سيـاسة التعليم
يف اململكة العربية السعودية
متهيد
الباب األول :األسس العامة اليت يقوم عليها التعليم
الباب الثاني :غاية التعليم وأهدافه العامة
الباب الثالث :أهداف مراحل التعليم
الباب الرابع :التخطيط ملراحل التعليم
الباب اخلامس :أحكام خاصة
الباب السادس :وسائل الرتبية والتعليم
الباب السابع :نشر العلم
الباب الثامن :متويل التعليم
الباب التاسع :أحكام عامة

متهيد
احلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدنا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد فإن :
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 - 1السياسة التعليم هي اخلطوط العامة اليت تقوم عليها عملية الرتبية والتعليم
أداء للواجب يف تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على شرعه وتلبية
حلاجات اجملتمع وحتقيقا ألهداف األمة وهي تشمل حقول التعليم ومراحله
املختلفة  ،واخلطط واملناهج والوسائل الرتبوية والنظم اإلدارية واألجهزة القائمة
على التعليم وسائر ما يتصل به .
والسياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية تنبثق من اإلسالم الذي تدين به
األمة عقيدة وعبادة وخلقا وشريعة وحكما ونظاما متكامال للحياة  ،وهي جزء
أساسي من السياسة العامة للدولة وفق التخطيط املفصل فيما يلي:
الباب األول :األسس العامة اليت يقوم عليها التعليم
 - 2اإلميان باهلل ربّا وباإلسالم دينا ومبحمد صلى اللّه عليه وسلم نبيًّا و ر سو الً.
 - 3التصور اإلسالمي الكامل للكون واإلنسان واحلياة ،وأن الوجود كله
خاضع ملا سنَّه اهلل تعاىل ،ليقوم كل خملوق بوظيفته دون خلل أو اضطراب.
 - 4احلياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل ،يستثمر فيها املسلم طاقاته عن إميان
وهدى للحياة األبدية اخلالدة يف الدار اآلخرة ،فاليوم عمل وال حساب ،وغداً
حساب وال عمل.
 - 5الرسالة احملمدية هي املنهج األقوم للحياة الفاضلة اليت حتقق السعادة لبين
اإلنسان ،وتنقذ البشرية ممَّا تردت فيه من فساد وشقاء.
 - 6املثل العليا اليت جاء بها اإلسالم لقيام حضارة إنسانية رشيدة بناءة تهتدي
برسالة حممد صلى اهلل عليه وسلَّم ،لتحقيق العزَّة يف الدنيا ،والسعادة يف الدار
اآلخرة.
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 - 7اإلميان بالكرامة اإلنسانية اليت قررها القرآن الكريم وأناط بها القيامِ
بأمانة اهلل يف األرض(وَلَقَد كرمنا َبنِىَءَادَ َم و محلناهم يف الرب والبحر ورَزَقْناهُم
ت وَفَضَلناهم ْعَلى كثِري مِّ َّمن خلقنَا تفضيال ) " .سورة اإلسراء ،اآلية:
مِّن اَلطَّيبا ِ
70
 - 8فرص النمو مهيَّأة أمام الطالب للمساهمة يف تنمية اجملتمع الذي يعيش فيه،
ومن ثم اإلفادة من هذه التنمية اليت شارك فيها.
 - 9تقرير حق الفتاة يف التعليم مبا يالئم فطرتها ويعدها ملهمتها يف احلياة على
أن يتم هذا حبشمة ووقار ،ويف ضوء شريعة اإلسالم ،فإن النساء شقائق الرجال.
 - 10طلب العلم فرض على كل فرد حبكم اإلسالم ،ونشره وتيسريه يف
املراحل املختلفة واجب على الدولة بقدر وسعها وإمكانياتها.
 - 11العلوم الدينية أساسية يف مجيع سنوات التعليم االبتدائي واملتوسط
والثانوي بفروعه ،والثقافة اإلسالمية مادة أساسية يف مجيع سنوات التعليم
العالي.
 - 12توجيه العلوم واملعارف مبختلف أنواعها وموادها
منهجاً وتأليفا وتدريسا وجهة إسالمية يف معاجلة قضاياها واحلكم على
نظرياتها وطرق استثمارها ،حتى تكون منبثقة من اإلسالم ،متناسقة مع
التفكري اإلسالمي السديد.
 - 13االستفادة من مجيع أنواع املعارف اإلنسانية النافعة على ضوء اإلسالم،
للنهوض باألمة ورفع مستوى حياتها ،فاحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أوىل
الناس بها.
