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التعليم الصفي )المباشر(

التعليم عن بعد 

التعليم االلكتروني

وهو التقاء املعلم والطالب وجهًا لوجه داخل الغرفة ال�شفية 

وميثل اأقوى و�شيلة لالت�شال والتاأثري من حيث تعديل ال�شلوك 

بناء املفاهيم وغر�س املهارات حيث جتتمع  مما ي�شاعد على 

ال�شورة وال�شوت والأحا�شي�س وامل�شاعر.

على  اأ�شا�شا  قائم  اأنه  الإلكرتوين حيث  التعليم  ويندرج حتت 

نقل  اأي  املعلم.  مكان  ع��ن  يختلف  مكان  يف  الطالب  وج��ود 

متفرقة  اأماكن  اإىل  ال�شفية  الغرفة  من  التعليمي  الربنامج 

املن�شات  مثل  اإل��ك��رتون��ي��ة  اأن��ظ��م��ة  ع��رب  ك��امل��ن��ازل  ج��غ��راف��ًي��ا 

التعليمية. وي�شتخدم هذا النوع من التعليم عادة يف الظروف 

التي حتول دون ال�شتمرار الكلي اأو اجلزئي يف توفري التعليم 

ال�شفي )املبا�شر(.

واملحتوى  التعليمية،  ال��ربام��ج  لتقدمي  تعليمية  منظومة  هو 

وقت  اأي  للمتعلمني يف  واملفاهيم  املهارات  واإي�شال  التعليمي، 

ويف اأي مكان؛ من خالل توظيف تقنية املعلومات والت�شالت 

العاملية  )ال�شبكة  م��ث��ل  امل��ت��ع��ددة  وو�شائطهما  التفاعلية 

)الإنرتنت( والقنوات التعليمية املتلفزة، والربيد الإلكرتوين، 

يتيح  ب�شكل    )... بعد  عن  وامل��وؤمت��رات  احلا�شوب،  واأج��ه��زة 

والأق���ران،  املعلمني،  من  كل  مع  الن�شط  التفاعل  للمتعلمني 

 Synchronous( م��ت��زام��ن��ة  بطريقة  التعليمي  وامل��ح��ت��وى 

الوقت  نف�س  يف  وال��ط��ال��ب  املعلم  ب��وج��ود  اأي   )E-learning

حمادثة  من  بينهما  يدور  وما  احلا�شوب،  اأجهزة  اأمام  �شويًا 

اأو  الفرتا�شي،  الف�شل  اأو  املحادثة  غرفة  طريق  عن  ونقا�س 

غري متزامنة )Asynchronous E-learning( حيث ل يتطلب 

وجودهما يف الوقت نف�شه واملكان واإمنا تتم املحادثة اأو النقا�س 

الإلكرتوين  التعليم  تقنيات  بع�س  توظيف  خالل  من  بينهما 

اإدارة  اأنظمة  خالل  من  ذلك  ويتم  الإل��ك��رتوين،  الربيد  مثل 

يت�شح  وبالتايل  التعليمية،  املن�شات  مثل  الإلكرتوين  التعليم 

تتغلب  تعليمية  وخدمات  فر�شًا  يقدم  الإلكرتوين  التعليم  اأن 

على ال�شعوبات والتحديات يف التعليم ال�شفي )املبا�شر( مثل 

التقارب اجل�شدي كما هو الو�شع احلايل يف انت�شار وباء كورنا 

)كوفيد 19(.

أوال:
في تطبيق أحكام اإلطار العام لتشغيل المدارس يقصد 

بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم 
يقتضي سياق النص معنى آخر:
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البرنامج التكميليالتعليم المدمج

 اإلجراءات الصحية
 في البيئة المدرسية
)البروتكول الصحي(

المنصة التعليمية اإللكترونية

الذي  التعليم  اأ�شكال  )Blended(اأحد  املدمج  التعليم  يعد 

املدر�شي  باملبنى  )املبا�شر(  التقليدي  التعليم  ب��ني  يجمع 

بني  فيه  مي��زج  حيث  واح���د،  نظام  يف  الإل��ك��رتوين  والتعليم 

حمدثا  املن�شودة،  التعليمية  الأه��داف  لتحقيق  خ�شائ�شهما 

تغيريا كبريا يف البنية الأ�شا�شية للتعليم، كتغري اأدوار الطالب 

واملعلم ومن لهم عالقة بالعملية التعليمية، وجعل التقنية اأحد 

ركائز التعليم وما يتطلبه ذلك من اإ�شفاء تغريات يف اخلطط 

التعليم  من  النوع  ولهذا  التعليمية،  البيئات  وتهيئة  الدرا�شية 

 )Face-to-face Driver( اأنواع منها التعليم وجهًا لوجه عدة 

حيث يقوم املعلم باإي�شال معظم حمتوى املناهج اإىل الطالب 

ب�شكل مبا�شر، مع ا�شتكمالها واإثرائها من خالل توظيف تقنية 

يف  درا�شتها  الطالب  ي�شتطيع  بحيث  كالإنرتنت  املعلومات 

البيت. ومن اأنواعه اأي�شًا التعليم بالتناوب )Rotation( الذي 

يتناوب الطالب على الدرا�شة وفقًا جلدول زمني معني ما بني 

التعليم ال�شفي )املبا�شر( والتعليم الإلكرتوين. 

هو برنامج جت�شري للطالب يت�شمن »اأهم املعارف واملهارات 

واملفاهيم الالزمة التي ينبغي اأن يكت�شبها الطالب من ال�شف 

و�شع  مت  وق��د  الأع��ل��ى«.  ال�شف  ملناهج  درا�شته  قبل  الأدن���ى 

التعليمي  الفاقد  تقليل  بهدف  للمناهج  التكميلي  الربنامج 

من املعارف واملهارات واملفاهيم ب�شبب تعليق الدرا�شة واإنهاء 

العام الدرا�شي 2019 / 2020 ب�شكل مبكر.

وال���ش��رتاط��ات  العامة  وامل��وج��ه��ات  الإج����راءات  م��ن  �شل�شلة 

اتباعها  والواجب  ال�شحة  وزارة  قبل  من  املعتمدة  ال�شحية 

تف�شي  لتجنب  باملدر�شة  والعاملني  الطلبة  �شالمة  ل�شمان 

مر�س فريو�س كورونا امل�شتجد )كوفيد19(.

 Learning Management( هي اأحد اأنواع اأنظمة اإدارة التعلم

Systems( التي توفر للم�شتخدمني اإمكانية الو�شول اإلكرتونيا 

املعلمني  الف�شول الفرتا�شية، ومن بني خدماتها متكني  اإىل 

من ن�شر الدرو�س والأهداف وو�شع الواجبات وتطبيق الأن�شطة 

التعليمية، والت�شال بالطلبة من خالل تقنيات متعددة، ومن 

خاللها اأي�شا يتم تق�شيم الطلبة اإىل جمموعات عمل، وت�شاعد 

املعلمني  ب��ني  العلمي  واملحتوى  والآراء  الأف��ك��ار  ت��ب��ادل  على 

والطلبة مما ي�شاعد على حتقيق املخرجات التعليمية املحددة.
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وجميع  والإداري��ة  التدري�شية  والهيئة  الطلبة  �شالمة  اعتبار   

ال�شركاء اأولوية ق�شوى.

ال�شحي(  )ال��ربت��وك��ول  ال�شحية  الإج����راءات  وثيقة  تعترب   

الوقائية  الإج����راءات  م��ع  التعامل  يف  الأ�شا�شية  املرجعية 

وال�شحية داخل املدار�س.

تكثيف التوعية الإعالمية على جميع امل�شتويات والفئات حول   

م�شتجدات ت�شغيل املدار�س يف ظل جائحة كرونا.

بها  املرتبطة  والوظائف  التدري�شية  الهيئات  جميع  تدريب   

اكت�شاب  على  ال��رتب��وي��ني  وامل�شرفني  باملدر�شة  والعاملني 

والأطر  الإلكرتوين  التعليم  لتطبيق  الالزمة  املهنية  املهارات 

يف  ال�شحية  الإج���راءات  تطبيق  وعلى  امل�شتجدة،  الرتبوية 

اأكتوبر   29 وحتى  �شبتمرب   27 الفرتة  خالل  املدر�شية  البيئة 

2020 م.

باملحافظات  التعليمية  للمديريات  املرونة  من  مزيدًا  منح   

بحيث تقوم بت�شغيل املدار�س وفقا لإمكانيتها وخم�ش�شاتها 

من املوارد املالية والب�شرية وو�شائل النقل وغريها من املوارد 

مع مراعاة اللتزام باملحددات الرئي�شية املت�شمنة يف الإطار 

العام لت�شغيل املدار�س للعام الدرا�شي 2020/ 2021م.

يف  الطالب  ع��دد  يتجاوز  ل  مبا  الطالبية  الكثافة  تخف�س   

بني  ون�شف  مرت  مقيا�س  على  بناء  طالبا   16 عن  �شعبة  كل 

وقائية  وتدابري  احرتازية  لإج��راءات  ووفقًا  واآخ��ر  طالب  كل 

�شارمة، مع ال�شتمرار يف ا�شتخدام التعليم الإلكرتوين ب�شكل 

مدمج مع التعليم التقليدي املبا�شر.

اأهمية ت�شجيع الطلبة من قبل املدر�شة والأ�شرة على متابعة   

ال��درو���س  على  الط���الع  ب��ه��دف  وذل���ك  التعليمية  املن�شة 

املن�شة  رفعها على  يتم  التي  التعليمية  الأن�شطة  اأو  التعليمية 

التعليمية وذلك جلميع املواد الدرا�شية.

ثانيا:
مرتكزات عامة لتشغيل المدارس

للعام الدراسي 2020 / 2021

  العمل وفق نظام ال�شاعة الدرا�شية )55 دقيقة مع 5 دقائق 

ا�شرتاحة( بدل من نظام احل�شة الدرا�شية )40 دقيقة(.

التعليم  متطلبات  مل��ت��اب��ع��ة  للمعلمني  ���ش��اع��ة  تخ�شي�س   

لإعداد  باملدر�شة، وذلك  الطلبة  دوام  انتهاء  بعد  اللكرتوين 

الأن�شطة ومتابعة وت�شحيح اأعمال الطلبة وتقييمها يف املن�شة 

التعليمية الإلكرتونية.

جلميع  ال��رتب��وي  التقومي  ون��ظ��ام  التعليمي  املحتوى  توحيد   

املدار�س بغ�س النظر عن ت�شنيفها ح�شب الكثافة الطالبية.

اعتماد نظام التقومي امل�شتمر خالل عام درا�شي كامل؛ ويتم   

تنفيذ المتحانات يف نهاية العام الدرا�شي، مع تفعيل نظام 

التقومي الإلكرتوين.

