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التعليم الصفي )المباشر(

التعليم عن بعد 

التعليم االلكتروني

ghو التقاA املعلم hالطالب Lhهًا لوLه OاNل الغرaة ال�شفية 
hميثل اأbوh i�شيلة لالت�شال hالتاأKري من Mيث تعديل ال�شلوك 
HناA املفاgيم Zhر�س املهارات Mيث جتتمع  مما ي�شاعد على 

ال�شورh Iال�شوت hالأMا�شي�س hامل�شاعر.

على  اأ�شا�شا  bاFم  اأfه  Mيث  الإلكرتhين  التعليم  hيندرج حتت 
fقل  اأي  املعلم.  مكان  ع̀`ن  يختلف  مكان  يف  الطالب   Oو`̀Lh
متفرbة  اأماcن  اإىل  ال�شفية  الغرaة  من  التعليمي  الربfامج 
املن�شات  مثل  اإل̀`ك̀`رتfh̀`ي̀`ة  اأf̀`ظ̀`م̀`ة  ع̀`رب  c̀`امل̀`ن̀`اRل  L̀`غ̀`راà`ًي̀`ا 
التعليمية. hي�شتخدم gذا النوع من التعليم عاIO يف الظرhف 
التي حتول hOن ال�شتمرار الكلي اأh اجلزFي يف توaري التعليم 

ال�شفي (املباTشر).

 iاملحتوh التعليمية,  ال̀`ربام̀`ج  لتقدمي  تعليمية  منظومة  gو 
bhت  اأي  للمتعلمني يف  hاملفاgيم  املهارات  hاإي�شال  التعليمي, 
hيف اأي مكان; من Nالل توXيف تقنية املعلومات hالت�شالت 
العاملية  (ال�شبكة  م̀`ث̀`ل   IOامل̀`ت̀`ع̀`د hh�شاFطهما  التفاعلية 
(الإfرتfت) hالقنوات التعليمية املتلفزh ,Iالربيد الإلكرتhين, 
يتيح  H�شكل    (... Hعد  عن  hامل̀`وؤمت̀`رات  احلا�شوب,   Iه̀`ز`̀Lاأh
hالأb̀``ران,  املعلمني,  من  cل  مع  الن�شط  التفاعل  للمتعلمني 
 Synchronous) م̀`ت̀`زام̀`ن̀`ة  Hطريقة  التعليمي   iامل̀`ح̀`ت̀`وh
الوbت  fف�س  يف  hال̀`ط̀`ال̀`ب  املعلم   Oو`̀Lو`̀H اأي   (E-learning

حماKOة  من  Hينهما  يدhر  hما  احلا�شوب,   IهزLاأ اأمام  �شويًا 
 hاأ الaرتاVشي,  الف�شل   hاأ املحاKOة  Zرaة  Wريق  عن  fhقاTس 
Zري متزامنة M (Asynchronous E-learning)يث ل يتطلب 
LhوgOما يف الوbت fف�شه hاملكان hاإمنا تتم املحاKOة اأh النقاTس 
الإلكرتhين  التعليم  تقنيات  Hع�س  توXيف  Nالل  من  Hينهما 
 IارOاإ اأfظمة  Nالل  من  Pلك  hيتم  الإل̀`ك̀`رتhين,  الربيد  مثل 
يت�شح  Hhالتايل  التعليمية,  املن�شات  مثل  الإلكرتhين  التعليم 
تتغلب  تعليمية  Nhدمات  aرUشًا  يقدم  الإلكرتhين  التعليم  اأن 
على ال�شعوHات hالتحديات يف التعليم ال�شفي (املباTشر) مثل 
التقارب اجل�شدي cما gو الوVشع احلايل يف اfت�شار Hhاc Aورfا 

(cوaيد 19).

أوال:
في تطبيق أحكام اإلطار العام لتشغيل المدارس يقصد 

بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم 
يقتضي سياق النص معنى آخر:
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البرنامج التكميليالتعليم المدمج

 اإلجراءات الصحية
 في البيئة المدرسية
)البروتكول الصحي(

المنصة التعليمية اإللكترونية

الذي  التعليم  اأTشكال  (Blended)اأMد  املدمج  التعليم  يعد 
املدر�شي  Hاملبنى  (املباTشر)  التقليدي  التعليم  H̀`ني  يجمع 
Hني  aيه  مي̀`زج  Mيث  hاM̀``د,  fظام  يف  ̀`ك̀`رتhين  الإل hالتعليم 
حمدKا   ,IOاملن�شو التعليمية  الأg̀`داف  لتحقيق  N�شاF�شهما 
تغيريا cبريا يف البنية الأ�شا�شية للتعليم, cتغري اأhOار الطالب 
hاملعلم hمن لهم عالbة Hالعملية التعليمية, Lhعل التقنية اأMد 
رcاFز التعليم hما يتطلبه Pلك من اإVشفاA تغريات يف اخلطط 
التعليم  من  النوع  hلهذا  التعليمية,  البيئات  hتهيئة  الدرا�شية 
 (Face-to-face Driver) هLهًا لوLh واع منها التعليمfاأ  Iعد
Mيث يقوم املعلم Hاإي�شال معظم حمتوi املناgج اإىل الطالب 
H�شكل مباTشر, مع ا�شتكمالها hاإKراFها من Nالل توXيف تقنية 
يف  Oرا�شتها  الطالب  ي�شتطيع  Hحيث  cالإfرتfت  املعلومات 
البيت. hمن اأfواعه اأي�شًا التعليم Hالتناhب (Rotation) الذي 
يتناhب الطالب على الدرا�شة ahقًا جلدhل Rمني معني ما Hني 

التعليم ال�شفي (املباTشر) hالتعليم الإلكرتhين. 

gو Hرfامج جت�شري للطالب يت�شمن }اأgم املعارف hاملهارات 
hاملفاgيم الالRمة التي ينبغي اأن يكت�شبها الطالب من ال�شف 
Vhشع  مت  bh̀`د   .zالأع̀`ل̀`ى ال�شف  ملناgج  Oرا�شته  bبل  الأfÒ``ى 
التعليمي  الفاbد  تقليل  Hهدف  للمناgج  التكميلي  الربfامج 
 Aهاfاإh شبب تعليق الدرا�شة�H يمgاملفاh املهاراتh من املعارف

العام الدرا�شي H 2020 / 2019�شكل مبكر.

hالT̀`ش̀`رتاẀ`ات  العامة  hامل̀`وL̀`ه̀`ات  الإL̀```راAات  م̀`ن  �شل�شلة 
اتباعها  hالواLب  ال�شحة   IارRh bبل  من   Iاملعتمد ال�شحية 
تف�شي  لتجنب  Hاملدر�شة  hالعاملني  الطلبة  �شالمة  ل�شمان 

مرVس aريh�س cورfhا امل�شتجد (cوaيد19).

 Learning Management) التعلم IارOظمة اإfواع اأfد اأMي اأg
Systems) التي توaر للم�شتخدمني اإمكاfية الوUشول اإلكرتfhيا 

املعلمني  الف�شول الaرتاVشية, hمن Hني Nدماتها متكني  اإىل 
من f�شر الدرh�س hالأgداف Vhhشع الواLبات hتطبيق الأf�شطة 
التعليمية, hالت�شال Hالطلبة من Nالل تقنيات متعدh ,IOمن 
Nاللها اأي�شا يتم تق�شيم الطلبة اإىل جمموعات عمل, hت�شاعد 
املعلمني  H̀`ني  العلمي   iاملحتوh  Aالآراh الأà`ك̀`ار  ت̀`ب̀`اOل  على 
.IOات التعليمية املحدLالطلبة مما ي�شاعد على حتقيق املخرh
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Lhميع  ̀`ة  hالإOاري التدري�شية  hالهيئة  الطلبة  �شالمة  اعتبار   
.iشو�b لويةhاأ Aاcال�شر

ال�شحي)  (ال̀`ربت̀`وc̀`ول  ال�شحية  الإL̀```راAات  Khيقة  تعترب   
الوbاFية  الإL̀```راAات  م̀`ع  التعامل  يف  الأ�شا�شية  املرLعية 

hال�شحية OاNل املدار�س.

تكثيف التوعية الإعالمية على Lميع امل�شتويات hالفئات Mول   
م�شتجدات ت�شغيل املدار�س يف Xل LاFحة cرfhا.

Hها  املرتبطة  hالوXاFف  التدري�شية  الهيئات  Lميع  تدريب   
اcت�شاب  على  ال̀`رتH̀`وي̀`ني  hامل�شرaني  Hاملدر�شة  hالعاملني 
hالأWر  الإلكرتhين  التعليم  لتطبيق  الالRمة  املهنية  املهارات 
يف  ال�شحية  الإL̀``راAات  تطبيق  hعلى   ,Iامل�شتجد الرتHوية 
اأcتوHر   29 Mhتى  �شبتمرب   27  Iالفرت Nالل  املدر�شية  البيئة 

2020 م.

Hاملحاaظات  التعليمية  للمديريات  املرfhة  من  مزيدًا  منح   
Hحيث تقوم Hت�شغيل املدار�س ahقا لإمكاfيتها hخم�ش�شاتها 
 Oا من املوارgريZh ل النقلFشا�hh الب�شريةh املالية Oمن املوار
مع مراعاI اللتزام HاملحدOات الرFي�شية املت�شمنة يف الإWار 

العام لت�شغيل املدار�س للعام الدرا�شي 2020/ 2021م.

يف  الطالب   Oع̀`د  Rhيتجا ل  مبا  الطالHية  الكثاaة  تخف�س   
Hني  fh�شف  مرت  مقيا�س  على   AناH Wالبا   16 عن  Tشعبة  cل 
bhاFية  hتداHري  اMرتاRية  لإL̀`راAات  ahhقًا  hاآǸ`ر  Wالب  cل 
Uشارمة, مع ال�شتمرار يف ا�شتخدام التعليم الإلكرتhين H�شكل 

مدمج مع التعليم التقليدي املباTشر.

اأgمية ت�شجيع الطلبة من bبل املدر�شة hالأ�شرI على متاHعة   
ال̀`درh�̀`س  على  الW```الع  H̀`ه̀`دف  Phل̀``ك  التعليمية  املن�شة 
املن�شة  رaعها على  يتم  التي  التعليمية  الأf�شطة   hاأ التعليمية 

التعليمية Phلك جلميع املواO الدرا�شية.

ثانيا:
مرتكزات عامة لتشغيل المدارس

للعام الدراسي 2020 / 2021

  العمل ahق fظام ال�شاعة الدرا�شية (bO 55يقة مع bO 5اFق 
ا�شرتاMة) Hدل من fظام احل�شة الدرا�شية (bO 40يقة).

التعليم  متطلبات  مل̀`ت̀`اH̀`ع̀`ة  للمعلمني  �̀`ش̀`اع̀`ة  تخ�شي�س   
 Oلإعدا Hاملدر�شة, Phلك  الطلبة  hOام   Aتهاfا Hعد  اللكرتhين 
الأf�شطة hمتاHعة hت�شحيح اأعمال الطلبة hتقييمها يف املن�شة 

التعليمية الإلكرتfhية.

جلميع  ال̀`رتH̀`وي  التقومي  fh̀`ظ̀`ام  التعليمي   iاملحتو توMيد   
املدار�س Hغ�س النظر عن ت�شنيفها M�شب الكثاaة الطالHية.

