
فالتصميم جدول اليوم الدراسي لرياض األط
دوفق نظام ساعات العمل الجدي



فكرة الدليل

الروضة على تصميم جدول مدرسي فاعل وفق الحلقة \صمم هذا الدليل اإلرشادي لمساعدة إدارة المدرسة 

ازة قرار الحكومة الخاص بتغيير أيام اإلجمع بما ينسجم الدراسية، ومتوافق مع الخطة الدراسية المعتمدة و

ساعات العمل، مع األخذ بجميع االعتبارات والموجهات الهامة في اإلعداد، بحيث يمكن لمديراألسبوعية و
RTA\المدرسة اختيار النموذج األمثل لمدرسته بعد التواصل مع الشركاء في الخدمة مثل مواصالت اإلمارات 

.لتنظيم الخطوط المشتركة بين المدارس



االجراءاالعتبارات العامة#

الت واستثمار بعد تحديد وقت بداية اليوم الدراسي ونهايته ليتم من قبل المحطات خطة الحافالمواصالتيتم التواصل مع محطات •بداية ونهاية التوقيت المدرسي1

.  الحافالت في أكثر من مسار
قل بين المدارس دقيقة على األقل بين المدارس المشتركة  في فترة بداية ونهاية الدوام المدرسي ليتسنى للحافالت التن45إبقاء •

.المشتركة

.اعتماد التوقيت من قبل الفرع المدرسي•

عدد الحصص الدراسية والخطة 2
األكاديمية

.علم الطلبةيتم تطبيق الخطة األكاديمية المعتمدة  و إبقاء عدد الساعات األسبوعية كما هي حيث أنها مرتبطة بالمناهج ونواتج ت•

26:  رياض األطفال•

35:الحلقة األولى•

40:الحلقة الثانية•

40:الحلقة الثالثة•

وفق اعتبارات محددة تتناسب مع المدرسة (  دقيقة60) أو نظام الساعات ( دقيقة 45) تم وضع خيار نظام الحصص •مدة فترات التعلم3

.وظروفها
.ظهرا  12تعديل توقيت الجدول المدرسي اليومي وذلك بسبب تغيير يوم الجمعة على أن ينتهي العمل الساعة  •

م الفعاليات المختلفة ضمن اليو4
الدراسي

.منهجية اللقاء الصباحي وتحية العلم•
.تخصيص مدة االستراحات•

:موضح أدناه أهم االعتبارات التي يتم األخذ بها عند تصميم الجدول المدرسي



ناقش

في هذه المرحلة ستقوم بعقد لقاءات

اء تعريفية مع فريقك للطلبة وأولي

األمور حول الجدول الدراسي الجديد 

مع إعداد الجدول وتوزيعه ونشره 

.لطلبة المدرسة

شارك

، واعتماداً على في هذه المرحلة

الخطة األكاديمة المتوافقة مع 

وم ستقالمرحلة الدراسية لمدرستك 

بتحديد النموذج األمثل لمدرستك

:وفق

نموذج الحصص1.

نموذج الساعات 2.

مع األخذ بجميع االعتبارات 3.

.المطلوبة لكل نموذج

حدد

هذه المرحلة ستقوم باالعتمادفي

ق على الخطة األكاديمية المعتمدة وف

الحلقات 

o 26حيث أن رياض األطفال

.ساعة

o حصة أسبوعية 35الحلقة األولى

حصة 40الحلقة الثانية والثالثة 

.خالل األسبوع

التزم

1
بالخطة األكاديمية

25 4
النموذج المتوافق 

لمدرستك
للطلبة وأولياء األمور المواصالت وإدارة 

الفرع المدرسي

في هذه المرحلة ستتشارك مع محطة 

المواصالت المخصصة لمدرستك 

لتنظيم ساعات البدء واالنتهاء 

العتبارات الخطوط المشتركة مع 

.مدرستك

سيتم التواصل من قبل المدرسة مع

.إدارة الفرع المدرسي العتماد الجدول

تحديد األوقات للبدايات والنهاياتتحديد النموذج المعتمدتحديد متطلبات اعداد الجدول

صمم

3
الجدول وفق نظام العمل 

الجديد

بة هذه المرحلة ستقوم بتوزيع أنصفي

المواد على الجدول الجديد بحيث 

يتوافق مع النموذج المحدد لمدرستك

مع مراعاة جميع االعتبارات الهامة 

.وفق النموذج الذي تم اختياره

تقارير اللقاءات و طباعة الجدولالجدول المدرسي اتالمخرج

خطوات تصميم الجدول المدرسي



:محددات عامة لرياض األطفال
.ساعة أسبوعية26تطبيق التعلم التكاملي المدمج بين المواد الدراسية بواقع •

قابلة)األسبوعخاللدقيقة30وساعة34للمعلمينالدوامساعاتإجمالي•

.(الجديداليوميالعملساعاتقراروفقوالتغييرللتعديل

.األسبوعخاللدقيقة30وساعة36اإلداريللكادرالدوامساعاتإجمالي•

الخطوطلمراعاةRTA\للمواصالتماراتاإلمؤسسةمعالتنسيقيتم•

.األخرىالمدارسمعالمشتركة

طالتخطيألغراضالطلبةانصرافبعد–الدراسياليومنهايةيخصص•

.الداخليةالعملوورشالدوريةواللقاءات

التعليميةالمنصاتفيللدرسداعمةمختارةإضافيةوأنشطةفيديوهاتتوفير•

.المعتمدة

رياض  األطفال

الساعات التدريسيةالخميس\التوقيت األثنين المرحلة

ساعة26

التوقيت الجمعة

11:00إلى –8:00من 1:30إلى –8:00من 

المرحلة الدراسية
أوقات الدوام

(الخميس–األثنين )