اإجمايل عدد ال�شاعات التدري�شية مت�شاوي جلميع الطلبة على   

واأعداد  اأيام احل�شور  واإن اختلفت  الدرا�شي  م�شتوى ال�شف 

ال�شاعات التدري�شية يف الأ�شبوع.

يكون دوام اأع�شاء الهيئة التدري�شية والوظائف املرتبطة بها   

يف املبنى املدر�شة ب�شكل يومي ح�شب املعتاد مع التقيد التام 

بالإجراءات ال�شحية.

اإذا كان الطالب من ذوي الأمرا�س املزمنة اأو �شعيف املناعة،   

ابنه من ح�شوره  اإذا �شعر ويل الأمر باخلوف على �شحة  اأو 

للمدر�شة، فيتم اتخاذ ما يلي:

يقدم  ويل الأمر طلبا اإىل اإدارة املدر�شة ل�شتثناء ابنه   n

من احل�شور اليومي للمدر�شة.

يف  تعليمه  م�شوؤولية  بتحمل  ر�شميا  الأم��ر  ويل  يتعهد   n

املنزل، بحيث ي�شري عليه المتحانات التي تقدم جلميع 

الطلبة يف ال�شفوف )11-5(. 

فيتحول  ع�شر  الثاين  ال�شف  يف  للطالب  بالن�شبة  اأم��ا   n

للدرا�شة بنظام تعليم الكبار.

املديرية  ع��ام  مدير  قبل  من  ال�شتثناء  طلب  يعتمد    n

التعليمية باملحافظة.
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يف ظل الو�شع ال�شتثنائي الراهن املتمثل يف تف�شي فريو�س كورونا، 

اجتهت عدد من الأنظمة التعليمية اإىل تبني التعليم املدمج كنهج 

احل�ش�س  بع�س  يف  الطلبة  ح�شور  انتظام  مت�شمنا  تعليمي، 

درا�شية  ح�ش�س  يف  الإل��ك��رتوين  التعليم  وتفعيل  مب��دار���ش��ه��م، 

التباعد  اأخرى وذلك حفاظا على �شحة الطلبة من خالل حتقيق 

جتنبا  ال�شحية  الحرتازية  الإج��راءات  اتباع  وتي�شري  الجتماعي 

لنت�شار العدوى. وقد تبنت ال�شلطنة التعليم املدمج كمنهجية للعام 

اأ�شبوعيا  الطلبة  ح�شور  يتناوب  بحيث  2021/2020م؛  الدرا�شي 

التعليم  وتفعيل  املدر�شي،  باملبنى  الأ�شا�شية  املواد  لبع�س ح�ش�س 

يف  تعديالت  اأجريت  كما  الأخ��رى،  امل��واد  ح�ش�س  يف  الإلكرتوين 

اخلطة الدرا�شية مبا يتنا�شب مع هذه املنهجية.

وحتقيقًا لال�شرتاطات ال�شحية والتباعد الجتماعي بنيت اخلطة 

�شعبة  كل  تتجاوز  ل  بحيث  املدمج  التعليم  يف  للمدار�س  الت�شغيلية 

درا�شية اأكرث من 16 طالب كحد اأق�شى مع مراعاة تنظيم جلو�س 

ال�شف  يف  واآخ��ر  طالب  كل  بني  مرت   1.5 م�شافة  بتباعد  الطلبة 

عند ح�شورهم للمدر�شة. اأما يف الأيام التي ل يح�شر فيها الطلبة 

اإىل املبنى املدر�شي، فيلتزم الطلبة باحل�شور يف املن�شة التعليمية 

يتم  والتي  املخ�ش�شة،  التعليم ح�شب جداولهم  لتلقي  الإلكرتونية 

املعتمدة  الدرا�شية  اخلطة  وفق  املدر�شة  اإدارة  قبل  من  اإعدادها 

يف هذا ال�شاأن، وتنفيذ ما هو مطلوب منهم كالأن�شطة والواجبات 

وامل�شاريع والتقارير والتح�شري للدرو�س القادمة.

n� والتعليم املبا�شر  ال�شفي  التعليم  مزايا  اخليار  هذا  يجمع 

التعليم  لتطبيق  اجلاهزية  م�شتوى  يرفع  بحيث  الإلكرتوين، 

العملية  والتطبيقات  املهارات  بتدري�س  وي�شمح  الإلكرتوين، 

التي ي�شعب تدري�شها عن بعد.

n� ال��ذي��ن للطلبة  والنف�شية  الج��ت��م��اع��ي��ة  الأه�����داف  حتقيق 

�شيح�شرون اإىل املدر�شة.

n� يوفر هذا اخليار مرونة التحول يف اأي وقت اإىل اأحد املداخل

الأخرى يف التعليم مثل التعليم اللكرتوين ب�شكل كلي عندما 

يطراأ تغري يف ال�شياق.

n� ي�شهل متابعة تعلم الطلبة ول �شيما تالميذ احللقة الأوىل، كما

ي�شهل عملية تقومي تعلم الطلبة يف جميع ال�شفوف.

n� الأق��ل على  املدر�شة  اإىل  الطلبة  جميع  ح�شور  فر�شة  يوفر 

ب�شكل جزئي.

ثالثا:
التعليم المدمج

رابعا:
 إيجابيات تشغيل المدارس
من خالل مدخل التعليم 

المدمج اآلتي
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خامسا: 
 تصنيف المدارس

 وفق آلية التشغيل
للعام الدراسي 2021/2020م 

يتم ت�شغيل املدار�س خالل العام الدرا�شي القادم 2021/2020 من خالل خف�س الكثافة الطالبية بناء على مقيا�س مرت ون�شف بني كل 

طالب واآخر ومبا ل يتجاوز عدد الطلبة يف كل �شعبة درا�شية عن 16 طالبا، و�شيكون ت�شنيف املدار�س وفق الآتي:

وفيما يلي تف�شيل ت�شغيل تلك املدار�س وفق اخلطة الدرا�شية والربنامج اليوم الدرا�شي كالآتي:

 المدارس ذات الكثافة
المنخفضة 

وهي املدار�س التي بها )16( طالبا اأو اأقل يف ال�شعبة الواحدة، 

و�شيكون و�شعها طبيعيا بحيث ت�شَغل بن�شبة 100 %، وي�شتمر 

يف  اأي��ام   5 ملدة  مبا�شر  ب�شكل  ال�شفوف  داخ��ل  التعليم  فيها 

الأ�شبوع جلميع املواد الدرا�شية وفق اخلطة الدرا�شية املعتمدة 

التعليمية  املن�شة  ا�شتخدام  اإىل  بالإ�شافة  ال�شاأن،  هذا  يف 

الإلكرتونية.

أوال: الصف الثاني عشر

يتم معاجلة الو�شع من قبل املديريات التعليمية كل ح�شب ظروفه 

بحيث يتم تقليل الكثافة الطالبية داخل الف�شول الدرا�شية مبا 

ل يتجاوز عن 16 طالبا يف كل �شعبة اأو ما يحقق م�شافة التباعد 

من  جمموعة  كل  تدري�س  ويتم  ون�شف،  مرت  بينهم  اجل�شدي 

بالبيت،  واأ�شبوع  باملدر�شة  اأ�شبوع  اأي  باأ�شبوع(  )اأ�شبوع  الطلبة 

الذي  الأ�شبوع  يف  الإلكرتونية  املن�شة  ا�شتخدام  يتم  اأن  على 

يف  املعتمدة  الدرا�شية  اخلطة  وفق  البيت  يف  الطلبة  فيه   يكون 

هذا ال�شاأن.

ثانيا: الصفوف )11-1(

يتم تق�شيم الطلبة اإىل ثالث جمموعات ) 33 % من عدد الطلبة 

اأو ما يحقق م�شافة التباعد  لكل جمموعة( ل يتجاوز 16 طالبا 

الأوىل  املجموعة  حت�شر  بحيث   ، ون�شف  مرتًا  بينهم  اجل�شدي 

بن�شبة )33%( اإىل املدر�شة يف الأ�شبوع الأول، واملجموعة الثانية 

)33%( يف الأ�شبوع الثاين، واملجموعة الثالثة )33%( يف الأ�شبوع 

الثالث، وهكذا، على اأن يتم ا�شتخدام املن�شة التعليمية يف الفرتة 

الذي يكون فيه الطلبة يف البيت وفق اخلطة الدرا�شية املعتمدة 

يف هذا ال�شاأن. 

المدارس ذات الكثافة الطالبية العالية: 
)المدارس التي بها أكثر من )32( طالبا في الشعبة الواحدة(

 المدارس ذات الكثافة
المتوسطة 

وهي املدار�س التي بها )32( طالبا اأو اأقل يف ال�شعبة الواحدة، 

يتم تدري�س 50% من الطلبة ملدة اأ�شبوع كامل )خم�س اأيام(، 

وهكذا  يليه  الذي  الأ�شبوع  يف  الطلبة  بقية  تدري�س  يتم  بينما 

)اأ�شبوع باأ�شبوع(، على اأن يتم ا�شتخدام املن�شة التعليمية يف 

الأ�شبوع الذي يكون فيه الطلبة يف البيت وفق اخلطة الدرا�شية 

املعتمدة يف هذا ال�شاأن، وح�شب اجلدول الذي يتم اإعداده لهم 

من قبل املدر�شة.
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سادسا: 
 الخطة الدراسية

لتشغيل المدارس

 الخطة الدراسية لتشغيل المدارس
ذات الكثافة المنخفضة:

n� يتم تدري�س طلبة هذه املدار�س جميع املواد الدرا�شية ب�شكل

دون   %100 بن�شبة  املدر�شي  املبنى  داخ��ل  وم�شتمر  مبا�شر 

ال�شاأن  ه��ذا  يف  املعتمدة  الدرا�شية  اخلطة  ح�شب  انقطاع، 

تخفي�س  مع  ال�شاعات  نظام  وفق   )1( رقم  اجل��دول  ح�شب 

اخلطة  وفق  الدرا�شية  للمواد  التعلم  وزمن  الدرو�س  حمتوى 

الدرا�شي  للعام  املناهج  لتطوير  العامة  املديرية  املعتمدة من 

القادم 2020 / 2021م.

n� على اإدارات املدار�س اأن تقوم باإعداد جدول مدر�شي لتوزيع

زمن التعلم وفقا لل�شفوف ولعدد املعلمني كما هو معتاد �شابقا 

بناء على اخلطة الدرا�شية املعتمدة يف هذا ال�شاأن واملو�شحة 

يف اجلدول رقم )1(:
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اجلدول رقم )1(

اخلطة الدرا�شية للمدار�س ذات الكثافة املنخف�شة التي يتم فيها تدري�س الطلبة ب�شكل مبا�شر بن�شبة %100.
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1111111111
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11----------الأحياء 

