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 الجميورية العربية السورية 
 وزارة التربية       

 هـ5341التاريػػخ:     /     /
 ـ4153:      /    /لـالموافؽ 

                             (         3/4)134/         الرقـ:     

 إلى مديرية التربية في محافظة

 ػ حماه  ػ حمص درعا  ػدمشؽ ػ ريؼ دمشؽ ػ القنيطرة ػ السويداء   
 حمب ػ طرطوس ػ الالذقيػة ػ إدلب ػ الرقة ػ دير الزور ػ الحسػكة   

 

 التي تتضمن: م2105-2104لمرفقة لمعام الدراسي تنفيذ اإلجراءات المتعمقة بتطبيق الخطة الدراسية ا نطمب إليكـ  
 بدء العام الدراسي والدوام اإلداري. -0

 تقويم العام الدراسي. -2

 دوام لمتعميم العام والريفي.الحصص الدرسية وسير ال -3

 الحصص الدرسية -3-0
 سير الدوام -3-2

 الحصص الدرسية وسير الدوام لمتعميم المهني. -4

 سير الدوام -4-0
 الحصص الدرسية -4-2

 لالطالع واتخاذ اإلجراءات الالزمة والعمؿ بمضمونو.
 وزير التربية                  

 ىػزواف الػػوزالدكتور                                            

                  صورة إلى:
 مكتب التربية. –القيادة القطرية  -

 مكتب السيد رئيس مجمس الوزراء. -

 .مكاتب السادة معاوني الوزير مكتب السيد الوزير ػ  -
 . مديرية التوجيو -

 دائرة المناىج والتوجيو ع/ط مديرية التربية في محافظة: -

  -راء الالـز المكتب الصحفي / الج -

 وزارة التعميـ العالي / المجمس األعمى لممعاىد المتوسطة. -

 –الزراعػة واإلصػالا الزراعػي  –النقػؿ  –اإلسػكاف والتنميػة  –الدولػة لشػوف رئاسػة الجميوريػة  –السػياحة  –الكيربػاء  -الػدفاع  –الداخميػة  –والمغتربيف وزارات : الخارجية  -
 الثقافة. –اإلدارة المحمية  –البيئة الدولة لشؤوف  –النفط والثروة المعدنية  –األشغاؿ  –العمؿ  –الموارد المائية  –الصحة  –االتصاالت والتقانة  –الصناعة 

 وزارة اإلعالـ / الييئة العامة لإلذاعة والتمفزيوف إلعالنيا عمى الشريط اإلخباري. -

 وزارة األوقاؼ. -

 عامة ألبنية التعميـ.الييئة ال –الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش  -

 الييئة السورية لشؤوف األسرة. -

 نقابة المعمميف. –منظمة اتحاد شبيبة الثورة  –منظمة طالئع البعث  -

 االتحاد العاـ لمفالحيف. –االتحاد العاـ لمعماؿ   –االتحاد الرياضي العاـ   –النسائي العاـ االتحاد   –د الوطني لطمبة سورية االتحا -

 المركزية.مديريات اإلدارة  -

 مديرية المعموماتية / الشبكة لنشرىا عمى موقع وزارة التربية. -

 المؤسسة العامة لالجئيف الفمسطينيف ) وكالة الغوث (. -
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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية       

 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 
 
 

 بالغ بدء العاـ الدراسي 
 ـ4153-4151
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 الجميورية العربية السورية 
 وزارة التربية       

 هـ5341/ التاريػػخ:     /    
 ـ4153:      /    /لـالموافؽ 

 موعػد بدء الدراسػة لمعاـ  الموضوع:                                                 (3/4)134/            الرقـ:     
 ـ4151-4153الدراسي                                                                                                      

  

 إلى مديرية التربية في محافظة

 ػ حمص  ػ حماه درعا  ػدمشؽ ػ ريؼ دمشؽ ػ القنيطرة ػ السويداء   
 حمب ػ طرطوس ػ الالذقيػة ػ إدلب ػ الرقة ػ دير الزور ػ الحسػكة   

 

فيي جمييا الميدارس الرسيمية ـ 53/9/4153صػباا يػـو األحػد الواقػع فػي ـ 4151-4153تقرر أف تبػدأ الدراسػة لمعػاـ الدراسػي  
 –واإلعداديية الـييرعية ي يالتعمييم افساسي –تويات مراحمهيا   ريياا افطفيا  يتولى عميها وما في حكمهيا بجمييا ونواعهيا ومسييوالخاصة والمس
 . { النسوية ( والمعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التربية –رية التجا –الثانوية المهنية ) الصناعية  – والـيرعية  الثانوية العامة

 ـ.4153/  أيموؿ/ 7في األحد يوـ يداوم اإلداريون والمعممون والمدرسون بدءًا من صباح 
 القيام باإلجراءات الالزمة الفتتاح المدارس والمعاهد المذكورة في الموعد المحدد. نطمب إليكـ

 
 

 تربيةوزير ال                
 ىػزواف الػوزالدكتور                                            

                  صورة إلى:
 مكتب التربية. –القيادة القطرية  -

 مكتب السيد رئيس مجمس الوزراء. -

 .مكاتب السادة معاوني الوزير مكتب السيد الوزير ػ  -
 . مديرية التوجيو -

 ية التربية في محافظة:دائرة المناىج والتوجيو ع/ط مدير  -

- .  المكتب الصحفي / الجراء الالـز

 وزارة التعميـ العالي / المجمس األعمى لممعاىد المتوسطة. -

 واإلصػػالاالزراعػة  –النقػػؿ  –اإلسػػكاف والتنميػة العمرانيػة  –السػياحة  –الكيربػاء  -الػػدفاع  –الداخميػة  –الدولػػة لشػؤوف رئاسػة الجميوريػػة  –والمغتػربيف وزارات : الخارجيػة  -
 –اإلدارة المحميػة  –البيئػة الدولػة لشػؤوف  –النفط والثروة المعدنيػة  –العمؿ  -الشؤوف االجتماعية  – لموارد المائيةا –الصحة  –االتصاالت والتقانة  –الصناعة  –الزراعي 

 األشغاؿ العامة. –الثقافة  –التجارة الداخمية وحماية المستيمؾ 

 امة لإلذاعة والتمفزيوف إلعالنيا عمى الشريط اإلخباري.وزارة اإلعالـ / الييئة الع -

 وزارة األوقاؼ. -

 الييئة العامة ألبنية التعميـ. –الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش  -

 الييئة السورية لشؤوف األسرة. -

 نقابة المعمميف. –منظمة اتحاد شبيبة الثورة  –منظمة طالئع البعث  -

 االتحاد العاـ لمفالحيف. –االتحاد العاـ لمعماؿ   –الرياضيالعاـ االتحاد   –النسائي العاـ االتحاد   –االتحا د الوطني لطمبة سورية  -

 مديريات اإلدارة المركزية. -

 مديرية المعموماتية / الشبكة لنشرىا عمى موقع وزارة التربية. -

 المؤسسة العامة لالجئيف الفمسطينيف ) وكالة الغوث (. -
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 العام الدراسي تقويم 
 م2102-2102
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 الجمهىرية العربية السىرية

 وزارة التربية       

 

 

 

 (3  ) 

 

  وسير الدوام الحصص الدرسية

 للتعلين العام والريفي

 م4102-4102لعام 
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 الجمهىرية العربية السىرية

 وزارة التربية       

 

 

 

 

(3 – 1 ) 

 

 الحصص الدرسية

 للتعلين العام والريفي 



الصف الرابعالصف االثالثالصف الثانيالصف األولالمادة

1122التربية الدينية
10988المغة العربية

2333المغة اإلنكميزية
4444الرياضيات

1122الدراسات االجتماعية
3333العموم والتربية الصحية

2211التربية الموسيقية
2222التربية الفنية

التربية الزراعية
2222التربية الرياضية

27272727المجموع داخل الخطة
2222أنشطة طالئعية

2211أنشطة عممية رياضية
31313030المجموع الكمي

-10

م الحلقة األولى من التعليم األساسي2015-2014الحصص الدراسية للعام الدراسي 



التاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالمادة
22222التربية الدينية
77666المغة العربية

33333المغة اإلنكميزية
223المغة الفرنسية
*2المغة الروسية 

33444الدراسات االجتماعية
44445الرياضيات

33344العموم والتربية الصحية
-21--المعموماتية

11111التربية الموسيقية
التربية الزراعية
22221التربية الرياضية
22111التربية الفنية

2727303030المجموع داخل الخطة
22222التربية المهنية

1معموماتية
22أنشطة طالئعية
3131323332المجموع الكمي

11

م الحمقة الثانية من  التعميم األساسي2015-2014الحصص الدراسية لمعام الدراسي 

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



الصف الثالث أدبي الصف الثالث عممي الصف الثاني أدبيالصف الثاني عمميالصف األول الثانوي

22222
54748

33445إنكميزي
22345فرنسي

1235
2133
233
4518

1
222

245
222
233
11
1111
11111
3232323333

12

(لمفرع األدبي  )ثقافة عممية 
المعموماتية

إحصاء -  الرياضيات  

المجموع

الكيمياء
عمم األحياء
التربية الفنية

التربية الرياضية
التربية الوطنية

م لمرحلة التعليم الثانوي 2015-2014الحصص الدراسية للعام الدراسي 

المواد الدراسية
التربية الدينية
اللغة العربية

اللغة 

األجنبية

الفمسفة والعموم االنسانية
التاريخ

الفيزياء

الجغرافيا



امن
 الث

صف
ال

سع
 التا

صف
ال

(التعليم الريفي)م لمرحلة التعليم األساسي 2015-2014الحصص الدراسية للعام الدراسي 

المادة

ألول
ف ا

لص
ا

اني
 الث

صف
ال

الث
 الث

صف
ال

رابع
ف ال

لص
ا

مس
الخا

ف 
لص

ا

دس
لسا

ف ا
لص

ا

ابع
الس

ف 
لص

ا
التربية الدينية

الدرجة
المغة العربية

الدرجة
المغة اإلنكميزية

الدرجة
الرياضيات

الدرجة
الدراسات االجتماعية

الدرجة
المغة الفرنسية

الدرجة
المغة الروسية

الدرجة
العموم والتربية الصحية

الدرجة
المعموماتية

الدرجة
التربية الموسيقية
التربية الرياضية
التربية الفنية

 التربية الزراعية
المجموع داخل الخطة

التربية المهنية
أنشطة عممية رياضية

أنشطة طالئعية
المجموع الكمي

------2*-

حصتان للتربية الزراعية العملية وحصة للصناعات الريفية: توزع حصص التربية الزراعية

3232

---333--

3131303332 3434
222222

2
2211----

3030
----2222

111

27272730303030

222222

1
222222221

1**-

22111111

344

------2

333333

5
112233444

23

44444444

333

------2

233333

2

1098877666

امن
 الث

صف
ال

سع
 التا

صف
ال

11222222

ساعة داخل الدوام وساعة خارج الدوام/   **يختار الطالب في الصف السابع األساسي بين إحدى اللغتين الفرنسية أو الروسية *

