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 مقدمة 
 
 

، وقد وضــعت  2022/    2021تســتعد وزارة التربیة إلعادة فتح المدارس للعام الدراســي الجدید          
د   دوى كوفـی ال ـع دارس من خطر انتـق املین في الـم ة المتعلمین والـع ا ســـــالـم اتـھ ، 19  -على رأس أولوـی

 وتعاونت في ھذا المجال مع وزارة الصحة كشریك أساسي.
                                                    ً                   المقبل ـسنكون قد دخلنا أحد أكثر األعوام الدراـسیة تحدیا ، لكن مع التزامكم  مع بدایة العام الدراـسي          

 وتعاونكم ستتحول التحدیات إلى تجربة فریدة، تضمن عودة أبنائنا إلى مدارسھم بأمان.
وتم اعداد ھذا الدلیل لتوجیھ العملیة التعلیمیة إلى المسـار السـلیم، الذي تتحقق بھ أھداف خطة العام          

 راسي، المتمثلة في توفیر بیئة آمنة، وتحقیق تعلیم جید وفعال.الد 
ــارك فیھا من أجل          ــیة، التي نتشـ ــاسـ ویھدف ھذا الدلیل إلى تزویدكم بالمعلومات والتوجیھات األسـ

 –المـحافـظة على تعلیم أبـنائـنا، وتھیـئة الســــــبل واإلمكانات لنموھم وتطویر قدراتھم وكفاءاتھم، حیث إنھم  
أھم الغایات التي نســعى إلیھا؛    الثروة الحقیقیة لبالدنا، واســتثمارھا على الوجھ األمثل یعد من  –بال شــك 

 لرسم مستقبل زاھر ومستدام لھذا الوطن المعطاء.
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 2022-2021أهداف خطة العام الدراسي 

 توفیر بیئــة تعلیمیــة آمنة   
 

 تھیئة وتجھیـــــز المدارس. 1
دعم   دارس، وتوفر أوـجھ اـل ة الـم ة على تھیـئ ة من الموارد تعـمل وزارة التربـی والتجھیزات الالزـم

 البشریة والمادیة والخدمات المساندة.
 تطبیق االشتراطات الصحیة. 2

تتعاون وزارة التربیة مع وزارة الصــــحة من خالل اللجنة المشــــتركة بینھما والفرق المشــــكلة 
 الخاصة بتطبیق االشتراطات الصحیة.

 تنفیذ خطة مدرسیة متكاملة. 3
متكاملة إلدارة المخاطر تشـــمل الجوانب الصـــحیة والتعلیمیة واإلداریة،  تضـــع المدرســـة خطة  

 وتستعین بالدلیل اإلرشادي للوزارة.
 تعزیز الحمایة الشاملة للمتعلم. 4

تعزز المدرســة الحمایة الشــاملة للمتعلم، وتحافظ على خصــوصــیتھ، وتقدم الدعم لھ والمســاعدة،  
 وتجنبھ مواقف التنمر واإلحراج.

 

 تحقیق تعلیم جیـد وفعــــال   
 

 تنمیــــة وتمكیــن المعلمیـــن. 1
تـقدم إدارة المدرســـــة والتوجیھ الفني برامج تنمیة مھنیة للمعلمین وفقا لالحتیاجات التدریبیة، مع  

 مراعاة توطین التدریب.
 التخـطیـط المتكامل للـــدروس. 2

یـستثمر زمن الحـصة، ویـضمن اكتـساب    یخطط المعلم للدروس بـصورة متكاملة لتحقیق أداء فعال
 المتعلمین للمعارف والمھارات المستھدفة.

 تعویض الفاقـــــد التعلیــــمي. 3
تشخص وزارة التربیة الفاقد التعلیمي، وتتابع تنفیذ الخطط التعویضیة، وتوفر برامج مساندة وفقا  

 لمقدار الفاقـد التعلیمي.
 مراعــاة الفـــــروق الفردیــة. 4

اعي المعلم الفروق الفردـیة بین المتعلمین، ویـعالج التـفاوت في حصـــــیلتھم العلمـیة المكتســـــبة  یر
 بطرق وأسالیب متنوعة.



5 
 

 اإلجراءات التنظيمية 
 

 ی قسـ م كل فصـل من فصـول المدرـسة إلى مجموعتین ( أ                                          ّ ،  ب ) متكافئتین في عدد المتعلمین، ویكون     ُ  
 التقسیم على أساس التسلسل الھجائي لألسماء.

 

 

 قواعد تقسیم الفصول :

یقـسم الفـصل إلى مجموعتین متـساویتین في العدد، وفي حال كان عدد المتعلمین في الفـصل فردیا  -
 جمیع األحوال. ذلك فيتجاوز تم ، وال یفي إحدى المجموعتینفتكون بزیادة متعلم واحد 

 20بعد التقســیم  عدد المتعلمین    ال یتجاوزف  في بعض الفصــولجدا كثافات كبیرة  حال وجود  في   -
 في المجموعة الواحدة. متعلما

 تثنى من ذلك الحاالت اآلتیة :، ویسیكون التقسیم على أساس التسلسل الھجائي لألسماء -
o   أ أو ب) (   ةوضعھم في مجموعة واحدبین المتعلمین في الفصل الواحد، فیتم  خوة  إوجود. 
o أو  ) جمیعا  أ(مجموعة  ال، فیتم وضـعھم في  وجود إخوة على مسـتوى الصـفوف الدراسـیة

 .ھمعند تقسیم فصول ) جمیعاب (المجموعة 
o   ــبوع األول منقبل   -یمكن لولي األمر ــة    نھایة األسـ تقدیم طلب لمدارس أبنائھ    -الدراسـ

 .أیام دوامھم ) ( توحید  لتوحید مجموعاتھم
o تحقیق اشـــــتراـطات تربوـیة أو فنـیة  التي تتطـلب   األوضـــــاعأو ـحاالت غیر الـمذكورة  ال

 تخضع للسلطة التقدیریة لمدیر المدرسة.ف
   یتم  ، و ، وتعتمدھا قبل بدء الدراـسةد المدرـسة قوائم كـشوف المتعلمین بحـسب مجموعاتھم وفـصولھم ِ ع   ُ ت

 .بوسائل االتصال المناسبةولیاء األمور اإلعالن عنھا أل
 وتراعي التوجیھات واإلجراءات  ،  تعلیمتطبق المدرسـة الئحة الغیاب الواردة في الوثائق األسـاسـیة لل

 الواردة في الالئحة.
 
 

 1/1فصل 
 25عدد المتعلمین 

 (أ) 1/1فصل 
 13عدد المتعلمین 

 (ب) 1/1فصل 
 12عدد المتعلمین 

 تقسیم الفصل

                     مثال على تقسیم الفصل
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 اإلجراءات التنظيمية 
 -  تابع  -

 
   للنموذجینظم دوام المجموعتین على التوالي؛ یوم للمجموـعة (أ) والیوم الـتالي للمجموـعة (ب)، وفـقا  

 ة :ول اآلتیافي الجد 
 

 :   دوام المجموعتین أیام  

 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج
          ھر أكتوبر ش

 جمعة خمیس أربعاء ثالثاء اثنین أحد سبت
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 

         مجموعة أ  
         مجموعة ب  

           والثانویة.          المتوسطة           المرحلتین             المتعلمین في            نھایة دوام  دیسمبر 23

  .                     في الفصل الدراسي األول   ة      بتدائی  اال   ة      المرحل          المتعلمین            نھایة دوام  ینایـــر 10
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 اإلجراءات التنظيمية 
 -  تابع  -

 
  اآلتي: النموذجیسمح بدخول المدرسة بعد التحقق من االشتراطات المحددة في 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إجراءات دخول المدرسة :

یرید  ، ویخضــع كل من  دخول المدرســة یتم وفقا لالشــتراطات الصــحیة واإلجراءات االحترازیة -
 .الدخول إلى المدرسة لھذه اإلجراءات 

