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 والسادة اتالسيد

 مديرة ومديري األكاديميات الجهوية

 للتربية والتكوين

 نائبات ونواب وزارة التربية الوطنية
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 تنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي. الموضوع:
 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهلل         
 

وبعـد، ففي إطار إنجاز وتتبع مختلف العمليات المرتبطة بأوراش اإلصـح  التـي فتهت ـا 

ج ـات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطـر والبهـا العلمـي، وانطحمـا مـن التو

التربوية العامة واالختيارات األساسية المعتمدة في مراجعة المناهج، واعتبارا لما أفرزه تطبيق 

المناهج الجديدة في كل من سلك التعليم الثانوي اإلعدادي وفي سـلك الجـعوا المرـتركة، 

علقة واستعدادا إلرساء المناهج الجديدة بسلك البكالوريا، يررفني أن أوافيكم بالمعطيات المت

 بال ندسة البيداغوجية وتوزيع المواد والهصص بمختلف مستويات سلكي التعليم الثانوي . 

 
 التعليم الثانوي اإلعدادي -1

تدوم الدراسة ب عا السلك ثـح  سـنوات يجتـاز علـر إثرهـا التحميـع امتهـان  ـ ادة 
نوي الســلك اإلعــدادي، ويوجــج النــاجهون مــن م إلــر أمــد الجــعوا المرــتركة بالســلك الثــا
(. 1التأهيلي، وتوزا المـواد والهصـص بالمسـتويات الثحثـة ل ـعا السـلك وفقـا للملهـق  رمـم 

 ويتعين العمل في هعا الصدد بالتوجي ات التالية:
 

 فيما يتعلق بتدريس مادة علوم الحياة واألرض ومادة الفيزياء والكيمياء: -1.1

 وتعطر األسـبقية 24م يعمل بالتفويج كلما تجاوز عدد التلميعات والتحميع في القس ،
فـي التفــويج ألمســام الســنة الثالثــة اإلعداديـة مــع اتخــاز اإلجــراءات الحزمــة لتعمــيم 
التفويج في هعا المستوى، ويعمل بالتفويج في مسـتوى السـنة الثانيـة كلمـا أمكـن 

 زلك.
 

 فيما يتعلق بالمواد "غير المعممة": -1.1

  مسـتويات السـلك اإلعـدادي تعطر األسبقية في تدريس المواد غير المعممـة ألمـد
واتخاز كافة التـدابير  فـي تعميم ـا فـي المسـتوى المهـدد إلـر مـين تـوفر الظـرو  

 واإلمكانات المناسبة لتدريس ا في المستويات األخرى، وزلك وفقا لما يلي:
 

 



 

 
يعمم تدريس ا بساعتين في األسبوا فـي السـنة الثالثـة اللغة األجنبية الثانية:  .

أن يكلـف األسـاتعة الئاوـدون عـن الهاجـة بالتـدريس فــي الجـعوا  اإلعدادية، علر 
 المرتركة.

تعطـر األسـبقية فـي تـدريس هـعه المـادة بسـاعتين فـي األسـبوا  . التكنولوجيا:
للسنة الثالثة اإلعداديـة، وتتخـع اإلجـراءات الحزمـة لتعميم ـا فـي هـعا المسـتوى  

المـادة فـي السـنة الثانيـة علر أن يكلف األساتعة الئاوـدون عـن الهاجـة بتـدريس 
 اإلعدادية.

تعطر األسبقية في تدريس هعه المادة بساعتين في األسبوا التربية األسرية :  .
للسنة الثانية اإلعدادية، وتتخع اإلجراءات الحزمة لتعميم ا في هعا المستوى علـر 

مـادة التلميعات والتحميع  علر أن تكلف األستازات الئاودات عن الهاجـة بتـدريس ال
 في السنة األولر اإلعدادية.

تدرس المادتان بساعتين في األسـبوا  التربية التشكيلية والتربية الموسيقية: .
في المستويات الثحثـة علـر أن يسـتفيد التلميـع  ة( مـن إمـدى هـاتين المـادتين 

 فقط.
تدرس هعه المادة بساعة وامدة في األسـبوا للمسـتويات  الثحثـة   المعلوميات: .

