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آله                               الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى 
وصحبه أجمعين،  وبعد: إن التعليم الثانوي يُعد مرحلة مهمة وحاسمة للمتعلمين في التعليم العام، حيث يفترض في 
التي  التعليم أن يعد الطالب والطالبات إعدادًا شاماًل متكاماًل ويزودهم بالمعلومات األساسية والمهارات واالتجاهات  هذا 
تنمي شخصياتهم في جوانبها المعرفية والنفسية واالجتماعية والعقلية والبدنية، وينظر إلى هذا التعليم بوصفه قاعدة 
للدراسة في الجامعة، وتأهياًل واستثمارًا في رأس المال البشري للحياة العملية.وإيمانًا من وزارة التربية والتعليم بأهمية 
تطوير التعليم عموما والتعليم الثانوي بشكل خاص فقد سعت إلى تطوير الخطة الدراسية لهذا التعليم ؛ لتلبي حاجات 
مجتمعنا االجتماعية والتنموية ولتالئم كذلك متطلبات عصٍر تتسارع فيه المعرفة والتقنية ووسائل االتصال، وقد توجت 
هذه الخطة بموافقة المقام السامي رقم 7م ب / 701 وتاريخ 10/11/ 1425هـ.  وتبعها موافقة المقام السامي برقم 

39086 وتاريخ 1433/8/21هـ على التوسع في نظام المقررات ليكون موازيًا للنظام الثانوي القائم.
                             وفي ضوء ذلك قامت الوزارة بإعداد هذا الدليل التنفيذي ليكون مرجعًا عمليًا لتطبيق نظام المقررات 

في مدارس البنين والبنات، وليمكن من خالله فهم أهداف النظام وأهم تطبيقاته والخطط الدراسية في هذه المرحلة .  
الميدان  والزميالت في  الزمالء  أن نشكر  أجلها، كما يسرنا  أعد من  التي  األهداف  الدليل  أن يحقق هذا  نأمل  فإننا  وبعد 
التربوي على تقديم التغذية الراجعة ، سائلين اهلل تعالى أن يوفقنا جميعًا إلى خدمة التعليم وتحقيق رسالته بين أبنائنا 

األعزاء. 
                                                               واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،

مقدمة
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• الخطة الدراسية: مجموعة المقررات الدراسية، اإلجبارية واالختيارية، التي يؤدي النجاح فيها إلى منح الطالب شهادة إتمام 
المرحلة الثانوية في مسار معين.

أن  المخصصة لدراسة مقرر دراسي معين، في فصل دراسي واحد، علمًا  الدراسية  الدراسية: عدد الحصص  الساعات   •
الساعة تعادل في الجدول المدرسي 45 دقيقة )زمن الحصة الدراسية(.

• المتطلب: هو مقرر دراسي يجب دراسته قبل التسجيل في المقرر اآلخر الذي يعتمد عليه.
• المقرر الدراسي: مادة ضمن الخطة الدراسية لها اسم ورقم ووصف لمفرداتها، تدرس بواقع خمس ساعات أسبوعيًا لمدة 

فصل دراسي كامل وقد يكون لمقرر ما متطلب سابق.
المجاالت  أمثلة  واحد، ومن  إطار معرفي  ويجمعها  ببعض،  دراسية مرتبط بعضها  الدراسي: مجموعة مقررات  المجال   •

الدراسية: مجال العلوم الشرعية، مجال العلوم، مجال الرياضيات، مجال اللغة العربية ... إلخ.
• العام الدراسي: يتكون العام الدراسي من فصلين دراسيين مدة كل منهما 18 أسبوعًا وفصل صيفي اختياري .

• الفصل الدراسي: الفترة الزمنية من العام الدراسي ال تزيد عن 18 أسبوعًا ، تشمل التسجيل و التدريس واالختبارات.
• الفصل الدراسي الصيفي: الفترة التي تلي الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي، ال تقل عن 8 أسابيع دراسية .

• الدرجة النهائية: مجموع درجات األعمال الفصلية واالختبارات مضافًا إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر وتحسب من 
مائة.

• التقدير: وصف للنسبة المئوية ويعبر عنه بحرف أبجدي محدد في توزيع الدرجات تدخل في ضمنه الدرجة النهائية التي 
حصل 

عليها الطالب في أي مقرر.
• المعدل الفصلي: متوسط الدرجات نجاحًا ورسوبًا للمواد الدراسية التي درسها الطالب في فصل دراسي واحد.

• المعدل التراكمي: متوسط جميع نتائج درجات المواد الدراسية التي درسها الطالب بنجاح للفصول السابقة حتى تاريخ 
احتساب ذلك المعدل.

• اإلنذار األكاديمي: اإلشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى )60%  فأقل ( .
• وثيقة التخرج: شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة التي تمنح للطالب في نهاية المرحلة الثانوية.

المصطلحات
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• الشعبة الدراسية: مجموعة من الطالب يدرسون مقررًا واحدًا في قاعة واحدة.
• البرنامج المشترك: برنامج عام ضمن الخطة الدراسية يدرسه جميع الطالب ومجموع ساعاته ) 125 ( ساعة .

