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في سلطنة ُعمان

سبتمبر 2021مللعام الدراسي 2022/2021م

MOE06/2021

almanahj.com/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

2

اآليات ت�سغيل املدار�س اخلا�سة والدولية يف ال�سلطنة للعام الدرا�سي 2022/2021م

يف VسوA �سعي الوRارI اإىل e�ساfدI املدار�س اخلا�سة وYOمها لتوaري aر�س التعليم الآeن مبا j�سمن 
احلفاظ Yلى �سالeة الطلبة يف Xل ا�ستمرار LاFحة cوروfا (cوaيد 19) وتقدمي اخلدeة التعليمية 
املنا�سبة لهم, bاeت الوRارH IاYتماO الإWار العام لت�سغيل املدار�س اخلا�سة, والدولية(اجلاليات) 
للعام الدرا�سي 2022/2021م eت�سمنا جمموYة eن املوLهات وfظام ت�سغيل املدار�س, وPلك ل�سمان 

و�سول Nدeة التعليم اخلا�س اإىل الطلبة يف Lميع اأfحاA ال�سلطنة.

 أواًل: موجهات عامة
لتشغيل المدارس الخاصة والدولية للعام 

الدراسي 2021 / 2022م: 
اللتزام Hكاaة الإLراAات الMرتاjRة املقررe Iن اجلهات املعنية Hال�سلطنة, والربوتوcول ال�سحي املعتمد eن الوRارI  ل�سمان �سالeة  	�

الأWفال/الطلبة والعاeلني والزوار يف املدر�سة, وميكن للمدار�س توaري الأOوات والأLهزI التي ت�سمن OرLة اأYلى eن الإLراAات 
الوbاFية.

التعاeل eعها eثل: احلرا�س, و�ساFقي  العاeلني Hاملدر�سة, وeن تقت�سي Wبيعة Yملهم  اللتزام Hتطعيم املعلمني والإOارjني وLميع  	�

احلاaالت, وYمال النظاaة, وZريgم.

التاأcيد Yلى اأولياA اأeور الطلبة تطعيم اأHناFهم ممن اأYمارgم eن (12) �سنة aما aوق.  	�

يف Mالة Xهور اأو اTستباه اأو اfت�سار aريو�س cوروfا Hاملدر�سة, تقوم اإOارI املدر�سة HالإLراAات الالeRة املتفق Yليها eع وRارI ال�سحة  	�

اإلكرتوfيًا  وeواaاتها  Hاملحاaظة  والتعليم  للرتHية  العاeة  املدjرjة  وHالتن�سيق eع  املدر�سة)  تقع Vسمن fطاق  التي  ال�سحية  (املراcز 
HاأYداO امل�ساHني واملخالطني وaق الأ�س�س املحدe IOن bبل وRارI ال�سحة متهيدًا لتخاP الإLراA املنا�سب.

تدرjب املعلمني اجلدO والوXاFف امل�ساfدY Iلى اcت�ساب املهارات املهنية الالeRة يف اجلواfب الرتHوjة والتعليم املدeج وeعاجلة aاbد  	�

التعلم وYلى تطبيق الإLراAات ال�سحية يف البيئة املدر�سية.

تدرjب الأWفال/الطلبة امل�ستجدjن Yلى ا�ستخدام تطبيقات التعليم الإلكرتوين املطبقة Hاملدر�سة, واآلية التعاeل eعها, وا�سرتاتيجيات  	�

التعلم الذاتي.

التقيد Hالقواfني والت�سرjعات وVسمان البعد القاfوين ملتطلبات التعليم الإلكرتوين وMماjة البياfات واخل�سو�سية, وMماjة الطلبة eن  	�

الHتزاR والتنمر الإلكرتوين, eن Nالل تقدمي الرباeج التدرjبية والتوYوjة الالeRة.

ت�سخي�س aاbد التعلم لدi الطلبة eن املعارف واملهارات الأ�سا�سية املفقوN IOالل العام الدرا�سي 2020 / 2021, �سواe Aن Nالل  	�

تنفيذ الNتبارات الت�سخي�سية, اأو اأOوات الت�سخي�س املختلفة.
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خالل  املفقودة  الأ�سا�سية  واملهارات  املعارف  الطلبة  اإc�ساب  	�

العام الدرا�سي املاVسي 2020 / 2021م, اإVساaة اإىل املعارف 
الدرا�سية    املناgج  يف  ال``واردة  الأ�سا�سية  وامل̀`ه̀`ارات  والقيم 

للعام الدرا�سي 2021 / 2022م.

JوXيف Jطبيقات التعليم الإلكرتوين يف eعاجلة aاbد التعلم  	�

والواLبات املنزلية والأf�سطة التعليمية والتعلم الذاJي.

Jنفيذ الطاHور املدر�سي والف�سحة HناY Aًلى eا ورد يف وKيقة  	�

الإLراAات ال�سحية يف البيئة املدر�سية (الربJوcول ال�سحي)  
2021 / 2022م  ال�سادرة eن وRارة الرتHية والتعليم.

 ثانيًا: نظام تشغيل
 المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي

2021/ 2022م: 

 AطاYاإ اأgمية  è`ع  املباTسر,  التعليم  fظام  Jطبيق  اYتماد  	�

اللقاح جلميع الطلبة eن �سن (12) �سنة aما aوق وeعلميهم 
وJخفي�ض الكثاaة الطالHية داخل الف�سول الدرا�سية وaق اآلية 
الMت�ساب املحددة يف gذا الإWار التباYد Hني الطلبة املحددة 
لب�ض  اأgمية  eع  وeرتjن)  وf�سف  eرت  (Hني  الوKيقة  gذه  يف 

الكماeة.

jتم J�سغيل املدار�ض الدولية(اجلاليات) وaق التقومي الوWني  	�

اخلاUض Hكل eدر�سة واخلطط الدرا�سية املعتمدة لها.

التعليمية  للرباeج  املطبقة  اخلاUسة  امل̀`دار�̀`ض  J�سغيل  jتم  	�

الدولية Tسرjطة, Jطبيقة التقومي ال�سنوي اخلاUض اHتداe Aًن 
29 /اأZ�سط�ض/2021م. 

jتم J�سغيل املدار�ض اخلاUسة التي Jطبق Hرfاeج KناFي اللغة  	�

 AتداHض اUقومي خاJ ظامf طبقJل التعليمية وMميع املراL يف
eن 19 /�سبتمرب/ 2021م.

اأMادjة/  املبكر/  (التعليم  اخلاUسة  امل̀`دار�̀`ض  J�سغيل  jتم   	�

KناFية اللغة) التي Jتبع التقومي الوRاري اHتداe Aًن 19 �سبتمرب 
2021م.

�أحادية/ �ملد�ر�س  يتم تطبيق نظام تقومي تعلم طلبة  	�

KناFية �dلغة dلعام �dدر��سي 2022/2021م ahق �dدdيل 
�d�سادر eن bبل eرcز �dقيا�س d�hتقومي �dرتHوي.  

�خلطة  تنفيذ  يف  �d̀`در��̀`س̀`ي̀`ة  �حل�س�س  ن̀`ظ̀`ام  ُيتبع  	�

�dدر��سي  dلعام  �ملد�ر�س  dت�سغيل   Iملعتمد� �dدر��سية 
2021/ 2022م.

jتم اإYداد اخلطط الدرا�سية لإYادة JوjRع املنهج مبا jتنا�سب  	�

eع اTسرتاWات الوRارة والربfاeج التعليمي املطبق, وPلك Yلى 
النحو الآJي:

اخلطة  Jطبيق  jتم  اللغة:  اأM̀`ادj̀`ة  اخلاUسة  امل̀`دار�̀`ض   �
الدرا�سية املحددة للمدار�ض احلكوeية.

وaق اخلطة  العمل  jتم  اللغة:  KناFية  اخلاUسة  املدار�ض   �
الدرا�سية املعتمدة.

Jقومي  لنظام  املطبقة  اللغة  KناFية  اخلاUسة  املدار�ض   �
eع  املعتمدة  الدرا�سية  اخلطة  وaق  العمل  jتم  خاUض: 
املدjرjة  eن  ال�سادرة  التوLيهية  الن�سرات  eراYاة 

العاeة للمدار�ض اخلاUسة.

الدولية:  التعليمية  للرباeج  املطبقة  اخلاUسة  املدار�ض   �
jتم العمل وaق eا Jعتمده املوؤ�س�سة املاfحة للربfاeج.

اخلطة  وaق  العمل  jتم  الدولية(اجلاليات):  املدار�ض   �
الذي  ال̀`دويل  الوWني/  التعليمي  النظام  يف  املعتمدة 

Jطبقه املدر�سة. 

للعام  والدولية(اجلاليات)  اخلاUسة  امل̀`دار�̀`ض  J�سغيل  jتم  	�

الدرا�سي 2022/2021 وaق الت�سنيفات الآJية:

J�سغيل ال�سفوف eن eرMلة التعليم املبكر اإىل ال�سف   �
ال�ساد�ض Hنظام التعليم املباTسر e (% 100)ع اTسرتاط 
jتم  Hحيث  Hاملدر�سة,  ال�سفوف  gذه  ملعلمي  التطعيم 
اMت�ساب الكثاaة الطالHية Yلى اأ�سا�ض e�ساMة (2م2) 
لكل Wالب eن اإLمايل امل�ساMة الكلية لل�سف الدرا�سي 

وPلك وaق املثال الآJي:

�إY �Pلمنا �أن طول �d�سف=e5رت, YhرVسه=e 6رت,

e�ساحة  �d�سف=  �مل�سموح Hه يف  �dطالب  aاإن Yدد 
�d�سف/ 2=(�dطول*�dعرVس) /2

= (5*6) /2= 30/ 2= 15 طاdب
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الكثاaة  Pات  املبكر  التعليم  �سفوف  ت�سغيل  ميكن  cما   
Hالتناوب  الأẀ`ف̀`ال  M�سور  Hنظام  العالية  الطالHية 
اليوeي/ الأ�سبوYي اأو Yلى aرتتني Nالل اليوم الواMد 

M�سب اإeكاfية املدر�سة, وPلك Yلى النحو الآتي:

اإىل  والن�سف  ال�ساHعة  ال�ساYة  eن  الأوىل   Iالفرت  �
 Iوال̀`ف̀`رت �سباMا,  والن�سف   IسرTالعا ال�ساYة 
اإىل  �سباMا   Iسر�Y احلاjOة  ال�ساYة  eن  الثاfية 

ال�ساYة الواMدI والن�سف Xهرًا.