تحدید جدول    ، معدخول الزوار من غیر أولیاء األمور یكون بتنســیق مســبق مع إدارة المدرســة -
 .وتنظیماتھا الداخلیة باإلجراءات المتخذة من قبل المدرسةااللتزام و الزیارة

یخصـص مكان  و، المدرسـة وللضـرورة التي تراھا إدارةیكون بإذن مسـبق    دخول أولیاء األمور -
مراجعات كون  تیفـضل أن  (   ھم، ویمنع الدخول إلى حرم المدرـسةفي مبنى إدارة المدرـسة للقاء ب

 .) اللقاء المرئي المباشرعبر للمدرسة أولیاء األمور 
 

 ال یسمح بدخول المدرسة ألي من الحاالت التالیة :
 من ال تنطبق علیھ االشتراطات المحددة في النموذج السابق. -
 فما فوق. 37.5من تكون درجة حرارتھ  -
ــھال،   - ــیق النفس أو أي أعراض أخرى كاإلسـ ــعال أو ضـ ــیة كالسـ من یعاني من أعراض مرضـ

 والقيء وغیرھا.
 ). 19 -من كان مخالطا بالمنزل ألي حالة إصابة مؤكدة بمرض ( كوفید  -
 یوما الماضیة. 14من كان مسافرا خارج البالد خالل  -

دخول 
 المدرسة

        بجرعتین           غیر المطعم  ل
       أس�����بوع    كل       PCR         یش�����ترط فحص

  .           نتیجة سلبیة ب

      أس��بوع     كل       PCR         یش��ترط فحص
  .           نتیجة سلبیة ب

        بجرعتین           غیر المطعم  ل
       بنتیج����ة        PCR         یش�������ترط فحص

  .    ساعة    72            مدتھ أقل من         سلبیة 

 جمیع العاملین 
 في المدرسة

 المتعلمــون

 الزوار 
 وأولیاء األمور
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 اإلجراءات التنظيمية 
 -  تابع  -

 
 : إلغاء لقاء الصباح

اح في جمیع المـ اء الصــــــب ة    االزدحـاممظـاھر  كـإجراء احترازي لمنع    دارسیلغى لـق في حرـك
ــتقبالھم ،  المتعلمین ــرة بعد تطبیق اإلجراءات االحترازیة في اسـ ــولھم مباشـ ،  ویتوجھ المتعلمون إلى فصـ

ویكون توجھ المتعلمین إلى فـصولھم في ـشكل منظم، وتحت متابعة المـشرفین وتوجیھاتھم، حتى إیـصالھم  
ــھم على،  إلى فصــولھم ــتقبالھم داخل الفصــل، وتنظیم جلوس ــبق معلم الحصــة األولى المتعلمین الس   ویس

 المقاعد.
 

 : المقصف المدرسي إغالق
وانتقال السـلع الغذائیة بین    المقصـف المدرسـي كإجراء احترازي لمنع التجمعات واالزدحام  یغلق

ــر التباعد نظرا لتجمع  ، إضــاألیدي  ،أعداد كبیرة من المتعلمین في مكان واحد افة إلى ارتفاع مخاطر كس
ــمح   ــي ال یسـ ــف في أوقات مختلفة،    وذھابھم بتنظیم المتعلمین على دفعات والجدول الدراسـ فذلك  للمقصـ

 .عدد من المعلمینعند  اخل أوقات الحصص یؤدي إلى تد 
  

 
   تنظم المدرسـة جمیع المداخل والممرات والسـاحات والفصـول والمرافق وفقا لالشـتراطات الصـحیة

متر للتـباعد ( على األقل ) وارتداء الكـمام   2بالتـعاون مع وزارة الصــــــحة، ویلتزم الجمیع بمســـــافة  
 وغسل أو تعقیم الیدین باستمرار، وباإلجراءات االحترازیة األخرى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الیدین تنظیف الكمام ارتداء   الجسدي التباعد 

m2 
 



9 
 

 بدء الدوام المدرسي 
 

 
 : یبدأ دوام العاملین في المدارس وفقا للمواعید اآلتیة 
 

 رياض األطفال 

 االبتدائية    ة المرحل  2021/  9 / 19یوم األحــد 

 المتوسطة   ة المرحل 

 2021/  9 / 26د ـیوم األح ثانوية ال   ة المرحل 

 
 
  كما یليیبدأ دوام المتعلمین في جمیع المراحل التعلیمیة وریاض األطفال : 
 

 2021/   10 / 3یوم األحــد  المجموعة أ 

 2021/   10 / 4یوم االثنین  المجموعة ب 

 
 

 :استقبال المدارس للعاملین والمتعلمین 
وتكون على أتم  والمتعلمین في بدء الدوام المدرســـــي، تتھـیأ جمیع الـمدارس الســـــتقبال العاملین  

  تســتوفي جمیع االحتیاجات من موارد بشــریة ومادیة وخدمات ، بحیث  االســتعداد لتوفیر بیئة تعلیمیة آمنة
اندة،   تراطات الصـحیة واإلعداد المتكامل لتطبیق اإلجراءات االحترمـس تیفاء االـش إضـافة إلى ،  ازیةمع اـس

 وجود خطة مدرسیة متكاملة إلدارة المخاطر، وآلیة منظمة لتعزیز الحمایة الشاملة للمتعلمین.
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 توقيت الدوام المدرسي 
 
 
  يكما یل التعلیم الدینيو في التعلیم العامالمراحل التعلیمیة جمیع ل ُ                         ی نظم توقیت الدوام المدرسي : 

 المرحلة االبتدائیة

 زمنال إلى من الحصة
 دقیقة 60 8:30 7:30 األولى
 دقیقة 60 9:35 8:35 الثانیة
 دقیقة 60 10:40 9:40 الثالثة

 دقیقة 15 10:55 10:40 فترة استراحة
 دقیقة 60 11:55 10:55 الرابعة
 دقیقة 60 1:00 12:00 الخامسة

 

 تان المتوسطة والثانویةالمرحل

 الزمن إلى من الحصة
 دقیقة 60 8:30 7:30 األولى
 دقیقة 60 9:35 8:35 الثانیة
 دقیقة 60 10:40 9:40 الثالثة

 دقیقة 15 10:55 10:40 فترة استراحة
 دقیقة 60 11:55 10:55 الرابعة
 دقیقة 55 12:55 12:00 الخامسة

 دقیقة 15 1:10 12:55 الصالةفترة 
 دقیقة 55 2:05 1:10 السادسة

 

 ریاض األطفال

 الزمن إلى من النشاط
 دقیقة 30 8:00 7:30 استقبال األطفال

 دقیقة 30 8:30 8:00 النشاط الصباحي 
 دقیقة 30 9:00 8:30 الفترة األولى ـ العمل الجماعي
 دقیقة 30 9:30 9:00 غسل األیدي والوجبة الغذائیة

 دقیقة 45 10:15 9:30 االستراحة والفرصة 
 دقیقة 60 11:15 10:15

 دقیقة 45 12:00 11:15 الفترة الثالثة ـ نشاط تعلیمي
 دقیقة 20 12:20 12:00 انصراف األطفال
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 توقيت الدوام المدرسي 
 -  تابع  -

 
 
  يكما یلتعلیم الكبار في  ُ                         ی نظم توقیت الدوام المدرسي : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحلتان المتوسطة والثانویة

 الزمن إلى من الحصة
 دقیقة 60 5:00 4:00 األولى
 دقیقة 60 6:05 5:05 الثانیة
 دقیقة 60 7:10 6:10 الثالثة

 دقیقة 15 7:25 7:10 فترة استراحة
 دقیقة 60 8:25 7:25 الرابعة
 دقیقة 60 9:30 8:30 الخامسة
 دقیقة 60 10:35 9:35 السادسة
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 الجدول الدراسي 
 

 
 تطبقثم   ،( الجدول األـسبوعي )على الطریقة االعتیادیة    المدرـسة الجدول الدراـسي لكل فـصل  تـضع  

الجدول كل   دورةعاد  تو  ،مجموعتین ( أ ، ب ) من المتعلمینالسـتیفاء ال  الجدول على مدار أسـبوعین
 : اآلتي الجدولعلى النحو الموضح في  ، وذلكحتى نھایة الفصل الدراسي األول أسبوعین

 ).المرحلة االبتدائیة  * مثال لجدول بخمس حصص في الیوم (
 

 :قواعد تطبیق الجدول 

 . لمجموعة ب على افي الجدول یطبق في الیوم التالي لمجموعة أ على اما یطبق  -
في عدد الحصص لكل مادة دراسیة خالل الفصل  و  في عدد أیام الدوام،   مراعاة تطابق المجموعتین  -

ات في الجدول، غیاب معلمین ...  تغییرعطل رسمیة،  وذلك في جمیع األحوال (    ،الدراسي األول
 إلخ ). 

