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الخطة الدراسية 
الخطة الدراسية لتشغيل المدارس   أ. 

بنظام التعليم المباشر )أسبوعيًا بنسبة %100(:

يتم تدري�س طلبة هذه املدار�س جميع املواد الدرا�شية ب�شكل ��
دhن   %100 بن�شبة  املدر�شي  املبنى  داǸ`ل  eh�شتمر  eباTشر 
الدرا�شية  اخل̀`ط̀`ة  M�شب  احل�ش�س  f̀`ظ̀`ام  ah̀`ق  اf̀`ق̀`ط̀`اع, 

املعتمدI يف هذا ال�شاأن ahق اجلداhل (1, 2, 3, 4). 

اجلدhل رbم (1)
اخلطة الدرا�شية لل�شفوف eن (10- 1) (eدار�س الفرتI الواMدa Iقط)

eRن �� لتوRيع  eدر�شي  ج̀`دhل  باإYداد  املدار�س  اإدارات  تقوم 
 Aعتاد �شابقا بناe ما هوc لعدد املعلمنيh قا لل�شفوفah التعلم

Yلى اخلطة الدرا�شية املعتمدI يف هذا ال�شاأن.

ملعاجلة �� الإلكرتfhية  التعليمية  املن�شات  توXيف  Yلى  التاأcيد 
aاbد التعلم, hتنفيذ الأf�شطة التعليمية, hالواجبات املنزلية, 

hالتعلم الذاتي.

ال�شتمرار يف ا�شتكمال تطبيق تفريع eواد العلوم (aيزياc ,AيمياA, اأMياA) يف ال�شف العاTشر يف العام الدرا�شي 2021 / 2022م.��
��.(AياMاأ Aيمياc ,Aيزياa)واد العلوم جميعهاe شر بدرا�شةTالعاh يلزم جميع طلبة ال�شفني التا�شع
ال�شتفادe Iن M�شة التوجيه املهني بالتناhب eع eادI تقنية املعلوeات يف ال�شف العاTشر.��

Iال�شفني (9 –10)ال�شفوف (5 – 8)ال�شفوف (1 – 4)املاد
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5555555555الرتبية الإ�شالeية 

1212107777777اللغة العربية 

7777555555اللغة الإجنليزية

23444422--الدرا�شات الجتماYية

1111111111املهارات احلياتية

6666777766الرياVشي`ات

العلوم
 Aيزياa

33355566

33

 Aيمياc33

AياM33اأ

1111222221تقنية املعلوeات

2222221111الرياVشة املدر�شية

2222111111الفنون الت�شكيلية

1111111111املهارات املو�شيقية

1---------التوجيه املهني

Y40404040404040404040```دد احل�ش�س
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اجلدhل رbم (2)
اخلطة الدرا�شية لل�شفني احلادي Y�شر hالثاين Y�شر للتعليم eا بعد الأ�شا�شي (eدار�س الفرتI الواMدa Iقط)

IدMالوا Iات الفرتP اخلطة الدرا�شية للمدار�س
Yدد احل�ش�س

الثاين Y�شراحلادي Y�شر

يدر�س الطالب جميع املواد الدرا�شية املوVشحة اأدfاه, Yلى اأن يختار الطالب eن املواد (العلوم hالرياVشيات) eقررًا درا�شيًا hاMدًا

44الرتبية الإ�شالeية

66اللغة العربية

66اللغة الإجنليزية

22الدرا�شات الجتماYية

55الرياVشي`ات (بحتة - تطبيقية)

44العلوم (aيزياc – AيمياA - اأMياA- العلوم hالتقاfة)