التعقيم  Yملية  Hتنفيذ  ̀``ت̀``زام  الل  Iس̀``رور``̀V e``ع   �

̀`ني وت̀`ن̀`ف̀`ي̀`ذ الإL``````راAات  ̀`ف̀`رتت ال̀`�̀`س̀`اè`ل H̀``ني ال
الMرتاjRة ل�سمان �سالeة الأWفال. اأeا Hالن�سبة 
ال̀`ط̀`الH̀`ي̀`ة  ال̀`ك̀`ث̀`اà`ة  Pات   (6-1) ل̀`ل̀`�̀`س̀`ف̀`وف 
املدeج  التعليم  Hنظام  ت�سغيلها  aيتم   العالية 

(اأ�سبوع Hاأ�سبوع %50).

املباTسر  التعليم  Hنظام   (11-  7) ال�سفوف  ت�سغيل   �
ال�سفوف  gذه  لطلبة  التطعيم  اTسرتاط  eع   (%100)
الكثاaة  اMت�ساب  jتم  Hحيث  H̀`امل̀`در�̀`س̀`ة,  وeعلميهم 
Wالب  لكل  (5^1م2)  e�ساMة  اأ�سا�س  Yلى  الطالHية 
eن اإLمايل امل�ساMة الكلية لل�سف الدرا�سي وPلك وaق 

املثال الآتي:

�إP� علمنا �أن Wول �ل�سف=e5رت, hعرVسه=e 6رت,  

e�ساحة  �ل�سف=  يف  Hه  �مل�سموح  �لطاب  ع̀`دد  ̀`اإن  a  

�ل�سف/ 5^1=(�لطول*�لعرVس) /5^1

= W 20 =1^5 /30 =1^5/ (6*5)الب  

ال̀`ع̀`ال̀`ي̀`ة  ̀`ة  ̀`ي Hط̀`ال`̀ ال ̀`اà`ة  ̀`ث ̀`ك ال امل̀```دار�̀```س Pات  اأè````ا   �
̀``ي̀``م امل̀```دè```ج  ̀``ع̀``ل ̀``ت ̀``م ت̀``�̀``س̀``غ̀``ي̀``ل̀``ه̀``ا H̀```ن̀```ظ̀```ام ال ̀``ت ̀``ي a 

(اأ�سبوع Hاأ�سبوع50 %).

ت�سغيل ال�سف H (12)نظام التعليم املباTسر (100 %)   �
gذا  Wلبة  تطعيم  eن  التام  ال`تاأcد  jجب  وYليه  aقط, 
الكثاaة  اMت�ساب  وjتم  Hاملدر�سة.  وeعلميهم  ال�سف 
Wالب  لكل  (5^1م2)  e�ساMة  اأ�سا�س  Yلى  الطالHية 
eن اإLمايل امل�ساMة الكلية لل�سف الدرا�سي وPلك وaق 

املثال الآتي:

�إP� علمنا �أن Wول �ل�سف=e5رت, hعرVسه=e 6رت,  

e�ساحة  �ل�سف=  يف  Hه  �مل�سموح  �لطاب  ع̀`دد  ̀`اإن  a  

�ل�سف/ 5^1=(�لطول*�لعرVس) /5^1

= W 20 =1^5 /30 =1^5/ (6*5)الب  

jتم تطبيق fظام التعليم املباTسر (100%) لطلبة الرتHية   �
وaق  والدولية(اجلاليات)  اخلا�سة  Hاملدار�س  اخلا�سة 
الطلبة,  لالأWفال/  والوbاFية  الMرتاjRة  الإL̀``راAات 
(12) �سن  eن  الطلبة  Lميع  تطعيم   Yلى  التاأcيد  eع 
الكثاaة  وتخفي�س  Hاملدر�سة,  وeعلميهم  aوق  aما  �سنة 

الطالHية OاNل الف�سول الدرا�سية.
يف  امل̀`ب̀`ك̀`ر-6)  التعليم  (è`رM̀`ل̀`ة  ال�سفوف  Wلبة  jف�سل  	�

املدار�س املت�سلة يف Lناح e�ستقل Yن Hاbي الطلبة, اYتبارا 
لالإLراAات الMرتاjRة ال�سحية.

للعام  املنا�سبة  الت�سغيل  اآلية  املدار�س اخلا�سة Hتحدjد  تقوم  	�

والكثاaة  املبنى  اإeكاfية  وà`ق  2022م   /2021 ال̀`درا�̀`س̀`ي 
الطالHية املدر�سية و�سري Yملية تطعيم الطلبة, Hحيث تعتمد 
gذه الآلية eن bبل املدjرjة العاeة للرتHية والتعليم Hاملحاaظة 

وaقا للموLهات الوارIO يف gذا الإWار.

يف حالة Xهور حاالت �إUساHة Hاملدر�سة J�hخاb Pر�ر Hغلقها:

jتم حتوjل Lميع الطلبة اإىل eن�سات التعليم الإلكرتوين Yن  	�

والواLبات  Hالدرو�س  اللتزام  الطالب  j�ستطيع  Mيث  Hعد; 
اخلطة  وà`ق  التعليمية  املن�سة  ل̀`ه  ت̀`ق̀`دم  ال̀`ت̀`ي  والأf̀`�̀`س̀`ط̀`ة 

الدرا�سية املعتمدI يف gذا ال�ساأن.
eRن  لتوjRع  eدر�سي  L̀`دول   OداYاإH تقوم  اأن  املدر�سة  Yلى  	�

التعلم وaقا لل�سفوف ولعدO املعلمني واملواO الدرا�سية, Hحيث 
jقوم eن Nالله   Oدر�سي حمدe دولL البW لc iكون لدj
التاأcيد  eع  املدر�سة,  OاNل  وcاأfه  Hعد  Yن  الدرو�س  Hح�سور 
التعليمية  املن�سة  Yلى  واحل̀`�̀`س̀`ور  H̀`الل̀`ت̀`زام  الطلبة  Yلى 
وjتم  الدرا�سية,   Oامل̀`وا Lميع  يف  التعليم  لتلقي  الإلكرتوfية 

ت�سجيل M�سورgم وZياHهم اإلكرتوfيًا.
الكثاaة  Pات  (اجلاليات)  الدولية  للمدار�س  ميكن  eالMظة: 
اآلف  الطلبة aيها KالKة   OدY بلغj التي  العالية Lدًا  الطالHية 
اإىل  eن (%70  املدeج  التعليم  Hنظام  ت�سغيلها  jتم  اأن  aاأcرث, 
e ( %30ن YدO الطلبة M�سب الطاbة ال�ستيعاHية للمدر�سة eن 

Mيث اeكاfياتها املاjOة والب�سرjة.

�الإحت�ساب  Hاآلية  �الل̀`ت̀`ز�م  يجب  �الح̀``و�ل  Lميع  يف 
�لو�ردI يف gذ� �الإWار eع eر�عاI �الآJي:

 (25) ع````ن  �ل̀``ط̀``ل̀``ب̀``ة  ع̀`````دد  ي̀```زي̀```د  �أال  	�
عن e�ساحتها  Jقل  �ل̀`ت̀`ي  �ل�سفية   للقاعات 

e (50)رت eرHع.

للقاعات   (30) ع̀`ن  �لطلبة  ̀`دد  ع ي̀`زي̀`د  �أال  	�
̀`ا ع̀`ن ̀`ه ̀`ت ̀`اح ̀`س �`̀ e زي```د```J ل``�``س``ف``ي``ة �ل```ت```ي� 

e (50)رت eرHع.
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 الخطة
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 التعليم المبكر الخاص رحلةلمالدراسية  ة الخط

 ملدارس التعليم املبكر الخاصالعامة  ملوجهاتا
 :باآلتيتلتزم جميع املدارس الخاصة بالخطة الدراسية املرفقة مع ضرورة االلتزام  -1

 

الطال  دروتق  المنخفضة:   لكثافةا  ذات الخاصة والروضات  المدارس   -أ ا  ألطفالابية بحساب عدد  الكثافة  الص  لمساحةالى  للغرفة  يتم،  ةيف الكلية  الم  حيث  لة عاداستخدام 
 :تيةاآل

 فإن عدد الطلبة المسموح به في الصف   م، 6م وعرضه  5علمنا أن طول الصف  إذامثال:  الطلبة،= عدد  2 ÷المساحة الكلية 
 .رة يوميةوصعليم المباشر ب عتماد التحال يتم اذا ال هي وف  ،طفل x  6 ÷2  =3 ÷2   =15 5  =2 ÷ عرضلا xالطول =   2 ÷الصف  مساحة= 

 
   المتوسطة والعالية:الطالبية ات الكثافة ذ ةالمدارس الخاصالروضات و -ب

الك ذات  المبكر  التعليم  تشغيل صفوف  ايمكن  الطالبية  بنظام حضو لمتوسثافة  والعالية  بالتنطة  األطفال  الفترأو    (،5-1داول  الج)  األسبوعي  اوبر  الو  تين نظام  اليوم   حد افي 
 صة. خالاروضة/ المدرسة ، وذلك حسب إمكانيات ال(10-6)الجداول 

  ة تربفليمية  ن التعاألركااستبدال فترة  ، مع  ة في هذه الوثيقةفي الجداول الموضح  سة الخاصةلمدرمطبق في الروضة/ انامج اليومي الدراسي حسب البرنامج الالبرلتزام باال -2
 . االحترازية اإلجراءاتكافة  عاةمرامع ضرورة ، رديشطة التعليمة بشكل ف األن

 

