
الّسنة الدراسّية : 2008/2007                 التاريخ : 2007/11/01
المصادقة    :         االدارة العامة لالمتحانات

   االدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر
             ادارة التنظيم االداري للمدارس االعدادية والمعاهد الثانوية

نوفمبر 2007
النظـــام الجــــديـــد

      وزارة التربة والتكوين
االدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر
  المعهد الوطني للمكتبية واإلعالمية

ملـــــــــف  حوصلــــــة مرجعّيـــــــة التقييـــــــم

1  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

ضارب 
1فرض مــراقبة31ف.م

1فــرض تأ ليفي31
           [ ف.م ×1 + ف.ت ×2]                        1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
           [ ف.م ×1 + ف.ت ×2]                        1فرض مــراقبة32

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
 معّدل أعداد الشفوي1شفاهي32

1شفاهي33

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4

منشورعدد 2006/10/78 
     بتاريخ 2006/10/27

المعدل الثالثي في العربية 4

2

3

4

أ-المرحلة الثانية من التعليم األساسي:

     سابعة      
تعليم أساسي

    سابعة      
تعليم أساسي

    سابعة      
تعليم أساسي

    سابعة      
تعليم أساسي

المادة

2

إجبارية

1

5

إنشـاء عربي

(معّدل اإلنشاء×2 )+ (معّدل دراسة النص×1)+ (معّدل الشفوي×1)      

إجبارية

إجبارية

إجبارية

1

1

العربية

دراسة نص

 نشاط شفوي

2  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1معدل الشفوي 31
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
1معدل الشفوي 32
معدل الشفاهي+ف.م1 + ف.م2+(ف.ت ×2)1فرض مــراقبة32

             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
25فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي 33
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي 31
1عدد مشروع31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
1معدل الشفوي 32
[(معّدل  الشفويي×0.5)+(ع.مش ×0.5)+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)]1عدد مشروع32

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي 33
1عدد مشروع33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

5
منشورعدد 2006/10/78 
     بتاريخ 2006/10/27

    سابعة      
تعليم أساسي

     سابعة      
تعليم أساسي

3

فرنسية

انقليزية

المادة

4,5إجبارية

إجبارية

4

منشورعدد 2006/10/78 
6     بتاريخ 2006/10/27 1,5

3  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
1إختبار آتابي31
1فــرض تأ ليفي31
تلميذ تحّصل على عدد في الشفوي:1شفاهي32
ا.ك×1+ (ف.ت ×2)]1إختبار آتابي32 [شف×1 +

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
تلميذ لم يتحّصل على عدد في الشفوي:1شفاهي33
ا.ك×1+ (ف.ت ×2)] /13إختبار آتابي33 ]
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1إختبار آتابي31
1فــرض تأ ليفي31
تلميذ تحّصل على عدد في الشفوي:1شفاهي32
ا.ك×1+ (ف.ت ×2)]1إختبار آتابي32 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[شف×1 +
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
تلميذ لم يتحّصل على عدد في الشفوي:1إختبار آتابي33
ا.ك×1+ (ف.ت ×2)] /13فــرض تأ ليفي33 ]
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1فرض مــراقبة32 [شف×1 +

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1إختبار آتابي31
1فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
[شف×1 + ا.ك×1+ (ف.ت ×2)] 1إختبار آتابي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1إختبار آتابي33
1فــرض تأ ليفي33

منشورعدد 2006/10/78 
     بتاريخ 2006/10/27

1

1

1

    سابعة      
تعليم أساسي

    سابعة      
تعليم أساسي

المادة

جغرافيا

    سابعة      
تربية إسالميةتعليم أساسي

تربية مدنية     سابعة      
تعليم أساسي

إجبارية

إجباريةتاريخ

إجبارية

إجبارية

1,5

منشورعدد 2006/10/78 1,51
     بتاريخ 2006/10/27

8
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     بتاريخ 2006/10/27

10
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     بتاريخ 2006/10/27

1

1

4  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
1فرض مــراقبة32
ف.م1  + ف.م2  + (ف.ت ×2)]               2فرض مــراقبة32 ]

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
1فرض تأليفي31
[ ف.م. ×1 + (ف.ت×2)] 1فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فرض تأليفي32
13فرض مــراقبة33
1فرض تأليفي33
1أشغال تطبيقية31
2أشغال تطبيقية31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2)]1أشغال تطبيقية32 [(مجموع عددي االختبارين)/2+ ف.م + (ف.ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24أشغال تطبيقية32
1فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
2أشغال تطبيقية33
[(مجموع عددي االختبارين+عدد آّراس)/3 + ف.م  + (ف.ت ×2)]1عدد آّراس33

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

1,5

4 إجبارية

إجبارية

1,5إجبارية     سابعة      
تعليم أساسي

    سابعة      
تعليم أساسي

المادة

    سابعة      
تعليم أساسي

رياضيات

علوم فيزيائّية

علوم الحياة واألرض

11 3

1

1

منشورعدد 2006/10/78 
     بتاريخ 2006/10/27

12

منشورعدد 2006/10/78 
     بتاريخ 2006/10/27

منشورعدد 2006/10/78 
     بتاريخ 2006/10/27

13

5  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1أنشطة مختلفة31
1إختبار آتابي31
1فــرض تأ ليفي31
 أ.م + إ.ك + (ف.ت ×2)1أنشطة مختلفة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1إختبار آتابي32
14فــرض تأ ليفي32
1أنشطة مختلفة33
1إختبار آتابي33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
1فرض تأليفي31
[ ف.م. ×1 + (ف.ت×2)] 1فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فرض تأليفي32
13فرض مــراقبة33
1فرض تأليفي33
1شفاهي31
1إختبار آتابي31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(معدل الشفاهي)×2 + ا.ك ×11شفاهي32
13إختبار آتابي32
1شفاهي33
1إختبار آتابي33

اجتهاد ومثابرة
(مالحظة مستمّرة)
فــرض تأ ليفي
(اختبار تشكيلي)

×2)1اجتهاد ومثابرة32 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مالحظة مستمرة×1 + (اختبار تشكيلي
13فــرض تأ ليفي32
1اجتهاد ومثابرة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1] 1فرض مــراقبة32 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

14
منشورعدد 2006/10/78 
1,5إجبارية     بتاريخ 2006/10/27

إجبارية

    سابعة      
تعليم أساسي

    سابعة      
تعليم أساسي

إجبارية

إجبارية

اإلعالمية

   سابعة      
تعليم أساسي

المادة

    سابعة      
تعليم أساسي

تربية تكنولوجية

    سابعة      
تعليم أساسي

تربية موسيقية

تربية بدنية

إجبارية

تربية تشكيلّية

318 1

1 1

1

1

1
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     بتاريخ 2006/10/27
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6  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

ضارب 
1فرض مــراقبة31ف.م

1فــرض تأ ليفي31
[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
منشورعدد 12007/10/67فــرض تأ ليفي33
      بتاريخ12007/09/15فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
[ ف.م ×1 + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1شفاهي32
1شفاهي33

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4

1معدل الشفوي31
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 12007/10/67معدل الشفوي32
×2)]1فرض مــراقبة32 ف.م1×1+ف.م2×1+(ف.ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      بتاريخ2007/09/15[معّدل الشفوي×1 +
25فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي33
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

    ثامنة تعليم 
أساسي

إجبارية

5
    ثامنة      
تعليم أساسي

إنشـاء عربي

 العربية

1

المادة

    ثامنة       
تعليم أساسي

    ثامنة       
تعليم أساسي

    ثامنة       
 شفويتعليم أساسي

دراسة نص

2

1

1

2

3

5 4 فرنسية

إجبارية

إجبارية

[معّدل اإلنشاء×2 + معّدل دراسة نص×1 + معّدل الشفوي×1]      

إجبارية

المعدل الثالثي في العربية 4 4

7  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1معدل الشفوي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 2007/10/67[(معّدل  الشفوي×1)+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)]1معدل الشفوي32

      بتاريخ2007/09/15ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 12007/10/67معدل الشفوي32
      بتاريخ2007/09/15[مع شف×1 + ف.م.×1+ (ف.ت ×2)] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 12007/10/67شفاهي32

      بتاريخ2007/09/15[شف×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

 (noteé sur 10)يتمّثل معّدل  الشفوي في جمع المعدل للشفاهي
(noteé sur 10) و عدد المشروع

إجبارية

إجبارية

1,5 إجبارية

2

1,5

    ثامنة       
انقليزيةتعليم أساسي

     ثامنة       
تعليم أساسي

تربية إسالمية      ثامنة       
تعليم أساسي

تربية مدنية

المادة

1,56

10

9 1

1

8  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
1إختبار آتابي31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 2007/10/67تلميذ تحّصل على عدد في الشفوي:1شفاهي32

      بتاريخ2007/09/15[شف×1 + ا.ك×1+ (ف.ت ×2)] 1إختبار آتابي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فــرض تأ ليفي32
تلميذ لم يتحّصل على عدد في الشفوي:1شفاهي33
[ ا.ك×1+ (ف.ت ×2)] /13إختبار آتابي33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1إختبار آتابي31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 2007/10/67تلميذ تحّصل على عدد في الشفوي:1شفاهي32

      بتاريخ2007/09/15[شف×1 + ا.ك×1+ (ف.ت ×2)] 1إختبار آتابي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فــرض تأ ليفي32
تلميذ لم يتحّصل على عدد في الشفوي:1شفاهي33
[ ا.ك×1+ (ف.ت ×2)] /13إختبار آتابي33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 12007/10/67فرض مــراقبة32

      بتاريخ2007/09/15[ ف.م1×1+ ف.م2×1+ (ف.ت ×2)]2فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

إجبارية

إجبارية

1

4

1

3

    ثامنة       
تعليم أساسي

    ثامنة       
تعليم أساسي

المادة

    ثامنة       
11تعليم أساسي

1

1

8

7 تاريخ

جغرافيا

رياضيات

إجبارية

9  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1أشغال تطبيقية31
2أشغال تطبيقية31
1فرض مــراقبة31
×2)]  1فــرض تأ ليفي31 [(مجموع عددي االختبارين أ.ت)/2+ ف.م×1+ (ف.ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14أشغال تطبيقية32
2أشغال تطبيقية32
منشورعدد 12007/10/67فرض مــراقبة32
      بتاريخ12007/09/15فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
في الثالثي الثالث:2أشغال تطبيقية33
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[(مجموع عددي االختبارين أ.ت)+عددآّراس)/3 + ف.م  + (ف.ت ×2)]1عدد الكّراس33
14فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/67فرض تأليفي31
      بتاريخ2007/09/15[ ف.م. ×1 + (ف.ت×2)] 1فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فرض تأليفي32
13فرض مــراقبة33
1فرض تأليفي33
1شفاهي31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 12007/10/67شفاهي32
      بتاريخ2007/09/15(معدل شف)×2 + ف.ت ×11فــرض تأ ليفي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13شفاهي33
(يتمّثل الشفوي في االختبار واحد على األقّل)1فــرض تأ ليفي33

1اجتهاد ومثابرة31
منشورعدد 12007/10/67فــرض تأ ليفي31

      بتاريخ2007/09/15[ عدد مالحظة المستمرة×1 + ف.ت ×2]  1اجتهاد ومثابرة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1اجتهاد ومثابرة33
1فــرض تأ ليفي33

إجبارية

إجبارية

1,5إجبارية

1

11

المادة

علوم الحياة واألرض      ثامنة       
تعليم أساسي

    ثامنة       
تعليم أساسي

    ثامنة       
تعليم أساسي

تربية موسيقية

تربية تشكيلّية

13 1

1

16

15

118     ثامنة       
1إجباريةاإلعالميةتعليم أساسي

10  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1أنشطة مختلفة31
1إختبار آتابي31
منشورعدد 12007/10/67فــرض تأ ليفي31

      بتاريخ2007/09/15[ أ.م ×1+ إ.ك ×1 + (ف.ت ×2)]1أنشطة مختلفة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1إختبار آتابي32
14فــرض تأ ليفي32

1أنشطة مختلفة33
1إختبار آتابي33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
[ ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فرض مــراقبة31
1فرض تأليفي31
منشورعدد 2007/10/67 (ف.م.) ×1 + (ف.ت)×12فرض مــراقبة32
      بتاريخ2007/09/15ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فرض تأليفي32
13فرض مــراقبة33
1فرض تأليفي33

إجبارية

إجبارية

المادة

تربية بدنية

1

1

3

1,5

     ثامنة       
تعليم أساسي

    ثامنة      
تعليم أساسي

17 1

علوم فيزيائّية

تربية تكنولوجية

    ثامنة       
تعليم أساسي

إجبارية

14

12

1

11  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

ضارب 
1فرض مــراقبة31ف.م

1فــرض تأ ليفي31
[ ف.م ×1 + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
منشورعدد 197/10/59فرض مــراقبة33

      بتاريخ197/09/22فــرض تأ ليفي33

1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
[ ف.م ×1 + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
معّدل الشفوي هو معّدل األعداد المسندة للتلميذ في المحفوظات،المطالعة،1شفاهي31
المشارآة في القسم1شفاهي32
1شفاهي33

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4

1أنشطة مختلفة31
1إختبار آتابي31
2إختبار آتابي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
1أنشطة مختلفة32
منشورعدد197/10/67إختبار آتابي32
      بتاريخ97/09/30[ م. ا.ك +ف.م +(ف.ت ×2)] 2إختبار آتابي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1أنشطة مختلفة33
 م. ا.ك = معّدل االختبارات الكتابّية (incluant la note activités)1إختبار آتابي33
2إختبار آتابي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

إجبارية

إجبارية

إجبارية

1

2

4

    تاسعة     
تعليم أساسي

     تاسعة     
تعليم أساسي

1 لغــة  عربية

     تاسعة     
تعليم أساسي

     تاسعة     
تعليم أساسي

    تاسعة      
تعليم أساسي

1

4

3

2

5 4

معّدل اللغة×1 + معّدل الشفوي×1]       [معّدل اإلنشاء×2 +

فرنسية

5 العربية

5إجبارية

المعدل الثالثي في العربية

 نشاط شفوي

إنشـاء عربي

المادة

12  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
2شفاهي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 12001/10/78شفاهي32
       بتاريخ2001/11/08[(معّدل أعداد االختبارات الشفوّية ×1)+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)]2شفاهي32

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
يتمّثل الشفوي في اختبارين اثنين على االقّل1شفاهي33
2شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1إختبار آتابي31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 197/10/74شفاهي32