المادة

ألول
ف ا

لص
ا

اني
 الث

صف
ال

الث
 الث

صف
ال

رابع
ف ال

لص
ا

مس
الخا

ف 
لص

ا

دس
لسا

ف ا
لص

ا

ابع
الس

ف 
لص

ا
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 السورية العربية مهوريةالج

 التربية وزارة       
 
 
 
 

(3 – 2 ) 
 
 

 دوام ال سير
 العام الدراسيفي 

 م2104-2105
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 التعميم العام –أواًل 
 الدوام الكامل -0

  الحمقة األولى والمدارس المشتركة بين الحمقة األولى والصفين الخامس والسادس من الحمقة الثانية: ي مدارسف  3-3
 بمعدل خمس حصص لثالثة أيام وست حصص ليومين. حصة (49): الخطة الدراسية األسبوعية 
 بعد موافقة السيد مدير التربية.) حسب طبيعة المنطقة(  الثامنة صباحا   السابعة والنصف أوبدأ الدوام في الساعة ي 

   و      (أ  -0ين رقم ) ق الجدولـوفدقيقة  37دة كل منهما ـدقيقة وفي كل دوام فرصتان م (67)مدة الحصة في هذا الدوام 
 :يناآلتي ب( -0)

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

 لحصةا لتوقيتا لمدةا  لحصةا التوقيت المدة
 8105 د 45

 
د 45  ألولىا 7131 -  ألولىا 8111 - 8145 

د 45  لثانيةا 8105 - 9111 د 45  لثانيةا 8145 - 9131 
لفرصة ا 9111 - 9105 د 05

 األولى
لفرصة ا 9131 - 9145 د 05 

 لثالثةا 9145 - 01131 د 45  لثالثةا 9105 - 01111 د 45 األولى
 لرابعةا 01131 - 00105 د 45  لرابعةا 01111 - 01145 د 45
لفرصة ا 01145 - 00111 د 05

 الثانية
لفرصة ا 00105 - 00131 د 05 

 لخامسةا 00131 - 02105 د 45  لخامسةا 00111 - 00145 د 45 انيةالث
 السادسة 02105  03111 د 45  السادسة 00145 - 02131 د 45

 ي الصفوف السابع والثامن والتاسع من التعميم األساسي والمرحمة الثانوية.ف -0-2
ة ـومدة الحصبعد موافقة السيد مدير التربية يعة المنطقة( ) حسب طب الثامنة صباحا  السابعة والنصف أو بدأ الدوام في الساعة ي

ب(  - 2) أ ( و -2م ) ـالجدولين رق أحد قـوف .دقيقة 37دقيقة وفي كل دوام فرصتان مدة كل منهما  (67)في هذا الدوام 
 اآلتيين:

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

 لحصةا لتوقيتا لمدةا  لحصةا التوقيت المدة
 8105 د 45

 
د 45  ألولىا 7131 -  ألولىا 8111 - 8145 

د 45  لثانيةا 8105 - 9111 د 45  لثانيةا 8145 - 9131 
 لفرصة األولىا 9131 - 9145 د 05  لفرصة األولىا 9111 - 9105 د 05
 ثالثةلا 9145 - 01131 د 45  لثالثةا 9105 - 01111 د 45
011455 د 45

5 
 لرابعةا 01131 - 00105 د 45  لرابعةا 01111 -

 لفرصة الثانيةا 00105 - 00131 د 05  لفرصة الثانيةا 01145 - 00111 د 05
 لخامسةا 00131 - 02105 د 45  لخامسةا 00111 - 00145 د 45
 السادسة 02105  03111 د 45  السادسة 00145 - 02131 د 45
 *السابعة 03111 - 03145 د 45  *السابعة 02131 - 03105 د 45

  

 .وفق الخطة الدراسية المرفقة والثالث الثانوياألول والثاني  الصفوف مالحظة * الحصة السابعة لطمبة 
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 الدوام النصفي –2
 ساسي:من الحمقة الثانية من التعميم األ 6-5ومدارس الحمقة األولى مع الصفين  ، الحمقة األولىمدارس   2-0

 لمصفوف جميعها من األول وحتى السادس األساسي. حصة (27)األسبوعية  ةالدراسي الخطة 

 ( اآلتي:3) رقم ويكون الدوام وفق الجدول 
 بالتناوب أسبوعيًا. لمصفوف من األول وحتى السادس من التعميم األساسي ( توزيع الدوام بين الصباحي والمسائي3جدول )

 الفوج الفترة األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس المجموع

 األول الفوج صباحي 6 6 6 6 5 29

 الثاني الفوج مسائي 5 5 5 5 5 25

  اآلتي: (4) الجدول وفق( والمسائي )الصباحي ينلمفوج توقيت الحصص الدراسيةيكون 

 لمدوام النصفي صباحي ومسائي ةالدراسي( توقيت الحصص 4جدول )

 االثنين ،صباحي أليام األحدلتوقيت الا المدة لحصةا
 الثالثاء، األربعاء والخميس

األحد،  :أليام مسائيالتوقيت ال
 الثالثاء واألربعاء االثنين، 

التوقيت المسائي ليوم 
 الخميس

 02145 – 02111 03105-02131 8105-7131 د45 ألولىا

 03131 – 02145 04111-03105 9111-8105 د45 لثانيةا
 03145 – 03131 04105-04111 9105-9111 د05 لفرصة األولىا

 04131 – 03145 05111-04105 01111-9105 د45 لثالثةا
 05105 – 04131 05145-05111 01145-01111 د45 لرابعةا

 05131 – 05105 06111-05145 00111-01145 د05 لفرصة الثانيةا
 06101 – 05131 06141-06111  00.41-00111 د41 لخامسةا

   ال تطبق يوم الخميس() 02121-00141 د41 السادسة
الثالثة السابع  مع الصفوف أسبوعياً  ، بالتناوبوالسادسالخامس  ينالصفمع الحمقة األولى من التعميم األساسي  مدارس -2-2

 (:في المدرسة نفسها والثامن والتاسع من التعميم األساسي )إن وجدت

  لمصــفوف  ةيـالدراســالخطــة و  بوعيًا،ـ( حصــة أســ27) ، ( األساســيادس ـســاألول إلــى المــن  )لمصــفوف  ةالدراســيالخطــة      
  ( اآلتي: 5) . وتوزع الحصص أسبوعيا وفق الجدول رقماً ( حصة أسبوعي31) ،( والتاسع)السابع والثامن 

 

 ( توزيع الحصص الدراسية أسبوعياً 5الجدول رقم )

 اإلثنين األحد الصفوف

 

 لمجموعا الخميس األربعاء الثالثاء
 29 5 6 6 6 6 صباحي 6-0من 
 25 5 5 5 5 5 مسائي 6-0من 

 31 6 6 6 6 6 9-7من
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 ينب( اآلتي -5( و) أ -5) ينالجدول وفق( والمسائي )الصباحي ينيكون توقيت الحصص الدراسية لمفوج: 

 (باحاً ( ص6-0في حال دوام الطالب لمصفوف ) ) صباحا ومساءً  ةأ ( توقيت الحصص الدراسي -5جدول )

 ( أليام 6-0لمصفوف )لتوقيت الصباحي ا المدة لحصةا
 الثالثاء، األربعاء والخميس ،االثنين ،األحد

( أليام 9-7)لمصفوف ي ئامسالتوقيت ال
 الخميس ،األربعاء ،الثالثاء، االثنيناألحد، 

 03105-02131 8105-7131 د45 ألولىا
 04111-03105 9111-8105 د45 لثانيةا

 04105-04111 9105-9111 د05 ولىلفرصة األ ا
 05111-04105 01111-9105 د45 لثالثةا
 05145-05111 01145-01111 د45 لرابعةا

 06111-05145 00111-01145 د05 لفرصة الثانيةا
 06141-06111 00141-00111 د41 لخامسةا

 07121-06141 )ال تطبق يوم الخميس( 02121-00141 د41 السادسة
 ( ( صباحاً 9-7في حال دوام الطالب في الصفوف ) ) صباحًا ومساًء  ةتوقيت الحصص الدراسيب (  -5جدول )

 ( أليام 9-7لمصفوف )لتوقيت الصباحي ا المدة لحصةا
الثالثاء، األربعاء  ،االثنين ،األحد

 والخميس

( أليام 6-0)لمصفوف ي ئامسالتوقيت ال
 ،األربعاء ،الثالثاء، االثنيناألحد، 

 03105-02131 8105-7131 د45 لىألو ا الخميس
 04111-03105 9111-8105 د45 لثانيةا

 04105-04111 9105-9111 د05 لفرصة األولىا
 05111-04105 01111-9105 د45 لثالثةا
 05145-05111 01145-01111 د45 لرابعةا

 06111-05145 00111-01145 د05 لفرصة الثانيةا
 06.41-06111 00141-00111 د41 لخامسةا

   02121-00141 د41 السادسة
 من التعميم األساسي. 9-7مع الصفوف من  9-7المدارس ذات الدوام النصفي من  -2-3
 ( اآلتي: 6أسبوعيًا وفق الجدول رقم ) الدراسية صباحًا ومساءً  يكون توقيت الحصص 

 بالتناوب أسبوعياً   9-7لمصفوف من  ة( توقيت الحصص الدراسي 6جدول )

 الدوام المسائي الدوام الصباحي ةالمد لحصةا
 8105-7.31 د45 ألولىا

 

02.31-03105 
 04111-03105 9111-8105 د45 لثانيةا

 9105-91111 د05 لفرصة األولىا

 