أن تعطر األسبقية في تدريس المـادة للسـنة الثانيـة اإلعداديـة مـع التركيـئ،  علر
 في هعا المستوى، علر األنرطة المرتبطة بالرياضيات.

 
وغني عن البيان أنج ينبغي ترغيل جميع أستازات وأساتعة هعه المـواد، كغيرهـا مـن 

دول مصـص أو بجـدول المواد األخرى، بهصة أسبوعية تامة، وال مجال لترك أي من م بـدون جـ
 مصص نامص.

 
 التعليم الثانوي التأهيلي -1

 تدوم الدراسة بالتعليم الثانوي التأهيلي ثح  سنوات، موزعة علر سلكين:
وتدوم فيج الدراسة سنة وامـدة يوجـج التحميـع فـي  سلك الجذع المشترك،  -1.1

 تركة:ن ايت ا إلر أمد مسالك سلك البكالوريا، ويرتمل علر أربعة جعوا مر

 الجذع المشترك للتعليم  األصيل؛ 
 الجذع المشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية؛ 
 الجذع المشترك العلمي؛ 

 .الجذع المشترك التكنولوجي 
 

 وتتميئ ال ندسة البيداغوجية ل عا السلك بما يلي:
 الهفاظ علر مبدأ ومدة الجعوا المرتركة  .
 مد الجسور بين الجعوا المرتركة  .
للمواد المميئة  %40للمواد المرتركة بين جميع الجعوا، و %60الي تخصيص مو .

 والم يئة للتخصص  
 تعميم تدريس بعض المواد بنفس البرامج والهصص بجميع الجعوا المرتركة. .

 
 وتهدد التعديحت في الهصص الخاصة بسلك الجعا المرترك كما يلي:

مــادة علــوم الهيــاة تخصــيص ســاعة أســبوعية وامــدة، عــو  ســاعتين،  لتــدريس  .
 واألر  بكل من  الجعا  المرترك للتعليم األصيل وجعا اآلداب والعلوم اإلنسانية 

تــدريس مــادة الثقافــة الفنيــة بجــعا اآلداب والعلــوم اإلنســانية بســاعة وامــدة فــي  .
 األسبوا عو  ساعتين 

 بوا تدريس مادة التوثيق بالجعا المرترك للتعليم األصيل بساعة وامدة في األس .

تخصيص ثح  ساعات في األسبوا، عـو  أربـع سـاعات، لتـدريس اللغـة األجنبيـة  .
العلمـي والجـعا التكنولـوجي، وأربـع  الثانية بكل من جـعا التعلـيم األصـيل والجـعا

 ساعات بالنسبة لجعا اآلداب والعلوم اإلنسانية.
 

 ( مواد ومصص الجعوا المرتركة األربعة.2ويتضمن الملهق  رمم 
 



 

وتدوم فيج الدراسة سنتين. ترتمل السنة األولر منج علـر سلك البكالوريا،  -1.1
تسعة مسالك تتفرا في السنة الثانية إلر أربعة عرر مسلكا، ويجتـاز التحميـع خحلـج وفـي 
ن ايتج الفرو  واالختبارات المكونة المتهان   ادة البكالوريا العي يؤهل م لمواصلة دراست م 

لي أو التكــوين الم نــي أو باألمســام التهضــيرية للمــدارس العليــا أو بمؤسســات التعلــيم العــا
 بسلك   ادة التقني العالي.