          بتاريخ97/10/16[شف×1 + ا.ك×1+ (ف.ت ×2)] 1إختبار آتابي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1إختبار آتابي33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1إختبار آتابي31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد197/10/75شفاهي32

           بتاريخ97/10/16   [شف×1 + ا.ك×1+ (ف.ت ×2)] 1إختبار آتابي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1إختبار آتابي33
1فــرض تأ ليفي33

1,5 إجبارية تربية إسالمية

1,58إجبارية

7 1

1

3

    تاسعة     
تعليم أساسي

     تاسعة     
تعليم أساسي

   تاسعة     
تعليم أساسي

1,56

تربية مدنية

انقليزية

المادة

إجبارية

13  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
1إختبار آتابي31
1فــرض تأ ليفي31
   منشورعدد197/10/76شفاهي32

            بتاريخ97/10/16[شف + ا.ك + (ف.ت × 2)] 1إختبار آتابي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1إختبار آتابي33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1إختبار آتابي31
1فــرض تأ ليفي31
  منشورعدد197/10/76شفاهي32

           بتاريخ97/10/16 [شف + ا.ك + (ف.ت × 2)] 1إختبار آتابي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1إختبار آتابي33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد197/10/72فرض مــراقبة32

       بتاريخ97/10/16 [ ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1 + ف.ت ×2] 2فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

إجبارية

4إجبارية

1

1

رياضيات

إجبارية

9

11

10

1

1

3

    تاسعة     
تعليم أساسي

    تاسعة     
تعليم أساسي

    تاسعة     
تعليم أساسي

المادة

تاريخ

جغرافيا

14  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1أشغال تطبيقية31
2أشغال تطبيقية31
1فرض مــراقبة31
×2)] 1فــرض تأ ليفي31 [(مجموع عددي االختبارين)/2+ ف.م + (ف.ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14أشغال تطبيقية32
2أشغال تطبيقية32
منشورعدد 197/10/72فرض مــراقبة32
       بتاريخ 197/10/16فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
2أشغال تطبيقية33
[(مجموع عددي االختبارين+عدد آّراس)/3 + ف.م + (ف.ت ×2)]1عدد الكّراس33

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 97/10/68(شف)×2 + ف.ت ×11شفاهي32

      بتاريخ97/09/30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
(يتمّثل الشفوي في االختبار واحد على األقّل)1شفاهي33
1فــرض تأ ليفي33
1اجتهاد ومثابرة31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 197/10/64اجتهاد ومثابرة32
ف.م×1 + ف.ت ×2]                  1فرض مــراقبة32 اج.م×1 +          بتاريخ97/09/30   [

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1اجتهاد ومثابرة33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

1

1,5

11

إجبارية

إجبارية

المادة

علوم الحياة واألرض

إجبارية

13

14

12

1

1

تربية تشكيلّية

     تاسعة     
تعليم أساسي

     تاسعة     
تعليم أساسي

تربية موسيقية

    تاسعة     
تعليم أساسي

15  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1أنشطة مختلفة31
[ (أ.م + إ.ك1 + إ.ك2)/3  + ف.ت ×2]  1إختبار آتابي31

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
23إختبار آتابي31

1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 197/10/70أنشطة مختلفة32

     بتاريخ 197/10/04إختبار آتابي32

[ (أ.م + إ.ك)/2  + ف.ت ×2]  1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13أنشطة مختلفة33
1إختبار آتابي33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
[ ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1]  1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فرض مــراقبة31
1فرض تأليفي31
منشورعدد2005/10/62 (ف.م.) ×1 + (ف.ت)×12فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فرض تأليفي32
      بتاريخ132005/09/08فرض مــراقبة33

1فرض تأليفي33
1فرض مــراقبة31
1فرض تأليفي31
×1 + (ف.ت)×2] 1فرض مــراقبة32 [ (ف.م.)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فرض تأليفي32
13فرض مــراقبة33
1فرض تأليفي33

مذآرة 18106          
بتاريخ 2006/08/28 11    تاسعة     

تعليم أساسي

3

إجبارية

15إجبارية

18

16

17

1

1

1

    تاسعة      
تعليم أساسي

1

المادة

تربية تكنولوجية

إجبارية

إجبارية

1,5

     تاسعة     
تعليم أساسي

     تاسعة     
تعليم أساسي

اإلعالمية

تربية بدنية

علوم فيزيائّية

16  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

ضارب 
1فرض مــراقبة31ف.م

منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     بتاريخ 2005/10/11 ف.م + (ف.ت ×2 )1فرض مــراقبة32
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

 ف.م + (ف.ت ×2 ) 1فرض مــراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12005/10/74شفاهي31

     بتاريخ 2005/10/11يشمل النشاط الشفوي بما في ذلك المحفوظات1شفاهي32

1شفاهي33
[معّدل االنتاج الكتابي×2 + معّدل اللغة + معّدل الشفوي] 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4

1شفاهي31
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

1شفاهي32
[  شف + ف.م +(ف.ت ×2)] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

المعدل الثالثي في العربية5

أولى ثانوي

أولى ثانوي

أولى ثانوي

أولى ثانوي

اجبارية1

5

1

4

3

ب- السنة األولى من التعليم الثانوي:

2

المادة

3

2,5

لغة (نحو وبالغة)

اجبارية

4 اجبارية

اجباريةمقال أولى ثانوي
2

1

فرنسية

 شفوي

العربية

17  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1معدل الشفوي 311
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2005/10/11[(شف ×1)+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)]1معدل الشفوي 321
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي 331
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2005/10/11[  شف + ف.م +(ف.ت ×2)] 1شفاهي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2005/10/11[ف.م + (ف.ت ×2)] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

أولى ثانوي

تربية مدنية

1,5أولى ثانوي

1 1,5

9

10

6 1,5

1

أولى ثانوي

اجبارية

اجبارية

اجبارية تفكير إسالمي

3

المادة

انقليزية

18  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

الحرص على أن يكون  للتلميذ عدد في الشفوي  في إحدى الماّدتين على األقل1شفاهي31

منشورعدد 2005/10/74(أي التاريخ والجغرافيا)1إختبار آتابي31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

تلميذ متحصل على عدد شفوي :1شفاهي32
شف + ا.ك + (ف.ت ×2) 1إختبار آتابي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
تلميذ غير متحصل على عدد شفوي :1شفاهي33
 [ا.ك + (ف.ت ×2 )] / 13إختبار آتابي33

1فــرض تأ ليفي33
الحرص على أن يكون  للتلميذ عدد في الشفوي  في إحدى الماّدتين على األقل1شفاهي31
منشورعدد 2005/10/74(أي التاريخ والجغرافيا)1إختبار آتابي31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

تلميذ متحصل على عدد شفوي :1شفاهي32
[شف + ا.ك+ ف.ت ×2] 1إختبار آتابي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
تلميذ غير متحصل على عدد شفاهي :1شفاهي33
 [ا.ك + (ف.ت ×2 )] / 13إختبار آتابي33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 22005/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31
1فرض مــراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[ ف.م1×1 + ف.م2 ×1 + (ف.ت ×2)] 2فرض مــراقبة32
14فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

تاريخأولى ثانوي

أولى ثانوي

1,5

1,5 7اجبارية

11

8 1,5

3

1,5

أولى ثانوي

رياضيات

المادة

اجباريةجغرافيا

4اجبارية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1أشغال تطبيقية31
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

1أشغال تطبيقية32
أ.ت + ف.م  + (ف.ت × 2 )1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33

1فرض مــراقبة33

1فــرض تأ ليفي33

1أشغال تطبيقية31
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

[أ.ت + ف.م  + (ف.ت ×2)]  1أشغال تطبيقية32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

علوم الحياة واألرض 1,5أولى ثانوي

2,5

1,5 اجبارية

3

13

12 علوم فيزيائيةأولى ثانوي

المادة

اجبارية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1أنشطة مختلفة31
1فرض مــراقبة31
مذآرةعدد 22107أ.م = معدل األعداد المتحصل عليها في األنشطة المختلفة1فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 12006/10/13أنشطة مختلفة32

1فرض مــراقبة32
[ أ.م + ف.م + (ف.ت ×2)] 1فــرض تأ ليفي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14أنشطة مختلفة33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[ ف.م1  + ف.م2 ]  1فرض مــراقبة32
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

تربية بدنية

تكنولوجيا

المادة

أولى ثانوي

2

15 2 اجبارية

14اجبارية

1

1 أولى ثانوي
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

ضارب 
1فرض مــراقبة31ف.م

منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2005/10/11 ف.م + (ف.ت ×2 )1فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2005/10/11 ف.م + (ف.ت ×2 )1فرض مــراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
يشمل النشاط الشفوي بما في ذلك المحفوظات1شفاهي32
1شفاهي33

[(معّدل االنتاج الكتابي×2 )+ معّدل اللغة والتعريب + معّدل الشفوي] 
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4
1شفاهي31
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

1شفاهي32
 شف + ف.م + (ف.ت ×2) 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

5فرنسية

المعدل الثالثي في العربية

لغة / تعريب

مقال / تحليل نّص ثانية آداب
2

1 ثانية آداب

 شفوي

 العربية

13

4

5

5

4اجبارية

اجبارية

اجبارية

اجبارية

4 ثانية آداب

ثانية آداب

ثانية آداب

المادة

* السنوات الثانية من التعليم ثانوي:

2

1

22  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1معدل الشفوي 311
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[(شف×1)+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)]1معدل الشفوي 321
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي 331
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

1شفاهي32
[  شف + ف.م + (ف.ت ×2)] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2005/10/11 ف.م + (ف.ت ×2)1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

الحرص على أن يكون  للتلميذ عدد في الشفوي  في إحدى الماّدتين على األقل1شفاهي31

المادة

1,5

انقليزيةثانية آداب

تفكير إسالمي

اجباريةتربية مدنية

اجبارية

اجبارية

المادة

4

1,5

3

10 1

9

6

1 ثانية آداب

ثانية آداب
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منشورعدد 2005/10/74(أي التاريخ والجغرافيا)1إختبار آتابي31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

تلميذ متحصل على عدد شفاهي :1شفاهي32
[شف + ا.ك + (ف.ت × 2)] 1إختبار آتابي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
تلميذ غير متحصل على عدد شفاهي :1شفاهي33
 [ا.ك + (ف.ت ×2 )] / 13إختبار آتابي33

1فــرض تأ ليفي33
الحرص على أن يكون  للتلميذ عدد في الشفوي  في إحدى الماّدتين على األقل1شفاهي31

منشورعدد 2005/10/74(أي التاريخ والجغرافيا)1إختبار آتابي31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

تلميذ متحصل على عدد شفاهي :1شفاهي32
[شف×1 + ا.ك×1+ ف.ت ×2] 1إختبار آتابي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
تلميذ غير متحصل على عدد شفاهي :1شفاهي33
 [ا.ك + (ف.ت ×2 )] / 13إختبار آتابي33

1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2005/10/11 ف.م + ( ف.ت × 2 )  1فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

جغرافيا

تاريخ

رياضيات

ثانية آداب

اجبارية

1,5اجبارية

2

1,51,5اجبارية

11

8

7 1,5

ثانية آداب

1ثانية آداب
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1أشغال تطبيقية31
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[أ.ت + ف.م  + (ف.ت ×2)]  1أشغال تطبيقية32
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[ ف.م1  + ف.م2 ] 1فرض مــراقبة32
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

2تربية بدنية

1,5 ثانية آداب

المادة

علوم الحياة واألرض

اجبارية

اجبارية

13 1ثانية آداب

112
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

ضارب 
1فرض مــراقبة31ف.م

1فــرض تأ ليفي31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف.م + (ف.ت ×2 )1فرض مــراقبة32
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12005/10/74شفاهي31

     بتاريخ 2005/10/11يشمل النشاط الشفوي بما في ذلك المحفوظات1شفاهي32

1شفاهي33
[(معّدل االنتاج الكتابي×2 ) + معّدل الشفوي] 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3

1شفاهي31
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
 شف + ف.م + (ف.ت ×2 ) 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
311 1معدل الشفوي
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[(شف×1)+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)]1معدل الشفوي 321
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي 331
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

المعدل الثالثي في العربية4العربية

4

2

مقال/ د راسة 
نّص

المادة

اجبارية

اجبارية

3

3

5

1

2

2

2

ثانية علوم

ثانية علوم

ثانية علوم

1  شفوي

ثانية علوم

ثانية علوم

اجبارية

اجبارية

فرنسية

انقليزية

2

4
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

الحرص على أن يكون  للتلميذ عدد في الشفوي  في إحدى الماّدتين على األقل1شفاهي31

منشورعدد 2005/10/74(أي التاريخ والجغرافيا)1إختبار آتابي31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

تلميذ متحصل على عدد شفوي :1شفاهي32
[شف + ا.ك + (ف.ت × 2)] 1إختبار آتابي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
تلميذ غير متحصل على عدد شفوي :1شفاهي33
 [ا.ك + (ف.ت ×2 )] / 13إختبار آتابي33

1فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 2005/10/74الحرص على أن يكون  للتلميذ عدد في الشفوي  في إحدى الماّدتين على األقل1شفاهي31

     بتاريخ 2005/10/11(أي التاريخ والجغرافيا)1إختبار آتابي31

1فــرض تأ ليفي31
تلميذ متحصل على عدد شفوي :1شفاهي32
[شف + ا.ك + (ف.ت × 2)] 1إختبار آتابي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
تلميذ غير متحصل على عدد شفوي :1شفاهي33
 [ا.ك + (ف.ت ×2 )] / 13إختبار آتابي33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
[  شف + ف.م +(ف.ت ×2)] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

1 اجبارية

1,58

1

17

6

1 ثانية علوم

اجباريةثانية علوم

اجبارية

تاريخ

تفكير إسالمي

جغرافيا ثانية علوم

المادة

1
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2005/10/11[ ف.م + (ف.ت ×2)1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 22005/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

1فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[ ف.م1 + ف.م2 + (ف.ت ×2)]   2فرض مــراقبة32
14فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1أشغال تطبيقية31
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31
1أشغال تطبيقية32
ف.م + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32 + [أ.ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1أشغال تطبيقية31

اجبارية

5

اجبارية

10

11

9 1

4
اجبارية

ثانية علوم

ثانية علوم

تربية مدنية

المادة

ثانية علوم

رياضيات

علوم فيزيائية

1,5

4

المادة

4
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منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[أ.ت + ف.م + (ف.ت ×2)]  1أشغال تطبيقية32
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1أنشطة مختلفة31
1فرض مــراقبة31
مذآرةعدد 22107أ.م = معدل األعداد المتحصل عليها في االنشطة المختلفة1فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 12006/10/13أنشطة مختلفة32