11التوجيه املهني

M 28�شةM 28�شةاإجمايل M�ش�س eواد املجموYة الأhىل يف الأ�شبوع

يختار الطالب/ الطالبة e (3)واد درا�شية تغطي M 12�شة يف الأ�شبوع

e44هارات اللغة الإجنليزية

AياM44الأ

A44الكيميا

A44الفيزيا

-4احلا�شوب يف الت�شالت hالأYمال التجارية

44اجلغراaيا

44التاريخ

44الرياVشة املدر�شية

44الفنون الت�شكيلية

44املهارات املو�شيقية

M 12�شةM 12�شةاإجمايل M�ش�س eواد املجموYة الأhىل يف الأ�شبوع

M 40�شةM 40�شةجمموع احل�ش�س الأ�شبوYية

ا لرياVشيات: يختار الطالب درا�شة اإMدi املادتني(بحتة - تطبيقية).��
̀`ع, �� الأرب امل̀`واد  بني  eن   Iاد`̀e درا�شة  الطالب  يختار  العلوم: 

باإeكاfه  العلوم  bاFمة  eن   iر`̀Nاأ eواد  درا�شة  يف  رZب  hاإPا 
اNتيارها eن bاFمة eواد املجموYة الثاfية (M�شب التخ�ش�س 

الذي يرZب aيه الطالب).
الطالب الذي يختار eادI العلوم hالتقاfة يف ال�شف Y 11ليه ��

اأن يدر�س العلوم hالبيئة يف ال�شف 12.

ا�شتغالل M�شة التوجيه املهني لل�شفني احلادي Y�شر hالثاين ��
ت�شتغل هذه  اأن  الرياVشيات (مبعنى   Iادe عe بhبالتنا Y�شر 
احل�شة اأ�شبوYا لتدري�س اأf�شطة e�شارك املهني hاأ�شبوYا اآNر 

ملادI الرياVشيات hهكذا Mتى fهاية العام الدرا�شي).

eالMظة: يلتزم الطالب يف ال�شف 12 بدرا�شة املواد الدرا�شية ��
(eواد العلوم, hالرياVشيات) التي اNتارها يف ال�شف 11.
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اجلدhل رbم (3)
اخلطة الدرا�شية لل�شفوف eن (1 - 10) (املدار�س Pات الفرتتني)

ال�شتمرار يف ا�شتكمال تطبيق تفريع eواد العلوم (aيزياc ,AيمياA, اأMياA)  يف ال�شف العاTشر يف العام الدرا�شي 2021 / 2022م.��

��.(AياMاأ Aيمياc ,Aيزياa) واد العلوم جميعهاe شر بدرا�شةTالعاh يلزم جميع طلبة ال�شفني التا�شع

ال�شتفادe Iن M�شة التوجيه املهني بالتناhب eع eادI تقنية املعلوeات يف ال�شف العاTشر.��

Iال�شفني (9 –10)ال�شفوف (5 – 8)ال�شفوف (1 – 4)املاد
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3355443334الرتبية الإ�شالeية 

111197776666اللغة العربية 

7766555555اللغة الإجنليزية

23333332--الدرا�شات الجتماYية

1111111111املهارات احلياتية

6655666666الرياVشي`ات

العلوم
 Aيزياa

33344466

22

 Aيمياc22

AياM22اأ

1111222221تقنية املعلوeات

1111111111الرياVشة املدر�شية

1111111111الفنون الت�شكيلية

1111111111املهارات املو�شيقية

1---------التوجيه املهني

Y35353535353535353535```دد احل�ش�س
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اجلدhل رbم (4)
اخلطة الدرا�شية لل�شفني احلادي Y�شر hالثاين Y�شر للتعليم eا بعد الأ�شا�شي (املدار�س Pات الفرتتني )

IدMالوا Iات الفرتP اخلطة الدرا�شية للمدار�س
Yدد احل�ش�س

الثاين Y�شراحلادي Y�شر

يدر�س الطالب جميع املواد الدرا�شية املوVشحة اأدfاه, Yلى اأن يختار الطالب eن املواد (العلوم hالرياVشيات) eقررًا درا�شيًا hاMدًا

33الرتبية الإ�شالeية

55اللغة العربية

44اللغة الإجنليزية

22الدرا�شات الجتماYية

44الرياVشي`ات (بحتة - تطبيقية)

44العلوم (aيزياc – AيمياA - اأMياA- العلوم hالتقاfة)

