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مقدمة

يف �شوء �شعي الوزارة اإىل توفري فر�س التعليم الآمن مبا ي�شمن احلفاظ على �شالمة الطلبة و�شحتهم وخا�شة 

يف ظل ا�شتمرار جائحة كورونا، ومع تاأكيد اللجنة العليا املكلفة ببحث اآلية التعامل مع جائحة كورونا بتاريخ 

21 اأكتوبر 2020م لبدء العام الدرا�شي يف يوم الأحد املوافق الأول من نوفمرب 2020م، واعتماد منهج التعليم 

املدمج مع  التعليم الإلكرتوين بالرتكيز على التعليم عن بعد؛ فان الوزارة مل تاألو جهدا يف تنفيذ كافة التدابري 

ال��وزاري )2020/176(  القرار  وفق  املدار�س  لت�شغيل  العام  الإطار  وردت يف  التي  وال�شوابط  والإج��راءات 

واعتبار الوثائق التنظيمية امل�شاحبة للقرار م�شدرًا مرجعيًا لتو�شيح اآليات تفعيل التعليم املدمج ب�شكل عام، 

وتفعيل التعليم الإلكرتوين كمكون حموري يف العملية التعليمية ب�شكل خا�س.

وبناء على ما �شبق ، فاإن هذه الن�شرة �شت�شلط ال�شوء على املوجهات 

العامة لت�شغيل املدار�س اعتمادا على نهج التعليم املدمج، والرتكيز 

الكثافة  ذات  املدار�س  ت�شغيل  يتم  حيث  الإلكرتوين،  التعليم  على 

املنخف�شة الواقعة يف التجمعات ال�شكانية ذات الكثافة املنخف�شة 

التعليم  خالل  من  اجلائحة  بانت�شار  التاأثر  والقليلة  املتو�شطة،   /

املدمج بنظام الدوام املدر�شي الكامل )100 %( ، وبنظام التناوب 

اأ�شبوع باأ�شبوع  يف املدار�س ذات الكثافة املتو�شطة، وذلك فق اخلطة 

العام  الإط��ار  يف  اإليها  وامل�شار  ال�شاأن  هذا  يف  املعتمدة  الدرا�شية 

التعليم  على  بالرتكيز  الإلكرتوين  التعليم  ويتم  املدار�س،  لت�شغيل 

عن بعد لطلبة ال�شفوف )1- 11( يف باقي املدار�س وفق اخلطة 

ال�شف  طلبة  تعليم  يتم  بينما  ال�شاأن،  هذا  يف  املعتمدة  الدرا�شية 

الثاين  ال�شف  ت�شم  التي  ال�شلطنة  مدار�س  كافة  يف  ع�شر  الثاين 

الكامل  املدر�شي  الدوام  بنظام  �شواء  املدمج  التعليم  بنظام  ع�شر 

الحرتازية  الإج��راءات  وفق  باأ�شبوع   اأ�شبوع  بنظام  اأو   ،)% 100(

ال�شحية واملحددات التي اعتمدها الوزارة يف الإطار العام لت�شغيل 

املدار�س واخلطة الدرا�شية املعتمدة يف هذا ال�شاأن.
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وجميع �� والإداري��ة  التدري�شية  والهيئة  الطلبة  �شالمة  اعتبار 

ال�شركاء اأولوية ق�شوى.

املدر�شية �� البيئة  يف  ال�شحية  الإج������راءات  وث��ي��ق��ة  تعترب 

مع  التعامل  يف  الأ�شا�شية  املرجعية  ال�شحي(  )الربتوكول 

الإجراءات الحرتازية والوقائية باملدار�س.

الكثافة �� ذات  املدار�س  باملحافظة  التعليمية  املديرية  حتدد 

املناطق  يف  املتو�شطة  الكثافة  ذات  وامل��دار���س  املنخف�شة 

والقرى البعيدة القليلة التاأثر بانت�شار جائحة فريو�س كورونا 

والتطوير  للتخطيط  العامة  املديرية  من  كل  مع  بالتن�شيق 

ال�شحية  للخدمات  العامة  واملديرية  بالوزارة،  الإ�شرتاتيجي 

باملحافظة.

على �� والأ�شرة  املدر�شة  قبل  من  الطلبة  على  التاأكيد  �شرورة 

متابعة املن�شات التعليمية والقنوات التلفزيونية، وذلك بهدف 

الطالع على الدرو�س التعليمية والأن�شطة التعليمية التي يتم 

رفعها على املن�شة التعليمية وذلك جلميع املواد الدرا�شية.