  (، وال يزيد عنه 12:30  -12:00أنواعها لهذه المرحلة من )يومي بمختلف  ال  امجبكر بشكٍل عام تتّسم بالمرونة، ويمكن انهاء البرنلمرحلة التعليم المالبرامج التعليمية   -3
 طفال. ائص النمائية لألخصهذه المرحلة ومراعاة ال يةصصولخوذلك ، (5-1 في الجداول)

في   الدراسي  بداية اليوم  حالفي  خاصة،  ية في التوقيت الزمني بما يتوافق مع أوضاع الروضة/ المدرسة اللعربية وبرنامج اللغة اإلنجليزنامج اللغة اربيتم التبادل بين   -4
لخارجية وفترة  الساحة ابفترة اللغة اإلنجليزية، أما بالنسبة لفترة    ألولىالتعليمية ا  ترةفلاترة االستقبال، واستبدال  ا ف زية، يتضمن معهباللغة اإلنجلي  مرحلة التعليم المبكر

 فهي ثابتة في البرنامج اليومي.   الوجبة الغذائية

 البرنامجحسب  ه  وتقسيم  ،صى حدأق ونصف كساعتين إلى ساعتين    من  التعليم المبكرقتصر البرنامج اليومي لمرحلة  ي نظام التعليم عن بُعد،  غالق التام واعتماد  حال اإلفي   -5
 التعليمية.الفترات  االنتقالية بيناألنشطة  تطبيق، مع  يةالمتعلقة بالمناهج األساسالتعليمية اهيم المف وتقديم بالروضة/ المدرسة الخاصة،مطبّق ال

 ية الموجودة في الساحة الخارجية.كرتشاسية، وال يسمج باستخدام األلعاب اللدراجداول الخاصة بالخطط اجية وفق ما ورد في الالساحة الخار فترة فعيلت -6
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 ي برنامج اليوم الدراس 

 

 يم املبكر. ملرحلة التعلالبرنامج اليومي فترات خالل  االحترازيةباإلجراءات  االلتزامكيد على التأمع *( 
 
 
 
 
 
 

 ليم القران الكريم: عت سية ملدارس رالد ا: الخطة (1)رقم جدول 

 ة  التعليميت الفترا
  KG1))روضة 
 الفترة الزمنية  ( KG2ي )تمهيد

 المالحظات 

بشكل فردي مع مراعاة التهم الصباحية، سي، ومعرفة انفعالليوم الدرا تهمئهي م، وتبه  حيباستقبال األطفال والتر دقيقة 30 8:00 -7:30 االستقبال   رةفت
 حترازيةاإلجراءات اال

 .وآخرطفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مسافة بين كل طفل جلوس األ متم تنظيي دقيقة 30  8:30 -8:00 ( هلوموعالقرآن لتعليمة األولى )رة االفت

 دقيقة 15 8:45-8:30 جية  الساحة الخار فترة
وتهيئة الساحة  ، آخروطفل  نمان بيألا ةافترك مسألطفال إلى الساحة الخارجية على هيئة طابور مع يتم خروج ا

والقيام ببعض  بين هذه الملصقات، ويُشترط التباعد ، ف الطفلمكان وقو تُشير إلىبوضع الملصقات التي  ة الخارجي
 ي. تنشيط الطفل الستكمال البرنامج اليوم من شأنها دنية التياألنشطة والتمارين الب

 ، وتوفير أدوات التعقيميةترازاالحذ كافة اإلجراءات اتخامع ، بشكل متباعد طاوالت والكراسيال على الاألطفجلوس  دقيقة 30 9:15-8:45 الغذائية  بةوجلا
 اب فترة )القرآن وعلومه( لتدريس هذه المادة زيع نصيتم تولغة اإلنجليزية، سة الماد تدريس في حال دقيقة 30 9:45-9:15 (القرآن وعلومه) الثانيةالفترة التعليمة 

طفال جلوس األ متم تنظي وي، الم الُمقدّمة لألطفب مع المفاهيا يتناسصابع بماألاب و القصص، أو ألعأ تطبيق األناشيد، دقيقة 15 10:00-9:45   صفي نشاط
 وآخرل طفل سافة بين كعلى الطاوالت والكراسي مع وجود م

 تبادل(لاو الرياضية )بتقديم المفاهيم اللغوية أ دقيقة 30 10:30 -10:00  ضيةريا /ويةمفاهيم لغ
 دينية(  لللمفاهيم امدارس تعليم القرآن الكريم صفوفة ي م فة داألحاديث واألدعية/ العقيدة/ األخالق والعبادات )الموجو قةدقي 30 11:00-10:30 جتماعية  االالمفاهيم الدينية و

طفال جلوس األ متم تنظي وي، الهيم الُمقدّمة لألطفمع المفايتناسب   بع بماالقصص، أو ألعاب األصا ناشيد، أوتطبيق األ دقيقة15 11:15-11:00   صفينشاط 
 وآخرالت والكراسي مع وجود مسافة بين كل طفل ى الطاوعل

 جيهية لمناهج مرحلة التعليم المبكرلتوة اة المعتمدة في النشريئتب اإلثراتطبيق الك دقيقة30 11:45-11:15 المنهج إثرائي  
 ي اليوم الدراس   القرآنية خاللمراجعة السور   قةدقي 30  12:15-11:45 وعلومه(ثالثة )القرآن الفترة التعليمية ال
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 ملرحلة التعليم املبكر. البرنامج اليومي فترات خالل  االحترازية باإلجراءات االلتزامكيد على التأمع *( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لغة العربية(دات التعليمية )بالحيوم الدراس ي للو قية الب جليزية و ريس اللغة اإلنفترة واحدة لتدبق ُتطتي اصة الارس الخدامل  ت /للروضالدراسية ( : الخطة ا2جدول رقم )

 تعليمية ات الالفتر
 KG1))روضة 
 ( KG2تمهيدي )

 المالحظات  الفترة الزمنية

والتر قيقةد 30 8:00 -7:30   فترة االستقبال األطفال  وتاستقبال  بهم،  الدرا  تهمهيئحيب  ومعلليوم  انفعارسي،  فبشكاحية،  الصب  التهمفة  مراعال  مع  ة ردي 
 ازيةاإلجراءات االحتر

،  (ريد الطفولة/ بواكيرامنهج العماني/ أغيمية )ال، والمفاهيم المتضمنة في الوحدات التعلواألذكار قراءة القرآنتتضمن  قيقةد 30  8:30-8:00   الفترة التعليمية األولى
 .وآخربين كل طفل ع وجود مسافة مالت والكراسي وطفال على الطاجلوس األ متم تنظيوي

 دقيقة 15 8:45-8:30 الساحة الخارجية   فترة
ا خروج  ميتم  طابور  هيئة  على  الخارجية  الساحة  إلى  مسع  ألطفال  بي  ةافترك  و  ناألمان  اوتهي،  آخرطفل  لساحة  ئة 

التي   الملصقات  الطفلالخارجية بوضع  وقوف  مكان  إلى  التباع،  تُشير  المل  دويُشترط  هذه  ببعض  والقيام  صقات،  بين 
 ي. دنية التي من شأنها تنشيط الطفل الستكمال البرنامج اليوملتمارين البنشطة وااأل

 ، وتوفير أدوات التعقيماالحترازيةذ كافة اإلجراءات اتخابشكل متباعد، مع  كراسيوس األطفال على الطاوالت واللج قيقةد 30 9:15-8:45 الوجبة الغذائية 
  بية(غة العرلل)ا ائيمنهج إثربيق طت قيقةد 30 9:45-9:15 انية الث ة التعليميةترفلا
 .وآخرن كل طفل مسافة بي  طفال على الطاوالت والكراسي مع وجودجلوس األ متم تنظيي قيقةد 30 10:15-9:45 اإلنجليزية غة الل

 دقيقة 45 11:00-10:15 التعليمية  األنشطةفترة 
و أنية، مثل األنشطة الف ل فردي،بشك هذه األنشطة ل طفل لتطبيقة بكالخاصمات ستلزوالماألدوات  ةكافيتم فيها تجهيز  
مسافة بين كل  دطفال على الطاوالت والكراسي مع وجوجلوس األ متنظي ويتم، وغيرها من األنشطة أنشطة التصنيع

 .آخرطفل و
 ل(  )بالتباد ةينيالدأو الرياضية  ة للمفاهيمائيرإثمناهج  قيقةد 30 11:30-11:00  لفترة التعليمية الثالثةا

 صابع / عرض األعمال األ عابيد /ألاألناش ص/لقصد اتتضمن سر قيقةد 30 12:00-11:30 اللقاء األخير 
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 ملرحلة التعليم املبكر. البرنامج اليومي فترات خالل  االحترازيةباإلجراءات  االلتزامكيد على التأمع *( 
 
 
 
 
 

 م الدراس ي الواحد( في اليو باللغة العربية ) نجليزية والوحدات التعليمية%( ُموّزع بين تدريس اللغة اإل 50 -% 50طبق )لتي تُ خاصة ااملدارس الضات / رو للية  : الخطة الدراس(3دول رقم )ج

 مية ليتعالفترات ال
 KG1))روضة 
 ( KG2تمهيدي )

 ظات الحالم الفترة الزمنية

بشكل فردي مع مراعاة التهم الصباحية، سي، ومعرفة انفعالليوم الدرا تهمهيئتوحيب بهم،  ل األطفال والترباتقسا قيقةد 30 8:00 -7:30 ستقبال  فترة اال
 اإلجراءات االحترازية

،  (د الطفولة/ بواكيريراغهج العماني/ أنمالتعليمية )ال ، والمفاهيم المتضمنة في الوحداتواألذكار قراءة القرآنتتضمن  قةيقد 30 8:30-8:00   ولىة التعليمية األالفتر
 .آخرطفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مسافة بين كل طفل واأل جلوس ميتنظتم وي

 دقيقة 15 8:45-8:30   رجيةلساحة الخا افترة 
  وتهيئة الساحة، آخرطفل و ناألمان بي ةافترك مسرجية على هيئة طابور مع الساحة الخاألطفال إلى يتم خروج ا

والقيام ببعض  بين هذه الملصقات، اعد ط التبويُشتر، وقوف الطفل تُشير إلى مكانقات التي  ملصال عالخارجية بوض
 ي. دنية التي من شأنها تنشيط الطفل الستكمال البرنامج اليوماألنشطة والتمارين الب

 ، وتوفير أدوات التعقيمةاالحترازيذ كافة اإلجراءات خاتاباعد، مع ل متبشك ت والكراسيجلوس األطفال على الطاوال قيقةد 30 9:15-8:45 وجبة الغذائية لا

 قيقةد 30 9:45-9:15  ألنشطة التعليميةة افتر
نية، مثل األنشطة الف ل فردي،بشك ألنشطةل طفل لتطبيق هذه االخاصة بكوالمستلزمات األدوات كافة يتم فيها تجهيز  

ع وجود مسافة بين على الطاوالت والكراسي م الطف جلوس األ متنظي  ويتم، ةن األنشطوغيرها م و أنشطة التصنيعأ
 .آخركل طفل و

 )بالتبادل( ةنيلديأو ا  ةأو الرياضيللمفاهيم اللغوية  ةاإلثرائيهج اتطبيق المن قيقةد 30 10:15-9:45   يمية الثانية التعل الفترة
 عرض األعمال  / عابصاأل عابيد /ألاألناش ص/لقصد اتتضمن سر دقيقة 15 10:30-10:15 اللقاء األخير 

افة بين كل طفل طفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مس جلوس األ متم تنظيوي، نجليزيةغة اإلم باللتقديم المفاهي قيقةد 30 11:00-10:30 لغة اإلنجليزية عليمية بال الفترة الت
 واآلخر.