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 - 14التناسق املنسجم مع العلم واملنهجية التطبيقية (التقنية) باعتبارهما من
أهم وسائل التنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والصحية ،لرفع مستوى
أمتنا وبالدنا ،والقيام بدورنا يف التقدم الثقايف العاملي.
 - 15ربط الرتبية والتعليم يف مجيع املراحل خبطة التنمية العامة للدولهّ.
 - 16التفاعل الواعي مع التطورات احلضارية العاملية يف
ميادين العلوم والثقافة واآلداب  ،بتتبعها واملشاركة فيها ،وتوجيهها مبا يعود
على اجملتمع واإلنسانية باخلري والتقدم.
 - 17الثقة الكاملة مبقومات األمة اإلسالمية وأنها خري أمَّة أُخرجت للناس،
ُمتُكُم
واإلميان بوحدتها على اختالف أجناسها وألوانها وتباين ديارها (إِ َّن هَذه أ َّ
حدَةُ وَ َأنَأ ربكم فاعبدون ) سورة ا ألنبياء1 ،آلية.،92 :
أُمَّ َة وَ ِ
 - 18ا الرتباط الوثيق بتاريخ أُمتنا وحضارة ديننا اإلسالمي ،و ا إلفادة من سري
أسالفنا ،ليكون ذلك نرباساً لنا يف حاضرنا ومستقبلنا.
 - 19التضامن اإلسالمي يف سبيل مجع كلمة املسلمني وتعاونهم ودرء األخطار
عنهم.
 - 20احرتام احلقوق العامة اليت كفلها اإلسالم وشرع محايتها
حفاظاً على األمن ،وحتقيق ًا الستقرار اجملتمع املسلم يف :الدين ،و النفس،
والنسل ،و العرض ،والعقل ،واملال.
 - 21التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع :تعاوناً ،وحمبة ،وإخاء ،وإيثاراً
للمصلحة العامة على املصلحة اخلاصة.
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 - 22النصح املتبادل بني الراعي والرعية مبا يكفل احلقوق والواجبات،
وينمي الوالء واإلخالص.
 - 23شخصية اململكة العربية السعودية متميزة مبا خصها اللّه به من حراسة
مقدسات اإلسالم وحفاظها على مهبط الوحي واختاذها اإلسالم عقيدة وعبادة
وشريعة  ،ودستور حياة  ،واستشعار مسؤولياتها العظيمة يف قيادة البشرية
باإلسالم وهدايتها إىل اخلري .
 - 24األصل هو أن اللغة العربية لغة التعليم يف كافة مواده ومجيع مراحله إال
ما اقتضت الضرورة تعليمه بلغة أُخرى.
 - 25الدعوة إىل اإلسالم يف مشارق األرض ومغاربها باحلكمة واملوعظة
احلسنة من واجبات الدولة واألفراد ،وذلك هداية للعاملني ،وإخراجاَ هلم من
الظلمات إىل النور ،وارتفاعا بالبشر يف جمال العقيدة إىل مستوى الفكر
اإلسالمي.
 - 26اجلهاد يف سبيل اللّه فريضة حمكمة ،وسنة متبعة ،وضرورة قائمة،
وهو ماض إىل يوم القيامة.
 - 27القوة يف أمسى صورها وأمشل معانيها :قوة العقيدة ،وقوَّة اخللق ،وقوة
اجلسم (فاملؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ،ويف كل خري".
الباب الثاني :غاية التعليم وأهدافه العامة
 - 28غاية التعليم فهم اإلسالم فهما صحيحا متكامالً ،وغرس العقيدة
اإلسالمية ونشرها ،وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية وباملثل العليا،
وإكسابه املعارف واملهارات املختلفة ،وتنمية االجتاهات السلوكية البناءة،

5

وتطوير اجملتمع اقتصاديا واجتماعيًّا وثقافيا ،وتهيئة الفرد ليكون عضوًا نافعا
يف بناء جمتمعه.
األهداف اإلسالمية العامة اليت حتقق غاية التعليم:
 - 29تنمية روح الوالء لشريعة اإلسالم ،وذلك بالرباءة من كل نظام أو مبدأ
خيالف هذه الشريعة ،واستقامة األعمال والتصرفات وفق أحكامها العامة
الشاملة.