041111-04105 
 05111-04105 01111-9105 د45 لثالثةا
 05.45-05111 01.45-01111 د45 لرابعةا

 06111-05.45 00111-01.45 د05 لفرصة الثانيةا
 06.41-06111 00.41-00111 د41 لخامسةا
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 07121-06.41 02121-00.41 د41 السادسة
 ( مع المرحمة الثانوية:والتاسعالحمقة الثانية من التعميم األساسي لمصفوف )السابع والثامن   2-4
 ( اآلتي:9توزع الحصص عمى الصفوف وفق الجدول رقم ) 

 ة أسبوعياً ( توزيع الحصص الدراسي7الجدول رقم )

 الدوام
 المجموع الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد الفوج

 31 6 6 6 6 6 التاسع-الثامن-السابع
 32 6 6 6 7 7 األول الثانوي والثاني الثانوي)أدبي وعممي(

 33 7 7 7 6 6 الثالث الثانوي)أدبي و عممي(
 ين اآلتي ب( - :)و ( أ -:) رقم ينوفق الجدول يكون توقيت الحصص الدراسية: 

  المرحمة الثانوية مع بالتناوب أسبوعياً ( 9-7مصفوف )ل ة( توقيت الحصص الدراسي أ -8جدول )
 من األول الثانوي إلى الثالث الثانوي الدوام مسائي  من السابع إلى التاسع الدوام صباحي   المدة لحصةا
 *03105-02.30 *02145-02111 *8105-7131 * 7145-7111 د45 ألولىا
 04111-03105 03131-02145 9111-8105 8131-7145 د45 لثانيةا

 04105-041111 03145-03131 9105-9111 8145-8131 د05 لفرصة األولىا
 05111-04105 04131-03145 01111-9105 9131-8145 د45 لثالثةا
 05145-05111 05105-04131 01145-01111 01105-9131 د45 لرابعةا

 06111-05145 05131-05105 00111-01145 01131-01105 د05 ة الثانيةلفرصا
 06141-06111 06101-05131 00141-00111 00101-01131 د41 لخامسةا

 07121-06141 06151-06101  02121-00141 00151-00101 د41 السادسة
 08111-07121 ** 07131-06151   د 41 السابعة

 عة السابعة أو الساعة السابعة والنصف بحسب طبيعة المنطقة وبعد موافقة السيد مدير التربية .* يبدأ الدوام السا مالحظة :
 رعيهـوي بفـ، أما طالب الثالث الثان/ حصص9بوع /ـيومين في األسطالب الصف األول الثانوي والثاني الثانوي يداوم  **

 . (9قم )/ حصص وفق الجدول ر 9يداوم الطالب ثالثة أيام في األسبوع /    
 ( بالتناوب أسبوعيًا مع المرحمة الثانوية 9-7لمصفوف ) ةب ( توقيت الحصص الدراسي -8جدول )

من األول الثانوي إلى الثالث  المدة لحصةا
 الثانوي الدوام صباحي

 من السابع إلى التاسع الدوام مسائي
 / حصص صباحي لمثانوي6أيام / / حصص صباحي لمثانوي7أيام /

 03105-02131 *02145-02111 03155-03101 *03.25-02.41 8105-7131 * 7145-7111 د45 ألولىا

 04111-03105 03131-02145 04141-03155 04101-03125 9111-8105 8131-7145 د45 لثانيةا

 04105-041111 03145-03131 04155-04141 04125-04101 9105-9111 8145-8131 د05 لفرصة ا

 05111-04105 04131-03145 05141-04155 05101-04125 01111-9105 9131-8145 د45 لثالثةا

 05145-05111 05105-04131 06125-05141 05.55-05101 01145-01111 01105-9131 د45 لرابعةا

 06111-05145 05131-05105 06141-06125 06101-05.55 00111-01145 01131-01105 د05 لفرصةا

 06141-06111 06101-05131 07121-06141 06.51-06101 00141-00111 00101-01131 د41 لخامسةا

 07121-06141 06151-06101 08111-07121 07131-06.51  02121-00141 00151-00101 د41 السادسة
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 02131-00151 د 41 السابعة
** 

02121-03111 - - - - 

 
 النصف بحسب طبيعة المنطقة وبعد موافقة السيد مدير التربية .* يبدأ الدوام الساعة السابعة أو الساعة السابعة و  مالحظة :

 داوم ـه يـ، أما الثالث الثانوي بفرعيحصص/ 9بوع /ـيومين في األسي الثانوي ـطالب الصف األول الثانوي والثانيداوم  **
 ./ حصص9/في األسبوعالطالب ثالثة أيام     

 : المدارس ذات الدوام النصفي الثانوي مع الثانوي -2-5

 ( اآلتي :9يكون توقيت الحصص أسبوعيًا وفق الجدول رقم ) 
 بالتناوب أسبوعياً  ثانوي مع ثانوي( ) لممرحمة الثانوية في المدارس ذات الدوام النصفي ة( توقيت الحصص الدراسي9جدول )

من األول الثانوي إلى الثالث  المدة لحصةا
 الثانوي الدوام صباحي

 الثانوي الدوام مسائيمن األول الثانوي إلى الثالث 
 / حصص صباحي لمثانوي6أيام / / حصص صباحي لمثانوي7أيام /

 03105-02131 *02145-02111 03155-03101 *03.25-02.41 8105-7131 * 7145-7111 د45 ألولىا

 04111-03105 03131-02145 04141-03155 04101-03125 9111-8105 8131-7145 د45 لثانيةا

 04105-041111 03145-03131 04155-04141 04125-04101 9105-9111 8145-8131 د05 لفرصة ا

 05111-04105 04131-03145 05141-04155 05101-04125 01111-9105 9131-8145 د45 لثالثةا

 05145-05111 05105-04131 06125-05141 05.55-05101 01145-01111 01105-9131 د45 لرابعةا

-01105 د05 لفرصة ا
01131 

01145-00111 05.55-06101 06125-06141 05105-05131 05145-06111 

-01131 د41 لخامسةا
00101 

00111-00141 06101-06.51 06141-07121 05131-06101 06111-06141 

-00101 د41 السادسة
00151 

00141-02121  06.51-07131 07121-08111 06101-06151 06141-07121 

-00151 د 41 السابعة
02131  

02121-03111 - - 06151-07131 07121-08111 

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

 داوم ـه يـوي بفرعيحصص، أما الثالث الثان/ 9بوع /ـيومين في األسطالب الصف األول الثانوي والثاني الثانوي يداوم  **
  (.6-4/ حصص وفق الجدول )9الطالب ثالثة أيام في األسبوع/    
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 التعميم الريفي –ثانيًا 

/ حصـة ولمصـفوف الرابـع والخـامس 27عدد الحصص األسبوعية لمخطة الدرسية لمتعميم الريفـي لمصـفوف األول والثـاني والثالـث /
 تي:اآل ( 0) / حصة وفق الجدول31والسادس /

 ( في التعميم الريفي6-0( الخطة الدرسية لمصفوف )0جدول ) 

 الخطة الدرسية

 الصف أول  ثاني ثالث رابع خامس سادس

 عدد الحصص 27 27 27 31 31 31
 

 الثامنة صباحا . ةالدوام في الساعبدأ ي 

 ( خمس وأربعون دقيقة67مدة الحصة الدرسية )،  ( 2الجدول ) وفقدقيقة  (37)في كل دوام فرصتان مدة كل منهما
 :اآلتي

 

 (6-0في مدارس التعميم الريفي لمصفوف ) ةالدراسي( توقيت الحصص 2جدول )

 لحصةا لتوقيتا لمدةا
 ألولىا 8111 - 8145 د 45
 لثانيةا 8145 - 9131 د 45
 لفرصة األولىا 9131 - 9145 د 05
 لثالثةا 9145 - 01131 د 45
 لرابعةا 01131 - 00105 د 45
 لفرصة الثانيةا 00105 - 00131 د 05
 لخامسةا 00131 - 02105 د 45
 السادسة 02105  03111 د 45
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 الدوام الشتوي
 م2105-2104 الدراسي لمعام

 
  وفق اآلتي:ذات الدوامين ) الدوام النصفي (  مدارسالتتابع 

 
 / دقيقة62/ دقائق حيث تصبح /7ُتخَتصر مدة كل حصة /. 
 دقيقة عمى حالها.62حصة الواردة في الخطة /تبقى ال / 
 / دقائق لتصبح / عشر دقائق /.7ُتخَتصر مدة كل فرصة / 

تشــمل الحــالت المــذكورة جميــع المــدارس ذات الــدوامين اعتبــارا  مــن بدايــة التوقيــت الشــتوي وحتــى نهايــة 
 شهر شباط.
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(4) 
 

 
 

 

 اىحصص اىذسعُخ

ىيزؼيٌُ  وعُش اىذواً 

 اىَهٍْ
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(4-1) 
 

 عُش اىذواً فٍ ٍذاسط اىزؼيٌُ اىَهٍْ 

 (اىْغىٌ -اىزغبسٌ  –اىصْبػٍ )
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 ٍذاسط اىزؼيٌُ اىَهٍْ

 

 اىزؼيٌُ اىَهٍْ اىصْبػٍ: -أ

ٌجذأ اٌذٚاَ اٌصجبحً اٌغبػخ اٌغبثؼخ ٚإٌصف صجبحبً أٚ اٌغبػخ اٌضبِٕخ صجبحبً ) حغت  -

 دلٍمخ. 15دلٍمخ ِٚذح وً فشصخ  45ؼخ إٌّطمخ( ٚرىْٛ ِذح اٌحصخ اٌذسعٍخ طجٍ

ٌزشن إلداسح اٌضبٌٔٛخ إٌٍّٙخ ٚحغت اٌطبلخ االعزٍؼبثٍخ ٌٍٛسشبد ٚاٌّخبثش رٛصٌغ اٌغبػبد  -

 األعجٛػٍخ ثٍٓ إٌظشي ٚاٌؼًٍّ حغت ٚالغ وً صبٌٔٛخ.