1فرض مــراقبة32
[ أ.م + ف.م + (ف.ت ×2)]  1فــرض تأ ليفي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14أنشطة مختلفة33
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة33
     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي33

1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف.م1  + ف.م2  1فرض مــراقبة32
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

2

3,512

13

14

2

1

2

ثانية علوم

اجبارية

ثانية علوم

ثانية علوم

اجبارية

2

اجبارية علوم الحياة واألرض

تكنولوجيا

تربية بدنية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

ضارب 
1فرض مــراقبة31ف.م

منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     بتاريخ 2005/10/11 ف.م + (ف.ت ×2 )1فرض مــراقبة32
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
يشمل النشاط الشفوي بما في ذلك المحفوظات1شفاهي32
1شفاهي33

[(معّدل االنتاج الكتابي×2 ) + معّدل الشفوي] 
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3
1شفاهي31
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
 شف + ف.م + (ف.ت ×2 ) 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
311 1معدل الشفوي
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[(شف×1)+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)]1معدل الشفوي 321
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
331 1معدل الشفوي
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

1

2

2

2

5

2

4

3

ثانية اقتصاد 
وخدمات

ثانية اقتصاد 
وخدمات

ثانية اقتصاد 
وخدمات

ثانية اقتصاد 
وخدمات

اجبارية

مقال/ دراسة نّص

ثانية اقتصاد 
1وخدمات

اجبارية

اجبارية

 شفوي

فرنسية

4

اجبارية

4  العربية

4

2

المادة

انقليزية

المعدل الثالثي في العربية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

الحرص على أن يكون  للتلميذ عدد في الشفوي  في إحدى الماّدتين على األقل1شفاهي31

منشورعدد 2005/10/74(أي التاريخ والجغرافيا)1إختبار آتابي31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

تلميذ متحصل على عدد شفوي :1شفاهي32
[شف + ا.ك + (ف.ت × 2)] 1إختبار آتابي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
تلميذ غير متحصل على عدد شفوي :1شفاهي33
 [ا.ك + (ف.ت ×2)] / 13إختبار آتابي33

1فــرض تأ ليفي33
الحرص على أن يكون  للتلميذ عدد في الشفوي  في إحدى الماّدتين على األقل1شفاهي31

منشورعدد 2005/10/74(أي التاريخ والجغرافيا)1إختبار آتابي31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

تلميذ متحصل على عدد شفوي :1شفاهي32
[شف + ا.ك + (ف.ت × 2)] 1إختبار آتابي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
تلميذ غير متحصل على عدد شفوي :1شفاهي33
 [ا.ك + (ف.ت ×2)] / 13إختبار آتابي33

1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12005/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

1شفاهي32
[  شف + ف.م +(ف.ت ×2)] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

7

8

1,5

1,5

1,5

6

جغرافيا ثانية اقتصاد 
وخدمات

ثانية اقتصاد 
تفكير إسالميوخدمات

ثانية اقتصاد 
وخدمات

اجبارية

1

1,5

1,5

المادة

اجبارية

تاريخ

اجبارية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2005/10/11[ ف.م + (ف.ت ×2)]1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 22005/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

1فرض مــراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[ ف.م1  + ف.م2 + (ف.ت ×2)]   2فرض مــراقبة32
14فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2005/10/11 ف.م  + (ف.ت ×2 ) 1فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

رياضيات

إعالمية

3

2

1,5

2,5

1

10

1

9

اجبارية

المادة

ثانية اقتصاد 
وخدمات

ثانية اقتصاد 
وخدمات

ثانية اقتصاد 
وخدمات

اجباريةتربية مدنية

اجبارية

11

المادة
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1إختبار آتابي31
منشورعدد 22005/10/74إختبار آتابي31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

1إختبار آتابي32
2إختبار آتابي32
[ ا.ك1 + ا.ك2 + (ف.ت ×2)] 1فــرض تأ ليفي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14إختبار آتابي33
2إختبار آتابي32
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 12005/10/11فرض مــراقبة32

 ف.م  + (ف.ت ×2) 1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
 ف.م1  + ف.م2  1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

13

تربية بدنية

33

12 3

14 1

ثانية اقتصاد 
وخدمات

اجبارية

اجبارية

اجبارية

ثانية اقتصاد 
وخدمات

ثانية اقتصاد 
وخدمات

2

3 إقتصاد

تصرف
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

ضارب 
1فرض مــراقبة31ف.م

منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     بتاريخ 2005/10/11 ف.م + (ف.ت ×2 )1فرض مــراقبة32
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
يشمل النشاط الشفوي بما في ذلك المحفوظات1شفاهي32
1شفاهي33

[(معّدل االنتاج الكتابي×2 ) + معّدل الشفوي] 
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3
1شفاهي31
منشورعدد 2005/10/74شفاهي عوضا عن اختبار آتابي1فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12005/10/11فــرض تأ ليفي31

1شفاهي32
 شف + ف.م + (ف.ت ×2 ) 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي 311
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2005/10/11[(شف×1)+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)]1معدل الشفوي 321

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي 331
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

المعدل الثالثي في العربية

اجبارية

3

مقال/ دراسة نّص

3

3

5

24

2

1

2 ثانية تكنولوجيا 
االعالمية

ثانية تكنولوجيا 
االعالمية

ثانية تكنولوجيا 
االعالمية

ثانية تكنولوجيا 
االعالمية

ثانية تكنولوجيا 
االعالمية

اجبارية شفوي

2

3

فرنسية

انقليزية

المادة

 العربية

اجبارية

اجبارية

2

1
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

منشورعدد 2005/10/74الحرص على أن يكون  للتلميذ عدد في الشفوي  في إحدى الماّدتين على األقل1شفاهي31

     بتاريخ 2005/10/11(أي التاريخ والجغرافيا)1إختبار آتابي31

1فــرض تأ ليفي31
تلميذ متحصل على عدد شفوي :1شفاهي32
[شف + ا.ك + (ف.ت × 2)] 1إختبار آتابي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
تلميذ غير متحصل على عدد شفوي :1إختبار آتابي33
 [ا.ك + (ف.ت ×2)] / 13فــرض تأ ليفي33

منشورعدد 2005/10/74الحرص على أن يكون  للتلميذ عدد في الشفوي  في إحدى الماّدتين على األقل1شفاهي31

     بتاريخ 2005/10/11(أي التاريخ والجغرافيا)1إختبار آتابي31

1فــرض تأ ليفي31
تلميذ متحصل على عدد شفوي :1شفاهي32
[شف + ا.ك + (ف.ت × 2)] 1إختبار آتابي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
تلميذ غير متحصل على عدد شفوي :1إختبار آتابي33
 [ا.ك + (ف.ت ×2)] / 13فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 12005/10/74شفاهي32

     بتاريخ 2005/10/11[  شف + ف.م +(ف.ت ×2)] 1فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

اجبارية

1,5

1

16تاريخ

8

1

1 ثانية تكنولوجيا 
االعالمية

ثانية تكنولوجيا 
االعالمية

ثانية تكنولوجيا 
7االعالمية 1جغرافيا

اجبارية

اجباريةتفكير إسالمي

المادة
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2005/10/11[ ف.م×1+ ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 12006/01/23فرض مــراقبة32

     بتاريخ 2006/03/30[ ف.م1 ×1 + ف.م2×1 + (ف.ت ×2)]   2فرض مــراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فــرض تأ ليفي32
مذآرةعدد 122107فرض مــراقبة33

     بتاريخ 22006/10/13فرض مــراقبة33

1فــرض تأ ليفي33
1أشغال تطبيقية31
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/01/23فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 12006/03/30أشغال تطبيقية32
ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32 [أ.ت×1 +

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
مذآرةعدد 122107أشغال تطبيقية33
     بتاريخ 12006/10/13فرض مــراقبة33

1فــرض تأ ليفي33

اجباریة

1,5

5

411 3

4

ثانية تكنولوجيا 
االعالمية

ثانية تكنولوجيا 
االعالمية

ثانية تكنولوجيا 
االعالمية

9

10

اجبارية

علوم فيزيائية

1

اجبارية رياضيات

تربية مدنية

المادة
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1أنشطة مختلفة31
مذآرةعدد 122107فرض مــراقبة31
     بتاريخ 2006/10/13أ.م = معدل األعداد المتحصل عليها1فــرض تأ ليفي31

1أنشطة مختلفة32
منشورعدد 12006/01/23فرض مــراقبة32

     بتاريخ 2006/03/30[ أ.م×1  + ف.م ×1 + (ف.ت ×2)]  1فــرض تأ ليفي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14أنشطة مختلفة33
مذآرةعدد 141552فرض مــراقبة32
     بتاريخ 12006/06/28فــرض تأ ليفي33

1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
منشورعدد 12005/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2005/10/11[ ف.م1 + ف.م 2 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي32
مذآرةعدد 22107ف.م1= نظري1فرض مــراقبة33
     بتاريخ 2006/10/13ف.م2= تطبيقي2فرض مــراقبة31

1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1] 1فرض مــراقبة32 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

2

5 إعالمية

اجباريةتربية بدنية

اجبارية

    
تكنولوجيا

3

2

212

13

14 1 ثانية تكنولوجيا 
االعالمية

ثانية تكنولوجيا 
االعالمية

ثانية تكنولوجيا 
االعالمية

المادة

اجبارية
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*السنوات الثالثة من التعليم الثانوي:

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

ضارب
1فرض مــراقبة31ف.م

منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2006/10/19 ف.م + (ف.ت ×2 )1فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
 ف.م + (ف.ت ×2 )1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1شفاهي32
1شفاهي33

[(معّدل مقال / تحليل نص×2.5 )+ (معّدل اللغة والتعريب 0.5)+ معّدل الشفوي] 
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 22006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
1فرض مــراقبة32
1+ف.م2 + (ف.ت ×2)] 2فرض مــراقبة32 ف.م  + [شف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

المعدل الثالثي في العربية

5

5

إجبارية

فرنسية

 عربية

إجبارية

1

مقال / تحليل نّص

0,5 لغة / تعريب

2,5

 شفوي

إجبارية

المادة

3

4

2

5

1

3

ثالثة آداب

ثالثة آداب

ثالثة آداب

ثالثة آداب

ثالثة آداب

4
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1معدل الشفوي 31
     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
[(مع.ش ×1)+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)]1معدل الشفوي 32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي 33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
تلميذ متحصل على عدد في الشفاهي :1شفاهي32
[شف×0.5 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
تلميذ غير متحصل على عدد شفاهي :1فرض مــراقبة33
(ف.م×1+ (ف.ت ×2))/13فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
تلميذ متحصل على عدد في الشفاهي :1شفاهي32
[شف×0.5 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
تلميذ غير متحصل على عدد شفاهي :1فرض مــراقبة33
(ف.م×1+ (ف.ت ×2))/13فــرض تأ ليفي33

إجبارية

إجبارية

جغرافيا

إجبارية

تاريخ

2

2

5 انقليزية

المادة

6

8 1,5

1,5

ثالثة آداب

ثالثة آداب

ثالثة آداب

7

3
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
( شف×0.5 )+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19[ ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31

1شفاهي32
( شف×0.5 )+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
في الثالثي الثالث يتم االقتصار على االختبار الكتابي1فرض مــراقبة33

                   والفرض التاليفي1فــرض تأ ليفي33

1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2006/10/19[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

2

إجبارية

إجبارية

إجبارية

إجبارية

3

1

12

10

11

1

19

1

1 1,5 ثالثة آداب

ثالثة آداب

ثالثة آداب

ثالثة آداب

المادة

إعالمية

تربية مدنية

فلسفة

تفكير إسالمي

40  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

منشورعدد 12006/10/74شفاهي31
     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[شف×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12006/10/74شفاهى31
     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
[شف×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهى33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهى31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
1شفاهى32
1فرض مــراقبة32
[شف×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1فــرض تأ ليفي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14شفاهى33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

اختيارّية

اختيارّية

3

313

114

1

1

ألمانيةثالثة آداب

ايطالية

ثالثة آداب

ثالثة آداب

أسبانية

المادة

15

3 اختيارّية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

منشورعدد 12006/10/74شفاهي31
     بتاريخ 2006/10/19[شف×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] /14فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
1شفاهي(عادي)32
2شفاهي(سمعي)32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[((شف س+شف ع)/2)×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
شفاهي سمعي ضارب 20.5شفاهي(سمعي)33
شفاهي عادي ضارب 10.5فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 22006/10/74شفاهي(سمعي)31
     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
1شفاهي(عادي)32
2شفاهي(سمعي)32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[((شف س + شف ع)/2)×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
شفاهي سمعي ضارب 20.5شفاهي(سمعي)33
شفاهي عادي ضارب 10.5فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

اختيارّية

17اختيارّية 31

1 ثالثة آداب

المادة

ثالثة آداب

316روسية

صينية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

اجتهاد ومثابرة
(مالحظة مستمرة)

منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2006/10/19 اج.م×1 + (ف.ت ×2) 1اجتهاد ومثابرة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1اجتهاد ومثابرة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي 31
     بتاريخ 12006/10/19إختبار آتابي31

(مع.ش2x) + ا.ك11xمعدل الشفوي 32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13إختبار آتابي32
1معدل الشفوي 33
1إختبار آتابي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

18

1 اختيارّية

اختيارّية

2

2

2

19

20 1

1 تربية تشكيلية

ثالثة آداب

ثالثة آداب

المادة

ثالثة آداب
اختيارّية

تربية موسيقية

رياضيات

311
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32 ف.م      بتاريخ 2006/10/19[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1عدد مشروع 31
منشورعدد 2006/10/74[ ع.مش 1 + .ع.مش 2]  2عدد مشروع    31
     بتاريخ 2006/10/19ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1عدد مشروع32
22عدد مشروع    32
1عدد مشروع 33
2عدد مشروع   33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
[ ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

123

2

2 اختيارّية

21

1

1 اختيارّية

ثالثة آداب

ثالثة آداب

ثالثة آداب

تربية بدنية

انجاز مشروع

(نظام جديد): *السنوات الرابعة ثانوي

2

علوم الحياة واألرض

المادة

إجبارية

22
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31
×1 + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32 ف.م      بتاريخ 2007/10/29[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي31      بتاريخ 2007/10/29[شف×0.5+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1شفاهي32
13,5فرض مــراقبة32