اعتماf Oظام التقومي امل�شتمر Nالل عام Oرا�شي cامل; hيتم   
تنفيذ المتحاfات يف fهاية العام الدرا�شي, مع تفعيل fظام 

التقومي الإلكرتhين.

اإLمايل عدO ال�شاعات التدري�شية مت�شاhي جلميع الطلبة على   
 Oاأعداh اأيام احل�شور  hاإن اNتلفت  الدرا�شي  م�شتوi ال�شف 

ال�شاعات التدري�شية يف الأ�شبوع.

يكون hOام اأع�شاA الهيئة التدري�شية hالوXاFف املرتبطة Hها   
يف املبنى املدر�شة H�شكل يومي M�شب املعتاO مع التقيد التام 

HالإLراAات ال�شحية.

اإPا cان الطالب من hPي الأمراVس املزمنة اأV hشعيف املناعة,   
اHنه من M�شوره  اإPا Tشعر hيل الأمر Hاخلوف على Uشحة   hاأ

للمدر�شة, aيتم اتخاP ما يلي:

يقدم  hيل الأمر Wلبا اإىل اإOارI املدر�شة ل�شتثناA اHنه   n
من احل�شور اليومي للمدر�شة.

يف  تعليمه  م�شوؤhلية  Hتحمل  ر�شميا  الأم̀`ر  hيل  يتعهد   n
املنزل, Hحيث ي�شري عليه المتحاfات التي تقدم جلميع 

الطلبة يف ال�شفوف (11-1). 

aيتحول  ع�شر  الثاين  ال�شف  يف  للطالب  Hالن�شبة  اأم̀`ا   n
للدرا�شة Hنظام تعليم الكبار.

املديرية  ع̀`ام  مدير  bبل  من   Aال�شتثنا Wلب  يعتمد    n
التعليمية Hاملحاaظة.
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يف Xل الوVشع ال�شتثناFي الراgن املتمثل يف تف�شي aريh�س cورfhا, 
اجتهت عدO من الأfظمة التعليمية اإىل تبني التعليم املدمج cنهج 
احل�ش�س  Hع�س  يف  الطلبة  M�شور  اfتظام  مت�شمنا  تعليمي, 
Oرا�شية  M�ش�س  يف  ̀`رتhين  ̀`ك الإل التعليم  hتفعيل  مب̀`دار�̀`ش̀`ه̀`م, 
التباعد  اأNرPh iلك MفاXا على Uشحة الطلبة من Nالل حتقيق 
جتنبا  ال�شحية  الMرتاRية  الإL̀`راAات  اتباع  hتي�شري  الLتماعي 
لfت�شار العدbh .ihد تبنت ال�شلطنة التعليم املدمج cمنهجية للعام 
اأ�شبوعيا  الطلبة  M�شور  يتناhب  Hحيث  2021/2020م;  الدرا�شي 
التعليم  hتفعيل  املدر�شي,  Hاملبنى  الأ�شا�شية   Oاملوا لبع�س M�ش�س 
يف  تعديالت  اأLريت  cما   ,iر`̀Nالأ  Oامل̀`وا M�ش�س  يف  الإلكرتhين 

اخلطة الدرا�شية مبا يتنا�شب مع gذه املنهجية.

hحتقيقًا لالTشرتاWات ال�شحية hالتباعد الLتماعي Hنيت اخلطة 
Tشعبة  cل   Rhتتجا ل  Hحيث  املدمج  التعليم  يف  للمدار�س  الت�شغيلية 
Oرا�شية اأcرث من W 16الب cحد اأb�شى مع مراعاI تنظيم Lلو�س 
ال�شف  يف  hاآǸ`ر  Wالب  cل  Hني  مرت   1^5 م�شاaة  Hتباعد  الطلبة 
عند M�شورgم للمدر�شة. اأما يف الأيام التي ل يح�شر aيها الطلبة 
اإىل املبنى املدر�شي, aيلتزم الطلبة Hاحل�شور يف املن�شة التعليمية 
يتم  hالتي  املخ�ش�شة,  التعليم M�شب Lداhلهم  لتلقي  الإلكرتfhية 
 Iاملعتمد الدرا�شية  اخلطة  ahق  املدر�شة   IارOاإ bبل  من  اإعداgOا 
يف gذا ال�شاأن, hتنفيذ ما gو مطلوب منهم cالأf�شطة hالواLبات 

hامل�شاريع hالتقارير hالتح�شري للدرh�س القاOمة.

n� التعليمh املباTشر  ال�شفي  التعليم  مزايا  اخليار  gذا  يجمع 
التعليم  لتطبيق  اجلاgزية   iم�شتو يرaع  Hحيث  الإلكرتhين, 
العملية  hالتطبيقات  املهارات  Hتدري�س  hي�شمح  الإلكرتhين, 

التي ي�شعب تدري�شها عن Hعد.

n� ال̀`ذي̀`ن للطلبة  hالنف�شية  الL̀`ت̀`م̀`اع̀`ي̀`ة  الأg̀````داف  حتقيق 
�شيح�شرhن اإىل املدر�شة.

n� لNد املداMت اإىل اأbh ة التحول يف اأيfhذا اخليار مرg رaيو
الأNرi يف التعليم مثل التعليم اللكرتhين H�شكل cلي عندما 

يطراأ تغري يف ال�شياق.

n� ماc ,ىلhل �شيما تالميذ احللقة الأh عة تعلم الطلبةHي�شهل متا
ي�شهل عملية تقومي تعلم الطلبة يف Lميع ال�شفوف.

n� ل`̀bالأ على  املدر�شة  اإىل  الطلبة  Lميع  M�شور  aرUشة  يوaر 
H�شكل LزFي.

ثالثا:
التعليم المدمج

رابعا:
 إيجابيات تشغيل المدارس
من خالل مدخل التعليم 

المدمج اآلتي
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خامسا: 
 تصنيف المدارس

 وفق آلية التشغيل
للعام الدراسي 2021/2020م 

يتم ت�شغيل املدار�س Nالل العام الدرا�شي القاOم 2021/2020 من Nالل Nف�س الكثاaة الطالHية HناA على مقيا�س مرت fh�شف Hني cل 
Wالب hاآNر hمبا ل يتجاRh عدO الطلبة يف cل Tشعبة Oرا�شية عن W 16البا, h�شيكون ت�شنيف املدار�س ahق الآتي:

ahيما يلي تف�شيل ت�شغيل تلك املدار�س ahق اخلطة الدرا�شية hالربfامج اليوم الدرا�شي cالآتي:

 المدارس ذات الكثافة

المنخفضة 

 ,IدMل يف ال�شعبة الواbاأ hالبا اأW (16) هاH ي املدار�س التيgh
h�شيكون Vhشعها Wبيعيا Hحيث ت�شَغل Hن�شبة h ,% 100ي�شتمر 
يف  اأي̀`ام   5  Iملد مباTشر  H�شكل  ال�شفوف  OاǸ`ل  التعليم  aيها 
 Iق اخلطة الدرا�شية املعتمدah الدرا�شية Oالأ�شبوع جلميع املوا
التعليمية  املن�شة  ا�شتخدام  اإىل  HالإVشاaة  ال�شاأن,  gذا  يف 

الإلكرتfhية.

أوال: الصف الثاني عشر

يتم معاجلة الوVشع من bبل املديريات التعليمية cل M�شب Xرahه 
Hحيث يتم تقليل الكثاaة الطالHية OاNل الف�شول الدرا�شية مبا 
ل يتجاRh عن W 16البا يف cل Tشعبة اأh ما يحقق م�شاaة التباعد 
من  جمموعة  cل  تدري�س  hيتم  fh�شف,  مرت  Hينهم  اجل�شدي 
Hالبيت,  hاأ�شبوع  Hاملدر�شة  اأ�شبوع  اأي  Hاأ�شبوع)  (اأ�شبوع  الطلبة 
الذي  الأ�شبوع  يف  الإلكرتfhية  املن�شة  ا�شتخدام  يتم  اأن  على 
يف   Iاملعتمد الدرا�شية  اخلطة  ahق  البيت  يف  الطلبة  aيه   يكون 

gذا ال�شاأن.

ثانيا: الصفوف )11-1(

يتم تق�شيم الطلبة اإىل Kالث جمموعات ( 33 % من عدO الطلبة 
اأh ما يحقق م�شاaة التباعد  لكل جمموعة) ل يتجاW 16 Rhالبا 
الأhىل  املجموعة  حت�شر  Hحيث   , fh�شف  مرتًا  Hينهم  اجل�شدي 
Hن�شبة (33%) اإىل املدر�شة يف الأ�شبوع الأhل, hاملجموعة الثاfية 
(33%) يف الأ�شبوع الثاين, hاملجموعة الثالثة (33%) يف الأ�شبوع 
 Iكذا, على اأن يتم ا�شتخدام املن�شة التعليمية يف الفرتgh ,الثالث
 Iق اخلطة الدرا�شية املعتمدah يه الطلبة يف البيتa الذي يكون

يف gذا ال�شاأن. 

المدارس ذات الكثافة الطالبية العالية: 
)المدارس التي بها أكثر من )32( طالبا في الشعبة الواحدة(

 المدارس ذات الكثافة

المتوسطة 

 ,IدMل يف ال�شعبة الواbاأ hالبا اأW (32) هاH ي املدار�س التيgh
يتم تدري�س 50% من الطلبة ملدI اأ�شبوع cامل (Nم�س اأيام), 
ghكذا  يليه  الذي  الأ�شبوع  يف  الطلبة  Hقية  تدري�س  يتم  Hينما 
(اأ�شبوع Hاأ�شبوع), على اأن يتم ا�شتخدام املن�شة التعليمية يف 
الأ�شبوع الذي يكون aيه الطلبة يف البيت ahق اخلطة الدرا�شية 
املعتمدI يف gذا ال�شاأن, Mh�شب اجلدhل الذي يتم اإعداOه لهم 

من bبل املدر�شة.
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سادسا: 
 الخطة الدراسية

لتشغيل المدارس

 الخطة الدراسية لتشغيل المدارس

ذات الكثافة المنخفضة:

n� شكل�H الدرا�شية Oميع املواL ذه املدار�سg لبةW يتم تدري�س
hOن   %100 Hن�شبة  املدر�شي  املبنى  OاǸ`ل  hم�شتمر  مباTشر 
ال�شاأن  g̀`ذا  يف   Iاملعتمد الدرا�شية  اخلطة  M�شب  اfقطاع, 
تخفي�س  مع  ال�شاعات  fظام  ahق   (1) رbم  اجل̀`دhل  M�شب 
اخلطة  ahق  الدرا�شية   Oللموا التعلم  Rhمن  الدرh�س   iحمتو
الدرا�شي  للعام  املناgج  لتطوير  العامة  املديرية  املعتمدI من 

القاOم 2020 / 2021م.

n� يعRل مدر�شي لتوhدL OاإعداH ارات املدار�س اأن تقومOعلى اإ
Rمن التعلم ahقا لل�شفوف hلعدO املعلمني cما gو معتاO �شاHقا 
HناA على اخلطة الدرا�شية املعتمدI يف gذا ال�شاأن hاملوVشحة 

