
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/417                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/417edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/417edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade417                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/417
https://almanahj.com/om/417
https://almanahj.com/om/417edu
https://almanahj.com/om/417edu
https://almanahj.com/om/417edu1
https://almanahj.com/om/417edu1
https://almanahj.com/om/grade417
https://almanahj.com/om/grade417
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


alm
an
ah
j.c
om
/om

الجدول الزمني للبث المباشر للدروس 
التعليمية | قناة عمان الثقافية

5:30-4:306:30-3:305:30 - 2:304:30-3:30اليوم / الساعة

األحد
فيزياء

)تاسع(*
اللغة اإلنجليزية

)عاشر(*
الرياضيات البحتة

)حادي عشر( *
اللغة العربية
)حادي عشر( *

االثنين
اللغة العربية

)تاسع(*
الرياضيات
)عاشر(*

الكيمياء
)حادي عشر( *

الفيزياء
)حادي عشر( *

الثالثاء
الرياضيات
)تاسع(*

كيمياء
)تاسع(*

اللغة اإلنجليزية
)حادي عشر( *

الرياضيات البحتة
)حادي عشر( *

األربعاء
أحياء

)تاسع(*
اللغة العربية

)عاشر(*
الرياضيات التطبيقية

)حادي عشر( *

اللغة اإلنجليزية 
)مهارات(/ العلوم 

والتقانة**
)حادي عشر( *

الخميس
اللغة العربية

)الصف الرابع(*
اللغة اإلنجليزية

)تاسع(*
العلوم

)عاشر( *
األحياء

)حادي عشر( *

*   يمثل الصف
** يمثل التناوب في تقديم المادتين أسبوع بأسبوع.

#درس_على_الهواء
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*   يمثل الصف
** يمثل التناوب في تقديم المادتين أسبوع بأسبوع.

5:30-4:306:30-3:305:30 - 2:304:30-3:30اليوم / الساعة

األحد
اللغة العربية

)المفيد(
األحياء

التاريخ

)العالم من حولي(
الكيمياء

اللغة اإلنجليزيةالرياضيات البحتةالفيزياءاالثنين
الجغرافيا

والتقنيات الحديثة

الجغرافياالكيمياءالثالثاء
الرياضيات التطبيقية والتقنيات الحديثة

اللغة العربية

)المؤنس(

الرياضيات البحتةالتربية اإلسالميةاألربعاء
اللغة اإلنجليزية

)مهارات(
األحياء

الخميس
الدراسات االجتماعية

)هذا وطني(/  
الرياضيات التطبيقية **

العلوم و البيئةالفيزياءاللغة اإلنجليزية

الجدول الزمني للبث المباشر للدروس 
التعليمية | قناة عمان مباشر

#درس_على_الهواء
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10:00-9:0011:00-8:0010:00 - 9:00 7:00-8:00اليوم / الساعة

األحد
فيزياء

)تاسع(*

اللغة اإلنجليزية

)عاشر(*

الرياضيات البحتة

)حادي عشر( *

اللغة العربية

)حادي عشر( *

االثنين
اللغة العربية

)تاسع(*

الرياضيات

)عاشر(*

الكيمياء

)حادي عشر( *

الفيزياء

)حادي عشر( *

الثالثاء
الرياضيات

)تاسع(*

كيمياء

)تاسع(*

اللغة اإلنجليزية

)حادي عشر( *
الرياضيات البحتة

)حادي عشر( *

األربعاء
أحياء

)تاسع(*

اللغة العربية

)عاشر(*

الرياضيات التطبيقية

)حادي عشر( *

اللغة اإلنجليزية 
)مهارات(/ العلوم 

والتقانة**
)حادي عشر( *

الخميس
اللغة العربية

)الصف الرابع(*

اللغة اإلنجليزية

)تاسع(*

العلوم

)عاشر( *

األحياء

)حادي عشر( *

ــدروس  ــث الـ ــادة بـ ــي إلعـ ــدول الزمنـ الجـ
التعليميـــة | قنـــاة عمـــان الثقافيـــة

#درس_على_الهواء

*   يمثل الصف
** يمثل التناوب في تقديم المادتين أسبوع بأسبوع.
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10:00-9:0011:00-8:0010:00 - 9:00 7:00-8:00اليوم / الساعة

األحد
اللغة العربية

)المفيد(
األحياء

التاريخ

)العالم من حولي(
الكيمياء

اللغة اإلنجليزيةالرياضيات البحتةالفيزياءاالثنين
الجغرافيا

والتقنيات الحديثة

الجغرافياالكيمياءالثالثاء
الرياضيات التطبيقية والتقنيات الحديثة

اللغة العربية

)المؤنس(

الرياضيات البحتةالتربية اإلسالميةاألربعاء
اللغة اإلنجليزية

)مهارات(
األحياء

الخميس
الدراسات االجتماعية

)هذا وطني(/  
الرياضيات التطبيقية **

العلوم و البيئةالفيزياءاللغة اإلنجليزية

ــدروس  ــث الـ ــادة بـ ــي إلعـ ــدول الزمنـ الجـ
ــر ــان مباشـ ــاة عمـ ــة | قنـ التعليميـ

#درس_على_الهواء

*   يمثل الصف
** يمثل التناوب في تقديم المادتين أسبوع بأسبوع.
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