یكون  ال  ، بحیث  في الدوامتتم المحافظة على توالي المجموعتین  عطلة رسمیة  في حال وجود   -
   .مجموعةنفس الل ) للعطلة والتالي للعطلة  الیومان ( السابق

مجموعة إلى  وال یسمح بإسناد  سند إلى معلم واحد في كل مادة دراسیة،  ُ  ی  تدریس المجموعتین   -
 في المادة الدراسیة الواحدة.  معلم، والمجموعة األخرى إلى معلم آخر

وخطط تعویض الفاقد التعلیمي ومراعاة الفروق    وزیع المنھج الدراسيتیتابع القسم العلمي خطة   -
 . تحصیلھم العلمي   واستیفاء متطلبات  لتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص بین المتعلمین  الفردیة

 . حوال غیر المذكورةینظر مدیر المدرسة ویعتمد اإلجراءات في األ -
 
 

 وضع الجدول  تطبیق الجدول

مجموعة  الیوم األسبوع
 المتعلمین

 الحصة
 األولى

 الحصة
 الثانیة

 الحصة
 الثالثة

الحصة 
 الرابعة

الحصة 
 الخامسة

 األول

 ب االثنین علوم ریاضیات لغة إنجلیزیة لغة عربیة لغة عربیة أ األحد
 ب األربعاء لغة إنجلیزیة كریمقرآن  لغة عربیة لغة عربیة ریاضیات أ الثالثاء
 لغة عربیة لغة عربیة ریاضیات علوم أ الخمیس

 الثاني

 ب األحد
 ب الثالثاء لغة عربیة لغة عربیة ریاضیات علوم لغة إنجلیزیة أ االثنین
 ب الخمیس قرآن كریم  لغة عربیة لغة إنجلیزیة ریاضیات أ األربعاء
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 آلية تقييم المتعلمين 
 

 
 تي :  ّ                                              یقی م المتعلمون خالل العام الدراسي وفقا للمخطط اآل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : االختبارات النهائیة الورقیة
االختبارات النھائیة الورقیة تـشمل جمیع المتعلمین في المرحلتین المتوـسطة والثانویة، وتـصدر نـشرة  

ول االختبارات لصـــفوف المرحلتین ومواعیدھا، وآلیة تطبیق  اتنظیمیة من وزارة التربیة بخصـــوص جد 
 اإلجراءات االحترازیة بالتعاون مع وزارة الصحة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العام الدراسي

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

المرحلة 
 االبتدائیة 

اختبارات 
 نھائیة
 ورقیة

 تقییم تحصیلي

 تقییم تحصیلي

اختبارات 
 نھائیة
 ورقیة

 تقییم تحصیلي

 تقییم تحصیلي

المرحلة 
 المتوسطة
والمرحلة 
 الثانویة
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 الدراسية الخطة  
 

 
 التعليم العام - أوال
   ـصفوف الدراـسیة في التعلیم العام، وذلك أنـصبة المواد الدراـسیة لجمیع التحدد الخطة الدراـسیة توزیع

َّ رح                         ُ ( المواد غیر المذكورة ت  اآلتي على النحو   :ل إلى الفصل الدراسي الثاني )   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفوف األول والثاني والثالث

 المادة عدد الحصص

              القرآن الكریم 2

                التربیة االسالمیة 2

              اللغة العربیة 9

                اللغة االنجلیزیة 4

          الریاضیات 5

       العلوم 3

 اإلجمالي 25
 

 الصفان الرابع والخامس

 المادة عدد الحصص

              القرآن الكریم 2
                التربیة االسالمیة 2
              اللغة العربیة 7
                اللغة االنجلیزیة 4
          الریاضیات 5
       العلوم 2
           االجتماعیات 2
        الحاسوب 1

 اإلجمالي 25
 

 المادة عدد الحصص

              القرآن الكریم 1

                التربیة االسالمیة 2

              اللغة العربیة 6

                اللغة االنجلیزیة 6

          الریاضیات 6

       العلوم 5

           االجتماعیات 2

        الحاسوب 2
 اإلجمالي 30

 

 العاشر الصف

 المادة عدد الحصص

              القرآن الكریم 1
        االسالمیة        التربیة  2
              اللغة العربیة 5
                اللغة االنجلیزیة 5
          الریاضیات 6
         الكیمیاء 3
         الفیزیاء 3
       األحیاء 2
           االجتماعیات 2
        الحاسوب 1

 اإلجمالي 30
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 الخطة الدراسية 
 -  تابع  -

 
 التعليم العام -أوال 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العلمي - الصف الحادي عشر

 المادة عدد الحصص

              القرآن الكریم 1
        الحاسوب 1
                التربیة اإلسالمیة 2
              اللغة العربیة 5
                اللغة اإلنجلیزیة 5
          الریاضیات 6
         الكیمیاء 3
         الفیزیاء 3
       األحیاء 2
           الجیولوجیا 2

 اإلجمالي 30
 

 األدبي -الصف الحادي عشر 

 المادة عدد الحصص

              القرآن الكریم 1
        الحاسوب 1
                التربیة اإلسالمیة 2
              اللغة العربیة 5
          اإلنجلیزیة      اللغة  5
          الریاضیات 2
        التاریخ 3
3 
3 
               اللغة الفرنسیة 5

 اإلجمالي 30
 

العلمي -الصف الثاني عشر 

 المادة عدد الحصص

              القرآن الكریم 1
        الحاسوب 1
        اإلسالمیة        التربیة  2
              اللغة العربیة 5
                اللغة اإلنجلیزیة 5
          الریاضیات 6
         الكیمیاء 3
         الفیزیاء 3
       األحیاء 3
1 

 اإلجمالي 30
 

 األدبي -الصف الثاني عشر 

 المادة عدد الحصص

              القرآن الكریم 1
        الحاسوب 1
                التربیة اإلسالمیة 2
              اللغة العربیة 5
                اللغة اإلنجلیزیة 5
          الریاضیات 2
        التاریخ 3
          الجغرافیا 3
        الفلسفة 2
1  
              اللغة الفرنسیة 5

 اإلجمالي 30
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 الخطة الدراسية 
 -  تابع  -

 
 التعليم الديني -ثانيا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الصف الخامس

 المادة عدد الحصص

2 
 التفسیر 2
 الحدیث والسیرة 2
 الفقھ 2
 اللغة العربیة 6
 اللغة االنجلیزیة 5
 الریاضیات 5
 العلوم 3
 العلوم االجتماعیة 2
 الحاسوب 1

 اإلجمالي 30
 

 الصفوف السادس والسابع والثامن

 المادة عدد الحصص

2 
        التفسیر 2
               الحدیث والسیرة 2
      الفقھ 2
              اللغة العربیة 5
                اللغة االنجلیزیة 5
          الریاضیات 5
       العلوم 4
                 العلوم االجتماعیة 2
        الحاسوب 1

 اإلجمالي 30
 

 ) التمھیدطالب المنح الدراسیة ( 

 المادة عدد الحصص

              القرآن الكریم 4

                التربیة االسالمیة 6

              اللغة العربیة 20

 اإلجمالي 30
 

 المادة عدد الحصص

              القرآن الكریم 2
                التربیة االسالمیة 3
              اللغة العربیة 8
              اللغة األجنبیة 5
       العلوم 4
          الریاضیات 6
                 العلوم االجتماعیة 2