 - 35النصيحة لكتاب اهلل وسنة رسوله بصيانتهما ،ورعاية حفظهما ،وتعهد
علومهما ،والعمل مبا جاء فيهما.
 - 31تزويد الفرد باألفكار واملشاعر والقدرات الالزمة حلمل رسالة اإلسالم.
 - 32حتقيق اخللق القرآني يف املسلم والتأكيد على الضوابط اخللقية
الستعمال املعرفة "إنَّما بُعثتُ ألمتّم مكارِ َم األخْال ِق ".
 - 33تربية املواطن املؤمن ليكون لبنة صاحلة يف بناء ُأمته ،ويشعر
مبسؤولياته خلدمة بالده والدفاع عنها.
 - 34تزويد الطالب بالقدر املناسب من املعلومات الثقافية واخلربات املختلفة
اليت جتعل منه عضوًا عامال يف اجملتمع.
 - 35تنمية إحساس الطالب مبشكالت اجملتمع الثقافية واالقتصادية
واالجتماعية ،وإعدادهم لإلسهام يف حلها.
 - 36تأكيد كرامة الفرد وتوفري الفرص املناسبة لتنمية قدراته حتى يستطيع
املساهمة يف نهضة األمة.
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 - 37دراسة ما يف هذا الكون الفسيح عن عظيم اخللق ،وعجيب الصنع،
واكتشاف ما ينطوي عليه يف أسرار قدرة اخلالق لالستفادة منها وتسخريها لرفع
كيان اإلسالم ملا وإعزاز أمته.
 - 38بيان االنسجام التام بني العلم والدين يف شريعة اإلسالم ،فإن اإلسالم دين
ودنيا ،والفكر اإلسالمي يفي مبطالب احلياة البشرية يف أرقى صورها يف كل
عصر.
 - 39تكوين الفكر اإلسالمي املنهجي لدى األفراد ،ليصدروا عن تصور
إسالمي موحد فيما يتعلق بالكون واإلنسان واحلياة ،وما يتفرع عنها من
تفصيالت.
 - 40رفع مستوى الصحة النفسية بإحالل السكينة يف نفس الطالب،وتهيئة
اجلو املدرسي املناسب .
 - 41تشجيع وتنمية روح البحث والتفكري العلميني ،وتقوية القدرة على
املشاهدة والتأمل ،وتبصري الطالب
بآيات اللّه يف الكون وما فيه ،وإدراك حكمة اللّه يف خلقه لتمكني الفرد من
االضطالع بدوره الفعال يف بناء احلياة االجتماعية وتوجيهها توجيه ًا سليما.
 - 42االهتمام باإلجنازات العاملية يف ميادين العلوم واآلداب والفنون املباحة،
وإظهار أن تقدم العلوم مثرة جلهود اإلنسانية عامة ،و إبراز ما أسهم به أعالم
اإلسالم يف هذا اجملال ،وتعريف الناشئة برجاالت الفكر اإلسالمي ،وتبيان
نواحي اَالبتكار يف آرائهم وأعماهلم يف خمتلف امليادين العلمية والعملية.
 - 43تنمية التفكري الرياضي واملهارات احلسابية ،والتدرب على استعمال لغة
األرقام واإلفادة منها يف اجملالني العلمي والعملي.
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 - 44تنمية مهارات القراءة وعادة املطالعة سعياً وراء زيادة املعارف.
 - 45اكتساب القدرة على التعبري الصحيح يف التخاطب والتحدث والكتابة
بلغة سليمة وتفكري منظَّم.
 - 46تنمية القدرة اللغوية بشتى الوسائل اليت تغذي اللغة العربية ،وتساعد على
تذوقها وإدراك نواحي اجلمال فيها أسلوبا وفكرة.
 - 47تدريس التاريخ دراسة منهجية مع استخالص العربة منه ،وبيان وجهة نظر
اإلسالم فيما يتعارض معه ،وإبراز املواقف اخلالدة يف تاريخ اإلسالم وحضارة
أمته ،حتى تكون قدوة ألجيالنا املسلمة ،تولد لديها الثقة واإلجيابية.
 - 48تبصري الطالب مبا لوطنهم من أجماد إسالمية تليدة ،وحضارة عاملية
إنسانية عريقة ،ومزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية ،ومبا ملكانته من أهمية بني
أمم الدنيا.