يف اجلدhل رbم (1):
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اجلدhل رbم (1)
اخلطة الدرا�شية للمدار�س Pات الكثاaة املنخف�شة التي يتم aيها تدري�س الطلبة H�شكل مباTشر Hن�شبة %100.
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n� املهارات  IOما مع  HالتباOل  الإ�شالمية  الرتHية   IOما تدري�س  يتم 
احلياتية (اأ�شبوع Hاأ�شبوع يف ال�شفوف 10-1).

n� الفنون  IOما مع  HالتباOل  املدر�شية  الرياVشة   IOما تدري�س  يتم 
الت�شكيلية (اأ�شبوع Hاأ�شبوع يف ال�شفوف 10-1).

n� املهارات  IOم̀`ا مع  HالتباOل  املعلومات  تقنية   IOم̀`ا تدري�س  يتم 

املو�شيقية (اأ�شبوع Hاأ�شبوع يف ال�شفوف 10-1). 

n� يف العلوم   IOم̀`ا مع  HالتباOل  املهني  التوLيه   IOم̀`ا تدري�س  يتم 
ال�شف العاTشر.

n� الدرا�شات  IOم̀`ا مع  HالتباOل  املهني  التوLيه   IOم̀`ا تدري�س  يتم 
 .12h 11 تماعية يف ال�شفنيLال
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 الخطة الدراسية لتشغيل المدارس
ذات الكثافة المتوسطة:

n� اأ�شبوع الطلبة  الأ�شاHيع (تدري�س  fظام  ahق  املدار�س  ت�شغيل 
يتجاRh عن W 16البا يف  تدري�س ما ل  يتم  Hاأ�شبوع), Hحيث 
الطلبة  Hقية  تدري�س  hيتم  cامل  اأ�شبوع   Iملد  IدMالوا ال�شعبة 
الطلبة  تكليف  يتم  اأن  على  ghكذا,  يليه  ال̀`ذي  الأ�شبوع  يف 
(التعليم  التعليمية  املن�شة  hا�شتخدام  hالواLبات  Hالأf�شطة 

عن Hعد) يف الأ�شاHيع التي يكون aيها الطلبة يف البيت.

n� تدري�شهم يتم  Hاملدر�شة,  الطلبة  aيه  يكون  ال̀`ذي  الأ�شبوع 
الدرا�شية   Oللموا ال�شفية  ال̀`غ̀`رف  يف  املباTشر  Hاحل�شور 
الإجنليزية  hال̀`ل̀`غ̀`ة  العرHية  hال̀`ل̀`غ̀`ة  الإ�̀`ش̀`الم̀`ي̀`ة  (ال̀`رتH̀`ي̀`ة 
 Oاملوا chذلك  hالرياVشيات  hالعلوم  الLتماعية  hالدرا�شات 
الدرا�شية  اخل̀`ط̀`ة  ah̀`ق   (12h11 ال�شفني  يف  الǸ`ت̀`ي̀`اري̀`ة 

املعتمدI يف gذا ال�شاأن hاملوVشحة يف اجلدhل رbم (2).

n� تدري�شهم يتم  البيت,  يف  الطلبة  aيه  يكون  ال̀`ذي  الأ�شبوع 
hتقنية  احلياتية  hاملهارات  الفرOية  املهارات   Oمل̀`وا Hعد  عن 
ال�شاأن  g̀`ذا  يف   Iاملعتمد الدرا�شية  اخلطة  ah̀`ق  املعلومات 
hاملوVشحة يف اجلدhل رbم H (3)�شكل متزامن Zhري متزامن 
املدر�شة  يف  املعلم  يتواLد  Mيث  الإلكرتfhية,  املن�شات  عرب 
hيقوم H�شرح الدرh�س hالتواUشل مع الطلبة عن Hعد, HالإVشاaة 
اإىل ال�شتمرار يف التعلم الذاتي hتنفيذ الأf�شطة hالواLبات 
hالتح�شري للدرh�س Hا�شتخدام املن�شة التعليمية الإلكرتfhية 

لبقية املواO الدرا�شية.

على اإOارات املدار�س اإعداL Oدhل مدر�شي لتوRيع Rمن   n
 Oلعدh قا لل�شفوفah ينhالإلكرتh شرTالتعلم للتعليم املبا
املعلمني hاملواO الدرا�شية, cما gو معتاO �شاHقا HناA على 

اخلطة الدرا�شية املعتمدI يف gذا ال�شاأن cالآتي:

الذي  الأ�شبوع  يف  مدر�شي  Lدhل  Wالب  cل   iلد يكون   n
لل�شاعات  ahقا  مباTشر  H�شكل  املدر�شة  يف  تدري�شه  يتم 
املعتمدI يف  الدرا�شية  الدرا�شية M�شب اخلطة   IOللماh

gذا ال�شاأن.

الذي  الأ�شبوع  يف  مدر�شي  Lدhل  Wالب  cل   iلد يكون    n
التعليمية  املن�شة  ع̀`رب  البيت  يف  تدري�شه  aيه  يتم 
املهارات   Oملوا املتزامن  للتعليم  cان   Aشوا� الإلكرتfhية, 
Nhدمة  املعلومات  hتقنية  احلياتية  hاملهارات  الفرOية 
 Oاملوا لبقية  املتزامن  Zري  التعليم   hاأ املهني,  التوLيه 
الأNرi, يت�شمن ما ل يقل عن 15�شاعة تدري�شية منها 
تدر�س  التي   Oللموا  Iاملعتمد الدرا�شية  ال�شاعات   Oعد

Hالتعليم املتزامن cالآتي:

 Iمعتمد Oرا�شية  �شاعات  Nم�س  الطالب  يدر�س  	n

املتزامن, 10h �شاعة  Hالتعليم  التي تدر�س   Oللموا
Oرا�شية للمواO التي تدر�س Hالتعليم Zري املتزامن.

�شاعات,  Kالث  الواMد  اليوم  يف  الطالب  يدر�س  	n

H�شكل  ت̀`در�̀`س  التي   IOللما aقط   Iد``̀Mاh �شاعة 
التي   Oامل̀`وا لبقية  Oرا�شيتني  h�شاعتني  متزامن, 
تدر�س H�شكل Zري متزامن ahق اجلدhل رbم (3).

الدرا�شي  اليوم  Hرfامج  ahق  مدر�شي  Lدhل  يعد  	n

املحدO للمدار�س bليلة الكثاaة.

يف  يكوfون  ال̀`ذي  الأ�شبوع  يف  الطلبة  على  التاأcيد  مع    n
البيت القيام Hالآتي:

الإلكرتfhية  التعليمية  املن�شة  يف  hاحل�شور  الل̀`ت̀`زام    n
hامل̀`ه̀`ارات  الفرOية  امل̀`ه̀`ارات   Oم̀`وا يف  التعليم  لتلقي 
احلياتية hتقنية املعلومات Nhدمة التوLيه املهني مبا ل 
يقل عن �شاعة Oرا�شية, hاMدI يف اليوم, M�شب Lدhل 
 IارOاإ bبل  من  اإع̀``داOه  يتم  التعليمية  املن�شة  NÒ`ول 
اإلكرتfhيًا,  ZhياHهم  M�شورgم  ت�شجيل  hيتم  املدر�شة 
hالواLبات  cالأf�شطة  منهم  مطلوب  g̀`و  م̀`ا  hتنفيذ 

hامل�شاريع hالتقارير hالتح�شري للدرh�س القاOمة.

hالواLبات  الأf�شطة  hتنفيذ  الذاتي,  Hالتعلم  اللتزام    n
hامل�شاريع hالتقارير املطلوHة منهم hالتح�شري للدرh�س 
 Oاملوا لبقية  الإلكرتfhية  التعليمية  املن�شة  Hا�شتخدام 
gذا  يف  املدر�شة  bبل  من  املعد  اجلدhل  ahق  الدرا�شية 

ال�شاأن.
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اجلدhل رbم (2)
اخلطة الدرا�شية للمدار�س Pات الكثاaة املتو�شطة التي يتم aيها تدري�س الطلبة Hن�شبة 50%. (اأ�شبوع Hاأ�شبوع)
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n� (12- 11) ية يف ال�شفنيOاملهارات الفر Oيتم تدري�س موا 
.iرNالدرا�شية الأ Oبقية املواc ة ال�شفيةaل الغرNاO تيارية, على اأن يتم تدري�شهاNال Oشمن املواV
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اجلدhل رbم (3)
اخلطة الدرا�شية للتعليم املتزامن Zhري متزامن للمدار�س Pات الكثاaة املتو�شطة hالعالية ( عندما يكوfوا الطلبة Hالبيت).
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n� يعRل مدر�شي لتوhدL OاإعداH ارات املدار�س اأن تقومOعلى اإ
Rمن التعلم �شواA للتعليم املتزامن Zhري املتزامن ahقا 

لل�شفوف hلعدO املعلمني hاملواO الدرا�شية, Hhذلك على cل 
Wالب b�شاA على اأbل تقدير 3 �شاعات يوميا.

n� املهارات احلياتية IOماh يةOاملهارات الفر Oيتم تدري�س موا
hماIO تقنية املعلومات hماIO التوLيه املهني يف ال�شفوف 

a (10 -1)قط Hالتزامن عرب املن�شات الإلكرتfhية, Mيث 
يكون املعلم hاMد يف املدر�شة, hيقوم H�شرح الدرh�س, 

hالتواUشل مع الطلبة عن Hعد.
n� يف الNتيارية   Oامل̀`وا مع   iر`̀ Nالأ الدرا�شية   Oامل̀`وا Hقية  اأم̀`ا 

ال�شفني a ,12h11على cل Wالب ال�شتمرار يف التعلم الذاتي, 
Hا�شتخدام  للدرh�س  hالتح�شري  hالواLبات  الأf�شطة,  hتنفيذ 

املن�شة التعليمية الإلكرتfhية.
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 الخطة الدراسية لتشغيل المدارس
ذات الكثافة العالية )أسبوع بأسبوعين(:

أوال:
املدار�س  gذه  يف  ع�شر  الثاين  ال�شف  Wلبة  Lميع  تدري�س 
Hخيار اأ�شبوع Hاأ�شبوع M�شب Xرhف cل مديرية تعليمية ahق 

اإLراAات اMرتاRية hتداHري bhاFية Uشارمة.