11----------الكيمياء 

11----------الفيزياء

11----------اجلغرافيا

11----------التاريخ 

--1---------التوجيه املهني
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n� املهارات مادة  مع  بالتبادل  الإ�شالمية  الرتبية  مادة  تدري�س  يتم 

احلياتية )اأ�شبوع باأ�شبوع يف ال�شفوف 10-1(.

n� الفنون مادة  مع  بالتبادل  املدر�شية  الريا�شة  مادة  تدري�س  يتم 

الت�شكيلية )اأ�شبوع باأ�شبوع يف ال�شفوف 10-1(.

n� املهارات م��ادة  مع  بالتبادل  املعلومات  تقنية  م��ادة  تدري�س  يتم 

املو�شيقية )اأ�شبوع باأ�شبوع يف ال�شفوف 10-1(. 

n� يف العلوم  م��ادة  مع  بالتبادل  املهني  التوجيه  م��ادة  تدري�س  يتم 

ال�شف العا�شر.

n� الدرا�شات م��ادة  مع  بالتبادل  املهني  التوجيه  م��ادة  تدري�س  يتم 

الجتماعية يف ال�شفني 11 و12. 
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 الخطة الدراسية لتشغيل المدارس
ذات الكثافة المتوسطة:

n� اأ�شبوع الطلبة  الأ�شابيع )تدري�س  نظام  وفق  املدار�س  ت�شغيل 

يتجاوز عن 16 طالبا يف  تدري�س ما ل  يتم  باأ�شبوع(، بحيث 

الطلبة  بقية  تدري�س  ويتم  كامل  اأ�شبوع  ملدة  الواحدة  ال�شعبة 

الطلبة  تكليف  يتم  اأن  على  وهكذا،  يليه  ال��ذي  الأ�شبوع  يف 

)التعليم  التعليمية  املن�شة  وا�شتخدام  والواجبات  بالأن�شطة 

عن بعد( يف الأ�شابيع التي يكون فيها الطلبة يف البيت.

n� تدري�شهم يتم  باملدر�شة،  الطلبة  فيه  يكون  ال��ذي  الأ�شبوع 

الدرا�شية  للمواد  ال�شفية  ال��غ��رف  يف  املبا�شر  باحل�شور 

الإجنليزية  وال��ل��غ��ة  العربية  وال��ل��غ��ة  الإ���ش��الم��ي��ة  )ال��رتب��ي��ة 

املواد  وكذلك  والريا�شيات  والعلوم  الجتماعية  والدرا�شات 

الدرا�شية  اخل��ط��ة  وف��ق  11و12(  ال�شفني  يف  الخ��ت��ي��اري��ة 

املعتمدة يف هذا ال�شاأن واملو�شحة يف اجلدول رقم )2(.

n� تدري�شهم يتم  البيت،  يف  الطلبة  فيه  يكون  ال��ذي  الأ�شبوع 

وتقنية  احلياتية  واملهارات  الفردية  املهارات  مل��واد  بعد  عن 

ال�شاأن  ه��ذا  يف  املعتمدة  الدرا�شية  اخلطة  وف��ق  املعلومات 

واملو�شحة يف اجلدول رقم )3( ب�شكل متزامن وغري متزامن 

املدر�شة  يف  املعلم  يتواجد  حيث  الإلكرتونية،  املن�شات  عرب 

ويقوم ب�شرح الدرو�س والتوا�شل مع الطلبة عن بعد، بالإ�شافة 

اإىل ال�شتمرار يف التعلم الذاتي وتنفيذ الأن�شطة والواجبات 

والتح�شري للدرو�س با�شتخدام املن�شة التعليمية الإلكرتونية 

لبقية املواد الدرا�شية.

على اإدارات املدار�س اإعداد جدول مدر�شي لتوزيع زمن   n

التعلم للتعليم املبا�شر والإلكرتوين وفقا لل�شفوف ولعدد 

املعلمني واملواد الدرا�شية، كما هو معتاد �شابقا بناء على 

اخلطة الدرا�شية املعتمدة يف هذا ال�شاأن كالآتي:

الذي  الأ�شبوع  يف  مدر�شي  جدول  طالب  كل  لدى  يكون   n

لل�شاعات  وفقا  مبا�شر  ب�شكل  املدر�شة  يف  تدري�شه  يتم 

املعتمدة يف  الدرا�شية  الدرا�شية ح�شب اخلطة  وللمادة 

هذا ال�شاأن.

الذي  الأ�شبوع  يف  مدر�شي  جدول  طالب  كل  لدى  يكون    n

التعليمية  املن�شة  ع��رب  البيت  يف  تدري�شه  فيه  يتم 

املهارات  ملواد  املتزامن  للتعليم  كان  �شواء  الإلكرتونية، 

وخدمة  املعلومات  وتقنية  احلياتية  واملهارات  الفردية 

املواد  لبقية  املتزامن  غري  التعليم  اأو  املهني،  التوجيه 

الأخرى، يت�شمن ما ل يقل عن 15�شاعة تدري�شية منها 

تدر�س  التي  للمواد  املعتمدة  الدرا�شية  ال�شاعات  عدد 

بالتعليم املتزامن كالآتي:

معتمدة  درا�شية  �شاعات  خم�س  الطالب  يدر�س  	n

املتزامن، و10 �شاعة  بالتعليم  التي تدر�س  للمواد 

درا�شية للمواد التي تدر�س بالتعليم غري املتزامن.

�شاعات،  ثالث  الواحد  اليوم  يف  الطالب  يدر�س  	n

ب�شكل  ت��در���س  التي  للمادة  فقط  واح���دة  �شاعة 

التي  امل��واد  لبقية  درا�شيتني  و�شاعتني  متزامن، 

تدر�س ب�شكل غري متزامن وفق اجلدول رقم )3(.

الدرا�شي  اليوم  برنامج  وفق  مدر�شي  جدول  يعد  	n

املحدد للمدار�س قليلة الكثافة.

يف  يكونون  ال��ذي  الأ�شبوع  يف  الطلبة  على  التاأكيد  مع    n

البيت القيام بالآتي:

الإلكرتونية  التعليمية  املن�شة  يف  واحل�شور  الل��ت��زام    n

وامل��ه��ارات  الفردية  امل��ه��ارات  م��واد  يف  التعليم  لتلقي 

احلياتية وتقنية املعلومات وخدمة التوجيه املهني مبا ل 

يقل عن �شاعة درا�شية، واحدة يف اليوم، ح�شب جدول 

اإدارة  قبل  من  اإع���داده  يتم  التعليمية  املن�شة  دخ��ول 

اإلكرتونيًا،  وغيابهم  ح�شورهم  ت�شجيل  ويتم  املدر�شة 

والواجبات  كالأن�شطة  منهم  مطلوب  ه��و  م��ا  وتنفيذ 

وامل�شاريع والتقارير والتح�شري للدرو�س القادمة.

والواجبات  الأن�شطة  وتنفيذ  الذاتي،  بالتعلم  اللتزام    n

وامل�شاريع والتقارير املطلوبة منهم والتح�شري للدرو�س 

املواد  لبقية  الإلكرتونية  التعليمية  املن�شة  با�شتخدام 

هذا  يف  املدر�شة  قبل  من  املعد  اجلدول  وفق  الدرا�شية 

ال�شاأن.
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اجلدول رقم )2(

اخلطة الدرا�شية للمدار�س ذات الكثافة املتو�شطة التي يتم فيها تدري�س الطلبة بن�شبة 50%. )اأ�شبوع باأ�شبوع(
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n� )12- 11( يتم تدري�س مواد املهارات الفردية يف ال�شفني 

�شمن املواد الختيارية، على اأن يتم تدري�شها داخل الغرفة ال�شفية كبقية املواد الدرا�شية الأخرى.
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اجلدول رقم )3(

اخلطة الدرا�شية للتعليم املتزامن وغري متزامن للمدار�س ذات الكثافة املتو�شطة والعالية ) عندما يكونوا الطلبة بالبيت(.
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n� على اإدارات املدار�س اأن تقوم باإعداد جدول مدر�شي لتوزيع

زمن التعلم �شواء للتعليم املتزامن وغري املتزامن وفقا 

لل�شفوف ولعدد املعلمني واملواد الدرا�شية، وبذلك على كل 

طالب ق�شاء على اأقل تقدير 3 �شاعات يوميا.

n� يتم تدري�س مواد املهارات الفردية ومادة املهارات احلياتية

ومادة تقنية املعلومات ومادة التوجيه املهني يف ال�شفوف 

)1- 10( فقط بالتزامن عرب املن�شات الإلكرتونية، حيث 

يكون املعلم واحد يف املدر�شة، ويقوم ب�شرح الدرو�س، 

والتوا�شل مع الطلبة عن بعد.

n� يف الختيارية  امل��واد  مع  الأخ��رى  الدرا�شية  امل��واد  بقية  اأم��ا 

ال�شفني 11و12، فعلى كل طالب ال�شتمرار يف التعلم الذاتي، 

با�شتخدام  للدرو�س  والتح�شري  والواجبات  الأن�شطة،  وتنفيذ 

املن�شة التعليمية الإلكرتونية.
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 الخطة الدراسية لتشغيل المدارس
ذات الكثافة العالية )أسبوع بأسبوعين(:

أوال:
املدار�س  هذه  يف  ع�شر  الثاين  ال�شف  طلبة  جميع  تدري�س 

بخيار اأ�شبوع باأ�شبوع ح�شب ظروف كل مديرية تعليمية وفق 

اإجراءات احرتازية وتدابري وقائية �شارمة.

ثانيا:
املجموعة  لهذه  الدرا�شية  اخلطة  تنفيذ  يف  ال��ب��دء  قبل 

التعليمية  املديرية  من  اأول  يتطلب   ،)11-1( لل�شفوف 

لإمكانيتها  وف��ق��ا  امل��دار���س  ه��ذه  ت�شغيل  حت��وي��ل  معاجلة 

وخم�ش�شاتها القائمة من املوارد املالية والب�شرية وو�شائل 

اإىل  باأ�شبوعني  اأ�شبوع  املوارد من نظام  النقل وغريها من 

نظام اأ�شبوع باأ�شبوع وفق املحددات التالية:

n� م�شادر )م��راك��ز  مثل  املدر�شة  يف  امل��راف��ق  كافة  ا�شتغالل 

الأغ��را���س......(  متعددة  قاعات  الأن�شطة،  غرف  التعلم، 

م�شافة  يحقق  مبا  الطلبة  لتدري�س  �شفية  لغرف  وحتويلها 

التباعد اجل�شدي بينهم مبقدار مرتًا ون�شف.

n� م�شافة حتقيق  مع  الدرا�شية  ال�شعب  يف  الطلبة  توزيع  اإعادة 

التباعد اجل�شدي بينهم مرت ون�شف.

n� اإعادة توزيع طلبة هذه املدار�س اإىل مدار�س اأخرى مبا يحقق

تدري�شهم اأ�شبوع باأ�شبوع.

n� اإعادة توزيع روافد طلبة هذه املدار�س اإىل مدار�س اأخرى مبا

يحقق تدري�شهم اأ�شبوع باأ�شبوع.