11التوجيه املهني

M 23�شةM 23�شةاإجمايل M�ش�س eواد املجموYة الأhىل يف الأ�شبوع

يختار الطالب/ الطالبة e (3)واد درا�شية تغطي M 12�شة يف الأ�شبوع

e44هارات اللغة الإجنليزية

AياM44الأ

A44الكيميا

A44الفيزيا

-4احلا�شوب يف الت�شالت hالأYمال التجارية

44اجلغراaيا

44التاريخ

44الرياVشة املدر�شية

44الفنون الت�شكيلية

44املهارات املو�شيقية

M 12�شةM 12�شةاإجمايل M�ش�س eواد املجموYة الأhىل يف الأ�شبوع

M 35�شةM 35�شةجمموع احل�ش�س الأ�شبوYية

الرياVشيات: يختار الطالب درا�شة اإMدi املادتني.��

̀`ع, �� الأرب امل̀`واد  بني  eن   Iاد`̀e درا�شة  الطالب  يختار  العلوم: 
باإeكاfه  العلوم  bاFمة  eن   iر`̀Nاأ eواد  درا�شة  يف  رZب  hاإPا 
اNتيارها eن bاFمة eواد املجموYة الثاfية (M�شب التخ�ش�س 

الذي يرZب aيه الطالب).

الطالب الذي يختار eادI العلوم hالتقاfة يف ال�شف Y 11ليه ��
اأن يدر�س العلوم hالبيئة يف ال�شف 12.

ا�شتغالل M�شة التوجيه املهني لل�شفني احلادي Y�شر hالثاين ��
ت�شتغل هذه  اأن  الرياVشيات (مبعنى   Iادe عe بhبالتنا Y�شر 
احل�شة اأ�شبوYا لتدري�س اأf�شطة e�شارك املهني hاأ�شبوYا اآNر 

ملادI الرياVشيات hهكذا Mتى fهاية العام الدرا�شي).

eالMظة: يلتزم الطالب يف ال�شف 12 بدرا�شة املواد الدرا�شية ��
(eواد العلوم, hالرياVشيات) التي اNتارها يف ال�شف 11.
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الخطة الدراسية لتشغيل  ب. 
المدارس بنظام التعليم 

المدمج )أسبوع بأسبوع %50(

ت�شغيل املدار�س ahق fظام الأ�شابيع (اأ�شبوع باأ�شبوع), بحيث ��
 IدMالوا ال�شعبة  طالبا يف   20 يتجاY Rhن  ل  eا  تدري�س  يتم 
 I(30 ) طالبا لل�شفوف ( 7 - 11) ملدh ( 6-1 ) لل�شفوف
اأ�شبوع cاeل hيتم تدري�س بقية الطلبة يف الأ�شبوع الذي يليه 
ال�شفوف  ت�شكيل   Iاد`̀Yاإ املدار�س  لإدارات  hميكن  hهكذا, 
 Iاملعتمد الكثاaة  ah̀`ق  è`وؤb̀`ت  ب�شكل  للمدر�شة  الدرا�شية 
Yدد  تقلي�س  Yلى  امل̀`دار�̀`س  ي�شاYد  مبا  اأỲ``اله,  hاملوVشحة 

ال�شعب الدرا�شية.
eعلمات �� بتكليف  الأhىل  احللقة  eدار�س  اإدارات  bيام  يف�شل 

املجال الأhل بتدري�س جميع aرhع املجال الأhل chذلك تكليف 
الثاين,  املجال  aرhع  جميع  بتدري�س  الثاين  املجال  eعلمات 
Phلك بهدف تقلي�س f�شاب احل�ش�س Yلى املعلمني hتقليل 

Yدد املعلمني بالن�شبة لكل Uشف.
تدري�شهم �� يتم  باملدر�شة,  الطلبة  aيه  يكون  ال̀`ذي  الأ�شبوع 

