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2019/2020السنة الدراسية -استعمال زمن الدورة األولى  

 

"أ" الجذع المشترك علمي  
 

1الحصة   2الحصة  3الحصة  4الحصة   

 االثنين
 

 الرياضيات علوم الحياة واألرض اللغة العربية الفلسفة
 

 الثالثاء
 

 اللغة الفرنسية علوم الحياة واألرض
 أ:اللغة اإلنجليزية

 االجتماعيات
العلوم الفيزيائيةب:   

 األربعاء
 

 التربية اإلسالمية الورشات المهارية العلوم الفيزيائية الرياضيات
 

 الخميس
 

 التربية البدنية العلوم الفيزيائية اللغة اإلنجليزية اللغة الفرنسية
 

 الجمعة
 

  الرياضيات االعالميات
 

 

 
 

2019شتنبر  02  تشخيص المكتسبات الدراسية أسبوع "أ" 

2019شتنبر  09  تشخيص المكتسبات الدراسية أسبوع "ب" 

2019شتنبر  16  أسبوع "أ" 
 

2019شتنبر  23  أسبوع "ب" 
 

2019شتنبر  30  أسبوع "أ" 
 

2019أكتوبر  07  اللقاء التواصلي األول مع األسر أسبوع "ب" 

2019أكتوبر  14   أسبوع "أ" 

2019أكتوبر  21 (1انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ) أسبوع "ب"   

2019أكتوبر  28   أسبوع "أ" 

2019نونبر  04  عطلة منتصف الدورة األولى أسبوع "ب" 

2019نونبر  11  أسبوع "أ" 
 أيام غراس المواطنة

هـ(1144ربيع األول  13و 12عيد المولد النبوي الشريف )  

2019نونبر  18  أسبوع "ب" 
 

2019نونبر  25 (2انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ) أسبوع "أ"   

2019دجنبر  02  أسبوع "ب" 
 

2019دجنبر  09  أسبوع "أ" 
 

2019دجنبر  16  أسبوع "ب" 
 

2019دجنبر  23 (3انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ) أسبوع "أ"   

2019دجنبر  30  أسبوع "ب" 
يناير: رأس السنة الميالدية 01األربعاء   

 االمتحان الموحد التدريبي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي

2020يناير  06  أسبوع "أ" 
 

2020يناير  13  االمتحان الموحد المحلي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي أسبوع "ب" 

2020يناير  20  عطلة منتصف السنة الدراسية أسبوع "أ" 
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2019/2020السنة الدراسية -زمن الدورة األولىاستعمال   

"ب" الجذع المشترك علمي  
 

1الحصة   2الحصة  3الحصة  4الحصة   

 االثنين
 

 الورشات المهارية االجتماعيات الفلسفة اللغة اإلنجليزية
 

 الثالثاء
 

 علوم الحياة واألرض االعالميات
 الرياضيات

 

 أ:اللغة اإلنجليزية

الفيزيائية:العلوم ب   

 األربعاء
 

 العلوم الفيزيائية التربية اإلسالمية الرياضيات اللغة الفرنسية
 

 الخميس
 

 التربية البدنية علوم الحياة واألرض اللغة الفرنسية اللغة العربية
 

 الجمعة
 

  العلوم الفيزيائية الرياضيات
 

 
 

 

2019شتنبر  02 المكتسبات الدراسيةتشخيص  أسبوع "أ"   

2019شتنبر  09  تشخيص المكتسبات الدراسية أسبوع "ب" 

2019شتنبر  16  أسبوع "أ" 
 

2019شتنبر  23  أسبوع "ب" 
 

2019شتنبر  30  أسبوع "أ" 
 

2019أكتوبر  07  اللقاء التواصلي األول مع األسر أسبوع "ب" 

2019أكتوبر  14   أسبوع "أ" 

2019أكتوبر  21 (1انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ) أسبوع "ب"   

2019أكتوبر  28   أسبوع "أ" 

2019نونبر  04  عطلة منتصف الدورة األولى أسبوع "ب" 

2019نونبر  11  أسبوع "أ" 
 أيام غراس المواطنة

هـ(1144ربيع األول  13و 12عيد المولد النبوي الشريف )  

