
 
.الخطة النهائية للعام الدراسي للصف الثاني عشر والصف األول إلى الصف الحادي عشر  

 خطة الصف الثاني عشر : التقيم النهائي في التعليم عن بعد وجدول المراجعة .

 عناصر تقييم الفصل الدراسي الثالث :

% للفصل الدراسي الثاني .03*  

( . امتحان" التعليم عن بعد " ) تحتسب كدرجة % للفصل الدراسي الثالث 03*  

 *ستحتسب 03% من العالمات النهائية لمادتي اللغة العربية والتربية اإلسامية.

-( : 01/30/0303-10/30/0303األسبوع األخير من رمضان )   

. 01/30/0303 تاريخالمباشرة لطالب الثاني عشر  ستكون نهاية الحصص  

) أجازة عيد الفطر المبارك ( التوجد حصص مباشرة . 02/30/0303إلى  02/30/0303 من تاريخ  

من تاريخ 0303/30/00 إلى 0303/30/03 ) األربعاء إلى السبت ( وضع جدول مراجعه ألختبارات الصف الثاني عشر ، وعمل 

 مراجعه للمواد األساسية والواجبات .

كون عبارة عن ) دروس مباشر للطالب( .ياجعه سوضع جدول مر 00/30/0303األربعاء الموافق   

 المادة الصفوف الوقت
9am – 11am اللغة األنجليزية كل الصفوف 

11am – 1pm الرياضيات كل الصفوف 

1:30pm – 3:30pm اللغة العربية كل الصفوف 

2:30pm – 4:30pm  التربية اإلسالمية كل الصفوف 

 

كون عبارة عن ) دروس مباشرة للطالب ( .يجدول مراجعه سوضع  02/30/0303الخميس الموافق   

 المادة الصفوف الوقت
9am – 11am الفيزياء كل الصفوف 

11am – 1pm األحياء كل الصفوف 

1:30pm – 3:30pm الكيمياء كل الصفوف 

 

 السبت الموافق 0303/30/03 وضع جدول مراجعه سيكون عبارة عن ) دروس مباشرة للطالب( .

 -ستكون لمادة اللغة األنجليزية فقط من الساعة 11033 صباحا  حتى 1033 مساء  .

 

 

 

 



 
 

عبر برنامج  ستتم األمتحاناتالفصل الدراسي الثالث للصف الثاني عشر ) جدول تقييم التعلم عن بعد فقط للمواد األساسية (   

(Socrative.com) 

 

 اخر يوم دراسي رسمي لطالب الصف الثاني عشر هو األثنين الموافق 0202/20/28

 *سيكون احتساب الدرجات النهائية على النحو التالي :-

 -الفصل الدراسي األول %00

 -الفصل الدراسي الثاني %00

 -الفصل الدراسي الثالث %03

 -المعدل النهائي %133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجعة  الوقت
إلختبار األختيارية 

 اليوم الثاني 

 اليوم والتاريخ المادة  الوقت 

2:00 pm -3:00 pm 10:00  اللغة العربية am – 12:00 pm 01/30/0303األحد  اللغة األنجلزية  

2:00 pm -3:00 pm 10:00  التربية اإلسالمية am – 12:00 pm  العربيةاللغة 31/32/0303األثنين    

2:00 pm -3:00 pm 10:00  األحياء am – 12:00 pm لتربية اإلسالميةا 30/32/0303الثالثاء    

2:00 pm -3:00 pm 10:00  الفيزياء am – 12:00 pm  30/32/0303األربعاء  األحياء  

2:00 pm -3:00 pm 10:00  الكيمياء am – 12:00 pm  32/32/0303الخميس  الفيزياء  

2:00 pm – 3:00 pm 10:00  الرياضيات am – 12:00 pm  30/32/0303األحد  الكيمياء  

   10:00 m – 12:00 pm 32/32/0303األثنين  الرياضيات  



 
 

 الخطة الدراسي لنهاية العام الدراسي للصف األول إلى الصف الحادي عشر .

) ونهاية العام الدراسي ايضا  ( .ستكون نهاية الحصص المباشرة لصفوف الروضة 32/32/0303الخميس الموافق *  

ستكون نهاية الحصص المباشرة للصف األول إلى الصف الحادي عشر . 32/32/0303الخمسي الموافق *  

اجازة عيد الفطر المبارك ) ال توجد حصص مباشرة ( . 02/30/0303إلى  02/30/0303من تاريخ *  

 *من تاريخ 0303/30/00 إلى 0303/30/02 ال توجد دروس مباشرة ) سيتم مراجعه الواجبات مع الطالب ( .

المباشرة . األسبوع األخير للحصص 32/32/0303إلى  01/30/0303*من تاريخ   

 

برنامج  عبرجدول امتحانات الفصل الدراسي الثالث للصف األول إلى الصف الحادي عشر ) سيتم األمتحان   

(Socrative.com) 

% للفصل الدراسي الثالث ) ستحتسب كدرجة امتحان ( .03% للفصل الدراسي الثاني  /  03 عناصر التقييم :  

 

 اليوم والتاريخ المادة الوقت 
10:00 am – 12:00 pm 30/32/0303األحد  اللغة األنجليزية  
10:00 am – 12:00 pm 32/32/0303األثنين  الرياضيات  
10:00 am – 12:00 pm 30/32/0303الثالثاء  اللغة العربية  
10:00 am – 12:00 pm 13/32/0303األربعاء  التربية اإلسالمية  
10:00 am – 12:00 pm 11/32/0303الخميس  العلوم  

   

10:00 am – 12:00 pm 12/32/0303األحد  الكمياء  
10:00 am – 12:00 pm 10/32/0303األثنين  األجتماعيات )بالعربية( + األقتصاد  
10:00 am – 12:00 pm 12/32/0303الثالثاء  الفيزياء  
10:00 am – 12:00 pm ( باللغة األنجليزيةاألجتماعيات) 10/32/0303األربعاء    
10:00 am – 12:00 pm 12/32/0303الخميس  األحياء  

 

 اخر يوم دراسي للصف األول إلى الصف الحادي عشر هو الخميس الموافق 0202/20/88 .

 *سيكون احتساب الدرجات النهائية على النحو التالي :-

 -الفصل الدراسي األول %00

 -الفصل الدراسي الثاني %00

 -الفصل الدراسي الثالث %03

 -المعدل النهائي %133