• البرنامج التخصصي: يتضمن مسارين : مسار العلوم اإلنسانية ومسار العلوم الطبيعية وعدد ساعات كل منها ) 65 ( 
ساعة .

• البرنامج االختياري: برنامج ) حر ( ضمن الخطة الدراسية ال يقل عن ) 10 ( ساعات وال يزيد عن ) 20 ( ساعة .
• السجل األكاديمي: سجل تفصيلي لمسار الطالب في المرحلة الثانوية يتضمن بيانات المقررات التي درسها ونتائجها، 

ومعدالته الفصلية والتراكمية.
في  وتشكيلهم  األولى  السنة  في  الجدد  للطالب  المقررات  بتسجيل  المدرسة  فيه  تقوم  نظام  الدراسية:  المجموعات   •

مجموعات ذات جداول دراسية مختلفة ) ما بين 6- 7 مقررات ( .
• الحمل الدراسي: عدد الساعات التي يسجلها الطالب في الفصل الدراسي الواحد وفقًا لقدراته ومعدله التراكمي.

• الحرمان: منع الطالب من أداء االختبار النهائي وعدم احتساب درجات التقويم المستمر نتيجًة لتجاوز الطالب المنتظم لعدد 
أيام الغياب المحددة لمقرر ما، ويسجل له درجة صفر في ذلك المقرر.

العلمي  التحصيل  على  الطالب  قدرة  تعوق  التي  المشكالت  على  التعرف  إلى  تهدف  مهنية  خدمة  األكاديمي:  اإلرشاد   •
والتفاعل مع متطلبات المرحلة الثانوية بنظام المقررات.

• المرشد األكاديمي: معلم تختاره المدرسة إلرشاد الطالب أكاديميًا ومساعدته في اختيار المسار والمقررات الدراسية وفق 
نظام المقررات، وبناء خطة الطالب الدراسية ومتابعتها حتى تخرجه.

• النشاط الطالبي: جميع الجهود التي يقوم بها الطالب وفق برنامج معين ووفق ميولهم واستعدادهم وقدراتهم داخل 
الفصل أو خارجه تحت إشراف المعلمين، ويخدم المقررات المدرسية، ويحقق أهدافًا تربوية في ضوء اإلمكانيات المتاحة، 

ويعتبر جزءًا من تقويم العملية التعليمية.



دليل التعليم الثانوي - نظام المقررات8

                   تمثل المرحلة الثانوية المرحلة الثالثة في بنية التعليم العام، والحلقة الوسطى بين التعليم األساسي والتعليم 
العالي. وتتميز هذه المرحلة بجملة من الخصائص المهمة التي تتطلب من القائمين على النظام التعليمي ترجمتها إلى 

برامج علمية وتربوية تحقق الطموحات من جهة وتستوعب التجديدات العالمية الناجحة وتتفاعل معها من جهة أخرى. 

1 - المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي، ومن ذلك :
      أ (   تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالب للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.

     ب(   تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالب.
     ج(   إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة،التى تسهم في تهيئتهم لسوق العمل.  

     د(    تنمية شخصية الطالب شموليًا، وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له.
2 - تقليص الهدر في الوقت والتكاليف، وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت 

نفسية. 
3-تجويد عملية التعليم والتعلم للطالب من خالل تقنين عدد المقررات الدراسية في الفصل الدراسي الواحد.

4-  تنمية قدرة الطالب على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله، مما يعمق ثقته في نفسه، ويزيد إقباله على المدرسة .
5 - تعويد الطالب على الجدية والمواظبة.

6- تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالب فرصة البحث 
واالبتكار والتفكير اإلبداعي.

7- تنمية المهارات الحياتية للطالب، مثل : التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي، والتفاعل مع اآلخرين 
والحوار البناء والمناقشة.

8 - تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة والتقنية الحديثة والمعلوماتية وتوظيفها إيجابيًا في الحياة العملية.
9- تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج، واإلخالص في العمل وااللتزام به.

 نظام المقررات

األهداف

الفصل األول   : األهداف والفلسفة
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يستند التعليم الثانوي وفق خطته الدراسية إلى التوجهات التربوية المعاصرة، ونظريات التعلم والتعليم التي تركز على 
المعرفة  ويولد  به،  الخاصة  المعرفية  بنيته  يبني  بحيث  البنائية،  النظرية  وفق  تعلمه  عملية  في  للطالب  النشط  الدور 
اعتمادًا - بعد اهلل - على خبراته الذاتية، ويدمجها في بنائه المعرفي بشكل ذي معنى وبالتالي فإن هذا النظام يركز على 
التعلم القائم على نشاط الطالب , وتوفير جميع البرامج والفرص والخبرات التعليمية )برامج المدرسة وخططها وبيئتها، 
وأنشطتها والمناهج التي تتبناها(، التي تشجع وتحقق االستقاللية والتعلم والنمو الذاتي واالكتشاف، والبحث والتفكير، في 

إطار من تكافؤ الفرص وحرية االختيار.