2019نونبر  18  أسبوع "ب" 
 

2019نونبر  25 (2انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ) أسبوع "أ"   

2019دجنبر  02  أسبوع "ب" 
 

2019دجنبر  09  أسبوع "أ" 
 

2019دجنبر  16  أسبوع "ب" 
 

2019دجنبر  23 (3انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ) أسبوع "أ"   

2019دجنبر  30  أسبوع "ب" 
يناير: رأس السنة الميالدية 01األربعاء   

 االمتحان الموحد التدريبي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي

2020يناير  06  أسبوع "أ" 
 

2020يناير  13  االمتحان الموحد المحلي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي أسبوع "ب" 

2020يناير  20  عطلة منتصف السنة الدراسية أسبوع "أ" 
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 2019/2020السنة الدراسية -استعمال زمن الدورة األولى

"ج" الجذع المشترك علمي  
 

1الحصة   2الحصة  3الحصة  4الحصة   

 االثنين
 

 العلوم الفيزيائية الرياضيات علوم الحياة واألرض االعالميات
 

 الثالثاء
 

 اللغة الفرنسية
 الرياضيات

 

 أ:العلوم الفيزيائية
 الورشات المهارية

:اللغة اإلنجليزيةب   

 األربعاء
 

الفيزيائيةالعلوم   االجتماعيات علوم الحياة واألرض اللغة الفرنسية 
 

 الخميس
 

 التربية البدنية التربية اإلسالمية الفلسفة الرياضيات
 

 الجمعة
 

  اللغة العربية اللغة اإلنجليزية
 

 
 

 

2019شتنبر  02  تشخيص المكتسبات الدراسية أسبوع "أ" 

2019شتنبر  09  تشخيص المكتسبات الدراسية أسبوع "ب" 

2019شتنبر  16  أسبوع "أ" 
 

2019شتنبر  23  أسبوع "ب" 
 

2019شتنبر  30  أسبوع "أ" 
 

2019أكتوبر  07  اللقاء التواصلي األول مع األسر أسبوع "ب" 

2019أكتوبر  14   أسبوع "أ" 

2019أكتوبر  21 (1انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ) أسبوع "ب"   

2019أكتوبر  28   أسبوع "أ" 

2019نونبر  04  عطلة منتصف الدورة األولى أسبوع "ب" 

2019نونبر  11  أسبوع "أ" 
 أيام غراس المواطنة

هـ(1144ربيع األول  13و 12عيد المولد النبوي الشريف )  

2019نونبر  18  أسبوع "ب" 
 

2019نونبر  25 (2المستمرة )انطالق إجراء فروض المراقبة  أسبوع "أ"   

2019دجنبر  02  أسبوع "ب" 
 

2019دجنبر  09  أسبوع "أ" 
 

2019دجنبر  16  أسبوع "ب" 
 

2019دجنبر  23 (3انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ) أسبوع "أ"   

2019دجنبر  30  أسبوع "ب" 
يناير: رأس السنة الميالدية 01األربعاء   

الثالثة ثانوي إعدادياالمتحان الموحد التدريبي للسنة   

2020يناير  06  أسبوع "أ" 
 

2020يناير  13  االمتحان الموحد المحلي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي أسبوع "ب" 

2020يناير  20  عطلة منتصف السنة الدراسية أسبوع "أ" 
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 2020/2019سية درالالسنة ا-لى وألدورة الن امل زستعماا

 وج أياضية فر وميا علورلى باكالوألالسنة ا
 

 