ويف حال مت ا�شتنفاذ املحددات املذكورة، ومل تتمكن املديرية 

التعليمية باملحافظة ت�شغيل هذه املدار�س وفق نظام اأ�شبوع 

ت�شغيلها  يتطلب  فاإنه  باأ�شبوع،  اأ�شبوع  اإىل نظام  باأ�شبوعني 

وفق اخلطة الدرا�شية الآتية:

n� اأ�شبوع الطلبة  الأ�شابيع )تدري�س  نظام  وفق  املدار�س  ت�شغيل 

باأ�شبوعني(، بحيث يتم تق�شيم املدر�شة اأو ال�شعبة اإىل ثالثة 

اأق�شام وكل ق�شم يتم تدري�شه يف اأ�شبوع كامل، مبا ل يتجاوز 

عن 16 طالبا يف ال�شعبة الواحدة اأو وفق مقيا�س مرت ون�شف 

بالأن�شطة  الطلبة  تكليف  يتم  اأن  على  اجل�شدي،  للتباعد 

والواجبات وا�شتخدام املن�شة التعليمية )التعليم عن بعد( يف 

الأ�شابيع التي يكون فيها الطلبة بالبيت.

n� تدري�شهم يتم  املدر�شة،  يف  الطلبة  فيه  يكون  الذي  الأ�شبوع 

الدرا�شية  للمواد  ال�شفية  ال��غ��رف  يف  املبا�شر  باحل�شور 

الإجنليزية  وال��ل��غ��ة  العربية  وال��ل��غ��ة  الإ���ش��الم��ي��ة  )ال��رتب��ي��ة 

املواد  وكذلك  والريا�شيات  والعلوم  الجتماعية  والدرا�شات 

الدرا�شية  اخل��ط��ة  وف��ق  11و12(  ال�شفني  يف  الخ��ت��ي��اري��ة 

املعتمدة يف هذا ال�شاأن املو�شحة يف اجلدول رقم )4(.

n� تدري�شهم يتم  بالبيت،  الطلبة  فيهما  ال��ل��ذان  الأ�شبوعان 

وتقنية  احلياتية  واملهارات  الفردية  املهارات  مل��واد  بعد  عن 

ال�شاأن  ه��ذا  يف  املعتمدة  الدرا�شية  اخلطة  وف��ق  املعلومات 

واملو�شحة يف اجلدول رقم )5( ب�شكل متزامن وغري متزامن 

املدر�شة  يف  املعلم  يتواجد  حيث  الإلكرتونية،  املن�شات  عرب 

ويقوم ب�شرح الدرو�س والتوا�شل مع الطلبة عن بعد، بالإ�شافة 

اإىل ال�شتمرار يف التعلم الذاتي وتنفيذ الأن�شطة والواجبات 

والتح�شري للدرو�س با�شتخدام املن�شة التعليمية الإلكرتونية 

لبقية املواد الدرا�شية.
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n� اأن تقوم باإعداد جدول مدر�شي لتوزيع اإدارات املدار�س  على 

زمن التعلم للتعليم املبا�شر والإلكرتوين وفقا لل�شفوف ولعدد 

على  بناء  �شابقا  معتاد  هو  كما  الدرا�شية  وامل���واد  املعلمني 

اخلطة الدرا�شية املعتمدة يف هذا ال�شاأن كالآتي:

الذي  الأ�شبوع  يف  مدر�شي  جدول  طالب  كل  لدى  يكون  	n

يتم فيه تدري�شه يف املدر�شة ب�شكل مبا�شر وفقا لل�شاعات 

املعتمدة يف  الدرا�شية  الدرا�شية ح�شب اخلطة  وللمادة 

هذا ال�شاأن واملو�شحة يف اجلدول رقم )4(.

الذي  الأ�شبوع  n	 يكون لدى كل طالب جدول مدر�شي يف 

التعليمية  املن�شة  ع��رب  البيت  يف  تدري�شه  فيه  يتم 

املهارات  ملواد  املتزامن  للتعليم  كان  �شواء  الإلكرتونية 

وخدمة  املعلومات  وتقنية  احلياتية  واملهارات  الفردية 

امل��واد  لبقية  املتزامن  غري  التعليم  اأو  املهني  التوجيه 

الأخرى، يت�شمن ما ل يقل عن 15�شاعة تدري�شية منها 

تدر�س  التي  للمواد  املعتمدة  الدرا�شية  ال�شاعات  عدد 

بالتعليم املتزامن كالتي:

الدرا�شية  ال�����ش��اع��ات  اخلم�س  ال��ط��ال��ب  ي��در���س  	n

املتزامن،  بالتعليم  تدر�س  التي  للمواد  املعتمدة 

بالتعليم  تدر�س  التي  للمواد  درا�شية  �شاعة  و10 

غري املتزامن.

�شاعات،  ثالث  الواحد  اليوم  يف  الطالب  يدر�س  	n

ب�شكل  ت��در���س  ال��ت��ي  للمادة  فقط  واح���دة  �شاعة 

م��ت��زام��ن، و���ش��اع��ت��ني درا���ش��ي��ت��ني ل��ب��ق��ي��ة امل���واد 

اجل��دول وف��ق  متزامن  غ��ري  ب�شكل  ت��در���س   ال��ت��ي 

رقم ) 5(.

يعد جدول مدر�شي وفق الربنامج اليوم الدرا�شي  	n

املحدد للمدار�س قليلة الكثافة.

يف  يكونون  الذي  الأ�شبوع  يف  الطلبة  على  التاأكيد  مع   

البيت القيام بالآتي:

الإلكرتونية  التعليمية  املن�شة  على  باحل�شور  اللتزام   n

وامل��ه��ارات  الفردية  امل��ه��ارات  م��واد  يف  التعليم  لتلقي 

املهني  التوجيه  وخ��دم��ة  املعلومات  وتقنية  احلياتية 

اليوم، ح�شب  واح��دة يف  درا�شية  �شاعة  يقل عن  مبا ل 

اإعداده من  جدول حمدد لدخول املن�شة التعليمية يتم 

وغيابهم  ح�شورهم  ت�شجيل  ويتم  املدر�شة  اإدارة  قبل 

كالأن�شطة  منهم  مطلوب  ه��و  م��ا  وتنفيذ  اإل��ك��رتون��ي��ًا، 

للدرو�س  والتح�شري  والتقارير  وامل�شاريع  والواجبات 

القادمة.

والواجبات  الأن�شطة  وتنفيذ  الذاتي  بالتعلم  اللتزام   n

وامل�شاريع والتقارير املطلوبة منهم والتح�شري للدرو�س 

املواد  لبقية  الإلكرتونية  التعليمية  املن�شة  با�شتخدام 

هذا  يف  املدر�شة  قبل  من  املعد  اجلدول  وفق  الدرا�شية 

ال�شاأن.
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اجلدول رقم )4(

اخلطة الدرا�شية للمدار�س ذات الكثافة العالية التي يتم فيها تدري�س الطلبة بن�شبة 33%. )اأ�شبوع باأ�شبوعني(
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333333333333الرتبية الإ�شالمية 

998655555544اللغة العربية 

555544445544اللغة الإجنليزية

1222221122--الدرا�شات الجتماعية

555566665544الريا�شي�ات
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فيزياء 

33345555

2

622 2كيمياء 

2اأحياء

--------املهارات احلياتية 
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22--------الريا�شة املدر�شية

--------الفنون الت�شكيلية

--

22

22--------املهارات املو�شيقية

-2----------تقنية املعلومات

22----------مهارات اللغة الإجنليزية 

22----------الأحياء 

22----------الكيمياء 

22----------الفيزياء

22----------اجلغرافيا

22----------التاريخ 

------------التوجيه املهني
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n�)12- 11( يتم تدري�س مواد املهارات الفردية يف ال�شفني 

�شمن املواد الختيارية، على اأن يتم تدري�شها داخل الغرفة ال�شفية كبقية املواد الدرا�شية الأخرى.
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اجلدول رقم )5(

اخلطة الدرا�شية للتعليم املتزامن والغري املتزامن للمدار�س ذات الكثافة املتو�شطة والعالية ) عندما يكون الطلبة بالبيت(.
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111111111111الريا�شة املدر�شية

111111111111الفنون الت�شكيلية

111111111111املهارات املو�شيقية

-11111111111تقنية املعلومات

11----------مهارات اللغة الإجنليزية 

11----------الأحياء 

11----------الكيمياء 

11----------الفيزياء

11----------اجلغرافيا

11----------التاريخ 

111---------التوجيه املهني
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n� على اإدارات املدار�س اأن تقوم باإعداد جدول مدر�شي لتوزيع

زمن التعلم �شواء للتعليم املتزامن والغري متزامن وفقا 

لل�شفوف ولعدد املعلمني واملواد الدرا�شية، وبذلك على كل 

طالب ق�شاء على اأقل تقدير 3 �شاعات يوميا.

n� يتم تدري�س مواد املهارات الفردية ومادة املهارات احلياتية

ومادة تقنية املعلومات ومادة التوجيه املهني يف ال�شفوف 

)1- 10( فقط بالتزامن عرب املن�شات الإلكرتونية، حيث 

يكون املعلم يف املدر�شة ويقوم ب�شرح الدرو�س والتوا�شل مع 

الطلبة عن بعد.

n� اأما بقية املواد الدرا�شية الأخرى مع املواد الختيارية يف

ال�شفني 11و12، فعلى كل طالب ال�شتمرار يف التعلم الذاتي 

وتنفيذ الأن�شطة والواجبات والتح�شري للدرو�س با�شتخدام 

املن�شة التعليمية الإلكرتونية.
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 الخطة الدراسية في حال إغالق المدارس كليا
وتفعيل التعليم اإللكتروني:

n� داخل احل��الت  بع�س  تفعيل هذه اخلطة يف حال ظهور  يتم 

جميع  يتحول  وبالتايل  املدر�شة،  بغلق  قرار  واتخاذ  املدر�شة 

الطلبة اإىل من�شات التعليم الإلكرتوين عن بعد؛ على اأن يتم 

ي�شتطيع  بحيث  الدرا�شية  املناهج  وكثافة  حمتوى  تخفي�س 

الطالب اللتزام بالدرو�س والواجبات والأن�شطة التي تقدم له 

املعتمدة يف هذا  الدرا�شية  وفق اخلطة  التعليمية  املن�شة  يف 

ال�شاأن واملذكورة اأدناه.

n� على اإدارات املدار�س اأن تقوم باإعداد جدول مدر�شي لتوزيع

زمن التعلم وفقا لل�شفوف، ولعدد املعلمني واملواد الدرا�شية 

كما هو معتاد �شابقا بناء على اخلطة الدرا�شية املعتمدة يف 

هذا ال�شاأن واملو�شحة يف اجلدول رقم )6(، بحيث يكون لدى 

بح�شور  خالله  من  يقوم  حم��دد  مدر�شي  ج��دول  طالب  كل 

اليوم  برنامج  وفق  املدر�شة،  داخل  وكاأنه  بعد  عن  الدرو�س 

القليلة. )15 �شاعة  الكثافة  للمدار�س ذات  الدرا�شي املحدد 

درا�شية على اأن ي�شمل �شاعة واحدة متزامنة يف الأ�شبوع لكل 

مادة درا�شية (.