هيكل تعليمي مواٍز ألنظمة التعليم الثانوي يتكون من برنامج مشترك يدرسه جميع الطالب يتفرع إلى مسارين تخصصيين 
أحدهما للعلوم اإلنسانية واآلخر للعلوم الطبيعية، يتجه الطالب للدراسة في أحدهما، ويتبنى هذا الهيكل جوانب عديدة 

من أهمها:
• نظام الساعات الدراسية المقننة التي يسجلها الطالب في كل فصل دراسي.

• نظام المعدالت الفصلية والتراكمية.
• نظام المنهج التكاملي الذي يربط بين المقررات الدراسية ليمّكن الطالب من اكتساب الجوانب المهارية والعملية واإلعداد 

للحياة والتهيئة لسوق العمل.
• أساليب نوعية في التعليم والتعلم وأدوات جديدة في التقويم.

فلسفة النظام 

ماهية الدراسة في نظام المقررات
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يقوم على عدد من األسس وذلك على النحو التالي :
1 - التكامل بين المقررات: يقوم النظام على طرح خطة دراسية توزع على شكل مقررات دراسية إجبارية واختيارية يكمل 

بعضها بعضًا ، وتساعد الطالب على إبراز طاقاته وتنمية ميوله ومواهبه.
2 - المرونة: يتيح النظام للطالب فرصة تسجيل عدد من الساعات التي يرغب في دراستها خالل الفصل الدراسي الواحد، 
كما يتيح فرص الحذف واإلضافة من بين المقررات المقدمة كما يعطي الطالب فرصة للدراسة بالفصل الصيفي إلتمام 

عدد من الساعات بحسب قدراته وفي حدود ما تتيحه المدرسة.
وتذليل  الدراسية  الخطة  لمساعدته في فهم  للطالب  لتقديم خدمة مهنية تقدم  النظام  األكاديمي: يسعى  اإلرشاد   -  3

الصعوبات التي تواجهه وهي حق لكل طالب.
ونمو  التعلم  عمليات  لتحسين  تخصص  كل  حسب  المتنوعة  واألهداف  األساليب  من  مجموعة  على  يقوم  التقويم:   -4

المتعلم بطريقة صحيحة .
كما يعتمد نظام التقويم لنتائج الطالب في النظام على فك االرتباط األفقي بين المقررات الدراسية : فالرسوب في مقرر 
معين ال يتطلب إعادة السنة، ويسمح النظام دراسة المقرر الذي رسب فيه في فصل آخر، أو قد يدرس مقررًا آخر بداًل 
عنه. وتم توزيع درجات التقويم وفق متطلبات كل مجال وتخصص، وحسب أهداف كل مقرر، كما تخضع بعض المقررات 

للتقويم المستمر.
5 - المعدل التراكمي: يقوم نظام المقررات على أساس المعدل التراكمي الذي يحسب في ضوء المعدالت الفصلية , ويمثل 

متوسط جميع الدرجات للمقررات الدراسية التي درسها الطالب بنجاح خالل الفصول الدراسية بالمرحلة الثانوية.

األسس والمرتكزات التي يقوم عليها نظام المقررات
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من مزايا نظام المقررات:
1 -األخذ بمنحى التكامل الرأسي بين المقررات، من خالل تقديم مقررات يكافئ الواحد منها مقررين أو أكثر .

2 -إتاحة الفرصة أمام الطالب الذي يرسب في مقرر، أن يعيد دراسته في فصل الحق، دون أن يعيد سنة دراسية كاملة .
3 -االهتمام بالجانب التطبيقي المهاري من خالل تقديم مقررات مهارية تراعي خصائص الجنسين.

4 -إتاحة الفرصة للطالب الختيار بعض المقررات التي يرغب في دراستها وفق اإلمكانات المتاحة .
5 -يمكن للطالب تسريع تخرجه وفق قدراته ) يمكنه التخرج في سنتين ونصف (.

6 -إتاحة الفرصة للمعلم للتحسين النوعي في أدائه التعليمي والتربوي .
7 -إعطاء مزيد من األدوار الجديدة للمدرسة.

العلمية في القرآن الكريم، واللغة  الدولية والشهادات واإلجازات  8 -يمكن معادلة بعض المقررات الدراسية باالختبارات 
اإلنجليزية، والحاسب اآللي، وذلك وفق الضوابط المعتمدة بهذا الخصوص.

9 -وجود فصل صيفي يساهم في معالجة حاالت التعثر كما يسهم في تسريع تخرج الطالب.) سنتين ونصف (
10-ال يزيد عدد المقررات الدراسية في الفصل الواحد عن سبع مقررات.

التعليمية والتربوية كمًا وكيفًا ويوثق عالقة  العملية  النسبي للمقررالواحد خمس ساعات أسبوعيًا مما يجود  11-الوزن 
المعلم بالطالب.

المزايا
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الفصل الثاني : األنظمة والخطة الدراسية

نظام الدراسة
1 - يحتاج الطالب في المتوسط إلى 6 فصول دراسية إلنهاء دراسته في المرحلة الثانوية.