 2019ر شتنب 02 وع "أ"سبأ سيةدرالت المكتسباص اتشخي

 2019ر شتنب 09 وع "ب"سبأ سيةدرالت المكتسباص اتشخي

 2019ر شتنب 16 وع "أ"سبأ 

 2019ر شتنب 23 وع "ب"سبأ 

 2019ر شتنب 30 وع "أ"سبأ 

 2019ر بوكتأ 07 وع "ب"سبأ رألسامع ول ألاصلي والتء اللقاا

 2019ر بوكتأ 14 وع "أ"سبأ 

 2019ر بوكتأ 21 وع "ب"سبأ (1رة )لمستماقبة رالمروض افراء جق إالطنا

 2019ر بوكتأ 28 وع "أ"سبأ 

 2019ر نبون 04 وع "ب"سبأ لىوألدورة الف الة منتصطع

 نةواطلمراس اغم ياأ

 هـ)1441ول ألابيع ر 13( و12ف يرلشوي النبد الولمد اعي
 2019ر نبون 11 وع "أ"سبأ

 2019ر نبون 18 وع "ب"سبأ 

 2019ر نبون 25 وع "أ"سبأ (2رة )لمستماقبة رالمروض افراء جق إالطنا

 2019ر جنبد 02 ب"وع "سبأ 

 2019ر جنبد 09 وع "أ"سبأ 

 2019ر جنبد 16 وع "ب"سبأ 

 2019ر جنبد 23 وع "أ"سبأ (3رة )لمستماقبة رالمروض افراء جق إالطنا

ية دلميالالسنة ر: رأس ايناي 01ء بعارألا

 داديعوي إلثالثة ثانايبي للسنة درلتد احولمن االمتحاا
 2019ر جنبد 30 وع "ب"سبأ

 2020ر يناي 06 "وع "أسبأ 

 2020ر يناي 13 وع "ب"سبأ داديعوي إلثالثة ثانالمحلي للسنة د احولمن االمتحاا

 2020ر يناي 20 وع "أ"سبأ سيةدرالالسنة ف الة منتصطع

 1لحصة ا 2لحصة ا 3لحصة ا 4لحصة ا

 بيةرلعاللغة أ: ا
 لصوالتا تياضيارلا ءلكمياء وايازلفيا

 يةزإلنجلياللغة ب: ا

 يةزإلنجلياللغة ا رضألة والحياوم اعل بيةرلعاللغة ا نيةدلبابية رلتا

 ءلكمياء وايازلفيأ: ا
 إلسالميةابية رلتا لفلسفةا تجتماعياا

 تياضيارلا ب:

 تجتماعياأ: ا
 ءلكمياء وايازلفيا تياضيارلا نسيةرلفاللغة ا

 إلسالميةابية رلتب: ا
 

 نسيةرلفاللغة ا تياضيارلا

 

 نالثنيا

 ءلثالثاا

 ءبعارألا

 سلخميا

 لجمعةا
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 2020/2019سية درالالسنة ا-لى وألدورة الن امل زستعماا

 وج بياضية فوم ريا علورلى باكالوألالسنة ا
 

 