أوقات الدوام

ليوم الجمعة

– 15:0012:00–7:30المعلم 7:30

– 15:3012:00–7:30الكادر اإلداري في المدارس 7:30

رياض األطفال



(ميس  الخ–االثنين ) التوقيت الزمني لرياض األطفال 

:ضوابط العمل–متطلبات التطبيق 

7:30استقبال األطفال من ▪

 01:30حتىAM 8:00البرنامج التعليمي من الساعة ▪

PM.

وميعنعبارةتكوناألطفالرياضفيالدراسيةالخطة•

.متكاملدراسي

الطلبةإنجازلمتابعة3:00إلىالمعلمدواماستمرار•

.والتأملوالتخطيط

بشكلالنمائيةالمخرجاتلتحقيقلألنشطةالتخطيطيتم•

معلماتبمشاركةالواحدالمستوىمعلماتبينتعاوني

جليزيةاإلنواللغةالعربيةباللغةالناطقاتاألطفالرياض

.المتوقعالجودةومستوىالتكامليةلتحقيق

تتغيرومطبقا  الجدوليبقىثالثةأوثانيةلغةإدراجعند•

.التكامليةوتبقىالتعليملغة

.فالاألطرياضدليلفيالواردةاإلجراءاتجميعتطبيق•

النشاط  الزمن التوقيت

حفظ+ التحدث مع األطفال+ أنشطة فردية) استقبال األطفال 

(القرآن
دقيقة30 7:30-8:00

لقاء الصباح 
طابور الصباح

دقيقة25 08:00–08:25

تعقيم+ الروتين الصحي  Healthy Routine دقائق10 08:25–08:35

وقت الحلقة والتهيئة Circle time دقيقة15 08:35–08:50

(محفزات العقل ) التربية البدنية  PE دقائق5 08:50–8:55

( مهارات لغوية أو مهارات تكاملية) المجموعة الكبيرة 

Whole group
دقيقة15 8:55–09:10

وقت األركان  والمجموعات الصغيرة دقيقة60 9:10–10:10

التغذية الصباحية+ التطور الصحي  Snack دقيقة30 10:10–10:40

وقت الملعب  Outdoor Play دقيقة30 10:40–11:10

الروتين الصحي Healthy Routine دقائق10 11:10–11:20

المجموعة الكبيرة Whole Group دقيقة20 11:20–11:40

المجموعات الصغيرة األركان و دقيقة60 11:40–12:40

الوجبة الخفيفة  Snack دقائق10 12:40–12:50

(غسل اليدين ) الروتين الصحي  HR دقائق5 12:50–12:55

Reflection & Story Timeالقصة  دقيقة30 12:55–1:25

االنصراف دقائق5 01:25–01:30



(الجمعة) التوقيت الزمني لرياض األطفال 

:ضوابط العمل–متطلبات التطبيق 

7:30استقبال األطفال من ▪

في يوم 12:00حتىAM 8:00البرنامج التعليمي من الساعة ▪

.الجمعة

اسيدريومعنعبارةتكوناألطفالرياضفيالدراسيةالخطة•

.متكامل

طوالتخطيالطلبةإنجازلمتابعة12:00إلىالمعلمدواماستمرار•

.والتأمل

تعاونيلبشكالنمائيةالمخرجاتلتحقيقلألنشطةالتخطيطيتم•

الاألطفرياضمعلماتبمشاركةالواحدالمستوىمعلماتبين

تكامليةاللتحقيقاإلنجليزيةواللغةالعربيةباللغةالناطقات

.المتوقعالجودةومستوى

لغةيروتتغمطبقا  الجدوليبقىثالثةأوثانيةلغةإدراجعند•

.التكامليةوتبقىالتعليم

.األطفالرياضدليلفيالواردةاإلجراءاتجميعتطبيق•

النشاط  الزمن التوقيت

مع التحدث+ أنشطة فردية) استقبال األطفال 

(حفظ القرآن+ األطفال
دقيقة 30 7:30-8:00

ية طابور الصباح واألنشطة الفردية الصباح دقيقة25 8:00-8:25

Healthy Routineتعقيم+ الروتين الصحي  دقائق10 8:25-8:35

Circle timeوقت الحلقة والتهيئة دقيقة15 8:35–8:50

(محفزات العقل ) التربية البدنية  دقائق10 8:50–9:00

مهارات لغوية أو مهارات ) المجموعة الكبيرة 
Whole group( تكاملية

دقيقة20 9:00-9:20

وقت األركان  والمجموعات الصغيرة دقيقة60 9:20–10:20

وجبةال+ التطور الصحي  دقيقة20 10:20-10:40

Outdoor Playوقت الملعب  دقيقة20 10:40–11:00

وقت القصة دقيقة30 11:00-11:30

)  لقادم المراجعة األسبوعية والتخطيط لألسبوع ا
(عرض األعمال والتغذية الراجعة

دقيقة 25 11:30–11:55

وقت االنصراف دقائق 5 11:55–12:00


