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مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة التـــكريـــــم
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افتتاح المجلس
مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة

ناصر بن عبد هللا العبد الكريم. أ



الورقة األولى



مدير إدارة اإلرشاد الطالبي بتعليم المدينة المنورة
عبد هللا الردادي.د

تقديم

الدور الفعال للمدرسة في بناء القيم وأثرها 
في تنمية الشخصية الوطنية المسؤولة



الدور الفعال للمدرسة في بناء القيم 
ؤولةوأثرها في تنمية الشخصية الوطنية المس



مقدمة

على في ضوء االنفتاح الثقافي العالمي  والتطور التقني الذي جعل العالم قرية واحدة تبرز أهمية الحفاظ

عتمد عليها الهوية الوطنية وبناء الشخصية الوطنية المسؤولة  وتعد المدرسة أهم المؤسسات التربوية التي ي

ؤولين  المجتمع في غرس القيم وتعزيز السلوك اإليجابي  وتعديل السلوك  ومن هنا جاء االهتمام  من قبل المس

ور المدرسة  ال عن التعليم في المملكة العربية السعودية بترسيخ القيم الوطنية والمبادئ اإلسالمية حيث  أن د

ا ومساعدته يقتصر على  تزويد الطلبة بالمعارف وتنمية مهاراتهم وإنما يتعدى ذلك  إلى  تمكين الفرد  سلوكي  

.على تحمل المسؤولية تجاه  نفسه ومجتمعه ووطنه وبيئته

ا من  الهدف الثاني من أهداف المجلس التعليمي والذي نص على اهر اقتراح الحلول المناسبة للظو: وانطالق 

قيم      التعليمية والتربوية واالجتماعية  نقدم بين أيديكم هذا العرض عن الدور الفعال للمدرسة في بناء ال

.وأثرها في تنمية الشخصية الوطنية المسؤولة



منطلقات
لرؤيةل العامةاألهدافأحدالوطنيةالهويةواإلسالميةالقيمتعزيزومن ذلك أن المملكةرؤيةعناية

الوطنيواالنتماءالقيمتعزيز:علىاهدافهاأولينصحيثالتعليملوزارةاالستراتيجةاألهداف

عالمجتمفيالقيموتعزيزغرسفيالتعليميةللمؤسساتالرياديالدور

العالميافيالثقاالنفتاحبسببالمجتمع تواجهالتيالكبيرةالتحديات

ا في الدول المتقدمة تع االنزعة العالمية نحو االهتمام بالقيم  خصوص  ليمي 

القدستور هذه البالد القائم على الكتاب والسنة ومن مقاصد هذين األصلين  إتمام مكارم األخ

دور القيم في تعزيز السلوك اإليجابي





مجاالتها إشكالية المصطلح حيث أنه حديث بالنسبة للعلوم اإلنسانية وداخل في كافة▪

ا للمجال  مما نتج عنه اختالف في تعريفه تبع 

هناك تداخل بين القيم واألخالق واألعراف والقوانين غير أن هناك ثمة فروق▪

معرفي ووجداني وسلوكي: للقيم مكونات ثالث ▪

هالقيم مكتسبة؛ تخضع لجميع مبادئ التعلم وقوانينه وآلياته واستراتيجيات▪

ا فرعية أخرى ▪ (والقيم الضمنية–القيم المحورية )القيمة قد تتضمن قيم 

أسس 
قيمية



المؤسسة

المجتمع

الفرد دوائر القيم



ا

يمالتأثير في الق

مؤثر غير مؤثر مسؤول

مسؤول المعلم 

الموجه الطالبي

المدير

قادة الرأي 

األقران



وسائل التواصل:  المؤثر غير المسؤول
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مؤسسات المجتمع: المؤثر غير المسؤول