 - 49فهم البيئة بأنواعها املختلفة ،وتوسيع آفاق الطالب بالتعرف على خمتلف
أقطار العامل وما يتميز به كل قطر من إنتاج وثروات طبيعية ،مع التأكيد على
ثروات بالدنا ومواردها اخلام ،ومركزها اجلغرايف ،واالقتصادي ،ودورها
السياسي القيادي يف احلفاظ على ا إلسالم ،والقيام بواجب دعوته ،وإظهار
مكانة العامل اإلسالمي ،والعمل على ترابط أمته.
 - 50تزويد الطالب بلغة أخرى من اللغات احلية على األقل ،جبانب لغتهم ا
ألصلية ،للتزود من العلوم واملعارف والفنون واالبتكارات النافعة ،والعمل على
نقل علومنا ومعارفنا إىل اجملتمعات األخرى وإسهاما يف نشر اإلسالم وخدمة
اإلنسانية.
 - 51تعويد الطالب العادات الصحية السليمة ،ونشر الوعي الصحي.
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 - 52إكساب الطالب املهارات احلركية اليت تستند إىل القواعد الرياضي ْة
والصحية لبناء اجلسم السليم ،حتى يؤدي الفرد واجباته يف خدمة دينه وجمتمعه
بقوة وثبات.
 - 53مسايرة خصائص مراحل النمو النفسي للناشئني يف كل مرحلة،
ومساعدة الفرد على النمو السوي :روحيًّا ،وعقليا ،وعاطفيًّا ،واجتماعيًّا،
والتأكيد على الناحية الروحية اإلسالمية حبيث تكون هي املوجه األول للسلوك
اخلاص والعام للفرد واجملتمع.
 - 54التعرف على الفروق الفردية بني الطالب توطئة حلسن توجيههم ،ومسا
عدتهم على النمو وفق قدراتهم واستعداداتهم وميوهلم.
 - 55العناية باملتخلفني دراسيًّا ،والعمل على إزالة ما ميكن إزالته من أسباب
هذا التخلف ،ووضع برامج خاصة دائمة ومؤقتة وفق حاجاتهم.
ال بهدي
 - 56الرتبية اخلاصة والعناية بالطالب املعوقني جسميًّا أوعقليُّا ،عم ً
اإلسالم الذي جيعل التعليم محا مشاعا بني مجيع أبناء األمة.
 - 57االهتمام باكتشاف املوهوبني ورعايتهم ،وإتاحة اإلمكانيات والفرص
املختلفة لنمو مواهبهم يف إطار الربامج العامة ،وبوضع برامج خاصة.
 - 58تدريب الطاقة البشرية الالزمة ،وتنويع التعليم مع االهتمام اخلاص
بالتعليم املهين.
 - 59غرس حب العمل يف نفوس الطالب ،واإلشادة به يف سائر صوره ،واحلض
على إتقانه واإلبداع فيه ،والتأكيد على مدى أثره يف بناء كيان األمة ،ويستعان
على ذلك مبا يلي:
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أ  -تكوين املهارات العلمية والعناية بالنواحي التطبيقية يف املدرسة ،حبيث يتاح
للطالب الفرصة للقيام باألعمال الفنية اليدوية ،واإلسهام يف اإلنتاج ،وإجراء
التجارب يف املخابر والورش واحلقول.
ب  -دراسة األسس العلمية اليت تقوم عليها األعمال املختلفة ،حتى يرتفع
املستوى اآللي إلنتاج إىل مستوى النهوض واالبتكار.
 - 60إيقاظ روح اجلهاد اإلسالمي ملقاومة أعدائنا ،واسرتداد حقوقنا ،واستعادة
أجمادنا ،والقيام بواجب رسالة اإلسالم.
 - 61إقامة الصالت الوثيقة اليت تربط بني أبناء اإلسالم وتربز وحدة أمته.
الباب الثالث :أهداف مراحل التعليم
الفصل األول  :دور احلضانة ورياض األطفال وأهدافها
 - 62متثل دور احلضانة ورياض األطفال األولية من مراحل الرتبية وتتميز
بالرفق يف معاملة الطفولة وتوجيهها.
وهي تهيئ _ بالتنشئة الصاحلة املبكرة _ الطفل ال استقبال أدوار احلياة التالية
على أساس سليم .
أهداف دور احلضانة ورياض األطفال
 - 63صيانة فطرة الطفل ورعاية منوه اخللقي والعقلي واجلسمي يف ظروف
طبيعية سوية جلو األسرة  ،متجاوبة مع مقتضيات اإلسالم .
