
 

 

 الجدول الزمني لشهر رمضان  

 الذكور(للحصص الدرسية للحلقة األولى )مدارس 
 

 إلى  من  الحصص

 08:40 08:00 األولى

 09:25 08:45 الثانية 

 10:10 09:30 الثالثة

 10:25 10:10 االستراحة 

 11:05 10:25 الرابعة

 11:50 11:10 الخامسة 

 12:35 11:55 السادسة
 

 

 

 ملحوظة:

 إلغاء الطابور الصباحي. .1

 (األول من رمضانايقاف حصص مواد األنشطة ابتداًء من ) .2

 ( دقيقة.15تقليل االستراحة الى ) .3

 دقيقة لجميع املراحل الدراسية. (40)الحصة الدراسيةزمن  .4

 ( دقائق بين الحصص الدرسية.5االلتزام بالفاصل الزمني ) .5

 على الجميع التقيد بالجدول الزمني لليوم الدراس ي. .6

 

 

 

 

 

 



 

 

  لشهر رمضان الجدول الزمني 

 ( مدارس الذكور ) للحلقة الثانية والتعليم الثانوي  الدرسيةللحصص 
 

 إلى  من  الحصص

 08:40 08:00 األولى

 09:25 08:45 الثانية 

 10:10 09:30 الثالثة

 10:55 10:15 الرابعة

 11:10 10:55 االستراحة 

 11:50 11:10 الخامسة 

 12:35 11:55 السادسة

 01:20 12:40 السابعة
 

 

 

 ملحوظة:

 إلغاء الطابور الصباحي. .1

 (من رمضان األول ايقاف حصص مواد األنشطة ابتداًء من ) .2

 ( دقيقة.15تقليل االستراحة الى ) .3

 دقيقة لجميع املراحل الدراسية. (40)زمن الحصة الدراسية .4

 ( دقائق بين الحصص الدرسية.5االلتزام بالفاصل الزمني ) .5

 على الجميع التقيد بالجدول الزمني لليوم الدراس ي. .6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الجدول الزمني لشهر رمضان  

 (االناث مدارس) للحلقة األولى للحصص الدرسيه
 

 إلى  من  الحصص

 09:40 09:00 األولى

 10:25 09:45 الثانية 

 11:10 10:30 الثالثة

 11:25 11:10 االستراحة 

 12:05 11:25 الرابعة

 12:50 12:10 الخامسة 

 01:35 12:55 السادسة
 

 

 ملحوظة:

 إلغاء الطابور الصباحي. .1

 (األول من رمضانابتداًء من )ايقاف حصص مواد األنشطة  .2

 ( دقيقة.15تقليل االستراحة الى ) .3

 دقيقة لجميع املراحل الدراسية. (40)زمن الحصة الدراسية .4

 ( دقائق بين الحصص الدرسية.5االلتزام بالفاصل الزمني ) .5

 على الجميع التقيد بالجدول الزمني لليوم الدراس ي. .6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الجدول الزمني لشهر رمضان  

 للحلقة الثانية والتعليم الثانوي )مدارس االناث( الدرسيةللحصص 
 

 إلى  من  الحصص

 09:40 09:00 األولى

 10:25 09:45 الثانية 

 11:10 10:30 الثالثة

 11:55 11:15 الرابعة

 12:10 11:55 االستراحة 

 12:50 12:10 الخامسة 

 01:35 12:55 السادسة

 02:20 01:40 السابعة
 

 

 ملحوظة:

 إلغاء الطابور الصباحي. .1

 (األول من رمضانايقاف حصص مواد األنشطة ابتداًء من ) .2

 ( دقيقة.15تقليل االستراحة الى ) .3

 دقيقة لجميع املراحل الدراسية. (40)زمن الحصة الدراسية .4

 ( دقائق بين الحصص الدرسية.5االلتزام بالفاصل الزمني ) .5

 التقيد بالجدول الزمني لليوم الدراس ي.على الجميع  .6
 

 

 

 

 

 