تجسيد القيم

خطوات

بناء القيم

المؤشرات 

والمقاييس

بناء المنظومة

أدوات التمكين

برامج 

االستدامة



المقررات الدراسية

المناسبات الوطنية واالجتماعية

برامج النشاط

قواعد السلوك والمواظبة

برنامج تعزيز السلوك اإليجابي

النمذجة

تعزيز القيم في مدارسنا



االنتماء 

االحتراماالعتدالللوطن

االنضب

اط

المسؤولالتسامح

ية

برنامج تعزيز السلوك اإليجابي



مستهدفات

التهيئة والتيقظ القيمي

تمكين المؤثر المسؤول

تطبيق مقاييس القيم

حصر القيم في المقررات 

والبرامج الوزارية

تجسيد القيم المعتمدة 



مقترحات

1

2

3

4

لوك اإليجابي تنفيذ برنامج لرفع مستوى الوعي بالقيم وأهميتها ودورها في تعزيز الس

وبناء الشخصي المسؤولة لدى منسوبي التعليم والطلبة 

تنمية التكامل والتعاون بين إدارات التعليم بالمنطقة والجامعات لبناء مشروع ل

تعزيزالقيممهارات منسوبي التعليم في 

م المعتمدة في تشكيل لجنة من اإلشراف التربوي والتوجيه الطالبي والنشاط لحصر القي

اإليجابية لتعزيز السلوك/المقررات والبرامج وتجسيد تلك القيم  وتكليف منسق

وسائل التواصل واستثمار(إلخ..جرافيك -فيديو) تفعيل اإلنتاج الرقمي للرسائل التوعوية 

االجتماعي المعتمدة لذلك



ا لكم  ماستماعكحسنعلىشكر 



الورقة الثـانيـة



رئيسة قسم الموهوبات بتعليم ينبع
غادة سليمان الحويطي.أ

تقديم

بيئات ُتبنى لعقول تستثمر

























































شكرا  لحسن استماعكم



مداخــــــالت



مدير التعليم بمحافظة ينبع
سليم بن عبيان العطوي. أ



مدير التعليم بمحافظة المهد
كامل بن عبد العزيز الصحفي. أ



مدير التعليم بمحافظة العال
موسى بن محمد بن موسى. أ



اســتــراحــــــــة

شاركونا مداخالتكم من خالل مسح الباركود



جلسة حوارية بعنوان

متطلبات دعم نظام المسارات في 
المرحلة الثانوية 



محاور واسئلة الجلسة الحوارية



:المحور األول
األسئلة المتعلقة بنظام المسارات والموجهة

للمسؤولين في التعليم العام

:وهي على النحو اآلتي



نتجات تقديم نبذة مختصرة عن نظام المسارات في المرحلة الثانوية، والم

.التي أطلقتها الوزارة لدعم تطبيقه



التي كما ذكرتم من خالل النبذة التعريفية لنظام المسارات، أن من المنتجات

(:التعليم المدمج والتجسير)أطلقتها الوزارة لدعم تطبيق النظام 

تم ما أبرز االمتيازات التي سيقدمها التعليم المدمج للطالب، وكيف سي

تطبيق منتج التجسير؟



ما دور نظام المسارات في تهيئة الطالب لمتطلبات سوق العمل؟



ماهي أبرز التحديات التي واجهت تطبيق نظام المسارات حتى اآلن في 

الميدان التربوي، وما أبرز المقترحات التطويرية الستثمار النظام في

المنطقة؟



:المحور الثاني
األسئلة المتعلقة بنظام المسارات والموجهة

(الجامعات)للمسؤولين في التعليم العالي 

:وهي على النحو اآلتي



ون ما خطة الجامعة في استقبال وتسكين طالب نظام المسارات، وهل سيك

لطالب المسارات التخصصية مزايا أو أفضلية قبول في امتداد

تخصصاتهم في الجامعة؟



ا، وهل تس هم ماهي خطة الجامعة لدعم الموهوبين قبوال  وتأهيال  واستقطاب 

الجامعة في دعم الموهوبين أثناء تواجدهم في التعليم العام؟



الــمــداخـــالت

شاركونا مداخالتكم من خالل مسح الباركود



التــوصــيــات



تم بحمد هللا وتوفيقه



تسجيل الحضور في المجلس التعليمي
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