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I.  

، دْرَسَةمَلل تقليصًا في البرامج التعليميّة والقدرة االستيعابيةحّيّةِ اّلتي تَْطُلبُ الصّ مَاًل بالتّوصيات الحكومِيّةِ/عَ

اإلنترنت عبرنموذج التّعّلم المُخْتََلط / الهَجين اّلذي هو مزيجٌ من التّعليِم عن بُعْدٍ  الدوليةاألنطونيّة  إعْتَمَدَت المدْرَسَة

 .ريقتين الطالجَمْعُ بينَ  هذاوالتّعْليِم الحضوريّ في الصّف. 

 

 صَّفهم. % من تالميذ 50عَدَدُهم ال دّى ( على أاّل يَتَعBو  Aمَجْموعَتَيْن ) علىتالميُذ الصّفِّّ الواحدِ   يتوزّع

" إلى B" وتأتي المجموعةاإلثنين واألربعاء والجمعة  " إلى المدرسة أيّامA" خالَل األسبوِع األوّل تأتي المَجموعة

اإلثنين  المدرسة أيّام في" B" المَجموعة سبوع الّثانياألخالَل تداوم  في حين .الّثالثاء والخميسيَوْمَيْ  المدرسَة

 .الّثالثاء والخميسالمدرسَةِ يَوْمَيْ  في" A" المجموعة تداوموواألربعاء والجمعة 

 

 عَنْ بُعْدٍ عبرَ اإلنترنت. تعليمهمالتّالميُذ  يتابع ،أيّاِم األسبوِع المُتَبَّقيَةالى بالنّسبةِ 

 

 .ظروف األهلل األيّام نَْفسِّها مُراعاًة واإلخوُة إلى المَدْرسَةِ في يَأتي األشِّقاء  * 

 

  اإلثنين الّثالثاء األربعاء الخميس الجمعة

A B A B A األسبوع األوّل 

B A B A B األسبوع الّثاني 

آخذين إلعادةِ َفْتِح المدرسَةِ  استعدادًاإجتمعَ مديرُ المدْرَسَةِ ومجلِسُ إدارتِها  خالَل األسابيِع الماضية

 الصّحّة. ربية والتّعليم العالي وَِوزارَةتّوصيات الصّادرة عن وزارةِ التّالعتباراإلبعين 

 . لذا من المفيدهَجيننموَذِج تعّلم مُخْتََلط /  نستعد العتماد، قريبًا العَوْدََة إلى المدرسَةِ بانتظار

مقاربة الخطة ف .ناتايوألن صحة تالمذتنا وسالمتهم هما من أول هذا البَرْنامج تُكم تَفاصيلمشارَك

  ة أفضل.من أجل الوصول الى نتائج تعليميّ راحتهم النفسية تمحور حوللهذه السنة ت ةالمدرسي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  
  

–

 

 السّبت الجمعة الخميس األربعاء الّثالثاء اإلثنين األحد

27 28 
 ,G12الّثانوي الّثالث 

SV,SG,SE بكالوريا الو

  IB1/IB2دوليّة ال

بكالوريا ) وي الثانيّثانالو

 F ère1 (فرنسيّة

29 30    A    

الثانوي االول 

 والثاني
nde G11 2-10G

S/SE ère1 

1     B    

 الثانوي االول والثاني
nde G11 2-G10

S/SE ère1 

2 3 

4 5           A 

المتوسّطة  الشّهادة

G9/EB9 

  KG1/PSالحضانة 

6    B   

 

الشّهادة 

المتوسّطة 

G9/EB9 

7      A   

 األساسي األول

األساسي حتّى 

 الثامن

EB1-EB8 
G1-G8 

8      B 

حتّى  األساسي األول

 األساسي الثامن

EB1-EB8 
G1-G8 

9 10 

الرّوضة األولى 

KG2/MS 
11 12 

 الرّوضة الّثانية

KG3/GS 

13 14 15 16 17 

 

 .ينتمي ولدكم "(B" أو "A)" مجموعة ة، في رسالة الحقة، الى أينُفيدُكم عِْلمًا* 

 

III.  

 00:8ن اإلثنين إلى الجمعة من الساعة م المدرسة الى يوميًّّايحضرون  الحضانة والرّوضةإّن تالميذ قسم  .1

 ظهْرًا. 12:30صباحًا حتّى 

 

 الجمعة  الخميس األربعاء الّثالثاء اإلثنين التّوقيت الصّف

 الحضانة والرّوضة األولى والّثانية

KG1/KG2/KG3 

 8من السّاعة 

 12:30صباحًا حتّى 

     



والصفّ ( (G12, SV,SG,SEالفرنسي واإلنكليزيّ  بفرْعَيْهالقسم الّثاني  البكالوريا شهادات طالبجميع  .2

 المدرسة الى يوميًّّايحضرون (  2IB/1IB ) دوليّةالكالوريا البالو(  F ère1)الّثانويّ الّثاني بكالوريا فرنسيّة  

 ب.ظ. 1:10صباحًا حتّى  7:50من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 

 

-EB1 و  (G1-G11 الثاني ّثانويالحتّى  األول ساسيّاألأي من الصّف  -فوف األخرى صّالطالب ة الى بالنّسب .3