في الثالثي الثالث:1فــرض تأ ليفي32
×0.5 + ف.ت ×2]/12.5شفاهي33 شف ]
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 22007/10/29فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
1فرض مــراقبة32
×2)] 2فرض مــراقبة32 ×1+ف.م1×1 + ف.م2×1 + (ف.ت شف ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 2007/10/29[معّدل  الشفوي×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1فــرض تأ ليفي31

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14معدل الشفوي32
1فرض مــراقبة32
في الثالثي الثالث:1فــرض تأ ليفي32
[معّدل الشفوي×1 +  ف.ت ×2] 2شفاهي33

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي33

1

1 4

5

4

2

53

المادة

مقال/ تحليل نّص رابعة آداب
ن.ج

انقليزية رابعة آداب
ن.ج

5إجبارية 

فلسفة

إجبارية

رابعة آداب
ن.ج

3 3 5 إجبارية فرنسية رابعة آداب
ن.ج

4 إجبارية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1عدد مشروع31

1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 12007/10/29عدد مشروع32
 ع.مش ×1+ ف.م×1+ (ف.ت ×2)1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1عدد مشروع33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1فرض مــراقبة32 [شف×0.5 +

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
تلميذ غير متحصل على عدد في الشفاهي :1شفاهي33
[ ف.م×1+ ف.ت ×2] /13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1فرض مــراقبة32 [شف×0.5 +

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
تلميذ غير متحصل على عدد في الشفاهي :1فرض مــراقبة33
ف.م×1+ ف.ت ×2] /13فــرض تأ ليفي33 ]
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31
×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32 ف.م      بتاريخ 2007/10/29[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

18

رابعة آداب
ن.ج

رابعة آداب
ن.ج

5

1

1,5

6

المادة

رابعة آداب
2ن.ج

2

2إجبارية

اختيارّية تفكير إسالمي

جغرافيا

إجباريةتاريخ

إعالمية

7

1,5 2 إجبارية
رابعة آداب
ن.ج

46  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31
×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32 ف.م      بتاريخ 2007/10/29[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2007/10/29[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
ف.م×1+ ف.ت ×2]1شفاهي32 + 1× [(شف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
ف.م×1+ ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32 + 1× [(شف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

المادة

1

علوم الحياة واألرض

رابعة آداب
16ن.ج

17

1

1

1 رابعة آداب
ن.ج

رابعة آداب
ن.ج

رابعة آداب
ن.ج

اختيارّية

10 اسبانية

ايطالية

2

3

3

2 اختيارّية

اختيارّية

اختيارّيةرياضيات

11
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31

[(شف ×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1شفاهي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فرض مــراقبة32

1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31

منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2007/10/29 عدد في المالحظة المستمرة×1 + ف.ت ×2 1فرض مــراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2007/10/29[(مع.شف×2) + ف.ت ×1] 1معدل الشفوي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي33
1فــرض تأ ليفي32

1

1 رابعة آداب
ن.ج

2

15

9

14 1 رابعة آداب
ن.ج

 
رابعة آداب
ن.ج

اختيارّية

اختيارّية

3

تربية تشكيلية

اختيارّيةتربية موسيقية

المادة

ألمانية

(مالحظة مستمرة)

2
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 22007/10/83شفاهي(سمعي)31

     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة31

1فــرض تأ ليفي31
[(شف س + شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1شفاهي(عادي)32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32

شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32

1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31

[(شف س + شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1شفاهي(عادي)32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32

شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32

1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

13 1
 

رابعة آداب
ن.ج

12 1
 

رابعة آداب
ن.ج

3

3

اختيارّية

اختيارّية

المادة

روسية

صينية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

منشورعدد 12007/10/83عدد منتوج31
     بتاريخ 2007/10/29[ منتو ×1 + (.متاب ×2)]  1عدد متابعة  31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1عدد منتوج32
13عدد متابعة  32
1عدد منتوج33
1عدد متابعة 33
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 22007/10/29فرض مــراقبة31
ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1]  1فرض مــراقبة32 ]   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

المادة

1

تربية بدنية
 

رابعة آداب
ن.ج

 
رابعة آداب
ن.ج

19 1

18

2

2 اختيارّية

إجبارية

انجازمشروع
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

ضارب 
1فرض مــراقبة31ف.م

منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة32

1فــرض تأ ليفي32
 [ف.م ×1 + ف.ت ×2 ] /13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1شفاهي32
1شفاهي33

 معدل دراسة نص×3 +(معدل شفوى×1 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة32
×1 + ف.ت ×2] 1فــرض تأ ليفي32 ف.م ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1أشغال تطبيقية31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
1أشغال تطبيقية32
[أ.ت×1 + ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

المعدل الثالثي في العربية

1

4

3

4

2

4

ثالثة 
رياضيات

ثالثة 
1 شفويرياضيات

ثالثة
 رياضيات

إجبارية
                      
ثالثة رياضيات

                
5ثالثة رياضيات 5

3

رياضيات

دراسة نص
3

 عربية

إجبارية

إجبارية

إجبارية

المادة

علوم فيزيائية

7

2

51  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
1فرض مــراقبة32
×1)+ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32 شف ) ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12006/10/74معدل الشفوي31
     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×1)+ف.م ×1 + ف.ت ×2]1معدل الشفوي32 [ (مع ش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
+ (ف.ت ×2)]1فــرض تأ ليفي31 ف.م       بتاريخ 2006/10/19[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

المادة

علوم الحياة واألرض

انقليزية
              
ثالثة رياضيات

6

2

إجباریة
                  
ثالثة رياضيات

              
ثالثة رياضيات

7إجبارية

1,58

4فرنسية إجبارية

3

1,5

2

52  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
تلميذ متحصل على عدد في الشفاهي :1شفاهي32
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1فرض مــراقبة32 [شف×0.5 +

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
تلميذ غير متحصل على عدد شفاهي :1شفاهي33
(ف.م×1+ (ف.ت ×2))/13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
تلميذ متحصل على عدد في الشفاهي :1شفاهي32
[شف×0.5 + ف.م×1+( ف.ت ×2)] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
تلميذ غير متحصل على عدد شفاهي :1شفاهي33
(ف.م×1+ (ف.ت ×2))/13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
ف.م×1+( ف.ت ×2)]1فرض مــراقبة32 [شف×0.5 +

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

              
تاريخثالثة رياضيات

              
1تفكير إسالميثالثة رياضيات

10

11

إجبارية

              
ثالثة رياضيات

1

إجبارية

1جغرافيا 1

1

المادة

إجبارية

1

13
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19عـــدد ف.ت1فــرض تأ ليفي32
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19 ف.م ×1 + (ف.ت ×2)  1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
شف×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2) 1شفاهي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
شف×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2) 1شفاهي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

15

إعالمية ثالثة رياضيات

13ألمانية

1

9

              
ثالثة رياضيات

 ثالثة ریاضيات

                
ثالثة رياضيات

2

3

1

اختيارّية

1

المادة

اختيارّيةاسبانية

فلسفة

3

اجبارية

112

1
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
شف×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2) 1شفاهي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
شف×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2) 1شفاهي31
منشورعدد 2006/10/74ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فرض مــراقبة31
     بتاريخ 142006/10/19فــرض تأ ليفي31
1شفاهي(عادي)32
2شفاهي(سمعي)32
×2)]1فرض مــراقبة32 شف ع)/2)×1 + ف.م×1+ (ف.ت + [((شف س
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فــرض تأ ليفي32
14شفاهي(عادي)33
شفاهي سمعي ضارب 20.5شفاهي(سمعي)33
شفاهي عادي ضارب 10.5فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 22006/10/74شفاهي(سمعي)31
     بتاريخ 12006/10/19إختبار آتابي31
1فــرض تأ ليفي31
1شفاهي(عادي)32
[((شف س + شف ع)/2)×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 2شفاهي(سمعي)32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14إختبار آتابي32
1فــرض تأ ليفي32
10.5شفاهي(عادي)33 شفاهي سمعي ضارب
شفاهي عادي ضارب 20.5شفاهي(سمعي)33
1إختبار آتابي33
1فــرض تأ ليفي33

16

14

17

اختيارّية ايطالية

                  
                  
 ثالثة رياضيات

                  
              
ثالثة رياضيات

1صينية

1

1

                  
                  
 ثالثة رياضيات

اختيارّية

اختيارّية

3

3

3

روسية

المادة
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

اجتهاد ومثابرة
(مالحظة مستمرة)

منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19 اج.م×1 + (ف.ت ×2) 1اجتهاد ومثابرة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1اجتهاد ومثابرة33
1فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12006/10/74معدل الشفوي31
     بتاريخ 12006/10/19إختبار آتابي31
(مع.ش×2) + ا.ك ×11معدل الشفوي 32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13إختبار آتابي32
1معدل الشفوي33
1إختبار آتابي33
منشورعدد 12006/10/74عدد مشروع31
1 + .ع.مش 2]  2عدد مشروع   31 ع.مش      بتاريخ 2006/10/19[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1عدد مشروع32
22عدد مشروع   32
1عدد مشروع33
2عدد مشروع   33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
[ ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1]1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

1

1

19

18

21

20
                    
انجاز مشروعثالثة رياضيات

تربية بدنية

                
ثالثة رياضيات

                     
ثالثة رياضيات

تربية موسيقية

1 2
                
اختيارّيةثالثة رياضيات

2

اختيارّية

اختيارّية

2

2

إجبارية

1

31

المادة

تربية تشكيلية

1
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2007/10/29المعدل الثالثي هوالعدد المسند في الفرض التأليفي1فــرض تأ ليفي32

1فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12007/10/83فـرض مـراقبة31

     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31

[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فـرض مـراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1أشغال تطبيقية31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31

1أشغال تطبيقية32
[أ.ت×1 + ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فـرض مـراقبة31

     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31

1شفاهي32
1فـرض مـراقبة32
[شف.×1+ ف.م ×1 + (ف.ت ×2)] 1فــرض تأ ليفي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14شفاهي33

1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

3

2

3

4

7

5

رابعة رياضيات

رابعة رياضيات
ن .ج

رابعة رياضيات
ن .ج

إجبارية  علوم فيزيائية

إجبارية 

المادة

إجبارية

رياضيات

فرنسية

4

11 1دراسة نص

4

رابعة رياضيات
1ن .ج إجبارية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1معدل الشفوي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 2007/10/29[معّدل  الشفوي×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1فــرض تأ ليفي31

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14معدل الشفوي32
1فرض مــراقبة32
1:3فــرض تأ ليفي32 في الثالثي
[معّدل  الشفوي×1+  (ف.ت ×2)]1معدل الشفوي33

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فـرض مـراقبة31
ف.م ×1 + (ف.ت ×2)] 1فــرض تأ ليفي31      بتاريخ 2007/10/29[شف.×0.5 +
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1شفاهي32
13,5فـرض مـراقبة32
1:3فــرض تأ ليفي32 في الثالثي
[شف.×0.5  + (ف.ت ×2)] /12.5شفاهي33
1فــرض تأ ليفي33
1فـرض مـراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2007/10/29[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فـرض مـراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فـرض مـراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2007/10/29[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فـرض مـراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

المادة

إجبارية

7

8 1 2

1 رابعة رياضيات
1,5ن .ج إجبارية علوم الحياة واألرض

رابعة رياضيات
إعالميةن .ج

إجبارية فلسفة رابعة رياضيات
6ن .ج 1 3

5 رابعة رياضيات
31إجباريةانقليزيةن .ج
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1شفاهي32 + 1× [شف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1شفاهي32 + 1× [شف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1شفاهي32 + 1× [شف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

10

1

3

11

9 اختيارّية

3

3

اختيارّية

اختيارّية

رابعة رياضيات
ن .ج

رابعة رياضيات
ن .ج

رابعة رياضيات
1اسبانيةن .ج

1 ألمانية

المادة

ايطالية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 22007/10/83شفاهي(سمعي)31
     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + [(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 22007/10/83شفاهي(سمعي)31
     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + [(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فـرض مـراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31
×2  1فـرض مـراقبة32      بتاريخ 2007/10/29عدد في المالحظة المستمرة×1 + ف.ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

3 اختيارّية

اختيارّية

اختيارّية

214

13

12 31

1

1

رابعة رياضيات
ن .ج

صينية

المادة

رابعة رياضيات
ن .ج

رابعة رياضيات
ن .ج

تربية تشكيلية

روسية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1معدل الشفوي31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
1معدل الشفوي32
[(مع. شف.×2) + ف.ت ×1] 1فــرض تأ ليفي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13معدل الشفوي33
1فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12007/10/83عدد منتوج31
     بتاريخ 2007/10/29[ منتو ×1 + (.متاب ×2)]  1عدد متابعة  31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1عدد منتوج32
13عدد متابعة  32
1عدد منتوج33
1عدد متابعة 33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 22007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 2007/10/29[ ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1]  1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

اختيارّية

2

17

15

16

1

1

2 إجبارية

2

اختيارّية

1

رابعة رياضيات
ن .ج

انجازمشروع

تربية بدنية

رابعة رياضيات
ن .ج

رابعة رياضيات
ن .ج

المادة

تربية موسيقية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

ضارب 
1فرض مــراقبة31ف.م

منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة32

1فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1شفاهي32
1شفاهي33

 ف.م ×1 + (ف.ت ×2 )+(معدل شفوى×1 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة32

[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1أشغال تطبيقية31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31

1أشغال تطبيقية32
[أ.ت×1 + ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

5

5

إجبارية1 شفوي

علوم فيزيائية

3

إجبارية

عربية

المادة

دراسة نص

إجبارية 

2

3

1

3

2

4

    ثالثة 
علوم تجريبية

3

    ثالثة 
رياضياتعلوم تجريبية

المعدل الثالثي في العربية

4

6

    ثالثة 
علوم تجريبية

إجبارية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1أشغال تطبيقية31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31

أ.ت1×1 + ف.م ×1 + (ف.ت×2 ) 1أشغال تطبيقية32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
1فرض مــراقبة32
ف.م ×1 + (ف.ت ×2)]1فــرض تأ ليفي32  +1x [شف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي 31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
1معدل الشفوي 32
[مع.ش×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي 33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