املن�شة  على  واحل�شور  ب��الل��ت��زام  الطلبة  على  التاأكيد 

التعليمية الإلكرتونية لتلقي التعليم يف جميع املواد الدرا�شية، 

قبل  م��ن  اإع���داده  يتم  لدخولها،  امل��ح��دد  جدولهم  ح�شب 

اإدارة املدر�شة ويتم ت�شجيل ح�شورهم وغيابهم اإلكرتونيًا، 

وتنفيذ ما هو مطلوب منهم كالأن�شطة والواجبات وامل�شاريع 

والتقارير والتح�شري للدرو�س القادمة.
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اجلدول رقم )6(

اخلطة الدرا�شية للمدار�س يف حال اإغالقها  كليا وتفعيل التعليم الإلكرتوين 
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n� املهارات مادة  مع  بالتبادل  الإ�شالمية  الرتبية  مادة  تدري�س  يتم 

احلياتية )اأ�شبوع باأ�شبوع يف ال�شفوف 10-1(.

n� الفنون مادة  مع  بالتبادل  املدر�شية  الريا�شة  مادة  تدري�س  يتم 

الت�شكيلية )اأ�شبوع باأ�شبوع يف ال�شفوف 10-1(.

n� املهارات م��ادة  مع  بالتبادل  املعلومات  تقنية  م��ادة  تدري�س  يتم 

املو�شيقية )اأ�شبوع باأ�شبوع يف ال�شفوف 10-1(.

n� يف العلوم  م��ادة  مع  بالتبادل  املهني  التوجيه  م��ادة  تدري�س  يتم 

ال�شف العا�شر.

n� الدرا�شات م��ادة  مع  بالتبادل  املهني  التوجيه  م��ادة  تدري�س  يتم 

الجتماعية يف ال�شفني 11 و12.  
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سابعا: 
برنامج اليوم الدراسي

n� يتم ا�شتخدام نظام ال�شاعة الدرا�شية )55دقيقة مع 5 دقائق

ا�شرتاحة( بدل من نظام احل�شة الدرا�شية )40 دقيقة(.

n� يتم تطبيق برنامج اليوم الدرا�شي مبا يتوافق مع الإجراءات

ومبا  ال�شحي،  الربوتوكول  يف  ال��واردة  الوقائية  الحرتازية 

وفق  املدار�س  لت�شغيل  املعتمدة  الدرا�شية  اخلطة  مع  يتوافق 

الكثافات واجلداول الواردة اأدناه. 

n� ال�شاعة اأث��ن��اء  يف  الأوىل  احللقة  �شفوف  طلبة  م��راع��اة 

الفعاليات  اأو  الأن�شطة  بع�س  يتخللها  بحيث   ال��درا���ش��ي��ة؛ 

اأو ال�شرتاحات الب�شيطة.

n� الإجراءات وفق  الف�شحة  الطلبة يف  تنظيم  املدار�س  مراعاة 

الحرتازية الوقائية.

n� التعليم متطلبات  مل��ت��اب��ع��ة  للمعلمني  ���ش��اع��ة  تخ�شي�س 

الإلكرتوين بعد انتهاء دوام الطالب باملدر�شة، وذلك لإعداد 

الأن�شطة ومتابعة وت�شحيح اأعمال الطلبة يف املن�شة التعليمية 

الإلكرتونية.

 أواًل: 
 برنامج اليوم الدراسي لمدارس التعليم العام

قليلة الكثافة ذات الفترة الواحدة
)نظام الدوام يوميًا(

التوقيت الزمن ال�شاعة الدرا�شية

اإىل من

7:45 7:00 45 دقيقة تنظيم دخول الطلبة للمدر�شة

8:45 7:45 �شاعة واحدة الأوىل

9:45 8:45 �شاعة واحدة الثانية

10:15 9:45 30 دقيقة الف�شحة

11:15 10:15 �شاعة واحدة الثالثة
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 ثانيًا: 
 برنامج اليوم الدراسي لمدارس التعليم العام

قليلة الكثافة ذات الفترتين )صباحي ومسائي(
)نظام الدوام يوميًا(

التوقيت امل�شائي  التوقيت ال�شباحي الزمن ال�شاعة الدرا�شية

اإىل من اإىل من

12:00 11:15 7:45 7:00 45 دقيقة تنظيم دخول الطلبة للمدر�شة

1:00 12:00 8:45 7:45 �شاعة واحدة الأوىل

2:00 1:00 9:45 8:45 �شاعة واحدة الثانية

2:20 2:00 10:05 9:45 20 دقيقة الف�شحة

3:20 2:20 11:05 10:05 �شاعة واحدة الثالثة

 ثالثًا:
 برنامج اليوم الدراسي لمدارس التعليم العام

متوسطة الكثافة ذات الفترة الواحدة
)نظام أسبوع بأسبوع(

التوقيت الزمن ال�شاعة الدرا�شية

اإىل من

7:45 7:00 45 دقيقة تنظيم دخول الطلبة للمدر�شة

8:45 7:45 �شاعة واحدة الأوىل

9:45 8:45 �شاعة واحدة الثانية

10:15 9:45 30 دقيقة الف�شحة

11:15 10:15 �شاعة واحدة الثالثة

12:15 11:15 �شاعة واحدة الرابعة
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 رابعًا:
 برنامج اليوم الدراسي لمدارس التعليم العام

متوسطة الكثافة ذات الفترتين )صباحي ومسائي( 
)نظام أسبوع بأسبوع(

التوقيت امل�شائي  الزمن التوقيت ال�شباحي الزمن ال�شاعة الدرا�شية

اإىل من اإىل من

12:25 11:55 30 دقيقة 7:45 7:00 45 دقيقة تنظيم دخول الطلبة للمدر�شة

1:20 12:25 55 دقيقة 8:40 7:45 55 دقيقة الأوىل

2:15 1:20 55 دقيقة 9:35 8:40 55 دقيقة الثانية

2:35 2:15 20 دقيقة 9:55 9:35 20 دقيقة الف�شحة

3:30 2:35 55 دقيقة 10:50 9:55 55 دقيقة الثالثة

4:25 3:30 55 دقيقة 11:45 10:50 55 دقيقة الرابعة

 خامسا:
 برنامج اليوم الدراسي لمدارس التعليم العام

عالية الكثافة ذات الفترة الواحدة
)نظام أسبوع بأسبوعين(

التوقيت الزمن ال�شاعة الدرا�شية

اإىل من

7:45 7:00 45 دقيقة تنظيم دخول الطلبة للمدر�شة

8:45 7:45 �شاعة واحدة الأوىل

9:45 8:45 �شاعة واحدة الثانية

10:15 9:45 30 دقيقة الف�شحة

11:15 10:15 �شاعة واحدة الثالثة

12:15 11:15 �شاعة واحدة الرابعة

1:15 12:15 �شاعة واحدة اخلام�شة
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 سادسًا:
 برنامج اليوم الدراسي لمدارس التعليم العام

عالية الكثافة ذات الفترتين 
صباحي )نظام أسبوع بأسبوعين(، مسائي )نظام أسبوع بأسبوع( 

التوقيت امل�شائي  الزمن التوقيت ال�شباحي الزمن ال�شاعة الدرا�شية

اإىل من اإىل من

1:05 12:35 30 دقيقة 7:30 7:00 30دقيقة تنظيم دخول الطلبة للمدر�شة

2:00 1:05 55 دقيقة 8:25 7:30 55 دقيقة الأوىل

2:55 2:00 55 دقيقة 9:20 8:25 55 دقيقة الثانية

3:15 2:55 20 دقيقة 9:40 9:20 20 دقيقة الف�شحة

4:10 3:15 55 دقيقة 10:35 9:40 55 دقيقة الثالثة

5:05 4:10 55 دقيقة 11:30 10:35 55 دقيقة الرابعة

12:25 11:30 55 دقيقة اخلام�شة

 سابعًا:
 برنامج اليوم الدراسي لمدارس التعليم العام

عالية الكثافة ذات الفترتين 
صباحي )نظام أسبوع بأسبوع(، مسائي )نظام أسبوع بأسبوعين(  

التوقيت امل�شائي  الزمن التوقيت ال�شباحي الزمن ال�شاعة الدرا�شية

اإىل من اإىل من

12:10 11:40 30 دقيقة 7:30 7:00 30دقيقة تنظيم دخول الطلبة للمدر�شة

1:05 12:10 55 دقيقة 8:25 7:30 55 دقيقة الأوىل

2:00 1:05 55 دقيقة 9:20 8:25 55 دقيقة الثانية

2:20 2:00 20 دقيقة 9:40 9:20 20 دقيقة الف�شحة

3:15 2:20 55 دقيقة 10:35 9:40 55 دقيقة الثالثة

4:10 3:15 55 دقيقة 11:30 10:35 55 دقيقة الرابعة

5:05 4:10 55 دقيقة اخلام�شة
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ثامنا:  
 أدوار المعلم

والمتعلم في التعليم 
اإللكتروني   

تاسعا:  
البرنامج التكميلي    

رق��م)1((  )ملحق  الإل��ك��رتوين  للتعليم  التنظيمية  الوثيقة  تاأتي 

لتنظم تطبيق التعليم الإلكرتوين من خالل حتديد اأدوار وواجبات 

؛  هما  جانبني  الوثيقة  هذه  وتت�شمن  به،  وامل�شتفيدين  املتعاملني 

املفاهيمي يركز على  اإجرائي، فاجلانب  جانب مفاهيمي، وجانب 

�شواء  الإلكرتوين  بالتعليم  ترتبط  التي  الرتبوية  امل�شطلحات  اأهم 

الإ�شراف  اأو  التقومي،  اأو  التعليمي،  املحتوى  اأو  بالتعلم،  يخ�س  ما 

وغريه، كما ت�شلط الوثيقة ال�شوء على مزايا تطبيق اأنظمة التعليم 

اأه��داف  وحتقيق  التعليمية  العملية  دعم  يف  واأهميته  الإل��ك��رتوين 

التعليم والتعلم بكفاءة وجودة عالية.