2 - تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين مستقلين تتضمن فترة التسجيل والدراسة واالختبارات، وتتحدد مدة كل 
فصل وفق التقويم الدراسي الصادر من وزارة التربية والتعليم.

3 - يعتمد نظام الدراسة على نظام المواد الدراسية، وتكون أوزانها 5 ساعات لكل مقرر.
4 - تضع المدرسة جدواًل مدرسيًا من ) 6- 8 ( حصص يوميًا، بحيث يكون الحمل الدراسي للطالب ما بين ) 6- 7 ( مقررات 

للفصل الدراسي ومن
 ) 1-3 ( مقررات للفصل الدراسي الصيفي.

5-  يمكن للطالب المتميز والخريج أن يصل حمله الدراسي إلى) 8( مقررات للفصل الدراسي وذلك وفق إمكانيات المدرسة.
6 - ال يزيد بقاء الطالب في المدرسة أكثر من )5( سنوات دراسية ) تشمل فترات االنقطاع واالعتذار ( شريطة أن اليتجاوز 

العمر المحدد من قبل أنظمة الوزارة .
7- يقدم النظام فصاًل صيفيًا اختياريًا حسب الضوابط المعلنة بالئحة الفصل الصيفي المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

8-  يحدد نصاب المعلم ب 24 حصة أسبوعيًا توزع بواقع:
       •  )20 (حصة /أسبوعيًا.

       •  )4( حصص توزع بين اإلرشاد األكاديمي أو النشاط الطالبي أو االنتظار أو بها جميعًا.
9- يخصص للطالب المسجل بالمرحلة الثانوية مرشدًا أكاديميًا من بين مدرسي المدرسة ) بمتوسط 20 طالبًا تزيد أو

تنقص وفق إمكانيات المدرسة ( .
10- ال يزيد عدد الطالب في الشعب عن 40 طالبًا وال يقل عن 15 طالبًا.

11-نسب طالب مسار العلوم اإلنسانية إلى نسب طالب العلوم الطبيعية بنسبة ) 3:1 ( حسب أنظمة الوزارة.

أواًل : األنظمة
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نظام القبول
1- يقبل في المرحلة الثانوية جميع الطالب الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة المتوسطة أو ما يعادلها . على أن ال يتجاوز 

سن الطالب التاسعة عشر .
لالختبارات  العامة  اإلدارة  من  الصادر  والتسجيل  القبول  دليل  في  الواردة  الضوابط  وفق  السعوديين  غير  أبناء  2-يقبل 

والقبول.
3- يعتمد رقم السجل المدني للطلبة السعوديين ، ورقم جواز السفر لغير السعوديين لقيد الطالب وتسجيله وتخرجه .

نظام التسجيل
1- تعد المدرسة خطة تشغيلية قبل بداية كل فصل دراسي وفي ضوئها يقوم مكتب القبول والتسجيل ببناء الجدول العام 

للمدرسة.
2 -فترة التسجيل ال تزيد عن ) 3 أيام ( من األسبوع األول للفصل األول ومثلها للتسجيل للفصل الثاني، وتحدد المدرسة 

مدة
التسجيل المبكر للفصل الصيفي بنهاية الفصل الثاني. ويمكن للمدارس ذات األعداد الطالبية الكبيرة زيادة فترة التسجيل 

إلىأسبوع بعد اطالع مشرف نظام المقررات.
3 -تبدأ الدراسة من أول يوم حسب التقويم المعتمد من وزارة التربية والتعليم وال يسمح بغياب الطالب أو خروجهم خالل 

فترة التسجيل.
4- تركز جداول الطالب في الفصلين الدراسيين األولين على البرنامج المشترك.

5 -يمكن للمدرسة أن تعمل بنظام المجموعات المعدة جداولها مسبقًا للطالب الجدد في السنة األولى فقط.
6 -يمكن للطالب تسجيل ) 6 - 8 ( حصص دراسية في اليوم الدراسي ويسجل فيها ما يناسبه من مقررات، ويشغل ما 
الطالب من  بخروج  النظام  ) ال يسمح  المدرسة  تقدمها  التي  المتنوعة  والبرامج  الصفية  وغير  الصفية  باألنشطة  تبقى 

المدرسة في حصص الفراغ (.
7- الحمل الدراسي للطالب في األربع فصول الدراسية األولى من الدراسة ) 35 ( ساعة.

8- الطالب الذي انخفض معدله التراكمي عن تقدير )جيد( يحق له تسجيل ما بين)5- 7( مقررات ) 25 - 35( ساعة  .
9-يمكن للطالب المتميزين الذين حصلوا على نسبة 95 % فأعلى والخريجين زيادة الحمل الدراسي إلى 8 مقررات بواقع 

40 ساعة ) برنامج التسريع ( .
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اختيار المسار أوتغييره
1- يختار الطالب مساره التخصصي - بمساعدة مرشده األكاديمي - بعد إتمام دراسة 60 ساعة ) 12 مقررًا دراسيًا ( .

المسار اآلخر _ ولمرة واحدة في األسبوعين األوليين فقط من بداية  إلى  التخصصي  2 -يسمح للطالب أن يغير مساره 
الفصل الدراسي.