ثانيا:
املجموعة  لهذه  الدرا�شية  اخلطة  تنفيذ  يف   Aال̀`ب̀`د bبل 
التعليمية  املديرية  من  اأhل  يتطلب   ,(11-1) لل�شفوف 
لإمكاfيتها  ah̀`ق̀`ا  امل̀`دار�̀`س  g̀`ذه  ت�شغيل  حت̀`وي̀`ل  معاجلة 
hخم�ش�شاتها القاFمة من املوارO املالية hالب�شرية hh�شاFل 
اإىل  Hاأ�شبوعني  اأ�شبوع  املوارO من fظام  النقل Zhريgا من 

fظام اأ�شبوع Hاأ�شبوع ahق املحدOات التالية:

n� رOم�شا (م̀`راc̀`ز  مثل  املدر�شة  يف  امل̀`راà`ق  cاaة  ا�شتغالل 
الأZ̀`راV̀`س......)   IOمتعد bاعات  الأf�شطة,  Zرف  التعلم, 
م�شاaة  يحقق  مبا  الطلبة  لتدري�س  Uشفية  لغرف  hحتويلها 

التباعد اجل�شدي Hينهم مبقدار مرتًا fh�شف.

n� ةaم�شا حتقيق  مع  الدرا�شية  ال�شعب  يف  الطلبة  توRيع   IOاإعا
التباعد اجل�شدي Hينهم مرت fh�شف.

n� مبا يحقق iرNذه املدار�س اإىل مدار�س اأg لبةW يعRتو IOاإعا
تدري�شهم اأ�شبوع Hاأ�شبوع.

n� مبا iرNذه املدار�س اإىل مدار�س اأg لبةW دaاhيع رRتو IOاإعا
يحقق تدري�شهم اأ�شبوع Hاأ�شبوع.

hيف Mال مت ا�شتنفاP املحدOات املذcورh ,Iمل تتمكن املديرية 
التعليمية Hاملحاaظة ت�شغيل gذه املدار�س ahق fظام اأ�شبوع 
ت�شغيلها  يتطلب  aاإfه  Hاأ�شبوع,  اأ�شبوع  اإىل fظام  Hاأ�شبوعني 

ahق اخلطة الدرا�شية الآتية:

n� اأ�شبوع الطلبة  الأ�شاHيع (تدري�س  fظام  ahق  املدار�س  ت�شغيل 
Hاأ�شبوعني), Hحيث يتم تق�شيم املدر�شة اأh ال�شعبة اإىل KالKة 
 Rhامل, مبا ل يتجاc شم يتم تدري�شه يف اأ�شبوع�b لch شام�bاأ
عن W 16البا يف ال�شعبة الواMدI اأah hق مقيا�س مرت fh�شف 
Hالأf�شطة  الطلبة  تكليف  يتم  اأن  على  اجل�شدي,  للتباعد 
hالواLبات hا�شتخدام املن�شة التعليمية (التعليم عن Hعد) يف 

الأ�شاHيع التي يكون aيها الطلبة Hالبيت.

n� تدري�شهم يتم  املدر�شة,  يف  الطلبة  aيه  يكون  الذي  الأ�شبوع 
الدرا�شية   Oللموا ال�شفية  ال̀`غ̀`رف  يف  املباTشر  Hاحل�شور 
الإجنليزية  hال̀`ل̀`غ̀`ة  العرHية  hال̀`ل̀`غ̀`ة  الإ�̀`ش̀`الم̀`ي̀`ة  (ال̀`رتH̀`ي̀`ة 
 Oاملوا chذلك  hالرياVشيات  hالعلوم  الLتماعية  hالدرا�شات 
الدرا�شية  اخل̀`ط̀`ة  ah̀`ق   (12h11 ال�شفني  يف  الǸ`ت̀`ي̀`اري̀`ة 

املعتمدI يف gذا ال�شاأن املوVشحة يف اجلدhل رbم (4).

n� تدري�شهم يتم  Hالبيت,  الطلبة  aيهما  ال̀`ل̀`ذان  الأ�شبوعان 
hتقنية  احلياتية  hاملهارات  الفرOية  املهارات   Oمل̀`وا Hعد  عن 
ال�شاأن  g̀`ذا  يف   Iاملعتمد الدرا�شية  اخلطة  ah̀`ق  املعلومات 
hاملوVشحة يف اجلدhل رbم H (5)�شكل متزامن Zhري متزامن 
املدر�شة  يف  املعلم  يتواLد  Mيث  الإلكرتfhية,  املن�شات  عرب 
hيقوم H�شرح الدرh�س hالتواUشل مع الطلبة عن Hعد, HالإVشاaة 
اإىل ال�شتمرار يف التعلم الذاتي hتنفيذ الأf�شطة hالواLبات 
hالتح�شري للدرh�س Hا�شتخدام املن�شة التعليمية الإلكرتfhية 

لبقية املواO الدرا�شية.
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n� يعRل مدر�شي لتوhدL OاإعداH اأن تقوم اإOارات املدار�س  على 
 Oلعدh قا لل�شفوفah ينhالإلكرتh شرTمن التعلم للتعليم املباR
على   AناH �شاHقا   Oمعتا gو  cما  الدرا�شية   Oامل̀``واh املعلمني 

اخلطة الدرا�شية املعتمدI يف gذا ال�شاأن cالآتي:

الذي  الأ�شبوع  يف  مدر�شي  Lدhل  Wالب  cل   iلد يكون  	n

يتم aيه تدري�شه يف املدر�شة H�شكل مباTشر ahقا لل�شاعات 
يف   Iاملعتمد الدرا�شية  الدرا�شية M�شب اخلطة   IOللماh

gذا ال�شاأن hاملوVشحة يف اجلدhل رbم (4).

الذي  الأ�شبوع  n	 يكون لدc iل Wالب Lدhل مدر�شي يف 

التعليمية  املن�شة  ع̀`رب  البيت  يف  تدري�شه  aيه  يتم 
املهارات   Oملوا املتزامن  للتعليم  cان   Aشوا� الإلكرتfhية 
Nhدمة  املعلومات  hتقنية  احلياتية  hاملهارات  الفرOية 
 Oامل̀`وا لبقية  املتزامن  Zري  التعليم   hاأ املهني  التوLيه 
الأNرi, يت�شمن ما ل يقل عن 15�شاعة تدري�شية منها 
تدر�س  التي   Oللموا  Iاملعتمد الدرا�شية  ال�شاعات   Oعد

Hالتعليم املتزامن cالتي:

الدرا�شية  ال̀`�̀`ش̀`اع̀`ات  اخلم�س  ال̀`ط̀`ال̀`ب  ي̀`در�̀`س  	n

املتزامن,  Hالتعليم  تدر�س  التي   Oللموا  Iاملعتمد
Hالتعليم  تدر�س  التي   Oللموا Oرا�شية  �شاعة   10h

Zري املتزامن.

�شاعات,  Kالث  الواMد  اليوم  يف  الطالب  يدر�س  	n

H�شكل  ت̀`در�̀`س  ال̀`ت̀`ي   IOللما aقط   Iد``̀Mاh �شاعة 
 Oوا``̀ ̀`زام̀`ن, h�̀`ش̀`اع̀`ت̀`ني Oرا�̀`ش̀`ي̀`ت̀`ني ل̀`ب̀`ق̀`ي̀`ة امل ̀`ت م
اجل̀`دhل ah̀`ق  متزامن  Z̀`ري  H�شكل  ت̀`در�̀`س   ال̀`ت̀`ي 

رbم ( 5).

يعد Lدhل مدر�شي ahق الربfامج اليوم الدرا�شي  	n

املحدO للمدار�س bليلة الكثاaة.

يف  يكوfون  الذي  الأ�شبوع  يف  الطلبة  على  التاأcيد  مع   
البيت القيام Hالآتي:

الإلكرتfhية  التعليمية  املن�شة  على  Hاحل�شور  اللتزام   n
hامل̀`ه̀`ارات  الفرOية  امل̀`ه̀`ارات   Oم̀`وا يف  التعليم  لتلقي 
املهني  التوLيه  Nh̀`دم̀`ة  املعلومات  hتقنية  احلياتية 
اليوم, M�شب  hاM̀`دI يف  Oرا�شية  �شاعة  يقل عن  مبا ل 
اإعداOه من  Lدhل حمدO لدNول املن�شة التعليمية يتم 
ZhياHهم  M�شورgم  ت�شجيل  hيتم  املدر�شة   IارOاإ bبل 
cالأf�شطة  منهم  مطلوب  g̀`و  م̀`ا  hتنفيذ  اإل̀`ك̀`رتfh̀`ي̀`ًا, 
للدرh�س  hالتح�شري  hالتقارير  hامل�شاريع  hالواLبات 

القاOمة.

hالواLبات  الأf�شطة  hتنفيذ  الذاتي  Hالتعلم  اللتزام   n
hامل�شاريع hالتقارير املطلوHة منهم hالتح�شري للدرh�س 
 Oاملوا لبقية  الإلكرتfhية  التعليمية  املن�شة  Hا�شتخدام 
gذا  يف  املدر�شة  bبل  من  املعد  اجلدhل  ahق  الدرا�شية 

ال�شاأن.
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اجلدhل رbم (4)
اخلطة الدرا�شية للمدار�س Pات الكثاaة العالية التي يتم aيها تدري�س الطلبة Hن�شبة 33%. (اأ�شبوع Hاأ�شبوعني)
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n�(12- 11) ية يف ال�شفنيOاملهارات الفر Oيتم تدري�س موا 
.iرNالدرا�شية الأ Oبقية املواc ة ال�شفيةaل الغرNاO تيارية, على اأن يتم تدري�شهاNال Oشمن املواV
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اجلدhل رbم (5)
اخلطة الدرا�شية للتعليم املتزامن hالغري املتزامن للمدار�س Pات الكثاaة املتو�شطة hالعالية ( عندما يكون الطلبة Hالبيت).
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n� يعRل مدر�شي لتوhدL OاإعداH ارات املدار�س اأن تقومOعلى اإ
Rمن التعلم �شواA للتعليم املتزامن hالغري متزامن ahقا 

لل�شفوف hلعدO املعلمني hاملواO الدرا�شية, Hhذلك على cل 
Wالب b�شاA على اأbل تقدير 3 �شاعات يوميا.

n� املهارات احلياتية IOماh يةOاملهارات الفر Oيتم تدري�س موا
hماIO تقنية املعلومات hماIO التوLيه املهني يف ال�شفوف 

a (10 -1)قط Hالتزامن عرب املن�شات الإلكرتfhية, Mيث 

يكون املعلم يف املدر�شة hيقوم H�شرح الدرh�س hالتواUشل مع 
الطلبة عن Hعد.

n� تيارية يفNال Oمع املوا iرNالدرا�شية الأ Oقية املواH اأما
ال�شفني a ,12h11على cل Wالب ال�شتمرار يف التعلم الذاتي 

hتنفيذ الأf�شطة hالواLبات hالتح�شري للدرh�س Hا�شتخدام 
املن�شة التعليمية الإلكرتfhية.
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 الخطة الدراسية في حال إغالق المدارس كليا
وتفعيل التعليم اإللكتروني:

n� لNاO احل̀`الت  Hع�س  تفعيل gذه اخلطة يف Mال Xهور  يتم 
Lميع  يتحول  Hhالتايل  املدر�شة,  Hغلق  bرار   Pاتخاh املدر�شة 
الطلبة اإىل من�شات التعليم الإلكرتhين عن Hعد; على اأن يتم 
ي�شتطيع  Hحيث  الدرا�شية  املناgج  chثاaة   iحمتو تخفي�س 
الطالب اللتزام Hالدرh�س hالواLبات hالأf�شطة التي تقدم له 
املعتمدI يف gذا  الدرا�شية  ahق اخلطة  التعليمية  املن�شة  يف 

ال�شاأن hاملذcورI اأfOاه.

n� يعRل مدر�شي لتوhدL OاإعداH ارات املدار�س اأن تقومOعلى اإ
Rمن التعلم ahقا لل�شفوف, hلعدO املعلمني hاملواO الدرا�شية 
cما gو معتاO �شاHقا HناA على اخلطة الدرا�شية املعتمدI يف 
 iحيث يكون لدH ,(6) مbل رhشحة يف اجلدVاملوh ذا ال�شاأنg
Hح�شور  Nالله  من  يقوم   Oحم̀`د مدر�شي  L̀`دhل  Wالب  cل 
اليوم  Hرfامج  ahق  املدر�شة,  OاNل  chاأfه  Hعد  عن  الدرh�س 
القليلة. (15 �شاعة  الكثاaة  للمدار�س Pات   Oالدرا�شي املحد
Oرا�شية على اأن ي�شمل �شاعة hاMدI متزامنة يف الأ�شبوع لكل 

ماO IOرا�شية ).