 - 64تكوين االجتاه الديين القائم على التوحيد  ،املطابق للفطرة .
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 - 65أخذ الطفل بآداب السلوك  ،وتيسري امتصاصه الفضائل اإلسالمية
واالجتاهات الصاحلة بوجود أسوة حسنة وقدوة حمببة أمام الطفل .
 - 66إيالف الطفل اجلو املدرسي  ،وتهيئة للحياة املدرسية  ،ونقلة برفق من (
الذاتية املركزية ) إىل احلياة االجتماعية املشرتكة مع أترابه والدته .
 - 67تزويده بثروة من التعابري الصحيحة واألساسيات امليسرة ،واملعلومات
املناسبة لسنه واملتصلة مبا حييط به.
 - 68تدريب الطفل على املهارات احلركية ،وتعويده العادات الصحيحة،
وتربية حواسه ومترينه على حسن استخدامها.
 - 69تشجيع نشاطه االبتكاري ،وتعهد ذوقه اجلمالي،و إتاحة الفرصة أمام
حيويته لالنطالق املوجَّه.
 - 70الوفاء بـ(حاجات الطفولة) وإسعاد الطفل وتهذيبه يف غري تدليل وال إرهاق.
 - 71التيقظ حلماية األطفال من األخطار ،وعالج بوادر السلوك غري السوي
لديهم ،وحسن املواجهة ملشكالت الطفولة.
الفصل الثاني :املرحلة االبتدائية وأهدافها
 - 72املرحلة االبتدائية هي القاعدة اليت يرتكز عليها إعداد الناشئني
للمراحل التالية من حياتهم ،وهي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة مجيعا،
وتزويدهم باألساسيات من العقيدة الصحيحة ،واالجتاهات السليمة ،واخلربات
واملعلومات واملهارات.
أهداف التعليم االبتدائي
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 - 73تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفسه الطفل ورعايته برتبية
إسالمية متكاملة ،يف خلقه ،وجسمه ،وعقله ،ولغته ،وانتمائه إىل أمة اإلسالم.
 - 74تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 - 75تنمية املهارات األساسية املختلفة وخاصة املهارة اللغوية ،واملهارة العددية،
واملهارات احلركية.
 - 76تزويده بالقدر املناسب من املعلومات يف خمتلف ا ملوضوعات.
 - 77تعريفه بنعم اهلل عليه يف نفسه ،ويف بيئته االجتماعية واجلغرافية،
ليحسن استخدام النِّعَم ،وينفع نفسه وبيئته.
 - 78تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري ،وتنمية تقدير العمل
اليدوي لديه.
 - 79تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وماله من احلقوق ،يف حدود
سنِّه وخصائص املرحلة اليت مير بها ،وغرس حب وطنه ،واإلخالص لوالة أمره.
 - 80توليد الرغبة لديه يف االزدياد من العلم النافع والعمل الصاحل ،وتدريبه
على االستفادة من أوقات فراغه.
 - 81إعداد الطالب ملا يلي هذه املرحلة من مراحل حياته.
الفصل الثالث :املرحلة املتوسطة وأهدافها
 - 82املرحلة املتوسطة مرحلة ثقافية عامة ،غايتها تربية الناشئ تربية إسالمية
شاملة لعقيدته وعقله وجسمه وخلقه ،يراعى فيها منوُّه وخصائص الطور الذي
مير به ،وهي تشارك غريها يف حتقيق األهداف العامة من التعليم.
ُّ
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أهداف التعليم املتوسط
 - 83متكني العقيدة اإلسالمية يف نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه
وتصرفاته ،وتنمية حمبة اهلل وتقواه وخشيته يف قلبه.
يلم باألصول العامة
 - 84تزويده باخلربات واملعارف املالئمة لسنِّه ،حتى َّ
واملبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 - 85تشويقه إىل البحث عن املعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 - 86تنمية القدرات العقلية واملهارات املختلفة لدى الطالب ،وتعهدها بالتوجيه
والتهذيب .
 - 87تربيته على احلياة االجتماعية اإلسالمية اليت يسودها اإلخاء والتعاون،
وتقدير التبعة ،وحتمل املسؤولية.
 - 88تدريبه على خدمة جمتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة
أمره.
 - 89حفز همته الستعادة أجماد أُمَّته املسلمة اليت ينتمي إليها ،واستئناف
السري يف طريق العزة واجملد.
