
 ةــالخصوصی ةالـمـواطــنـــ ـدارسمــة مـجـمـوع 
Groupe Scolaire AL MOUWATANA 
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 : °Autorisation N 190/08رخصة رقم:  
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 2019/2020السنة الدراسیة - استعمال زمن الدورة األولى

 السنة األولى ثانوي إعدادي "أ"
 

 4 الحصة 3 الحصة 2 الحصة  1 الحصة  

 االثنین
 

 التربیة اإلسالمیة الریاضیات
 أ: العلوم الفیزیائیة

 المعلومیات
 ب: علوم الحیاة واألرض 

 الثالثاء
 

 اللغة الفرنسیة الریاضیات التربیة البدنیة اللغة اإلنجلیزیة
 

 األربعاء
 

 علوم الحیاة واألرض العلوم الفیزیائیة
 اللغة اإلنجلیزیة

 اللغة العربیة
 االجتماعیات 

 الخمیس
 

 المھاریةالورشات  الریاضیات االجتماعیات
 أ: اللغة الفرنسیة

 ب: اللغة العربیة 

 الجمعة
 

  اللغة الفرنسیة اللغة العربیة
 

 
 

 

 تشخیص المكتسبات الدراسیة أسبوع "أ" 2019شتنبر  02
 تشخیص المكتسبات الدراسیة أسبوع "ب" 2019شتنبر  09
  أسبوع "أ" 2019شتنبر  16
  أسبوع "ب" 2019شتنبر  23
  أسبوع "أ" 2019شتنبر  30
 اللقاء التواصلي األول مع األسر أسبوع "ب" 2019أكتوبر  07
  أسبوع "أ" 2019أكتوبر  14
 )1انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "ب" 2019أكتوبر  21
  أسبوع "أ" 2019أكتوبر  28
 عطلة منتصف الدورة األولى أسبوع "ب" 2019نونبر  04

 أیام غراس المواطنة أسبوع "أ" 2019نونبر  11
 ھـ)1441ربیع األول  13و 12عید المولد النبوي الشریف (

  أسبوع "ب" 2019نونبر  18
 )2انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "أ" 2019نونبر  25
  أسبوع "ب" 2019دجنبر  02
  أسبوع "أ" 2019دجنبر  09
  "ب"أسبوع  2019دجنبر  16
 )3انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "أ" 2019دجنبر  23

 ینایر: رأس السنة المیالدیة 01األربعاء  أسبوع "ب" 2019دجنبر  30
 االمتحان الموحد التدریبي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي

  أسبوع "أ" 2020ینایر  06
 المحلي للسنة الثالثة ثانوي إعدادياالمتحان الموحد  أسبوع "ب" 2020ینایر  13
 عطلة منتصف السنة الدراسیة أسبوع "أ" 2020ینایر  20
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 2019/2020السنة الدراسیة - استعمال زمن الدورة األولى

 "بالسنة األولى ثانوي إعدادي "
 

 4 الحصة 3 الحصة 2 الحصة  1 الحصة  

 االثنین
 

 االجتماعیات اللغة العربیة
 واألرض أ: علوم الحیاة

 الورشات المھاریة
 ب: العلوم الفیزیائیة 

 الثالثاء
 

 الریاضیات اللغة الفرنسیة التربیة البدنیة التربیة اإلسالمیة
 

 األربعاء
 

 اللغة العربیة الریاضیات اللغة الفرنسیة
 االجتماعیات

 اللغة اإلنجلیزیة 

 الخمیس
 

 المعلومیات الفیزیائیةالعلوم  اللغة اإلنجلیزیة
 أ: اللغة العربیة

 ب: اللغة الفرنسیة 

 الجمعة
 

  علوم الحیاة واألرض الریاضیات
 

 
 

 