 2019ر شتنب 02 وع "أ"سبأ سيةدرالت المكتسباص اتشخي

 2019ر شتنب 09 وع "ب"سبأ سيةدرالت المكتسباص اتشخي

 2019ر شتنب 16 وع "أ"سبأ 

 2019ر شتنب 23 وع "ب"سبأ 

 2019ر شتنب 30 وع "أ"سبأ 

 2019ر بوكتأ 07 وع "ب"سبأ رألسامع ول ألاصلي والتء اللقاا

 2019ر بوكتأ 14 وع "أ"سبأ 

 2019ر بوكتأ 21 وع "ب"سبأ (1رة )لمستماقبة رالمروض افراء جق إالطنا

 2019ر بوكتأ 28 وع "أ"سبأ 

 2019ر نبون 04 وع "ب"سبأ لىوألدورة الف الة منتصطع

 نةواطلمراس اغم ياأ

 هـ)1441ول ألابيع ر 13( و12ف يرلشوي النبد الولمد اعي
 2019ر نبون 11 وع "أ"سبأ

 2019ر نبون 18 وع "ب"سبأ 

 2019ر نبون 25 وع "أ"سبأ (2رة )لمستماقبة رالمروض افراء جق إالطنا

 2019ر جنبد 02 وع "ب"سبأ 

 2019ر جنبد 09 وع "أ"سبأ 

 2019ر جنبد 16 وع "ب"سبأ 

 2019ر جنبد 23 وع "أ"سبأ (3رة )لمستماقبة رالمروض افراء جق إالطنا

ية دلميالالسنة ر: رأس ايناي 01ء بعارألا

 داديعوي إلثالثة ثانايبي للسنة درلتد احولمن االمتحاا
 2019ر جنبد 30 وع "ب"سبأ

 2020ر يناي 06 وع "أ"سبأ 

 2020ر يناي 13 وع "ب"سبأ داديعوي إلثالثة ثانالمحلي للسنة د احولمن االمتحاا

 2020ر يناي 20 وع "أ"سبأ سيةدرالالسنة ف الة منتصطع

 1لحصة ا 2لحصة ا 3لحصة ا 4لحصة ا

 ءلكمياء وايازلفيا
 يةزإلنجلياللغة أ: ا

 تياضيارلا نسيةرلفاللغة ا
 بيةرلعاللغة ب: ا

 رضألة والحياوم اعل لصوالتا تجتماعياا نيةدلبابية رلتا

 تياضيارلأ: ا
 لفلسفةا إلسالميةابية رلتا بيةرلعاللغة ا

 ءلكمياء وايازلفيب: ا

 نسيةرلفاللغة ا
 إلسالميةابية رلتأ: ا

 تياضيارلا ءلكمياء وايازلفيا
 تجتماعياب: ا

 

 تياضيارلا يةزإلنجلياللغة ا

 

 نالثنيا

 ءلثالثاا

 ءبعارألا

 سلخميا

 لجمعةا

 

mailto:gsalmouwatana@gmail.com
http://www.almouwatana.net/


ة ــلخصوصیاة ـــناطــوـمـلارس ادـــوعة مـمـجـم

MOUWATANA AL Scolaire Groupe 

SCHOOL HIGH MOUWATANA AL 

Autorisation N° : 190/08 خصةرقم :ر  

06 61 81 45 46   05 23 75 37 05ط   لربا، ا10170 ،لسویسي، احمد بال فریجرع أشا،  7 لخصوصیةانة اطلموارس امجموعة مد 

gsalmouwatana@gmail.com www.almouwatana.net facebook.com/groupescolairealmouwatana 

 

 

 

 2020/2019سية درالالسنة ا-لى وألدورة الن امل زستعماا

 لثانيةالسنة ا ياورباكال ب -ياضية ر ومعل
 
 

  
 

 2019ر شتنب 02 وع "أ"سبأ سيةدرالت المكتسباص اتشخي

 2019ر شتنب 09 وع "ب"سبأ سيةدرالت المكتسباص اتشخي

 2019ر شتنب 16 وع "أ"سبأ 

 2019ر شتنب 23 وع "ب"سبأ 

 2019ر شتنب 30 وع "أ"سبأ 

 2019ر بوكتأ 07 وع "ب"سبأ رألسامع ول ألاصلي والتء اللقاا

 2019ر بوكتأ 14 وع "أ"سبأ 

 2019ر بوكتأ 21 وع "ب"سبأ (1رة )لمستماقبة رالمروض افراء جق إالطنا

 2019ر بوكتأ 28 وع "أ"سبأ 

 2019ر نبون 04 وع "ب"سبأ لىوألدورة الف الة منتصطع

 نةواطلمراس اغم ياأ

 هـ)1441ول ألابيع ر 13( و12ف يرلشوي النبد الولمد اعي
 2019ر نبون 11 وع "أ"سبأ

 2019ر نبون 18 وع "ب"سبأ 

 2019ر نبون 25 وع "أ"سبأ (2رة )لمستماقبة رالمروض افراء جق إالطنا

 2019ر جنبد 02 وع "ب"سبأ 

 2019ر جنبد 09 وع "أ"سبأ 

 2019ر جنبد 16 وع "ب"سبأ 

 2019ر جنبد 23 وع "أ"سبأ (3رة )لمستماقبة رالمروض افراء جق إالطنا

ية دلميالالسنة ر: رأس ايناي 01ء بعارألا

 داديعوي إلثالثة ثانايبي للسنة درلتد احولمن االمتحاا
 2019ر جنبد 30 وع "ب"سبأ

 2020ر يناي 06 وع "أ"سبأ 

 2020ر يناي 13 وع "ب"سبأ داديعوي إلثالثة ثانالمحلي للسنة د احولمن االمتحاا

 2020ر يناي 20 وع "أ"سبأ سيةدرالالسنة ف الة منتصطع

 نالثنيا

 ءلثالثاا

 ءبعارألا

 سلخميا

 لجمعةا

 