 - 90تعويده االنتفاع بوقته يف القراءة املفيدة ،واستثمار فراغه يف األعمال
النافعة ،وتصريف نشاطه مبا جيعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة قوية.
 - 91تقوية وعي الطالب ليعرف  -بقدر سنه  -كيف يواجه اإلشاعات
املضللة ،واملذاهب اهلدامة ،واملبادئ الدخيلة.
 - 92إعداده ملا يلي هذه املرحلة من مراحل احلياة.
الفصل الرابع :املرحلة الثانوية وأهدافها
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 - 93للمرحلة الثانوية طبيعتها اخلاصة من حيث سن الطالب وخصائص منوهم
وتضم فروعا خمتلفة يلتحق بها
ُّ
فيها ،وهي تستدعي ألوانا من التوجيه واإلعداد،
حاملو الشهادة املتوسطة وفق األنظمة اليت تضعها اجلهات املختصة ،فتشمل:
الثانوية العامة ،وثانوية املعاهد العلمية ،ودار التوحيد ،واجلامعة اإلسالمية،
ومعاهد إعداد املعلمني واملعلمات ،واملعاهد املهنية بأنواعها املختلفة (من زراعية
وصناعية وجتارية) ،واملعاهد الفنية والرياضية ،وما يستحدث يف هذا املستوى.
وهذه املرحلة تشارك غريها من املراحل يف حتقيق األهداف العامة للرتبية
والتعليم ،باإلضافة إىل ما حتققه من أهدافها اخلاصة.
أهداف املرحلة الثانوية
 - 94متابعة حتقيق الوالء هلل وحده ،وجعل األعمال خالصة لوجهه،
ومستقيمة  -يف كافة جوانبها  -على شرعه.
 - 95دعم العقيدة اإلسالمية اليت تستقيم بها نظرة الطالب إىل الكون
واإلنسان واحلياة يف الدنيا واآلخرة ،وتزويده باملفاهيم األساسية والثقافية
اإلسالمية اليت جتعله معتزًّا باإلسالم ،قادرًا على الدعوة إليه ،والدفاع عنه.
 - 96متكني االنتماء احلي ألمة اإلسالم احلاملة لراية التوحيد.
 - 97حتقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام ،وللوطن اخلاص (اململكة العربية
السعودية) ،مبا يوافق هذه السن ،من تسام يف األفق ،وتطلع إىل العلياء ،وقوة يف
اجلسم.
 - 98تعهد قدرات الطالب ،واستعداداته املختلفة اليت تظهر يف هذه الفرتة،
وتوجيهها وفق ما يناسبه وما حيقق أهداف الرتبية اإلسالمية يف مفهومها العام.
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 - 99تنمية التفكري العلمي لدى الطالب ،وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع
املنهجي ،واستخدام املراجع ،والتعوُّد على طرق الدراسة السليمة.
 - 100إتاحة الفرصة أمام الطالب القادرين ،وإعدادهم ملواصلة الدراسة -
مبستوياتها املختلفة  -يف املعاهد العليا ،والكليات اجلامعية ،يف خمتلف
التخصصات.
 - 101تهيئة سائر الطالب للعمل يف ميادين احلياة مبستوى الئق.
 - 102ختريج عدد من املؤهلني مسلكيا وفنيا لسد حاجة البالد يف املرحلة
األوىل من التعليم ،والقيام باملهام الدينية واألعمال الفنية (من زراعية وجتارية
وصناعية) وغريها.
 - 103حتقيق الوعي األسري لبناء أُسرة إسالمية سليمة.
 - 104إعداد الطالب للجهاد يف سبيل اللّه رُوحيا وبدنيًّا.
 - 105رعاية الشباب على أساس اإلسالم ،وعالج مشكالتهم الفكرية
واالنفعالية ،ومساعدتهم على اجتياز هذه الفرتة احلرجة من حياتهم بنجاح وسالم.
 - 106إكسابهم فضيلة املطالعة النافعة والرغبة يف االزدياد من العلم النافع
والعمل الصاحل ،واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد
وأحوال اجملتمع.
 - 107تكوين الوعي اإلجيابي الذي يواجه به الطالب األفكا َر اهلدامة
واالجتاهاتِ املضللة.
الفصل اخلامس :التعليم العالي وأهدافه
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 - 108التعليم العالي هو مرحلة التخصص العملي يف كافة أنواعه ومستوياته،
رعاية لذوي الكفاية والنبوغ ،وتنمية ملواهبهم ،وسدًّا حلاجات اجملتمع املختلفة
يف حاضرة ومستقبله ،مبا يساير التطور املفيد الذي حيقق أهداف األمة وغايتها
النبيلة.