مادتين  أفضل  نتيجة  اختيار  ويتم  حرة،  كمواد  السابق  للتخصص  المواد  تحسب  للطالب  التخصص  تغيير  حالة  -في   3
حققهما الطالب.

4-في حالة تحويل الطالب من مسار آلخر ال تدخل المواد التي رسب فيها ضمن المعدل التراكمي.
5-عند تحويل الطالب إلى مسار آخرتحسب له المواد اإلضافية مواد حرة حسب رغبته . 

الحذف واإلضافة
1 - يسمح للطالب أن يضيف إلى المقررات التي سجلها مقررًا أو أكثر في فترة اإلضافة التي تحددها المدرسة خالل األسبوع 

األول من الفصل الدراسي، وبعد موافقة مرشده األكاديمي، مع مراعاة القواعد السابقة الخاصة بالحمل الدراسي.
الفصل  الثاني من  األسبوع  بنهاية  المدرسة  التي تحددها  الحذف  فترة  أكثر خالل  أو  أن يحذف مقررًا  للطالب  2 -يسمح 

الدراسي، مع مراعاة القواعد السابقة الخاصة بالحمل الدراسي وموافقة مرشده األكاديمي.
3 -ال يسمح للطالب حذف الفصل الدراسي كاماًل فيما عدا الفصل الصيفي إال بعذر يوافق عليه مجلس إدارة المدرسة .

تأجيل الدراسة
1- يسمح للطالب تأجيل الدراسة لمدة فصل دراسي في حالة تقديمه عذرًا يقبله مجلس إدارةالمدرسة.

2- يسمح للطالب تأجيل الدراسة لمدة عام دراسي في حالة تقديمه عذرًا يقبله مجلس إدارة المدرسة ويعتمد من إدارة 
التربية والتعليم ، وتحتسب من مدة بقائه في المرحلة الثانوية.

3- يمكن التأجيل لمرتين على أال تزيد مدة التأجيل عن )3( فصول دراسية طيلة المرحلة الثانوية.
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ثانيًا : الخطط والبرامج

أواًل : البرنامج المشترك
هو برنامج عام يمثل حزمة من المقررات الدراسية يدرسه جميع الطالب ، ومجموع ساعاته ) 125( ساعة والجدول التالي 

يوضح محتويات هذا البرنامج وفقًا لعدد الساعات الخاصة بدراسة كل مقرر.

أسماء المقررات عدد المقرراتعدد الساعاتالمجال

قرآن كريم 1*، توحيد 1، تفسير 1، حديث 1، فقه 2551العلوم الشرعية 

لغة عربية 1* ،لغة عربية 2*،لغة عربية 3*، لغة عربية 4* 204اللغة العربية 

رياضيات 1، رياضيات 1022الرياضيات 

كيمياء 1، فيزياء 1، أحياء 1، علم البيئة204العلوم 

204English1  ,    English2   ,   English3   ,   English4اللغة اإلنجليزية

االجتماعيات51االجتماعيات 

حاسب 1 ، حاسب 1022الحاسب وتقنية المعلومات 

تربية مهنية*51التربية المهنية 

مهارات حياتية وتربية أسرية*51المهارات الحياتية والتربية األسرية 

التربية الصحية والبدنية ) بنين (
51

تربية صحية وبدنية*

التربية الصحية النسوية*التربية الصحية النسوية ) بنات (

25 مقررًا125 ساعةالمجموع

* مواد التقويم المستمر

                تتكون الخطة الدراسية لنظام المقررات من ثالثة برامج وهي البرنامج المشترك والبرنامج 
التخصصي والبرنامج االختياري.

الخطة الدراسية للتعليم الثانوي
وفق نظام المقررات 

) 200 ( ساعة

البرنامج المشترك
) 125 ( ساعة ) 25( مقررًا

البرنامج التخصصي
)65( ساعة )13( مقررًا
              • مسار العلوم الطبيعية

              • أو مسار العلوم اإلنسانية

البرنامج االختياري
)10( ساعات ال يقل عن مقررين

وال يزيد عن )4( مقررات
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ثانيًا: البرنامج التخصصي
وهو برنامج يتضمن مسارين أحدهما للعلوم اإلنسانية ، واآلخر للعلوم الطبيعية، يختار الطالب منهما المسار الذي يرغب 

دراسته ويتوافق مع إمكاناته وميوله. ومجموع ساعات كل مسار ) 65 ( ساعة، وهما:

مسار العلوم اإلنسانية
اإلدارية واللغة اإلنجليزية، وتقدم  العربية واالجتماعيات والعلوم  الشرعية واللغة  العلوم  المسار على مجاالت  يركز هذا 

المدرسة في هذا المسار ثالثة عشر مقررًا يدرسها الطالب إجباريًا .

مسار العلوم الطبيعية
يركز هذا المسار على المجاالت الرئيسة في العلوم الطبيعية كالرياضيات والكيمياء والفيزياء واألحياء إضافة إلى اللغة 

اإلنجليزية ، وتقدم المدرسة في هذا المسار ثالثة عشر مقررًا يدرسها الطالب إجباريًا .