 اإلجمالي 30
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 الخطة الدراسية 
 -  تابع  -

 
 التعليم الديني -ثانيا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التاسع والعاشر انالصف

 المادة عدد الحصص

القرآن الكریم  2
 الفقھ 2
 التفسیر 2
 التوحید 2
 الحدیث الشریف 2
 النحو والصرف 3
 البالغة 1
 اللغة العربیة 5
 جنبیةاللغة األ 4
 الریاضیات 2
 العلوم 2
 العلوم االجتماعیة 2
 الحاسوب 1

 اإلجمالي 30
 

 الصفان الحادي عشر والثاني عشر

 المادة عدد الحصص

              القرآن الكریم  2

      الفقھ 3

        التفسیر 2

       المنطق 1

              الحدیث الشریف 2

             النحو والصرف 4

       البالغة 2

              اللغة العربیة 5

      جنبیة        اللغة األ 6

                 العلوم االجتماعیة 3

 اإلجمالي 30
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 السياسات المدرسية 
 

 
 ــیة ت ــات المدرسـ ــیاسـ ــفة ومثل السـ ــة الفلسـ التي تندرج تحتھا مجموعة من  التوجھات العامة للمدرسـ

جھة  موامخاطر في  درء الوھي ســیاســات تضــع في االعتبار  ، اإلجراءات وآلیات العملالضــوابط و
وھـما ـھدفان  وتحقیق تعلیم جـید وفـعال،   ، من أـجل توفیر بیـئة تعلیمـیة آمـنةالـجائـحة ومنع انتـقال الـعدوى

یان   وفي ما یلي المفاھیم التي تبنى علیھا  ،  2022  -  2021لخطة وزارة التربیة للعام الدراـسي رئیـس
 : ھذه السیاسات 

 

1 
 التكامل 

        ً              یـعد أمرا  ـبالغ األھمـیة    للوـقاـیة والســـــالـمةومنظم  نھج متـكاـمل  اتـباع  
كوفـید  للـمدارس للتـعاـمل الجـید مع الظروف والمواقف المختلـفة خالل ـجائـحة  

مھام محددة على  وتوزیع    ،القابلة للتنفیذ وضـع الخطط الجیدة  ، ویشـمل  19  -
ضـبط عملیة  ، والذین یتم اختیارھم بعنایة لتلك المھام  المسـؤولین والمشـرفین

ــة، و المــدرســــ والخروج من  ــدخول  ــال،  إدارة  ال واالنتق   خطیطوتالحركــة 
ــاحات والمناطق،  ال ومعاینة جمیع مرافق خزین،  وتنظیم النقل وطرق التمســ

ا،    الـمدرســـــة ابـعة التعلم داـخل الفصـــــول، وتـقدیم اـلدعم النفســــي  یومـی ومـت
وتوفیر االحتـیاـجات  واالجتـماعي للمتعلمین واالھتـمام ـبالصــــــحة النفســــــیة، 

ــتلزمات،   ــحیة  والمس ــتراطات الص ــل على تطبیق االش ــراف المتواص واإلش
ةاءات االحترواإلج ــات،    ،رازـی ارســـ ات والمـم ھ الســـــلوكـی ة وتوجـی والتوعـی

  ھذا النھج، ویتضــــمن  ور والجھات المختصــــةوالتواصــــل مع أولیاء األم
 والتقویم المستمر.بنوعیھ النظري والعملي  التدریب 

 

2 
 كين التم 

د العودة إلى  ة عـن اجـات مختلـف دیھم احتـی المتعلمون یمكن أن تكون ـل
إیجاد  فأو الجنس أو اإلعاقة أو أیة عوامل أخرى؛ لذا  المدرســة بســبب العمر

تجعل المتعلمین یشـــعرون باالطمئنان أثناء تحصـــیلھم  ســـبیئة تعلیمیة آمنة  
 .من متابعة تعلیمھمیتمكنون سو، العلمي في الفصول

ــة ل  والعودة ــحة،  تلمدرسـ ــة لتعزیز أنظمة التعلیم والصـ عطي فرصـ
ذلك قیام المدرسة ویدعم  لجائحة،  رفع مستوى التوعیة للوقایة من مخاطر اتو
التعامل اإلیجابي وحســن التصــرف  یتصــف أعضــاؤھا ب  عمل  ل فرقیتشــكب
ر إمكانیة الوصــول الســریع إلى كل یوتوف،  مواجھة اإلشــاعات القدرة على  و

ق اإلجراءات والتدابیر االحترازیة بشـــكل ســـھل مع التفســـیر،  یتطبو  ،متعلم
ــاب   المتعلمون  لیتمكن ارات الالزـمة إلدارة ذواتھم    من اكتســـ المعرـفة والمـھ

 بكفاءة في مواجھة الجائحة أثناء عملیة التعلم.
جمیع األفراد ذوي    التمكین من الســلوك االحترازيســیاســة  شــمل  تو

 الصلة بالمدرسة، من مسؤولین وعاملین ومعلمین.
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 السياسات المدرسية 
 -  تابع  -

 

3 
 التواصل 

وفي نفس الوقت  ،المدرسـة األسـاسـیة إلدارةمن الدعائم   االتصـاالت 
بل   قد تكثر فیھا المشكالت، فھي ال تقتصر على توصیل األوامر والتعلیمات،

ــة أو   ات واالتجـاھـات داخـل المـدرســـ د لتؤثر في دوافع العمـل والعالـق تمـت
وبھا    إذ ربما  ؛خارجھا، وتؤثر في نقل المعلومات  أو التأخیر    تغییر المعنىیـش

 زیادة.أو النقص أو ال
داخلیا بین    ســـیاســـة لتنظیم االتصـــاالت وعلى المدرســـة أن تضـــع  

دأ الحـد من المخـاطر  اء األمور، تقوم على مـب ا مع أولـی ارجـی ا، وـخ ،  موظفیـھ
 تشمل ما یأتي :بحیث  ،الفعال لالتصالآلیة  ستخدموت

 .المستخدمةاالتصال تحدید وسائل  -
 وغیر الرسمیة. ضوابط االتصاالت الرسمیة -
 قواعد االتصاالت الفردیة والجماعیة. -

 
 ،اختیار الوقت المناســـب كالجید مھارات التواصـــل  ب  االلتزامعزز  وت          

الردود ، ومراعاة  التفھم واللطفو  ،حســـن االســـتماعواإلیجاز والوضـــوح  و
  ـصورة دقیقةالمـصرح بنـشرھا في    ونقل المعلومات   ،خـصوـصیةلوا  المناـسبة
 .وسلیمة

ــةعطتو ــموع  لالحق   ي المدرسـ ــوتھ مسـ ا في                              ً لمتعلم في أن یكون صـ
ــنع القرار الخاص بإجراءات    األمور التي تؤثر علیھ، واعتباره فاعال في صـ

 كل متعلم. ب الخاصةعلى سریة المعلومات  مع المحافظة، الوقایة والسالمة
  المنطقة التعلیمیةمع    ضــباط اتصــالمشــرفین أو  المدرســة تعین  و

مع ھذه   وفق آلیات االتصــال المحددة  وغیرھا  الجھات الصــحیة المختصــةو
 .األطراف
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 مراعاة 
 الفروق الفردية

 تعويض 
 الفاقد التعليمي

 التخطيط 
 المتكامل للدروس

 تنمية
 وتمكين المعلمين

 الحماية تعزيز
 الشاملة للمتعلم

 تنفيذ خطة
 مدرسية متكاملة

 تطبيق
 االشتراطات الصحية

 تهيئة
 وتجهيز المدارس

توفير بيئة 
 تعليمية آمنة

تحقيق تعليم 
 جيد وفعال

 العمل باألهداف
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 تهيئة وتجهيز المدارس 
 

 
 وضع خطة االستعداد للعام الجديد

 –  2021العام الدراســـــي الجدید  من منطلق حرص وزارة التربیة على االســـــتعداد الجید لبدء 
، وعودة المتعلمین إلى مقاعد الدراسـة، ولضـمان سـالمة أبنائنا المتعلمین وجمیع العاملین؛ فقد تم  2022

 تنسیق جھود قطاعات الوزارة، ووضع خطة االستعداد للعام الجدید، ومتابعة تنفیذھا أوال فأوال.
 

