
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   
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https://almanahj.com/ae/grade34                   
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الجداول الدراسية للتعليم الهجين للعام
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المدرسة اإلماراتية الذكية

التعلم المدرسي نظام التعلم في المدرسة اإلماراتية الذكية يجمع بين أسلوب التعلم اإللكتروني للمواد الدراسية باإلضافة إلى

تناغم مع رؤية التقليدي بحيث يتم تحقيق نواتج التعلم المتعلقة بالمناهج الدراسية عن طريق أساليب تعليمية جديدة ت

لدراسي يتم بناء هذا النظام مع األخذ بعين االعتبار عدة عوامل تتعلق بالمنهاج ا. وزارة التربية والتعليم المستقبلية

العملياتية األخرىوعملية التقييم واالمتحانات وأيام التمدرس والميزانيات الدراسية والبنية التحتية االفتراضية والمتطلبات

رؤية
مستقبلية

مضمار
التنافس

هدف
وطني

ورؤية وزارة التربية و التعليم المستقبلية2071مدرسة تسعى الستدامة التعليم وتتناغم مع مئوية الدولة 

دون التقيد بمكان وتقدم فرص تعليمية وتدريبية ومنصات للتعلم تعتمد على المتعلم نفسه، لتلبية احتياجاته التعليمية

ولوجيا المعلومات وزمان معينين، وتتسم بديناميكيَّة التفاعل مع الوسط المحيط بطريقة ذكية وفعَّالة باالعتماد على تكن

اإللكترونيوالتحول الرقمي على نطاق واسع في العملية التعليمية بكافة جوانبها سواء التعليم المدرسي أو
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ي المدرسة اإلماراتية الذكية
أنواع التعلم ف 

ي 
ون  التعلم اإللكتر

ي ي تم تشمل أنشطة التعلم الت 
يمية تقديمها عبر المنصات التعل
بية المختلفة التابعة لوزارة الب  

.والتعليم

التعلم المدرسي 

ليدية اتباع أساليب التمدرس التق
ة ن بحيث يتم التواصل مباشر بي 

المعلم والطلبة خالل الحصة 
ي الصف الدراسي 

الدراسية فن
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ي المدرسة اإلماراتية الذكية
خصائص التعلم ف 

التعلم 
ي 
ون  اإللكتر
المباش  

ال حاجة لوجود معلم أثناء حصص
ي 
التعلم الذات 

التوقيت أكبر مرونة ويحدده 
الطالب

ي 
يركز عىل زيادة العمق المعرفن

والمهاري للطلبة

ي 
وتن تكون حصة التعلم اإللكب 
ي تفاعلية كما يتم احت

ساب الذات 
لية ضمن التقي ن يمالواجبات المبن

يستوجب وجود معلم للمادة 
ة الحصة الدراسية طوال فب 

وجود مواقيت محددة للحصص 
ةالدراسية  المباشر

اج يركز عىل المحتوى الذي يحت
ح وتوضيح من قبل المعلم شر

ي 
وتن تكون حصة التعلم اإللكب 

المباشر تشاركية 

التعلم 
ي 
ون  اإللكتر
ي 
الذانر
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ي المدرسة اإلماراتية الذكية
تطبيق خصائص التعلم ف 