املن�شة  على  hاحل�شور  H̀`الل̀`ت̀`زام  الطلبة  على  التاأcيد 
التعليمية الإلكرتfhية لتلقي التعليم يف Lميع املواO الدرا�شية, 
bبل  م̀`ن  اإع̀``داOه  يتم  لدNولها,   Oامل̀`ح̀`د Lدhلهم  M�شب 
اإOارI املدر�شة hيتم ت�شجيل M�شورgم ZhياHهم اإلكرتfhيًا, 
hتنفيذ ما gو مطلوب منهم cالأf�شطة hالواLبات hامل�شاريع 

hالتقارير hالتح�شري للدرh�س القاOمة.
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اجلدhل رbم (6)
اخلطة الدرا�شية للمدار�س يف Mال اإZالbها  cليا hتفعيل التعليم الإلكرتhين 
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n� املهارات  IOما مع  HالتباOل  الإ�شالمية  الرتHية   IOما تدري�س  يتم 
احلياتية (اأ�شبوع Hاأ�شبوع يف ال�شفوف 10-1).

n� الفنون  IOما مع  HالتباOل  املدر�شية  الرياVشة   IOما تدري�س  يتم 
الت�شكيلية (اأ�شبوع Hاأ�شبوع يف ال�شفوف 10-1).

n� املهارات  IOم̀`ا مع  HالتباOل  املعلومات  تقنية   IOم̀`ا تدري�س  يتم 

املو�شيقية (اأ�شبوع Hاأ�شبوع يف ال�شفوف 10-1).

n� يف العلوم   IOم̀`ا مع  HالتباOل  املهني  التوLيه   IOم̀`ا تدري�س  يتم 
ال�شف العاTشر.

n� الدرا�شات  IOم̀`ا مع  HالتباOل  املهني  التوLيه   IOم̀`ا تدري�س  يتم 
  .12h 11 تماعية يف ال�شفنيLال
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سابعا: 
برنامج اليوم الدراسي

n� قFاbO 5 يقة معbO55) ظام ال�شاعة الدرا�شيةf يتم ا�شتخدام
ا�شرتاMة) Hدل من fظام احل�شة الدرا�شية (bO 40يقة).

n� اتAراLق مع الإaامج اليوم الدرا�شي مبا يتواfرH يتم تطبيق
hمبا  ال�شحي,  الربhتوcول  يف   IOال̀`وار الوbاFية  الMرتاRية 
ahق  املدار�س  لت�شغيل   Iاملعتمد الدرا�شية  اخلطة  مع  يتواaق 

الكثاaات hاجلداhل الوارIO اأfOاه. 

n� ال�شاعة  Aا`̀ ̀`ن Kاأ يف  الأhىل  احللقة  Uشفوف  Wلبة   Iم̀`راع̀`ا
الفعاليات   hاأ الأf�شطة  Hع�س  يتخللها  Hحيث   ال̀`درا�̀`ش̀`ي̀`ة; 

اأh ال�شرتاMات الب�شيطة.

n� اتAراLالإ ahق  الف�شحة  الطلبة يف  تنظيم  املدار�س   Iمراعا
الMرتاRية الوbاFية.

n� التعليم متطلبات  مل̀`ت̀`اH̀`ع̀`ة  للمعلمني  �̀`ش̀`اع̀`ة  تخ�شي�س 
 Oلك لإعداPh ,املدر�شةH ام الطالبhO Aتهاfعد اH ينhالإلكرت
الأf�شطة hمتاHعة hت�شحيح اأعمال الطلبة يف املن�شة التعليمية 

الإلكرتfhية.

 أواًل: 
 برنامج اليوم الدراسي لمدارس التعليم العام

قليلة الكثافة ذات الفترة الواحدة
)نظام الدوام يوميًا(

التوbيت الزمن ال�شاعة الدرا�شية

اإىل من

7:45 7:00 bO 45يقة تنظيم NOول الطلبة للمدر�شة

8:45 7:45 IدMاh شاعة� الأhىل

9:45 8:45 IدMاh شاعة� الثاfية

10:15 9:45 bO 30يقة الف�شحة

11:15 10:15 IدMاh شاعة� الثالثة
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 ثانيًا: 
 برنامج اليوم الدراسي لمدارس التعليم العام

قليلة الكثافة ذات الفترتين )صباحي ومسائي(
)نظام الدوام يوميًا(

التوbيت امل�شاFي  التوbيت ال�شباMي الزمن ال�شاعة الدرا�شية

اإىل من اإىل من

12:00 11:15 7:45 7:00 bO 45يقة تنظيم NOول الطلبة للمدر�شة

1:00 12:00 8:45 7:45 IدMاh شاعة� الأhىل

2:00 1:00 9:45 8:45 IدMاh شاعة� الثاfية

2:20 2:00 10:05 9:45 bO 20يقة الف�شحة

3:20 2:20 11:05 10:05 IدMاh شاعة� الثالثة

 ثالثًا:
 برنامج اليوم الدراسي لمدارس التعليم العام

متوسطة الكثافة ذات الفترة الواحدة
)نظام أسبوع بأسبوع(

التوbيت الزمن ال�شاعة الدرا�شية

اإىل من

7:45 7:00 bO 45يقة تنظيم NOول الطلبة للمدر�شة

8:45 7:45 IدMاh شاعة� الأhىل

9:45 8:45 IدMاh شاعة� الثاfية

10:15 9:45 bO 30يقة الف�شحة

11:15 10:15 IدMاh شاعة� الثالثة

12:15 11:15 IدMاh شاعة� الراHعة
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 رابعًا:
 برنامج اليوم الدراسي لمدارس التعليم العام

متوسطة الكثافة ذات الفترتين )صباحي ومسائي( 
)نظام أسبوع بأسبوع(

التوbيت امل�شاFي  الزمن التوbيت ال�شباMي الزمن ال�شاعة الدرا�شية

اإىل من اإىل من

12:25 11:55 bO 30يقة 7:45 7:00 bO 45يقة تنظيم NOول الطلبة للمدر�شة

1:20 12:25 bO 55يقة 8:40 7:45 bO 55يقة الأhىل

2:15 1:20 bO 55يقة 9:35 8:40 bO 55يقة الثاfية

2:35 2:15 bO 20يقة 9:55 9:35 bO 20يقة الف�شحة

3:30 2:35 bO 55يقة 10:50 9:55 bO 55يقة الثالثة

4:25 3:30 bO 55يقة 11:45 10:50 bO 55يقة الراHعة

 خامسا:
 برنامج اليوم الدراسي لمدارس التعليم العام

عالية الكثافة ذات الفترة الواحدة
)نظام أسبوع بأسبوعين(

التوbيت الزمن ال�شاعة الدرا�شية

اإىل من

7:45 7:00 bO 45يقة تنظيم NOول الطلبة للمدر�شة

8:45 7:45 IدMاh شاعة� الأhىل

9:45 8:45 IدMاh شاعة� الثاfية

10:15 9:45 bO 30يقة الف�شحة

11:15 10:15 IدMاh شاعة� الثالثة

12:15 11:15 IدMاh شاعة� الراHعة

1:15 12:15 IدMاh شاعة� اخلام�شة
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 سادسًا:
 برنامج اليوم الدراسي لمدارس التعليم العام

عالية الكثافة ذات الفترتين 
صباحي )نظام أسبوع بأسبوعين(، مسائي )نظام أسبوع بأسبوع( 

التوbيت امل�شاFي  الزمن التوbيت ال�شباMي الزمن ال�شاعة الدرا�شية

اإىل من اإىل من

1:05 12:35 bO 30يقة 7:30 7:00 bO30يقة تنظيم NOول الطلبة للمدر�شة

2:00 1:05 bO 55يقة 8:25 7:30 bO 55يقة الأhىل

2:55 2:00 bO 55يقة 9:20 8:25 bO 55يقة الثاfية

3:15 2:55 bO 20يقة 9:40 9:20 bO 20يقة الف�شحة

4:10 3:15 bO 55يقة 10:35 9:40 bO 55يقة الثالثة

5:05 4:10 bO 55يقة 11:30 10:35 bO 55يقة الراHعة

12:25 11:30 bO 55يقة اخلام�شة

 سابعًا:
 برنامج اليوم الدراسي لمدارس التعليم العام

عالية الكثافة ذات الفترتين 
صباحي )نظام أسبوع بأسبوع(، مسائي )نظام أسبوع بأسبوعين(  

التوbيت امل�شاFي  الزمن التوbيت ال�شباMي الزمن ال�شاعة الدرا�شية

اإىل من اإىل من

12:10 11:40 bO 30يقة 7:30 7:00 bO30يقة تنظيم NOول الطلبة للمدر�شة

1:05 12:10 bO 55يقة 8:25 7:30 bO 55يقة الأhىل

2:00 1:05 bO 55يقة 9:20 8:25 bO 55يقة الثاfية

2:20 2:00 bO 20يقة 9:40 9:20 bO 20يقة الف�شحة

3:15 2:20 bO 55يقة 10:35 9:40 bO 55يقة الثالثة

4:10 3:15 bO 55يقة 11:30 10:35 bO 55يقة الراHعة

5:05 4:10 bO 55يقة اخلام�شة
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ثامنا:  
 أدوار المعلم

والمتعلم في التعليم 
اإللكتروني   

تاسعا:  
البرنامج التكميلي    

رb̀`م(1))  (ملحق  الإل̀`ك̀`رتhين  للتعليم  التنظيمية  الوKيقة  تاأتي 
لتنظم تطبيق التعليم الإلكرتhين من Nالل حتديد اأhOار hhاLبات 
 ; gما  Lاfبني  الوKيقة  gذه  hتت�شمن  Hه,  hامل�شتفيدين  املتعاملني 
املفاgيمي يرcز على  اإLراFي, aاجلاfب  Lاfب مفاgيمي, Lhاfب 
 Aشوا� الإلكرتhين  Hالتعليم  ترتبط  التي  الرتHوية  امل�شطلحات  اأgم 
الإTشراف   hاأ التقومي,   hاأ التعليمي,   iاملحتو  hاأ Hالتعلم,  يخ�س  ما 
Zhريه, cما ت�شلط الوKيقة ال�شوA على مزايا تطبيق اأfظمة التعليم 
اأg̀`داف  hحتقيق  التعليمية  العملية  Oعم  يف  hاأgميته  الإل̀`ك̀`رتhين 

التعليم hالتعلم HكفاLh IAوIO عالية.

ال̀`واL̀`ب̀`ات  م̀`ن  aيتمثل يف جم̀`م̀`وع̀`ة  ̀``ي,  Fرا``̀Lالإ ̀``ا اجل̀`اf̀`ب  اأم
حماhر  Vشمن  امل�شتفيدhن  Hها  يقوم  التي  التنظيمية  hالإL̀``راAات 
hاأم̀`ن  hالتعلم,  hالتعليم  التعليمية  Hاملن�شات  مرتبطة   IOحم̀`د
املعلومات hالعالbات القاFمة Hني امل�شتفيدين �شواO AاNل املدر�شة 
من  cل   Oرا``̀aالأ الوKيقة  g̀`ذه  يف  امل�شتفيدhن  hميثل  NارLها,   hاأ
التي  الأhOار   hاأ املهام  Wبيعة  Hح�شب  التعليمية  Hالعملية  عالbة   له 

يقوم Hها.