باللغة  ةيم الرياضية أو العلميفاهالم
علومات تقنية الم  الرياضية أو العلمية )بالتبادل(، ويمكن خالل هذه الفترة تطبيق  اهيمللمفاإلثرائية  المناهجق بي تط قيقةد 30 11:30-11:00 نجليزيةاإل

 ختياري(  )ا

فترة األنشطة التعليمية باللغة 
 قيقةد 30 12:00-11:30  اإلنجليزية

نية، فمثل األنشطة ال ل فردي،بشك شطةذه األنتطبيق هل طفل لخاصة بكلاوالمستلزمات األدوات كافة يتم فيها تجهيز  
طفال على  جلوس األ  مظيتم تنوي،  برنامج الوعي الفونيمي ، أو تقديم وغيرها من األنشطة و أنشطة التصنيعأ

 .آخربين كل طفل والطاوالت والكراسي مع وجود مسافة 
 عمال صابع / عرض األاأل عابيد /ألناشاأل ص/لقصد اسرتتضمن  دقيقة 15 12:15-12:00 باللغة اإلنجليزية اللقاء األخير  
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 ملرحلة التعليم املبكر. البرنامج اليومي فترات خالل  االحترازيةباإلجراءات  االلتزامكيد على التأ عم*( 

 
 

 

 

 

 

 :للغة العربيةباام يوم دراس ي كامل نظبق ُتطي رس الخاصة التللروضات / املداية  سا: الخطة الدر (4)رقم جدول 

 ية فترات التعليملا
 KG1))روضة 
 المالحظات  منيةالفترة الز ( KG2تمهيدي )

بشكل فردي مع مراعاة باحية، التهم الصسي، ومعرفة انفعالليوم الدرا تهمهيئحيب بهم، وتاستقبال األطفال والتر قيقةد 30 8:00 -7:30 فترة االستقبال  
 ت االحترازيةاإلجراءا

 سابق  ليوم التم دراسته في اة ما مراجع
م هيم التي تالمفاومراجعة ، وآخرطفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مسافة بين كل طفل جلوس األ متم تنظيي قيقةد 30 8:30-8:00 ( اإلنجليزيةاللغة في )

   جليزيةغة اإلندراستها في اليوم السابق بالل

،  (كيرولة/ بواريد الطفاأغي/ عمانمنهج الليمية )النة في الوحدات التعلمفاهيم المتضموا، واألذكار قراءة القرآنتتضمن  قيقةد 30 9:00-8:30   الفترة التعليمية األولى
 .آخرطفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مسافة بين كل طفل واأل جلوس متم تنظيوي

 دقيقة15 9:15-9:00 الخارجية لساحة فترة ا
وتهيئة الساحة  ، آخرطفل و نياألمان ب ةافمسك تر ألطفال إلى الساحة الخارجية على هيئة طابور مع يتم خروج ا
والقيام ببعض  بين هذه الملصقات، ويُشترط التباعد  ،تُشير إلى مكان وقوف الطفلتي  لملصقات الضع االخارجية بو

 ي. دنية التي من شأنها تنشيط الطفل الستكمال البرنامج اليوماألنشطة والتمارين الب
 وات التعقيم، وتوفير أداالحترازية جراءاتإلذ كافة ااتخا بشكل متباعد، مع ت والكراسيعلى الطاوال جلوس األطفال قةيقد 30 9:45-9:15 الوجبة الغذائية 

 . يرهامنهج كلمن لتعليم اللغة العربية للناطقين بغلمفاهيم اللغوية +  )كتاب األنشطة( ل اإلثرائيةاهج المنتطبيق  قيقةد 30 10:15-9:45 الفترة التعليمية الثانية  

 قيقةد 30 10:45-10:15 يميةشطة التعلفترة األن
نية، مثل األنشطة الف ل فردي،بشك ل طفل لتطبيق هذه األنشطةبك الخاصةلزمات والمستاألدوات  فةكاها تجهيز  في يتم

كل طفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مسافة بين جلوس األ متنظي  األنشطة، ويتموغيرها من  لتصنيعو أنشطة اأ
 .آخرطفل و

 العلمية )بالتبادل(   /اضية يرالاهيم  ثرائية للمفمناهج اإللاتطبيق  قيقةد 30 11:15-10:45 رة التعليمية الثالثة فتال
 تطبيق المناهج اإلثرائية للمفاهيم الدينية  قيقةد 30 11:45-11:15 التعليمية الرابعة الفترة

 صابع / عرض األعمال األ بعايد /ألاألناش ص/لقصد اسر تتضمن دقيقة 15 12:00-11:45 ر  خياأل اءلقلا
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 نجليزيةنظام يوم دراسي كامل باللغة اإلطبق : الخطة الدراسية للروضات/ المدارس الخاصة التي ت  ( 5رقم )جدول 

 ة التعليميفترات لا
 KG1))ة روض

 ( KG2تمهيدي )
 المالحظات  الزمنية الفترة

بشكل فردي مع التهم الصباحية، ة انفعاسي، ومعرفالليوم الدر تهمهيئحيب بهم، وتاستقبال األطفال والتر قيقةد 30 8:00 -7:30   لقبا ستالرة اتف 
 مراعاة اإلجراءات االحترازية

 بق  وم السامراجعة ما تم دراسته في الي
طفال على الطاوالت  جلوس األ متم تنظييو ، للغة العربيةبان طقيلناار لغين واطقيللغوية للنالمفاهيم امراجعة  ةدقيق30 8:30-8:00 ( العربية اللغة)في 

 وآخر بين كل طفل  مسافة لكراسي مع وجودوا

طفال على الطاوالت والكراسي جلوس األ متم تنظييو ،إلنجليزيةج اللغة اي منه فة سيسااألتتضمن المفاهيم  قيقةد 30 9:00-8:30   الفترة التعليمية األولى
 وآخرمع وجود مسافة بين كل طفل 

 دقيقة 15 9:15-9:00 الساحة الخارجية 
وتهيئة ، آخرطفل و ناألمان بي ةافترك مسلى هيئة طابور مع احة الخارجية عألطفال إلى السيتم خروج ا

بين هذه الملصقات، اعد ط التبويُشتر، ى مكان وقوف الطفلر إلتُشيصقات التي لمل الساحة الخارجية بوضع ا
 ي رنامج اليومدنية التي من شأنها تنشيط الطفل الستكمال البوالقيام ببعض األنشطة والتمارين الب

، وتوفير االحترازيةاإلجراءات  افةذ كاتخابشكل متباعد، مع  جلوس األطفال على الطاوالت والكراسي قيقةد 30 9:45-9:15 غذائية الوجبة ال
 قيمأدوات التع

 تياري(فونيمي )اخالي لوعج امنا بر ة +للغة اإلنجليزيالمفاهيم اللغوية باتقديم  قيقةد 30 10:15-9:45 لتعليمية الثانية  رة االفت

 قيقةد 30 10:45-10:15 فترة األنشطة التعليمية
مثل  ل فردي،بشك ذه األنشطةتطبيق هل طفل لصة بكخاال والمستلزماتاألدوات كافة يتم فيها تجهيز  

طفال على الطاوالت جلوس األ متنظي  األنشطة، ويتموغيرها من  نيعة التصو أنشطأنية، األنشطة الف
 . آخركل طفل و وجود مسافة بينوالكراسي مع 

 زيةباللغة اإلنجليية مناهج معتمدة للمفاهيم الرياض قيقةد 30 11:15-10:45  الفترة التعليمية الثالثة 
 هج الحاسوب )اختياري( العلمية + من تمدة للمفاهيمج مع مناه قيقةد 30 11:45-11:15   ةالفترة التعليمية الرابع

 صابع / عرض األعمال األ عابيد /ألاألناش ص/لقصد اسرمن تتض دقيقة 15 12:00-11:45 ألخير  اللقاء ا
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 م الواحدفترتين في اليو نظام الارس الخاصة املطبقة لالروضات واملد

 . بكرتعليم امل ملرحلة الالبرنامج اليومي فترات خالل  االحترازيةءات باإلجرا  االلتزامعلى كيد التأ *( مع

 يوم الواحد: بنظام الفترتين في ال تعليم القران الكريمملدارس   الدراسية : الخطة(6م )ول رقدج
 ( 10:30 -7:30ى )الفترة األول 

 مية يلالفترات التع
 KG1))روضة 

 ( KG2)يدي تمه

الفترة  
 الزمنية

 المالحظات 

بشكل فردي مع مراعاة التهم الصباحية، سي، ومعرفة انفعالليوم الدرا تهمهيئحيب بهم، وتل والتراألطفا استقبال دقيقة 30 8:00 -7:30   لقبا ستالرة اتف 
 اإلجراءات االحترازية

 خروآطفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مسافة بين كل طفل جلوس األ متم تنظيي دقيقة 30 8:30-8:00 )القرآن وعلومه( ىاألول لتعليميةالفترة ا

 دقيقة 15 8:45-8:30 جية  الساحة الخارة فتر
هيئة الساحة  تو، آخرو طفل ناألمان بي ةافترك مسألطفال إلى الساحة الخارجية على هيئة طابور مع روج ايتم خ

والقيام بين هذه الملصقات، اعد ط التبويُشتر، الطفلمكان وقوف تُشير إلى ات التي  الخارجية بوضع الملصق
 ي ل البرنامج اليومتنشيط الطفل الستكما من شأنها دنية التين البالتماريببعض األنشطة و

، وتوفير أدوات ازيةاالحترجراءات ة اإلذ كافاتخابشكل متباعد، مع  الكراسيطاوالت وجلوس األطفال على ال دقيقة 30 9:15-8:45 الوجبة الغذائية 
 التعقيم 

 . هيم بالتبادليتم تدريس هذه المفا دقيقة 30 9:45-9:15 ية(  الرياض )المفاهيم اللغوية أوالفترة التعليمية الثانية 

 دقيقة  15 10:00 -9:45 نشاط صفي  
جلوس  متم تنظي يو، المة لألطفُمقدّ م الصابع بما يتناسب مع المفاهياألاب و ألعتطبيق األناشيد، أو القصص، أ

 روآخسافة بين كل طفل  طفال على الطاوالت والكراسي مع وجود ماأل
 تدريس هذه المادة علومه( لالقرآن واب فترة )زيع نصيتم تومادة اللغة اإلنجليزية، س تدريس في حال دقيقة 30 10:30 -10:00 )القرآن وعلومه(ثة لثال ية التعليمرة االفت

 ( 1:30 -11:00) الثانيةالفترة 
 وآخرفة بين كل طفل والكراسي مع وجود مساالطاوالت طفال على س األجلو مظيتم تن ي دقيقة 30 11:30-11:00 )القرآن وعلومه( ىالفترة التعليمية األول

 دقيقة 15 11:45 -11:30 الساحة الخارجية فترة 

وتهيئة الساحة  ، آخرو طفل نان بياألم ةافترك مسمع ة الخارجية على هيئة طابور لى الساح ألطفال إيتم خروج ا
م قياوالبين هذه الملصقات، اعد تبالط ويُشتر، لطفلوقوف اتُشير إلى مكان الخارجية بوضع الملصقات التي  

، مع مراعاة حالة الجو  ييومدنية التي من شأنها تنشيط الطفل الستكمال البرنامج الببعض األنشطة والتمارين الب
 ت.التوقي خالل هذا

دوات ، وتوفير أاالحترازية إلجراءاتذ كافة ااتخاع اعد، مبشكل متب طاوالت والكراسيجلوس األطفال على ال دقيقة 30 12:15-11:45 ئيةالغذا الوجبة
 يم التعق

 . للتباديتم تدريس هذه المفاهيم با دقيقة 30 12:45-12:15 )المفاهيم اللغوية أو الرياضية( الفترة التعليمية الثانية 

جلوس  متم تنظي وي، المة لألطفم الُمقدّ مفاهيمع ال صابع بما يتناسباألاب و ألعتطبيق األناشيد، أو القصص، أ دقيقة 15 1:00-12:45 نشاط صفي 
 وآخرسافة بين كل طفل  طفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مألا

 ادة القرآن وعلومه( لتدريس هذه الماب فترة )زيع نصيتم تومادة اللغة اإلنجليزية، س تدريس حال يف يقةدق 30 1:30-1:00 )القرآن وعلومه(ية الثالثة الفترة التعليم
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 ر. بكليم امل عتملرحلة الالبرنامج اليومي فترات خالل  االحترازيةباإلجراءات  االلتزام على*( مع التأكيد 
 

 :(العربيةة غلدات التعليمية )بالفترة واحدة لتدريس اللغة اإلنجليزية وبقية اليوم الدراس ي للوحبق طتُ تي اصة الارس الخدامل  ت /للروضالدراسية  الخطة ا :(7م )ول رقجد

 ( 10:30 -7:30ى )الفترة األول 

 ليمية الفترات التع
 KG1))روضة 
 ( KG2تمهيدي )

 المالحظات  الفترة الزمنية

بشكل فردي مع مراعاة التهم الصباحية، سي، ومعرفة انفعالليوم الدرا تهمهيئتهم، وحيب بتراستقبال األطفال وال دقيقة 30 8:00 -7:30   لقبا ستالرة اتف 
 يةاءات االحترازراإلج

ريد الطفولة/  امنهج العماني/ أغ، والمفاهيم المتضمنة في الوحدات التعليمية )الواألذكار قراءة القرآنتتضمن  دقيقة 30 8:30-8:00  ىالفترة التعليمية األول
 .وآخرطفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مسافة بين كل طفل جلوس األ  متم تنظي، وي(يربواك

 دقيقة 15 8:45-8:30 ية  الساحة الخارج فترة
وتهيئة الساحة  ، آخرو طفل ناألمان بي ةافترك مسألطفال إلى الساحة الخارجية على هيئة طابور مع ا خروجيتم 

والقيام ببعض  بين هذه الملصقات، اعد ط التبويُشتر، وقوف الطفل كانى مر إلتُشيالخارجية بوضع الملصقات التي  
 ي ال البرنامج اليومنشيط الطفل الستكممن شأنها تدنية التي الب األنشطة والتمارين

، وتوفير أدوات ازيةاالحتر ذ كافة اإلجراءاتاتخابشكل متباعد، مع  طاوالت والكراسيجلوس األطفال على ال دقيقة 30 9:15 -8:45 الوجبة الغذائية 
 التعقيم 

 مناهج اإلثرائية المعتمدة، وتطبيق المفاهيم بالتبادليتم تدريس هذه ال دقيقة 30 9:45 -9:15 ة(  ي)المفاهيم اللغوية أو الرياضالفترة التعليمية الثانية 
 .وآخرطفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مسافة بين كل طفل جلوس األ متم تنظيي دقيقة 30 10:15-9:45    (اللغة اإلنجليزيةالفترة التعليمية الثالثة )

 صابع / عرض األعمال األ عابأل/يد األناش ص/لقصد اتتضمن سر يقة دق15 10:30-10:15 اللقاء األخير 
 ( 1:30 -11:00) الثانيةالفترة 

 دقيقة 30 11:30-11:00  ىالفترة التعليمية األول
ريد الطفولة/  امنهج العماني/ أغوالمفاهيم المتضمنة في الوحدات التعليمية )ال ،كارألذوا قراءة القرآنتتضمن 
 وآخرفة بين كل طفل الكراسي مع وجود مساطفال على الطاوالت وجلوس األ  متم تنظي، وي(بواكير

 

 دقيقة 15 11:45 -11:30 الساحة الخارجية فترة 

وتهيئة الساحة  ، آخرو طفل ناألمان بي ةافترك مسمع طابور  ألطفال إلى الساحة الخارجية على هيئةيتم خروج ا
والقيام ببعض  هذه الملصقات، ن بياعد ط التبويُشتر، لف الطفان وقوإلى مكر تُشيالخارجية بوضع الملصقات التي  

  الل هذا، مع مراعاة حالة الجو خيدنية التي من شأنها تنشيط الطفل الستكمال البرنامج اليوماألنشطة والتمارين الب
 ت التوقي

، وتوفير أدوات حترازيةالاذ كافة اإلجراءات اتخامع  بشكل متباعد، يطاوالت والكراسجلوس األطفال على ال دقيقة 30 12:15-11:45 الوجبة الغذائية
 التعقيم 

 . تبادلهيم باليتم تدريس هذه المفا دقيقة 30 12:45-12:15 )المفاهيم اللغوية أو الرياضية( الفترة التعليمية الثانية 
 .وآخروجود مسافة بين كل طفل  لى الطاوالت والكراسي معل عطفاجلوس األ ميتم تنظي دقيقة 30 1:15-12:45   عليمية الثالثة )اللغة اإلنجليزية(الفترة الت

 صابع / عرض األعمال األ عابيد /ألاألناش ص/لقصد اتتضمن سر دقيقة 15 1:30-1:15 اللقاء األخير 
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 بكر. تعليم امل ملرحلة الالبرنامج اليومي فترات خالل  ةاالحترازياءات باإلجر  لتزاماالعلى *( مع التأكيد 
 .(7:30 من الساعة )باشرةً ماليوم الدراس ي دأ ، فسيببنظام الفترتين  نظًرا لضيق الوقت لتطبيق هذا البرنامج*( 

 

 م الدراس ي الواحد( العربية ) في اليو  باللغةوحدات التعليمية ية والنجليز %( ُموّزع بين تدريس اللغة اإل 50 -% 50خاصة التي ُتطبق )املدارس الضات / رو للدراسية  طة ال: الخ(8جدول رقم )
 ( 10:30 -7:30ى )الفترة األول 

 ليمية الفترات التع
 KG1))روضة 
 ( KG2تمهيدي )

 المالحظات  الفترة الزمنية

ريد الطفولة/  اماني/ أغالع منهجة )الفي الوحدات التعليمي ، والمفاهيم المتضمنةواألذكار قراءة القرآنتتضمن  دقيقة 30 8:00-7:30 الفترة التعليمية األولى 
 .وآخربين كل طفل  طفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مسافةجلوس األ  منظيت  تم، وي(بواكير

 دقيقة 15 8:15-8:00 فترة الساحة الخارجية 
وتهيئة ، آخرو طفل ناألمان بي ةافترك مسألطفال إلى الساحة الخارجية على هيئة طابور مع يتم خروج ا

بين هذه الملصقات، اعد ط التبشترويُ ، تُشير إلى مكان وقوف الطفلات التي الساحة الخارجية بوضع الملصق
 ي الستكمال البرنامج اليوم دنية التي من شأنها تنشيط الطفلوالتمارين الب نشطةببعض األ والقيام 