 جهود قطاعات وزارة التربية
   والبســیطة بأنواعھا كافة لجمیع المدارس، وصــیانة أجھزة التكییف والبرادات الصــیانات المتوســطة

 والمصاعد ومعدات الحریق واإلنذار.
   ــلعیة، وتوزیع الكتب ــتلزمات الس ــلف النقدیة، واألثاث والمس ــندوق المالي والس ــرف دفعات الص ص

 الدراسیة.
 االت العجز في الـمدارس ـبالنـقل  توفیر االحتـیاـجات من وـظائف الھیئتین التعلیمـیة واإلدارـیة، وســـــد ـح

 الداخلي والخارجي.
   التغذیة )، ومتابعة حالة الشــبكات وتقدیم   -المراســلة    -الحراســة   -النقلیات    -توفیر خدمات ( النظافة

 الدعم الفني
   ة دانـی اریر مـی داد تـق ة، وإـع اـف ة أنواع التجھیزات ـك ابـع دارســـــھم ومـت د ـم دارس بتفـق دیري الـم تكلیف ـم

متواـصلة لتوفیر جمیع احتیاجات المدارس، إـضافة إلى ما یقوم بھ القیادیون والمـسؤولون من  بـصورة  
 زیارات ومتابعات.
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 تطبيق االشتراطات الصحية 
 

 
غیلیةل  وزارة الصـحة دلیال  ّ   قد م  ت ات التـش یاـس تراطات الصـحیة واإلجراءات  تطبیق االیتناول    ؛لـس ـش

ــي  في مدارس وزارة التر  االحترازیة ــحة    ، وتؤكد 2022-2021بیة للعام الدراسـ من خالل وزارة الصـ
 :على األمور التالیةالدلیل 

 تشكیل الفرق واللجان، والمخططات التي توضح المھام والعالقات بینھا. ل الهياك 

ات  العمليات  ة غرف العلمـی ة بین تـلك الفرق واللـجان والـمدارس، ووظیـف اإلجراءات التشـــــغیلـی
 المناطق التعلیمیة.المشتركة في 

إدراك أھمـیة التواصـــــل في الســـــیطرة على الـحاالت ومنع انتـقال الـعدوى، ووجوب   التواصل 
 تنظیمھ بھدف سرعة وصول المعلومات ودقتھا.

ــار العدوى، والتركیز على   التوعية  ــي في الحد من انتشــ االھتمام بالتوعیة ألنھا عامل رئیســ
 سیین في نجاح العودة اآلمنة للمدارس.توعیة أولیاء األمور لكونھم شركاء أسا

 
ویتضــمن دلیل الســیاســات التشــغیلیة جمیع التفاصــیل المتعلقة باالشــتراطات الصــحیة واإلجراءات  

 .االحترازیة
 

 اإلجراءات االحترازية
 تتمثل اإلجراءات االحترازیة في:

خیص الحاالت   - تراطات األعراض الصـحیة (نقاط الفحص، وتـش واإلجراءات المتخذة في حال  اـش
 ظھور أعراض أو المخالطة لحالة إصابة مؤكدة).

متر عن اآلخرین في  2اشـتراطات التباعد الجسـدي (االلتزام والمحافظة على مسـافة ال تقل عن   -
 الحركة والوقوف والجلوس).

طرق الحمایة الشـــخصـــیة (ارتداء الكمام وغســـل أو تعقیم الیدین باســـتمرار وعدم مشـــاركة   -
 ألغراض واألدوات الشخصیة).ا

اشـــــتراـطات المرافق واألنشــــــطة (التعقیم والتنظیف والتھوـیة والخطوط األرضــــــیة واللوـحات   -
 اإلرشادیة وإغالق مرافق ووقف أنشطة).

 
 التدريب والتطبيق والتقييم

دارس على  یتم   املین في الـم ب الـع درـی ة  آـت ة ولـی داد للعودة تطبیق اإلجراءات االحترازـی االســـــتـع
ــحة  للمتعلمینة  اآلمن ــتراطات وزارة الصــ ــي    تطبیق ما، ووفق اشــ تم التدریب علیھ خالل العام الدراســ

 اإلدارات المدرسیة والفرق التي تتابع استعدادات المدارس. التفقدیة من قبلالقائمة المقبل، مع تتبع 



23 
 

 تطبيق االشتراطات الصحية 
 -  تابع  -

 : إنشاء غرف عمليات مشتركة

 بحسب اآلتي:، تعلیمیةغرفة عملیات مشتركة في كل منطقة إنشاء یتم 
ــحة  غرفة العملیات تتكون من   • ــال من الصـ ــابط اتصـ ــحة وضـ (فریق من التربیة وآخر من الصـ

 .الوقائیة)
 .یومیة للوضع الوبائي داخل المدارسال متابعة الالرئیسیة  مھمتھا •
ومخططات المدارس   المكان واألجھزة والدعم اللوجستيلغرفة العملیات: توفر وزارة التربیة  •

 . ي) (كروك
 تقوم وزارة الصحة بتدریب أعضاء غرف العملیات المشتركة.  •
تشرف غرفة العملیات على ما یقع ضمن حدودھا الجغرافیة من معاھد التعلیم الدیني والمدارس   •

 التابعة للتعلیم الخاص. 

 : غالق مواقع ووقف أنشطةإ

  (أجھزة البیع اآللي). اإللكترونیةمقاصف مكان السماح بالإمع المدرسیة صف االمقإغالق  •
 (ویفضل إحضار قنینة ماء من المنزل). عدم استعمال برادات المیاه •
ساعة    48بنتیجة سلبیة خالل    PCRعدم استقبال من ظھرت علیھ األعراض ولم یحضر مسحة   •

 (في ھذه الحالة یستمر زمالؤه الطالب في الدراسة).
صـــابة طالب أو معلم في ھذا الفصـــل، وإغالق الصـــف إغالق الفصـــل إذا تم التأكد من وجود إ •

 ).في حینھ ذلكیتم إبالغ المدرسة بالدراسي بجمیع فصولھ في حال وجود أكثر من إصابة (
 

 : عدد محدود من الفصول بإخراجالسماح 

ــمح  ُ  ی   ــول  بإخراجسـ ــرط التنظیم الجید وإلى المواقع واألماكن اآلتیة    عدد محدود من الفصـ تطبیق  بشـ
 .الساحات ، المختبرات ، المكتبة، المسجد  االحترازیة:اإلجراءات 

 وأوراق العمل. السماح للمعلمین بتصحیح دفاتر الطلبةباإلضافة إلى 

 : يميل موحد لكل منطقة تعليميةإ

ــاء  ــتقبال التقاریر    یمیلإ  یتم إنش من  والمعلومات الخاصــة بالحاالت  موحد لكل منطقة تعلیمیة الس
المطعمین وـحاالت  تزوـید وزارة التربـیة ـبإـعداد   یســـــاـعد على ، وـھذابرـنامج كوروـنا (وزارة الصــــــحة)

 ومبكرة. في مواعید محددةوترسل بشكل یومي التي سمن خالل اإلیمیالت اإلصابة والمخالطة 
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 سية متكاملة تنفيذ خطة مدر 
 
 

    المدرســة الحلول اآلنیة التي تعد    ُ    ی جنب  ر وتنفیذھاالمخاطإلدارة  واضــحة وضــع خطة
ــال عن    ،أكثر كلفة وأقل تأثیرا ــیطرة  في للخطة كبیر  الثر  األفض ــةس على المخاطر   المدرس

ـتـبعـــاـتھـــا ـمن  واـلـتـعـلـیـمیـــةوـتالـفي  ،  واـلحـــد  اإلداریـــة  اإلـجراءات   ـعـلى  اـلـمؤـثرات  ـتـطـبـیق 
 .االحترازیة

