
 
   بالطلا ءابآلا

 !)ةغل يأب( ةليل ل. كذيملت عم أرقا •

 ماظتناب Seesaw قيبطت LMع ةيعوبسألا ةIرابخإلا لئاسرلاو تانالعإلا نم ققحت •

 قيبطت LMع ددjkا تقولا gh ةرشابملا ةيساردلا لوصفلا bMإ لوخدلا ل_^[ كلفط نأ نم دكأت •

Zoom وIpلودج عبrمزلا اtu )ام لضفأب xعيطتس( 

 Lexia وأ RAZ Kidsو )تايضاIرلا( Zearn تاقيبطت bMإ لوخدلا ل_^[ كلفط نأ نم دكأت •

 )عيطتسx ام لضفأب( ل��ملا gh )ةءارقلا(

لعx معدت �uلا ةيسردملا تاحاسملا صيصختو ةي�يتورلا تاءارجإلا عضو •
َ

 ل��ملا gh بالطلا م

 رتويبمك ةزrجأ( ايجولونكتلا مادختسا gh تالكشم يأ ھجاوي نا. اذإ لفطلا ملعم غالبإ •

 ماrملا لامكإ وأ )تن��نإلا وأ ةسردملا

 bMإ ،ةينف مزاولو صاصر مالقأو رتافد( فوفصلل داوم bMإ ةجاحب اونا. اذإ لفطلا ملعم غالبإ •

 )كلذ ��غ

 راطخإ ةياعرلا يمدقم وأ ءابآلا LMع بجي .ركبم ٍتقو gh اrل ططخم تابايغ يأ نع غالبإلا •

 .بايغلا ب®س ركذو نوبيغتس م¬»أب اًحابص 9:00 ةعاسلا لولحب ةسردملا

ةرشابم لصاوتلا ي´اثلا فصلا ±�حو لافطألا ضاIر ةلحرم نم لافطألا ءابآ LMع بجي -
ً

 ملعم عم 

 مrلافطأ

ةرشابم لصاوتلا bM 6إ 3 فصلا نم لافطألا ءابآ LMع بجي -
ً

 مrلافطأل يراشpسالا ملعملا عم 

 كب ةصا¹ºا لاصتالا تامولعم ثدحأ LMع يدنس ةديسلاو ن�ملعملا لوصح نم دكأت •

 )فتاrلا مقرو ي´و��كلإلا دي�«لاو ناونعلا(

 موي ل. لمعلا مامت½و ةرشابملا ةيساردلا لوصفلا bMإ لوخدلا لي_^x بالطلا عيمج نم عقوتي *

 * م¾روضحب ��شأتلا لجأ نم

 موي ل. 8:30 ةعاسلا ةيحابصلا تاعامتجالا bMإ لوخدلا لّ_¿ •

 ددjkا تقولا gh رشابملا سÃردتلا bMإ لوخدلا لي_^pل كب صا¹ºا tuمزلا لود_¹ا عابتا •

• x^_إ لوخدلا ليbM وأ ملعملا لمع تاعاس xن�ملعملا بلط قفو( ة��غص ةعومجم تاميلع( 

 ةIرورضلا داوملاب ةرشابملا سÃردتلا لوصف عيمج bMإ لوصولا •

 متك ءاغل½و Nearpodو عا��قالا / ةشدردلا تا��م مادختساب رشابملا سÃردتلا gh ةكراشملا •

 كلذ ��غ bM½و ،اًيrفش درلل توصلا

 ةص¹kا ةيا¬» gh تابIردتلا ةلئسأ LMع درلا •

 جور¹ºا ركاذت :لاثملا لي®س LMع( ةيميلعتلا ةطش´ألا نم ءا¬Éنالا دنع ماrملا لاسرإ •

 )كلذ ��غ bMإ ،عÃراشملاو تافلملاو ةيتوصلا تالي_^pلاو ويديفلا تالي_^xو

�ملا بجاولا لامكإل Lexia وأ RAZ-Kidsو Zearnو SeeSaw تاقيبطت bMإ لوخدلا لّ_¿ •�bh 

 )”لئاسرلا“ gh( كيلإ ملعملا اrلسري Seesaw قيبطت LMع ةمrم يأ ةعجارم •

 ةيفتاrلا تاملاÎملا :لثم( ملعتلا ةطش´أ gh ةكراشملل ةليدبلا لاصتالا ل.اي¾ مادختسا •

 )كلذ ��غ bMإ ،FaceTime ةيصاخو

 راو¹kاو ةيسفنلا تامد¹ºاو داشرإلاو ھيجوتلا لثم ةÒولطملا ةيبالطلا تامد¹ºا gh ةكراشملا •

 .كلذ bMإ امو عمسلا تاراrمو

  

 

 

 

 



