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اخلطة الدراسية للفصل الدراسي الثاين
2021-2020للعام األكادميي 
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المسار العام–( 12-9الصف )الحلقة الثالثة 

المادة

الجدول الدراس  
  التعلم المدرس  

ون  امن)التعلم اإللكتر (المتر 

G9G10G11G12

G9G10G11G12

مباش  مباش  مباش  مباش  

5544اللغة العربية
بية اإلسالمية 2222التر

1111الدراسات االجتماعية 

ية 44441111اللغة اإلنجلت  

555511الرياضيات

6العلوم المتكاملة
ياء  333الفت  
3الكيمياء 

3
3األحياء 

22علوم الكمبيوتر  
22إدارة األعمال 

22العلوم الصحية 
1111التصميم اإلبداع  واالبتكار 

بية البدنية والصحية 1111التر
1111الفنون

272727273333المجموع

27أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 
(المتزامن)إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني

3أسبوعياً 

30إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر
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المسار العام-الثالثة اللغة –( 12-9الصف )الحلقة الثالثة 

ً المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم  27أسبوعيا
(   نالمتزام)إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني

3أسبوعياً 

30إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر

المادة

الجدول الدراس  
  التعلم المدرس  

ون  امن)التعلم اإللكتر (المتر 

G9G10G11G12

G9G10G11G12

مباش  مباش  مباش  مباش  
5544اللغة العربية

بية اإلسالمية 2222التر
1111الدراسات االجتماعية 

ية 44441111اللغة اإلنجلت  

5555الرياضيات
6العلوم المتكاملة

ياء  333الفت  
3الكيمياء 

3
3األحياء 

22علوم الكمبيوتر  
11إدارة األعمال 

22العلوم الصحية 

1111التصميم اإلبداع  واالبتكار 

بية البدنية و الصحية –الفنون ) مواد األنشطة   1111(التر
11111111اللغة الثالثة

272727273333المجموع
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(المسار العام)( 12-9الصف )الحلقة الثالثة : مدارس اللغة الصينية

ً المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم  27أسبوعيا
(   نالمتزام)إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني

3أسبوعياً 

30إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر

المادة

الجدول الدراس  
  التعلم المدرس  

ون  امن)التعلم اإللكتر (المتر 

G9G10G11G12

G9G10G11G12

مباش  مباش  مباش  مباش  
5544اللغة العربية

بية اإلسالمية 2222التر
1111الدراسات االجتماعية 

ية 44441111اللغة اإلنجلت  

5555الرياضيات
6العلوم المتكاملة

ياء  333الفت  
3الكيمياء 

3
3األحياء 

22علوم الكمبيوتر  
11إدارة األعمال 

22العلوم الصحية 
1111التصميم اإلبداع  واالبتكار 

بية البدنية و الصحية –الفنون ) مواد األنشطة   1111(التر
11111111اللغة الصينية

272727273333المجموع
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المسار المتقدم–( 12-9الصف )الحلقة الثالثة 

المادة

الجدول الدراس  
  التعلم المدرس  

ون  امن)التعلم اإللكتر (المتر 

G9G10G11G12

G9G10G11G12

مباش  مباش  مباش  مباش  

4444اللغة العربية

بية اإلسالمية 2222التر

1111الدراسات االجتماعية 

ية 44331111اللغة اإلنجلت  

55551111الرياضيات

ياء  44441111الفت  

33الكيمياء 

33األحياء 

22علوم الكمبيوتر  

22العلوم الصحية 

11التصميم اإلبداع  واالبتكار 

بية البدنية و الصحية  1111التر

1111الفنون

272727273333المجموع

27أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 
(المتزامن)إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني

3أسبوعياً 

30إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر
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المسار المتقدم–اللغة الثالثة –( 12-9الصف )الحلقة الثالثة 

المادة

الجدول الدراس  
  التعلم المدرس  

ون  امن)التعلم اإللكتر (المتر 

G9G10G11G12

G9G10G11G12

مباش  مباش  مباش  مباش  

4444اللغة العربية

بية اإلسالمية 2222التر

1111الدراسات االجتماعية 

ية 44331111اللغة اإلنجلت  

5555الرياضيات

ياء  44441111الفت  

33الكيمياء 

33األحياء 

22علوم الكمبيوتر  

22العلوم الصحية 

11التصميم اإلبداع  واالبتكار 

بية البدنية و الصحية –الفنون ) مواد األنشطة  1111(التر

11111111اللغة الثالثة 

272727273333المجموع

27أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 
(المتزامن)إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني

3أسبوعياً 

30إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر
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(المسار المتقدم)( 12-9الصف )الحلقة الثالثة : مدارس اللغة الصينية

المادة

الجدول الدراس  
  التعلم المدرس  

ون  امن)التعلم اإللكتر (المتر 

G9G10G11G12

G9G10G11G12

مباش  مباش  مباش  مباش  

4444اللغة العربية

بية اإلسالمية 2222التر

1111الدراسات االجتماعية 

ية 44331111اللغة اإلنجلت  

5555الرياضيات

ياء  44441111الفت  

33الكيمياء 

33األحياء 

22علوم الكمبيوتر  

22العلوم الصحية 

11التصميم اإلبداع  واالبتكار 

1111مواد األنشطة 

11111111اللغة الصينية

272727273333المجموع

27أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 
(المتزامن)إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني

3أسبوعياً 

30إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر
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مسار النخبة–( 12-9الصف )الحلقة الثالثة 