باحل�شور املباTشر يف الغرف ال�شفية جلميع املواد الدرا�شية 
hاملوVشحة يف  ال�شاأن  املعتمدI يف هذا  الدرا�شية  ahق اخلطة 

اجلداhل ( 5 , 6 , 7 , 8 ).
Yن �� تدري�شهم  يتم  باملنزل,  الطلبة  aيه  يكون  الذي  الأ�شبوع 

بعد ا�شتكمال للخطة الدرا�شية ahق البداFل الآتية:
اإىل  ال�شف  eن   IشرTباe ال̀`درh�̀`س  بنقل  املعلم  يقوم   �
Nالل  eن   (%50) املنزل  يف  املوجودين  الطلبة  باbي 
تقنية البث املباTشر يف اأKناY Aملية التدري�س يف احل�شة 

الدرا�شية بحيث يتابع الطلبة الدر�س eن املنزل.
�  البث املباTشر eن eدار�س حمددI يف بع�س املحاaظات 
 iر``Nالأ املحاaظات  يف   iر``̀Nالأ امل̀`دار�̀`س  طلبة  اإىل 
ي�شاهد  بحيث   ,(11-1) الدرا�شية  ال�شفوف  جلميع 
اإدراجها  يتم  رhابط  Yرب  الدرا�شية  M�ش�شهم  الطلبة 

يف املن�شات التعليمية.
�  الدرh�س التعليمية eن Nالل القنوات التلفزيوfية.

املن�شات  Yرب  eتزاeنة  Zري  درh�̀`س  املعلم  ي�شتخدم    �
التعليمية (الدر�س - ال�شرح - الأf�شطة - در�س e�شور- 
يف  تعلمه  aيما  الطالب  eناb�شة  hيتم  تعليمي)  aيديو 

اأKناh Aجوده باملنزل Yند رجوYه للمدر�شة.   
بداFل اأNرi تراها املديرية التعليمية / املدر�شة حتقق   �

العملية التعليمية للطلبة املوجودين يف املنزل. 

منا�سبًا  تراه  العمل مبا  التعليمية  املديريات  مالحظة: على 
من البداFل املذcوIQ اأعاله مبا ين�سجم م™  Xرhف املدQ�سة. 

المحتوى التدريسي:

(اللغة �� الدرا�شية  للمواد  التدري�شي   iاملحتو eعاجلة  يتم 
العربية hاللغة الإجنليزية hالرياVشيات) لل�شفوف ( 1 - 4) 
M�شب الزeن املخ�ش�س يف اجلداhل e ,( 8 , 7 , 6 , 5 )ع 
التاأcيد Yلى اأن يقوم املعلم باإYادI الدرh�س للمجموYة الثاfية 
يتم Mث  اأن  Yلى  املدر�شة,  اإىل  الطالب Yند M�شورهم  eن 
يف  يكوfوا  Yندeا  التعليم  تلقي  يف  ال�شتمرار  Yلى  الطالب 
 Iامل�شور الدرh�س  eثل:  املتاMة,  الإeكاfات  بح�شب  eناRلهم 
hامل�شجلة يف املن�شات التعليمية bhناe Iورد التعليمية امل�شار 
رZبة  Mالة  hيف  ال�شفحة,  هذه  يف  الرابعة  النقطة  يف  اإليها 
الأ�شبوع  يف  للمعلم  الرجوع  ميكنه  ال�شتف�شار  يف  الطالب 

التايل Yندeا يكون يف املدر�شة.