 1لحصة ا 2لحصة ا 3لحصة ا 4لحصة ا

 تياضيارلا تياضيارلا ءلكمياء وايازلفيا نيةدلبابية رلتا

 ءلكمياء وايازلفيا لفلسفةا تياضيارلا يةزإلنجلياللغة ا

 تياضيارلا ءلكمياء وايازلفيا لفلسفةا لصوالتا

 بيةرلعاللغة أ: ا
 ءلكمياء وايازلفيا تياضيارلا يةزإلنجلياللغة ا

 إلسالميةابية رلتب: ا
 

 دسلمهنوم اعل دسلمهنوم اعل
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 2020/2019سية درالالسنة ا-لى وألدورة الن امل زستعماا

 لثانيةالسنة ا ياورباكال ومعل وج أيائية فزفي
 
 

  
 

 2019ر شتنب 02 وع "أ"سبأ سيةدرالت المكتسباص اتشخي

 2019ر شتنب 09 وع "ب"سبأ سيةدرالت المكتسباص اتشخي

 2019ر شتنب 16 وع "أ"سبأ 

 2019ر شتنب 23 وع "ب"سبأ 

 2019ر شتنب 30 وع "أ"سبأ 

 2019ر بوكتأ 07 وع "ب"سبأ رألسامع ول ألاصلي والتء اللقاا

 2019ر بوكتأ 14 وع "أ"سبأ 

 2019ر بوكتأ 21 وع "ب"سبأ (1رة )لمستماقبة رالمروض افراء جق إالطنا

 2019ر بوكتأ 28 وع "أ"سبأ 

 2019ر نبون 04 وع "ب"سبأ لىوألدورة الف الة منتصطع

 نةواطلمراس اغم ياأ

 هـ)1441ول ألابيع ر 13( و12ف يرلشوي النبد الولمد اعي
 2019ر نبون 11 وع "أ"سبأ

 2019ر نبون 18 وع "ب"سبأ 

 2019ر نبون 25 وع "أ"سبأ (2رة )لمستماقبة رالمروض افراء جق إالطنا

 2019ر جنبد 02 وع "ب"سبأ 

 2019ر جنبد 09 وع "أ"سبأ 

 2019ر جنبد 16 وع "ب"سبأ 

 2019ر جنبد 23 وع "أ"سبأ (3رة )لمستماقبة رالمروض افراء جق إالطنا

ية دلميالالسنة ر: رأس ايناي 01ء بعارألا

 داديعوي إلثالثة ثانايبي للسنة درلتد احولمن االمتحاا
 2019ر جنبد 30 وع "ب"سبأ

 2020ر يناي 06 وع "أ"سبأ 

 2020ر يناي 13 وع "ب"سبأ داديعوي إلثالثة ثانالمحلي للسنة د احولمن االمتحاا

 2020ر يناي 20 وع "أ"سبأ سيةدرالالسنة ف الة منتصطع

 نالثنيا

 ءلثالثاا

 ءبعارألا

 سلخميا

 لجمعةا

 

 1لحصة ا 2لحصة ا 3لحصة ا 4لحصة ا

 ءلكمياء وايازلفيا تياضيارلا لصوالتا نيةدلبابية رلتا

 تياضيارلا رضألة والحياوم اعل لفلسفةا ءلكمياء وايازلفيا

 بيةرلعاللغة أ: ا
 ءلكمياء وايازلفيا تياضيارلا رضألة والحياوم اعل

 إلسالميةابية رلتب: ا

 رضألة والحياوم اعل يةزإلنجلياللغة ا ءلكمياء وايازلفيا تياضيارلا

 

 لفلسفةا يةزإلنجلياللغة ا
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 يةزإلنجلياللغة ا لصوالتا
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