ال��واج��ب��ات  م��ن  فيتمثل يف جم��م��وع��ة  الإج���رائ���ي،  اأم���ا اجل��ان��ب 

حماور  �شمن  امل�شتفيدون  بها  يقوم  التي  التنظيمية  والإج���راءات 

واأم��ن  والتعلم،  والتعليم  التعليمية  باملن�شات  مرتبطة  حم��ددة 

املعلومات والعالقات القائمة بني امل�شتفيدين �شواء داخل املدر�شة 

من  كل  الأف���راد  الوثيقة  ه��ذه  يف  امل�شتفيدون  وميثل  خارجها،  اأو 

التي  الأدوار  اأو  املهام  طبيعة  بح�شب  التعليمية  بالعملية  عالقة   له 

يقوم بها.

امل�شادر  اأح��د  الإل��ك��رتوين  للتعليم  التنظيمية  الوثيقة  هذه  تعترب 

والتعليم  الرتبية  والعاملني يف  الطلبة،  اإليها  ي�شتند  التي  واملراجع 

يف معرفة الأدوار املنوطة بهم للتوظيف الفعال للتعليم الإلكرتوين، 

ال�شلبية  اآث��اره  من  والتقليل  واإيجابياته،  ميزاته  من  وال�شتفادة 

وحتدياته.

)كوفيد  ك��ورون��ا  ملر�س  الوبائية  وامل��وؤ���ش��رات  املعطيات  على  بناء 

الحرتازية  الإج���راءات  ال�شلطنة  واتباع  والعاملية،  املحلية   )19

كافة  الدرا�شة يف  تعليق  العليا  اللجنة  قررت  العدوى،  انت�شار  �شد 

املوؤ�ش�شات التعليمية يف ال�شلطنة مبختلف م�شتوياتها بدءا من يوم 

وانهاء  التعليق  متديد،  قرار  تبعته  ثم  2020م،  مار�س   15 الأح��د 

املقررة  الدرا�شية  اخلطة  تنفيذ  خاللها  اأوق��ف  الدرا�شي،  العام 

اأفقد  ما  وهو   .2020/2019 الدرا�شي  للعام  الدرا�شية  للمناهج 

بتعلم  كفيلة  كانت  اأ�شهر،  ثالثة  يقارب  مبا  للتعلم  فر�شا  الطلبة 

الكثري من املعارف واملهارات والقيم. لذلك ياأتي اأهمية الربنامج 

التكميلي يف ا�شتدراك ما فقده الطلبة يف تلك الفرتة من مهارات 

ومعارف، ومتكينهم فيها، من خالل حتقيق الأهداف الآتية:

n� تعليق ب�شبب  واملهارات  املعارف  من  التعليمي  الفاقد  تقليل 

الدرا�شة وانهاء العام الدرا�شي 2019 / 2020 ب�شكل مبكر.

n� شمان ا�شتيفاء الطالب للمعارف واملهارات الالزمة لالنتقال�

لل�شف الأعلى.

n� البدء عند  واملعلم  الطالب  يواجها  قد  التي  التحديات  تقليل 

املحتوى  فاقد يف  الأعلى مع وجود  ال�شف  تطبيق مناهج  يف 

العلمي من ال�شف الأدنى.

 وق����دمت ت�����ش��م��ي��م ال���ربن���ام���ج ال��ت��ك��م��ي��ل��ي ل��ل��م��ن��اه��ج ال��درا���ش��ي��ة 

معارف  من  يتطلبه  وما  مادة  كل  با�شتقاللية   ))2( رقم  )ملحق 

ومهارات تراكمية دون ارتباطه باملواد الأخرى بحيث ميكن للمعلم 

 2020 الدرا�شي  العام  بداية  مع  التكميلي  تدري�شها  يف  يبداأ  اأن 

ال�شفوف  مناهج  تدري�س  مع  بالتزامن  تدري�شها  اأو  2021م   /

اجلديدة، بحيث يتم تقدمي املعارف واملهارات التكميلية قبل البدء 

يف الدر�س اجلديد باعتبارها متطلبا لتحقيق املخرجات اجلديدة 

وفقا ملا يراه معلم املادة منا�شبا للدرو�س. 
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عاشرا:  
المحتوى التعليمي   

حادي عشر:  
تقويم تعلم الطلبة    

يف ظل انت�شار جائحة كورونا )كوفيد – 19(، والتغريات التي طراأت 

التعليمي  املحتوى  يف  النظر  لزاما  اأ�شبح  التعليمية،  الأنظمة  يف 

مع  يتنا�شب  مبا  وتكييفها   ،))3( رقم  )ملحق  الدرا�شية  للمناهج 

مت  فقد  املنطلق  هذا  ومن  اجلائحة،  هذه  فر�شتها  التي  الظروف 

تكييف حمتويات املناهج العمانية، حيث مت اإبقاء الدرو�س اأو حذف 

للتعلم وقدره  اأخرى مبا يحقق زمنا  اأو دجمها مع درو�س  بع�شها، 

180 يوم ، وقد اعتمد ذلك على عدة معايري ؛ منها:

n�.املعارف واملهارات الأ�شا�شية التي يكت�شبها الطالب

n�.القيم واملهارات احلياتية املراد غر�شها يف الطالب

n� للعام امل��ع��دة  الدرا�شية  واخل��ط��ة  التعلم  لزمن  منا�شبتها 

الدرا�شي القادم. 2021/2020م.

من  المتحانات  بتقليل  الدولية  التقارير  به  اأو�شت  ما  على  بناء 

املديريات  كذلك  اأكدته  ما  وه��ذا  للتعلم،  اأك��رب  وق��ت  توفري  اأج��ل 

اعتماد  اإىل �شرورة  اأ�شارت  التي  التعليمية من خالل مقرتحاتهم 

نظام التقومي امل�شتمر خالل عام درا�شي كامل؛ بحيث يقت�شر على 

نهاية  فقط يف  المتحانات  وتنفيذ  امل�شتمر،  التقومي  اآليات  تطوير 

العام الدرا�شي، وتفعيل نظام التقومي الإلكرتوين، ونظرًا لعتماد 

نظام التعليم املدمج وما يحتويه �شواء التعليم التقليدي )املبا�شر( 

والإلكرتوين ومتا�شيًا مع التعديل يف حجم حمتوى املناهج الدرا�شية 

وحتويلها اإىل حمتوى اإلكرتوين فقط بات لزامًا وفق هذه املعطيات 

تطوير الوثيقة العامة لتقومي تعلم الطلبة )ملحق رقم )4(( التي 

وثائق  تطوير  وكذلك  الرتبوي،  التقومي  لنظام  العام  الإطار  حتدد 

مرنة  تقوميية  اأدوات  تت�شمن  بحيث  التف�شيلية  الدرا�شية  امل��واد 

وفق  التعليمية  املن�شات  خالل  من  بع�شها  تنفيذ  ميكن  ومتوافقة 

التعليم الإلكرتوين املبا�شر وغري املبا�شر، والبع�س الآخر يف الغرفة 

ال�شفية وفق اإجراءات احرتازية حمددة.

واأي�شا من اأهم مالمح تطوير هذه الوثائق هو تطوير نظام تقومي 

كامل(،  درا�شي  )عام  �شنويًا  م�شتمرًا  تقوميا  ليكون  الطلبة  تعلم 

العام  نهاية  يف   )12-5( ال�شفوف  يف  المتحانات  فيه  تطبق 

التعليم  ج��ودة  ل�شمان  ال�شتثنائية  الإج���راءات  كاأحد  الدرا�شي 

الأمثل  ولال�شتغالل   )19 )كوفيد  كورونا  جائحة  م�شتجدات  وفق 

كاأيام  الأول  الدرا�شي  الف�شل  يف  والت�شحيح  المتحانات   لأي��ام 

درا�شة فعلية. 

ثاني عشر:  
الئحة شؤون الطالب    

ثالث عشر:  
تطوير بطاقات الوصف 

الوظيفي    

ت�شاف اإىل بطاقات الو�شف الوظيفي الخت�شا�شات الواردة تطبق احكام لئحة �شوؤون الطالب وفق )امللحق رقم )5((.

قرينة كل وظيفه يف )ملحق رقم )6((.
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رابع عشر:  
 المنصة التعليمية

اإللكترونية     

خامس عشر:  
 وثيقة اإلجراءات الصحية

 في البيئة المدرسية
 في ظل جائحة كورونا

)كوفيد 19(    

�شيتم تعليم الطلبة عن بعد من خالل املن�شات التعليمة الإلكرتونية 

 GOOGLE( التي وفرتها الوزارة اأحدها من�شة جوجل كال�س روم

ال��وزارة  من�شة  والأخ��رى   ،)12-5( CLASS ROOM(لل�شفوف 

وفق  ب��اأدواره��م  يقومون  م�شتخدمني  تت�شمن   ،)4-1( لل�شفوف 

متنوعة  تعليمية  حمتويات  تت�شمن  كما  لهم،  حم��ددة  �شالحيات 

)�شور، مقاطع فيديو، فال�شات، ن�شو�س، عرو�س تقدميية، مواد 

خاللها  من  يتم  تفاعلية...(  واأدوات  تقوميية،  اأن�شطة  �شوتية، 

متزامنة  وغ��ري  متزامنة  بطريقة  والطالب  املعلم  بني  التوا�شل 

با�شتخدام م�شادر  ومكان،  وقت  اأي  ومفتوح يف  تعلم مرن  لتوفري 

للمتعلمني، ال��ف��ردي��ة  ال��ف��روق  م��ع  الأم��ث��ل  التعامل  تتيح   متنوعة 

املن�شة  لتفعيل  املقرتحة  الزمنية  اخلطة   ))7A( رق��م  )ملحق 

التعليمية الإلكرتونية.