 

 اىزؼيٌُ اىضبّىٌ اىَهٍْ اىزغبسٌ: -ة

ً اٌغبػخ اٌغبثؼخ ٚإٌصف صجبحبً أٚ اٌغبػخ اٌضبِٕخ صجبحبً ) حغت ٌجذأ اٌذٚاَ اٌصجبح  -

 دلٍمخ. 15دلٍمخ ِٚذح وً فشصخ  45طجٍؼخ إٌّطمخ( ٚرىْٛ ِذح اٌحصخ اٌذسعٍخ 

 

 اىزؼيٌُ اىضبّىٌ اىَهٍْ اىْغىٌ: -ط

ٌجذأ اٌذٚاَ اٌصجبحً اٌغبػخ اٌغبثؼخ ٚإٌصف صجبحبً أٚ اٌغبػخ اٌضبِٕخ صجبحبً ) حغت  -

 دلٍمخ. 15دلٍمخ ِٚذح وً فشصخ  45ّٕطمخ( ٚرىْٛ ِذح اٌحصخ اٌذسعٍخ طجٍؼخ اٌ

 

 اىذواً اىشزىٌ:

 َنىُ اىذواً اىشزىٌ وفق اِرٍ:

 دلٍمخ. 40دلبئك حٍش رصجح  5رخزصش ِذح وً حصخ  -

 دلٍمخ. 10دلبئك حٍش رصجح  5رخزصش ِذح وً فشصخ  -

 َ . 2015شجبط ٌجذأ اٌذٚاَ اٌشزٛي ِٓ ثذاٌخ اٌزٛلٍذ اٌشزٛي ٚحزى ٔٙبٌخ شٙش  -
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اىحصص اىذساعُخ 

 ىيزؼيٌُ اىَهٍْ
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 فٍ اىزؼيٌُ اىصْبػٍ يَىاد اىَشزشمخاىحصص اىذساعُخ ى -1-1
 

 

 ػذد اىحصص االعجىػُخ اىَــــــبدح

 ضبىشاىصف اى اىصف اىضبٍّ اىصف األوه ٍىاد اىضقبفخ اىؼبٍخ ىغَُغ اىَهِ : -أ

 1 1 1 اٌزشثٍخ اٌذٌٍٕخ  -

 1 1 1 اٌٛطٍٕخاٌزشثٍخ  -

 2 2 2 اٌٍغخ اٌؼشثٍخ  -

 4 3 3 أٚ اٌفشٔغٍخ/ الٔىٍٍضٌخااألعٕجٍخ /اٌٍغخ  -

 1 1 1 اٌزشثٍخ اٌشٌبضٍخ  -

 : ٍىاد اىؼيىً األعبعُخ ىغَُغ اىَهِ -ة

 4 3 3 اٌشٌبضٍبد -

 3 3 3 اٌفٍضٌبء ٚاٌىٍٍّبء -

 16 14 14 اىَغَىع
 

 اىصْبػُخىيَشحيخ اىضبّىَخ اىَهُْخ  اىحصص اىذساعُخ -1
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 1-2- ٍىاد اىؼيىً اىَهُْخ اىزخصصُخ فٍ اىزؼيٌُ اىصْبػٍ:
 

 ٍهْخ رقُْبد اىحبعىة   -عُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخااىذس حصصاى-1-2-1

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 4 أعظ اٌىٙشثبء ٚاٌمٍبعبد

 4 *ِجبدئ اإلٌىزشٍٚٔبد

 4 **مٍخاٌذاساد إٌّط

 4 (1اٌجشِغخ )

 4 (1أٔظّخ اٌزشغًٍ )

 2 ثٍٕخ اٌحٛاعٍت

 22 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 4 **ٌىزشٍٚٔخاٌذاساد اإل

 4 ** اٌذاساد اٌشلٍّخ

 4 (2اٌجشِغخ )

 4 (1) خجشِغٍاٌٚ خّبدٌاٌصٍبٔخ اٌ

 4 ٛثٍخاٌشجىبد اٌحبع

 20 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف اىضبىش( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 3 ثشِغخ

 3 اٌّؼبٌظ اٌصغشي

 3 اٌشجىبد

 :اىزذسَجبد اىؼَيُخ

 2 ثشِغخ

 2 اٌّؼبٌظ اٌصغشي

 4 اٌشجىبد اٌّحٍٍخ ٚاالٔزشٔذ

 6 صٍبٔخ اٌحٛاعٍت ِبدٌبً ٚثشِغٍبً 

 2 ثشِغٍبد رطجٍمٍخ

 25 ىعاىَغَ

 *ِشزشن ِغ ِٙٓ اٌٍّىبرشٍٚٔىظ ٚصٍبٔخ اٌغٙضح اٌطجٍخ.

   (.اٌزمٍٕبد االٌىزشٍٚٔخ** ِشزشن ِغ ِٙٓ )اٌٍّىبرشٍٚٔىظ ٚاالرصبالد ٚ
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 خاإلىنزشوُّاىزقُْبد ٍهْخ  -اىحصص اىذساعُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخ -1-2-2
 

 عجىػُخػذد اىحصص األ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 4  *أعٙضح اٌمٍبط ٚاٌمٍبعبد

 4 **اٌذاساد إٌّطمٍخ

 4 داساد اٌزٍبس اٌّغزّش ٚاٌّزٕبٚة

 4 سعُ ٚرصٍٕغ اٌذاساد اإلٌىزشٍٚٔخ ثبعزخذاَ اٌحبعٛة

 4 اٌضٕبئٍبد ٚاٌزشأضعزٛساد

 1 اٌغالِخ إٌٍّٙخ ٚثٍئخ اٌؼًّ

 21 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 4 **اٌذاساد اٌشلٍّخ

 4 **اٌذاساد اإلٌىزشٍٚٔخ

 4 االرصبالد اٌغٍىٍخ

 4 االرصبالد اٌالعٍىٍخ  

 3 إٌىزشٍٚٔبد اٌمذسح

 3 إٌّظِٛبد اٌصٛرٍخ

 22 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبىش( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 5 اٌزٍفضٌْٛ

 5 ٌٙٛائٍبد ٚاٌّغزمجالد اٌفضبئٍخا

 5 صٍبٔخ األعٙضح اإلٌىزشٍٚٔخ

 5 أٔظّخ اٌحّبٌخ ٚاإلٔزاس

 20 اىَغَىع

 *ٍشزشك ٍغ ٍهِ اىَُنبرشوُّنظ واالرصبالد.

 ٍشزشك ٍغ ٍهِ اىَُنبرشوُّنظ واالرصبالد ورقُْبد اىحبعىة. **
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 االرصبالدٍهْخ  -عُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخااىذس حصصاى -1-2-3
 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ اىؼيىً اىَهُْخ اىزخصصُخ ) اىصف األوه ( -أ

 4  *أعٙضح اٌمٍبط ٚاٌمٍبعبد

 4 **اٌذاساد إٌّطمٍخ

 4 داساد اٌزٍبس اٌّغزّش ٚاٌّزٕبٚة

 4 سعُ ٚرصٍٕغ اٌذاساد اإلٌىزشٍٚٔخ ثبعزخذاَ اٌحبعٛة

 4 ِجبدئ اإلٌىزشٍٚٔبد ٚاالرصبالد

 1 خ ٚثٍئخ اٌؼًّاٌغالِخ إٌٍّٙ

 21 اىَغَىع

 األعجىػُخ اىحصص ػذد اىؼيىً اىَهُْخ اىزخصصُخ ) اىصف اىضبٍّ( -ة

 4 **اٌذاساد اٌشلٍّخ

 4 **اٌذاساد اإلٌىزشٍٚٔخ

 4 االرصبالد اٌغٍىٍخ 

 4 االرصبالد اٌالعٍىٍخ

 4 ٘ٛائٍبد االرصبالد

 2 (اٌحبعٛة فً االرصبالد )ِبرالة

 22 اىَغَىع

 األعجىػُخ اىحصص ػذد ٍْهبط عذَذىً اىَهُْخ اىزخصصُخ ) اىصف اىضبىش ( اىؼي -ط

 6 االرصبالد اٌشلٍّخ

 6 االرصبالد اٌّزٕمٍخ

 4 اٌشاداس ٚاألِٛاط اٌٍّىشٌٚخ

 4 ***اٌشجىبد اٌحبعٛثٍخ 

 20 اىَغَىع

 واىَُنبرشوُّنظ. اىزقُْبد االىنزشوُّخ*ٍشزشك ٍغ ٍهِ 

 واىَُنبرشوُّنظ ورقُْبد اىحبعىة.ىنزشوُّخ اىزقُْبد االٍشزشك ٍغ ٍهِ  **

 اىصف اىضبٍّ اىضبّىٌ ىَهْخ رقُْبد اىحبعىة. مزبة اىشجنبد اىحبعىثُخ  ٍشزشك ٍغ***
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 اىَُنبرشوّنظ ٍهْخ - عُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخااىذس حصصاى -1-2-4
 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 4 *ٌذاساد إٌّطمٍخا

 4 **ِجبدئ االٌىزشٍٚٔبد

 4 ***أعٙضح اٌمٍبط ٚاٌمٍبعبد

 4 ***داساد اٌزٍبس اٌّغزّش ٚاٌّزٕبٚة

 4 اٌشعُ إًٌّٙ االخزصبصً 

 1 ****اٌغالِخ إٌٍّٙخ ٚثٍئخ اٌؼًّ

 21 اىَغَىع

 
 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 3 زحىُ اًٌَِجبدئ اٌ

 4 *اٌذاساد اٌشلٍّخ

 4 ِجبدئ اٌٍّىبٍٔه

 4 ثشِغخ اٌّؼبٌغبد اٌصغشٌخ

 4 *ٌىزشٍٚٔخاٌذاساد اإل

 4 أٔظّخ اٌزحىُ ثبٌٙٛاء اٌّضغٛط

 23 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبىش( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 4 (أٔظّخ اٌزحىُ ثبٌغٛائً )اٌٍٙذسٌٍٚه

 4 اًٌَ/ داساد اٌزحىُ اإلٌىزشًٚٔ

 4 /أٍيُخ/ CNCخشاطخ ٚرفشٌض ػبدي ِٚجشِظ 

 6 بَالد اٌىٙشثبئٍخاٌزحىُ ث

 PLC 6اٌزحىُ اًٌَ اٌّجشِظ 

 24 اىَغَىع

 .ىنزشوُّخواىزقُْبد اال*** ٍشزشك ٍغ ٍهِ االرصبالد      و االرصبالد ورقُْبد اىحبعىة. اىزقُْبد االىنزشوُّخ*ٍشزشك ٍغ ٍهِ 

 اىطجُخ. وصُبّخ األعهضح و اىزقُْبد االىنزشوُّخاالرصبالد  ٍشزشك ٍغ ٍهِ ****             **ٍشزشك ٍغ ٍهِ صُبّخ األعهضح اىطجُخ ورقُْبد اىحبعىة.