امل�شاOر  اأM̀`د  الإل̀`ك̀`رتhين  للتعليم  التنظيمية  الوKيقة  gذه  تعترب 
hالتعليم  الرتHية  يف  hالعاملني  الطلبة,  اإليها  ي�شتند  التي  hاملراLع 
يف معرaة الأhOار املنوWة Hهم للتوXيف الفعال للتعليم الإلكرتhين, 
ال�شلبية  ̀`اره  Kاآ من  hالتقليل  hاإيجاHياته,  ميزاته  من   IOال�شتفاh

hحتدياته.

(cوaيد  c̀`ورfh̀`ا  ملرVس  الوHاFية  hامل̀`وؤT̀`ش̀`رات  املعطيات  على   AناH
الMرتاRية  الإL̀``راAات  ال�شلطنة  hاتباع  hالعاملية,  املحلية   (19
cاaة  الدرا�شة يف  تعليق  العليا  اللجنة  bررت   ,ihالعد اfت�شار  Vشد 
املوؤ�ش�شات التعليمية يف ال�شلطنة مبختلف م�شتوياتها HدAا من يوم 
 Aهاfاh التعليق  متديد,  bرار  تبعته  Kم  2020م,  مار�س   15 الأM̀`د 
 Iاملقرر الدرا�شية  اخلطة  تنفيذ  Nاللها  اأbh̀`ف  الدرا�شي,  العام 
اأaقد  ما  ghو   .2020/2019 الدرا�شي  للعام  الدرا�شية  للمناgج 
Hتعلم  cفيلة  cاfت  اأTشهر,  KالKة  يقارب  مبا  للتعلم  aرUشا  الطلبة 
الكثري من املعارف hاملهارات hالقيم. لذلك ياأتي اأgمية الربfامج 
التكميلي يف ا�شتدراك ما aقده الطلبة يف تلك الفرتI من مهارات 

hمعارف, hمتكينهم aيها, من Nالل حتقيق الأgداف الآتية:

n� تعليق H�شبب  hاملهارات  املعارف  من  التعليمي  الفاbد  تقليل 
الدرا�شة hاfهاA العام الدرا�شي H 2020 / 2019�شكل مبكر.

n� تقالfمة لالRاملهارات الالh الطالب للمعارف Aشمان ا�شتيفاV
لل�شف الأعلى.

n� Aالبد عند  hاملعلم  الطالب  يواLها  bد  التي  التحديات  تقليل 
 iاملحتو aاbد يف   OوLh الأعلى مع ال�شف  تطبيق مناgج  يف 

العلمي من ال�شف الأfOى.

̀`ي̀`ة   bh````دمت ت̀`�̀`ش̀`م̀`ي̀`م ال̀``ربf̀``ام̀``ج ال̀`ت̀`ك̀`م̀`ي̀`ل̀`ي ل̀`ل̀`م̀`ن̀`اg̀`ج ال̀`درا�̀`ش
معارف  من  يتطلبه  hما   IOما cل  Hا�شتقاللية   ((2) رbم  (ملحق 
hمهارات تراcمية hOن ارتباWه HاملواO الأNرH iحيث ميكن للمعلم 
 2020 الدرا�شي  العام  Hداية  مع  التكميلي  تدري�شها  يف  يبداأ  اأن 
ال�شفوف  مناgج  تدري�س  مع  Hالتزامن  تدري�شها   hاأ 2021م   /
 Aبل البدb املهارات التكميليةh حيث يتم تقدمي املعارفH ,Iاجلديد
 Iات اجلديدLا متطلبا لتحقيق املخرgاعتبارH يف الدر�س اجلديد

ahقا ملا يراه معلم املاIO منا�شبا للدرh�س. 
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عاشرا:  
المحتوى التعليمي   

حادي عشر:  
تقويم تعلم الطلبة    

يف Xل اfت�شار LاFحة cورfhا (cوaيد – 19), hالتغريات التي Wراأت 
التعليمي   iاملحتو يف  النظر  لزاما  اأUشبح  التعليمية,  الأfظمة  يف 
مع  يتنا�شب  مبا  hتكييفها   ,((3) رbم  (ملحق  الدرا�شية  للمناgج 
مت  aقد  املنطلق  gذا  hمن  اجلاFحة,  gذه  aرVشتها  التي  الظرhف 
تكييف حمتويات املناgج العماfية, Mيث مت اإHقاA الدرh�س اأM hذف 
للتعلم bhدره  اأNرi مبا يحقق Rمنا  اأO hجمها مع Oرh�س  Hع�شها, 

180 يوم , bhد اعتمد Pلك على عدI معايري ; منها:

n�.املهارات الأ�شا�شية التي يكت�شبها الطالبh املعارف

n�.ر�شها يف الطالبZ Oاملهارات احلياتية املراh القيم

n� للعام  Iامل̀`ع̀`د الدرا�شية  hاخل̀`ط̀`ة  التعلم  لزمن  منا�شبتها 
الدرا�شي القاOم. 2021/2020م.

من  المتحاfات  Hتقليل  الدhلية  التقارير  Hه  اأUhشت  ما  على   AناH
املديريات  cذلك  اأcدته  ما  gh̀`ذا  للتعلم,  اأc̀`رب  bh̀`ت  توaري  اأL̀`ل 
 Oاعتما  IرhشرV اإىل اأTشارت  التي  التعليمية من Nالل مقرتMاتهم 
fظام التقومي امل�شتمر Nالل عام Oرا�شي cامل; Hحيث يقت�شر على 
fهاية  aقط يف  المتحاfات  hتنفيذ  امل�شتمر,  التقومي  اآليات  تطوير 
 Oظرًا لعتماfh ,ينhظام التقومي الإلكرتf تفعيلh ,العام الدرا�شي
fظام التعليم املدمج hما يحتويه �شواA التعليم التقليدي (املباTشر) 
hالإلكرتhين hمتاTشيًا مع التعديل يف Mجم حمتوi املناgج الدرا�شية 
hحتويلها اإىل حمتوi اإلكرتhين aقط Hات لزامًا ahق gذه املعطيات 
تطوير الوKيقة العامة لتقومي تعلم الطلبة (ملحق رbم (4)) التي 
KhاFق  تطوير  chذلك  الرتHوي,  التقومي  لنظام  العام  الإWار   Oحتد
مرfة  تقوميية  اأhOات  تت�شمن  Hحيث  التف�شيلية  الدرا�شية   Oامل̀`وا
ahق  التعليمية  املن�شات  Nالل  من  Hع�شها  تنفيذ  ميكن  hمتواaقة 
التعليم الإلكرتhين املباTشر Zhري املباTشر, hالبع�س الآNر يف الغرaة 

.IOية حمدRرتاMات اAراLق اإah ال�شفية
hاأي�شا من اأgم مالمح تطوير gذه الوKاFق gو تطوير fظام تقومي 
cامل),  Oرا�شي  (عام  �شنويًا  م�شتمرًا  تقوميا  ليكون  الطلبة  تعلم 
العام  fهاية  يف   (12-5) ال�شفوف  يف  المتحاfات  aيه  تطبق 
التعليم   IOو`̀L ل�شمان  ال�شتثناFية  الإL̀``راAات  cاأMد  الدرا�شي 
الأمثل  hلال�شتغالل   (19 (cوaيد  cورfhا  LاFحة  م�شتجدات  ahق 
cاأيام  الأhل  الدرا�شي  الف�شل  يف  hالت�شحيح  المتحاfات   لأي̀`ام 

Oرا�شة aعلية. 

ثاني عشر:  
الئحة شؤون الطالب    

ثالث عشر:  
تطوير بطاقات الوصف 

الوظيفي    

ت�شاف اإىل Hطاbات الوUشف الوXيفي الNت�شاUشات الوارIO تطبق اMكام لFحة Tشوؤhن الطالب ahق (امللحق رbم (5)).
bرينة cل Xhيفه يف (ملحق رbم (6)).
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رابع عشر:  
 المنصة التعليمية

اإللكترونية     

خامس عشر:  
 وثيقة اإلجراءات الصحية

 في البيئة المدرسية
 في ظل جائحة كورونا

)كوفيد 19(    

�شيتم تعليم الطلبة عن Hعد من Nالل املن�شات التعليمة الإلكرتfhية 
 GOOGLE) مhال�س رc لLوL ا من�شةgدMاأ IارRرتها الوah التي
 IارRال̀`و من�شة   iر``Nالأh  ,(12-5) CLASS ROOM)لل�شفوف 

ahق  H̀`اأhOارg̀`م  يقومون  م�شتخدمني  تت�شمن   ,(4-1) لل�شفوف 
متنوعة  تعليمية  حمتويات  تت�شمن  cما  لهم,   IOحم̀`د UشالMيات 
 Oس تقدميية, مواVhس, عرUشو�f ,شاتTالa ,يديوa عWشور, مقاU)
Nاللها  من  يتم  تفاعلية...)  hاأhOات  تقوميية,  اأf�شطة  Uشوتية, 
متزامنة  Zh̀`ري  متزامنة  Hطريقة  hالطالب  املعلم  Hني  التواUشل 
Hا�شتخدام م�شاOر  hمكان,  bhت  اأي  hمفتوح يف  تعلم مرن  لتوaري 
للمتعلمني, ال̀`ف̀`رOي̀`ة  ال̀`ف̀`رhق  م̀`ع  الأم̀`ث̀`ل  التعامل  تتيح   متنوعة 
املن�شة  لتفعيل  املقرتMة  الزمنية  اخلطة   ((7A) رb̀`م  (ملحق 

التعليمية الإلكرتfhية.

hلتحقيق تفعيل التعلم hالتعليم من Nالل gذه املن�شات الإلكرتfhية 
املدار�س  اإOارات  على  التاأcيد  يتطلب  الدرا�شي,  العام  Hداية  من 

العمل Hالآتي:

n� Oا�شناh التعليمية  البواHة  املدر�شي يف  رaع اجلدhل  ا�شتكمال 
املدر�شية  الت�شكيالت  ah̀`ق  الدرا�شية  لف�شولهم  املعلمني 

املعتمدI للعام الدرا�شي 2020 / 2021.

n� الف�شول يف  لطالHهم  املعلمني  Lميع   Oاإ�̀`ش̀`ن̀`ا م̀`ن  ال̀`ت̀`اأc̀`د 
الaرتاVشية Hاملن�شة التعليمية الإلكرتfhية.

n� شراف على عملياتTالإ IشرTميع املعلمني مبباL يد علىcالتاأ
التعلم يف الف�شول الaرتاVشية Hاملن�شة التعليمية ahق اخلطة 

الدرا�شية املعتمدI يف gذا ال�شاأن.

n� ين يف عملياتhط اآمنة للتعامل الإلكرتHشواVh نيfقواH التقيد
التعليم hالتعلم.

n� عةHمبتا املدار�س  hاإOارات  الرتHويني  امل�شرaني  cاaة  اإH̀`الغ 
تفعيل املعلمني للف�شول الaرتاVشية hال�شتفاIO منها, hتوaري 
الدعم الفني لهم من Nالل الأOلة hمراcز الدعم التي ت�شرف 

عليها hOاFر تقنية املعلومات Hاملحاaظات.