 عتمدةمناهج اإلثرائية الموتطبيق ال  ،يتم تدريس هذه المفاهيم بالتبادل دقيقة 30 8:45-8:15 اللغوية(  /)المفاهيم الرياضيةانية الفترة التعليمة الث

، وتوفير أدوات االحترازيةذ كافة اإلجراءات اتخابشكل متباعد، مع  ت والكراسيطاوالفال على الجلوس األط دقيقة 30 9:15-8:45 الوجبة الغذائية 
 التعقيم 

كل  ع وجود مسافة بينطفال على الطاوالت والكراسي مجلوس األ متم تنظيوي، نجليزيةغة اإلاللم بتقديم المفاهي دقيقة 30 9:45-9:15 ليزية( الثالثة )اللغة اإلنجالفترة التعليمة 
 طفل واآلخر

 دقيقة 30 10:15-9:45 الرياضية/ العلمية(   المفاهيم )الرابعة الفترة التعليمة 
تقنية   ة تطبيقو العلمية )بالتبادل(، ويمكن خالل هذه الفترللمفاهيم الرياضية أ اإلثرائية المناهجتطبيق 

ن كل طفل وجود مسافة بي والت والكراسي معطفال على الطاجلوس األ متم تنظيياري( ختيعلومات )االم
 .وآخر

 ألعمال صابع / عرض ااأل عابيد /ألاألناش ص/لقصد اتتضمن سر يقة دق15 10:30-10:15 اء األخير اللق
 ( 1:30 -11:00) يةالثانالفترة 

ريد الطفولة/  امنهج العماني/ أغالتعليمية )ال تضمنة في الوحدات، والمفاهيم المواألذكار قراءة القرآنتتضمن  دقيقة 30 11:30-11:00  ىالفترة التعليمية األول
 وآخربين كل طفل طفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مسافة جلوس األ  متم تنظي، وي(بواكير

 دقيقة 15 11:45 -11:30 الساحة الخارجية ة فتر

وتهيئة ، رآخو طفل نمان بياأل ةافترك مسارجية على هيئة طابور مع ألطفال إلى الساحة الخم خروج ايت
بين هذه الملصقات، اعد ط التبويُشتر، تُشير إلى مكان وقوف الطفلحة الخارجية بوضع الملصقات التي السا

ة ا، مع مراعيكمال البرنامج اليومدنية التي من شأنها تنشيط الطفل السترين البببعض األنشطة والتما والقيام
 حالة الجو خالل هذا التوقيت.

 . يتم تدريس هذه المفاهيم بالتبادل دقيقة 30 12:15-11:45 اللغوية أو الرياضية(  )المفاهيم انية رة التعليمية الثالفت

، وتوفير أدوات حترازيةاالذ كافة اإلجراءات اتخا، مع بشكل متباعد الت والكراسيطاوس األطفال على الجلو دقيقة 30 12:45 -12:15 الوجبة الغذائية
 التعقيم 

 .وآخرطفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مسافة بين كل طفل جلوس األ متم تنظيي دقيقة 30 1:15-12:45   نجليزية(الثة )اللغة اإلعليمية الثرة التالفت
 عمال صابع / عرض األاأل عابيد /ألاشاألن ص/لقصد اتتضمن سر قةدقي 15 1:30-1:15 ير اللقاء األخ
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 بكر. تعليم امل رحلة المل مج اليومي البرنافترات خالل  االحترازيةباإلجراءات  االلتزامعلى *( مع التأكيد 
 . (لذلك اليومّبق امُلط  لغة البرنامج ) ةساعخالل ربع   باللغة العربية، فسيتم مراجعة ما تم دراسته بنظام الفترتين  لتطبيق هذا البرنامج*( نظًرا لضيق الوقت 

 
 

 الفترتين(:  لنظام (العربيةللغة بانظام يوم دراس ي كامل بق ُتطي تس الخاصة الر للروضات / املدااسية  ة الدر : الخط(9)رقم دول ج
 ( 10:30 -7:30ى )األول  الفترة

 مية ليالفترات التع
 KG1))روضة 
 ( KG2تمهيدي )

 المالحظات  الفترة الزمنية

بشكل فردي مع مراعاة التهم الصباحية، معرفة انفعاسي، والدرالليوم  تهمهيئيب بهم، وتحاستقبال األطفال والتر دقيقة 30 8:00 -7:30   لقبا ستالرة اتف 
 اإلجراءات االحترازية

 في اليوم السابق  اجعة ما تم دراسته مر
 .وآخرطفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مسافة بين كل طفل جلوس األ متم تنظيي دقيقة 15 8:15-8:00  (عربيةلاي اللغة )ف 

 دقيقة 30 8:45-8:15 لفترة التعليمية األولى  ا
،  (لة/ بواكيرريد الطفوامنهج العماني/ أغتعليمية )ال، والمفاهيم المتضمنة في الوحدات ال واألذكار قراءة القرآنتتضمن 

 .وآخرطفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مسافة بين كل طفل س األجلو متم تنظييو

 دقيقة 15 9:00-8:45 الساحة الخارجية  فترة 
تهيئة الساحة  و، آخرو طفل ناألمان بي ةافترك مسإلى الساحة الخارجية على هيئة طابور مع  ألطفالوج ايتم خر

والقيام ببعض  بين هذه الملصقات، اعد ط التبويُشتر، فلكان وقوف الطتُشير إلى ملتي  الخارجية بوضع الملصقات ا
 ي اليومالبرنامج  ها تنشيط الطفل الستكمالدنية التي من شأناألنشطة والتمارين الب

 أدوات التعقيم، وتوفير زيةاالحتراجراءات ذ كافة اإلاتخابشكل متباعد، مع  الكراسيطاوالت وجلوس األطفال على ال دقيقة 30 9:30-9:00 الوجبة الغذائية 
 مناهج اإلثرائية المعتمدة، وتطبيق الدلهيم بالتبايتم تدريس هذه المفا يقةدق 30 10:00-9:30 )المفاهيم اللغوية أو الرياضية(  الفترة التعليمية الثانية 

 عمال صابع / عرض األألا عابيد /ألاألناش ص/لقصد اتتضمن سر ة يقدق30 10:30-10:00 اللقاء األخير 
 ( 1:30 -11:00) الثانيةة الفتر

 في اليوم السابق  مراجعة ما تم دراسته 
 .وآخرطفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مسافة بين كل طفل جلوس األ متم تنظيي دقيقة 15 11:15-11:00 ( لعربيةا)في اللغة 

 11:45-11:15  ىيمية األولالفترة التعل
 

 دقيقة 30
 

،  (لة/ بواكيرريد الطفوامنهج العماني/ أغتعليمية )ال، والمفاهيم المتضمنة في الوحدات ال واألذكار قراءة القرآنتتضمن 
 .وآخرطفال على الطاوالت والكراسي مع وجود مسافة بين كل طفل س األجلو منظيتم ت يو

 دقيقة 15 12:00 -11:45 الخارجية الساحة فترة 

تهيئة الساحة  و، آخرو طفل ناألمان بي ةافترك مسر مع ألطفال إلى الساحة الخارجية على هيئة طابويتم خروج ا
والقيام ببعض  بين هذه الملصقات، اعد ط التبويُشتر، ن وقوف الطفلتُشير إلى مكاالملصقات التي  خارجية بوضع ال

ذا  ه، مع مراعاة حالة الجو خالل يشأنها تنشيط الطفل الستكمال البرنامج اليوم ية التي مندناألنشطة والتمارين الب
 التوقيت  

 ، وتوفير أدوات التعقيماالحترازيةذ كافة اإلجراءات اتخاتباعد، مع بشكل م والكراسيطاوالت لى الوس األطفال عجل دقيقة 30 12:30-12:00 الوجبة الغذائية
 . التبادليتم تدريس هذه المفاهيم ب دقيقة 30 1:00-12:30 فاهيم اللغوية أو الرياضية( )المثانية الفترة التعليمية ال

 ألعمال صابع / عرض ااأل عابيد /ألاشاألن ص/لقصا دتتضمن سر دقيقة 30 1:30-1:00 اللقاء األخير 
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 بكر. امل  تعليمملرحلة الرنامج اليومي البفترات خالل  االحترازيةباإلجراءات  االلتزامعلى *( مع التأكيد 
 .(لذلك اليومّبق امُلط  لغة البرنامج )ساعة خالل ربع   باللغة االنجليزية، فسيتم مراجعة ما تم دراسته بنظام الفترتين  لتطبيق هذا البرنامج*( نظًرا لضيق الوقت 

 

 
 

 م الفترتين(: )لنظا نجليزيةاإل للغة با نظام يوم دراس ي كامل بق ُتطة التي رس الخاصات / املداللروض: الخطة الدراسية (10)رقم جدول 
 ( 10:30 -7:30ى )الفترة األول 

 ليمية الفترات التع
 KG1))روضة 
 ( KG2تمهيدي )

 المالحظات  رة الزمنيةفتال

ع مراعاة شكل فردي مبالتهم الصباحية، سي، ومعرفة انفعاالليوم الدر تهمهيئتحيب بهم، واستقبال األطفال والتر دقيقة 30 8:00 -7:30   لقبا ستالرة اتف 
 اإلجراءات االحترازية

 في اليوم السابق  مراجعة ما تم دراسته 
 .وآخرمسافة بين كل طفل   طفال على الطاوالت والكراسي مع وجودجلوس األ متم تنظيي قيقةد 15 8:15-8:00  (النجليزيةا)في اللغة 

 دقيقة 30 8:45-8:15 التعليمية األولى  الفترة 
طفال على الطاوالت والكراسي مع وجود جلوس األ متم تنظي، ويي منهج اللغة اإلنجليزيةاألساسية فمفاهيم تتضمن ال

 .وآخرمسافة بين كل طفل 

 دقيقة 15 9:00-8:45 الساحة الخارجية  رة فت
وتهيئة الساحة  ، آخرو طفل نمان بياأل ةافترك مسر مع لى الساحة الخارجية على هيئة طابوألطفال إيتم خروج ا