 

 



- 30 - 

 

 اىزقُْبد اىنهشثبئُخ ٍهْخ -اىَهُْخ االخزصبصُخاىحصص اىذساعُخ ىيَىاد  -1-2-5
 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ىصف األوه() ا اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 10 *(2+1أعظ اٌىٙشثبء )

 5 (1اٌشعُ ٚاٌزصٍُّ ثبعزخذاَ اٌحبعٛة )

 5 (1االٌىزشٍٚٔبد )

 20 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 8 **(2+1اَالد اٌىٙشثبئٍخ )

 4 اٌزّذٌذاد اٌىٙشثبئٍخ

 4 ***( )ثبعزخذاَ اٌحبعٛة(1شعُ إًٌّٙ اٌىٙشثبئً )اٌ

 4 (2االٌىزشٍٚٔبد )

 20 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ  ) اىصف اىضبىش( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 3 اٌشعُ إًٌّٙ اٌزخصصً  

 3 اَالد اٌىٙشثبئٍخ 

 2 ِذخً إٌى ٔظُ اٌطبلخ 

 2 ِجبدئ اإلٌىزشٍٚٔبد 

 يُخ:اىزذسَجبد اىؼَ

 اىَخـــبثش
 4 ِخجش اَالد اٌىٙشثبئٍخ  

 4 ِخجشاٌىزشًٚٔ 

 اىـــىسػ
 4 ٚسشخ ٌف اَالد  

 4 ٚسشخ اٌمٍبدح ٚاٌزحىُ 

 26 اىَغَىع
 

 2( ف2ٚأعظ اٌىٙشثبء ) 1( ف1أعظ اٌىٙشثبء ) ػجبسح ػٓ وزبثٍٓ:* 

 2ف (2)اَالد اٌىٙشثبئٍخ  ٚ 1( ف1اَالد اٌىٙشثبئٍخ ) ػجبسح ػٓ وزبثٍٓ: **
عبػخ  2عبػخ سعُ ػٍى دفزش اٌطبٌت +  2رؼطى /)ثبعزخذاَ اٌحبعٛة( ( 1*** ِبدح اٌشعُ إًٌّٙ اٌىٙشثبئً )

 ػٍى اٌجشٔبِظ اٌحبعٛثً/.
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 اىزنُُف واىزجشَذٍهْخ  –اىحصص اىذساعُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخ  -1-2-6
  

 األعجىػُخ ػذد اىحصص ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 أػّبي أٔبثٍت اٌزجشٌذ
 6 ٍبدح واحذح

 1ف 

 2ف  رغٍٙضاد ِٚٛاد اٌزجشٌذ

 ِجبدئ اٌزجشٌذ
 6 ٍبدح واحذح

 1ف 

 2ف  اٌّجبدئ األعبعٍخ فً اٌىٙشثبء

 6 أػّبي داساد اٌزجشٌذ

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 21 اىَغَىع

 اىحصص األعجىػُخ ػذد ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 6 اٌضٛاغظ

 6 اٌّىضفبد ٚاٌّجخشاد

 2 أعٙضح اٌزىٍٍف

 3 أعٙضح اٌزّذد ٚاالعزشعبع

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 2 تاٌشعُ إٌٙذعً ثبعزخذاَ اٌحبع

 22 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ اىزجشَذ واىزنُُف -) اىصف اىضبىش(  اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 3 اٌشعُ إًٌّٙ

 2 ٔظُ اٌمٍبط ٚاٌزحىُ ٌذاساد اٌزجشٌذ ٚاٌزىٍٍف ٚاٌذاساد اٌىٙشثبئٍخ

 2 أعٙضح اٌزىٍٍف

 2 أعٙضح اٌزجشٌذ

 اىزذسَجبد اىؼَيُخ :

 4 ِخجش رطجٍمبد اٌزجشٌذ 

 4 ِخجش رطجٍمبد اٌزىٍٍف 

 8 ِخجش اٌصٍبٔخ 

 25 اىَغَىع
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  ٍهْخ اىزذفئخ واىزَذَذاد -اىحصص اىذساعُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخ  -1-2-7

  

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 6 ِٙبساد اٌزذفئخ ٚاٌزّذٌذاد

 6 أػّبي أٔبثٍت اٌزذفئخ ٚاٌزّذٌذاد

 3 ػذد ٚرغٍٙضاد اٌزذفئخ ٚاٌزّذٌذاد

 3 اٌّجبدئ األعبعٍخ فً اٌحشاسح

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 21 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ ًاىؼيى -ة

 6 ٔظُ شجىبد رغزٌخ اٌٍّبٖ ٚاٌصشف اٌصحً

 6 أػّبي اٌمطغ اٌصحٍخ

 3 أٔظّخ رغخٍٓ اٌٍّبٖ

 3 أعظ اٌزذفئخ

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 2 تثبعزخذاَ اٌحبع إٌٙذعً  اٌشعُ

 23 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ اىصف اىضبىش( ) اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 3 اٌشعُ اٌصٕبػً

 3 داساد اٌزذفئخ اٌّشوضٌخ 

 3 رغٍٙضاد اٌزذفئخ اٌّشوضٌخ 

 16 زذسَجبد اىؼَيُخ اى

 25 اىَغَىع
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 اىَْبرط واىغجبمخ ٍهْخ -اىحصص اىذساعُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخ -1-2-8
 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ألوه() اىصف ا اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 6 اٌّٙبساد األعبعٍخ ٌّٕٙخ إٌّبرط ٚاٌغجبوخ

 3 ِٛاد اٌزصٍٕغ

 6 إٌّبرط اٌخشجٍخ ٚطجبػزٙب

 3 ِجبدئ صٙش ٚصت اٌّؼبدْ

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 21 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 6 ٚاٌمٛاٌت اٌّؼذٍٔخ صٕبػخ إٌّبرط

 6 اٌّخجش ٚٔظبَ اٌصت

 6 طشق اٌغجبوخ اٌخبصخ )اٌغضء األٚي(

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 2 تاٌشعُ إٌٙذعً ثبعزخذاَ اٌحبع

 23 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف اىضبىش( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 4 ػٍَٛ ٍِٕٙخ خبصخ

 2 ِخجش

 16 بد اىؼَيُخاىزذسَج

 25 اىَغَىع
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 ٍهْخ ٍُنبُّل اىَشمجبد -اىحصص اىذساعُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخ -1-2-9
 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

وٙشثبء  ٚ عبعٍبد ٍِىبٍٔهأ

 *اٌّشوجبد

 اعبعٍبد ٍِىبٍٔه اٌّشوجبد
10 

 1ف 

 2ف  اعبعٍبد وٙشثبء اٌّشوجبد

 ٔظّخ اٌزؼٍٍك ٚاٌفشاًِأ

 ٔمً اٌحشوخٚ

 أظّخ اٌزؼٍٍك ٚاٌفشاًِ
10 

 1ف 

 2ف  ٔمً اٌحشوخ

 23 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 2 اٌشعُ إٌٙذعً ثبعزخذاَ اٌحبعت

 5 زشاق اٌذاخًٍِحشوبد االح

 5 ٔمً اٌحشوخ فً اٌّشوجبد

 5 اٌزغزٌخ فً ِحشوبد اٌجٕضٌٓ

 5 وٙشثبء اٌّشوجبد

 25 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبىش( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 5 ِحشوبد االحزشاق اٌذاخًٍ دٌضي

 5 أعٙضح ٔمً اٌحشوخ فً اٌّشوجبد

 5 ٔظبَ اٌزغزٌخ فً ِحشوبد اٌذٌضي

 5 وٙشثبء اٌغٍبساد

 23 اىَغَىع

 *ٍشزشك ٍغ ٍهْخ مهشثبء وإىنزشوُ اىَشمجبد.
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 مهشثبء واىنزشوُ اىَشمجبد ٍهْخ –اىحصص اىذساعُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخ  -1-2-10
 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 ٚوٙشثبء عبعٍبد ٍِىبٍٔهأ

 *اٌّشوجبد

 اعبعٍبد ٍِىبٍٔه اٌّشوجبد
10 

 1ف 

 2ف  اعبعٍبد وٙشثبء اٌّشوجبد

 5 اعبعٍبد وٙشثبء ٚاٌىزشْٚ اٌّشوجبد

 5 اٌذاخًٍ عبعٍخ فً ِحشوبد االحزشاقاٌذاساد اٌىٙشثبئٍخ األ

 23 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ اىضبٍّ( ) اىصف اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 2 اٌشعُ إٌٙذعً ثبعزخذاَ اٌحبعت

 7 1إداسح اٌّحشن 

 إٌىزشٍِٚىبٍٔه
 1إٌىزشٍِٚىبٍٔه 

13 
 1ف 

 2ف  2إٌىزشٍِٚىبٍٔه 

 25 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ  ) اىصف اىضبىش( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 3 ٕذعً اٌشعُ اٌٙ

 3 وٙشثبء اٌغٍبساد

 3 األٔظّخ اإلٌىزشٍٚٔخ فً اٌغٍبسح

 :اىزذسَجبد اىؼَيُخ

 8 وٙشثبء اٌغٍبساد

 8 األٔظّخ اإلٌىزشٍٚٔخ فً اٌغٍبسح

 25 اىَغَىع

 .ٍُنبُّل اىَشمجبدٍشزشك ٍغ ٍهْخ *
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 ذاد اىضساػُخٍهْخ اِىُبد واىَؼ –اىحصص اىذساعُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخ  -1-2-11

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 اٌٍَبد اٌضساػٍخ *
  آٌٍبد عًٕ اٌّحبصًٍ

10 
 داساد ِحشن اٌذٌضي

 اٌّؼذاد اٌضساػٍخ **
  ِؼذاد رٍٙئخ اٌزشثخ ِٚؼذاد اٌجزس

10 
 ِؼذاد خذِخ اٌّضسٚػبد

 23 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ ىًاىؼي -ة

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 2 اٌشعُ إٌٙذعً ثبعزخذاَ اٌحبعت