يجب على طلبة الصف الحادي عشر في مسار 
ها النخبة حضور حصص التعلم الذكي التي توفر 

College Board

المادة

الجدول الدراس  
  التعلم المدرس  

ون  امن)التعلم اإللكتر (المتر 

G9G10G11G12

G9G10G11G12

مباش  مباش  مباش  مباش  

3333اللغة العربية

بية اإلسالمية 2222التر

1111الدراسات االجتماعية 

ية 22221111اللغة اإلنجلت  

55551111الرياضيات

ياء  55551111الفت  

3333الكيمياء 

333األحياء 
3

اإلحصاء 
11علوم الكمبيوتر  

11التصميم اإلبداع  واالبتكار 

بية البدنية و الصحية  1111التر

1111الفنون

272727273333المجموع

27أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 
(المتزامن)إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني

3أسبوعياً 

30إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر
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  –( 12-9الصف )الحلقة الثالثة 
المسار التطبيقر

المادة

الجدول الدراس  
  التعلم المدرس  

ون  امن) التعلم اإللكتر (المتر 

G9G10G11G12

G9G10G11G12

مباش  مباش  مباش  مباش  

4444اللغة العربية
بية اإلسالمية 2222التر

1111الدراسات االجتماعية 

ية 44441111اللغة اإلنجلت  
1111الفنون

33331111الرياضيات التطبيقية
التطبيقية 4444العلوم

بية البدنية والصحية 1111التر

11علوم الكمبيوتر 

66771111المهارات التخصصية 

272727273333المجموع

27أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 
(المتزامن)إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني

3أسبوعياً 

30إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر
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المسار العام –الخطة الدراسية الموحدة لألكاديميات 

تدرس مادة التربية األخالقية في الحلقة الثانية فقط * 

المادة

الجدول الدراس  
   التعلم المدرس  

ون  امن)التعلم اإللكتر (المتر 

G6G7G8G9G10G11G12

G6G7G8G9G10G11G12

مباش  مباش  مباش  مباش  مباش  مباش  مباش  
5554444اللغة العربية

2222222التربية اإلسالمية
1111111*  التربية األخالقية/ الدراسات االجتماعية

44444331111111اللغة اإلنجليزية

1111111التربية البدنية والصحية

55555551111111الرياضيات

5556العلوم المتكاملة
333الفيزياء 
3الكيمياء 

3
3األحياء 

111التصميم و التكنولوجيا 

11علوم الكومبيوتر

11العلوم الصحية 

11التصميم اإلبداعي واالبتكار 

الفنون
33333331111111(  األكاديميات ) مهارات العلوم التخصصية 

272727272727273333333المجموع 

المدرسيإجمالي عدد حصص التعلم 
27أسبوعياً  

إجمالي عدد حصص التعلم 
ً (  المتزامن)اإللكتروني 3أسبوعيا

إجمالي عدد حصص التعلم الذكي 
30أسبوعياً 

مدة الحصة الدراسية للتعلم 
المدرسي المباشر

45
دقيقة
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المسار المتقدم –الخطة الدراسية الموحدة لألكاديميات 

تدرس مادة التربية األخالقية في الحلقة الثانية فقط * 

المادة

الجدول الدراس  
   التعلم المدرس  

ون  امن)التعلم اإللكتر (المتر 

G6G7G8G9G10G11G12

G6G7G8G9G10G11G12

مباش  مباش  مباش  مباش  مباش  مباش  مباش  
5554433اللغة العربية

2222222التربية اإلسالمية
1111111*  التربية األخالقية/ الدراسات االجتماعية

44444331111111اللغة اإلنجليزية

1111111التربية البدنية والصحية

5555555الرياضيات
555العلوم المتكاملة

4444الفيزياء 
2الكيمياء 

2
22األحياء 

111التصميم و التكنولوجيا 

11علوم الكومبيوتر

11العلوم الصحية 

11التصميم اإلبداعي واالبتكار 

الفنون
33333442222222(  األكاديميات ) مهارات العلوم التخصصية 

272727272727273333333المجموع 

المدرسيإجمالي عدد حصص التعلم 
27أسبوعياً  

إجمالي عدد حصص التعلم 
ً (  المتزامن)اإللكتروني 3أسبوعيا

إجمالي عدد حصص التعلم الذكي 
30أسبوعياً 

مدة الحصة الدراسية للتعلم 
المدرسي المباشر

45
دقيقة
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الجداول الزمنية المقترحة
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السيناريو األول•

الجدول الزمني للحصص الدراسية
مالحظةإلىمنالحصص

7:308:15الحصة األولى

8:209:05الحصة الثانية

دقيقة9:059:2015االستراحة األولى

9:2010:05الحصة الثالثة

10:1010:55الحصة الرابعة

دقيقة10:5511:1015االستراحة الثانية

11:1011:55الحصة الخامسة

12:0012:45الحصة السادسة

اإلرشادات

دقيقة لجميع المراحلة الدراسية45زمن الحصة الدراسية 

دقائق بين الحصص5االلتزام بالفاصل الزمني 

كتروني على الجميع التقيد بالجدول الزمني لليوم الدراسي اإلل
(المتزامن)

اإللكتروني المباشر يعتمد على المرحلةعدد حصص التعلم
الدراسية والمسار األكاديمي
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السيناريو الثاني•

الجدول الزمني للحصص الدراسية 
مالحظةإلىمنالحصص

8:309:15الحصة األولى

9:2010:05الحصة الثانية

دقيقة10:0510:2015االستراحة األولى

10:2011:05الحصة الثالثة

11:1011:55الحصة الرابعة

دقيقة11:5512:1015االستراحة الثانية

12:1012:55الحصة الخامسة

1:001:45الحصة السادسة

اإلرشادات

دقيقة لجميع المراحلة الدراسية45زمن الحصة الدراسية 

دقائق بين الحصص5االلتزام بالفاصل الزمني 

على الجميع التقيد بالجدول الزمني لليوم الدراسي
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شكرا لكم ،،