ل ن ية يتم احتساب الواجبات المبن
ي ي مارسها واألنشطة التفاعلية الت 

مرالطالب ضمن التقييم المست

الواجبات واألنشطة
يتم احتساب عدد ساعات 
غطية الحضور للطلبة للتأكد من ت

ل العدد المطلوب من الحصص لك
مادة

ساعات الحضور
ي 
وتن تكون حصص التعلم اإللكب 

المباشر محددة زمنيا كما يجب أن 
ة تكون حصة كاملة تساوي مدة الحص

الدراسية المدرسية

توقيت الحصص
يتم احتساب حصص التعلم 
ي المباشر من إجمالي 

وتن اإللكب 
ي 
نصاب المعلم كما تدرج فن
الجدول اليومي للحصص

نصاب المعلم

يمكن للطلبة تعديل جداول 
ي بحيث 

حصص التعلم الذات 
كما تتناسب مع جداولهم اليومية

يمكنهم إعادة حضور الحصص 
وقت الحاجة

مرونة التوقيت
خالل حصص التعلم المباشر 
بة الموجهة للتقوية يمكن للطل

ي الدولة 
الحضور من أي مكان فن

ن دون التقيد بالمدرسة المسجل ي 
فيها

ة حصص التقوية المباش 

التعلم 
ي 
ون  اإللكتر
المباش  

التعلم 
ي 
ون  اإللكتر
ي 
الذانر

م ال يتم احتساب حصص التعل
ي  من إجمالي 

ي الذات 
وتن اإللكب 

وره نصاب المعلم حيث يقترص د
اف و المتابعة   عىل اإلشر

نصاب المعلم

alm
an
ah
j.c
om
/ae



6

ي المدرسة اإلماراتية الذكية
المرونة ف 

ي االكاديميات والمسارات الد
راسية يمكن للطلبة ف 

يها المختلفة االنضمام لحصص تفاعلية يتم ف
ونية وبرامج ال واقع استخدام أدوات المحاكاة اإللكتر
ي لممارسة األنشطة العملية دون الح

اض  اجة االفتر
ات الدراسية ي المختتر

.للوجود الفعلي ف 

المسارات التعليمية واألكاديميات

ين لدمج بعض الحص ص يمكن استخدام المعلمي   المتمت  
كة بي   المسارات واأل  ي بعض المواد المشتر

كاديميات الدراسية ف 
ة أو المختلفة بحيث يمكن للطلبة حضور حصص التقوي

هم الحصص اإلضافية عن بعد بغض النظر عن أماكن تواجد

دمج الحصص

، يمكن مع توفر المصادر التعليمية طوال أيام األسبوع
راستهم للطلبة تخصيص احتياجاتهم وتعديل أوقات د
كذلك . ةبما يتناسب مع قدراتهم التعليمية المختلف

ة يسهل توفر المعلومات الدائم عل الطلبة إعاد
.مراجعة المعلومات كلما كانت هناك حاجة لذلك

مواعيد التعلم

6
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2021-2020الجداول الدراسية للتعليم الهجين للعام الدراسي 
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2و 1قبل الروضة و رياض األطفال ما

المادة

الجدول الدراسي 

KG 1KG 2

التعلم 
المدرسي 

التعلم 
ي 
وتن اإللكب 

التعلم 
المدرسي 

التعلم 
ي 
وتن اإللكب 

****اللغة العربية
ية ن ****اللغة اإلنجلب 

****مفاهيم إسالمية، اجتماعية و مهارات حياتية
****الرياضيات والتصميم و التكنولوجيا

****العلوم
بية البدنية و الصحية ****الب 

****الفنون
255255المجموع

المادة

الجدول الدراسي 

مرحلة ما قبل الروضة

ي التعلم المدرسي 
وتن التعلم اإللكب 

**اللغة العربية
ية ن **اللغة اإلنجلب 

**مفاهيم إسالمية، اجتماعية ومهارات حياتية
**الرياضيات والتصميم و التكنولوجيا

**العلوم
بية البدنية و الصحية **الب 

**الفنون
255المجموع

25أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 
5إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعياً 

30إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
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2و 1قبل الروضة و رياض األطفال ما: مدارس اللغة الصينية

المادة

الجدول الدراسي 

KG 1KG 2

التعلم 
المدرسي 

التعلم 
ي 
وتن اإللكب 

التعلم 
المدرسي 

التعلم 
ي 
وتن اإللكب 

****اللغة العربية
ية ن ****اللغة اإلنجلب 
****اللغة الصينية

****مفاهيم إسالمية، اجتماعية و مهارات حياتية
****الرياضيات والتصميم و التكنولوجيا

****العلوم
بية البدنية و الصحية ****الب 

****الفنون
255255المجموع

المادة

الجدول الدراسي 

مرحلة ما قبل الروضة

ي التعلم المدرسي 
وتن التعلم اإللكب 

**اللغة العربية
ية ن **اللغة اإلنجلب 

**مفاهيم إسالمية، اجتماعية ومهارات حياتية
**الرياضيات والتصميم و التكنولوجيا

**العلوم
بية البدنية و الصحية **الب 

**الفنون
255المجموع

25أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 
5إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعياً 

30إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

9
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(4-1الصف )الحلقة األوىل 

30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

5إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعياً 
35إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر

المادة
الجدول الدراسي 

ي التعلم المدرسي 
ون  ي )التعلم اإللكتر

(الذانر

G1G2 G3 G4 G1G2 G3 G4 

66441111اللغة العربية

22220000التربية اإلسالمية

22220000التربية األخالقية  /الدراسات االجتماعية

ية ن 44441111اللغة اإلنجلب 

55661111الرياضيات

33331111العلوم

22330000التصميم والتكنولوجيا

11111111الفنون

بية البدنية و الصحية 33330000الب 

22220000النشاط الحر الموجه 

303030305555almالمجموع 
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(4-1الصف )الحلقة األوىل : مدارس اللغة الصينية

30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

7إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعياً 
37إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر

المادة
الجدول الدراسي 

ي التعلم المدرسي 
ون  ي )التعلم اإللكتر

(الذانر

G1G2 G3 G4 G1G2 G3 G4 

66441111اللغة العربية

22220000التربية اإلسالمية

22220000التربية األخالقية  /الدراسات االجتماعية

ية ن 44441111اللغة اإلنجلب 

55661111الرياضيات

33331111العلوم

22330000التصميم والتكنولوجيا

11111111الفنون

بية البدنية و الصحية 22220000الب 

11112222اللغة الصينية 

22220000النشاط الحر الموجه 

303030307777المجموع 
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(8-5الصف )الحلقة الثانية 

30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

 ً 10إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعيا

40إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر

المادة

الجدول الدراسي 

ي التعلم المدرسي 
ون  التعلم اإللكتر

G5G6G7G8

G5G6G7G8

ي مباش  
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ذانر
555501010101اللغة العربية

بية األخالقية  الب 
222201010101

الدراسات االجتماعية
بية اإلسالمية 111101010101الب 

ية ن 444410101010اللغة اإلنجلب 
666611111111الرياضيات

555501010101العلوم

بية البدنية والص 333300000000حية الب 

111101010101الفنون 
111111111111ياالتصميم والتكنولوج

222200000000النشاط الحر الموجه 

30303030المجموع 
37373737
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ة الثالثةاللغ–( 8-5الصف )الحلقة الثانية 

30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

13اً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعي

43إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر

المادة

الجدول الدراسي 
ي التعلم المدرسي 

ون  التعلم اإللكتر

G5G6G7G8

G5G6G7G8

ي مباش  
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ذانر

555501010101اللغة العربية

بية األخالقية  الب 
222201010101

الدراسات االجتماعية
بية اإلسالمية 111101010101الب 

ية ن 444410101010اللغة اإلنجلب 

666611111111الرياضيات

555501010101العلوم

بية البدنية والصحية  222200000000الب 

111101010101الفنون 

111111111111التصميم والتكنولوجيا

111121212121اللغة الثالثة

222200000000النشاط الحر الموجه

30303030المجموع 
58585858

13131313
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(8-5الصف )الحلقة الثانية : مدارس اللغة الصينية

30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

13اً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعي

43إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر

المادة

الجدول الدراسي 
ي التعلم المدرسي 

ون  التعلم اإللكتر

G5G6G7G8

G5G6G7G8

ي مباش  
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ذانر

555501010101اللغة العربية

بية األخالقية  الب 
222201010101

الدراسات االجتماعية
بية اإلسالمية 111101010101الب 

ية ن 444410101010اللغة اإلنجلب 

666611111111الرياضيات

555501010101العلوم

بية البدنية والصحية  222200000000الب 

111101010101الفنون 

111111111111التصميم والتكنولوجيا

111121212121اللغة الصينية 

222200000000النشاط الحر الموجه

30303030المجموع 
58585858

13131313

14
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مسار النخبة–( 8-5الصف )الحلقة الثانية 

30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

14اً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعي

44إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر

المادة

الجدول الدراسي 

ي التعلم المدرسي 
ون  التعلم اإللكتر

G5G6G7G8

G5G6G7G8

ي مباش  
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ذانر

555501010101اللغة العربية

بية اإلسالمية 111101010101الب 

111101010101الدراسات االجتماعية 

ية ن 444410101010اللغة اإلنجلب 

بية البدنية والصحية 333300000000الب 

111101010101الفنون

666622222222الرياضيات

666612121212العلوم

111111111111التصميم والتكنولوجيا

222200000000النشاط الحر الموجه

30303030المجموع
59595959

14141414
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(النخبة)–( 8-5الصف )الحلقة الثانية : مدارس اللغة الصينية