 8 ِحشن اٌذٌضي ٚداسرٗ األعبعٍخ

 6 ِؼذاد عًٕ اٌّحبصًٍ

 6 ِؼذاد خذِخ اٌّضسٚػبد

 25 اىَغَىع

 حصص األعجىػُخػذد اى  ) اىصف اىضبىش( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 2 ِحشوبد ٚٔمً اٌحشوخ

 2 آالد اٌجزاس ٚخذِخ اٌّضسٚػبد

 2 آالد عًٕ اٌّحبصًٍ

 :اىزذسَجبد اىؼَيُخ

 4 ِحشوبد ٚٔمً اٌحشوخ

 6 آالد اٌجزاس ٚخذِخ اٌّضسٚػبد

 6 آالد عًٕ اٌّحبصًٍ

 25 اىَغَىع

 .داساد ٍحشك اىذَضه أوالً صٌ مزبة آىُبد عٍْ اىَحبصُوَذسط مزبة * 

 .ٍؼذاد خذٍخ اىَضسوػبد أوالً صٌ مزبة ٍؼذاد رهُئخ اىزشثخ وٍؼذاد اىجزسَذسط مزبة  **
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 اىْغُظ       ٍهْخ –اىحصص اىذساعُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخ  -1-2-12
 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 4 *د األٌٍٚخ )اٌخبِبد(اٌّٛا

 4 رشالٍُ اٌخٍٛط )إٌغٍظ(

 4 اٌزشاوٍت إٌغٍغٍخ

 5 اَالد ٚاٌزغٍٙضاد

 20 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 2 اٌشعُ إٌٙذعً ثبعزخذاَ اٌحبعت

 3 إٌغبط بدحغبث

 5 ٕغٍغٍخاٌزشاوٍت اٌ

 4 اٌّخجش ِٚشالجخ اٌغٛدح

 5 رشغًٍ ٚصٍبٔخ آالد إٌغٍظ

 22 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف اىضبىش( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 2 حغبة إٌغبط )اٌّمبٌغبد (

 2 ٍِىبٍٔه آالد إٌغٍظ

 2 رشاوٍت إٌّغٛعبد

 :اىزذسَجبد اىؼَيُخ

 6 الد إٌغٍظ ٍِىبٍٔه آ

 6 رطجٍمبد رشاوٍت إٌّغٛعبد 

 4 رشغًٍ إٔزبعً

 25 اىَغَىع

 *ٍشزشك ٍغ ٍهْخ اىغضه.
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 ٍهْخ  اىْغُظ اىُذوٌ واىجشومبس -اىحصص اىذساعُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخ -1-2-13

  
 

 اىصف اىضبىش اىصف اىضبٍّ اىصف األوه اىؼيىً اىَهُْخ اىزخصصُخ: –أ

 ٍّٕٙخ  اٌؼٍَٛ اٌ
 * ال ٌٛعذ

6 

 3 اٌشعُ إًٌّٙ 

 :اىزذسَجبد اىؼَيُخ –ة 

 رطجٍمبد رشاوٍت إٌّغٛعبد

 * ال ٌٛعذ

8 

 8 رشغًٍ إٔزبعً

 25 اىَغَىع

 

اػزجبساً ٍِ اىؼبً وه اىضبّىٌ ثذءاً ٍِ اىصف األ ٍغ ٍهْخ اىْغُظ خ اىْغُظ اىُذوٌ واىجشومبسٍهْ دٍغذ* 

 ً. 21/8/2013( ربسَخ 4/7)1894/5/43ػيً اىنزبة اىىصاسٌ سقٌ ، ثْبًء  2014ً-2013اىذساعٍ 
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       ىغضهٍهْخ ا –اىحصص اىذساعُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخ  -1-2-14
 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 4 *اٌّٛاد األٌٍٚخ )اٌخبِبد(

 3 رشالٍُ اٌخٍٛط )اٌغضي(

 5 ِشاحً ػٍٍّبد اٌغضي

 5 ِذخً إٌى ٍِىبٍٔه آالد اٌغضي

 20 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 2 اٌشعُ إٌٙذعً ثبعزخذاَ اٌحبعت

 5 رمٍٕخ اٌغضي

 4 بد اٌغضيغبثح

 5 ٍِىبٍٔه آالد اٌغضي

 3 ِخجش اٌغضي ِٚشالجخ اٌغٛدح

 22 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف اىضبىش( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 2 حغبثبد اٌغضي )اٌّمبٌغبد(

 2 ٍِىبٍٔه آالد اٌغضي

 2 رمٍٕخ اٌغضي

 :اىزذسَجبد اىؼَيُخ

 6 الد اٌغضيٍِىبٍٔه آ

 6 ِخجش ِٚشالجخ اٌغٛدح

 4 رشغًٍ إٔزبعً

 25 اىَغَىع

 *ٍشزشك ٍغ ٍهْخ اىْغُظ.
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 اىيحبً ورشنُو اىَؼبدُ ٍهْخ –اىحصص اىذساعُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخ  -1-2-15
 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 اٌّٙبساد األعبعٍخ 
 10 واحذحٍبدح 

 1ف

 2ف رشىًٍ اٌّؼبدْ

 5 اٌٍحبَ ثبٌمٛط اٌىٙشثبئً

 5 اٌٍحبَ ثبٌغبص

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 23 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 6 ٌحبَ اٌّؼبدْ اٌالحذٌذٌخ

 MIG-MAG-TIG  6اٌٍحبِبد اٌحذٌضخ 

 6 ِٕغٛس األٌٍَّٕٛ

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 2  تاٌشعُ إٌٙذعً ثبعزخذاَ اٌحبع

 23 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف اىضبىش( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 2 فًٕ  اٌحغبة اٌ

 2 رمٍٕخ ٚرغٍٙضاد اٌٍحبَ  

 2 رشىًٍ اٌّؼبدْ ِٚؼبٌغزٙب  

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 :اىزذسَجبد اىؼَيُخ

 2 ٌىٙشثبئًاٌٍحبَ ثبٌمٛط ا

 3 اٌٍحبَ ثبٌغبص

 3 ٌحبِبد اٌّؼبدْ اٌالحذٌذٌخ

 3 االٔفشاداد

 5 لغُ اإلٔزبط

 25 اىَغَىع
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 ٍهْخ اىزصُْغ اىَُنبُّنٍ   -اىحصص اىذساعُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخ  -1-2-16
 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 5 بعٍخ اٌّٙبساد األع

 3 آالد إٌشش ٚآالد اٌمشظ

 4 آالد اٌضمت ٚآالد اٌخشاطخ

 4 آالد اٌزفشٌض

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 19 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 2 اٌشعُ إٌٙذعً ثبعزخذاَ اٌحبعت 

 8 اٌزشغًٍ ػٍى آالد اٌخشاطخ

 8 آالد اٌزفشٌضاٌزشغًٍ ػٍى 

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 2 ٌحبَ اٌّؼبدْ

 23 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف اىضبىش( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 6 ػٍَٛ ٍِٕٙخ خبصخ 

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 :اىزذسَجبد اىؼَيُخ

 3 ِخبسط 

 2 رغٌٛخ ٌذٌٚخ

 آٌٍخ رغٌٛخ

 2 فبسصاد رمٍٍذٌخ

 1 ِمبشظ

 1 ِغبٌخ

 CNC 3فشاٌض 

 CNC 3ِخبسط 

 1 أرٛوبد

 25 اىَغَىع
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 /رؼيٌُ ٍضدوطاىيحبً ورشنُو اىَؼبدُ ٍهْخ –َىاد اىَهُْخ االخزصبصُخ اىحصص اىذساعُخ ىي -1-2-17
 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 اٌّٙبساد األعبعٍخ 
 10 ٍبدح واحذح

 1ف 

 2ف  دْرشىًٍ اٌّؼب

 5 اٌٍحبَ ثبٌمٛط اٌىٙشثبئً

 5 اٌٍحبَ ثبٌغبص

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 23 اىَغَىع

 

 اىؼيىً اىَهُْخ اىزخصصُخ -ة

 (: ٍْهبط عذَذضبٍّاى) اىصف 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ

 اعزنَبه*  ٍؤعغخ رذسَجُخ ٍؤعغخ رؼيَُُخ

 4 2 ٌحبَ اٌّؼبدْ اٌالحذٌذٌخ

2 

 MIG-MAG-TIG 2 4 اٌٍحبِبد اٌحذٌضخ

 - 4 ِٕغٛس األٌٍَّٕٛ

 - 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 - 2 تاٌشعُ إٌٙذعً ثبعزخذاَ اٌحبع

 23 اىَغَىع
 

 اىؼيىً اىَهُْخ اىزخصصُخ -ط

 (اىضبىش) اىصف 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ

 اعزنَبه*  ٍؤعغخ رذسَجُخ ٍؤعغخ رؼيَُُخ 

 - 2 فًٕ  اٌحغبة اٌ

- 
 - 2 رمٍٕخ ٚرغٍٙضاد اٌٍحبَ  

 - 2 رشىًٍ اٌّؼبدْ ِٚؼبٌغزٙب  

 - 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 :اىزذسَجبد اىؼَيُخ

 2 1 اٌٍحبَ ثبٌمٛط اٌىٙشثبئً

4 

 - 1 اٌٍحبَ ثبٌغبص

 - 1 ٌحبِبد اٌّؼبدْ اٌالحذٌذٌخ

 1 2 االٔفشاداد

 3 1 لغُ اإلٔزبط

 25 اىَغَىع
 

 .ىزذسَجُخاعزنَبه اىَْهبط اىزٌ ال ََنِ رْفُزٓ ضَِ اىَؤعغبد ا * 
  دسعلخ ، صلٌ  1000رنىُ دسعخ اىزذسَجبد اىؼَيُخ ىيطبىت فٍ اىصف األوه واىضبٍّ فٍ مو ٍِ اىَؤعغخ اىزذسَجُخ واىزؼيَُُخ ٍِ أصلو

( 0.3(  ورضلشة اىذسعلخ اىَنزغلجخ فلٍ اىَؤعغلخ اىزؼيَُُلخ ثبىؼبٍلو )0.7رضشة اىذسعخ اىَنزغجخ فٍ اىَؤعغلخ اىزذسَجُلخ ثبىؼبٍلو )