اليوم �� بالربنامج  امل��دم��ج  للتعليم  املطبقة  امل��دار���س  تلتزم 

الدرا�شي وفق الت�شنيف امل�شار اإلية يف الإطار العام لت�شغيل 

املدار�س للعام الدرا�شي 2021/2020م.

املتزامن �� للتدري�س  الأق���ل  على  واح���دة  �شاعة  تخ�شي�س 

يف  الواحدة  لل�شعبة  درا�شية  م��ادة  لكل   )11-1( لل�شفوف 

املن�شة  عرب  بطالبه  املعلم  للتقاء  وذلك  الواحد،  الأ�شبوع 

التغذية  وتقدمي  ا�شتف�شاراتهم  على  والإجابة  الإلكرتونية، 

هذه  خالل  من  ميكن  كما  اأعمالهم،  على  املبا�شرة  الراجعة 

ال�شاعة املتزامنة تقييم اأعمالهم.

عرب �� اإلكرتونيا   )11-1( لل�شفوف  الطلبة  تعلم  تقومي  يتم 

املن�شة الإلكرتونية، وفقا للتف�شيل املحدد بوثائق تقومي تعلم 

الطلبة للمواد الدرا�شية التي متت مواءمتها.

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

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

التقومي الإلكرتوين.

وت�شحيح �� ومتابعة  الأن�شطة،  باإعداد  يقومون  املعلمني  جميع 

اأعمال الطلبة وتقييمها يف املن�شة التعليمية اللكرتونية.

ملبنى �� الطلبة  ح�شور  مواعيد  تنظيم  املدار�س  اإدارات  على 

لتقدمي  لذلك،  الحتياج  حال  يف  معلميهم  ملقابلة  املدر�شة 

مع  حم��دد،  ج��دول  وف��ق  العلمية،  امل��ادة  يف  وخا�شة  الدعم 

مراعاة الإجراءات الحرتازية ال�شحية.

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

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

التعليمية  للمديريات  املرونة  منح  و  ال�شحية،  ب��الإج��راءات 

باملحافظات بحيث تقوم مبا يلزم للتغلب على التحديات التي 

قد تطراأ يف هذا ال�شاأن ، بالإ�شافة اإىل درا�شة اإمكانية حتويل 

دوام الهيئة الإدارية والتدري�شية باملدار�س امل�شائية اإىل الفرتة 

ال�شباحية يف ظل عدم وجود الطلبة.

يف �� واملعلمني  الطلبة  ت�شكني  ا�شتكمال  املدار�س  اإدارات  على 

الف�شول الفرتا�شية يف من�شة جوجل كال�س روم لل�شفوف 

نهاية  قبل   )4-1( لل�شفوف  ال���وزارة  ومن�شة   ،)12-5(

اخلام�س من نوفمرب 2020م.

التاأكيد على تدري�س الربنامج التكميلي للمناهج الدرا�شية يف ��

بداية العام الدرا�شي اأو بالتزامن مع تدري�س مناهج ال�شفوف 

اجلديدة وذلك عرب املن�شات الإلكرتونية.

يف �� اإليه  امل�شار  التعليمي  املحتوى  نف�س  تدري�س  على  التاأكيد 

الإطار العام لت�شغيل املدار�س.

 أوال: 
موجهات عامة

 / الدرا�شي 2020  العام  ال�شلطنة خالل  املدار�س يف  لت�شغيل  املعتمد  العام  الإطار  ورد يف  اللتزام مبا  التاأكيد على  مع 

 2021 يف ظل ا�شتمرار جائحة كورونا )كوفيد 19(، فاإن اعتماد التعليم املدمج مع الرتكيز على تفعيل التعليم الإلكرتوين 

)خا�شة التعليم عن بعد( يكون وفقًا للموجهات الآتية:
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يكون الوقت املخ�ش�س للتعليم املتزامن لكل مرحلة درا�شية وفق الآتي:��

الفرتة الزمنية املرحلة الدرا�شية م

الوقت املخ�ش�س للتدري�س املتزامن لهذه ال�شفوف ملدة ثالث �شاعات يف الفرتة )11- 2( ��

ظهرا.