30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

16اً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعي

46إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر

المادة

الجدول الدراسي 

ي التعلم المدرسي 
ون  التعلم اإللكتر

G5G6G7G8

G5G6G7G8

ي مباش  
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ذانر

555501010101اللغة العربية

بية اإلسالمية 111101010101الب 

111101010101الدراسات االجتماعية 

ية ن 444410101010اللغة اإلنجلب 

بية البدنية والصحية 222200000000الب 

111101010101الفنون
666621212121الرياضيات

666612121212العلوم

111111111111التصميم والتكنولوجيا

111121212121اللغة الصينية 
222200000000النشاط الحر الموجه

30303030المجموع
79797979

16161616

16

alm
an
ah
j.c
om
/ae



17

المسار العام–( 12-9الصف )الحلقة الثالثة 

المادة

الجدول الدراسي 
ي التعلم المدرسي 

ون  التعلم اإللكتر

G9G10G11G12

G9G10G11G12

ي مباش  
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ذانر
554401010101اللغة العربية

بية اإلسالمية 111101010101الب 
111101010101الدراسات االجتماعية 

ية ن 444410101010اللغة اإلنجلب 

666610101010الرياضيات

600000000000العلوم المتكاملة

ياء  ن 033300000202الفب 
003الكيمياء 

3
000000

00

030000000األحياء 

220010100000علوم الكمبيوتر  

000021210000إدارة األعمال 

002200000101العلوم الصحية 
001100001111التصميم اإلبداعي واالبتكار 
بية البدنية والصحية 222200000000الب 

111101010000الفنون

222200000000النشاط الحر الموجه

30303030المجموع
55553737

10101010

30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

10إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعياً 

40إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر

alm
an
ah
j.c
om
/ae
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اللغة الثالثة عام–( 12-9الصف )الحلقة الثالثة 

ً المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم  30أسبوعيا

12ياً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوع

43إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45رمدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباش

المادة

الجدول الدراسي 
ي التعلم المدرسي 

ون  التعلم اإللكتر

G9G10G11G12

G9G10G11G12

ي مباش  
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ذانر
554401010101اللغة العربية

بية اإلسالمية 111101010101الب 
111101010101الدراسات االجتماعية 

ية ن 444410101010اللغة اإلنجلب 

666610101010الرياضيات

600000000000العلوم المتكاملة
ياء  ن 033300000202الفب 
003الكيمياء 

3
000000

00
030000000األحياء 

220010100000علوم الكمبيوتر  
000021210000إدارة األعمال 
002200000101العلوم الصحية 

001100001111التصميم اإلبداعي واالبتكار 
بية البدنية والصحية 111100000000الب 

111101010000الفنون

111121212121اللغة الثالثة
222200000000النشاط الحر الموجه

30303030المجموع 
76765858

13131313

alm
an
ah
j.c
om
/ae
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(العام( )12-9الصف )الحلقة الثالثة : مدارس اللغة الصينية

ً المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم  30أسبوعيا

13ياً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوع

43إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45رمدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباش

المادة

الجدول الدراسي 
ي التعلم المدرسي 

ون  التعلم اإللكتر

G9G10G11G12

G9G10G11G12

ي مباش  
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ذانر
554401010101اللغة العربية

بية اإلسالمية 111101010101الب 
111101010101الدراسات االجتماعية 

ية ن 444410101010اللغة اإلنجلب 

666610101010الرياضيات

600000000000العلوم المتكاملة
ياء  ن 033300000202الفب 
003الكيمياء 

3
000000

00
030000000األحياء 

220010100000علوم الكمبيوتر  
000021210000إدارة األعمال 
002200000101العلوم الصحية 

001100001111التصميم اإلبداعي واالبتكار 
بية البدنية والصحية 111100000000الب 

111101010000الفنون

111121212121اللغة الصينية
222200000000النشاط الحر الموجه

30303030المجموع 
76765858

13131313

alm
an
ah
j.c
om
/ae
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المسار المتقدم–( 12-9الصف )الحلقة الثالثة 