المادة

4

3إجبارية

إجبارية

7

6

2

2

انقليزية     ثالثة 
علوم تجريبية

    ثالثة 
فرنسيةعلوم تجريبية

    ثالثة 
45إجبارية علوم الحياة واألرضعلوم تجريبية

4
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31

تلميذ متحصل على عدد في الشفاهي :1شفاهي32
[شف×0.5 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
تلميذ غير متحصل على عدد شفاهي :1شفاهي33
(ف.م×1+ (ف.ت ×2))/13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31

تلميذ متحصل على عدد في الشفاهي :1شفاهي32
[شف×0.5 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
تلميذ غير متحصل على عدد شفاهي :1شفاهي33
(ف.م×1+ (ف.ت ×2))/13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

إجبارية

إجبارية تاريخ

جغرافيا

المادة

1

19

8 1      ثالثة      
علوم تجريبية

1     ثالثة      
علوم تجريبية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
ف.م×1+( ف.ت ×2)]1شفاهي32 [شف×0.5 +

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2006/10/19عدد ف.ت1فــرض تأ ليفي32

1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

إجبارية

1

المادة

تفكير إسالمي

فلسفة

إعالمية

إجبارية

10إجبارية

11

1

1

12

1     ثالثة      
1علوم تجريبية

    ثالثة      
علوم تجريبية

    ثالثة      
علوم تجريبية

2
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1شفاهي32 + 1× [شف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1شفاهي32 + 1× [شف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1شفاهي32 + 1×      بتاريخ 2006/10/19[شف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

ايطالية

اختيارّية

اسبانية

3

اختيارّية

ألمانية

المادة

3

15اختيارّية

14 1

1

     ثالثة      
علوم تجريبية

13

     ثالثة      
علوم تجريبية

1 3     ثالثة      
علوم تجريبية

66  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1شفاهي31 + 1× [شف
منشورعدد 2006/10/74ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فرض مــراقبة31
     بتاريخ 142006/10/19فــرض تأ ليفي31
1شفاهي(عادي)32
2شفاهي(سمعي)32
×2)]1فرض مــراقبة32 [((شف س+شف ع)/2)×1 + ف.م×1+ (ف.ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فــرض تأ ليفي32
14شفاهي(عادي)33
شفاهي سمعي ضارب 20.5شفاهي(سمعي)33
شفاهي عادي ضارب 10.5فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 22006/10/74شفاهي(سمعي)31
     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 [((شف س+شف ع)/2)×1 + ف.م×1+ ف.ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

اجتهاد ومثابرة
(مالحظة مستمرة)

منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2006/10/19 اج.م×1 + (ف.ت ×2) 1اجتهاد ومثابرة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1اجتهاد ومثابرة33
1فــرض تأ ليفي33

المادة

صينية

روسية

311

تربية تشكيلية

3

3 اختيارّية

اختيارّية

اختيارّية

16

17

18 1

1

1

    ثالثة      
2علوم تجريبية

    ثالثة      
علوم تجريبية

    ثالثة      
علوم تجريبية

67  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1معدل الشفوي 31
     بتاريخ 12006/10/19إختبار آتابي31

(مع.ش×2) + ا.ك ×11معدل الشفوي 32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13إختبار آتابي32
1معدل الشفوي 33
1إختبار آتابي33
1عدد مشروع31
1 + .ع.مش 2]  2عدد مشروع   31 ع.مش منشورعدد 2006/10/74[
     بتاريخ 2006/10/19ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1عدد مشروع32
22عدد مشروع   32
1عدد مشروع33
2عدد مشروع   33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
1فرض مــراقبة32
[ ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1] 2فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

إجبارية

2

2 تربية بدنية

اختيارّيةانجاز مشروع

تربية موسيقية

المادة

اختيارّية

20

19

1

1

1

     ثالثة      
علوم تجريبية

21     ثالثة      
علوم تجريبية

    ثالثة      
علوم تجريبية

2
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2007/10/29المعدل الثالثي هوالعدد المسند في الفرض التأليفي1فــرض تأ ليفي32

1فــرض تأ ليفي33
1أشغال تطبيقية31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31

1أشغال تطبيقية32
[أ.ت×1 + ف.م ×1 +( ف.ت ×2)]1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2007/10/29[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

5إجبارية علوم الحياة واألرض

رابعةعلوم تجريبية
1دراسة نصن.ج 1

5

المادة

رابعةعلوم تجريبية
ن.ج

إجبارية

إجبارية

علوم فيزيائية

3

1

4

4

رابعةعلوم تجريبية
ن.ج

2
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة32

[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31

     بتاريخ 2007/10/29[شف.×1 ف.م ×1 + (ف.ت ×2)]1فــرض تأ ليفي31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1شفاهي32
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31

     بتاريخ 2007/10/29[مع.شف×1 + ف.م×1+ (ف.ت×2)] 1فــرض تأ ليفي31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14معدل الشفوي32
1فرض مــراقبة32
في الثالثي1:3فــرض تأ ليفي32
[مع.شف×1 +  ف.ت ×2] 1معدل الشفوي33

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي33

5إجبارية

3انقليزية

3

إجبارية

4 3

1 رابعةعلوم تجريبية
6ن.ج

المادة

رابعةعلوم تجريبية
ن.ج

رابعةعلوم تجريبية
إجباريةفرنسيةن.ج

رياضيات

15
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فـرض مـراقبة31
ف.م ×1 + (ف.ت ×2)] 1فــرض تأ ليفي31      بتاريخ 2007/10/29[شف.×0.5 +
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1شفاهي32
13,5فـرض مـراقبة32
في الثالثي1:3فــرض تأ ليفي32
[شف.×0.5  + (ف.ت ×2)] /12.5شفاهي33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31
×1 + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32 ف.م      بتاريخ 2007/10/29[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1فــرض تأ ليفي31      بتاريخ 2007/10/29[(شف.×1 +

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14شفاهي32
1فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

2إجباريةإعالمية

3اختيارّية

3 رابعةعلوم تجريبية
إجباريةفلسفةن.ج

المادة

1

رابعةعلوم تجريبية
ن.ج

ألمانية

8

7

رابعةعلوم تجريبية
9ن.ج

1

1
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1شفاهي32 [(شف.×1 +

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32

1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1شفاهي32 [(شف.×1 +

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 22007/10/83شفاهي(سمعي)31
     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + [(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

اختيارّية

3

3

3

المادة

10اسبانية

11 1

1

اختيارّية ايطالية

اختيارّية

رابعةعلوم تجريبية
ن.ج

12

رابعةعلوم تجريبية
ن.ج

رابعةعلوم تجريبية
روسيةن.ج

1
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 22007/10/83شفاهي(سمعي)31
     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + [(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1اجتهاد ومثابرة31

(مالحظة مستمّرة)
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2007/10/29عدد مالحظة مستمّرة×1 + (ف.ت ×2)1اجتهاد ومثابرة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1اجتهاد ومثابرة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2007/10/29[(مع.شف×2) + ف.ت ×1] 1معدل الشفوي 32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي 33
1فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12007/10/83عدد منتوج31
×1 + (.متاب ×2)]  1عدد متابعة 31 منتو      بتاريخ 2007/10/29[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1عدد منتوج32
13عدد متابعة  32
1عدد منتوج33
1عدد متابعة 33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 22007/10/83فرض مــراقبة31
ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1] 1فرض مــراقبة32      بتاريخ 2007/10/29[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

المادة

2

21اختيارّية

3صينية

2 إجباريةتربية بدنية

تربية تشكيلية

رابعةعلوم تجريبية
ن.ج

اختيارّية

14

13 1

1

اختيارّية تربية موسيقية رابعةعلوم تجريبية
ن.ج

17

رابعةعلوم تجريبية
ن.ج

2116

15 1

رابعةعلوم تجريبية
ن.ج

اختيارّيةانجازمشروع رابعةعلوم تجريبية
ن.ج
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

ضارب 
1فرض مــراقبة31ف.م

1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة32

     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي332
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31

1شفاهي132
1شفاهي33

 ف.م ×1 + (ف.ت ×2 )+(معدل شفوى×1 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31

1شفاهي32
1فرض مــراقبة32
[ ( شف ×1)+ف.م ×1 + (ف.ت ×2)]1فــرض تأ ليفي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12006/10/74إختبار آتابي31
     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
1إختبار آتابي32
1فرض مــراقبة32
[ا.ك×0.5 +ف.م ×1 + (ف.ت ×2)]1فــرض تأ ليفي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5إختبار آتابي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

4

5 ثالثة اإلقتصاد  
والتصرف

ثالثة اإلقتصاد 
والتصرف

ثالثة اإلقتصاد 
والتصرف

المادة

فرنسية

إقتصاد

إجبارية

إجبارية

7 2

2  العربية

دراسة نص

3

4

3

إجبارية

إجبارية

المعدل الثالثي في العربية

2

1

4

 شفوي
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
1فرض مــراقبة32
منشورعدد 2006/10/74[ ف.م ×1 + ف.ت ×2] 1فــرض تأ ليفي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     بتاريخ 132006/10/19فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي 31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
[(مع.ش×1)+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)]1معدل الشفوي 32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة32

[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31

تلميذ  متحصل على عدد شفاهي :1شفاهي32
[شف×0.5+ ف.م×1+ ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
تلميذ غير متحصل على عدد شفاهي :1فرض مــراقبة33
(ف.م×1+ (ف.ت ×2))/13فــرض تأ ليفي33

5

3 ثالثة اإلقتصاد  
انقليزيةوالتصرف

رياضيات

ثالثة اإلقتصاد  
والتصرف

ثالثة اإلقتصاد  
والتصرف

1,5

6

10

ثالثة اإلقتصاد  
تصرفوالتصرف

المادة

إجبارية

إجبارية

1

2,5

2

تاريخ

إجبارية

إجبارية

4

8

45
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19تلميذ  متحصل على عدد شفاهي :1شفاهي32
[شف×0.5 + ف.م×1+ ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
تلميذ غير متحصل على عدد شفاهي :1فرض مــراقبة33
(ف.م×1+ (ف.ت ×2))/13فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19عدد ف.ت1فــرض تأ ليفي32
1فــرض تأ ليفي33
1فـرض مـراقبة31
منشورعدد 2006/10/74[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فـرض مـراقبة32
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2006/10/19[شف ×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فرض مــراقبة32

1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

ثالثة اإلقتصاد  
فلسفةوالتصرف

المادة

ثالثة اإلقتصاد  
2والتصرف

11

9

12

ثالثة اإلقتصاد  
والتصرف

ثالثة اإلقتصاد  
والتصرف

إجبارية

إجبارية

أعالمية

إجبارية

1

2

1

1

جغرافيا

3

2

1

13 اختيارّية ألمانية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1شفاهي32 + 1× [شف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1شفاهي32 + 1× [شف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
[شف ×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي31
منشورعدد 2006/10/74ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فرض مــراقبة31
     بتاريخ 142006/10/19فــرض تأ ليفي31

1شفاهي(عادي)32
[((شف س+شف ع)/2)×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 2شفاهي(سمعي)32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فرض مــراقبة32
14فــرض تأ ليفي32

شفاهي سمعي ضارب 10.5شفاهي(عادي)33

شفاهي عادي ضارب 20.5شفاهي(سمعي)33

1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

1

16

3

3

15

ثالثة اإلقتصاد  
والتصرف

ثالثة اإلقتصاد  
والتصرف

ثالثة اإلقتصاد  
والتصرف

اختيارّية

اختيارّية

المادة

14

1

1

اسبانية

3 اختيارّية روسية

ايطالية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + [(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
1فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
10.5شفاهي(عادي)33 شفاهي سمعي ضارب
20.5شفاهي(سمعي)33 شفاهي عادي ضارب
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

اجتهاد ومثابرة 
(مالحظة مستمرة)

منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19 اج.م×1 + (ف.ت ×2) 1اجتهاد ومثابرة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1اجتهاد ومثابرة 33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19(مع.ش×2) + ا.ك ×11معدل الشفوي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي33
1فــرض تأ ليفي33
1عدد مشروع31
1 + .ع.مش 2]  1عدد مشروع   31 ع.مش منشورعدد 2006/10/74[
     بتاريخ 2006/10/19ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1عدد مشروع32
13عدد مشروع   32
1عدد مشروع33
1عدد مشروع   33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1]  1فرض مــراقبة32 ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

إجبارية

18

20

1

17 3

2

1

1

311

19

1اختيارّية

21 2

2 ثالثة اإلقتصاد  
والتصرف

ثالثة اإلقتصاد  
والتصرف

ثالثة اإلقتصاد  
والتصرف

ثالثة اإلقتصاد  
والتصرف

ثالثة اإلقتصاد  
والتصرف

اختيارّيةانجاز مشروع

اختيارّية تربية موسيقية

1 اختيارّية

2

تربية تشكيلية

صينية

تربية بدنية

المادة

78  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2007/10/29المعدل الثالثي هوالعدد المسند في الفرض التأليفي1فــرض تأ ليفي32

1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة32

[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة32

[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

2إجبارية 4

1

3 54تصرف إجبارية

5 رابعةإقتصادوتصرف
إقتصادن.ج

رابعةإقتصادوتصرف
ن.ج

رابعةإقتصادوتصرف
1دراسة نصن.ج 1إجبارية

المادة

79  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 12007/10/29شفاهي32
[شف×0.5 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة32

[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31

1شفاهي32
[ شف.×1+ف.م ×1 + (ف.ت ×2)]1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

6 1

2,5

3

4

4

5

3

3

رياضيات رابعةإقتصادوتصرف
ن.ج

المادة

رابعةإقتصادوتصرف
تاريخ و جغرافيان.ج

رابعةإقتصادوتصرف
إجباريةن.ج فرنسية

إجبارية

إجبارية

80  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1معدل الشفوي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
[مع.شف.×1 + ف.م×1+ (ف.ت×2)] 1معدل الشفوي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
[مع.شف×1 + ف.ت×2] 1معدل الشفوي33

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31

     بتاريخ 2007/10/29[شف.×0.5 +ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي31

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1شفاهي32
13,5فرض مــراقبة32
في الثالثي1:3فــرض تأ ليفي32
[شف.×0.5 + ف.ت ×2]/12.5شفاهي33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2007/10/29[ ف.م ×1 + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

1إجبارية

رابعةإقتصادوتصرف
2إجباريةن.ج

المادة

9 1

8 1 3

إعالمية

فلسفة رابعةإقتصادوتصرف
ن.ج

رابعةإقتصادوتصرف
انقليزيةن.ج

إجبارية

37

81  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
[شف ×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31