أهداف التعليم العالي
 - 109تنمية عقيدة الوالء للّه ومتابعة السري يف تزويد الطالب بالثقافة اإلسالمية
اليت تشعره مبسؤولياته أمام اللّه عن أمة اإلسالم لتكون إمكانياته العلمية
والعملية نافعة مثمرة.
 - 110إعداد مواطنني أكفاء مؤهلني علميا وفكريًّا تأهيالً عالياً ،ألداء
واجبهم يف خدمة بالدهم ،والنهوض بأمتهم ،يف ضوء العقيدة السليمة ،ومبادئ
اإلسالم السديدة.
 - 111إتاحة الفرصة أمام النابغني للدراسات العليا يف التخصصات العلمية
املختلفة.
 - 112القيام بدور إجيابي يف ميدان البحث العلمي الذي يسهم يف جمال التقدم
العاملي ،يف اآلداب ،والعلوم ،،واملخرتعات وإجياد احللول السليمة املالئمة
ملتطلبات احلياة املتطورة واجتاهاتها التقنية (التكنولوجية).
 - 113النهوض حبركة التأليف واإلنتاج العلمي مبا يطوع العلوم خلدمة
الفكرة اإلسالمية ،وميكن البالد من دورها القيادي لبناء احلضارة اإلنسانية
على مبادئها األصيلة اليت تقود البشرية إىل الرب والرشاد ،وجتنبها االحنرافات
املادية واإلحلادية.
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 - 114ترمجة العلوم وفنون املعرفة النافعة إىل لغة القراَن ،وتنمية ثروة اللغة
العربية من " املصطلحات " ،مبا يسد حاجة التعريب ،وجيعل املعرفة يف متناول
أكرب عدد من املواطنني.
 - 115القيام باخلدمات التدريبية والدراسات "التجديدية " اليت تنقل إىل
اخلرجيني الذين هم يف جمال العمل ما ينبغي أن يطلعوا عليه مم جد بعد
خترجهم.
الباب الرابع :التخطيط ملراحل التعليم
الفصل األول :التخطيط لدور احلضانة ورياض األطفال
 - 116تشجع الدولة دوار احلضانة ورياض األطفال سعيا وراء ارتفاع املستوى
الرتبوي يف البالد ورعاية للطفولة.
 - 117تعنى اجلهة املختصة بالتخطيط إلنشاء دور احلضانة ورياض األطفال،
وباإلشراف عليها.
 - 118تضع اجلهة املختصة املناهج واألنظمة واللوائح والتوجيهات الالزمة لسري
العمل يف هذه الدور.
 - 119تعد اجلهة املختصة الكفاءات الفنية املؤهلة  -تعليميُّا و إداريا  -هلذا
النوع من التعليم.
الفصل الثاني :التخطيط للمرحلة االبتدائية
 - 120مدة الدراسة يف املرحلة االبتدائية ست سنوات.
 - 121التعليم يف هذه املرحلة متاح لكل من بلغ سن التعليم.
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 - 122تضع اجلهات املختصة اخلطط الالزمة الستيعاب مجيع الطالب الذين
هم يف سن التعليم االبتدائي يف خالل عشر سنوات.
 - 123إنشاء املدارس يف القرى الصغرية واملتقاربة يراعى فيه ما يلي :
أ  -أن تفتح املدارس يف مناطق وسطية مناسبة ينقل إليها الطالب من القرى
اجملاورة.
ب  -أن يؤخذ بنظام " املعلم الواحد" عند احلاجة.
الفصل الثالث :التخطيط للمرحلة املتوسطة
 - 124مدة الدراسة يف املرحلة املتوسطة ثالث سنوات،تبدأ بعد نيل الشهادة
االبتدائية ،أو ما يف مستواها ،وتنتهي بنيل الشهادة املتوسطة.
 - 125الدراسة يف املرحلة املتوسطة متاحة ما أمكن حلاملي الشهادة
االبتدائية.
 - 126يراعى فتح املدارس املتوسطة حيث يكثر محلة الشهادة االبتدائية،
وجتعل املدرسة يف مكان وسط مناسب ينقل إليه الطالب من األماكن اجملاورة.