ولتحقيق تفعيل التعلم والتعليم من خالل هذه املن�شات الإلكرتونية 

املدار�س  اإدارات  على  التاأكيد  يتطلب  الدرا�شي،  العام  بداية  من 

العمل بالآتي:

n� وا�شناد التعليمية  البوابة  املدر�شي يف  رفع اجلدول  ا�شتكمال 

املدر�شية  الت�شكيالت  وف��ق  الدرا�شية  لف�شولهم  املعلمني 

املعتمدة للعام الدرا�شي 2020 / 2021.

n� الف�شول يف  لطالبهم  املعلمني  جميع  اإ���ش��ن��اد  م��ن  ال��ت��اأك��د 

الفرتا�شية باملن�شة التعليمية الإلكرتونية.

n� التاأكيد على جميع املعلمني مببا�شرة الإ�شراف على عمليات

التعلم يف الف�شول الفرتا�شية باملن�شة التعليمية وفق اخلطة 

الدرا�شية املعتمدة يف هذا ال�شاأن.

n� التقيد بقوانني و�شوابط اآمنة للتعامل الإلكرتوين يف عمليات

التعليم والتعلم.

n� مبتابعة املدار�س  واإدارات  الرتبويني  امل�شرفني  كافة  اإب��الغ 

تفعيل املعلمني للف�شول الفرتا�شية وال�شتفادة منها، وتوفري 

الدعم الفني لهم من خالل الأدلة ومراكز الدعم التي ت�شرف 

عليها دوائر تقنية املعلومات باملحافظات.

n� من تعميمها  مت  التي  املن�شة  ا�شتخدام  اأدل��ة  من  ال�شتفادة 

قبل املديرية العامة لتقنية املعلومات �شواء للطالب اأو املعلم، 

.))7B,C( ملحق رقم(

مت  التي   ))8( رقم  )ملحق  ال�شحية  الإج���راءات  وثيقة  تاأتي 

ظل  يف  العمل  لتنظيم  ال�شحة؛  وزارة  مع  بالتعاون  اإع��داده��ا 

كورونا  فريو�س  جائحة  فرتة  اأثناء  يف   - ال�شتثنائية  الظروف 

ذات  الفئات  من  العديد  الوثيقة  وت�شتهدف   - )ك��وف��ي��د19( 

العالقة باملجتمع املدر�شي، من الطلبة واأولياء الأمور، والكوادر 

التوعية  جم��ال  يف  الرعاية  ومقدمي  والتدري�شية،  الإداري����ة 

�شائقي  �شمل  كما  امل��در���ش��ي��ة،  البيئة  يف  والتغذية  ال�شحية 

احلافالت والعاملني، والأفراد املتعاملني مع املدر�شة، مع حتديد 

اأدوارهم يف كيفية التعامل مع الإجراءات ال�شحية.

n� املديرية وفرتها  التي  الفني  الدعم  مراكز  من  ال�شتفادة 

العامة لتقنية املعلومات يف حال احتاج املعلم اأو الطالب لأي 

دعم يف عمليات الدخول اإىل املن�شة وال�شتفادة من حمتواها 

التعليمي.

n� ال�شتفادة من البوابة التعليمية املت�شمنة لإر�شادات وتعليميات

يف توظيف املن�شة التعليمية الإلكرتونية.
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سادس عشر:  
الخطة التدريبية       

من منطلق ظهور حاجات تدريبية م�شتجدة لدى الهيئة التدري�شية 

امل�شتجدة؛  الظروف  مع  للتعامل  بها  املرتبطة  والفئات  والإداري��ة 

فقد مت العمل على اإعداد برنامج تدريبي )ملحق رقم )9(( �شيتم 

تنفيذه خالل الفرتة من 27 �شبتمرب 2020 وحتى 29 اأكتوبر 2020م 

وذلك لتدريب املعلمني ومديري املدار�س وامل�شرفني الرتبويني على 

اكت�شاب املهارات املهنية الالزمة لتطبيق التعليم الإلكرتوين، ودعم 

لعملية  ا�شتمرارا  فاعل؛  تعلم  لتحقيق  متنوعة  باأ�شاليب  الطلبة 

مير  التي  ال�شتثنائية  الظروف  ظل  يف  بال�شلطنة  والتعلم  التعليم 

على  التدريبية  اخلطة  وترتكز  الفرتة،  هذه  يف  باأ�شره  العامل  بها 

حمورين:

التاأكيد على امل�شرفني الرتبويني واإدارات املدار�س يف متابعة الآتي:

n� ا�شتكمال جميع املعلمني لكافة الربامج التدريبية املقررة لهم

قبل بدء دوام الطلبة.

n� متابعة مدى ا�شتكمال جميع املعلمني باملدر�شة لكافة الربامج

التدريبية املقررة لهم �شواء كانت لالأطر الرتبوية التي �شيتم 

للتدريب  التخ�ش�شي  املعهد  خ��الل  من  بعد  عن  تنفيذها 

املهني للمعلمني اأو التعليم الإلكرتوين والذي �شيتم تنفيذه من 

خالل من�شة التدريب الإلكرتوين ذاتيا.

n� التعليم امل��ن�����ش��ات  ت��وظ��ي��ف  يف  امل��ع��ل��م��ني  م���ه���ارات  تنمية 

 Google( روم  ك���ال����س  ج���وج���ل  )م��ن�����ش��ة  الإل���ك���رتون���ي���ة 

ال����وزارة وم��ن�����ش��ة   ،)12-5(  Class Room(لل�شفوف 

والطالب  املعلم  اأدل��ة  من  وال�شتفادة   ،))4-1(  لل�شفوف 

لهذه املن�شة.

n� والوظائف والإداري���ة  التدري�شية  الهيئة  جميع  على  التاأكيد 

املرتبطة بها من تفعيل ح�شاباتهم يف البوابة التعليمية والربيد 

يف  ال�شرتاك  لإمكانية  ا�شا�شي  كمتطلب  للوزارة  الإلكرتوين 

الربامج التدريبية.

n� تقدمي الدعم الفني التقني الالزم للمعلمني يف كيفية تفعيل

اأنظمة  اأخ�شائي  قبل  م��ن  الإلكرتونية  التعليمية  املن�شة 

مدر�شية باملدر�شة.

المحور التقني
ا�شتخدام  كيفية  تعلم  على  التدري�شية  الهيئات  جميع  ي�شاعد 

مت�شل�شل  ب�شكل  الوزارة  اعتمدتها  التي  الإلكرتونية  املن�شة 

وتدريجي، و�شيكون التدريب يف هذا املحور غري متزامن معتمدا 

خالل  من  وذلك  ينا�شبه،  الذي  الوقت  املتدرب،  �شرعة  على 

الولوج اإىل احلقيبة التدريبية واملت�شمنة )16( مادة تدريبية يف 

من�شة التدريب الإلكرتوين عرب البوابة التعليمية. 

المحور التربوي
للتعلم  املنا�شبة  التدري�س  ا�شرتاتيجيات  على  فيه  الرتكيز  يتم 

التطبيقات  وا�شتخدام  الفرتا�شية،  الف�شول  واإدارة  بعد،  عن 

العملي  التطبيق  مع  امل�شتمر،  التقومي  عملية  لدعم  املنا�شبة 

امل�شرفني  اإطالع  �شيتم  كما  املعلم،  قبل  من  بعد  عن  للتدري�س 

باإدارة  الهتمام  مع  ال�شابقة  اجلوانب  على  املدار�س  واإدارات 

وويل  والطالب  للمعلم  امل�شتمر  الدعم  وتقدمي  بعد،  الفرق عن 

الأمر لدعم عملية التعلم داخل املدر�شة وخارجها.
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سابع عشر:  
 األدوار والمسؤوليات

على مستوى الوزارة والمديرية 
التعليمية والمدرسة       

يف ظل وجود جائحة كورونا )كوفيد 19( اأ�شبح من الأهمية تو�شيح 

الأدوار على م�شتوى الوزارة واملديرية التعليمية واملدر�شة وتنظيمها 

الفاعلة  الأدوار وامل�شاركة  وفق قرار وزاري، وذلك لتحقيق تكامل 

يف تطبيق الوثائق واللوائح املنظمة لت�شغيل املدرا�س، و�شمان توفر 

الدعم الذي حتتاجه خمتلف الفئات، ور�شد التحديات اأول باأول، 

الأدوار  اأهم  التالية  القائمة  وتت�شمن  منهجي،  ب�شكل  ومعاجلتها 

املنوطة بكل من الوزارة واملديرية التعليمية واملدر�شة.

أوال: دور الوزارة:
n� واللوائح بالوثائق  املحافظات  يف  التعليمية  املديريات  تزويد 

اخلا�شة بت�شغيل املدرا�س للعام الدرا�شي 2021/2020م.  

n� املتطلبات بجميع  املحافظات  يف  التعليمية  املديريات  تزويد 

الالزمة لتطبيق الربوتوكول ال�شحي.

n� با�شم العالقة  واملوظفني ذوي  واملعلمني  الطلبة  تزويد جميع 

م�شتخدم وكلمة ال�شر للدخول اإىل املن�شات التعليمية. 

n� التعليم جمال  يف  وت�شويقية  وتعريفية  توعوية  برامج  تنفيذ 

املدمج با�شتخدام و�شائل متنوعة.

n� الإ�شراف العام على تطبيق الوثائق واللوائح املنظمة للتعليم

املدمج.

n� باحلقل والعاملني  للمعلمني  مبا�شرة  ات�شال  قناة  توفري 

الرتبوي لر�شد التحديات واملقرتحات.

n� توفري فريق دعم مركزي يخت�س مبعاجلة التحديات امل�شرتكة

بني املحافظات اأو التحديات التي ت�شتلزم تدخل مركزي.

n� حتديث الوثائق واللوائح املنظمة - ح�شب احلاجة – وتزويد

املديريات التعليمية بالن�شخ املحدثة.

ثانيا: دور المديريات التعليمية في 
المحافظات ممثال باللجان اإلشرافية:

n� بالوثائق املت�شمنة  والإج����راءات  ال�شوابط  تطبيق  متابعة 

واللوائح املحددة من قبل الوزارة.

n� م��ت��اب��ع��ة ���ش��ري اأع���م���ال ال��ل��ج��ان امل��در���ش��ي��ة وت��ق��دمي ال��دع��م 

الالزم لها.

n� والبدائل الإج��رائ��ي��ة  اخلطة  وف��ق  امل��دار���س  ت�شغيل  متابعة 

املحددة من قبل الوزارة، واآليات النتقال من بديل لآخر وفق 

الدرا�شة  مبواعيد  اللتزام  مع  كورونا،  جائحة  م�شتجدات 

2021م(   /2020( الدرا�شي  للعام  والإج��ازات  والمتحانات 

وفق القرار الوزاري رقم )2020/174(.

n� ومتابعة واعتمادها،  للمدار�س،  الت�شغيلية  اخلطط  مراجعة 

داخل  �شواء  التعلم  بعملية  يتعلق  فيما  تنفيذها  اإج���راءات 

املدار�س، اأو بالتعليم الإلكرتوين.

n� يف باملحافظة  ال�شحية  اخل��دم��ات  م��دي��ري��ة  م��ع  التن�شيق 

كورونا  جلائحة  الح��رتازي��ة  ال�شحية  الإج����راءات   تطبيق 

)كوفيد – 19(.

n� م��دار���س وال�����ش��الم��ة يف  ال�����ش��ح��ة  م��ع��اي��ري  تطبيق  م��ت��اب��ع��ة 

ال�شحية  املتطلبات  جميع  توفري  م��ن  وال��ت��اأك��د  املحافظة، 

الوقائية والإجراءات الحرتازية للوقاية من جائحة كورونا. 