 
ترتمل السنة األولر مـن سـلك البكالوريـا علـر تسـعة مسـالك تتفـرا فـي السـنة 

 الثانية إلر أربعة عرر مسلكا وفقا لما يلي:
 

 

 مسلك العلوم الشرعية )السنة األولى والسنة الثانية(؛ 
 

  اللغة العربية )السنة األولى والسنة الثانية(؛مسلك 
 

 مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية )السنة األولى(؛ 
 مسلك اآلداب )السنة الثانية(؛ 
 مسلك العلوم اإلنسانية )السنة الثانية(؛ 
 

 مسلك العلوم التجريبية )السنة األولى(؛ 
 مسلك العلوم الفيزيائية )السنة الثانية(؛ 
  واألرض )السنة الثانية(؛مسلك علوم الحياة 
 مسلك العلوم الزراعية )السنة الثانية(؛ 
 

 مسلك العلوم الرياضية )السنة األولى(؛ 
 مسلك العلوم الرياضية  أ )السنة الثانية(؛ 
 مسلك العلوم الرياضية  ب )السنة الثانية(؛ 
 

 مسلك العلوم االقتصادية والتدبير )السنة األولى(؛ 
 لسنة الثانية(؛مسلك العلوم االقتصادية )ا 
 مسلك علوم التدبير المحاسباتي )السنة الثانية(؛ 
 

  مسلللك العلللوم والتكنولوجيللات الكةربائيللة )السللنة األولللى
 والسنة الثانية(؛

 
  مسللللك العللللوم والتكنولوجيلللا الميكانيكيلللة )السلللنة األوللللى

 والسنة الثانية(؛
 

 .)مسلك الفنون التطبيقية )السنة األولى والسنة الثانية 
 

 تميئ ال ندسة البيداغوجية ب عا السلك بما يلي:وت
دعم المواد المميئة بصـفة تدريجيـة مـن السـنة األولـر إلـر السـنة الثانيـة، وزلـك  .

من الهصص األسبوعية لتدريس هعه %60 للتوصل إلر تخصيص ما يعادل موالي  
 للمواد األخرى.  %40 المواد و 

سـاعة، وزلـك لتمكـين التحميـع  34 إلـر 19تهديد الغح  الئمني األسبوعي في  .
 من االستفادة من التعلم العاتي ومن القيام بأنرطة تربوية وتثقيفية ورياضية.

 
 المواد والهصص المقررة في سلك البكالوريا. 10إلر  3وتتضمن الملهقات من   

 
فالمرجو من السيدات والسادة مديرة ومـديري األكاديميـات الج ويـة للتربيـة والتكـوين  

الناوبات والنواب العمل بمهتوى هعه المعكرة عند إعداد مختلف العمليـات المتعلقـة بالـدخول و
ــر الســيدات والســادة  ــام باستنســام هــعه المــعكرة وتوزيع ــا عل المدرســي المقبــل، والقي

 ، والسالم.المفترات والمفترين ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية 



 

 
 لطيفة العبيدة    : الكاتبة العامة

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 المواد والحصص       
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 التعليم الثانوي اإلعدادي

 الهندسة البيداغوجية

 انويللتعليم الث



 

 
 

 (1)ملحق رقم 
 
 

 توزيع المواد والحصص 
 بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي

 
 

 المواد

 الحصص األسبوعية ]بالساعات[

السنة 
 األولى

السنة 
 الثانية

نة الس
 الثالثة

 1 1 1 التربية اإلسالمية

 4 4 4 اللغة العربية

 3 3 3 االجتماعيات

 5 4 5 الرياضيات

 1(1) 1(1) 1 علوم الحياة واألرض

 1(1) 1 الفيزياء والكيمياء
 

(1)1 

 4 4 4 اللغة األجنبية األولى

 1 - - اللغة األجنبية الثانية

 1 1 1 التربية البدنية

 1 1 - التكنولوجيا

 - 1 1 التربية األسرية

 1 1 1 المعلوميات

التربية التشكيلية / أو التربية 
 الموسيقية

1 1 1 

 30 18 16  المجملللللللللوع 

 
 تهدد األعداد المكتوبة بين موسين عدد الساعات التي تفوج  .   ( :

 تلميعة وتلميعا . 24في ا األمسام كلما تجاوز عدد تحمعت ا 
 المكتوبة بخط باهت كلما توفر األساتعة.تطبق الهصص  .