n� من تعميمها  مت  التي  املن�شة  ا�شتخدام  اأOل̀`ة  من   IOال�شتفا
bبل املديرية العامة لتقنية املعلومات �شواA للطالب اأh املعلم, 

.((7B,C) مbملحق ر)

مت  التي   ((8) رbم  (ملحق  ال�شحية  الإL̀``راAات  Khيقة  تاأتي 
Xل  يف  العمل  لتنظيم  ال�شحة;   IارRh مع  Hالتعاhن  اإع̀`داgÒ`ا 
cورfhا  aريh�س  LاFحة   Iرتa  AناKاأ يف   - ال�شتثناFية  الظرhف 
Pات  الفئات  من  العديد  الوKيقة  hت�شتهدف   - (c̀`وà`ي̀`د19) 
العالbة Hاملجتمع املدر�شي, من الطلبة hاأhلياA الأمور, hالكواOر 
التوعية  جم̀`ال  يف  الرعاية  hمقدمي  hالتدري�شية,  الإOاري̀```ة 
�شاFقي  Tشمل  cما  امل̀`در�̀`ش̀`ي̀`ة,  البيئة  يف  hالتغذية  ال�شحية 
احلاaالت hالعاملني, hالأaراO املتعاملني مع املدر�شة, مع حتديد 

اأhOارgم يف cيفية التعامل مع الإLراAات ال�شحية.

n� املديرية ahرتها  التي  الفني  الدعم  مراcز  من   IOال�شتفا
العامة لتقنية املعلومات يف Mال اMتاج املعلم اأh الطالب لأي 
Oعم يف عمليات الدNول اإىل املن�شة hال�شتفاIO من حمتواgا 

التعليمي.

n� تعليمياتh اتOشاTة التعليمية املت�شمنة لإرHمن البوا IOال�شتفا
يف توXيف املن�شة التعليمية الإلكرتfhية.
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سادس عشر:  
الخطة التدريبية       

من منطلق Xهور MاLات تدريبية م�شتجدI لدi الهيئة التدري�شية 
 ;Iامل�شتجد الظرhف  مع  للتعامل  Hها  املرتبطة  hالفئات  ̀`ة  hالإOاري
aقد مت العمل على اإعداH Oرfامج تدريبي (ملحق رbم (9)) �شيتم 
تنفيذه Nالل الفرتI من 27 �شبتمرب Mh 2020تى 29 اأcتوHر 2020م 
Phلك لتدريب املعلمني hمديري املدار�س hامل�شرaني الرتHويني على 
اcت�شاب املهارات املهنية الالRمة لتطبيق التعليم الإلكرتhين, Ohعم 
لعملية  ا�شتمرارا  aاعل;  تعلم  لتحقيق  متنوعة  Hاأ�شاليب  الطلبة 
مير  التي  ال�شتثناFية  الظرhف  Xل  يف  Hال�شلطنة  hالتعلم  التعليم 
على  التدريبية  اخلطة  hترتكز   ,Iالفرت gذه  يف  Hاأ�شره  العامل  Hها 

حمورين:

التاأcيد على امل�شرaني الرتHويني hاإOارات املدار�س يف متاHعة الآتي:

n� لهم Iة الربامج التدريبية املقررaميع املعلمني لكاL ا�شتكمال
bبل HدhO Aام الطلبة.

n� ة الربامجaاملدر�شة لكاH ميع املعلمنيL ا�شتكمال iعة مدHمتا
التدريبية املقررI لهم �شواc Aاfت لالأWر الرتHوية التي �شيتم 
للتدريب  التخ�ش�شي  املعهد  Ǹ`الل  من  Hعد  عن  تنفيذgا 
املهني للمعلمني اأh التعليم الإلكرتhين hالذي �شيتم تنفيذه من 

Nالل من�شة التدريب الإلكرتhين Pاتيا.

n� التعليم امل̀`ن̀`�̀`ش̀`ات  ت̀`وX̀`ي̀`ف  يف  امل̀`ع̀`ل̀`م̀`ني  م̀``ه̀``ارات  تنمية 
 Google) رhم  c̀``ال�̀``س  L̀``وL̀``ل  (م̀`ن̀`�̀`ش̀`ة  الإل̀``ك̀``رتfh̀``ي̀``ة 
IارRو```̀ ال hم̀`ن̀`�̀`ش̀`ة   ,(12-5)  Class Room)لل�شفوف 

hالطالب  املعلم  اأOل̀`ة  من   IOال�شتفاh  ,((4-1)  لل�شفوف 
لهذه املن�شة.

n� فFاXالوh hالإOاري̀``ة  التدري�شية  الهيئة  Lميع  على  التاأcيد 
املرتبطة Hها من تفعيل M�شاHاتهم يف البواHة التعليمية hالربيد 
يف  الTشرتاك  لإمكاfية  ا�شا�شي  cمتطلب   IارRللو الإلكرتhين 

الربامج التدريبية.

n� يفية تفعيلc م للمعلمني يفRتقدمي الدعم الفني التقني الال
اأfظمة  اأN�شاFي  bبل  م̀`ن  الإلكرتfhية  التعليمية  املن�شة 

مدر�شية Hاملدر�شة.

المحور التقني

ا�شتخدام  cيفية  تعلم  على  التدري�شية  الهيئات  Lميع  ي�شاعد 
مت�شل�شل  H�شكل   IارRالو اعتمدتها  التي  الإلكرتfhية  املن�شة 
hتدريجي, h�شيكون التدريب يف gذا املحور Zري متزامن معتمدا 
Nالل  من  Phلك  ينا�شبه,  الذي  الوbت  املتدرب,  �شرعة  على 
الولوج اإىل احلقيبة التدريبية hاملت�شمنة (16) ماIO تدريبية يف 

من�شة التدريب الإلكرتhين عرب البواHة التعليمية. 

المحور التربوي

للتعلم  املنا�شبة  التدري�س  ا�شرتاتيجيات  على  aيه  الرتcيز  يتم 
التطبيقات  hا�شتخدام  الaرتاVشية,  الف�شول   IارOاإh Hعد,  عن 
العملي  التطبيق  مع  امل�شتمر,  التقومي  عملية  لدعم  املنا�شبة 
امل�شرaني  اإWالع  �شيتم  cما  املعلم,  bبل  من  Hعد  عن  للتدري�س 
 IارOاإH الgتمام  مع  ال�شاHقة  اجلواfب  على  املدار�س  hاإOارات 
hhيل  hالطالب  للمعلم  امل�شتمر  الدعم  hتقدمي  Hعد,  الفرق عن 

الأمر لدعم عملية التعلم OاNل املدر�شة NhارLها.
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سابع عشر:  
 األدوار والمسؤوليات

على مستوى الوزارة والمديرية 
التعليمية والمدرسة       

يف Xل LhوL OاFحة cورfhا (cوaيد 19) اأUشبح من الأgمية توVشيح 
الأhOار على م�شتوi الوRارh Iاملديرية التعليمية hاملدر�شة hتنظيمها 
الفاعلة  الأhOار hامل�شارcة  ahق bرار Rhاري, Phلك لتحقيق تكامل 
يف تطبيق الوKاFق hاللواFح املنظمة لت�شغيل املدرا�س, Vhشمان توaر 
الدعم الذي حتتاLه خمتلف الفئات, hرUشد التحديات اأhل Hاأhل, 
الأhOار  اأgم  التالية  القاFمة  hتت�شمن  منهجي,  H�شكل  hمعاجلتها 

املنوWة Hكل من الوRارh Iاملديرية التعليمية hاملدر�شة.

أوال: دور الوزارة:

n� حFاللواh HالوKاFق  املحاaظات  يف  التعليمية  املديريات  تزhيد 
اخلاUشة Hت�شغيل املدرا�س للعام الدرا�شي 2021/2020م.  

n� املتطلبات Hجميع  املحاaظات  يف  التعليمية  املديريات  تزhيد 
الالRمة لتطبيق الربhتوcول ال�شحي.

n� ا�شمH العالbة  hاملوXفني hPي  hاملعلمني  الطلبة  تزhيد Lميع 
م�شتخدم chلمة ال�شر للدNول اإىل املن�شات التعليمية. 

n� التعليم جمال  يف  hت�شويقية  hتعريفية  توعوية  Hرامج  تنفيذ 
املدمج Hا�شتخدام h�شاFل متنوعة.

n� ح املنظمة للتعليمFاللواh قFاKشراف العام على تطبيق الوTالإ
املدمج.

n� احلقلH hالعاملني  للمعلمني   IشرTمبا ات�شال   Iناb توaري 
الرتHوي لرUشد التحديات hاملقرتMات.

n� ةcزي يخت�س مبعاجلة التحديات امل�شرتcعم مرO ريقa ريaتو
Hني املحاaظات اأh التحديات التي ت�شتلزم تدNل مرcزي.

n� يدhتزh – ةLشب احلا�M - ح املنظمةFاللواh قFاKحتديث الو
املديريات التعليمية Hالن�شخ املحدKة.

ثانيا: دور المديريات التعليمية في 
المحافظات ممثال باللجان اإلشرافية:

n� قFاKالوH املت�شمنة  hالإL̀```راAات  ال�شواHط  تطبيق  متاHعة 
.IارRبل الوb من IOح املحدFاللواh

n� ق̀`دمي ال̀`دع̀`م`̀  م̀`ت̀`اH̀`ع̀`ة �̀`ش̀`ري اأع̀``م̀``ال ال̀`ل̀`ج̀`ان امل̀`در�̀`ش̀`ي̀`ة hت
الالRم لها.

n� لFالبداh الإL̀`راF̀`ي̀`ة  اخلطة  ah̀`ق  امل̀`دار�̀`س  ت�شغيل  متاHعة 
املحدIO من bبل الوRارh ,Iاآليات الfتقال من Hديل لآNر ahق 
الدرا�شة  مبواعيد  اللتزام  مع  cورfhا,  LاFحة  م�شتجدات 
2021م)   /2020) الدرا�شي  للعام  hالإL̀`اRات  hالمتحاfات 

ahق القرار الوRاري رbم (2020/174).

n� عةHمتاh hاعتماgOا,  للمدار�س,  الت�شغيلية  اخلطط  مراLعة 
OاNل   Aشوا� التعلم  Hعملية  يتعلق  aيما  تنفيذgا  اإL̀``راAات 

املدار�س, اأH hالتعليم الإلكرتhين.

n� يف Hاملحاaظة  ال�شحية  اخل̀`دم̀`ات  م̀`دي̀`ري̀`ة  م̀`ع  التن�شيق 
cورfhا  جلاFحة  الM̀`رتاRي̀`ة  ال�شحية  الإL̀```راAات   تطبيق 

(cوaيد – 19).

n� م̀`دار�̀`س hال̀`�̀`ش̀`الم̀`ة يف  ال̀`�̀`ش̀`ح̀`ة  م̀`ع̀`اي̀`ري  تطبيق  م̀`ت̀`اH̀`ع̀`ة 
ال�شحية  املتطلبات  Lميع  توaري  م̀`ن  hال̀`ت̀`اأc̀`د  املحاaظة, 

الوbاFية hالإLراAات الMرتاRية للوbاية من LاFحة cورfhا. 

n� املعلمنيh عاليات توعوية للطلبةa طة اإعالمية تت�شمنN Oاإعدا
الM̀`رتاRي̀`ة  ال�شحية  الإL̀````راAات  M̀`ول  املحلي   hاملجتمع 