 .ورنىُ اىذسعخ اىْهبئُخ اىحبصيخ هٍ اىذسعخ اىْهبئُخ ىيطبىت ُ بوَغَغ اىْبرغ

   س دسعخ اىزذسَجبد اىؼَيُخ الٍزحبُ اىشهبدح اىضبّىَخ اىَهُْخ اىصْبػُخ ثبػزَبد دسعخ االٍزحبُ اىْهبئٍ فقظ )ال رذخو دسعخ أػَلبه رقذ

 اىغْخ فٍ رقذَش اىذسعخ( .
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 /رؼيٌُ ٍضدوطاىزصُْغ اىَُنبُّنٍ ٍهْخ  –بصُخ اىحصص اىذساعُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزص -1-2-18

 

 اىؼيىً اىَهُْخ اىزخصصُخ - أ

 (األوه) اىصف 
 ػذد اىحصص األعجىػُخ

 ٍؤعغخ رؼيَُُخ

 5 اٌّٙبساد األعبعٍخ 

 3 آالد إٌشش ٚآالد اٌمشظ

 4 آالد اٌضمت ٚآالد اٌخشاطخ

 4 آالد اٌزفشٌض

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 5 (CNC- CAD–ِخبثش ) وٙشثبء ٚرحىُ 

 24 اىَغَىع

 

 اىؼيىً اىَهُْخ اىزخصصُخ -ة 

 (: ٍْهبط عذَذاىضبٍّ) اىصف 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ

 ٍؤعغخ رذسَجُخ ٍؤعغخ رؼيَُُخ

 - 5 (-CNC–ِخبثش ) وٙشثبء ٚرحىُ 

 5 - اٌزشغًٍ ػٍى آالد اٌخشاطخ

 4 - اٌزشغًٍ ػٍى آالد اٌزفشٌض

 - 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 2 - ٌحبَ ِؼبدْ

 - 2 ٌشعُ إٌٙذعً ثبعزخذاَ اٌحبعتا

 - 6 اعزىّبي رذسٌت*

 11 16 ٍغَىع اىحصص

 27 اىنيٍ اىَغَىع

 

 اعزىّبي رذسٌت فً اٌّؤعغخ اٌزؼٍٍٍّخ ٌٍٛحذاد اٌزً ال ٌّىٓ رٕفٍز٘ب فً اٌّؤعغخ اٌزذسٌجٍخ. *
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 /رؼيٌُ ٍضدوطَُنبُّنٍ اىزصُْغ اىٍهْخ  –اىحصص اىذساعُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخ  ربثغ
 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ (اىضبىش) اىصف  اىؼيىً اىَهُْخ اىزخصصُخ -ط 

 3 اٌشعُ إٌٙذعً

 2 اٌصٍبٔخ ٚرشخٍص األػطبي

 2 اٌزفشٌض ثبعزخذاَ أعٙضح اٌزمغٍُ ٚرفشٌض اٌّغٕٕبد

 :اىزذسَجبد اىؼَيُخ

فٍ  اىزذسَجبد اىؼَيُخ

 اىَؤعغخ اىزذسَجُخ

 6 ػطبياٌصٍبٔخ ٚرشخٍص األ

 6 اٌزفشٌض ثبعزخذاَ أعٙضح اٌزمغٍُ ٚرفشٌض اٌّغٕٕبد

فٍ  اىزذسَجبد اىؼَيُخ

 اىَؤعغخ اىزؼيَُُخ

اعتتتزىّبي إٌّٙتتتبط اٌتتتزي ال ٌّىتتتٓ رٕفٍتتتزٖ ضتتتّٓ 

 اٌّؤعغبد اٌزذسٌجٍخ
6 

رحىُ ِخبثش  + (CNCِخبثش اَالد اٌّجشِغخ )

 * ٘ٛاء ٍٚ٘ذسٌٍٚه + سعُ ػٍى اٌحبعت
6 

 31 اىَغَىع

 

س دسعخ اٌزذسٌجبد اٌؼٍٍّخ الِزحبْ اٌشٙبدح اٌضبٌٔٛخ إٌٍّٙخ اٌصٕبػٍخ ٌّٕٙخ اٌزصٍٕغ اٌٍّىبٍٔىً )رؼٍٍُ رمذ -

 ِضدٚط( ثبػزّبد دسعخ االِزحبْ إٌٙبئً فمظ )ال رذخً دسعخ أػّبي اٌغٕخ فً رمذٌش اٌذسعخ(.

وزبة اٌشعُ ػٍى ٌّبضٍخ ٚاٌّؼزّذح فً اٌغٕخ اٌذساعٍخ ا رحىُ ٘ٛاء ٍٚ٘ذسٌٍٚه ٛطخٚٔ CNC أٍٍِخؼزّذ ر *

 ٌزصٍٕغ اٌٍّىبٍٔىً.اٌصف اٌضبٌش اٌضبٔٛي ٌّٕٙخ ااٌّؼزّذ ٌطالة  AUTOCADاٌحبعت 
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 ّغبسح األصبس واىضخشفخ     ٍهْخ  -َىاد اىَهُْخ االخزصبصُخاىحصص اىذساعُخ ىي -1-2-19
 

 األعجىػُخػذد اىحصص  ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 4 اٌشعُ ٚاٌزصٍُّ

 اٌؼذد اٌٍذٌٚخ
 4 ٍبدح واحذح

 1ف 

 2ف  اَالد

 12 رمٍٕبد إٌغبسح اٌؼبِخ

 2 ِٛاد ٚخبِبد

 2 اٌشعُ ٚاٌزصٍُّ ثٛاعطخ اٌحبعٛة

 24 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 6 *اٌشعُ ٚاٌزصٍُّ اٌفًٕ

 4 اٌزغٍٙضاد ٚاٌّؼذاد

 12 رمٍٕبد ٔغبسح األصبس ٚاٌضخشفخ

 2 اٌزخطٍظ ٚإداسح االٔزبط

 24 اىَغَىع

 
 رٛصع حصص ِبدح اٌشعُ ٚاٌزصٍُّ اٌفًٕ ػٍى إٌحٛ اَرً:* 

 أعجٛػٍبً ٌٛحذاد اٌشعُ ٚاٌزصٍُّ اٌفًٕ .عبػبد  4

 .ٌٛحذح اٌشعُ ثٛاعطخ اٌحبعٛة أعجٛػٍبً عبػخ  1

 .ٌٛحذح ربسٌخ فٓ األصبس  بً أعجٛػٍعبػخ  1
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 ػذد اىحصص األعجىػُخ     ٍهْخ: ّغبسح األصبس  

 اىصف اىضبىش اىصف اىضبٍّ اىصف األوه اىؼيىً  اىَهُْخ اىزخصصُخ  – أ

 اٌشعُ إًٌّٙ 

ّغبسح األصبس  ٍْهبط عذَذ

 واىضخشفخ

3 

 3 رشاوٍت صٕبػٍخ  

 3 ِمبٌغخ ٚحغبة وٍفخ *

 16 اىؼَيُخاىزذسَجبد  –ة

 25 اىَغَىع

 ّغبسح اىخُظ اىؼشثٍ. –ّغبسح األصبس  ِمبٌغخ ٚحغبة اٌىٍفخ ( ِشزشوخ ٌٍّٕٙزً: –* : رؼًٕ أْ اٌّٛاد ) آالد 

 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ       ٍهْخ : ّغبسح اىخُظ اىؼشثٍ              

 اىصف اىضبىش اىصف اىضبٍّ اىصف األوه اىؼيىً اىَهُْخ اىزخصصُخ – أ

 اٌشعُ إًٌّٙ 

ٍْهبط عذَذ ّغبسح األصبس 

 واىضخشفخ

3 

 3 ػٍَٛ ٍِٕٙخ )فْٕٛ صخشفٍخ ٕ٘ذعٍخ ( 

 3 ِمبٌغخ ٚحغبة اٌىٍفخ *

 16 اىزذسَجبد اىؼَيُخ –ة 

 25 اىَغَىع

 ّغبسح اىخُظ اىؼشثٍ . -ّغبسح األصبس ِمبٌغخ ٚحغبة اٌىٍفخ ( ِشزشوخ ٌّٕٙزً :  –* : رؼًٕ أْ اٌّٛاد )آالد 
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 ٍهْخ صُبّخ األعهضح اىطجُخ  -اىحصص اىذسعُخ ىيَىاد اىَهُْخ االخزصبصُخ -1-2-20
 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 4 مشرتك مع تقنيات احلاسوب/ أعظ اٌىٙشثبء ٚاٌمٍبعبد

 4 نيات احلاسوب و امليكاترونكسمشرتك مع مهنيت تق/ ِجبدئ االٌىزشٍٚٔبد

 4 وفق األمايل القدمية * /اٌذاساد إٌّطمٍخ

 4 اٌزششٌح ٚ اٌفٍضٌٌٛٛعٍب

 3 أملية جديدة ** /اٌزطجٍمبد اٌطجٍخ

 1 /واالتصاالت وامليكاترونكس التقنيات االلكرتونيةمشرتك مع مهن  /اٌغالِخ إٌٍّٙخ ٚثٍئخ اٌؼًّ

 20 اىَغَىع

 اىصف اىضبىش اىصف اىضبٍّ اىزخصصُخ خاىَهُْ اىؼيىً -ة

 4 3 رمبٔخ األعٙضح اٌطجٍخ

 2 2 اٌذاساد االٌىزشٍٚٔخ

 2 2 اٌمٍبعبد اٌحٌٍٛخ

 - 3 أٍٍِخ عذٌذح / اٌزطجٍمبد اٌطجٍخ

 - 2 إٌظُ إٌّطمٍخ ٚاٌذاساد اٌشلٍّخ

 2 - اٌشجىبد اٌحبعٛثٍخ

 :اىزذسَجبد اىؼَيُخ -ط 

 8 4 رمبٔخ األعٙضح اٌطجٍخ

 2 2 ٌذاساد االٌىزشٍٚٔخا

 4 4 اٌمٍبعبد اٌحٌٍٛخ

 - 4 إٌظُ إٌّطمٍخ ٚاٌذاساد اٌشلٍّخ

 2 - اٌشجىبد اٌحبعٛثٍخ

 - 2 اٌحبعٛة
 26 28 اىَغَىع اىؼبً

تدرس الوحدات المبينة أدناه من أملية النظم المنطقية والدارات الرقمية )الصف الثاني( في الصف : الدارات المنطقية *
 الثانوي مهنة صيانة األجهزة الطبية. األول