المادة

الجدول الدراسي 

ي التعلم المدرسي 
ون  التعلم اإللكتر

G9G10G11G12
G9G10G11G12

ي مباش  
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ذانر
444401010101اللغة العربية

بية اإلسالمية 111101010101الب 
111101010101الدراسات االجتماعية 

ية ن 443311111111اللغة اإلنجلب 
666610101010الرياضيات

ياء  ن 444410101010الفب 
030300110000الكيمياء 

303011000000األحياء 

220010100000علوم الكمبيوتر 
002200000101العلوم الصحية 

001100001111ار التصميم اإلبداعي واالبتك
بية البدنية والصحية 222200000000الب 

111100000000الفنون

222200000000النشاط الحر الموجه

30303030المجموع
55554646

10101010

ً المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم  30أسبوعيا

10ياً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوع

40إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
دقيقة45رمدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباش
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/ae
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اللغة الثالثة متقدم–( 12-9الصف )الحلقة الثالثة 

30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

13إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعياً 

43إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر

المادة
الجدول الدراسي 

ي التعلم المدرسي 
ون  التعلم اإللكتر

G9G10G11G12

G9G10G11G12

ي مباش  
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ذانر
444401010101اللغة العربية

بية اإلسالمية 111101010101الب 
111101010101الدراسات االجتماعية 

ية ن 443311111111اللغة اإلنجلب 
666610101010الرياضيات

ياء  ن 444410101010الفب 
030300110000الكيمياء 

303011000000األحياء 

220010100000علوم الكمبيوتر 
002200000101العلوم الصحية 

001100001111كار التصميم اإلبداعي واالبت
بية البدنية والصحي 111100000000ةالب 

111100000000الفنون

111121212121اللغة الثالثة

222200000000النشاط الحر الموجه

30303030المجموع 
76766767

13131313

alm
an
ah
j.c
om
/ae
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(متقدم( )12-9الصف )الحلقة الثالثة : مدارس اللغة الصينية

30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

13إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعياً 

43إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 

دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر

المادة
الجدول الدراسي 

ي التعلم المدرسي 
ون  التعلم اإللكتر

G9G10G11G12

G9G10G11G12

ي مباش  
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ذانر
444401010101اللغة العربية

بية اإلسالمية 111101010101الب 
111101010101الدراسات االجتماعية 

ية ن 443311111111اللغة اإلنجلب 
666610101010الرياضيات

ياء  ن 444410101010الفب 
030300110000الكيمياء 

303011000000األحياء 

220010100000علوم الكمبيوتر 
002200000101العلوم الصحية 

001100001111التصميم اإلبداعي واالبتكار 
بية البدنية والصحية 111100000000الب 

111100000000الفنون

111121212121اللغة الصينية

222200000000النشاط الحر الموجه

30303030المجموع 
76766767

13131313

alm
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ah
j.c
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/ae
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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

30أسبوعياً  المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم 

15إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوعياً 

45إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
دقيقة45مدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباشر

المادة

الجدول الدراسي 
ي التعلم المدرسي 

ون  التعلم اإللكتر

G9G10G11G12
G9G10G11G12

ي مباش  
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ذانر

333301010101اللغة العربية
بية اإلسالمية 111101010101الب 

111101010101الدراسات االجتماعية 
ية ن 222211111010اللغة اإلنجلب 

111100000000الفنون
بية البدنية والصحية 222200000000الب 

666620202020الرياضيات

ياء  ن 555510101111الفب 

333311111111الكيمياء 
333األحياء 

3
121211

21
-0-0-0---حصاءاإل 

110011111000علوم الكمبيوتر 
001100001111التصميم اإلبداعي واالبتكار 
222200000000النشاط الحر الموجه

30303030المجموع
78788787

15151515

alm
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ah
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/ae
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ي –( 12-9الصف )الحلقة الثالثة 
المسار التطبيقر

ً المدرسي إجمالي عدد حصص التعلم  30أسبوعيا

10ياً إجمالي عدد حصص التعلم اإللكتروني أسبوع

40إجمالي عدد حصص التعلم الذكي أسبوعياً 
دقيقة45رمدة الحصة الدراسية للتعلم المدرسي المباش

المادة

الجدول الدراسي 
ي التعلم المدرسي 

ون  التعلم اإللكتر

G9G10G11G12

G9G10G11G12

ي مباش  
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ذانر
444401010101اللغة العربية