[شف ×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة33

3

رابعةإقتصادوتصرف
اسبانيةن.ج

10

1

1

11

المادة

اختيارّية

رابعةإقتصادوتصرف
اختيارّيةألمانيةن.ج

3

82  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31

[شف ×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 22007/10/83شفاهي(سمعي)31
     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + [(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2007/10/29[(شف س + شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1شفاهي(عادي)32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

1

1 اختيارّية

14

المادة

رابعةإقتصادوتصرف
روسيةن.ج

رابعةإقتصادوتصرف
صينيةن.ج

رابعةإقتصادوتصرف
ن.ج

3

3

12

13

1 إيطالية

اختيارّية

3اختيارّية

83  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1اجتهاد ومثابرة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2007/10/29عدد مالحظة مستمرة×1 + ف.ت ×12اجتهاد ومثابرة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(مالحظة مستمرة)

13فــرض تأ ليفي32
1اجتهاد ومثابرة33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي31

منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2007/10/29[(مع.شف×2 )+ ف.ت ×1] 1معدل الشفوي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي33
1فــرض تأ ليفي33
1عدد منتوج31
×1 + (.متاب ×2)]  1عدد متابعة 31 منتو ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1عدد منتوج32
منشورعدد 132007/10/83عدد متابعة  32
     بتاريخ 12007/10/29عدد منتوج33
1عدد متابعة 33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 22007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 2007/10/29[ ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

17

إجبارية تربية بدنية

رابعةإقتصادوتصرف
ن.ج

تربية موسيقية رابعةإقتصادوتصرف
ن.ج

18

1

رابعةإقتصادوتصرف
انجازمشروعن.ج

المادة

اختيارّيةتربية تشكيلية

116

1

1

15

رابعةإقتصادوتصرف
2ن.ج

اختيارّية

2اختيارّية

2

2
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

ضارب 
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31ف.م

     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
1فرض مــراقبة32

1فــرض تأ ليفي332
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31

1شفاهي132
1شفاهي33

 ف.م ×1 + (ف.ت ×2 )+(معدل شفوى×1 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4
1أشغال تطبيقية آلية31
منشورعدد 22006/10/74أشغال تطبيقية آهرباء31
     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
1أشغال تطبيقية آلية32
2أشغال تطبيقية آهرباء32
[(أ.ت1×1+أ.ت2×1)/2+(ف.م1×1+ف.م2×1)/2+ (ف.ت×2)]1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية آلية33
2أشغال تطبيقية آهرباء33
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة32

[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

ثالثة 
العلوم التقنية

دراسة نص

المادة

 شفوي

ثالثة
العلوم التقنية

3

1

3

4

2

1

4

ثالثة 
إجبارية رياضياتالعلوم التقنية

 عربية

إجباريةتكنولوجيا

المعدل الثالثي في العربية

5

2

إجبارية

إجبارية

6

4+4
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1أشغال تطبيقية31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31

1أشغال تطبيقية32
[أ.ت×1 + ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
1فرض مــراقبة32
ف.م ×1 + (ف.ت ×2)]1فــرض تأ ليفي32 + 1× شف ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي31
منشورعدد 12006/10/74فــرض مراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فرض تأ ليفي31
1معدل الشفوي32
[(مع.ش×1)+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)]1فــرض مراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

انقليزية

27فرنسّية

4

إجبارية

إجبارية

ثالثة 
العلوم التقنية

ثالثة 
العلوم التقنية

ثالثة 
العلوم التقنية

إجبارية

المادة

55علوم فيزيائية

328

3
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
تلميذ متحصل على عدد في الشفاهي :1شفاهي32
1فرض مــراقبة32
[شف×0.5 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1فــرض تأ ليفي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5شفاهي33
تلميذ غير متحصل على عدد شفاهي :1فرض مــراقبة33
(ف.م×1+ ف.ت ×2)/13فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
تلميذ متحصل على عدد في الشفاهي :1شفاهي32
[شف×0.5 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
تلميذ غير متحصل على عدد شفاهي :1فرض مــراقبة33
(ف.م×1+ ف.ت ×2)/13فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19عدد ف.ت1فــرض تأ ليفي32
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19[ ف.م ×1 + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

1

جغرافيا

إعالمية ثالثة 
العلوم التقنية

110

11

المادة

إجبارية

1 ثالثة 
العلوم التقنية

ثالثة 
تاريخالعلوم التقنية

1

1

إجبارية

1

9

12

2

1

ثالثة اإلقتصاد  
إجباريةفلسفةوالتصرف

إجبارية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
[شف ×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
[شف ×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
[شف ×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

1

1

المادة

ألمانية ثالثة 
العلوم التقنية

15

14

13

ثالثة 
العلوم التقنية

ثالثة 
العلوم التقنية

اختيارّية

اختيارّية

اسبانية

1إيطالية 3

3

3
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

[شف ×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي31
منشورعدد 2006/10/74ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فرض مــراقبة31
     بتاريخ 142006/10/19فــرض تأ ليفي31

[((شف س+شف ع)/2)×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2شفاهي(سمعي)32
14فرض مــراقبة32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
شفاهي عادي ضارب 10.5شفاهي(عادي)33

2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 22006/10/74شفاهي(سمعي)31
     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
[((شف س+شف ع)/2)×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي(عادي)32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
1فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

1 شفاهي(عادي) 32

1

صينية ثالثة 
17العلوم التقنية

16 ثالثة 
روسيةالعلوم التقنية

المادة

1اختيارّية

اختيارّية

3

3
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1اجتهاد ومثابرة 31
1فــرض تأ ليفي31
1فرض مــراقبة32
 اج.م×1 + (ف.ت ×2) 1فــرض تأ ليفي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19(مع.ش×2) + ا.ك ×11معدل الشفوي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي33
1فــرض تأ ليفي33
1عدد مشروع   31
2عدد مشروع   31
1 + .ع.مش 2]  1عدد مشروع   32 ع.مش ]
منشورعدد 2006/10/74ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2عدد مشروع   32
12عدد مشروع   33
2عدد مشروع   33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1] 1فرض مــراقبة32 ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

1 ثالثة 
العلوم التقنية

تربية تشكيلية

ثالثة 
العلوم التقنية

ثالثة 
العلوم التقنية

ثالثة 
العلوم التقنية

20 1

19

121 إجبارية

المادة

18

تربية موسيقية

انجاز مشروع

تربية بدنية

2

2 اختيارّية

اختيارّية

اختيارّية

2

1 2
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2007/10/29المعدل الثالثي هوالعدد المسند في الفرض التأليفي1فــرض تأ ليفي32

1فــرض تأ ليفي33
1أشغال تطبيقية31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31

1أشغال تطبيقية32
[أ.ت×1 + ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1أشغال تطبيقية31
منشورعدد 22007/10/83أشغال تطبيقية31
     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة(آلية)31
2فرض مــراقبة(آهرباء)31
[(أ.ت1+أ.ت2)/2+ (ف.م1+ف.م2)/2 + (ف.ت×2)]1فــرض تأ ليفي31

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14أشغال تطبيقية32
2أشغال تطبيقية32
1فرض مــراقبة(آلية)32

2فرض مــراقبة(آهرباء)
1فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
2أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة(آلية)33
2فرض مــراقبة(آهرباء)33
1فــرض تأ ليفي33

1إجباريةدراسة نصرابعة تقنية

54

رابعة تقنية
ن.ج

علوم فيزيائية

تكنولوجيا

رابعة تقنية
ن.ج

4+43 4

2

1

إجبارية 

المادة

إجبارية

1
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة32

     بتاريخ 2007/10/29[ ف.م ×1 + ف.ت ×2] 1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
1فرض مــراقبة32
شف.×1+ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32 ]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1شفاهي33
14فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
[(مع.ش×1)+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)]1شفاهي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
في الثالثي1:3فــرض تأ ليفي32
[(مع.ش×1)+ (ف.ت ×2)]/13شفاهي33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
ف.م ×1 + (ف.ت ×2)]1فــرض تأ ليفي31 شف.×0.5 +      بتاريخ 2007/10/29[
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1شفاهي32
13,5فرض مــراقبة32
في الثالثي1:3فــرض تأ ليفي32
[ شف.×0.5 + (ف.ت ×2)]/2.5 1شفاهي33
1فــرض تأ ليفي33

3

5

1

رابعة تقنية
ن.ج

رابعة تقنية
ن.ج

5

إجبارية

2

إجبارية فرنسية

رابعة تقنية
فلسفةن.ج

المادة

6انقليزية إجبارية

1

1

2

إجبارية رياضيات

رابعة تقنية
ن.ج

4

7

3
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2007/10/29[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1شفاهي32 + 1×. [شف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1شفاهي32 + 1×. [شف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1شفاهي32 + 1×. [شف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

3

9

10

11 1

1

1

إجبارية

إيطالية

اختيارّية

رابعة تقنية
ن.ج

اختيارّية اسبانية

رابعة تقنية
ن.ج

اختيارّية

إعالمية

ألمانية

رابعة تقنية
ن.ج

المادة

رابعة تقنية
ن.ج

8 1 2

3

3
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1اجتهاد ومثابرة31
منشورعدد 2007/10/83مالحظة مستمرة

     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31

مالحظة مستمّرة×1 + ف.ت ×2  1اجتهاد ومثابرة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1اجتهاد ومثابرة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2007/10/29[(مع.شف.×2) + ف.ت ×1] 1معدل الشفوي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 22007/10/83شفاهي(سمعي)31
     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + [(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

13

المادة

14

1 2

تربية تشكيلية

اختيارّية تربية موسيقية رابعة تقنية
ن.ج

3اختيارّية

12اختيارّية 1

1

رابعة تقنية
2ن.ج

روسية رابعة تقنية
ن.ج
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 22007/10/83شفاهي(سمعي)31
     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + [(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12007/10/83عدد منتوج31
×1 + (.متاب ×2)]  1عدد متابعة 31 منتو      بتاريخ 2007/10/29[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1عدد منتوج32
13عدد متابعة  32
1عدد منتوج33
1عدد متابعة 33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
[ ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

15

رابعة تقنية
اختيارّيةانجازمشروعن.ج

17 1 2إجباريةتربية بدنية رابعة تقنية
ن.ج

3اختيارّية

2116

1 رابعة تقنية
صينيةن.ج

المادة
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
1فرض مــراقبة32

1فــرض تأ ليفي332
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31

1شفاهي132
1شفاهي33

 ف.م ×1 + (ف.ت ×2 )+(معدل شفوى×1 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31

     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31

1فرض مــراقبة32
[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1أشغال تطبيقية31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31

1أشغال تطبيقية32
[أ.ت×1 + ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

5

ثالثة 
إجبارية علوم اإلعالمية

ثالثة 
علوم اإلعالمية

5إجبارية علوم فيزيائية

3

ثالثة 
علوم اإلعالمية

دراسة نص

المادة

2إجبارية شفوي

2

1إجبارية

المعدل الثالثي في العربية 3  عربية

5 4ریاضيات

1

3
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
1فرض مــراقبة32
ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32 +1× شف  ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي31
1فــرض مراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فرض تأ ليفي31
     بتاريخ 12006/10/19معدل الشفوي32
ف.م×1+ ف.ت×2]1فرض مــراقبة32 [مع ش×1 +

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
تلميذ متحصل على عدد في الشفاهي :1شفاهي32
1فرض مــراقبة32
[شف×0.5 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1فــرض تأ ليفي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5شفاهي33
تلميذ غير متحصل على عدد شفاهي :1فرض مــراقبة33
(ف.م×1+ ف.ت ×2)/13فــرض تأ ليفي33

10

11 1

ثالثة 
علوم اإلعالمية

9إجبارية

ثالثة 
علوم اإلعالمية

إجبارية

ثالثة 
علوم اإلعالمية

إجبارية تاريخ

المادة

فرنسّية

3انقليزية

1

2 3

2
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

منشورعدد 12006/10/74شفاهي31
     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
تلميذ متحصل على عدد في الشفاهي :1شفاهي32
[شف×0.5 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
تلميذ غير متحصل على عدد شفاهي :1فرض مــراقبة33
(ف.م×1+ ف.ت ×2)/13فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19عدد ف.ت1فــرض تأ ليفي32
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة32
[ ف.م 1×1 +ف.م 2×1+ (ف.ت ×)2] 2فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
×1 + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32 ف.م      بتاريخ 2006/10/19[

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
×1 + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32 ف.م      بتاريخ 2006/10/19[

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

1

1

3

ثالثة 
إجباريةتك.المعلومات واالتصالعلوم اإلعالمية

إجبارية أنظمة وشبكات ثالثة 
علوم اإلعالمية

7

38

4

112

6

ثالثة 
1إجباريةعلوم اإلعالمية

ثالثة 
علوم اإلعالمية

فلسفة

إجبارية خوارزمات وبرمجة

ثالثة 
علوم اإلعالمية

إجبارية جغرافيا

المادة

13

4

43
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19[(شف×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12006/10/74فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31
[(شف×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ 2006/10/19[(شف×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

ثالثة 
علوم اإلعالمية

3اختيارّية إيطالية

ثالثة 
1علوم اإلعالمية 3اختيارّية

ثالثة 
علوم اإلعالمية

31اختيارّية

إسبانية

ألمانية

المادة

14

16

115
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

[شف ×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 2006/10/74ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فرض مــراقبة31
     بتاريخ 142006/10/19فــرض تأ ليفي31

[((شف س+شف ع)/2)×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي(عادي)32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2شفاهي(سمعي)32
14فرض مــراقبة32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
شفاهي عادي ضارب 10.5شفاهي(عادي)33

2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 22006/10/74شفاهي(سمعي)31
     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
[((شف س+شف ع)/2)×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي(عادي)32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
1فرض مــراقبة32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
شفاهي عادي ضارب 10.5شفاهي(عادي)33

2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

17

118

ثالثة 
علوم اإلعالمية

3اختيارّية

ثالثة 
علوم اإلعالمية

3اختيارّية

روسية

صينية

المادة

1
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1اجتهاد ومثابرة 31
منشورعدد 12006/10/74فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 12006/10/19فرض مــراقبة32

 اج.م×1 + (ف.ت ×2) 1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
منشورعدد 12006/10/74معدل الشفوي 31

     بتاريخ 12006/10/19فــرض تأ ليفي31

(مع.ش×2) + ا.ك ×11معدل الشفوي 32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي 33
1فــرض تأ ليفي33
1عدد مشروع   31
منشورعدد 22006/10/74عدد مشروع   31
1 + .ع.مش 2]  1عدد مشروع   32 ع.مش      بتاريخ 2006/10/19[
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2عدد مشروع   32
12عدد مشروع   33
2عدد مشروع   33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1] 1فرض مــراقبة32 ]

ـــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

20

121

ثالثة 
إجباريةعلوم اإلعالمية

ثالثة 
علوم اإلعالمية

ثالثة 
علوم اإلعالمية

تربية بدنية

اختيارّية

اختيارّية

انجاز مشروع

تربية موسيقية

19

2

2

1

1

2

122

ثالثة 
2اختيارّيةعلوم اإلعالمية تربية تشكيلية

المادة
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2007/10/29المعدل الثالثي هوالعدد المسند في الفرض التأليفي1فــرض تأ ليفي32

1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة32

[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1أشغال تطبيقية31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31

1أشغال تطبيقية32
[أ.ت×1 + ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

المادة

2

5
رابعة 

علوم اإلعالمية
ن.ج

إجباريةعلوم فيزيائية

5

3

3
رابعة 

علوم اإلعالمية
ن.ج

إجبارية ریاضيات

11

3

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
1إجباريةدراسة نص
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
منشورعدد 22007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
1فرض مــراقبة32
[ ف.م 1×1 +ف.م 2×1+ (ف.ت ×2)] 2فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31
×1 + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32 ف.م      بتاريخ 2007/10/29[

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31
×1 + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32 ف.م      بتاريخ 2007/10/29[

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
1شفاهي32
1فرض مــراقبة32
ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32 +1× شف  ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

المادة

3

1,5

3

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
إجباريةفرنسّية

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
خوارزمات وبرمجة

7 1

4

2إجباريةتك.المعلومات واالتصال

4إجبارية

5

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
21,56إجباريةقواعد بيانات

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1معدل الشفوي31
منشورعدد 12007/10/83فــرض مراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فرض تأ ليفي31
1معدل الشفوي32
ف.م×1+ ف.ت×2]1فرض مــراقبة32 [مع ش×1 +

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
في الثالثي1:3معدل الشفوي33
[مع ش×1 + ف.ت×2]/3 1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
ف.م×1+ (ف.ت ×2)]1فــرض تأ ليفي31      بتاريخ 2007/10/29[(شف×0.5 +
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فرض مــراقبة32
13,5فــرض تأ ليفي32
في الثالثي1:3فــرض تأ ليفي32
[(شف×0.5 + (ف.ت ×2)] /12.5شفاهي33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
[(شف×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
[(شف×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
3إجباريةانقليزية

المادة

18

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
319إجباريةفلسفة

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
3110اختيارّيةألمانية

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
3111اختيارّيةإسبانية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
منشورعدد 12007/10/83فرض مــراقبة31
     بتاريخ 12007/10/29فــرض تأ ليفي31
[(شف×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
[شف ×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 2007/10/83ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1فرض مــراقبة31
     بتاريخ 142007/10/29فــرض تأ ليفي31

[((شف س+شف ع)/2)×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي(عادي)32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2شفاهي(سمعي)32
14فرض مــراقبة32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
شفاهي عادي ضارب 10.5شفاهي(عادي)33

2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
منشورعدد 22007/10/83شفاهي(سمعي)31
     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
[((شف س+شف ع)/2)×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1شفاهي(عادي)32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
1فرض مــراقبة32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
شفاهي عادي ضارب 10.5شفاهي(عادي)33

2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
3112اختيارّيةإيطالية

المادة

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
3113اختيارّيةروسية

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
3114اختيارّيةصينية

105  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1اجتهاد ومثابرة 31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 12007/10/29فرض مــراقبة32

مالحظة مستمّرة×1 + (ف.ت ×2) 1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1معدل الشفوي 31
منشورعدد 12007/10/83فــرض تأ ليفي31

     بتاريخ 2007/10/29(مع.ش×2) + ف.ت. ×11معدل الشفوي 32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1معدل الشفوي 33
1فــرض تأ ليفي33
1عدد منتوج31
منشورعدد 12007/10/83عدد متابعة  31
×2 + .منتو ×1]  1عدد منتوج32 متاب      بتاريخ 2007/10/29[
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1عدد متابعة  32
13عدد منتوج33
1عدد متابعة  33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1] 1فرض مــراقبة32 ]

ـــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
منشورعدد194/78فــرض تأ ليفي31
×1 + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32 ف.م         بتاريخ94/10/8[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة

رابعة آداب
( قد تحليل نّص(نظا 31إجبارية مميزةإنشـاء عربي/

المادة

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
2115اختيارّيةتربية تشكيلية

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
2116اختيارّيةتربية موسيقية

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
2117اختيارّيةمشروع

رابعة 
علوم اإلعالمية

ن.ج
2118إجباريةتربية بدنية

(نظام قديم): *السنوات الرابعة ثانوي
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13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد194/78فــرض تأ ليفي31
×1 + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32 ف.م        بتاريخ94/10/8[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد194/78فرض مــراقبة32
ف.م2×1 + ف.ت ×2] 2فرض مــراقبة32 ف.م1×1 +          بتاريخ94/10/8[

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
2شفاهي31
منشورعدد 12001/10/78فرض مــراقبة31
       بتاريخ2001/11/08[معّدل أعداد االختبارات الشفوّية×1 + ف.م×1+ (ف.ت ×2)] 1فــرض تأ ليفي31

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14شفاهي32
2شفاهي32
يتمّثل الشفوي في اختبارين اثنين على االقّل1فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
[معّدل اعداد االختبارات الشفوّية×1 +  ف.ت ×2] 2شفاهي33

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
منشور عدد194/78فــرض تأ ليفي31

         بتاريخ94/10/08 ف.م×1+ ف.ت ×12فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
15 رابعة آداب

اختيارّيةتفكير إسالمي(نظام قديم)

24

المادة

رابعة آداب
إجباريةانقليزية(نظام قديم)

142

رابعة آداب
23إجباريةفرنسية(نظام قديم)

رابعة آداب
إجبارية مميزةفلسفة(نظام قديم)

ص(نظام قديم) ي ربي إ
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1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد194/78شفاهي32
ف.م×1+ ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32          بتاريخ94/10/08[شف×1 +

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد194/78شفاهي32
        بتاريخ94/10/08[شف×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشور عدد197/10/73فــرض تأ ليفي31
×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32 ف.م         بتاريخ 97/10/16[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
منشور عدد197/10/73فــرض تأ ليفي31

        بتاريخ 97/10/16[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
19

المادة

رابعة آداب
اختيارّيةعلوم فيزيائية(نظام قديم)

17

رابعة آداب
18اختيارّيةرياضيات(نظام قديم)

جغرافيا رابعة آداب
(نظام قديم)

إجبارية

تاريخ رابعة آداب
(نظام قديم)

16إجبارية
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1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشور عدد197/10/73فــرض تأ ليفي31

        بتاريخ 97/10/16[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1]  1فرض مــراقبة32 ]   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فرض مــراقبة31
منشور عدد199/10/79فــرض تأ ليفي31
×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32 ف.م       بتاريخ99/11/23[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشورعدد1301/10/21فــرض تأ ليفي32
    بتاريخ12001/04/16فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + منشورعدد2000/10/78[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       بتاريخ242000/10/16شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31

113 رابعة آداب
اختيارّيةاسبانية(نظام قديم)

111

رابعة آداب
2112اختيارّيةإعالمية(نظام قديم)

رابعة آداب
إجباريةتربية بدنية(نظام قديم)

0,75110

المادة

رابعة آداب
اختيارّيةعلوم طبيعية(نظام قديم)

109  خدمات مدرسية



2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
1شفاهي(عادي)32

2شفاهي(سمعي)
×2]1فرض مــراقبة32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + منشورعدد2000/10/78[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      بتاريخ142000/10/16فــرض تأ ليفي32
شفاهي سمعي ضارب 10.5شفاهي(عادي)33

شفاهي عادي ضارب 20.5شفاهي(سمعي)
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد:2000/10/78[(شف س + شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1شفاهي(عادي)32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      بتاريخ:242000/10/16شفاهي(سمعي)32

شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32

شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32

1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد194/78فــرض تأ ليفي31
     بتاريخ94/10/8 ف.م×1 + ف.ت ×2 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
2شفاهي31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد194/78شفاهي32

116

آدا ة ا

رابعة آداب
اختيارّيةتربية تشكيلية(نظام قديم)

115

المادة

رابعة آداب
اختيارّيةألمانية(نظام قديم)

رابعة آداب
114اختيارّيةايطالية(نظام قديم)
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       بتاريخ94/10/8[((مجموع أعداد االختبارات الشفوّية)/ عدداالختبارات×2) + ف.ت ×1] 2شفاهي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
2شفاهي33
1فــرض تأ ليفي32

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
مذآرة[(شف س + شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1شفاهي(عادي)32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      بتاريخ:242004/10/20شفاهي(سمعي)32

شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32

شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32

1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
مذآرة[(شف س + شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1شفاهي(عادي)32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      بتاريخ:242004/10/20شفاهي(سمعي)32

شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32

شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32

1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

119 رابعة آداب
اختيارّيةصينية(نظام قديم)

118

المادة

رابعة آداب
اختيارّيةروسية(نظام قديم)

رابعة آداب
117اختيارّيةتربية موسيقية(نظام قديم)
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فـرض مـراقبة31
منشور عدد197/10/73فــرض تأ ليفي31

        بتاريخ97/10/16[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فـرض مـراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1أشغال تطبيقية31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد197/10/73أشغال تطبيقية32

        بتاريخ97/10/16[أ.ت×1 + ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فـرض مـراقبة31
منشور عدد197/10/73فــرض تأ ليفي31

        بتاريخ97/10/16[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فـرض مـراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فـرض مـراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد194/78فـرض مـراقبة32

            بتاريخ94/10/08[ ف.م ×1 + ف.ت ×2] 1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

0,7513

رابعة رياضيات
14إجباريةفرنسية(نظام قديم)

رابعة رياضيات
إجباريةعلوم طبيعية(نظام قديم)

41

رابعة رياضيات
1,532إجبارية مميزةعلوم فيزيائية(نظام قديم)

رابعة رياضيات
إجبارية مميزةرياضيات(نظام قديم)

المادة

112  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
2شفاهي31
1فرض مــراقبة31
[(معّدل أعداد االختبارات الشفوّية ×1)+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)]1فــرض تأ ليفي31

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14شفاهي32
2شفاهي32
يتمّثل الشفوي في اختبارين اثنين على االقّل1فرض مــراقبة32
منشورعدد12001/10/78فــرض تأ ليفي32
      بتاريخ12001/11/08شفاهي33
[(معّدل أعداد االختبارات الشفوّية ×1)+  (ف.ت ×2)]2شفاهي33

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي33
1فـرض مـراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد194/78فـرض مـراقبة32
×1 + ف.ت ×2]  1فــرض تأ ليفي32 ف.م          بتاريخ94/10/8[

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد194/78شفاهي32
         بتاريخ94/10/08[شف×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد194/78شفاهي32
ف.م×1+ ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32          بتاريخ94/10/08[شف×1 +

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

18 رابعة رياضيات
اختيارّيةجغرافيا(نظام قديم)

1,56

رابعة رياضيات
17اختيارّيةتاريخ(نظام قديم)

رابعة رياضيات
إجباريةفلسفة(نظام قديم)

15

المادة

رابعة رياضيات
إجباريةانقليزية(نظام قديم)
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
2شفاهي31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد194/78شفاهي32
          بتاريخ94/10/08[((مجموع أعداد االختبارات الشفوّية)/ عدداالختبارات)×2 + ف.ت ×1] 2شفاهي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
2شفاهي33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
؟؟؟؟؟؟[ ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1]  1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فـرض مـراقبة31
منشور عدد199/10/79فــرض تأ ليفي31
      بتاريخ99/11/23[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فـرض مـراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشورعدد1301/10/21فــرض تأ ليفي32

       بتاريخ 12001/04/16فرض مــراقبة33

1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + منشورعدد2000/10/78[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      بتاريخ242000/10/16شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

2111

رابعة رياضيات
112اختيارّيةاسبانية(نظام قديم)

رابعة رياضيات
اختيارّيةإعالمية(نظام قديم)

19

رابعة رياضيات
110إجباريةتربية بدنية(نظام قديم)

رابعة رياضيات
اختيارّيةتربية موسيقية(نظام قديم)

المادة

114  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + منشورعدد2000/10/78[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــ
      بتاريخ242000/10/16شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
منشورعدد12000/10/78فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت +       بتاريخ2000/10/16[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فـرض مـراقبة31
 منشورعدد194/78فــرض تأ ليفي31
          بتاريخ94/10/08 ف.م×1 + ف.ت ×2   1فـرض مـراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

114

رابعة رياضيات
115اختيارّيةتربية تشكيلية(نظام قديم)

رابعة رياضيات
اختيارّيةألمانية(نظام قديم)

113

المادة

رابعة رياضيات
اختيارّيةايطالية(نظام قديم)

115  خدمات مدرسية



عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
مذآرة1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت +       بتاريخ2004/10/20[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
مذآرة1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت +       بتاريخ2004/10/20[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد197/10/73فرض مــراقبة32

        بتاريخ 97/10/16[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33

1
رياضيات رابعة علوم تجريبية

إجبارية(نظام قديم)

1

3

17

المادة

رابعة رياضيات
اختيارّيةصينية(نظام قديم)

116

المادة

رابعة رياضيات
اختيارّيةروسية(نظام قديم)

116  خدمات مدرسية



1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشور عدد197/10/73فــرض تأ ليفي31

        بتاريخ 97/10/16[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور عدد1399/10/77فــرض تأ ليفي32

        بتاريخ 199/11/20فرض مــراقبة33

1فــرض تأ ليفي33
1أشغال تطبيقية31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد197/10/73أشغال تطبيقية32

      بتاريخ 97/10/16[أ.ت×1 + ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد194/78فرض مــراقبة32

        بتاريخ 94/10/8[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
2شفاهي31
منشورعدد12001/10/78فرض مــراقبة31

      بتاريخ2001/11/08[معّدل أعداد االختبارات الشفوّية×1 + ف.م×1+ (ف.ت×2)] 1فــرض تأ ليفي31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة

رابعة علوم تجريبية

(نظام قديم)
إجبارية

1,543

فرنسية
14

رابعة علوم تجريبية

إجبارية مميزةعلوم فيزيائية(نظام قديم)

