسویة لمهنتي(خیاطة المالبس  ١- ٣
 مهنة صناعة األلبسة/التعلیم المزدوج

  

 سبوعیةعدد الحصص األ المــــــادة

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

 ١ ١ ١ التربیة الدینیة  
 ١ ١ ١ التربیة الوطنیة 
 ٢ ٢ ٢ اللغة العربیة  
 ٤ ٣ ٣ اللغة اإلنكلیزیة 
 ١ ١ ١ التربیة الریاضیة 

 مواد العلوم األساسیة لجمیع المهن  -ب

 ٢ ٢ ٢ الریاضیات 
 ٢ ٢ ٢ الفیزیاء والكیمیاء 

 ١٣ ١٢ ١٢ المجموع
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  النسویة الثانویة المھنیةللمرحلة  الحصص الدراسیة -۳
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 :للمرحلة الثانویة المهنیة النسویةمواد العلوم المهنیة التخصصیة  ٢ -٣ 
 

 مهنة خیاطة المالبس -التخصصیة المهنیة العلوم لمواد الدرسیة الحصص   ١-٢ -٣

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 ٣  اآلالت 
 ٢ )١(التطریز

 ٢ )١( الكروشیه
 ٣ مبادئ التصمیم

 ٢ مدخل للفنون التشكیلیة والتطبیقیة
 ١٢ فن التفصیل والخیاطة

 ٢٤ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني)  -ب

 ١٢ فن التفصیل والخیاطة
 ٢ تصمیم األزیاء
 ٣ بء باستخدام الحاستصمیم األزیا

 ٣ ) ٢التطریز(
 ٢ )٢( الكروشیه

 ٢ الفنون التشكیلیة والتطبیقیة
 ٢٤ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث)  -ج 

 ١٢ التفصیل والخیاطةفن 
 ٢  )٣( الكروشیه
 ٣  )٣التطریز (
 ٢ ألزیاءتصمیم ا

 ٣ بء باستخدام الحاستصمیم األزیا
 ٢ التشكیلیة والتطبیقیة الفنون

 ٢٤ المجموع
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 مهنة الحالقة والتجمیل  -التخصصیة المهنیة لمواد العلوم الحصص الدرسیة   ٢-٢ -٣

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف األول) -أ

 ٢ الصحة التجمیلیة 
 ١٠ ) ١فن الحالقة (
 ١٠ )١فن التجمیل (

 ٢٢ المجموع

 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثاني)  -ب

 ١١ )٢فن الحالقة (
 ١١ )٢فن التجمیل (

 ٢٢ المجموع
 عدد الحصص األسبوعیة العلوم المهنیة التخصصیة ( الصف الثالث)  -ج

 ١١ )٣فن الحالقة (
 ١١ )٣فن التجمیل (

 ٢٢ المجموع
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