بية اإلسالمية 111101010101الب 

111101010101الدراسات االجتماعية 

ية ن 444410101010اللغة اإلنجلب 

111100000000الفنون

444411111111الرياضيات التطبيقية
التطبيقية 444401011111العلوم

بية البدنية والصحي 222200000000ةالب 

110010100000علوم الكمبيوتر 

667711111111المهارات التخصصية 

222200000000النشاط الحر الموجه

30303030المجموع

46464646

10101010

alm
an
ah
j.c
om
/ae
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المسار العام –الخطة الدراسية الموحدة لألكاديميات 

تدرس مادة التربية األخالقية في الحلقة الثانية فقط * 

المادة

الجدول الدراسي 
ي التعلم المدرسي 

ون  التعلم اإللكتر

G6G7G8G9G10G11G12

G6G7G8G9G10G11G12

ي مباش  
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ذانر

555444401010101010101اللغة العربية

111111101010101010101التربية اإلسالمية

111111111111101010101* التربية األخالقية/ الدراسات االجتماعية

444443301010110101010اللغة اإلنجليزية

222222200000000000000التربية البدنية والصحية

666666611111111111111الرياضيات

555600001010100000000العلوم المتكاملة

000033300000000000202الفيزياء 
000003الكيمياء 

3
000000000000

00
000030000000000000األحياء 

111000010101000000000التصميم و التكنولوجيا 

000110000000010100000علوم الكومبيوتر

000001100000000001111العلوم الصحية 

000001100000000001110التصميم اإلبداعي واالبتكار 

000000010101010100101الفنون
333333321212132322122( األكاديميات ) مهارات العلوم التخصصية 

222222200000000000000النشاط الحر الموجه

30303030303030المجموع 
6767677676610610

13131313131616

alm
an
ah
j.c
om
/ae



26

المسار المتقدم –الخطة الدراسية الموحدة لألكاديميات 

تدرس مادة التربية األخالقية في الحلقة الثانية فقط * 

المادة

الجدول الدراسي 
ي التعلم المدرسي 

ون  التعلم اإللكتر

G6G7G8G9G10G11G12

G6G7G8G9G10G11G12

ي مباش  
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ي مباش  ذانر

ي مباش  ذانر
ذانر

555443301010101011111اللغة العربية

بية اإلسالمية 111111101010101010101الب 

بية األخالقية/الدراسات االجتماعية 111111111111101010101*الب 

ية ن 444443301010110101010اللغة اإلنجلب 
بية البدنية والصحية 222222200000000000000الب 

666666611111111111111الرياضيات
555000001010100000000العلوم المتكاملة

ياء  ن 000444400000010101010الفب 
000020200000000200010الكيمياء 

000202000000020001000األحياء 

111000010101000000000التصميم و التكنولوجيا 

000110000000011110000علوم الكومبيوتر

000001100000000001010العلوم الصحية 

000001100000000001010التصميم اإلبداعي واالبتكار 
000000010101001010101الفنون

333334421212141414141(األكاديميات ) مهارات العلوم التخصصية 

222222200000000000000النشاط الحر الموجه

30303030303030المجموع 
676767107107116116

13131317171717

alm
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حة الجداول الدراسية اليومية المقتر

: مالحظة

جميع المواقيت تتضمن الطابور الصباحي وأوقات االستراحة•

مواقيت الحلقة الثانية والثالثة
المواقيت الجديدة المواقيت للعام الدراسي 

الحالي 

دقيقة45 دقيقة45 وقت الحصة

ن 7:30 ص بني 

ص بنات8:30

ن 7:15 ص بني 

ص بنات8:00
بداية الدوام 

ن 1:00 م بني 

م بنات2:00
ن 2:20 م بني 
م بنات3:05 نهاية الدوام

5 5 عدد األيام الدراسية

27

مواقيت الحلقة األوىل
المواقيت الجديدة المواقيت للعام الدراسي 

الحالي 

دقيقة45 دقيقة45 وقت الحصة

ص7:30 ص7:15 بداية الدوام 

م1:00 م1:30 نهاية الدوام

5 5 عدد األيام الدراسية
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شكرا لكم ،،

alm
an
ah
j.c
om
/ae