الدرا�شية �� ̀``واد  امل لبقية  التدري�شي   iامل̀`ح̀`ت̀`و eعاجلة  يتم 
hاملهارات  الجتماYية,  hالدرا�شات  الإ�شالeية,  (الرتبية 
احلياتية, hالعلوم, hتقنية املعلوeات ehواد املهارات الفردية) 
لل�شفوف ch ,( 4 - 1 )ذلك جميع املواد الدرا�شية لل�شفوف 
M ,(11 - 5)�شب الزeن املخ�ش�س ahق اجلداhل ( 5 , 6 , 
e ( 8 , 7ع اإتاMة املجال للمعلم cي يدّر�س املحتوi بالطريقة 
 Iاد`̀Yب̀`اإ  Aش̀`وا`̀� الدرا�شية   Iامل̀``اد Nh�شوUشية  تنا�شبه  التي 
 hاأ املدر�شة  اإىل  M�شورهم  Yند  الثاfية  للمجموYة  الدرh�س 
 IرhشرV Yلى  التاأcيد  eع  eنا�شبة,  يراها   iر`̀Nاأ طريقة  اأي 
التعليم  تلقي  eناRلهم يف  يكوfون يف  الذين  الطلبة  ا�شتمرار 
hامل�شجلة   Iامل�شور الدرh�س  املتاMة, eثل:  الإeكاfات  بح�شب 
اإليها يف  امل�شار  التعليمية  eورد   Iناbh التعليمية  املن�شات  يف 
النقطة الرابعة يف هذه ال�شفحة, hيف Mالة رZبة الطالب يف 
Yندeا  التايل  الأ�شبوع  يف  للمعلم  الرجوع  ميكنه  ال�شتف�شار 

يكون يف املدر�شة.

ب�شكل �� الطالب  M�شور  aيكون  Y�شر  الثاين  لل�شف  بالن�شبة 
املنهج  حمتويات  جميع  درا�شة  يتم  hبالتايل  eh�شتمر  يوeي 

الدرا�شي ahق eا هو خمطط له.
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اجلدhل رbم (5)
اخلطة الدرا�شية لل�شفوف eن (10- 1) (eدار�س الفرتI الواMدa Iقط)

Iال�شفني (9 –10)ال�شفوف (5 – 8)ال�شفوف (1 – 4)املاد

hل
الأ

ين
لثا

ا

ث
ثال

ال

بع
را

ال

�س
eا

خل
ا

�س
اد

ل�ش
ا

بع
�شا

ال

eن
لثا

ا

شع
تا�

ال

شر
Tعا

ال

4444555555الرتبية الإ�شالeية 

1414129777777اللغة العربية 

7777555555اللغة الإجنليزية

23444422--الدرا�شات الجتماYية

1111111111املهارات احلياتية

8888777766الرياVشي`ات

22245566العلوم

 Aيزياa33

 Aيمياc33

AياM33اأ

1111222221تقنية املعلوeات

1111221111الرياVشة املدر�شية

1111111111الفنون الت�شكيلية

1111111111املهارات املو�شيقية

1---------التوجيه املهني

Y40404040404040404040```دد احل�ش�س

ال�شتمرار يف ا�شتكمال تطبيق تفريع eواد العلوم (aيزياc ,AيمياA, اأMياA) يف ال�شف العاTشر يف العام الدرا�شي 2021 / 2022م.��
��.(AياMاأ Aيمياc ,Aيزياa)واد العلوم جميعهاe شر بدرا�شةTالعاh يلزم جميع طلبة ال�شفني التا�شع
ال�شتفادe Iن M�شة التوجيه املهني بالتناhب eع eادI تقنية املعلوeات يف ال�شف العاTشر.��
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اجلدhل رbم (6)
اخلطة الدرا�شية لل�شفني احلادي Y�شر hالثاين Y�شر للتعليم eا بعد الأ�شا�شي (eدار�س الفرتI الواMدa Iقط)

IدMالوا Iات الفرتP اخلطة الدرا�شية للمدار�س
Yدد احل�ش�س

الثاين Y�شراحلادي Y�شر

يدر�س الطالب جميع املواد الدرا�شية املوVشحة اأدfاه, Yلى اأن يختار الطالب eن املواد (العلوم hالرياVشيات) eقررًا درا�شيًا hاMدًا

44الرتبية الإ�شالeية

66اللغة العربية

66اللغة الإجنليزية

22الدرا�شات الجتماYية

55الرياVشي`ات (بحتة - تطبيقية)

44العلوم (aيزياc – AيمياA - اأMياA- العلوم hالتقاfة)