يكتفى بالتعليم الإلكرتوين املتزامن لل�شف الأول للمواد الأ�شا�شية فقط :)الرتبية الإ�شالمية 

واللغة العربية والريا�شيات واللغة الإجنليزية(، بينما تبقى املواد الأخرى كمواد اإثرائية ل يتم 

تقومي التالميذ فيها.

ال�شفوف )1 – 4( 1

الوقت املخ�ش�س للتدري�س املتزامن لهذه ال�شفوف من ال�شاعة الثامنة �شباحا اإىل ال�شاعة ��

احلادية ع�شرة ظهرا.

وفق �� الواحد،  الأ�شبوع  يف  اأدنى  كحد  واحدة  مرة  بالتزامن  درا�شية  مادة  كل  تدري�س  يتم 

اخلطة الدرا�شية املعتمدة يف هذا ال�شاأن.

ال�شفوف )5 -11( 2

الوقت املخ�ش�س للتدري�س املتزامن لهذا ال�شف من ال�شاعة الثامنة �شباحا وحتى الثانية ��

ظهرا.

درا�شية �� مادة  كل  تدري�س  يتم  ع�شر،  الثاين  ال�شف  بها  التي  املدار�س  اإغالق  مت  حال  يف 

بالتزامن مرة واحدة كحد اأدنى يف الأ�شبوع الواحد وفق اخلطة الدرا�شية املعتمدة يف هذا 

ال�شاأن.

ال�شف الثاين ع�شر 3

زمن �� لتوزيع  مدر�شي  جدول  باإعداد  املدار�س  اإدارات  تقوم  

وامل�شار  ت�شنيف  لكل  املعتمدة  الدرا�شية  اخلطة  وفقا  التعلم 

حتديد  يتم  اأن  على  املدار�س،  لت�شغيل  العام  الإطار  يف  اإليها 

�شف  لكل  املخ�ش�س  الوقت  ح�شب  املتزامن  للتعليم  موعد 

درا�شي وفق ما ذكر يف اجلدول اأعاله.

للتعليم �� الأوقات  تكييف  يف  املرونة  التعليمية  املديريات  متنح 

الإمكانات  وفق  املدار�س  مع  بالتن�شيق  املتزامن  الإلكرتوين 

املتوفرة.

وقت �� حتديد  يف  املرونة  باملحافظة  التعليمية  للمديرية  متنح 

بني  التن�شيق  بعد  وذل��ك   )4-1( ال�شفوف  لطلبة  ال���دوام 

املدر�شة واأولياء الأمور.

اأثناء �� وجوههم  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  باإظهار  اللتزام 

التدري�س يف التعليم الإلكرتوين املتزامن.

اخلا�شة �� الرتبية  م��دار���س  يف   )11-1( ال�شفوف  ت�شغيل 

اخلطاب  ب��ن  عمر  معهد  لل�شم،  الأم���ل  )م��در���ش��ة  الثالثة 

للمكفوفني، مدر�شة الرتبية الفكرية( عرب التعليم الإلكرتوين 

املتزامن وغري املتزامن وفق املحددات امل�شار اليها يف الطار 

العام لت�شغيل مدار�س الرتبية اخلا�شة، بينما يتم تعليم طلبية 

ال�شف الثاين ع�شر يف مدر�شة الأمل لل�شم ومعهد عمر بن 

اخلطاب للمكفوفني وفق نظام اأ�شبوع باأ�شبوع.

تعليم طلبة �� باملحافظات يف  التعليمية  للمديرية  املرونه  متنح 

الإلكرتوين وفق  التعليم  اأو  املبا�شر  الدمج باحل�شور  �شفوف 

الإمكانات املتاحة والإجراءات الإحرتازية ال�شحية. 

يف حالة ظهور اأو ا�شتباه فريو�س كورونا باملدر�شة، تقوم اإدارة ��

املدر�شة بالإجراءات الالزمة املتفق عليها مع وزارة ال�شحة 

)املراكز ال�شحية التي تقع �شمن اإطار املدر�شة( وبالتن�شيق 

وموافاتها  باملحافظة  والتعليم  للرتبية  العامة  املديرية  مع 

اإلكرتونيًا باأعداد امل�شابني واملخالطني وفق الأ�ش�س املحددة 

من قبل وزارة ال�شحة متهيدًا لتخاذ الإجراء املنا�شب.
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التصنيف األول: 

التجمعات  يف  الواقعة  باملدار�س   )12-1( الدرا�شية  ال�شفوف 

ال�شكانية ذات الكثافة املنخف�شة/ املتو�شطة القليلة التاأثر بانت�شار 

جائحة فريو�س كورونا يتم تعليم طلبتها بنظام التعليم املدمج من 

خالل الدوام املدر�شي الكامل )100 %( يف املدار�س ذات الكثافة 

ذات  املدار�س  يف  باأ�شبوع   اأ�شبوع  التناوب  وبنظام  املنخف�شة، 

الكثافة املتو�شطة، وفقًا للخطة الدرا�شية املعتمدة يف هذا ال�شاأن 

وامل�شار اإليها يف الإطار العام لت�شغيل املدار�س.