والقيام ببعض  بين هذه الملصقات، اعد ط التبويُشتر، تُشير إلى مكان وقوف الطفلع الملصقات التي  خارجية بوضال
 ي يومدنية التي من شأنها تنشيط الطفل الستكمال البرنامج الين الباراألنشطة والتم

 ، وتوفير أدوات التعقيماالحترازيةذ كافة اإلجراءات تخااباعد، مع بشكل مت طاوالت والكراسيطفال على الجلوس األ دقيقة 30 9:30-9:00 الوجبة الغذائية 
 زيةباللغة اإلنجلي مدةمناهج اإلثرائية المعت، وتطبيق اليتم تدريس هذه المفاهيم بالتبادل دقيقة 30 10:00-9:30 ضية(  يا)المفاهيم اللغوية أو الرالفترة التعليمية الثانية 

 صابع / عرض األعمال األ عابيد /ألاألناش ص/لقصد ان سرتتضم يقة قد30 10:30-10:00 اللقاء األخير 
 ( 1:30 -11:00) الثانيةالفترة 

 اليوم السابق  ي ف مراجعة ما تم دراسته 
 .وآخرجود مسافة بين كل طفل والت والكراسي مع وطفال على الطاجلوس األ متم تنظيي دقيقة 15 11:15-11:00 ( االنجليزيةفي اللغة )

 دقيقة 30 11:45-11:15  ىاألول التعليمية الفترة
 

على الطاوالت والكراسي مع وجود  الطفجلوس األ متم تنظييو ،سية في منهج اللغة اإلنجليزيةسااألتتضمن المفاهيم 
 وآخرمسافة بين كل طفل 

 دقيقة 15 12:00 -11:45 الساحة الخارجية فترة 

وتهيئة الساحة  ، آخرو طفل ناألمان بي ةافترك مس ة طابور معطفال إلى الساحة الخارجية على هيئأليتم خروج ا
والقيام ببعض  بين هذه الملصقات، اعد ط التبترشويُ ، تُشير إلى مكان وقوف الطفلالخارجية بوضع الملصقات التي  

ا  خالل هذ، مع مراعاة حالة الجو ينامج اليومالطفل الستكمال البردنية التي من شأنها تنشيط ن الباألنشطة والتماري
 لتوقيت ا

 لتعقيم، وتوفير أدوات ااالحترازيةافة اإلجراءات ذ كاتخابشكل متباعد، مع  طاوالت والكراسيجلوس األطفال على ال دقيقة 30 12:30-12:00 الوجبة الغذائية
 باللغة اإلنجليزية مناهج اإلثرائية المعتمدةوتطبيق ال  ،دلهيم بالتبايتم تدريس هذه المفا دقيقة 30 1:00-12:30 أو الرياضية(  العلمية)المفاهيم مية الثانية الفترة التعلي
 ل صابع / عرض األعمااأل عابيد /ألاألناش ص/صلقد اتتضمن سر دقيقة 30 1:30-1:00 اللقاء األخير 
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 ( 12 – 1لصفوف )لس الخاصة ارالدراسية للمد ة الخط
 ة: العام هاتجاملو 

 تي: ضرورة االلتزام باآل لوثيقة مع ا ذهة في هالواردة ة الدراسيطخلا تطبيق بتلتزم  ، أنثنائي اللغةدي ولبرنامجي أحاع المدارس الخاصة المطبقة على جمي

 : ( أحادي وثنائي اللغةوطنية )للبرامج ال المطبقةالخاصة  مدارسال -1

 :  (6 -1)الصفوف  •
 المنخفضة: لكثافة ا ذاتارس المد .أ

 لحساب الكثافة: بية بحساب عدد الطلبة الى المساحة الكلية للغرفة الصفية حيث يتم استخدام المعادلة االتية طال الكثافة ال تقدر
 = عدد الطلبة        2 ÷المساحة الكلية 

 2 ÷ (العرض x الطول )=  2 ÷الصف  ي الصف = مساحةموح به ف فإن عدد الطلبة المس  م،6م وعرضه  5علمنا أن طول الصف  مثال: اذا 
 =) 5 x 6 (÷2  =30 ÷2  =15  األسبوع في أيام 5 ولمدة ،% 100 بنسبة تشغَل  بحيث طبيعيا وضعها يكونطالب، بحيث . 
 

 :  طة والعاليةسات الكثافة المتوذلمدارس ا .ب

ل متزامن مع  لطالب المتواجدين في المنزل عن بعد بشك حضور اويكون ، ام للمجموعتين بنظام أسبوع بأسبوعو )ب( بحيث يكون الدوعتين )أ( والى مجم ينقسم فيها الطلبة
 ة.الطالب المتواجدين بالمدرس

 

 (: 11 - 7لصفوف )ا •
 ثافة المنخفضة: لكا المدارس ذات .أ

 ر لحساب الكثافة: الى الصف الثاني عشابع الس ة االتية للصفوف مندام المعادلرفة الصفية حيث يتم استخاحة الكلية للغ تقدر الكثافة الطالبية بحساب عدد الطلبة الى المس

        .= عدد الطلبة1.5 ÷الكلية المساحة 

 م6م وعرضه  5علمنا أن طول الصف   إذامثال: 

  يثبح  اطبيعي   وضعها  يكونطالب، بحيث    1.5    =30  ÷1.5    =20÷(  x  6  5)=  1.5  ÷  (رضلعا   xالطول  )=    1.5  ÷فإن عدد الطلبة المسموح به في الصف = مساحة الصف  

 . األسبوع في أيام  5 ولمدة ،% 100 بنسبة شغَلت
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 - :وسطة والعاليةات الكثافة المتذالمدارس  .ب

بعد بشكل متزامن مع  في المنزل عن ويكون حضور الطلبة المتواجدين ، م أسبوع بأسبوعلدوام للمجموعتين بنظاون اينقسم فيها الطلبة الى مجموعتين )أ( و )ب( بحيث يك
 الطلبة المتواجدين بالمدرسة.

 :  ثاني عشرلاف الص •

 .االحترازية  باإلجراءاتمع االلتزام % 100لدراسة بالحضور المباشر بنسبة ا ب الطلبة جميع  فيها انتظام يتم
 

 الدولية: لبرامج دارس المطبقة ل(، والمص خا  تقويمنامج ثنائي اللغة )للبر المطبقة مدارسال -2

التقويم السنوي الخاص  والتي تخضع لنظام  لدوليةوالمدارس الخاصة والعالمية المطبقة للبرامج ارس الخاصة ثافة الطالبية على جميع المداالك  جميع ما ورد من حيثينطبق 
 ت المانحة للبرامج الدولية.مؤسسان الملها نامج المعتمد او البروالمعتمد من الوزارة اص بها ويم السنوي الخ حيث تطبق تلك المدارس التق  والتعليم،المعتمد من وزارة التربية 

 

 الخاصة:  ف التربية صفو -3

 .االحترازية  باإلجراءاتمع االلتزام % 100حضور المباشر بنسبة لدراسة بالا بالطلبة  جميع  يتم فيها انتظام
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 ( 12-1خطط الدراسية لصفوف ) ال :األول ملحور ا
 ة: البرنامج أحادي اللغ   .أ
  -: المطبقة للبرنامج احادي اللغةرس : الخطة الدراسية للمدا( 1م )رق جدول 

  الثاني عشر  الحادي عشر  العاشر  التاسع الثامن عالساب السادس  الخامس بعالرا الثلث  الثاني  األول المادة 
  4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 تربية اإلسالمية  لا
  6 6 7 7 7 7 7 7 7 10 12 12 لغة العربية ال

  6 6 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 اللغة اإلنجليزية
  2 2 2 2 4 4 4 4 3 2 - - الدراسات االجتماعية

  5 5 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 تالرياضيـا
  4 4 - - 6 6 5 5 5 3 3 3 العلوم  

  - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ة الحياتي المهارات
 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 مدرسيةالرياضة ال

د ا
موا
ال

يار
خت
ال

ن 
صفي

 ال
في
ية 

و 11
12 

ث ي
حي
 ،

دد 
 ع
تار
خ

3 
سية

درا
اد 
مو

 

 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 الفنون التشكيلية
 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 المهارات الموسيقية

 - 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 تقنية المعلومات 
 4 4 - - - -  - - - - - مهارات اللغة اإلنجليزية 

 4 4 3 3 - - - - - - - - األحياء 
 4 4 3 3 - - - - - - - - الكيمياء 
 4 4 3 3 - - - - - - - - الفيزياء
 4 4 - - - - - - - - - - الجغرافيا 
 4 4 - - - - - - - - - - التاريخ  

  1 1 - - - - - - - - - - هنيالتوجيه الم
  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 الساعات عـــدد 
 ( )حصة واحدة كل أسبوعين  اوب مع مادة تقنية المعلومات في الصف العاشر.ستفادة من حصة التوجيه المهني بالتناال •
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 رنامج ثنائي اللغة: بلا .ب
 

  -: للغةثنائي ا قة للبرنامجالمطب خاصةالالدراسية للمدارس  ة(: الخط2رقم )جدول 
  الثاني عشر   الحادي عشر   العاشر   التاسع  امنالث السابع السادس  الخامس الرابع لث الثا الثاني  األول المادة 

  4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 التربية اإلسالمية  
  6 6 7 7 7 7 7 7 7 10 12 12 ة العربية غلال

  6 6 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 اللغة اإلنجليزية
  2 2 2 2 4 4 4 4 3 2 - - الجتماعيةاسات االدر

  5 5 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 الرياضيـات
    4 4 - - 6 6 5 5 5 3 3 3 العلوم  

  - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 المهارات الحياتية  
 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 الرياضة المدرسية

مو
ال

د ا
ا

ري
تيا
الخ

ين
صف
 ال
في
ة 

 
و 11

12  ،
دد 
 ع
تار
يخ
ث 
حي

3 
سية

درا
اد 
مو

 

 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 لفنون التشكيليةا
 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 المهارات الموسيقية

 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 تقنية المعلومات 
 4 4 3 3 - - - - - - - - األحياء 
 4 4 3 3 - - - - - - - - الكيمياء 
 4 4 3 3 - - - - - - - - الفيزياء