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 سلك الجذع المشترك      
 

 (1)الملحق رقم 

 التأهيليالتعليم الثانوي 



 

 
 تنظيم الدراسة بالجذوع المشتركة

 وتوزيع المواد والحصص
 

الجذع المشترك لآلداب والعلوم   الجذع المشترك للتعليم األصيل
 اإلنسانية

 المللللللللللللللللللللللواد
الحصص 
 بالساعات

 الملللللللللللللللللللللواد
الحصص 
 بالساعات

 1 التربية اإلسالمية 3 التفسير والحديث

 5 اللغة العربية 3 الفقه واألصول

 - التوثيق 1 التوثيق

 4 التاريخ والجغرافيا 5 اللغة العربية

 1 الفلسفة 1 التاريخ والجغرافيا

 4 اللغة األجنبية األولى 1 الفلسفة

 4 اللغة األجنبية الثانية 4 ألجنبية األولىاللغة ا

 1 الرياضيات 3 اللغة األجنبية الثانية

 1(1) علوم الحياة واألرض 1 الرياضيات

 1 المعلوميات 1(1) علوم الحياة واألرض

 1 الثقافة الفنية  1 المعلوميات

 1 التربية البدنية 1 التربية البدنية

 19 لللللوعالمجمل  30 المجملللللللوع

 

 الجذع المشترك التكنولوجي  الجذع المشترك العلمي

 الملللللللواد
الحصص 
 بالساعات

 المللللللللللللللللللواد
الحصص 
 بالساعات

 1 التربية اإلسالمية 1 التربية اإلسالمية

 1 اللغة العربية 1 اللغة العربية

 1 التاريخ والجغرافيا 1 التاريخ والجغرافيا

 1 الفلسفة 1 سفةالفل

اللغة األجنبية 
 األولى

 4 اللغة األجنبية األولى 4

 3 اللغة األجنبية الثانية 3 اللغة األجنبية الثانية

 5 الرياضيات 5 الرياضيات

 4(1) الفيزياء والكيمياء 4(1) الفيزياء والكيمياء

 3 علوم المةندس 3(1) علوم الحياة واألرض

 1 ومياتالمعل 1 المعلوميات

 1 التربية البدنية 1 التربية البدنية

 31 المجملللللللللوع 31 المجملللللللللوع

 تهدد األعداد المكتوبة بين موسين عدد الساعات التي تفوج  .   ( :
 تلميعة وتلميعا . 24في ا األمسام كلما تجاوز عدد تحمعت ا 



 7 

 

 

 

 

 

 

 سلك البكالوريا
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 الجسور الممكنة بين الجذوع المشتركة ومسالك البكالوريا

 جذع اآلداب والعلوم اإلنسانية

 جذع العلوم

 جذع التعليم  األصيل

 جذع التكنولوجيا

 العلوم الشرعية

 اآلداب والعلوم اإلنسانية

 العلوم الرياضية

 العلوم التجريبية

 الكهربائية لوجياتالعلوم والتكنو

 العلوم االقتصادية والتدبير

 الفنون التطبيقية

 اللغة العربية

 الميكانيكية العلوم والتكنولوجيات



 (3)ملحق رقم 

 
 مسلك التعليم األصيل

 

 

 ةـــربيــــة العــــاللغ ةــــرعيــــوم الشــــالعل

 اتـــالمستوي           

 

 

 المـــــواد

 2السنة  1السنة 

 اتـــالمستوي                

 

 

 المـــــواد

 2السنة  1السنة 

   علوم اللغة العربية

ها  وآداب

 عربيةعلوم اللغة ال 2 2

 وآدابها

3 3 

3 3 4 4 

 4 4 وآدابها اللغة األجنبية األولى 4 4 وآدابها اللغة األجنبية األولى

 3 3 اللغة االجنبية الثانية 3 3 اللغة االجنبية الثانية

 2 2 الفلسفة 2 2 الفلسفة

 2 2 الرياضيات 2 2 الرياضيات

 - 1(1) علوم الحياة واألرض - 1(1) علوم الحياة واألرض

 4 4 التفسير والحديث 4 4 التفسير والحديث

 1 1 التوثيق 4 4 واألصول هالفق

 2 2 قيتالفرائض والتو
 التاريخ 

 والجغرافيا

2 

2 

2 

2 

 2 2 التربية البدنية 1 1 ثيقالتو

  2 2 التاريخ والجغرافيا

 2 2 التربية البدنية

 29 30 وعـــــــــالمجم 31 32 وعـــــــــالمجم

 