 تشخیص المكتسبات الدراسیة أسبوع "أ" 2019شتنبر  02
 تشخیص المكتسبات الدراسیة أسبوع "ب" 2019شتنبر  09
  أسبوع "أ" 2019شتنبر  16
  أسبوع "ب" 2019شتنبر  23
  أسبوع "أ" 2019شتنبر  30
 اللقاء التواصلي األول مع األسر أسبوع "ب" 2019أكتوبر  07
  أسبوع "أ" 2019أكتوبر  14
 )1انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "ب" 2019أكتوبر  21
  أسبوع "أ" 2019أكتوبر  28
 األولى عطلة منتصف الدورة أسبوع "ب" 2019نونبر  04

 أیام غراس المواطنة أسبوع "أ" 2019نونبر  11
 ھـ)1441ربیع األول  13و 12عید المولد النبوي الشریف (

  أسبوع "ب" 2019نونبر  18
 )2انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "أ" 2019نونبر  25
  أسبوع "ب" 2019دجنبر  02
  أسبوع "أ" 2019دجنبر  09
  أسبوع "ب" 2019 دجنبر 16
 )3انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "أ" 2019دجنبر  23

 ینایر: رأس السنة المیالدیة 01األربعاء  أسبوع "ب" 2019دجنبر  30
 االمتحان الموحد التدریبي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي

  أسبوع "أ" 2020ینایر  06
 االمتحان الموحد المحلي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي أسبوع "ب" 2020ینایر  13
 عطلة منتصف السنة الدراسیة أسبوع "أ" 2020ینایر  20
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 2019/2020السنة الدراسیة - استعمال زمن الدورة األولى
 " أ ثانوي إعدادي " ثانیةالسنة ال

 4 الحصة 3 الحصة 2 الحصة  1 الحصة  

 االثنین
 

 اللغة الفرنسیة التربیة البدنیة الریاضیات
 الحیاة واألرضعلوم أ: 

 العلوم الفیزیائیةب:  

 الثالثاء
 

 اللغة العربیة الریاضیات اللغة الفرنسیة العلوم الفیزیائیة
 

 األربعاء
 

 التربیة اإلسالمیة اللغة العربیة المعلومیات
 اللغة اإلنجلیزیةأ: 

 االجتماعیاتب:  

 الخمیس
 

 علوم الحیاة واألرض
 أ: اللغة الفرنسیة

 الورشات المھاریة اللغة اإلنجلیزیة
 ب: اللغة العربیة 

 الجمعة
 

  االجتماعیات الریاضیات
 

 
 

 

 تشخیص المكتسبات الدراسیة أسبوع "أ" 2019شتنبر  02
 تشخیص المكتسبات الدراسیة أسبوع "ب" 2019شتنبر  09
  أسبوع "أ" 2019شتنبر  16
  أسبوع "ب" 2019شتنبر  23
  أسبوع "أ" 2019شتنبر  30
 اللقاء التواصلي األول مع األسر أسبوع "ب" 2019أكتوبر  07
  أسبوع "أ" 2019أكتوبر  14
 )1انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "ب" 2019أكتوبر  21
  أسبوع "أ" 2019أكتوبر  28
 عطلة منتصف الدورة األولى أسبوع "ب" 2019نونبر  04

 أیام غراس المواطنة أسبوع "أ" 2019نونبر  11
 ھـ)1441ربیع األول  13و 12عید المولد النبوي الشریف (

  أسبوع "ب" 2019نونبر  18
 )2انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "أ" 2019نونبر  25
  أسبوع "ب" 2019دجنبر  02
  أسبوع "أ" 2019دجنبر  09
  "ب"أسبوع  2019دجنبر  16
 )3انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "أ" 2019دجنبر  23

 ینایر: رأس السنة المیالدیة 01األربعاء  أسبوع "ب" 2019دجنبر  30
 االمتحان الموحد التدریبي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي

  أسبوع "أ" 2020ینایر  06
 المحلي للسنة الثالثة ثانوي إعدادياالمتحان الموحد  أسبوع "ب" 2020ینایر  13
 عطلة منتصف السنة الدراسیة أسبوع "أ" 2020ینایر  20
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 2019/2020السنة الدراسیة - استعمال زمن الدورة األولى
 "ب  ثانوي إعدادي " ثانیةالسنة ال