 ثالثا: 
الخطة الدراسية

 الخطة الدراسية للمدارس ذات الكثافة المنخفضة الواقعة في التجمعات السكانية 
ذات الكثافة المنخفضة/ المتوسطة:

التصنيف الثاني:

خ��ارج  تقع  ال��ت��ي  امل��دار���س  يف   )11  -1( ال��درا���ش��ي��ة  ال�شفوف 

الإلكرتوين  التعليم  بنظام  طلبتها  تعليم  يتم  الأول  الت�شنيف 

وفق  بعد(،  عن  التعليم  املبا�شر)خا�شة  وغري  املبا�شر  الكامل 

اخلطة الدرا�شية املعتمدة يف هذا ال�شاأن وامل�شار اإليها يف الإطار 

العام لت�شغيل املدار�س. 

التصنيف الثالث:

ال�شف الثاين ع�شر يف املدار�س التي تقع خارج الت�شنيف الأول 

الدوام  �شواء من خالل  املدمج  التعليم  بنظام  تعليم طلبتها  يتم 

املدر�شي الكامل )100 %(، اأو بنظام اأ�شبوع باأ�شبوع وفق اخلطة 

العام  الإطار  اإليها يف  وامل�شار  ال�شاأن  املعتمدة يف هذا  الدرا�شية 

لت�شغيل املدار�س. 

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.

ثانيا: 
اعتمادا  2021/2020م  الدراسي  للعام  التشغيل  آلية  وفق  المدارس  تصنيف 

على منهج التعليم المدمج مع التركيز على تفعيل التعليم عن بعد

يتم تعليم الطلبة خالل العام الدرا�شي القادم 2021/2020 وفق الت�شنيف الآتي:

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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ي��ت��م ت��دري�����س م����ادة ال��رتب��ي��ة الإ���ش��الم��ي��ة ب��ال��ت��ب��ادل م��ع م��ادة ��

 .)10-1 ال�شفوف  يف  ب��اأ���ش��ب��وع  )اأ���ش��ب��وع  احلياتية   امل��ه��ارات 

للمهارات  و�شاعتان  الإ���ش��الم��ي��ة،  الرتبية  �شاعات   6( مبعدل 

احلياتية( خالل ال�شهر الواحد

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

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

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

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

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

ال�شف العا�شر.

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 للمدارس ذات الكثافة 
 المتوسطة الواقعة في التجمعات السكانية 

ذات الكثافة المنخفضة / المتوسطة:

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 

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

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.

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

باحل�شور املبا�شر يف الغرف ال�شفية للمواد الدرا�شية )الرتبية 

والدرا�شات  الإجنليزية  واللغة  العربية  واللغة  الإ�شالمية 

والكيمياء  وال��ف��ي��زي��اء  وال��ري��ا���ش��ي��ات  وال��ع��ل��وم  الجتماعية 

ال�شفني)11و12(  يف  الختيارية  امل��واد  وكذلك  والأح��ي��اء 

واملو�شحة يف  ال�شاأن  املعتمدة يف هذا  الدرا�شية  وفق اخلطة 

اجلدول رقم )2(.

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 اأن تقوم باإعداد جدول مدر�شي لتوزيع ��

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   �

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.

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

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   �

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   �

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(.

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

يف  اإليه  وامل�شار  الكثافة  قليلة  للمدار�س  املحدد 

الإطار العام لت�شغيل املدار�س.