 4 4 - - - - - - - - - - ادب انجليزي 
 4 4 - - - - - - - - - - االقتصاد 

 4 4 - - - - - - - - - - دراسة االعمال  
 4 4 - - - - - - - - - - التصميم الجرافيكي 

 4 4 - - - - - - - - - - الحاسوب 
  1 1 - - - - - - - - - - التوجيه المهني

  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 صص دد الحعـــ
 (. حصة واحدة كل أسبوعين) ، العاشرمهني بالتناوب مع مادة تقنية المعلومات في الصف االستفادة من حصة التوجيه ال •
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 ( عن بعدي والتعليم اإللكتروني )الدراسة  غالق الكلاإل  ملحور الثاني:ا

 ول االتية: ليم االلكتروني يتم تطبيق الجداالى التع  لكلي للمدرسة والتحول في حال االغالق ا 
 برنامج أحادي اللغة:  .أ

 
 

  -: المطبقة للبرنامج احادي اللغة: الخطة الدراسية للمدارس ( 1رقم )الجدول 

  عشر  الثاني دي عشر لحاا العاشر  التاسع الثامن السابع السادس  الخامس لرابعا الثالث  الثاني  األول المادة 
  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 التربية اإلسالمية  

  3 3 4 4 4 4 4 4 4 6 7 7 لعربية اللغة ا
  3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 اللغة اإلنجليزية

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - الدراسات االجتماعية
  2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 تلرياضيـاا

    2 2 - - 3 3 3 3 2 1 1 1 العلوم  
  - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مهارات الحياتية  ال

 2 2 الرياضة المدرسية

ن 
صفي

 ال
في
ية 
يار
خت
اال
اد 
مو
ال

و 11
12 

دد 
 ع
تار
يخ
ث 
حي
 ،

3 
سية

درا
اد 
مو

 

 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 يةالفنون التشكيل
 2 2 المهارات الموسيقية

 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 علومات تقنية الم
 2 2 - - - - - - - - - - مهارات اللغة اإلنجليزية 

 2 2 1 1 - - - - - - - - ء األحيا
 2 2 1 1 - - - - - - - - الكيمياء 
 2 2 1 1 - - - - - - - - الفيزياء

 2 2 - - - - - - - - - - لجغرافيا ا
 2 2 - - - - - - - - - - التاريخ  

  1 1 - - - - - - - - - - التوجيه المهني
  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ت عـــدد الساعا
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 اللغة:  ثنائي برنامج  . ب
  -: للغةنائي االخاصة المطبقة للبرنامج ثالدراسية للمدارس  ة(: الخط2رقم )الجدول 

  الحادي العاشر   التاسع  الثامن السابع السادس  الخامس الرابع الثالث  الثاني  األول المادة 
 عشر 

الثاني  
  عشر 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 إلسالمية  التربية ا
  3 3 4 4 4 4 4 4 4 6 7 7 اللغة العربية 

  3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 اللغة اإلنجليزية
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - تماعيةاالجت الدراسا

  2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 الرياضيـات
    2 2 - - 3 3 3 3 2 1 1 1 العلوم  

  - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 المهارات الحياتية  
 2 2 الرياضة المدرسية

ن 
صفي

 ال
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ية 
يار
خت
اال
اد 
مو
ال

و 11
12 

يث
 ح
،

 
ي

تار
خ

 
دد 
ع

3 
سية

درا
اد 
مو

 

 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الفنون التشكيلية
 2 2 مهارات الموسيقيةال

 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تقنية المعلومات 
 2 2 1 1 - - - - - - - - األحياء 
 2 2 1 1 - - - - - - - - الكيمياء 
 2 2 1 1 - - - - - - - - الفيزياء
 2 2 - - - - - - - - - - ي جليزانادب 

 2 2 - - - - - - - - - - االقتصاد 
 2 2 - - - - - - - - - - اسة االعمال  در

 2 2 - - - - - - - - - - التصميم الجرافيكي 
 2 2 - - - - - - - - - - الحاسوب 

  1 1 - - - - - - - - - - التوجيه المهني
  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 لساعات  عـــدد ا
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 :  دراسيةخاصة بالخطط ال مالحظات
 لغرفة الصفية كبقية المواد الدراسية األخرى.رية، على أن يتم تدريسها داخل ا( ضمن المواد االختيا12- 11ن )المهارات الفردية في الصفي يتم تدريس مواد •

قية ية مع مادة المهارات الموسيالفنون التشكيل(. ويتم تدريس مادة  10-1سية )أسبوع بأسبوع في الصفوف  المدر  لحياتية بالتبادل مع مادة الرياضةيتم تدريس مادة المهارات ا •
 (.  10-1)أسبوع بأسبوع في الصفوف 

 .12و 11و 10المهني بالتبادل مع مادة الدراسات االجتماعية في الصفوف يتم تدريس مادة التوجيه  •
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 دراس ي اليوم الاملحور الثالث: برنامج  
 

 م17/3/2022لعام حتى لفترة من بداية ا التوقيت الشتوي في ا  –برنامج اليوم الدراسي 
 الفئة العمرية األصغر   – 6-1 فئية اللغة( للصفوثنا  –مدارس الخاصة )أحادية اللغة اليوم الدراسي لل  برنامج 

 الزمن بالدقيقة  الحصة
 لث التوقيت الثا التوقيت الثاني  التوقيت األول 

 إلى  من إلى  من إلى  من
 7:45 7:30 7:35 7:20 7:25 7:10 15 الطابور 

 8:25 7:45 8:15 7:35 8:05 7:25 40 ولىاأل
 9:10 8:30 9:00 8:20 8:50 8:10 40 ية الثان

 9:55 9:15 9:45 9:05 9:35 8:55 40 الثالثة 
 10:20 9:55 10:10 9:45 10:00 9:35 25 الفسحة
 11:00 10:20 10:50 10:10 10:40 10:00 40 الرابعة
 11:45 11:05 11:35 10:55 11:25 10:45 40 الخامسة
 12:30 11:50 12:20 11:40 12:10 11:30 40 السادسة
 1:15 12:35 1:05 12:25 12:55 12:15 40 السابعة
 2:00 1:20 1:50 1:10 1:40 1:00 40 الثامنة
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 األكبر( )الفئة العمرية  12-7 فصفوثنائية اللغة( لل   –لغة )أحادية البرنامج اليوم الدراسي للمدارس الخاصة 

 ن بالدقيقة الزم الحصة
 التوقيت الثالث  لتوقيت الثاني ا التوقيت األول 

 إلى  من إلى  من إلى  من
 7:45 7:30 7:35 7:20 7:25 7:10 15 الطابور 
 8:25 7:45 8:15 7:35 8:05 7:25 40 األولى
 9:10 8:30 9:00 8:20 8:50 8:10 40 الثانية 
 9:55 9:15 9:45 9:05 9:35 8:55 40 الثالثة 
 10:40 10:00 10:30 9:50 10:20 9:40 40 الرابعة

 11:05 10:40 10:55 10:30 10:45 10:20 25 فسحة ال
 11:45 11:05 11:35 10:55 11:25 10:45 40 الخامسة
 12:30 11:50 12:20 11:40 12:10 11:30 40 السادسة
 1:15 12:35 1:05 12:25 12:55 12:15 40 السابعة
 2:00 1:20 1:50 1:10 1:40 1:00 40 الثامنة
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 نهاية العام الدراسي حتى  م2022/ 20/3من  في الفترة الصيفي التوقيت   –دراسي اليوم ال برنامج
 العمرية األصغر  الفئة  – 6-1ثنائية اللغة( للصفوف   –برنامج اليوم الدراسي للمدارس الخاصة )أحادية اللغة 

 الزمن بالدقيقة  لحصةا
 التوقيت الثالث  التوقيت الثاني  األول التوقيت 

 إلى  من إلى  من إلى  من
 7:30 7:20 7:20 7:10 7:10 7:00 10 الطابور 
 8:10 7:30 8:00 7:20 7:50 7:10 40 األولى
 8:55 8:15 8:45 8:05 8:35 7:55 40 الثانية 
 9:40 9:00 9:30 8:50 9:20 8:40 40 الثالثة 
 10:05 9:40 9:55 9:30 9:45 9:20 25 الفسحة
 10:45 10:05 10:35 9:55 10:25 9:45 40 ةالرابع

 11:30 10:50 11:20 10:40 11:10 10:30 40 الخامسة
 12:15 11:35 12:05 11:25 11:55 11:15 40 السادسة
 1:00 12:20 12:50 12:10 12:40 12:00 40 السابعة
 1:45 1:05 1:35 12:55 1:25 12:45 40 الثامنة
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 ية األكبر( )الفئة العمر 12-7اللغة( للصفوف  ثنائية  –رس الخاصة )أحادية اللغة نامج اليوم الدراسي للمدابر

 الزمن بالدقيقة  الحصة
 التوقيت الثالث  التوقيت الثاني  التوقيت األول 

 إلى  من إلى  من إلى  من
 7:30 7:20 7:20 7:10 7:10 7:00 10 الطابور 
 8:10 7:30 8:00 7:20 7:50 7:10 40 األولى
 8:55 8:15 8:45 8:05 8:35 7:55 40 الثانية 
 9:40 9:00 9:30 8:50 9:20 8:40 40 الثالثة 
 10:25 9:45 10:15 9:35 10:05 9:25 40 الرابعة
 10:50 10:25 10:40 10:15 10:30 10:05 25 الفسحة 
 11:30 10:50 11:20 10:40 11:10 10:30 40 ةالخامس
 12:15 11:35 12:05 11:25 11:55 11:15 40 السادسة
 1:00 12:20 12:50 12:10 12:40 12:00 40 السابعة
 1:45 1:05 1:35 12:55 1:25 12:45 40 الثامنة

 ي الخاص أو البرامج الدوليةيم السنوتتبع نظام التقو  ثنائية( التي ال –مالحظة: يطبق البرنامج الزمني للمدارس الخاصة )أحادية اللغة  
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 آليات تشغيل

 المدارس الخاصة والدولية 

في سلطنة ُعمان

للعام الدراسي 2022/2021م
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