 4 الحصة 3 الحصة 2 الحصة  1 الحصة  

 االثنین
 

 اإلنجلیزیة اللغة التربیة البدنیة اللغة العربیة
 العلوم الفیزیائیةأ: 

علوم الحیاة ب:  
 واألرض

 الثالثاء
 

 التربیة اإلسالمیة اللغة العربیة الریاضیات اللغة الفرنسیة
 

 األربعاء
 

 الورشات المھاریة اللغة الفرنسیة العلوم الفیزیائیة علوم الحیاة واألرض
 

 الخمیس
 

 المعلومیات
 العربیةأ: اللغة 

 الریاضیات
 اللغة اإلنجلیزیةأ: 

 االجتماعیاتب:  ب: اللغة الفرنسیة 

 الجمعة
 

  الریاضیات االجتماعیات
 

 
 

 

 تشخیص المكتسبات الدراسیة أسبوع "أ" 2019شتنبر  02
 تشخیص المكتسبات الدراسیة أسبوع "ب" 2019شتنبر  09
  أسبوع "أ" 2019شتنبر  16
  أسبوع "ب" 2019شتنبر  23
  أسبوع "أ" 2019شتنبر  30
 اللقاء التواصلي األول مع األسر أسبوع "ب" 2019أكتوبر  07
  أسبوع "أ" 2019أكتوبر  14
 )1انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "ب" 2019أكتوبر  21
  أسبوع "أ" 2019أكتوبر  28
 الدورة األولىعطلة منتصف  أسبوع "ب" 2019نونبر  04

 أیام غراس المواطنة أسبوع "أ" 2019نونبر  11
 ھـ)1441ربیع األول  13و 12عید المولد النبوي الشریف (

  أسبوع "ب" 2019نونبر  18
 )2انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "أ" 2019نونبر  25
  أسبوع "ب" 2019دجنبر  02
  أسبوع "أ" 2019دجنبر  09
  أسبوع "ب" 2019دجنبر  16
 )3انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "أ" 2019دجنبر  23

 ینایر: رأس السنة المیالدیة 01األربعاء  أسبوع "ب" 2019دجنبر  30
 االمتحان الموحد التدریبي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي

  أسبوع "أ" 2020ینایر  06
 االمتحان الموحد المحلي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي أسبوع "ب" 2020ینایر  13
 عطلة منتصف السنة الدراسیة أسبوع "أ" 2020ینایر  20
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 2019/2020السنة الدراسیة - استعمال زمن الدورة األولى
 "ج  ثانوي إعدادي " ثانیةالسنة ال

 4 الحصة 3 الحصة 2 الحصة  1 الحصة  

 االثنین
 

 اللغة الفرنسیة الریاضیات التربیة البدنیة العلوم الفیزیائیة
 

 الثالثاء
 

 الورشات المھاریة اللغة اإلنجلیزیة علوم الحیاة واألرض اللغة العربیة
 

 األربعاء
 

 الریاضیات االجتماعیات
 أ: اللغة الفرنسیة علوم الحیاة واألرضأ: 

 ب: اللغة العربیة العلوم الفیزیائیةب:  

 الخمیس
 

 التربیة اإلسالمیة الریاضیات اللغة الفرنسیة
 االجتماعیاتأ: 

 اللغة اإلنجلیزیةب:  

 الجمعة
 

  المعلومیات اللغة العربیة
 

 
 

 

 تشخیص المكتسبات الدراسیة أسبوع "أ" 2019شتنبر  02
 تشخیص المكتسبات الدراسیة أسبوع "ب" 2019شتنبر  09
  أسبوع "أ" 2019شتنبر  16
  أسبوع "ب" 2019شتنبر  23
  أسبوع "أ" 2019شتنبر  30
 اللقاء التواصلي األول مع األسر أسبوع "ب" 2019أكتوبر  07
  أسبوع "أ" 2019أكتوبر  14
 )1انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "ب" 2019أكتوبر  21
  أسبوع "أ" 2019أكتوبر  28
 عطلة منتصف الدورة األولى أسبوع "ب" 2019نونبر  04