تخصص إجباريعدد المقرراتعدد الساعاتالمجال

توحيد 2، تفسير 2، حديث 2، فقه 2042العلوم الشرعية 

لغة عربية 5)الدراسات األدبية( أحد المقررين: لغة عربية 6 102اللغة العربية 
)دراسات بالغيةونقدية ( أو لغة عربية 7 )الدراسات اللغوية(

51English 5اللغة اإلنجليزية

تاريخ ، جغرافيا ، دراسات نفسية واجتماعية153االجتماعيات 

مهارات إدارية* ، علوم إدارية 1، علوم إدارية 1532العلوم اإلدارية

13 مقررًا65 ساعةالمجموع

* مواد التقويم المستمر

تخصص إجباريعدد المقرراتعدد الساعاتالمجال

رياضيات 3، رياضيات 4، رياضيات 5، رياضيات 2046الرياضيات

كيمياء 2، كيمياء 3،كيمياء 4، فيزياء 2، فيزياء 3، فيزياء 4، أحياء 2، أحياء 4083العلوم الطبيعية

51English 5اللغة اإلنجليزية

13 مقررًا65 ساعةالمجموع
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• يستفيد الطالب من مرشده األكاديمي باختيار مقررات البرنامج االختياري المناسبة لتخصصه وميوله 

والتي تساهم برفع معدله التراكمي .
• يمكن لطالب العلوم اإلنسانية دراسة مواد العلوم الطبيعية كمواد حرة ، والعكس صحيح .

مالحظاتالمقررات االختيارية العامةالمقررات االختيارية التخصصية

              • القرآن الكريم 2

              • حاسب 3

              • فقه3

    • التدريب العملي

    • البحث ومصادر المعلومات 

    • التربية الفنية

    • علم األرض
    English  6
    English  7  )TOEFL(
    English 8 )IELTS(

يمكن للطالب أن يدرس مواد التخصص 
اآلخر وتحسب له مواد حرة.

ثالثًا: البرنامج االختياري )الحر(
يتطلب النظام دراسة مقررين دراسيين ) 10(  ساعات كحد أدنى وأربعة مقررات )20 ( ساعة كحد أقصى. وتقدم المدرسة 
إلعداده  المطلوبة  بالمقررات  واإلنسانية  الطبيعية  العلوم  مساري  في  الحرة  العامة  والمقررات  التخصصية  المقررات 
للدراسة الجامعية وفق المجال الذي يختاره لتعزيز ميول الطالب وقدراته وتدعم تخصصه كما تتيح له فرصة رفع معدله 

التراكمي. وفيما يلي جدول لبعض المقررات في البرنامج االختياري:
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الحكم عليها ويتم تقويم  الحاصل وإصدار  التعلم  الدالئل حول طبيعة وجودة وكمية  الحصول على  التقويم هو عملية 
الطالب في نظام المقررات في كل مقرر دراسي يدرسه من قبل المعلم، وفي ضوء األسس والقواعد المنظمة لذلك . 

• تقويم الطالب :
للتقويم أدوات ووسائل منها ) يتم اختيار األداة التي تتناسب وطبيعة المقرر ( :

1 -االختبار التحريري القصير.
2 -االختبار الشفوي.
3 -االختبار العملي.
4 -الواجب المنزلي.

5 -المشروع.
6 -البحث.

7 -التقارير العملية .
8 -المالحظة.

9 -ملف األعمال.

• أحكام عامة :
1- تطبق هذه القواعد على مقررات الخطة الدراسية بنظام المقررات جميعها، باستثناء المقررات التي ترى وزارة التربية 

والتعليم ضرورة إيجاد تنظيم خاص لتقويمها.
2- تخصص مائة درجة لكل مقرر دراسي، والدرجة المستحقة للطالب في مقرر ) ما ( ، هي مجموع ما يحصل عليه من 

درجات في األعمال الفصلية واختبار نهاية الفصل الدراسي، وتوزع على النحو التالي:

الفصل الثالث : التقويم
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مجاالت التقويم وتوزيع الدرجات

3- يشعر ولي أمر الطالب بتقرير ال يقل عن مرتين خالل الفصل الدراسي الواحد.
4- يشمل اختبار نهاية الفصل الدراسي جميع موضوعات المقرر الدراسي.

إليه أمر من  5 - أسئلة االختبارات ذات صفة سرية، ويعد مسؤوال عن سريتها كل من اطلع عليها، بحكم عمله أو وكل 
أمورها.

6 - جميع أمور االختبارات التي لم يرد بها نص في هذا الدليل تتبع نظام االختبارات العام بالوزارة.
7 - زمن االختبارات للمقررات العلمية واللغة اإلنجليزية 3 ساعات، ولمقررات العلوم اإلنسانية 2:30 ساعة.