مع التاأكيد على الطلبة يف الأ�سبوع الذي يكونون يف البيت القيام 

بالآتي:

لتلقي �� الإلكرتونية  التعليمية  املن�شة  على  واحل�شور  اللتزام 

التعليم يف مواد املهارات الفردية واملهارات احلياتية وتقنية 

املعلومات وخدمة التوجيه املهني مبا ل يقل عن �شاعة درا�شية 

يتم  التعليمية  املن�شة  دخول  جدول  ح�شب  اليوم،  يف  واحدة 

ح�شورهم  ت�شجيل  ويتم  املدر�شة،  اإدارة  قبل  من  اإع���داده 

كالأن�شطة  منهم  مطلوب  هو  ما  وتنفيذ  اإلكرتونيًا،  وغيابهم 

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

اللتزام بالتعلم الذاتي وتنفيذ الأن�شطة والواجبات وامل�شاريع ��

با�شتخدام  للدرو�س  والتح�شري  منهم  املطلوبة  والتقارير 

وفق  الدرا�شية  امل��واد  لبقية  الإلكرتونية  التعليمية  املن�شة 

اجلدول املعد من قبل املدر�شة يف هذا ال�شاأن.
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اجلدول رقم )2(

اخلطة الدرا�شية للمدار�س ذات الكثافة املتو�شطة الواقعة يف التجمعات ال�شكانية ذات الكثافة املنخف�شة/ املتو�شطة التي يتم فيها تدري�س 

الطلبة بن�شبة 50%. )اأ�شبوع باأ�شبوع(
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22----------التاريخ 
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 يتم تدري�س مواد املهارات الفردية يف ال�شفني )11 -12( ��

�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 الواقعة يف التجمعات ال�شكانية ذات الكثافة املنخف�شة/ 

املتو�شطة ) عندما يكونوا الطلبة بالبيت(.
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-11111111111تقنية املعلومات

11----------مهارات اللغة الإجنليزية 

11----------الأحياء 

11----------الكيمياء 

11----------الفيزياء

11----------اجلغرافيا

11----------التاريخ 

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

وفقا  املتزامن  وغ��ري  املتزامن  للتعليم  ���ش��واء  التعلم  زم��ن 

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

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

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

ال�شفوف  يف  املهني  التوجيه  وم��ادة  املعلومات  تقنية  وم��ادة 

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

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

الطلبة عن بعد.

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 للصفوف )1 - 11( التي يتم 
تدريسها بنظام التعليم اإللكتروني بالكامل:

مدر�شي  ج��دول  ب��اإع��داد  تقوم  اأن  امل��دار���س  اإدارات  على 

واملواد  املعلمني  ولعدد  لل�شفوف  وفقا  التعلم  زمن  لتوزيع 

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

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

بحيث يكون لدى كل طالب جدول مدر�شي حمدد يقوم من 

خالله بح�شور الدرو�س عن بعد وكاأنه داخل املدر�شة، )15 

�شاعة درا�شية يف الأ�شبوع مبعدل ثالث �شاعات يوميا، على 

اأن ي�شمل �شاعة واحدة متزامنة كحد اأدنى يف الأ�شبوع لكل 

مادة درا�شية وفق اخلطة الدرا�شية املعتمدة يف هذا ال�شاأن، 

وامل�شار  لتنفيذها  املخ�ش�س  الوقت  وفق  حتديدها  ويتم 

اإليها يف املوجهات العامة(.

مع التاأكيد على الطلبة القيام بالآتي:

اللتزام باحل�شور على املن�شة التعليمية الإلكرتونية يف الوقت ��

قبل  من  املحدد  اجلدول  ح�شب  املتزامن  للتعليم  املخ�ش�س 

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

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

والتقارير والتح�شري للدرو�س القادمة.

اللتزام بالتعلم الذاتي وتنفيذ الأن�شطة والواجبات وامل�شاريع ��

با�شتخدام  للدرو�س  والتح�شري  منهم  املطلوبة  والتقارير 

قبل  من  املعد  اجل��دول  وف��ق  الإلكرتونية  التعليمية  املن�شة 

املدر�شة يف هذا ال�شاأن.
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اجلدول رقم )4(

اخلطة الدرا�شية للمدار�س يف حال اإغالقها كليا وتفعيل التعليم الإلكرتوين بالكامل 
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املهارات املو�شيقية

1111111111

11

-1تقنية املعلومات

11----------مهارات اللغة الإجنليزية 

11----------الأحياء 

11----------الكيمياء 

11----------الفيزياء

11----------اجلغرافيا

11----------التاريخ 

--1---------التوجيه املهني
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الرتبية �� م��ادة  مع  بالتبادل  احلياتية  املهارات  م��ادة  تدري�س  يتم 

�شاعات  )�شت   )10-1 ال�شفوف  يف  باأ�شبوع  )اأ�شبوع  الإ�شالمية 

خالل  احلياتية  املهارات  ملادة  و�شاعتان  الإ�شالمية  الرتبية  ملادة 

ال�شهر الواحد(.