 تحدد األعداد المكتوبة بين قوسين عدد الساعات التي تفوج  .:(   )

 تلميذة وتلميذا . 24فيها األقسام كلما تجاوز عدد تالمذتها 
 

 

 
 (4)ملحق رقم 
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 مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية
 

 

                   

 اتـــــالمستوي

 

 

 وادـــــالم

 السنة األولى

 اآلداب

 والعلوم اإلنسانية

 لسنة الثانيةا

 آداب

 السنة الثانية

 علوم إنسانية

 4 5 5 اللغة العربية وآدابها

 4 5 5 اللغة األجنبية األولى وآدابها

 4 5 4 اللغة األجنبية الثانية

 5 4 4 التاريخ والجغرافيا

 4 3 2 الفلسفة

 3 2 2 التربية اإلسالمية

 - - 2 الثقافة الفنية

 - - - التوثيق

 2 2 2 الرياضيات

 - - 1(1) علوم الحياة واألرض

 2 2 2 التربية البدنية

 28 28 29 وعــــالمجم

 

 تحدد األعداد المكتوبة بين قوسين عدد الساعات التي تفوج  .:)  ( 

 تلميذة وتلميذا . 24فيها األقسام كلما تجاوز عدد تالمذتها 

      
 

 

 

 

 

 

 
 

 (5)ملحق رقم 
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 مسلك العلوم التجريبية
 

 

 اتـــــالمستوي              
 

 

 

 وادـــــالم

 السنة األولى

 الثانيةالسنة 

علوم الحياة 

 واألرض

 الثانيةالسنة 

 علوم فيزيائية

 الثانيةالسنة 

 علوم زراعية

 2 2 2 2 اللغة العربية

 4 4 4 4 اللغة األجنبية األولى وآدابها

 3 3 3 3 اللغة األجنبية الثانية

 2 2 2 2 الفلسفة

 5 5 5 5 لرياضياتا

 4(2) 6(2) 4(2) 4(2)  الفيزياء والكيمياء

 3(2)  4(2)  6(2)  4(2)  علوم الحياة واألرض

 3(2) - - - العلوم النباتية والحيوانية

 2 2 2 2 الترجمة

 1 - - 2 التاريخ والجغرافيا

 1 1 1 2 التربية اإلسالمية

 2 2 2 2 التربية البدنية

 32 31 31 32 وعـــــالمجم

 

 تحدد األعداد المكتوبة بين قوسين عدد الساعات التي تفوج  .:)  ( 

 تلميذة وتلميذا . 24فيها األقسام كلما تجاوز عدد تالمذتها 
 

 

 

 

 

 

 
 (6 )ملحق رقم
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 مسلك العلوم الرياضية
 

 
 

 اتــــالمستوي                   

 

 وادــــالم

السنة 

 األولى

 السنة الثانية

 ضية )أ(علوم ريا

 السنة الثانية

 علوم رياضية )ب(

 2 2 2 اللغة العربية 

 4 4 4 اللغة األجنبية األولى وآدابها

 3 3 3 اللغة األجنبية الثانية

 2 2 2 الفلسفة

 7 7 7 الرياضيات

 6(2)  6(2)  5(2)  الفيزياء والكيمياء

 - 2(1)  2(1)  علوم الحياة واألرض

 2 2 2 الترجمة

 3 - - ندسعلوم المه

 - - 2 التاريخ والجغرافيا

 1 1 2 التربية اإلسالمية

 2 2 2 التربية البدنية

 32 31 33 المجمـــــوع

 