 جبر بول واالختزاالت المنطقية. -3المنطقية والعالقة فيما بينها.  باتالبوا -2أنظمة العد.  -1
 .لهذا العام فقطالثانوي  تدرس أملية التطبيقات الطبية الجديدة في الصف األول والثاني: اٌزطجٍمبد اٌطجٍخ** 
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 ٍهْخ صْبػخ األىجغخ /اىزؼيٌُ اىَضدوط/ - ىاد اىَهُْخ االخزصبصُخىيَ اىحصص اىذساعُخ -1-2-21
 

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 2 رىٌٕٛٛعٍب إٌغٍظ  ٚرصٍٕغ األٌجغخ

 2 اٌزصٍُّ ثبعزخذاَ اٌحبعٛة

 2 اٌشعُ ِٚجبدئ اٌزصٍُّ

 8 اَالد ٚاٌّٙبساد

 8 إٔشبء اٌمٛاٌت ٚاٌخٍبطخ

 22 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 1 رىٌٕٛٛعٍب إٌغٍظ  ٚرصٍٕغ األٌجغخ

 2 حبعٛثٍبً  إٔشبء اٌمٛاٌت

 2 رصٍُّ األصٌبء

 2 اَالد ٚاٌّٙبساد

 3 إٔشبء اٌمٛاٌت ِٚٙبساد اٌخٍبطخ

 14 اٌزذسٌت فً اٌششوبد

 24 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف اىضبىش( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 2 )رىٌٕٛٛعٍب إٌغٍظ ٚرصٍٕغ األٌجغخ ِٚجبدئ إداسح اإلٔزبط( * اىؼيىً اىَهُْخ

 :اىزذسَجبد اىؼَيُخ

 2 اٌزصٍُّ ٚاٌشعُ

 4 اٌشعُ ٚاٌزفصًٍ

 ػًٍّ ثبٌششوخ 14 اٌخٍبطخ

 22 اىَغَىع

فً اٌفصً األٚي رىٌٕٛٛعٍب إٌغٍظ ٚرصٍٕغ األٌجغخ ٌٚذسط فً اٌفصً اٌضبًٔ ِبدح * اٌؼٍَٛ إٌٍّٙخ ) ٌذسط 

 .ِجبدئ إداسح اإلٔزبط ٌٍصف اٌضبٌش اٌضبٔٛي إًٌّٙ(

 
 
 

 



- 49 - 

 

ٍهْخ صْبػخ األىجغخ  - ٍهْخ خُبطخ اىَالثظ اىزؼيٌُ اىْغىٌَىاد اىضقبفخ اىؼبٍخ فٍ اىحصص اىذساعُخ ى

 زغَُووٍهْخ اىحالقخ واى /اىزؼيٌُ اىَضدوط/

 
 ػذد اىحصص االعجىػُخ اىَــــــبدح

 اىصف اىضبىش اىصف اىضبٍّ اىصف األوه ٍىاد اىضقبفخ اىؼبٍخ ىغَُغ اىَهِ : -أ

 1 1 1 اٌزشثٍخ اٌذٌٍٕخ  -

 1 1 1 اٌزشثٍخ اٌٛطٍٕخ -

 2 2 2 اٌٍغخ اٌؼشثٍخ  -

 4 3 3 أٚ اٌفشٔغٍخ/ االٔىٍٍضٌخاألعٕجٍخ /اٌٍغخ  -

 1 1 1 خاٌزشثٍخ اٌشٌبضٍ  -

 : ٍىاد اىؼيىً األعبعُخ ىغَُغ اىَهِ -ة

 2 2 2 اٌشٌبضٍبد -

 2 2 2 اٌفٍضٌبء ٚاٌىٍٍّبء -

 13 12 12 اىَغَىع
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 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 2 (2ف اٌخبِبد األٌٍٚخ+ 1ف زغٍٙضادرىٌٕٛٛعٍب إٌغٍظ )اَالد ٚاٌ

 2 اٌزطشٌض

 2 اٌىشٚشٍٗ

 2 اٌشعُ ِٚجبدئ اٌزصٍُّ

 2 ثبعزخذاَ اٌحبعٛة زصٍُّاٌ

 11 + أعبعٍبد اٌخٍبطخ( اٌشعُ ٚاٌزفصًٍ ٚاٌخٍبطخ) اٌشعُ ٚاٌزفصًٍ ٚاٌخٍبطخ

 21 اىَغَىع

 األعجىػُخ ػذد اىحصص ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 11 اٌشعُ ٚاٌزفصًٍ ٚاٌخٍبطخ

 2 رصٍُّ األصٌبء

 3 اٌزصٍُّ ثبعزخذاَ اٌحبعٛة

 3 اٌزطشٌض

 2 اٌشعُ ٚاٌضخشفخ

 21 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ  ) اىصف اىضبىش( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 1 اٌخبِبد ٚاٌّٛاد األٌٍٚخ

 2 حغبة اٌزىٍفخ ٚاٌزغٌٛك

 1 اٌّالثظرٕظٍف ٚأٙبء 

 :* اىزذسَجبد اىؼَيُخ

 11 ٍبدح اٍزحبُّخ أعبعُخ  اٌشعُ ٚاٌزفصًٍ ٚاٌخٍبطخ ٚرصٍٕغ اٌّالثظ

 ثبىزجبده 2 اٌزطشٌض اٌٍذٚي ٚاٌزشٌىٛ اٌٍذٚي

 ثبىزجبده 2 اٌشعُ ٚاٌزصٌٛش ٚاٌضخشفخ

 2 رصٍُّ األصٌبء

 21 اىَغَىع

 مَب َيٍ: فصُو واىخُبطخ ورصُْغ اىَالثظاىشعٌ واىزاىذسعُخ األعجىػُخ ىَبدح  اىحصص رىصع -1* 

 حصخ رصُْغ ٍالثظ. 1 –حصص خُبطخ ٍالثظ  6 –حصص سعٌ ورفصُو  4

 رؼزَذ اىذسعبد فٍ اىْهبَبد اىصغشي واىؼظًَ ىهزٓ اىَبدح مَب مبّذ عبثقبً. -2

 /.120سعخ /َذٍظ االٍزحبُ اىؼَيٍ ىَبدح رصُْغ اىَالثظ ٍغ االٍزحبُ اىؼَيٍ ىخُبطخ اىَالثظ ورجقً اىذ -3

/ دسعخ 20، واىْهبَخ اىؼظًَ ىهب / رَزحِ ٍبدح رْظُف وأّهبء اىَالثظ ٍغ ٍىاد اىؼيىً اىَهُْخ اىزخصصُخ فقظ -4

 /دسعبد. 10واىصغشي /
 

 ٍهْخ خُبطخ اىَالثظ -اىْغىَخىيَشحيخ اىضبّىَخ اىَهُْخ  اىحصص اىذساعُخ -3  
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 اىحالقخ واىزغَُوٍهْخ  -اىْغىَخىيَشحيخ اىضبّىَخ اىَهُْخ  اىحصص اىذساعُخ

 األعجىػُخ ػذد اىحصص ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 2 اٌصحخ

 اىزذسَجبد اىؼَيُخ:

 10 فٓ اٌحاللخ
 ثبٌزجبدي

 10 فٓ اٌزغًٍّ

 22 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ )اىؼَيُخ واىْظشَخ( ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 11 فٓ اٌحاللخ
 ثبٌزجبدي

 11 فٓ اٌزغًٍّ

 22 اىَغَىع
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 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف األوه( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -أ

 5 أعبعٍبد اٌّحبعجخ

 3 داسح ٚاٌغىشربسٌبِجبدئ اإل

 2 ِجبدئ اٌمبْٔٛ اٌّذًٔ ٚاٌزغبسي

 2 اٌشٌبضٍبد اٌّبٌٍخ

 2 االحصبء

 3 رطجٍمبد اٌحبعت فً اٌؼٍَٛ اٌزغبسٌخ

 17 ىَغَىعا

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ) اىصف اىضبٍّ( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ة

 5 )اٌزغٌٛبد اٌغشدٌخ( أعبعٍبد اٌّحبعجخ

 2 اٌّحبعجخ اٌضشٌجٍخ

 2 اداسح اٌّشزشٌبد ٚاٌّخبصْ

 2 ِجبدئ االلزصبد

 2 اٌشٌبضٍبد اٌّبٌٍخ

 2 االحصبء

 3 رطجٍمبد اٌحبعت فً اٌؼٍَٛ اٌزغبسٌخ

 18 اىَغَىع

 ػذد اىحصص األعجىػُخ ٍْهبط عذَذ ) اىصف اىضبىش( اىزخصصُخ اىَهُْخ اىؼيىً -ط 

 3 بٌٍخِحبعجخ ِٕشآد ِ

 2 اٌّحبعجخ اٌخبصخ

 2 ِحبعجخ اٌزىبٌٍف 

 2 اٌشٌبضٍبد  ٚاإلحصبء 

 3 اٌشٌبضٍبد اٌّبٌٍخ 

 3 ِجبدئ اٌزغٌٛك

 3 )ػًٍّ( اٌّؼٍِٛبرٍخ

 18 اىَغَىع

 

 

 

 

 

 

 

 ىيَشحيخ اىضبّىَخ اىَهُْخ اىزغبسَخ اىذساعُخاىحصص  -2
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 فخ اىؼبٍخ ىيَشحيخ اىضبّىَخ اىَهُْخ اىزغبسَخٍىاد اىضقب
 

 ػذد اىحصص االعجىػُخ اىَــــــبدح

 اىصف اىضبىش اىصف اىضبٍّ اىصف األوه ٍىاد اىضقبفخ اىؼبٍخ

 1 1 1 اٌزشثٍخ اٌذٌٍٕخ  -

 1 1 1 اٌزشثٍخ اٌٛطٍٕخ -

 3 3 3 اٌٍغخ اٌؼشثٍخ  -

 5 4 4 أٚ اٌفشٔغٍخ/ االٔىٍٍضٌخاألعٕجٍخ /اٌٍغخ  -

 1 1 1 اٌزشثٍخ اٌشٌبضٍخ -

 11 10 10 اىَغَىع
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