ــر في الجانبالمخاطر ال و     ــحي،    تنحصـ الخطة و،  ةوتعلیمی ةإداریھناك مخاطر  بلالصـ
ــحي عنى بھذه المخاطر على وجھ التحدید؛ ألن الجانب   ُ ت   ــتراطات الصــ ــتوفتھ االشــ قد اســ

 .جراءات االحترازیة المحددة من قبل وزارة الصحةالصحیة واإل
 

 

 بناء الخطة
 : توضع الخطة في شكل جدول یتضمن العناصر اآلتیة

 
 
 
 
 
 

 مثال على شكل الخطة : 

  
    من خالل اللجان المســـتدامة  إدارة المخاطر  مواردھا البشـــریة في تنفیذ خطةوتســـتثمر المدرســـة ،

فیتم  الھیئتین اإلدارـیة والتعلیمـیة؛   ألفراد منتكلیـفات  الوـلدیـھا، وعن طریق اســـــتـحداث لـجان ـجدـیدة،  
ــؤولیات على ھذه اللجان  توزیع   ــتیفاء األعمال والمھام    بما یحقق التكامل في األداءواألفراد  المسـ واسـ

 .ذ اإلجراءات السلیمة لدرء المخاطر، واتخاالمطلوبة
 
 
 
 

 المسؤولیة جراءاإل الفئة الخطر المتوقع م

المدیر المساعد  بدیل بمھامھمعلم  تكلیف معلم االنقطاع عن العمل 1
 للشؤون الطالبیة

احتواء النشاط وإیقافھ، وتوجیھ الموظف  إداري القیام بنشاط غیر مطلوب 2
 إلى االلتزام باختصاصاتھ ومھامھ

المدیر المساعد 
 للشؤون اإلداریة

 

 الخطر المتوقع
 عامل -إداري  -رئیس قسم  -معلم  -متعلم 

 اإلجراء المتخذ 
 أو الفریق أو اللجنة الموظف المسؤول

 تصمیم جدول

                 تحدید المسؤولیات

                    تحدید المخاطــــــر
                     تحدید الفئــــــــات

                 اإلجراءات المتخذة 
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 تعزيز الحماية الشاملة للمتعلم 
 
 

 اإلجراءات االحترازیة لمنع اإلصابة أو انتقال العدوى؛ تحرص المدرسة  إلى إـضافة
على التوســع في الحمایة لتشــمل جمیع الجوانب االجتماعیة والنفســیة والجســدیة 

 األخرى.
   تفع ّ  .الحوادثودور فریق التدخل السریع في مواقف األزمات المدرسة ل     
 ــل ــة    تتواصــ ــائل  المدرســ ــبة من أجل تعزیز حمایة  مع أولیاء األمور بوســ مناســ

 .المتعلمین
 

 التواصل مع أولياء األمور
یقوم التواصل مع أولیاء األمور على أساس المسؤولیة المشتركة بین المدرسة والمجتمع من أجل 

 :الوقایة والسالمة للجمیع، ویتمثل في ثالثة محاور ھي 
 تهیئة األبناء للعودة

 ینبغي على ولي األمر تھیئة ابنھ وتشجیعھ على العودة إلى المدرسة، وفقا لما یأتي :
   ــعور بالقلق تجاه العودة في ھذه الفترة ھو أمر   19 -التحدث معھ حول جائحة كوفید لیعرف أن الشــ

 طبیعي.
  ــة، كالحاجة إلى ارتداء الكمامات وعدم التقارب ــوف یراھا في المدرس مع    توضــیح التغیرات التي س

 زمالئھ ومعلمیھ، وأن المدرسة ستأخذ احتیاطات من أجل سالمتھ وسالمة الجمیع.
 .بیان أھمیة التزامھ بتعلیمات المدرسة وإرشادات المعلم للمحافظة على نفسھ وزمالئھ ومدرستھ 
   ــن صــعوبة كبیرة مراعاة عمره وقدرتھ على فھم وتنفیذ اإلجراءات االحترازیة، فقد یجد صــغار الس

تزام بالتباعد الجسدي أو استخدام الكمامات استخداما مناسبا، والتوضیح لھ بأنھ سیلقى مساعدة  في االل
 في المدرسة.

 .إظھار فوائد عودتھ إلى المدرسة مثل الدراسة بین زمالئھ وتعلم أشیاء جدیدة 
 .محاورتھ باستمرار لمعرفة مشاعره ومتطلباتھ وتقدیم الدعم والتشجیع الالزمین لھ 

 تخص المتعلملیاء األمور بإجراءات محددة توعیة أو

للمـحافـظة على  أولـیاء األمور ـباإلجراءات التي ینبغي االلتزام بـھا من قبلھم    الـمدرســـــة بتوعـیة تقوم
 ، مثل ما یأتي :وسالمة اآلخرین سالمة أبنائھم

 .في حال السفر، یرجى العودة قبل أسبوعین على األقل من دوام األبناء 
   ة، وتزویده بمعقم للیدین ووجبة مغلفة وقنینة ماء خاـصة،  التأكد من ارتداء االبن للكمام عند توـصیلھ إلى المدرـس

 .دون موعد مسبق  ومراعاة النزول التدریجي للمتعلمین وعدم السماح بدخول أولیاء األمور للمدرسة
 الزدحام.الحضور عند انتھاء الدوام المدرسي، ومراعاة التدرج في خروج المتعلمین منعا ل 
 .مراعاة االلتزام بالتعلیمات التي تصدر عن المدرسة 
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 شاملة للمتعلم تعزيز الحماية ال 
 -  تابع  -

 
 الوقایة والسالمة خارج المدرسة

إن حرص أولیاء األمور على ـسالمة أـسرھم ووقایتھم من مخاطر الجائحة واجب أـساـسي، وأمر بالغ  
 بما یأتي : قیامى المدرسة إعالمھم للألھمیة لسالمة المجتمع، وعلا
   مراـعاة ســـــالـمة األســـــرة وـعدم تعریض أفرادـھا لخطر انتـقال الـعدوى، وااللتزام بتعلیـمات الجـھات

 الصحیة في الدولة.
   إبالغ المدرســـة عند اإلصـــابة المؤكدة أو المخالطة لحالة مؤكدة أو ظھور أعراض؛ التخاذ التدابیر

 السلیمة.
 

 الرصد والمتابعة والمساعدة
ومسـتویاتھا، وتتابعھا، وتقدم المسـاعدة للمتعلمین  المدرسـة حاالت المتعلمین بمختلف أنواعھا  ترصـد  

 وفقا لما یأتي :
 .رصد ومتابعة الحاالت المرضیة القدیمة والمستجدة 
  لخ ).إ ... التعلم یئيصعوبات التعلم بط -رصد واكتشاف الحاالت النفسیة ( االضطرابات النفسیة 
 بات النطقالعمل مع حاالت صعو. 
   یة كالقلق                      ً                                                              رصـد الفئة األكثر تأثرا  من خالل رصـد األعراض المرضـیة المزمنة واالضـطرابات النفـس

 االجتماعي وغیرھا.
   ــرھم  ودعم المتعلمینتحدید ــابة أو أحد أفراد أســ ــوا لإلصــ ومن تعرض منھم للحجر    ،الذین تعرضــ

 المنزلي بالمستشفیات أو وفاة أحد األقارب.
 صول السریع إلى كل متعلم، وتقدیم المساعدة الفوریة لھ.توفیر إمكانیة الو 
 

 برامج ومشروعات
الرســائل التوعویة واإلرشــادیة  تقدیم  بث الطمأنینة و  ات تســتھدفمشــروعبرامج أو  تنفذ المدرســة 

) التابعة إلدارة الخدمات   مور نحو االـستفادة من منـصة ( اـستـشیراألأولیاء  ، وتوجھ  للعودة اآلمنة للدراـسة
 .االجتماعیة والنفسیة على موقع وزارة التربیة
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 تنمية وتمكين المعلمين 
 
 

   ــت ـجائـحة كوفـید تـحدـیات أكبر ســـــیواجھـھا المعلمون في الفصـــــول   19  -فرضـــ
ا ا یتطـلب دعمھم وتمكینھم وتنمیتھم مھنـی ة، مـم دراســــــی ك  ،  اـل على مســـــتوى  وذـل