11التوجيه املهني

M 28�شةM 28�شةاإجمايل M�ش�س eواد املجموYة الأhىل يف الأ�شبوع

يختار الطالب/ الطالبة e (3)واد درا�شية تغطي M 12�شة يف الأ�شبوع

e44هارات اللغة الإجنليزية

AياM44الأ

A44الكيميا

A44الفيزيا

-4احلا�شوب يف الت�شالت hالأYمال التجارية

44اجلغراaيا

44التاريخ

44الرياVشة املدر�شية

44الفنون الت�شكيلية

44املهارات املو�شيقية

M 12�شةM 12�شةاإجمايل M�ش�س eواد املجموYة الأhىل يف الأ�شبوع

M 40�شةM 40�شةجمموع احل�ش�س الأ�شبوYية

ا لرياVشيات: يختار الطالب درا�شة اإMدi املادتني(بحتة - تطبيقية).��
̀`ع, �� الأرب امل̀`واد  بني  eن   Iاد`̀e درا�شة  الطالب  يختار  العلوم: 

باإeكاfه  العلوم  bاFمة  eن   iر`̀Nاأ eواد  درا�شة  يف  رZب  hاإPا 
اNتيارها eن bاFمة eواد املجموYة الثاfية (M�شب التخ�ش�س 

الذي يرZب aيه الطالب).
الطالب الذي يختار eادI العلوم hالتقاfة يف ال�شف Y 11ليه ��

اأن يدر�س العلوم hالبيئة يف ال�شف 12.

ا�شتغالل M�شة التوجيه املهني لل�شفني احلادي Y�شر hالثاين ��
ت�شتغل هذه  اأن  الرياVشيات (مبعنى   Iادe عe بhبالتنا Y�شر 
احل�شة اأ�شبوYا لتدري�س اأf�شطة e�شارك املهني hاأ�شبوYا اآNر 

ملادI الرياVشيات hهكذا Mتى fهاية العام الدرا�شي).

eالMظة: يلتزم الطالب يف ال�شف 12 بدرا�شة املواد الدرا�شية ��
(eواد العلوم, hالرياVشيات) التي اNتارها يف ال�شف 11.
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اجلدhل رbم (7)
اخلطة الدرا�شية لل�شفوف eن (1 - 10) (املدار�س Pات الفرتتني)

Iال�شفني (9 –10)ال�شفوف (5 – 8)ال�شفوف (1 – 4)املاد

hل
الأ

ين
لثا

ا

ث
ثال

ال

بع
را

ال

�س
eا

خل
ا

�س
اد

ل�ش
ا

بع
�شا

ال

eن
لثا

ا

شع
تا�

ال

شر
Tعا

ال

2244443334الرتبية الإ�شالeية 

1313119776666اللغة العربية 

7766555555اللغة الإجنليزية

23333332--الدرا�شات الجتماYية

8877666666الرياVشي`ات

22234466العلوم

 Aيزياa22

 Aيمياc22

AياM22اأ

1111222221تقنية املعلوeات

*املهارات احلياتية 
1111

111111

111111*الرياVشة املدر�شية

* *الفنون الت�شكيلية
1111

111111

111111* * املهارات املو�شيقية

1---------التوجيه املهني

Y35353535353535353535```دد احل�ش�س

ال�شتمرار يف ا�شتكمال تطبيق تفريع eواد العلوم (aيزياc ,AيمياA, اأMياA)  يف ال�شف العاTشر يف العام الدرا�شي 2021 / 2022م.��

��.(AياMاأ Aيمياc ,Aيزياa) واد العلوم جميعهاe شر بدرا�شةTالعاh يلزم جميع طلبة ال�شفني التا�شع

ال�شتفادe Iن M�شة التوجيه املهني بالتناhب eع eادI تقنية املعلوeات يف ال�شف العاTشر.��

 Iاملهارات احلياتية ملد Iادe ني بحيث يتم تدري�سYل اأ�شبوc شة املدر�شيةVالريا Iادe عe بhاملهارات احلياتية بالتنا Iادe يتم تدري�س  *
اأ�شبوYني eتواUشلة ehن Kم يتم تدري�س eادI الرياVشة املدر�شية ملدI اأ�شبوYني eتواUشلة hهكذا Mتى fهاية العام الدرا�شي.