 
 نوملعملا

 ةلاص ،نونف ،سداسلا فصلا - لافطأ ةضور

 ملعتلا ،ةيعمتIJا ةرئادلا ،ةيضاCر باعلأ

 يفطاعلاو OPامتجالا

 تالاRXا ءاردم :ةصصختملا تامدRSا

 معاYZلاو

 نويئاصخألا :ةصصختملا تامدRSا

 نويعامتجالا

 :ةصصختملا تامدRSا

 ةيbcلجنإلا ةغللا وملعم

 قيبطت gh ةحيÔkلا سوردلا طباور رش´ا •

SeeSaw عLM لو فصلا ىوتسمÖkةص 

 gh Zoom Chat ةيلاتلا

 ھنم Úuتناو ددjkا تقولا gh سرد ل. أدبا •

 بالطلا تالاقتناب حامسلل قئاقد )2(3 لبق

 - اًقبسم ددjkا صص¹kا لودج عبتا •

 اًقبسم ددحم ىوتحم سÃردت

 لوانت نع عانتمالاو ةيفا��حا سÝالم ءادترا •

 نم دÖkل نكامألا كIرحت وأ ماعطلا

 تافارحنالا

 ةيداملا تاعقوتلا لدابتو عضو •

 لوصولل بالطلا عيم_¹ صرف قلخ •

 سردلا لاوط ىوتjkا gh ةفثكملا ةكراشملاو

 لالخ نم بالطلا عم عمتجم ءانب •

 ةيعمت_jا ةرئادلاو ةيحابصلا تاعامتجالا

 تاعاسو يفطاعلاو Þhامتجالا ملعتلاو

 سÃردتلا / ة��غصلا ةعوم_jا / لمعلا

 تاراشpسالاو ßàuوص¹ºا

 ةيعوبسألا فصلا قIرف تاعامتجا روضح •

 ءاعáرألا مايأ

 اrِ¬»أو ددjkا تقولا gh ةصح ل. أدبا •

 تالاقتناب حامسلل قئاقد )2( 3 لبق

 بالطلا

 اًقبسم ددjkا صص¹kا لودج عبتا •

 لوصولل بالطلا عيم_¹ صرف قلخ •

 لاوط ىوتjkا gh قمعÝ ةكراشملاو

 ةص¹kا

 لالخ نم بالطلا عم عمتجم ءانب •

 ةرئادلاو ةيحابصلا تاعامتجالا

 ،يفطاعلاو Þhامتجالا ملعتلاو ةيعمت_jا

 / ة��غصلا ةعوم_jا / لمعلا تاعاسو

 .ßàuوص¹ºا سÃردتلا

 فصلا قIرف تاعامتجا روضح •

 ءاعáرألا مايأ ةيعوبسألا

 لوصفلا ��ياعمب رارمتساب كسمتلا •

 قيبطت لالخ نم ا¾زIزعxو ةيساردلا

Kickboard 

 عم توصلا متك ةفيظو مادختسا •

 ةجا¹kا بسح بالطلا

 1:1 ةيعام_¹ا ةروشملا لودج عبتا •

 ددحم ىوتحم سÃردت - اًقبسم ددjkا

 اًقبسم

 لالخ نم بالطلا عم عمتجم ءانب •

 ةرئادلاو ةيحابصلا تاعامتجالا

 Þhامتجالا ملعتلاو ةيعمت_jا

 ةعوم_jا / لمعلا تاعاسو ،يفطاعلاو

 ßàuوص¹ºا سÃردتلا / ة��غصلا

 فصلا قIرف تاعامتجا روضح •

 ءاعáرألا مايأ ةيعوبسألا

 عم توصلا متك ةفيظو مادختسا •

 ةجا¹kا بسح بالطلا

 نيذلا بالطلا ھيجوت ةداعإ •

 ٍلÎشÝ ةشدردلا قودنص نومدختس[

 قئال ��غ

 ةرش�لاب ن�فظوملا معدو دادعإ •

 ةIرrشلا ةIرابخإلا

 عبpتو ذيفنت gh ن�ملعملا معدو دادعإ •

 يفيظولا دادعتسالا ��ياعم

 ددjkا تقولا gh ةصح ل. أدبا •

 حامسلل قئاقد )2( 3 لبق اrِ¬»أو

 بالطلا تالاقتناب

 اًقبسم ددjkا صص¹kا لودج عبتا •

 لوصفلا ��ياعمب رارمتساب كسمتلا •

 ةيساردلا

 عم توصلا متك ةفيظو مادختسا •

 ةجا¹kا بسح بالطلا

 èuيدا.ألا بلاطلا روطت ةبقارم •

 لÎل يوغللاو يفطاعلا / Þhامتجالاو

 ةيفيظو ةقالع

 لوصولل بالطلا عيم_¹ صرف قلخ •

 لاوط ىوتjkا gh قمعÝ ةكراشملاو

 ىدم نع رظنلا ضغÝ( ةص¹kا