 تحدد األعداد المكتوبة بين قوسين عدد الساعات التي تفوج  .:)  ( 

 تلميذة وتلميذا . 24فيها األقسام كلما تجاوز عدد تالمذتها 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (7)ملحق رقم 
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 مسلك  علوم االقتصاد والتدبير   

 
 

 اتـــالمستوي                  

 

 وادـــالم

 السنة األولى
 السنة الثانية

 علوم اقتصادية

 الثانية السنة

علوم التدبير 

 المحاسباتي

 2 2 2 اللغة العربية 

 2 2 2 اللغة األجنبية األولى 

 3 3 3 اللغة األجنبية الثانية

 2 2 2 الفلسفة

 2 2 2 خ والجغرافياالتاري

 4 4 4 الرياضيات

 1 1 2 التربية اإلسالمية

 2 2 2 التربية البدنية

 4 2 3 المحاسبة والرياضيات المالية

 2 6 4 االقتصاد العام واإلحصاء

 4 2 3 االقتصاد والتنظيم اإلداري للمقاوالت

 1 1 1 القانون

 2 2 1 معلوميات التدبير

 31 31 31 المجمــــوع
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 (8)ملحق رقم 

 

 

 مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية
 

 
 

 اتـــالمستوي                              

 وادـــالم
 السنة الثانية السنة األولى

 2 2 اللغة العربية 

 4 4 اللغة األجنبية األولى وآدابها

 3 3 اللغة األجنبية الثانية

 2 2 الفلسفة

 5 5 الرياضيات

 4(2)  4(2)  الفيزياء والكيمياء

 :علوم المهندس

- Unité de conception   
                    

- Unité de production 
                        

- CFAO                                           

 

4 

4 

1 

 

4 

4 

1 

 1 2 التربية اإلسالمية

 2 2 التربية البدنية

 32 33 وعــــــالمجم

 

 تحدد األعداد المكتوبة بين قوسين عدد الساعات التي تفوج  .:)  ( 

 تلميذة وتلميذا . 24فيها األقسام كلما تجاوز عدد تالمذتها 
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 (9)ملحق رقم 

 

 

 مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
 

 
 

 اتـــالمستوي                            

 وادـــالم
 السنة الثانية السنة األولى

 2 2 اللغة العربية 

 4 4 اللغة األجنبية األولى وآدابها

 3 3 اللغة األجنبية الثانية

 2 2 الفلسفة

 5 5 الرياضيات

 4(2)  4(2)  الفيزياء والكيمياء

 :علوم المهندس
-Acquisition, Traitement et Communication de L’information 
 

- Alimentation, Distribution  et Conversion de l’énergie 
 

- Transmission de puissance 
 

- Activités  pratiques et projets 

 

2 

3 

2 

2 

 

3 

2 

2 

2 

 1 2 التربية اإلسالمية

 2 2 التربية البدنية

 32 33 المجموع

 

  تحدد األعداد المكتوبة بين قوسين عدد الساعات التي تفوج .:)  (      

 تلميذة وتلميذا . 24فيها األقسام كلما تجاوز عدد تالمذتها     
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 (10)ملحق رقم 

 

 

 مسلك الفنون التطبيقية

 
 

 اتـــالمستوي                            

 وادـــالم
 السنة الثانية السنة األولى

 2 2 اللغة العربية 

 4 4 اللغة األجنبية األولى وآدابها

 3 3 نبية الثانيةاللغة األج

 2 2 الفلسفة

 1 2 التربية اإلسالمية

 - - التاريخ والجغرافيا

 2 2 التربية البدنية

 2 2 الرياضيات

 3 2 المعلوميات واألنفوغرافيا

 - 4 الرسم والتعبير التشكيلي

 2 3 الثقافة التشكيلية وتاريخ الفن

 - 4 فنون الغرافيك

 - 4 الحجم

 الوسائط المتعددةو التواصل فن تصميم
Design de communication et de Multimedia 

- 6 

 المحيطفن تصميم 
Design d’environnement 

- 3 

 المنتوج فن تصميم
Design du produit 

- 3 

 33 34 وعـــالمجم

 

     

 