 أیام غراس المواطنة أسبوع "أ" 2019نونبر  11
 ھـ)1441ربیع األول  13و 12عید المولد النبوي الشریف (

  أسبوع "ب" 2019نونبر  18
 )2انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "أ" 2019نونبر  25
  أسبوع "ب" 2019دجنبر  02
  أسبوع "أ" 2019دجنبر  09
  أسبوع "ب" 2019دجنبر  16
 )3انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "أ" 2019دجنبر  23

 ینایر: رأس السنة المیالدیة 01األربعاء  أسبوع "ب" 2019دجنبر  30
 االمتحان الموحد التدریبي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي

  أسبوع "أ" 2020ینایر  06
 االمتحان الموحد المحلي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي أسبوع "ب" 2020ینایر  13
 عطلة منتصف السنة الدراسیة أسبوع "أ" 2020ینایر  20
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 2019/2020السنة الدراسیة - استعمال زمن الدورة األولى

 ثانوي إعدادي "أ" الثالثةالسنة 
 

 4 الحصة 3 الحصة 2 الحصة  1 الحصة  

 االثنین
 

 الورشات المھاریة الریاضیات اللغة الفرنسیة اللغة العربیة
 

 الثالثاء
 االجتماعیاتأ:  

 اللغة الفرنسیة المعلومیات علوم الحیاة واألرض
 ب: اللغة العربیة 

 األربعاء
 

 اللغة اإلنجلیزیة التربیة اإلسالمیة الریاضیات
 أ: العلوم الفیزیائیة

 ب: علوم الحیاة واألرض 

 الخمیس
 

التربیة البدنیة  العلوم الفیزیائیة
 اللغة العربیة االجتماعیات والریاضة

 

 الجمعة
 

  الریاضیات اللغة الفرنسیة
 

 
 

 

 تشخیص المكتسبات الدراسیة أسبوع "أ" 2019شتنبر  02
 تشخیص المكتسبات الدراسیة أسبوع "ب" 2019شتنبر  09
  أسبوع "أ" 2019شتنبر  16
  أسبوع "ب" 2019شتنبر  23
  أسبوع "أ" 2019شتنبر  30
 اللقاء التواصلي األول مع األسر أسبوع "ب" 2019أكتوبر  07
  أسبوع "أ" 2019أكتوبر  14
 )1انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "ب" 2019أكتوبر  21
  أسبوع "أ" 2019أكتوبر  28
 عطلة منتصف الدورة األولى أسبوع "ب" 2019نونبر  04

 أیام غراس المواطنة أسبوع "أ" 2019نونبر  11
 ھـ)1441ربیع األول  13و 12عید المولد النبوي الشریف (

  أسبوع "ب" 2019نونبر  18
 )2انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "أ" 2019نونبر  25
  أسبوع "ب" 2019دجنبر  02
  أسبوع "أ" 2019دجنبر  09
  أسبوع "ب" 2019دجنبر  16
 )3انطالق إجراء فروض المراقبة المستمرة ( أسبوع "أ" 2019دجنبر  23

 ینایر: رأس السنة المیالدیة 01األربعاء  أسبوع "ب" 2019دجنبر  30
 االمتحان الموحد التدریبي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي

  أسبوع "أ" 2020ینایر  06
 الثالثة ثانوي إعدادي االمتحان الموحد المحلي للسنة أسبوع "ب" 2020ینایر  13
 عطلة منتصف السنة الدراسیة أسبوع "أ" 2020ینایر  20
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 2019/2020السنة الدراسیة - استعمال زمن الدورة األولى

 "بثانوي إعدادي " الثالثةالسنة 
 

 4 الحصة 3 الحصة 2 الحصة  1 الحصة  

 االثنین
 

 الریاضیات االجتماعیات العلوم الفیزیائیة اللغة الفرنسیة
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