 Iالفنون الت�شكيلية ملد Iادe ني بحيث يتم تدري�سYل اأ�شبوc املهارات املو�شيقية Iادe عe بhالفنون الت�شكيلية بالتنا Iادe يتم تدري�س  * *
اأ�شبوYني eتواUشلة ehن Kم يتم تدري�س eادI املهارات املو�شيقية ملدI اأ�شبوYني eتواUشلة hهكذا Mتى fهاية العام الدرا�شي.
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اجلدhل رbم (8)
اخلطة الدرا�شية لل�شفني احلادي Y�شر hالثاين Y�شر للتعليم eا بعد الأ�شا�شي (املدار�س Pات الفرتتني )

IدMالوا Iات الفرتP اخلطة الدرا�شية للمدار�س
Yدد احل�ش�س

الثاين Y�شراحلادي Y�شر

يدر�س الطالب جميع املواد الدرا�شية املوVشحة اأدfاه, Yلى اأن يختار الطالب eن املواد (العلوم hالرياVشيات) eقررًا درا�شيًا hاMدًا

33الرتبية الإ�شالeية

55اللغة العربية

44اللغة الإجنليزية

22الدرا�شات الجتماYية

44الرياVشي`ات (بحتة - تطبيقية)

44العلوم (aيزياc – AيمياA - اأMياA- العلوم hالتقاfة)

11التوجيه املهني

M 23�شةM 23�شةاإجمايل M�ش�س eواد املجموYة الأhىل يف الأ�شبوع

يختار الطالب/ الطالبة e (3)واد درا�شية تغطي M 12�شة يف الأ�شبوع

e44هارات اللغة الإجنليزية

AياM44الأ

A44الكيميا

A44الفيزيا

-4احلا�شوب يف الت�شالت hالأYمال التجارية

44اجلغراaيا

44التاريخ

44الرياVشة املدر�شية

44الفنون الت�شكيلية

44املهارات املو�شيقية

M 12�شةM 12�شةاإجمايل M�ش�س eواد املجموYة الأhىل يف الأ�شبوع

M 35�شةM 35�شةجمموع احل�ش�س الأ�شبوYية

الرياVشيات: يختار الطالب درا�شة اإMدi املادتني.��

̀`ع, �� الأرب امل̀`واد  بني  eن   Iاد`̀e درا�شة  الطالب  يختار  العلوم: 
باإeكاfه  العلوم  bاFمة  eن   iر`̀Nاأ eواد  درا�شة  يف  رZب  hاإPا 
اNتيارها eن bاFمة eواد املجموYة الثاfية (M�شب التخ�ش�س 

الذي يرZب aيه الطالب).

الطالب الذي يختار eادI العلوم hالتقاfة يف ال�شف Y 11ليه ��
اأن يدر�س العلوم hالبيئة يف ال�شف 12.

ا�شتغالل M�شة التوجيه املهني لل�شفني احلادي Y�شر hالثاين ��
ت�شتغل هذه  اأن  الرياVشيات (مبعنى   Iادe عe بhبالتنا Y�شر 
احل�شة اأ�شبوYا لتدري�س اأf�شطة e�شارك املهني hاأ�شبوYا اآNر 

ملادI الرياVشيات hهكذا Mتى fهاية العام الدرا�شي).

eالMظة: يلتزم الطالب يف ال�شف 12 بدرا�شة املواد الدرا�شية ��
(eواد العلوم, hالرياVشيات) التي اNتارها يف ال�شف 11.
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الخطة الدراسية  ج. 
في حال إغالق المدارس كليا 
وتفعيل التعليم اإللكتروني

داNل �� احل̀`الت  بع�س  تفعيل هذه اخلطة يف Mال Xهور  يتم 
جميع  يتحول  hبالتايل  املدر�شة,  بغلق  bرار   Pاتخاh املدر�شة 
Mيث  بعد;  Ỳ`ن  ̀`ك̀`رتhين  الإل التعليم  eن�شات  اإىل  الطلبة 
ي�شتطيع الطالب اللتزام بالدرh�س hالواجبات hالأf�شطة التي 
 Iق اخلطة الدرا�شية املعتمدah تقدم له يف املن�شة التعليمية

يف هذا ال�شاأن املوVشحة يف اجلدhل رbم (9).