• النجاح والرسوب
1 - يعد الطالب ناجحًا في أي مقرر دراسي إذا حصل على ) 50 ( درجة من ) 100 ( درجة في ذلك المقرر الدراسي، شريطة 
تأديته الختبار نهاية الفصل الدراسي ويسجل راسب لغيابه . وفي حال عدم حصول الطالب على الدرجة الصغرى للنجاح 
) 50 ( درجة في مقرر دراسي أو أكثر ، يعد الطالب راسبًا في ذلك المقرر، ويكون مجتازًا للمقررات الدراسية األخرى التي 

حصل فيها على درجة النجاح.
2 - الطالب الذي يرسب في مقرر ) ما ( يحتسب في معدله لذلك الفصل نتيجة ) راسب ( ، ويجب عليه إعادة المقرر في 
فصل الحق إذا كان من المقررات اإلجبارية في حقه، وإذا اجتاز المقرر بنجاح في فصل الحق ألغيت نتيجته السابقة في 

ذلك المقرر.
3 -ال يحول رسوب الطالب في أي مقرر دراسي دون تسجيله في المقررات الدراسية الالحقة، ويستثنى من ذلك المقررات 
التي لها متطلب سابق. 4 -إذا رسب الطالب في مقرر يعد متطلبا لمقرر الحق فإنه يسمح له بتسجيل المقرر السابق مع 
المقرر الالحق في فصل دراسي واحد، مثال: إذا رسب الطالب في اللغة اإلنجليزية )1( يسمح له في الفصل الثاني تسجيل 
مقرر اللغة اإلنجليزية )2( مع مقرر اللغة اإلنجليزية 1، وفي حالة نجاحه في مقرر اللغة اإلنجليزية 2 ورسوبه في مقرر 
اللغة اإلنجليزية 1، فإنه ال يسمح له بتسجيل اللغة اإلنجليزية 3 في الفصل التالي إال بعد اجتياز مقرر اللغة اإلنجليزية )1(.

         الدرجاتمجال التقويم

أعمال الفصل : المالحظة والمشاركة والتفاعل الصفي، التقارير 
العملية أوالتجارب، الواجبات والمهام األدائية، ملف األعمال، االختبارات 

القصيرة )المتكررة( ، المشروعات.
         45درجة

         5 درجاتالحضور والغياب

اختبار نهاية الفصل الدراسي
40 درجةنظري

    50درجة
 10درجاتعملي

       100درجةالمجموع
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5- ال يسمح للطالب إعادة المقرر إذا نجح فيه بغرض تحسين المعدل.
6-في حالة رسوب الطالب في مقرر أو مقررين فقط ، وقد استكمل كل متطلبات التخرج، يسمح له بإعادة االختبار في 
هذين المقررين في مدة ال تتجاوز شهر من نهاية الفصل ) يمكن لمجلس إدارة المدرسةتقديم أو تأخير االختبار للطلبة 

المتخرجين بما ال يتعارض ومصلحة الطالب (.
7 -في حالة رسوب الطالب في إحدى المواد فيتبع التالي:

أواًل: يخير بين إعادة دراستها أو حملها دون دراستها.
ثانيًا: في حالة رغبته في حمل المادة دون دراستها يتم ذلك وفق الضوابط التالية:

1 - الطالب المحروم ال يحق له حمل المادة، ويلزم بإعادة دراستها.
2 - يتم حمل المادة في الفصل الذي يليه مباشرة.

3 - يقتصر حمل المادة واالختبار فيها في الفصلين األول والثاني فقط، دون الفصل الصيفي.
العملية  المقررات  في  الطالب  اختبار  يتم  أن  على   ، السنة  أعمال  بدرجات  ويحتفظ   ، درجة   )50( من  االختبار  -يكون   4

والشفوية حسب طبيعة كل مقرر .
5 -ال تزيد عدد المواد المحمولة في الفصل الدراسي عن مادتين فقط.

6 -في حالة رسوب الطالب في أكثر من مادتين فيختار ما يناسبه من المواد.
7 -في حالة رسوب الطالب في المادة المحمولة للمرة الثانية فإنه يعيد دراسة المادة.

8- يجرى االختبار قبل بداية االختبارات النهائية بأسبوع.
9 - المواد المحمولة ال تحتسب ضمن نصاب المواد المسجلة للطالب في الفصل الدراسي.

ثالثًا: في حالة رسوب أكثر من 15 طالب في المادة، وعدم رغبتهم في حملها يتم فتح شعبة ) مجموعة ( جديدة حسب توفر 
المعلمين في المدرسة وإمكانيات المدرسة. تقوم المدرسة بإعداد بيان بأسماء وتوقيعات الطالب الراغبين في حمل المادة 

الدراسية وتحفظ لدى مكتب التسجيل بالمدرسة.
رابعًا : مواد التقويم المستمر يختبر فيها الطالب من )100( درجة .

الحضور والغياب
يعد الحضور واالنتظام بالدراسة شرطًا أساسيًا في التعليم الثانوي بنظام المقررات ويحصل الطالب على 5 درجات مقابل 
حضوره لكل مقرر دراسي تحتسب من ضمن مجاالت تقويم الطالب عن كل مقرر، ويعامل الطالب الغائب عن كل مقرر 

وفق اآلتي:
1 -نصف درجة مقابل كل حصة غياب بدون عذر مقبول .