رابعة علوم تجريبية
0,75إجبارية مميزة(نظام قديم)

علوم طبيعية
32
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14شفاهي32
2شفاهي32
يتمثل الشفاهي في اختبارين اثنين على األقل1فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
[معّدل اعداد االختبارات الشفوّية×1 +  ف.ت ×2] 2شفاهي33

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد194/78فرض مــراقبة32
         بتاريخ94/10/8[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فــرض تأ ليفي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد194/78شفاهي32
         بتاريخ94/10/08[شف×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد194/78شفاهي32
         بتاريخ94/10/08[شف×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33

18

المادة

رابعة علوم تجريبية
اختيارّيةجغرافيا(نظام قديم)

1,56

رابعة علوم تجريبية
17اختيارّيةتاريخ(نظام قديم)

رابعة علوم تجريبية

فلسفة(نظام قديم)
إجبارية

15 رابعة علوم تجريبية

إجباريةانقليزية(نظام قديم)
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1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1] 1فرض مــراقبة32 ؟؟؟؟؟؟[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فرض مــراقبة31
منشور عدد199/10/79فــرض تأ ليفي31
×1 + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32 ف.م       بتاريخ99/11/23[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشورعدد1301/10/21فــرض تأ ليفي32
      بتاريخ12001/04/16فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
×2]1فــرض تأ ليفي31 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت +    منشورعدد2000/10/78[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        بتاريخ142000/10/16شفاهي(عادي)32
شفاهي سمعي ضارب 20.5شفاهي(سمعي)32
شفاهي عادي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + منشورعدد2000/10/78[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     بتاريخ242000/10/16شفاهي(سمعي)32

شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32

شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32

112اختيارّيةايطالية رابعة علوم تجريبية

(نظام قديم)

111

المادة

رابعة علوم تجريبية

اختيارّيةاسبانية(نظام قديم)

رابعة علوم تجريبية

(نظام قديم)
2اختيارّية

19

110إعالمية

رابعة علوم تجريبية

إجباريةتربية بدنية(نظام قديم)
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1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + منشورعدد2000/10/78[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      بتاريخ242000/10/16شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
 منشور عدد194/78فــرض تأ ليفي31
      بتاريخ94/10/08 ف.م×1 + ف.ت ×12فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
2شفاهي31
1فــرض تأ ليفي31
 منشورعدد194/78شفاهي32

            بتاريخ94/10/08[((مجموع اعداد االختبارات الشفاهّية)/ عدداالختبارات)×2 + ف.ت ×1] 2شفاهي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
2شفاهي33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31

115 رابعة علوم تجريبية
اختيارّيةتربية موسيقية(نظام قديم)

114

المادة

تربية تشكيلية رابعة علوم تجريبية

(نظام قديم)
اختيارّية

رابعة علوم تجريبية

113اختيارّيةألمانية(نظام قديم)
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×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + مذآرة[(شف س
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      بتاريخ242004/10/20شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + مذآرة[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      بتاريخ242004/10/20شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد197/10/73فرض مــراقبة32

        بتاريخ97/10/16[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
مذّآرة 1فرض مــراقبة32
      بتاريخ95/09/25[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

رابعةإقتصادوتصرف
إجبارية مميزة(نظام قديم)

21

إقتصاد
32

رياضيات رابعةإقتصادوتصرف
إجبارية (نظام قديم)

117

المادة

رابعة علوم تجريبية

اختيارّيةصينية(نظام قديم)

رابعة علوم تجريبية

116اختيارّيةروسية(نظام قديم)
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1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
مذّآرة 1فرض مــراقبة32
      بتاريخ95/09/25[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
منشورعدد194/78فــرض تأ ليفي31

          بتاريخ94/10/8[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد194/78فرض مــراقبة32
       بتاريخ94/10/08[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
2شفاهي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد12001/10/78شفاهي32
      بتاريخ2001/11/8[معّدل اعداد االختبارات الشفوّية×1 + ف.م×1+ ف.ت×2] 2شفاهي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
يتمّثل الشفوي في اختبارين اثنين على االقّل1فــرض تأ ليفي32

26 رابعةإقتصادوتصرف
إجباريةانقليزية(نظام قديم)

25

المادة

رابعةإقتصادوتصرف
فرنسية(نظام قديم)

إجبارية

33

رابعةإقتصادوتصرف
فلسفة(نظام قديم)

24إجبارية

رابعةإقتصادوتصرف
تصرف(نظام قديم)

إجبارية مميزة
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1شفاهي33
[معّدل اعداد الختبارات الشفوّية×1 + ف.ت×2] 2شفاهي33

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد:197/10/73فرض مــراقبة32

         بتاريخ:97/10/16[ ف.م ×1 + ف.ت ×2] 1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد194/78شفاهي32
         بتاريخ94/10/08[شف×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد194/78شفاهي32
        بتاريخ94/10/08[شف×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

19

رابعةإقتصادوتصرف
جغرافيا(نظام قديم)

إجبارية

18

المادة

تاريخ رابعةإقتصادوتصرف
إجبارية(نظام قديم)

رابعةإقتصادوتصرف
1,5علوم فيزيائية(نظام قديم)

17اختيارّية
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد17/10/73فرض مــراقبة32
        بتاريخ 97/10/16[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]1فــرض تأ ليفي32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
؟؟؟؟؟؟[ ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فرض مــراقبة31
منشور عدد199/10/79فــرض تأ ليفي31
      بتاريخ99/11/23[ ف.م ×1 + ف.ت ×2] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشورعدد1301/10/21فــرض تأ ليفي32
       بتاريخ 12001/04/16فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد2000/10/78[(شف س + شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1شفاهي(عادي)32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     بتاريخ242000/10/16شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

112

رابعةإقتصادوتصرف
113اختيارّيةإسبانية(نظام قديم)

رابعةإقتصادوتصرف
إعالمية(نظام قديم)

اختيارّية

0,75110

رابعةإقتصادوتصرف
111إجباريةتربية بدنية(نظام قديم)

رابعةإقتصادوتصرف
علوم طبيعية(نظام قديم)

اختيارّية

المادة
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
1شفاهي(عادي)32
منشورعدد2000/10/78[(شف س + شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 2شفاهي(سمعي)32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       بتاريخ142000/10/16فرض مــراقبة32

شفاهي سمعي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32

شفاهي عادي ضارب 10.5شفاهي(عادي)33

2شفاهي(سمعي)33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشورعدد2000/10/78[(شف س + شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1شفاهي(عادي)32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       بتاريخ242000/10/16شفاهي(سمعي)32

شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32

شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32

1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

115 رابعةإقتصادوتصرف
اختيارّيةألمانية(نظام قديم)

114

المادة

رابعةإقتصادوتصرف
اختيارّيةإيطالية(نظام قديم)
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31

منشورعدد194/78فــرض تأ ليفي31

         بتاريخ94/10/08 ف.م×1 + ف.ت ×12فرض مــراقبة32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32

1فرض مــراقبة33

1فــرض تأ ليفي33

1شفاهي31

2شفاهي31

1فــرض تأ ليفي31

منشور عدد194/78شفاهي32

         بتاريخ94/10/08[(((مجموع أعداد االختبارات الشفوّية)/ عدداالختبارات)×2 )+ ف.ت ×1] 2شفاهي32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
2شفاهي33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + مذآرة[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       بتاريخ242004/10/20شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

118 رابعةإقتصادوتصرف
اختيارّيةروسية(نظام قديم)

116

رابعةإقتصادوتصرف
117اختيارّيةتربية موسيقية(نظام قديم)

تربية تشكيلية رابعةإقتصادوتصرف
اختيارّية(نظام قديم)

المادة
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عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
مذآرة[(شف س + شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2] 1شفاهي(عادي)32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       بتاريخ242004/10/20شفاهي(سمعي)32

شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32

شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32

1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1أشغال تطبيقية31
2أشغال تطبيقية31
1فرض مــراقبة31
منشورعدد97/10/84[(أ.ت1×1+أ.ت2×1)/2+ ف.م×1 + ف.ت×2] 1فــرض تأ ليفي31

ـــــــــــــــــــــــــ
    بتاريخ1497/10/29أشغال تطبيقية32
2أشغال تطبيقية32
1فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
2أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33

41 رابعة تقنية
إجبارية مميزةمواد تقنية(نظام قديم)

119

المادة

رابعةإقتصادوتصرف
اختيارّيةصينية(نظام قديم)

المادة
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1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد197/10/73فرض مــراقبة32

       بتاريخ97/10/16[ ف.م ×1 + ف.ت ×2] 1فــرض تأ ليفي32
ـــــــــــ

13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1أشغال تطبيقية31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد197/10/73أشغال تطبيقية32
      بتاريخ 97/10/16[أ.ت×1 + ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32

ــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1أشغال تطبيقية33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد197/10/73فرض مــراقبة32
        بتاريخ 97/10/16[ ف.م ×1 + ف.ت ×2] 1فــرض تأ ليفي32

ـــــــــــ
13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد194/78فرض مــراقبة32
         بتاريخ94/10/8[ ف.م ×1 + ف.ت ×2] 1فــرض تأ ليفي32

ـــــــــــ
13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

رابعة تقنية
(نظام قديم)

إجبارية

14

فرنسية
15

علوم طبيعية رابعة تقنية
(نظام قديم)

اختيارّية

1,5

0,75

33

المادة

رابعة تقنية
إجباريةعلوم فيزيائية(نظام قديم)

رابعة تقنية
إجبارية رياضيات(نظام قديم)

32مميزة
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1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
منشورعدد12001/10/78فــرض تأ ليفي31
[(مع.ش×1)+ (ف.م×1)+ (ف.ت ×2)]1شفاهي32

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فرض مــراقبة32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد194/78فرض مــراقبة32
×1 + ف.ت ×2] 1فــرض تأ ليفي32 ف.م            بتاريخ94/10/8[

ــــــــــــــــــــــــــ
13فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد194/78شفاهي32
           بتاريخ94/10/8[شف×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
منشور عدد194/78شفاهي32
           بتاريخ94/10/8[شف×1 + ف.م×1+ ف.ت ×2]1فرض مــراقبة32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33

19اختيارّيةجغرافيا رابعة تقنية
(نظام قديم)

18

المادة

رابعة تقنية
اختيارّيةتاريخ(نظام قديم)

رابعة تقنية
(نظام قديم)

إجبارية

16

1,57فلسفة

رابعة تقنية
إجباريةانقليزية(نظام قديم)
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1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1فرض مــراقبة31
2فرض مــراقبة31
؟؟؟؟؟؟[ ف.م1 ×1 + ف.م2 ×1] 1فرض مــراقبة32

ـــــــــــ
22فرض مــراقبة32
1فرض مــراقبة33
2فرض مــراقبة33
1فرض مــراقبة31
منشور عدد199/10/79فــرض تأ ليفي31
      بتاريخ99/11/23[ ف.م ×1 + ف.ت ×2]  1فرض مــراقبة32

ــــــــــــ
منشورعدد1301/10/21فــرض تأ ليفي32
     بتاريخ 12001/04/16فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + منشورعدد2000/10/78[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــ
       بتاريخ242000/10/16شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + منشورعدد2000/10/78[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــ
       بتاريخ242000/10/16شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33

112

رابعة تقنية
113اختيارّيةإيطالية(نظام قديم)

رابعة تقنية
اختيارّيةإسبانية(نظام قديم)

111

المادة

إعالمية رابعة تقنية
(نظام قديم)

اختيارّية

رابعة تقنية
110إجباريةتربية بدنية(نظام قديم)
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2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + منشورعدد2000/10/78[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       بتاريخ242000/10/16شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1فرض مــراقبة31
منشور عدد194/78فــرض تأ ليفي31

           بتاريخ94/10/08 ف.م×1 + ف.ت ×2  1فرض مــراقبة32
ـــــــــــ

13فــرض تأ ليفي32
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي31
2شفاهي31
منشور عدد:194/78فــرض تأ ليفي31

        بتاريخ:94/10/08(((مجموع اعداد االختبارات الشفوّية)/ عدداالختبارات)×2) + ف.ت ×11شفاهي32
ــــــــــــــــــــــــــــــ

23شفاهي32
1فــرض تأ ليفي32
1شفاهي33
2شفاهي33
1فــرض تأ ليفي33
1شفاهي(عادي)31

115

رابعة تقنية
116اختيارّيةتربية موسيقية(نظام قديم)

تربية تشكيلية رابعة تقنية
(نظام قديم)

اختيارّية

114

المادة

رابعة تقنية
اختيارّيةألمانية(نظام قديم)
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2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + مذآرة[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       بتاريخ242004/10/20شفاهي(سمعي)32
شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

عدد نوع المادةالمستوى الدراسي
الساعات

عدد 
ساعات 
االشغال 
التطبيقّية

ضارب
 الماّدة

رتبة 
الماّدة 
عند 
الطباعة

فترة 
ترتيب نوع اإلختباراإلمتحان

المرجع االداري المعتمدآيفّية احتساب المعّدلاإلختبار

1شفاهي(عادي)31
2شفاهي(سمعي)31
1فرض مــراقبة31
1فــرض تأ ليفي31
×2]1شفاهي(عادي)32 شف ع)×1 + ف.م×1+ ف.ت + مذآرة[(شف س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       بتاريخ2004/10/20   24شفاهي(سمعي)32

شفاهي سمعي ضارب 10.5فرض مــراقبة32
شفاهي عادي ضارب 10.5فــرض تأ ليفي32
1شفاهي(عادي)33
2شفاهي(سمعي)33
1فرض مــراقبة33
1فــرض تأ ليفي33

TF07

إجباريةالثالثي األّول : 31
إجبارية مميزة الثالثي الثاني : 32  
أساسية الثالثي الثالث : 33

إختيــارية

أنشطة مختلفةأ.م
شفاهيشف
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رابعة تقنية
اختيارّيةصينية(نظام قديم)

المادة

رابعة تقنية
اختيارّيةروسية(نظام قديم)

أنواع االختبارات

نوع المادة    فترة اإلمتحان
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معدل الشفويمع.ش
أشغال تطبيقّيةأ.ت

عدد الكراسآراس
اجتهاد ومثابرةاج.م

عدد مشروعع.مش
عدد منتوجمنتو
عدد متابعةمتاب
اختبار آتابيا.ك
فرض مراقبةف.م
فرض تاليفيف.ت
امتحان وطنيا.و
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