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

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

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

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

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

ال�شف العا�شر.

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 للصف الثاني عشر:

اأول: اخلطة الدرا�شية بنظام احل�شور بالكامل )100 %(:

يتم تدري�س طلبة ال�شف الثاين ع�شر جميع املواد الدرا�شية ��

 %100 بن�شبة  املدر�شي  املبنى  داخل  وم�شتمر  مبا�شر  ب�شكل 

دون انقطاع، ح�شب اخلطة الدرا�شية املعتمدة يف هذا ال�شاأن 

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 )5(.

ثانيا: اخلطة الدرا�شية بنظام احل�شور بالتناوب اإ�شبوع باإ�شبوع:

)تدري�س �� الأ�شابيع  نظام  وف��ق  ع�شر  الثاين  ال�شف  ت�شغيل 

الطلبة اأ�شبوع باأ�شبوع(، بحيث يتم تدري�س ما ل يتجاوز عن 

اأ�شبوع كامل ويتم تدري�س  16 طالبا يف ال�شعبة الواحدة ملدة 

بقية الطلبة يف الأ�شبوع الذي يليه وهكذا، على اأن يتم تكليف 

التعليمية  املن�شة  وا�شتخدام  والواجبات  بالأن�شطة  الطلبة 

)التعليم عن بعد( يف الأ�شابيع التي يكون فيها الطلبة بالبيت.

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

باحل�شور املبا�شر يف الغرف ال�شفية جلميع املواد الدرا�شية 

عندما  بالتزامن  تدري�شها  يتم  املهني  التوجيه  مادة  ا  )عد 

يكون الطالب بالبيت( وفق اخلطة الدرا�شية املعتمدة يف هذا 

ال�شاأن واملو�شحة يف اجلدول رقم )6(

الأ�شبوع الذي يكون فيه الطلبة بالبيت، يتم تدري�شهم عن بعد ��

واملو�شحة يف  ال�شاأن  املعتمدة يف هذا  الدرا�شية  وفق اخلطة 

التوجيه املهني وغري  اجلدول رقم )4( ب�شكل متزامن ملادة 

متزامن لبقية املواد الدرا�شية من خالل التعلم الذاتي وتنفيذ 

املن�شة  با�شتخدام  للدرو�س  والتح�شري  والواجبات  الأن�شطة 

التعليمية الإلكرتونية لبقية املواد الدرا�شية.

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

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:

اجلدول رقم )5(

بالكامل  احل�شور   بنظام  ع�شر  الثاين  لل�شف  الدرا�شية  اخلطة 

بن�شبة %100.

الثاين ع�شر املادة

2الرتبية الإ�شالمية 

3اللغة العربية 

3اللغة الإجنليزية

1الدرا�شات الجتماعية

2الريا�شي�ات

العلوم

فيزياء 

1 كيمياء 

اأحياء

-املهارات احلياتية 

1الريا�شة املدر�شية

1الفنون الت�شكيلية

1املهارات املو�شيقية

-تقنية املعلومات

1مهارات اللغة الإجنليزية 

1الأحياء 

1الكيمياء 

1الفيزياء

1اجلغرافيا

1التاريخ 

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

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

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.

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

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

الأ�شبوع  يف  تدري�شية  15�شاعة  يت�شمن  الإلكرتونية، 

يتم  املهني  التوجيه  ملادة  واحدة  �شاعة  )منها  الواحد، 

اليوم  يف  �شاعات  ثالث  مبعدل  بالتزامن(،  تدري�شها 

الواحد، ح�شب اخلطة الدرا�شية املعتمدة يف هذا ال�شاأن 

وفق اجلدول رقم )7(.

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

القيام بالآتي:

الإلكرتونية  التعليمية  املن�شة  على  واحل�شور  اللتزام   �

لتلقي التعليم ح�شب جدول دخول املن�شة التعليمية يتم 

اإعداده من قبل اإدارة املدر�شة، ويتم ت�شجيل ح�شورهم 

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

والتح�شري  والتقارير  وامل�شاريع  والواجبات  كالأن�شطة 

للدرو�س القادمة.