2 -ينذر الطالب إذا وصل غيابه إلى ) 5( حصص دراسية في المقرر الواحد ويشعر ولي أمره بذلك.
3 -ينذر الطالب إذا وصل غيابه إلى ) 10 ( حصص دراسية في المقرر الواحد ويتعهد بالحضور

     والمواظبة بحضور ولي أمره.
4-الطالب الذي يصل غيابه إلى 15 حصة )دون عذر مقبول( في أي مقرر من المقررات التي سجل فيها ، يحرم من التقدم 

المتحان هذا المقرر ويعطى صفرًا، وتحتسب ضمن معدله الفصلي والتراكمي.
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5 -الطالب المتغيب عن االختبار النهائي ألي مقرر دراسي دون عذر تقبله المدرسة، تعد درجته في ذلك االختبار )صفرًا(.
6 -الطالب الذي ال يتمكن من أداء االختبار النهائي ألي مقرر دراسي معين لعذر تقبله المدرسة، تسجل كلمة »نقص « في 
اإلشعارالخاص بنتيجته الفصلية عن ذلك المقرر، وتقوم المدرسة بإعادة اختبار الطالب في مدة ال تتجاوز أسبوعين من 

بداية الفصل التالي؛ وإال اعتبر راسبًا )غير مجتاز(لذلك المقرر.
السلوك:

1-يمنح الطالب درجة السلوك عن كل فصل دراسي من مائة درجة ويؤخذ المعدل عن جميع الفصول عند التخرج ويمنح 
شهادة بذلك، علمًا بأن درجة السلوك ال تحتسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي.

2-تطبق الئحة الضوابط المنظمة لسلوك الطالب )في مدارس التعليم العام( بالمدارس المطبقة لنظام المقررات.
التخرج : 

يعد الطالب متخرجًا من المرحلة الثانوية بنظام المقررات إذا اجتاز جميع المقررات المطلوبة بما ال يقل عن ) 200 ( ساعة، 
وفق التوزيع التالي:

• 125 ساعة من البرنامج المشترك.
• 65 ساعة من البرنامج التخصصي.

• 10 ساعات من البرنامج االختياري )الحر(.
التقديرات والمعدالت

يقوم نظام التقويم على أساس المعدل التراكمي، وهو متوسط نتائج جميع الدرجات لجميع المقررات الدراسية التي درسها
الطالب بنجاح خالل المرحلة الثانوية.

1- التقديرات للمقررات الدراسية والمعدالت الفصلية والتراكمية تكون وفق اآلتي:

الدرجة / المعدلرمز التقديرالتقدير
00/95 1أ+ممتاز مرتفع

 90 إلىأقل من 95أممتاز
 85 إلىأقل من 90ب +جيد جدًا مرتفع

 80 إلىأقل من 85بجيد جدًا 
 75 إلىأقل من 80ج +جيد مرتفع

 65 إلىأقل من 75ج جيد
 60 إلىأقل من 65د+مقبول مرتفع

50 إلى أقل من60هـمقبول
أقـــــــــل من 50مغير مجتاز ) راسب (

صفر )محروم(نمحروم*
مؤجلصناقص غير مكتمل**
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2- طريقة احتساب المعدالت الفصلية والتراكمية:
ينظر في احتساب معدالت الطالب الفصلية والتراكمية إلى اآلتي:

1. المعدل الفصلي = المجموع الكلي لدرجات المقررات ) نجاحا ورسوبا ( للفصل الدراسي ÷ عدد المقررات التي درسها 
المعدل الفصلي لطالب حصل على  التالي كيفية حساب  الجدول  : يوضح  . مثال على ذلك  الدراسي  الطالب في الفصل 

النتائج التالية:

ويحتسب المعدل الفصلي لهذا الطالب بالطريقة التالية : 515 ÷ 7 = 73,6 وهذا يعني أن معدل الطالب الفصلي يعادل 
تقدير) جيد ( .

2. المعدل التراكمي: ويراعى في احتسابه عدد المقررات التي درسها الطالب بنجاح على مدار الفصول الدراسية، وذلك 
وفق اآلتي:

المعدل التراكمي = مجموع درجات المقررات التي درسها الطالب في جميع الفصول ÷ عدد المقررات التي درسها الطالب 
في جميع الفصول.

مرتبة الشرف : 
• تمنح مرتبة الشرف األولى للحاصلين على معدل ) 97 % ( أو أكثر .

• تمنح مرتبة الشرف الثانية للحاصلين على معدل تراكمي ) 95 % - 97 % ( وذلك عند التخرج ويشترط اآلتي :
أ - أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في المرحلة الثانوية بالمملكة.

ب - أن يكون قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها 3 سنوات ) متوسط المدة بين الحد األدنى والحد األقصى للبقاء 
في المرحلة الثانوية ( .

الدرجة المكتسبةالمقرر الدراسي

91حديث 2

87لغة عربية 4

83لغة انجليزية 3

76تربية صحية وبدنية

39فيزياء 1

72أحياء 1

67مهارات حياتية

7515 مقررات
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