جلاFحة cورfhا.

n� الهيئة التدري�شية Aاأع�شاh درات الطلبةb عة عملية تنميةHمتا
الإل``ك``رتhين  التعليم  جم̀``ال  يف  H̀`ه̀`ا  امل̀`رت̀`ب̀`ط̀`ة  ̀`وX̀`اF̀`ف  hال

hتطبيقاته. 

n� ;الطلبة ل�شتقبال  املدر�شية  امل̀`ب̀`اين  Lاgزية  م̀`ن  التاأcد 
hالو�شاFل  املعلمني,  ̀`ة  hاأOل الدرا�شية  الكتب  توaر  Mيث  من 
التعليمية, hجتهيزات املختربات املدر�شية, hالأKاث املدر�شي 
للطلبة hاملعلمني, مع التاأcد من حتقيق Tشرط التباعد OاNل 

ال�شفوف الدرا�شية Zhرف املعلمني.
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n� الت املدر�شيةaاحلاH شةUات اخلاAراLتمال الإcد من اcالتاأ
الالRمة لنقل الطلبة; مبا ي�شمن توaر cاaة معايري ال�شحة 

hال�شالمة للطلبة.

n� املدار�سH ة لأعمالها املتعلقةaات النظاcشرT د من اإمتامcالتاأ
M�شب اللواFح hال�شواHط ال�شحية يف gذا ال�شاأن.

n� شتي للمدار�س; مبا ي�شمن�Lاللوh التقنيh تقدمي الدعم الفني
aاعلية التعلم OاNل املدار�س, اأh عن Hعد.

n� مب̀`دار�̀`س الإل̀``ك̀``رتhين  التعليم  عملية   IOو``̀L �شري  متاHعة 
املحاaظة ahق ال�شواHط املحدIO يف gذا ال�شاأن.

n� د تقف عليها اللجنةb ل املنا�شبة لأية حتدياتFرتاح البداbا
.IارRالو iها مع اللجنة الفنية على م�شتوfشاأ�H التن�شيقh

n� الوليات يف  iم�شتو الأمور على   Aلياhاأ تفعيل جلان جمال�س 
جمال الأمن hال�شالمة hال�شحة املدر�شية.

n� شري العملية التعليمة مبدار�س�H يق املعلومات املتعلقةKتوh شدUر
املحاaظة hاأgم حتدياتها.

 ثالثا: دور المدرسة
ممثال باللجنة التنفيذية

n�.IارRبل الوb من IOال�شيا�شات املحدh طHعة تطبيق ال�شواHمتا

n� م مع البديل الت�شغيلي الذيAجتهيز املبنى املدر�شي مبا يتال
يتم التفاق عليه مع املديرية التعليمية.

n� ات ال�شحيةWشرتاTالh يةRرتاMات الAراLشمان تطبيق الإV
احلاaالت  يف  الطلبة  fقل   AناKاأ hيف  املدر�شي,  املبنى  OاNل 

املدر�شية.

n� يع املهام املتعلقةRتوh ,التدري�شيةh اريةOر الإOا�شتقبال الكوا
Hعملهم يف املدر�شة.

n� ات ل�شري العامAراLالإh املهام IOطط ت�شغيلية حمدN Oاإعدا
الإLراFية  اخلطة  تفعيل  hت�شمل  املدر�شة,  OاǸ`ل  الدرا�شي 
aيها  مبا   Oاملحد الزمني  الربfامج  ahق  الإTشراaية,  للجنة 
Hالقرار   IOاملحد hالإL̀`اRات  hالمتحاfات  الدرا�شة  مواعيد 

الوRاري رbم (2020/174)

n� املجتمعh hاملعلمني  للطلبة  توعوية  اإعالمية  aعاليات   Oاإع̀`دا
املحلي Mول الإLراAات ال�شحية الMرتاRية جلاFحة cورfhا 

(cوaيد19).

n� قah ,ين يف املدر�شةhعملية التعليم الإلكرت IOوL شمان �شريV
.Iاخلطة الدرا�شية املعتمد

n� عة تفعيلHمتاh ,ينhللتعلم الإلكرت Iيئة تعليمية حمفزH ريaتو
امل�شرaني  مع  Hالتن�شيق  اجلاfب  g̀`ذا  يف  hالطلبة  املعلمني 

الرتHويني.

n� فFاXالوh التدري�شية  الهيئة   Aاأع�شاh الطلبة  bدرات  تنمية 
املرتبطة Hها يف جمال التعليم الإلكرتhين hتطبيقاته. 

n� Iل املدار�س, مع مراعاNاO Iاملهني املنفذ Aرامج الإمناH تفعيل
املعطيات  من   IOال�شتفاh ال̀`الRم̀`ة,  ال�شحية  الM̀``رتاRات 

التقنية املتوaرI يف gذا اجلاfب.

n� شكل عام�H التعليمية  العملية  �شري  Tشهرية عن  تقارير   Oاإعدا
للتغلب  hمقرتMات  hاLهتها  التي  التحديات  اأg̀`م  م�شمنة 

عليها, hرaعها اإىل اللجنة املحلية Hاملديرية.
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ثامن عشر:  
تشغيل مدارس التربية الخاصة 

للعام الدراسي 2021/2020       

لكاaة   2021/2020 الدرا�شي  العام   Aلبد  IارRال``و Nطط  Vشمن 
مدار�س ال�شلطنة, hمن Vشمنها مدار�س الرتHية اخلاUشة: مدر�شة 
اخلطاب  Hن  عمر  hمعهد  الفكرية,  الرتHية  مدر�شة  لل�شم,  الأمل 

للمكفوaني.

 à`ق̀`د مت Vh̀``ش̀``ع H̀``داF̀``ل ل̀`ت̀`�̀`ش̀`غ̀`ي̀`ل م```دار�```س ال``رتH``ي``ة اخل̀`اÙ`ش̀`ة 
hاآليات  لت�شغيلها,  الرFي�شية  (ملحق رbم (10)) مت�شمنة املحاhر 
الإL̀`راAات  Vhشع  مع  التعليم  يف  الطالب  ا�شتمرار  ل�شمان  مقننة 

الMرتاRية hال�شحية امل�شاMبة يف gذا ال�شاأن. 
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تاسع عشر:  
 تشغيل المدارس الخاصة

للعام الدراسي 2021/2020      

(cوaيد19)  c̀`ورfh̀`ا  جلاFحة  الراgنة  ال̀`ظ̀`رhف  X̀`ل  يف 
Mيث  من  اخلاUس  املدر�شي  القطاع  خل�شوUشية  fhظرا 
Wبيعة الNتالط الذي يفرVس fوعا من التقارب اجل�شدي 
يف العملية التعليمية H�شبب الكثاaة العدOية OاNل ال�شفوف 
hالبداFل  العوامل  cاaة  Hدرا�شة   IارRال̀`و bامت  الدرا�شية, 
املالFمة, Mيث مت اإعداO اإLراAات لت�شغيل املدار�س اخلاUشة 
على   ((11) رbم  (ملحق  2021/2020م  الدرا�شي  للعام 

النحو الآتي:

المدارس الدولية

مدر�شة  لكل  اخلاUس  الوWني  التقومي  ahق  الدرا�شي  العام  تبداأ 
الدرا�شي  العام  املدار�س  gذه  hت�شتكمل  Hعد,  عن  التعليم  Hنظام 

Hنظام التعليم املدمج يف الأhل من fوaمرب 2020م.

 المدارس الخاصة
المطبقة للبرامج التعليمية الدولية 

والتقويم السنوي الخاص

تبداأ الدرا�شة Hها من الأhل من �شبتمرب 2020م, Hنظام التعليم عن 
Hعد, hت�شتكمل gذه املدار�س العام الدرا�شي Hنظام التعليم املدمج 

يف الأhل من fوaمرب 2020م.

 المدارس الخاصة
 التي تتبع التقويم الوزاري

)أحادية/ثنائية(

التعليم  Hنظام  2020م  fوaمرب  من  الأhل  يف  الدرا�شي  العام  تبداأ 
املدمج ahق البيان ال�شاOر من اللجنة العليا Mول العام الدرا�شي 
2021/2020م, hيكون HعوL IOميع الأWفال ملرMلة التعليم املبكر, 
Whلبة مرMلة التعليم املدر�شي لل�شفوف h .(12-1)يكون Hالتناhب 

اليومي/الأ�شبوعي M�شب اإمكاfيات املدر�شة.

التعليم المبكر

Hح�شور  hيتم  2020م,  fوaمرب  من  الأhل  يف  الدرا�شي  العام  يبداأ 
الأWفال على aرتتني Nالل اليوم الواMد M�شب اإمكاfيات املدر�شة.

gذه  يف  العمل  لتنظيم  hاإL̀```راAات  موLهات   Iع̀`د Vhشع  مت  bh̀`د 
املدار�س اخلاUشة من Hينها: التقيد Hالقواfني hالت�شريعات اخلاUشة 
البياfات  ت�شمل Mماية  hالتي  ال�شلطنة  Hها يف  املعمول  Hال�شيا�شات 
الإلكرتfhية.   IAالإ�شاH اخلاUشة  القواfني   Iمراعاh hاخل�شوUشية 
Vhشمان �شالمة الطلبة hالكواOر العاملة يف املدر�شة Mhمايتهم من 
التدريبية  الربامج  تقدمي  Nالل  من  الإلكرتhين,  hالتنمر   RتزاHال
hالتوعوية الالRمة, hاللتزام HالإLراAات الMرتاRية الوbاFية ahق 

Khيقة الإLراAات ال�شحية يف املدار�س احلكومية hاخلاUشة.

الخطط الدراسية 

تقوم املدار�س Hتقدمي Hرfامج Oرا�شي تكميلي ي�شتند على تعوي�س 
الطلبة الكفايات hاملهارات hاملعارف الأ�شا�شية يف املواO الدرا�شية 
التي aاتتهم fتيجة للظرhف التي مرت Hها املدار�س Nالل الف�شل 
H�شبب  2020/2019م  املن�شرم  الدرا�شي  للعام  الثاين  الدرا�شي 
 OاإعداH ليةhذلك �شتقوم املدار�س املطبقة للربامج الدch .حةFاجلا
تعتمده  ما  ahق  املنهج  توRيع   IOلإع̀`ا bبلها  من  الدرا�شية  اخلطط 
aيتم  اللغة  KناFية  املدار�س  اأما  الربامج.  لهذه  املاfحة  املوؤ�ش�شات 
Hالتن�شيق مع املديرية العامة لتطوير املناgج hالWالع على اخلطة 
 Aتهاfاري العمل يف الLh (احلكومية) شوعة للمدار�س العامةVاملو

من اخلطط للمدار�س KناFية اللغة.

 طلبة التربية
الخاصة

مت Vhشع جمموعة من الإL̀`راAات منها التفاق مع hيل الأمر على 
اخلطة الفرOية hالطريقة التي تنا�شب تقدمي اخلدمة M�شب احلالة 
للطفل/ Hعد  عن   hاأ  IشرTمبا  Iشور�H اخلدمة  لتقدمي  hاحلاLة 
Mتى  ال�شالمة  اإL̀`راAات  على  الطلبة  تدريب   Iمراعا مع  الطالب 

ت�شبح LزAا من Hرfاجمهم اليومي.
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المالحق      