n� اإعداد خطة اإعالمية تت�شمن فعاليات توعوية للطلبة واملعلمني

الح��رتازي��ة  ال�شحية  الإج�����راءات  ح��ول  املحلي   واملجتمع 

جلائحة كورونا.

n� متابعة عملية تنمية قدرات الطلبة واأع�شاء الهيئة التدري�شية

الإل��ك��رتوين  التعليم  جم���ال  يف  ب��ه��ا  امل��رت��ب��ط��ة  وال��وظ��ائ��ف 

وتطبيقاته. 

n� الطلبة؛ ل�شتقبال  املدر�شية  امل��ب��اين  جاهزية  م��ن  التاأكد 

والو�شائل  املعلمني،  واأدل��ة  الدرا�شية  الكتب  توفر  حيث  من 

التعليمية، وجتهيزات املختربات املدر�شية، والأثاث املدر�شي 

للطلبة واملعلمني، مع التاأكد من حتقيق �شرط التباعد داخل 

ال�شفوف الدرا�شية وغرف املعلمني.
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n� التاأكد من اكتمال الإجراءات اخلا�شة باحلافالت املدر�شية

الالزمة لنقل الطلبة؛ مبا ي�شمن توفر كافة معايري ال�شحة 

وال�شالمة للطلبة.

n� التاأكد من اإمتام �شركات النظافة لأعمالها املتعلقة باملدار�س

ح�شب اللوائح وال�شوابط ال�شحية يف هذا ال�شاأن.

n� تقدمي الدعم الفني والتقني واللوج�شتي للمدار�س؛ مبا ي�شمن

فاعلية التعلم داخل املدار�س، اأو عن بعد.

n� مب��دار���س الإل���ك���رتوين  التعليم  عملية  ج���ودة  �شري  متابعة 

املحافظة وفق ال�شوابط املحددة يف هذا ال�شاأن.

n� اقرتاح البدائل املنا�شبة لأية حتديات قد تقف عليها اللجنة

والتن�شيق ب�شاأنها مع اللجنة الفنية على م�شتوى الوزارة.

n� الوليات يف م�شتوى  الأمور على  اأولياء  تفعيل جلان جمال�س 

جمال الأمن وال�شالمة وال�شحة املدر�شية.

n� ر�شد وتوثيق املعلومات املتعلقة ب�شري العملية التعليمة مبدار�س

املحافظة واأهم حتدياتها.

 ثالثا: دور المدرسة
ممثال باللجنة التنفيذية

n�.متابعة تطبيق ال�شوابط وال�شيا�شات املحددة من قبل الوزارة

n� جتهيز املبنى املدر�شي مبا يتالءم مع البديل الت�شغيلي الذي

يتم التفاق عليه مع املديرية التعليمية.

n� شمان تطبيق الإجراءات الحرتازية وال�شرتاطات ال�شحية�

احلافالت  يف  الطلبة  نقل  اأثناء  ويف  املدر�شي،  املبنى  داخل 

املدر�شية.

n� ا�شتقبال الكوادر الإدارية والتدري�شية، وتوزيع املهام املتعلقة

بعملهم يف املدر�شة.

n� اإعداد خطط ت�شغيلية حمددة املهام والإجراءات ل�شري العام

الإجرائية  اخلطة  تفعيل  وت�شمل  املدر�شة،  داخ��ل  الدرا�شي 

فيها  مبا  املحدد  الزمني  الربنامج  وفق  الإ�شرافية،  للجنة 

بالقرار  املحددة  والإج��ازات  والمتحانات  الدرا�شة  مواعيد 

الوزاري رقم )2020/174(

n� واملجتمع واملعلمني  للطلبة  توعوية  اإعالمية  فعاليات  اإع��داد 

املحلي حول الإجراءات ال�شحية الحرتازية جلائحة كورونا 

)كوفيد19(.

n� شمان �شري جودة عملية التعليم الإلكرتوين يف املدر�شة، وفق�

اخلطة الدرا�شية املعتمدة.

n� توفري بيئة تعليمية حمفزة للتعلم الإلكرتوين، ومتابعة تفعيل

امل�شرفني  مع  بالتن�شيق  اجلانب  ه��ذا  يف  والطلبة  املعلمني 

الرتبويني.

n� والوظائف التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء  الطلبة  قدرات  تنمية 

املرتبطة بها يف جمال التعليم الإلكرتوين وتطبيقاته. 

n� تفعيل برامج الإمناء املهني املنفذة داخل املدار�س، مع مراعاة

املعطيات  من  وال�شتفادة  ال��الزم��ة،  ال�شحية  الح���رتازات 

التقنية املتوفرة يف هذا اجلانب.

n� ب�شكل عام التعليمية  العملية  �شري  �شهرية عن  تقارير  اإعداد 

للتغلب  ومقرتحات  واجهتها  التي  التحديات  اأه��م  م�شمنة 

عليها، ورفعها اإىل اللجنة املحلية باملديرية.
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ثامن عشر:  
تشغيل مدارس التربية الخاصة 

للعام الدراسي 2021/2020       

لكافة   2021/2020 الدرا�شي  العام  لبدء  ال��وزارة  خطط  �شمن 

مدار�س ال�شلطنة، ومن �شمنها مدار�س الرتبية اخلا�شة: مدر�شة 

اخلطاب  بن  عمر  ومعهد  الفكرية،  الرتبية  مدر�شة  لل�شم،  الأمل 

للمكفوفني.

 ف��ق��د مت و����ش���ع ب���دائ���ل ل��ت�����ش��غ��ي��ل م���دار����س ال��رتب��ي��ة اخل��ا���ش��ة 

واآليات  لت�شغيلها،  الرئي�شية  )ملحق رقم )10(( مت�شمنة املحاور 

الإج��راءات  و�شع  مع  التعليم  يف  الطالب  ا�شتمرار  ل�شمان  مقننة 

الحرتازية وال�شحية امل�شاحبة يف هذا ال�شاأن. 
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تاسع عشر:  
 تشغيل المدارس الخاصة

للعام الدراسي 2021/2020      

)كوفيد19(  ك��ورون��ا  جلائحة  الراهنة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف 

حيث  من  اخلا�س  املدر�شي  القطاع  خل�شو�شية  ونظرا 

طبيعة الختالط الذي يفر�س نوعا من التقارب اجل�شدي 

يف العملية التعليمية ب�شبب الكثافة العددية داخل ال�شفوف 

والبدائل  العوامل  كافة  بدرا�شة  ال��وزارة  قامت  الدرا�شية، 

املالئمة، حيث مت اإعداد اإجراءات لت�شغيل املدار�س اخلا�شة 

على   ))11( رقم  )ملحق  2021/2020م  الدرا�شي  للعام 

النحو الآتي:

المدارس الدولية
مدر�شة  لكل  اخلا�س  الوطني  التقومي  وفق  الدرا�شي  العام  تبداأ 

الدرا�شي  العام  املدار�س  هذه  وت�شتكمل  بعد،  عن  التعليم  بنظام 

بنظام التعليم املدمج يف الأول من نوفمرب 2020م.

 المدارس الخاصة
المطبقة للبرامج التعليمية الدولية 

والتقويم السنوي الخاص
تبداأ الدرا�شة بها من الأول من �شبتمرب 2020م، بنظام التعليم عن 

بعد، وت�شتكمل هذه املدار�س العام الدرا�شي بنظام التعليم املدمج 

يف الأول من نوفمرب 2020م.

 المدارس الخاصة
 التي تتبع التقويم الوزاري

)أحادية/ثنائية(
التعليم  بنظام  2020م  نوفمرب  من  الأول  يف  الدرا�شي  العام  تبداأ 

املدمج وفق البيان ال�شادر من اللجنة العليا حول العام الدرا�شي 

2021/2020م، ويكون بعودة جميع الأطفال ملرحلة التعليم املبكر، 

وطلبة مرحلة التعليم املدر�شي لل�شفوف )1-12(. ويكون بالتناوب 

اليومي/الأ�شبوعي ح�شب اإمكانيات املدر�شة.

التعليم المبكر
بح�شور  ويتم  2020م،  نوفمرب  من  الأول  يف  الدرا�شي  العام  يبداأ 

الأطفال على فرتتني خالل اليوم الواحد ح�شب اإمكانيات املدر�شة.

هذه  يف  العمل  لتنظيم  واإج����راءات  موجهات  ع��دة  و�شع  مت  وق��د 

املدار�س اخلا�شة من بينها: التقيد بالقوانني والت�شريعات اخلا�شة 

البيانات  ت�شمل حماية  والتي  ال�شلطنة  بها يف  املعمول  بال�شيا�شات 

الإلكرتونية.  بالإ�شاءة  اخلا�شة  القوانني  ومراعاة  واخل�شو�شية 

و�شمان �شالمة الطلبة والكوادر العاملة يف املدر�شة وحمايتهم من 

التدريبية  الربامج  تقدمي  خالل  من  الإلكرتوين،  والتنمر  البتزاز 

والتوعوية الالزمة، واللتزام بالإجراءات الحرتازية الوقائية وفق 

وثيقة الإجراءات ال�شحية يف املدار�س احلكومية واخلا�شة.

الخطط الدراسية 
تقوم املدار�س بتقدمي برنامج درا�شي تكميلي ي�شتند على تعوي�س 

الطلبة الكفايات واملهارات واملعارف الأ�شا�شية يف املواد الدرا�شية 

التي فاتتهم نتيجة للظروف التي مرت بها املدار�س خالل الف�شل 

ب�شبب  2020/2019م  املن�شرم  الدرا�شي  للعام  الثاين  الدرا�شي 

اجلائحة. وكذلك �شتقوم املدار�س املطبقة للربامج الدولية باإعداد 

تعتمده  ما  وفق  املنهج  توزيع  لإع��ادة  قبلها  من  الدرا�شية  اخلطط 

فيتم  اللغة  ثنائية  املدار�س  اأما  الربامج.  لهذه  املانحة  املوؤ�ش�شات 

بالتن�شيق مع املديرية العامة لتطوير املناهج والطالع على اخلطة 

املو�شوعة للمدار�س العامة )احلكومية( وجاري العمل يف النتهاء 

من اخلطط للمدار�س ثنائية اللغة.

 طلبة التربية
الخاصة

مت و�شع جمموعة من الإج��راءات منها التفاق مع ويل الأمر على 

اخلطة الفردية والطريقة التي تنا�شب تقدمي اخلدمة ح�شب احلالة 

للطفل/ بعد  عن  اأو  مبا�شرة  ب�شورة  اخلدمة  لتقدمي  واحلاجة 

حتى  ال�شالمة  اإج��راءات  على  الطلبة  تدريب  مراعاة  مع  الطالب 

ت�شبح جزءا من برناجمهم اليومي.
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المالحق      