 )ةي��لجنإلا ةغللا ناقتإ

 / ةيصن ةلاسر لاسرإ / لاصتالا •

 ل��ملا bMإ ي´و��كلإ دIرب لاسرإ

 رسألل تاثيدحت ميدقتل اًيعوبسأ

 مدقتو ةكراشملاو لوصولا لوح

 ءادألا وأ / و ىوتسملا



 
 لوصفلا ��ياعمب رارمتساب كسمتلا •

 قيبطت لالخ نم ا¾زIزعxو ةيساردلا

Kickboard 

 بالطلا عم توصلا متك ةفيظو مادختسا •

 ةجا¹kا بسح

 نومدختس[ نيذلا بالطلا ھيجوت ةداعإ •

 قئال ��غ ٍلÎشÝ ةشدردلا قودنص

 عم بالطلل تامييقتلاو تابجاولا ةداعإ •

 تاظحالملاو تاجردلا

 عوبسأ ل. تاجردلا لاخد½و ثيدحت •

 لولحب بالطلا داوم / سوردلا ططخ لاسرإ •

 ءاعáرألا موي ًءاسم 4:00 ةعاسلا

 قباسلا مويلل موي ل. يمويلا روض¹kا عبpت •

 دIرب لاسرإ / ةيصن ةلاسر لاسرإ / لاصتالا •

 مزل اذإ اًيموي( اًيعوبسأ ل��ملا bMإ ي´و��كلإ

 لوح رسألا bMإ تاثيدحت ميدقتل )رمألا

 )رشابم لصف( لوصولا

 عم بالطلل تامييقتلاو تابجاولا ةداعإ •

 ةIرورضلا تاظحالملاو تاجردلا

 لولحب ن�ملعملل ي´و��كلإ دIرب لاسرإ •

 ي´و��كلإلا دي�«لا �«ع سم¹ºا موي

 bMإ ةلا¹kا ةرادإ ثيدحتل Þhوبسألا

 اًيعوبسأ ن�بسانملا ن�فظوملا

 ةيمويلا روض¹kا تاثيدحت ��فوت •

 مويلل موي ل. ةرورضلا بسح ن�ملعملل

 / ةيصن ةلاسر لاسرإ / لاصتالل قباسلا

 اًيعوبسأ ل��ملا bMإ ي´و��كلإ دIرب لاسرإ

 / لوصولا لوح رسألل تاثيدحت ميدقتل

 ءادألا / ىوتسملا مدقت / ةكراشملا

 تالا¹kا ةرادإ قاروأ عيمج ءافيpسا •

 LMع اًينو��كلإ تافلملا دادع½و ةIرورضلا

 ïh ghرو فلم ghو PowerSchool قيبطت

 .±tبملا

 عيمج gh ن�فظوملا عم نواعتلاو لصاوتلا •

 .ةددjkا فوفصلا تاIوتسمو تارادإلا

 نع بيغتلا تالو.وتورب معدو ةرادإ •

 تالاحإلاو ةسردملا

 gh ن�فظوملا عم نواعتلاو لصاوتلا •

 فوفصلا تاIوتسمو تارادإلا عيمج

 .ةددjkا

 ل_¿ gh ءابآلا تالاصتا عيمج قيثوت •

 .تالاصتالا

 لضفأ نأشÝ ھيجوتلاو معدلا ميدقت •

 تاجايتحالا يوذ بالطلل تاسرامملا

 .ةفلتjºا

 عمت_jا دراومب بالطلاو رسألا طÒر •

 ةIرسلا تابلطتم عيمجب ما��لالا •

 gh ةيساردلا لوصفلا gh سÃردتلا معد •

 سرد ل.و يفطاعلاو Þhامتجالا ملعتلا

 ملعتلا نع ةددحم تاعوضوم لوح

 نع اrسÃردت متي يفطاعلاو Þhامتجالا

Ýدع  

 عمت_jا دراومب بالطلاو رسألا طÒر •

 فصلا قIرف تاعامتجا روضح •

 ءاعáرألا مايأ ةيعوبسألا

 ن�ملعملا عم تاجردلا ةكراشم •

 سم¹ºا موي لولحب

 ةلاح ةرادإل Þhوبسأ ثيدحت لاسرإ •

 دي�«لا �«ع ةي��لجنإلا ةغللا èuلعتم

 ن�فظوملا عيم_¹ ي´و��كلإلا

 لضفأ نأشÝ ھيجوتلاو معدلا ميدقت •

 بالطلا ةغل رIوطتل تاسرامملا

 تافاقثلا فلتخم نم بالطلا معدو

 èuلعتم لاثتما قاروأ عيمج ءافيpسا •

 ةIرورضلا ةي��لجنإلا ةغللا

 �«ع ن�فظوملا عم نواعتلاو لصاوتلا •

 فوفصلا تاIوتسمو تارادإلا عيمج

 .ةددjkا

 

