
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة المدارس ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة المدارس الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/34     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade34                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 تعليم»: تقليص دوام طلبة جميع المراحل ف شهر رمضان»

دب: محمد إبراهيم
اعتمدت مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرس (تعليم) الجدول الزمن للحصص الدراسية لطلبة جميع مراحل التعليم

«رياض األطفال والحلقات األول والثانية والثانوية»، خالل شهر رمضان الريم للعام الدراس 2020-2021؛ حيث
تم تقليص ساعات الدوام، ليبلغ عدد ساعات الدراسة لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة 4 ساعات تقريباً يومياً شاملة

االستراحة والفواصل الزمنية بين الحصص، مقابل 3 ساعات لطلبة الحلقة األول، إل جانب ساعتين لرياض األطفال.
وأقرت المؤسسة 30 حصة أسبوعياً لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة، بواقع 35 دقيقة للحصة الواحدة، مقابل 25 حصة

لطلبة الحلقة األول، وزمن الحصة 30 دقيقة، ويراع توزيع حصص رياض األطفال؛ بحيث يبدأ الدوام من الساعة
الـ10 وينته ف الـ12 ظهراً، مع االلتزام بالفاصل الزمن 5 دقائق بين الحصص الدراسية لجميع المراحل.

وف التفاصيل، أفادت المؤسسة ف تعميم لها، يخاطب مديري المدارس ورياض األطفال، بأن دوام طلبة الحلقة الثالثة
الت تضم طلبة الصفوف (9-12)، يبدأ ف الساعة التاسعة صباحاً، ويستمر حت الواحدة وخمس دقائق، عل أن

يحصل الطلبة عل استراحتين بواقع 10 دقائق لل استراحة، وتون االستراحة األول بعد الحصة الثانية ف الساعة
10:15 ‐ 10:25، والثانية بعد الحصة الرابعة ف الساعة 11:40- 1:5.

فيما يخص طلبة الحلقة الثانية الت تضم طلبة الصفوف «5-8»، يبدأ الدوام ف التاسعة صباحاً ويستمر حت الواحدة
وخمس دقائق، ويحصل الطالب عل استراحتين بواقع 10 دقائق لل استراحة، عل أن تون األول بعد الحصة الثانية

ف الساعة 10:15 ‐ 10:25، والثانية بعد الحصة الرابعة ف الساعة 11:50-11:40.
وف وقفة مع الجدول الزمن للحلقة األول الت تضم الصفوف (1 ‐ 4)، أكدت المؤسسة أن الدوام يبدأ ف الـ9

صباحاً ويستمر حت الـ12، عل أن يحصل الطلبة عل استراحتين بواقع 10 دقائق لل استراحة، تبدأ األول بعد
الحصة الثانية ف الساعة 10:5 ‐ 10:15، والثانية بعد الحصة الرابعة ف الساعة 11:20- 1130.

أما عن الجدول الزمن للحصص الدراسية لرياض األطفال، أكدت ضرورة توزيع البرنامج الزمن للحصص؛ بحيث



يبدأ الدوام من الساعة 10:00 صباحاً وينته الساعة 12 ظهراً.
وشددت المؤسسة عل ضرورة تنسيق وقت الدوام المدرس خالل شهر رمضان مع الطلبة وأولياء األمور والهيئة

اإلدارية والتدريسية ف المدرسة اإلماراتية، وااللتزام بالتوقيت الزمن للحصص الدراسية، لدعم تعلم وتعليم الطلبة،
.وإيقاف جميع مواد األنشطة والفعاليات خالل شهر رمضان