والواجبات  الأن�شطة  وتنفيذ  الذاتي  بالتعلم  اللتزام   �

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 )6(

 .%50 بن�شبة  ع�شر  ال��ث��اين  ال�����ش��ف  لطلبة  ال��درا���ش��ي��ة   اخل��ط��ة 

)اأ�شبوع باأ�شبوع(

الثاين ع�شر املادة

2الرتبية الإ�شالمية 

3اللغة العربية 

3اللغة الإجنليزية

1الدرا�شات الجتماعية

3الريا�شي�ات

العلوم

فيزياء 

2 كيمياء 

اأحياء

-املهارات احلياتية 

2الريا�شة املدر�شية

2الفنون الت�شكيلية

2املهارات املو�شيقية

-تقنية املعلومات

2مهارات اللغة الإجنليزية 

2الأحياء 

2الكيمياء 

2الفيزياء

2اجلغرافيا

2التاريخ 

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

ال�شفية  الغرفة  داخل  تدري�شها  يتم  اأن  على  الختيارية،  امل��واد 

كبقية املواد الدرا�شية الأخرى.

اجلدول رقم )7(

اخلطة الدرا�شية  لطلبة ال�شف الثاين ع�شر عندما يكونوا بالبيت  

الثاين ع�شر املادة

1الرتبية الإ�شالمية 

3اللغة العربية 

3اللغة الإجنليزية

1الدرا�شات الجتماعية

2الريا�شي�ات

العلوم

فيزياء 

1 كيمياء 

اأحياء

-املهارات احلياتية 

1الريا�شة املدر�شية

1الفنون الت�شكيلية

1املهارات املو�شيقية

-تقنية املعلومات

1مهارات اللغة الإجنليزية 

1الأحياء 

1الكيمياء 

1الفيزياء

1اجلغرافيا

1التاريخ 

1التوجيه املهني
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 رابعا: 
آلية تقويم تعلم 

الطلبة
احل�شور �� بنظام  تعليمهم  يتم  الذين  الطلبة  تعلم  تقومي  يتم 

املبا�شر بالكامل )100%( واحل�شور بالتناوب اأ�شبوع لأ�شبوع 

الكثافة  ذات  واملدار�س  املنخف�شة  الكثافة  ذات  املدار�س  يف 

الوثيقة  بنود  بع�س  مواءمة  وثيقة  يف  ورد  ما  وفق  املتو�شطة 

)الن�شخة   )12-1( لل�شفوف  الطلبة  تعلم  لتقومي  العامة 

املعدلة( واملتوافق مع نهج التعليم املدمج.

يف �� ورد  ما  وف��ق  ع�شر  الثاين  ال�شف  طلبة  تعلم  تقومي  يتم 

الطلبة  تعلم  لتقومي  العامة  الوثيقة  بنود  وثيقة مواءمة بع�س 

نهج  مع  واملتوافق  املعدلة(  )الن�شخة   )12-1( لل�شفوف 

التعليم املدمج.

تدري�شهم �� يتم  ال��ذي   )11-1( لل�شفوف  الطلبة  تقومي  يتم 

بنظام التعليم الإلكرتوين الكلي على النحو الآتي:

1. تالميذ الصفوف )4-1(: 

ف  يقوم التالميذ تقوميا م�شتمرا بن�شبة 100% كاملعتاد، بحيث ُتوظَّ

ال�شفوف  هذه  لتالميذ  املخ�ش�شة  الإلكرتونية  التعليمية  املن�شة 

لتقدمي اأن�شطة تقوميية لهم ومتابعة اأدائهم من ِقَبل معلمي �شفهم 

لدى  املن�شة  ا�شتخدام  امكانية  عدم  ويف حال  املن�شة،  هذه  عرب 

تالميذ بع�س املدار�س يتم تطبيق اأدوات تقومي تعلم التالميذ وفق 

املواد  التالميذ يف  تعّلم  تقومي  وثائق  املقرتحة يف  البديلة  الآليات 

على  ال�شتثنائي  العام  لهذا  مواءمتها  مت  التي  املختلفة  الدرا�شية 

اأن تقوم املدار�س بالتن�شيق مع املديرية التعليمية يف املحافظة وفق 

ظروف كل تلميذ باملدر�شة. 

بالن�شبة لل�شف الأول الأ�شا�شي يتم تقييم التالميذ فقط يف املواد 

الجنليزية  واللغة  العربية  واللغة  الإ�شالمية،  الرتبية  التالية: 

تقومي  يتم  ل  اإثرائية  مواد  تعترب  املواد  باقي  بينما  والريا�شيات، 

التالميذ فيها.