 الوزارة.التدریب ) وعلى مستوى   المدرسة ( توطین
 

ن     ( توطن   الت على مستوى المدرسة  )در�ب       ي
   ــع ــة، الجدید    التعلیميیتم تحدید االحتیاجات التدریبیة في إطار الوضــ  ُ              ی حدد ( المجال، وللمدرســ

ــلوب التنمیة )  ــتوى، أس ــع المحتوى التدریبي ویتم اختیار المدربین،  ثم  النوع والمس   ُ     وی حدد  یوض
 عقد البرنامج.الوقت والمكان المناسبین ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجاالت
 اإلداري الصحي  التنمیة المھنیة

 التربوي التخصصي التقني

 لإلجراءات االحترازیة

الدورات التدریبیة. 
ورش العمل. 
نقاشیةالحلقات ال. 
.التدریبات المیدانیة 

 أسالیب
 التنمیة المھنیة

التوسع في 
 الخبرة

   2 
 عالج  

4 
 إثـراء
   

3 
 تنشیط

1 
 تأھیل

تجدید خبرة 
 سابقة

إكساب خبرة 
 جدیدة

معالجة خبرة 
 متعثرة

 أنواع ومستویات
 التنمیة 
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 تنمية وتمكين المعلمين 
 - تابع  -

 

  )على مستوى الوزارة 
ي   ( منصة در�ي 
            ن

تســتطیع المدرســة االســتفادة  توطین التدریب في المدرســة لتنمیة وتمكین المعلمین،  إضــافة إلى 
ھي منـصة مـصممة لتلبیة االحتیاجات التدریبیة  و  ،منـصة دربنيمن    وتلبیة االحتیاجات التدریبیة للمعلمین
دارة التطویر والتنمیة بالتعاون مع  منصـة التابعة إلالھذه  ت  ئوقد أنـش  ،لجمیع العاملین في المیدان التربوي

تســھیل  وذلك ل  2021  -2020في العام الدراســي   19 -كوفید  في ظل انتشــار جائحة    ت تكنوســوففریق  
 وخلق بیئة تدریبیة توفر العدید من مصادر التعلم . ،التدریب عن بعد 

ــح ــة دربني بالتعاون مع وزارة الصـ ــوفة وفریق  وقد كان لمنصـ دورا ھاما في تدریب    ت تكنوسـ
وأولیاء أمور الصـف الثاني عـشر لعقد االختبارات    والمتعلمینوتأھیل جمیع العاملین في المرحلة الثانویة  

  المرحـلة  في الـعاملین جمیع  وـتأھـیل  ـتدرـیب  تم  كـما  ، 2021-2020  الورقـیة في نـھاـیة الـعام اـلدراســـــي
  2021لعام الدراسي في ا  ةمنداریة استعدادا للعودة التدریجیة اآلإة وتعلیمی  ھیئة  من  واالبتدائیة  المتوسطة

– 2022. 
 

 أهداف منصة دربني :

 كل المجاالت ـسواء التعلیمیة   يمواكبة التغییر التكنولوجي ف  يرفع كفاءة العاملین في وزارة التربیة ف
 شرافیة أو االداریة، فضال عن منح الحافز للتعلم المستمر.اإلأو 
 ،وبذل الجھد لوضـــع التغیرات    تنمیة الوعي لدى المتدربین بالحاجة الى تقبل التغییر واالســـتعداد لھ

 .سھام في عملیة التطویر والتجدید التربویة موضع االختبار والتجربة واإل
 ســس التي قامت علیھا،واأل  ،وتفھم التوجھات الحدیثة  ،تعریف المتدربین بأھم بالمســتجدات التربویة  

 تقدم محتویات تعلیمیة تختص بذلك.كما 
   االســـتفادة من خبرات ومھارات ومعارف المدربین في تطویر وتنمیة معارف ومھارات العاملین في

 المیدان التربوي. 
 إداریة )  ھیئة    -  ھیئة تعلیمیة -  ھیئة اشـــرافیة(    : جمیع العاملین بوزارة التربیة  الفئات المســـتھدفة–  

 .أولیاء األمور -جمیع المتعلمین 
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 التخطيط المتكامل للدروس 
 
 

 لـلدروس في ـظل المســـــتـجدات الـحالـیة، وـما فرضــــــتھ   تبرز أھمـیة التخطیط  الجـید
ــببتھ من تغییرات في ثقافة التعلیم   19  -جائحة كوفید  من إجراءات معینة، وما ســ

وأسـالیبھ، فاآلن إن لم یكن المعلم مخططا جیدا لدروسـھ مع األخذ بعین االعتبار ما 
كل تفرضـــــھ الجائحة من إجراءات احترازیة؛ فلن یســـــتطیع تحقیق أھدافھ بالشـــــ

 للمتعلم. أصیال  احق  ُ   ی عدوسیؤدي ذلك إلى ھدر وقت الحصة، الذي ،  المطلوب
  إن تحــدیــد أولویــات المحتوى التعلیمي، والتركیز على المعــارف والمھــارات ذات

، مع  التســلســل التراكمي، یمنح المعلم فرصــة جیدة للتخطیط لدروســھ بشــكل ھادف
 من وزارة التربیة.خطة توزیع المنھج الدراسي المعتمدة محافظتھ على  

 
 أولويات المحتوى التعليمي 

 األجنبیة ات غلالقراءة والكتابة والفھم ( اللغة العربیة وال .( 
 . العملیات األساسیة في الحساب وحل المشكالت 
 ھا في مواقف الحیاة الواقعیة.اتالمفاھیم والمصطلحات األساسیة والنظریات العلمیة وتطبیق 
  االتكنولوجیالبحث واستخدام مھارات. 
 

 مرتكزات عملية التخطيط
 الدراسي خطة توزیع المنھج مراجعة. 
 .إعداد الدرس كتابیا وذھنیا 
 .تطبیق اإلجراءات االحترازیة 
 .تنویع الوسائل واالستراتیجیات 
 وإدارة الوقت  استثمار زمن الحصة. 
 .توظیف الوقفات التعلیمیة واألنشطة الجاذبة 
  مھارات التفكیر.تنمیة 
 .تحسین مستویات المتعلمین 
 .االستعداد للمشكالت المتوقعة بحلول مناسبة 
   فینبغي  التعلیمي               ً           إال إذا كان جزءا  من الحدث   المعارف والمھارات مبدأ الذاتیة، فالمتعلم ال یكتســــب ،

 ة ضمن مستویات مختلفة. تعلیمیالفرص المتاحة للممارسة ال، وحصولھ على إشراكھ
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 التخطيط المتكامل للدروس 
 -  تابع  -

 
 الحصة الدراسية   قت إدارة و 

بـشكل  لھ  أن یخطط  وعلى المعلم  دقیقة،   60المقرر لجمیع المراحل التعلیمیة الثالث ھو    زمن الحصـة
 الحصـة  تقسـیمھو   وأھم العوامل المسـاعدة على ذلكجید، وأن یدیره بصـورة جاذبة ومشـوقة للمتعلمین،  

 .إلى قسمین
 تقسیم الحصة

،  التي یرید المعلم إكسـابھا للمتعلمین تقسـیم الحصـة یتطلب التوزیع السـلیم للمعارف والمھارات والقیم  
م من الحصـة، حیث یقدر المعلم  نا یأتي دور التخطیط الجید للحصـةوھ والمدة   الوقت الذي یحتاجھ كل قـس

 ، وذلك على النحو اآلتي :ھذه األقسامالزمنیة بین 
 

 الحصة الدراسیة 

 القسم الثاني وقفة  القسم األول 

 15 منتتراوح المدة الزمنیة  
 دقیقة  40دقیقة إلى 

  5 منتتراوح المدة الزمنیة  
 دقائق  10دقائق إلى 

 15 منتتراوح المدة الزمنیة  
 دقیقة  40دقیقة إلى 

 
 الخیارات المفتوحة أمام المعلم

ــك في أن المعلم   ــب طبیعة المتعلمین لدیھ،  أمامھ خیارات أخرى  بال ش ــة ھو  تناس ــیم الحص وتقس
لكن یتوجب علیھ في اختیار  والتعویل األســـاســـي ھو على إبداع المعلم وتصـــوراتھ،  طریقة للمســـاعدة، 