لتوRيع �� eدر�شي  جدhل  باإYداد  القيام  املدار�س  اإدارات  Yلى 
الدرا�شية  hامل̀`واد  املعلمني  Yhدد  ال�شفوف  ahق  التعلم  eRن 
cما هو eعتاد �شابقا بناY Aلى اخلطة الدرا�شية املعتمدI يف 
 iم (9), بحيث يكون لدbل رhشحة يف اجلدVاملوh هذا ال�شاأن
بح�شور  Nالله  eن  يقوم  حم̀`دد  eدر�شي  ج̀`دhل  طالب  cل 
اليوم  برfاeج  ahق  املدر�شة,  داNل  chاأfه  بعد  Yن  الدرh�س 
املدeج  التعليم  لنظام  املطبقة  للمدار�س  املحدد  الدرا�شي 
ي�شمل Yلى  اأن  درا�شية Yلى  �شاYة  (الكاeل %100) ((20) 

الأbل �شاYة hاMدe Iتزاeنة يف الأ�شبوع لكل eادI درا�شية).

التاأcيد Yلى الطلبة باللتزام hاحل�شور Yلى املن�شة التعليمية ��
M�شب  الدرا�شية,  املواد  جميع  يف  التعليم  لتلقي  الإلكرتfhية 
جدhلهم املحدد لدNولها, يتم اإYداده eن bبل اإدارI املدر�شة 
هو  eا  hتنفيذ  اإلكرتfhيًا,  Zhيابهم  M�شورهم  ت�شجيل  hيتم 

eطلوب eنهم.
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اجلدhل رbم (9)
اخلطة الدرا�شية للمدار�س يف Mال اإZالbها cليا hتفعيل التعليم الإلكرتhين بالكاeل

Iلاملادh
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ين
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eا
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اد
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تا�
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شر
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ين 
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ا

222222222222الرتبية الإ�شالeية 

776444444433اللغة العربية 

444433333333اللغة الإجنليزية

1111111111--الدرا�شات الجتماYية

333444444322الرياVشي`ات

العلوم

 Aيزياa

11123333

11

22  Aيمياc11

AياM11اأ

املهارات احلياتية 
1111111111

--

22الرياVشة املدر�شية

الفنون الت�شكيلية
1111111111

22

22املهارات املو�شيقية

-11111111112تقنية املعلوeات

e----------22هارات اللغة الإجنليزية 

 AياM22----------الأ

 A22----------الكيميا

A22----------الفيزيا

22----------اجلغراaيا

22----------التاريخ 

111---------التوجيه املهني

Y202020202020202020202020```دد ال�شاYات

ية
ا�ش
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اد 

eو
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دد 
Y 

تار
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ث 
Mي

 , 
12

h 1
1 

ني
شف

ل�
يف ا

ية 
يار

Nت
ال

اد 
ملو

ا

يتم تدري�س eادI املهارات احلياتية بالتبادل eع eادI الرياVشة املدر�شية (اأ�شبوع باأ�شبوع يف ال�شفوف 10-1).��

يتم تدري�س eادI الفنون الت�شكيلية بالتبادل eع eادI املهارات املو�شيقية (اأ�شبوع باأ�شبوع يف ال�شفوف 10-1).��

��.11 h10 ية يف ال�شفوفYالدرا�شات الجتما Iادe عe التوجيه املهني بالتبادل Iادe يتم تدري�س
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الخطة الدراسية

خالل العام الدراسي 2022/2021م
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