 

 

 

 

 



 
 نوملعم

 ،سداسلا فصلا - لافطأ ةضور

 ،ةيضا<ر باعلأ ةلاص ،نونف

 ملعتلا ،ةيعمتDEا ةرئادلا

 يفطاعلاو JKامتجالا

 :ةصصختملا تامدMNا معاUVلاو تالاMTا ءاردم :ةصصختملا تامدMNا

 نويعامتجالا نويئاصخألا

 :ةصصختملا تامدMNا

 ةي_^لجنإلا ةغللا وملعم

 لامكإ( ةكراشملاو روض$#ا •

 ءادألاو مدقتلاو )ما2ملا

 ءابآلا تالاصتا عيمج قيثوت •

 تاسرامملا لضفأ نأشK ھيجوتلاو معدلا ميدقت •

 .ةفلتYZا تاجايتحالا يوذ بالطلل

 / efامتجالاو cdيداbألا بلاطلا روطت ةبقارم •

 .ةيفيظو ةقالع لlل يوغللاو يفطاعلا

 ةrرسلا تابلطتم عيمجب ماnoلالا •

 مدقت ىدم لوح ةrونس عuر تاثيدحت ميدقت •

 .بالطلا

 نيذلا بالطلل ةلا$#ا ةرادإ •

 روض$#ا f{ تا|وعص نو2جاوي

 روض$#ا ططخ دادع~و

 ةصاZ#ا تاظحالملا لي��� •

 تابلطل ةباجتسالاو فوفصلاب

 ملعملا تاظحالم

 cdلعتم رrراقت ميدقت ��ع معدلا •

 تايلمعلا ريدم ��إ ةي�oلجنإلا ةغللا

 ”ادrو“ داحتا تامييقت ةرادإ •

 .ةبسانملا cdيلعتلا

 ةrرسلا تابلطتم عيمجب ماnoلالا •

 

 لمعلا تاعاسو صاMNا سaردتلاو ةV^غصلا تاعومDEا

 ةلودجم تاقوأ �f )ةي�oلجنإلا ةغللا ��dراد وملعم وأ صاZ#ا ميلعتلا تاذ فوفصلا عيمج( ”صاZ#ا س�ردتلا“ وأ )ي�اثلاو لوألاو لافطألا ضاrر فوفص f{( - ةV^غصلا تاعومDEا

 ةءارقلا ��ع efام�#ا لمعلا زكري دق .عوبسأ لb تقولاو مويلا سفن f{ روض$#ا كلفط نم نوملعملا بلطيس .هدرفمب وأ رغصأ ةعومجم f{ ةيفاضإ ةدعاسم ��ع لوص$�ل بلاطلل

 .ةيصوصخ سورد وأ ة��غص تاعومجم روضح بالطلا عيمج نم بلطُي نل .ةي�oلجنإلا ةغللاب ثدحتلا وأ تايضاrرلا وأ

 

 .روض$�ل اًمئاد بالطلا جاتحي نل ،كلذ عمو .ةيفاضإ ةدعاسم ��ع لوص$#ا بلاطلل ا§¦ف نكمي تاقوأ اًضيأ �f )سداسلاو سماZ#او عKارلاو ثلاثلا فوفصلل( - لمعلا تاعاس

 .ةدعاسملا نم دrزملا f{ نوبغري م§¬أ بالطلا ررق اذإ وأ ،م»روضح سردملا بلط اذإ طقف لمعلا تاعاس روضح ��إ بالطلا جاتحي

 



 
 

 

 fNghiلا معدلا

 ةمت2ملا رسألل تابجولا مالتسا .3:00 ��إ 9:00 نم ھباوبأ ±°بملا حتفي – ن�نثإلا ●

 .d°فلا معدلا رفاوت .3:00 ��إ 9:00 نم ھباوبأ ±°بملا حتفي – ءاثالثلا ●

 .)طقف دعوملا بسح( صاZ#ا ميلعتلا رابتخاو .)طقف دعوم ديدحت ��ع( تاضرمملا تاراrزو .)نوزYZا بسح( تابجولا مالتسا .3:00 ��إ 9:00 نم ھباوبأ ±°بملا حتفي – ءاعuرألا ●

 .d°فلا معدلا رفاوت .3:00 ��إ 9:00 نم ھباوبأ ±°بملا حتفي – س¸مZ#ا ●

 .)طقف دعوم ديدحت ��ع( صاZ#ا ميلعتلا رابتخا ءانºتساب ھباوبأ ±°بملا قلغ¹ – ةعم�#ا ●

 

 