بة أن   تثارة دافعیة المتعلمینلتكون محققة  الطریقة المناـس ویق والجاذبیة واـس   ،یھم لد الملل   تتجنب ، وأن  لتـش
 المقررة.وذلك مع ضمان اكتساب المعارف والمھارات ، الحصةفي أداء  الرتابةتكسر أن و

تراتیجیات   الحصـة  وبدء  المتعلمین،  جمیع  كإلـشرا  النـشط  التعلم  اـستخدامومن ذلك    مثل  أبـسط  بإـس
 إلى  ـبالـتدرج  االنتـقال  ثم جھرـیة،ال  القراءة  أو  التعرف، إلى  أو ،كـتاـبة إلى  تحـتاج  التي  والمـھارات  المـعارف

 .واإلثارة للتحفیز متنوعة وسائل استخدام مع ،التفكیر من مزیدا تتطلب  التي نشطةاأل
  على الحرص   مع  دقیقة 15  حدود   في  زمنیا  قصــیرة  أنشــطة  على  الحصــة  توزیع  للمعلم  ویمكن

   الحصة. في المستھدفة والمھارات  المعارف األنشطة بین التناوب  یغطي وأن والوسائل، األسلوب  تنویع
حیث ینخرط كل عدد أو مجموعة  ،  زجالمتماویســتطیع المعلم االســتفادة من إســتراتیجیات التعلم   

، ةجدید   أنشـطةأو الدخول في  األنشـطة  خرین، ویتم تبادل  من المتعلمین في نشـاط یختلف عن زمالئھم اآل
 .ألھداف الحصةجمیعا على أن یتم تحقیقھم وتراعى في ذلك الفروق الفردیة 
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 الفاقد التعليمي تعويض  
 
 
 تمكین المتعلمین من امتالك المعارف والمھارات األســاســیة الالزمة ن غایات التعلیم  م

یة   لالنتقال من صـف إلى صـف بما یضـمن معالجة الفجوات التعلیمیة بین الصـفوف الدراـس
في تحقیق ھذه الغایة  ، ومن أھم التـحدیات التي تواجھ المیدان التربوي والمراحل التعلیمـیة

اإلغالق الطویل للمدارس والتحول إلى ، الذي من أســــبابھ  الفاقد التعلیمي  موضــــوعھي  
 .19 - التعلیم عن بعد؛ بسبب ما تمر بھ البالد من مواجھة لجائحة كوفید

 
 الفاقد التعليمي تعريف 

ــبوه فعلیاھو الفرق بین ما كان   ــابھ للمتعلمین وبین ما اكتسـ ــكل  مخططا إلكسـ   ، ویختلف)4 ( شـ
 ومن متعلم إلى آخر.ومن مرحلة إلى مرحلة  ،من صف إلى صفمقداره المتوقع 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الفاقد التعليمي تحديد 
 :الفاقد التعلیمي یجب اإلجابة على ثالثة أسئلة وھي لتحدید 

الــذین لــدیھم فاقــد تعلیمــي؟ ویتطلــب تحدیــدھم وتحدیــد صــفوفھم  المتعلمــون) ھــم  مــن (  -
 .الدراسیة

ــا ( - ــده  م ــذي افتق ــون) ال ــي  المتعلم ــق صــفوفھمالتف ــرض وف ــي المفت ــب حصــیل العلم ؟ ویتطل
 .ھذا تحدید المواد والموضوعات الدراسیة

وھــل ھــو أكبــر فــي  ،) الفاقــد التعلیمــي لــدیھم؟ ویتطلــب ذلــك تحدیــد كمیــة الفاقــد  مــا مقــدار ( -
 مادة معینة دون غیرھا. 

 
 
 

 التعلیم في الظروف العادیة

 التعلیم خالل الجائحة

مي
علی

الت
قد 

لفا
ا

 

 ما یفترض أن یكتسبھ المتعلمون  - خطة التعلیم
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 تعويض الفاقد التعليمي 
 –  تابع  -

 
 الفاقد التعليمي  خطة تعويض

،  بالتعاون مع التوجیھ الفني توضــــع  خطة إجرائیة  من    ینطلقالفاقد التعلیمي    ض یعوالعمل على ت
 : ةاآلتی للخطوات وفقا الخطة ھذه  وتوضع

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةوالفرص المتاحالفاقد التعليمي  تعويض
ا أطول من المتوقع د التعلیمي زمـن اـق د یســـــتغرق تعویض الـف ھ  ـق أتي دور   ،أو المخطط ـل ا ـی وھـن

ا  ــة على توفیرـھ درســـ ة التي تعـمل الـم دعم    -البرامج العالجـی ة  ـب ة التعلیمـی اإو  -من المنطـق اء   عالنـھ ألولـی
  األمور والمتعلمین.

 
 
 
 
 
 

 تشخیص

طة  خطط تعویضیة
لخ

ا
ئیة

جرا
اإل

 

 اختبارات تشخیصیة

 إعداد التواجیھ الفنیة اختبار قبلي وبعدي

 إدراج دروس وأنشطة تعویضیة

 سبوعین األولیینتنفذ في األ

 برامج عالجیة
 توظیف القنوات والمنصات الرقمیة

 تنفذ في الفترة المسائیة
 فصول افتراضیة حصص تقویة

 مبادرات  مشروعات 

1 

2 

مع التعلیمي،  التي حدث فیھا الفاقد الدراسیةحلیل المحتوى التعلیمي للمادة ت
 ). 43مراعاة أولویات المحتوى التعلیمي ( انظر ص

 

         ) الت�����ي ال         الحرج�����ة                                          إع�����داد مص�����فوفة المع�����ارف والمھ�����ارات األساس�����یة (
 .                                        التالي بشكل طبیعي ومتوازن دون أن یمتلكھا      الصف    إلى         المتعلم       یرتقي 
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 مراعاة الفروق الفردية 
 
 
   ــتویاتھم ــتعدادات المتعلمین ومسـ ــب مع قدرات واسـ إعداد محتوى الدروس بما یتناسـ

 .ھیئ فرصا تعلیمیة جیدة لجمیع المتعلمینی  ؛العلمیة
   األنشــطة التي تتناســب مع تباین مســتویات الوقفات وتنویع أســالیب التدریس وإدراج  

 ؛ یقلل من الفروق الفردیة بینھم.ھموسلوكیاتالمتعلمین  
 
 
 
 

 خطيط لمراعاة الفروق الفرديةتال
  من مرتكزات  تحسین مستویات المتعلمین  ُ   ی عد 

 ة ـــ، ویساعد في معالجالتخطیط الجید للدروسعملیة 
 .د التعلیميــــالفاق

 كیفیة التعرف على الفروق المخططویوضح  
 ، وتصنیف المتعلمین وآلیة التعامل مع كلالفردیة

 تصنیف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كیفیة التعرف على الفروق الفردیة 

االختبارات 
 التشخیصیة 

مالحظة األداء 
 في الفصل

االختبارات 
الشفویة 

 التعامل ةلیآو المتعلمینتصنیف  والتحریریة 

الفائق المتعلم المتوسط المتعلم  محدود االداء المتعلم   

 أنشطة تشمل
 ( االبداع والتقویم ) 

تشملأنشطة   
 ( التطبیق والتحلیل ) 

 أنشطة تشمل 

 و رعایة المتعلمینأفصول تقویة  إلى برامج عالجیة أواالنضمام 

 واستثارة ھالعنایة بمیول
 الدافعیة

 ةالدمج ضمن مجموع
 متجانسة

التشجیع على 
 االستقاللیة

الثقة بالنفس  تعزیز  

المھارات تنمیة 
 اإلبداعیة الفردیة

 ةالعمل ضمن مجموع
 متجانسة 