S/SE ère1(  اآلتيفيكون برنامجُهم على الشّكل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  

 

( ومن G1 – G5) نكليزياالفرع ال –األساسي الخامس ألوّل حتّى ألساسي اأي من الصّفّ ا (ب) مبنىالى البالنّسبةِ 

حِصٍَص  6سيُْقسَمُ الجدْوَُل الزمنيّ إلى  EB1 – EB3)) الفرع الفرنسي - األساسي الثالثحتّى األول  ساسياألالصّفّ 

 .فتبقى معّلقةخدمُة الكافيتيريا . أما دقائق  10لمدّةِ  الصّفّ  داخل إستراحتَينمع  دقيقةً  45من تتألف الحصة 

 

 الجمعة  الخميس األربعاء الّثالثاء اإلثنين التّوقيت الصّف

بكالوريا الفرنسيّة والصفّ البكالوريا 

   F, SV,SG,SE ère1دوليّة ال

IB1 IB2 

 7:50من السّاعة 

 1:10صباحًا حتّى 

 ب.ظ.

     



 

 الجمعة الخميس األربعاء الّثالثاء اإلثنين التّوقيت الصّفّ 

G1 – G5 

EB1-EB3 

7:55 – 8:40      

8:40 – 9:25      

 إستراحة 9:35 – 9:25

9:35 – 10:20      

10:20 – 11:05      

 إستراحة 11:15 – 11:05

11:15 – 12:00      

12:00 – 12:45      

 

  – G6 نكليزيالفرع اال - الدوليةأي من الصّفّ األساسيّ السّادس حتّى الّثانويّ الّثالث والبكالوريا  (أ)مبنى الى البالنّسبةِ 

(G12 & IB   الفرع الفرنسي-ومن الصّفّ األساسيّ الرّابع حتّى صفوف الشّهادات)   (EB4 - Tles َّفسَيُْقسَمُ الجدْوَُل الزمني

 .فتبقى معّلقةخدمُة الكافيتيريا أما . دقائق  10لمدّةِ  الصّفّ داخل راحتَينمع إستدقيقًة  50 تتأّلف الواحدة منحِصٍَص  6إلى 

 

 الجمعة الخميس األربعاء الّثالثاء اإلثنين التّوقيت الصّفّ 

G6 – G12 

IB1 - IB2 

EB4 - Tles 

7:50 – 8:40      

8:40 – 9:30      

 إستراحة 9:40 – 9:30

9:40 – 10:30      

10:30 – 11:20      

 إستراحة 11:30 – 11:20

11:30 – 12:20      

12:20 – 13:10      

 

 

 

 



V.  

 

% من إستيعاِبها مع تَناوُِب التّعليِم بين الحضوِر الصّفي في المدرسة والتّعليم  50ِبِنسْبَةِ  مباشرًا ستُؤَمّنُ المدرسُة تَعْليمًا 

مع بعِض الحصِص اّلتي ستُبَّث  في بعِض  متزامنةليميّة عبرَ اإلنترنت قدْ تكوُن عن بعد عبرَ اإلنترنت. والحصص التّع

للطاّلب لِتَغْطِيَتِها بشكٍل  مسموعة أودروس مرئية تَخصيص  فوف وقدْ تكوُن غيرَ مُتَزامنَة معها بحيُث سيتمّ الصّ

 .فرديّ 

 

VI.  

 

بغضّ النّظِر عن المناهِج التّعليميّة. وعلى التّالميذ تبعًا لجدول محدد يقومُ التّالميُذ باإلمتحانات والتّقييم في المدرسة 

 اإلختِبار.أن يحضروا شخصيًّّا خالَل مدّةِ 

 

VII.  

 

داِرس. فالمَدْرَسَُة تَتَواَفقُ أولِويّاتُنا المُتَعَّلقُة بالصّحّةِ والسّالمةِ مع إرشادات وزارةِ الصحّةِ وتَعْليماتِها إلعادَةِ َفتِْح المَ

 بين األشخاص وتَحِْرصُ على تأمين النّظافة واإلجراءات الصحيّة داخل حرِم المدرسة. اإلجتماعي سَتَسْهَر على التّباعُد

 

 

 

 

 

 

 

 وتوجيهاتكم ألوالدكم في البيت، وتجهيزهم بكل الضروريات للتعقيم ولإللتزام بتوجيهات الوزارة، نَعْتَمِدُ على دَعْمِكمكما 

 لتالميذنا. لنتمَّكَّنَ مَعًا من تقديِم أفضِل الخبرات التّعليميّة

o  ونصف تَبْعُدُ عن بَعْضها بمسافة مترداخَل الصفّ  المقاعدإّن.

o كّل الوقت. الكمامات الواقيةإلزاميّة وضع ا

o حْتِفاالت.ِع المُناسَبات والتّجَمّعات واالتَعْليق جمي

o  ض اّلتي ستكون مراَقبَة بجدّيّة.يصاِرمَة لَكيْفيّةِ اسْتِعماِل المراحوضع قوانين

o للمدرسة كّل يوٍم وفي نهايَةِ كّلِّ أسبوع. تطهير وتعقيم شامل

o بحسب الحاجة تقليص قدرة استيعاب باصات المدرسة.