الفرتات  التالميذ ح�شب  اأداء  تقارير  اإعداد  يتم  ذلك  على  وبناًء 

واملواعيد املحددة.

2. طلبة الصفوف )5- 9(: 

يتم تقومي الطلبة تقوميا م�شتمرا على م�شتوى املدر�شة، وفق الن�شب 

نهاية  امتحان  يطبق  حيث  التقومي،  اأدوات  من  اأداة  لكل  املحددة 

املدر�شة  المتحان على م�شتوى  بن�شبة 40% )يعد  الدرا�شي  العام 

درا�شية(،  م��ادة  لكل  املحددة  المتحانية  املوا�شفات  على  بناء 

املهارات  م��واد  با�شتثناء  الأخ���رى-  التقومي  اأدوات   %  60 ون�شبة 

الفردية وتقنية املعلومات واملهارات احلياتية تقوم تقوميًا م�شتمرًا 

الطلبة  تعلم  تقومي  بوثائق  املحدد  للتف�شيل  ووفقًا  بن�شبة %100- 

للمواد الدرا�شية املختلفة التي مت مواءمتها لهذا العام ال�شتثنائي. 

الختبارات  فيهم  مبا  التقومي  اأدوات  جميع  تطبيق  يتم  اأن  على 

الق�شرية  وامتحانات نهاية العام الدرا�شي عرب املن�شة التعليمة 

الإلكرتونية املعتمدة يف الوزارة، ويف حال عدم امكانية ا�شتخدام 

اأدوات  تطبيق  يتم  املدار�س  بع�س  يف  الطلبة  بع�س  لدى  املن�شة 

تعّلم  تقومي  وثائق  يف  املقرتحة  البديلة  الآليات  وفق  التعلم  تقومي 

الطلبة يف املواد الدرا�شية املختلفة بعد قيام املدر�شة بالتن�شيق مع 

املديرية التعليمية يف املحافظة، وفقًا لظروف هوؤلء الطلبة، وتبًعا 

لل�شوابط املحددة يف وثائق تقومي تعّلم الطلبة يف املواد الدرا�شية 

الطلبة  لهوؤلء  الأداء  تقارير  وُتعد  امل�شداقية.  ل�شمان  املختلفة 

ح�شب الفرتات واملواعيد املحددة.

3. طلبة الصفين )10- 11(:

يتم تقومي الطلبة تقوميا م�شتمرا على م�شتوى املدر�شة، وفق الن�شب 

املقررة  الدرا�شية  املواد  اأداة بحيث يطبق  يف جميع  املحددة لكل 

لهذين ال�شفني - با�شتثناء مواد املهارات الفردية وتقنية املعلومات 

بن�شبة  م�شتمرًا  تقوميًا  تقوم  العا�شر  بال�شف  احلياتية  واملهارات 

100% - امتحان نهاية العام الدرا�شي بن�شبة 50% )يعد المتحان 

على م�شتوى املدر�شة بناء على املوا�شفات المتحانية املحددة لكل 

مادة درا�شية (، ون�شبة 50 % اأدوات التقومي الأخرى، وفقا للتف�شيل 

املحدد بوثائق تقومي تعلم الطلبة للمواد الدرا�شية املختلفة التي مت 

مواءمتها لهذا العام ال�شتثنائي، على اأن يتم تطبيق جميع اأدوات 

العام  نهاية  وامتحانات  الق�شرية  الختبارات  فيها  مبا  التقومي 

الوزارة،  يف  املعتمدة  الإلكرتونية  التعليمية  املن�شة  عرب  الدرا�شي 

ويف حال عدم اإمكانية ا�شتخدم املن�شة لدى بع�س الطلبة يف بع�س 

املدار�س يتم تطبيق اأدوات تقومي التعلم وفق الآليات املقرتحة يف 

قيام  بعد  املختلفة  الدرا�شية  امل��واد  يف  الطلبة  تعّلم  تقومي  وثائق 

املدر�شة بالتن�شيق مع املديرية التعليمية يف املحافظة وفقًا لظروف 

هوؤلء الطلبة ، وتبًعا لل�شوابط املحددة يف وثائق تقومي تعّلم الطلبة 

يف املواد الدرا�شية املختلفة ل�شمان امل�شداقية. وُتعد تقارير الأداء 

لهوؤلء الطلبة ح�شب الفرتات واملواعيد املحددة.  
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