الفصل الرابع :التخطيط للمرحلة الثانويّة
 - 127مدة الدراسة يف املرحلة الثانوية ثالث سنوات،وتنتهي بنيل الشهادة
الثانوية  -بأنواعها املختلفة.
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 - 128الدراسة يف املرحلة الثانوية متنوعة ،وهي متاحة ما أمكن حلاملي
الشهادة املتوسطة ،وتضع اجلهات املختصة شروط القبول يف كل نوع من أنواع
لسد خمتلف احلاجات ،وتوجيه كل طالب ملا يناسبه.
التعليم الثانوي ،ضمان ًا ِّ
 - 129تفتح املدارس الثانوية  -على خمتلف أنواعها  -وفق ختطيط مدروس
تنسقه اجلهات التعليمية ،وتراعى فيه احلاجات واإلمكانيات وطبيعة املنطقة.
الفصل اخلامس :التخطيط للتعليم العالي
 - 130التعليم العالي يبدأ بعد الثانوية العامة أو ما يعادهلا.
 - 131خيضع التعليم العالي  -حكوميا كان أو أهليًّا  -مبختلف فروعه
للمجلس األعلى للتعليم.
ُ - 132تنشأ اجلامعات والكليات يف اململكة مبا يالئم حاجة البالد
وإمكانياتها.
 - 133يكون للجامعات جملس أعلى ويوضح نظامه واختصاصاته ومسؤولياته
وطريقة عمله.
 - 134ينسق التعليم العالي بني الكليات املختلفة بشكل حيقق التوازن يف
احتياجات البالد يف خمتلف مرافقها.
 - 135تفتح أقسام للدراسات العليا يف التخصصات املختلفة كلما توافرت
األسباب واإلمكانيات لذلك.
 - 136متنح اجلامعات الدرجات اجلامعية للخرجيني على اختالف مستوياتهم.
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 - 137تتعاون اجلامعات يف اململكة مع اجلامعات األخرى يف البالد اإلسالمية
لتحقيق أهداف أمة اإلسالم يف بناء حضارة إسالمية أصيلة.
 - 138تتعاون اجلامعات يف اململكة مع اجلامعات العاملية يف االهتمام بالبحوث
العلمية واالكتشافات واملخرتعات ،واختاذ وسائل التشجيع املناسبة ،وتتبادل
معها البحوث النافعة.
ُ - 139يعتنى باملكتبات واملخابر لتوفري وسائل البحث يف التعليم العالي.
ُ - 140تنشأ دائرة للرتمجة تتابع األحباث العلمية يف كافة املواد ،وتقوم
برتمجتها ،لتحقيق تعريب التعليم العالي.
ُ - 141يدرس يف الكليات اجلامعية واملعاهد العالية تاريخُ العلوم يف اإلسالم
واحلضارة اإلسالمية مبا يوافق اجلامعة اإلسالمية اختصاص هذه املؤسسات،
تعريفا لطالبها – يف ميادين اختصاصهم  -مبا أجنزه املسلمون.
اجلامعة اإلسالمية
 - 142تنشأ جامعة إِسالمية كربى إلعداد علماء متخصصني يف العلوم
ال على ازدهاره،
اإلسالمية وعلوم اللغة العربية ،إحيا ًء للرتاث اإلسالمي ،وعم ً
وقياماً بواجب الدعوة إِىل اإلسالم.
 - 143حتظى اجلامعة اإلسالمية برعاية خاصة لتكون مركز اإلشعاع يف
العامل اإلسالمي وغريه ،ويكون هلا شخصية مستقلة ترتبط مباشرة بعاهل
اململكة.
 - 144تُعنى هذه اجلامعة بالبحوث اإلسالمية ،وتقوم برتمجتها ونشرها ،وتنظم
العالقة بينها وبني جامعات العامل لسد فراغ الدراسات اإلسالمية والعربية.
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 - 145تتكون اجلامعة من الكليات ومعاهد التعليم الديين القائمة يف
اململكة املتخصصة يف دراسة علوم الشريعة اإلسالمية وعلوم اللغة العربية ،وما
ينشأ من الكليات خلدمة الشريعة واللغة العربية وشؤون األمة اإلسالمية.
ُ - 146تعنى كلية الشريعة يف هذه اجلامعة بالدراسات احلقوقية لتخريج
متخصصني شرعيني حقوقيني لسد حاجة البالد.
 - 147تفتح اجلامعة أبوابها لعدد مناسب من طالب البالد اإلسالمية كي
يعودوا إىل بالدهم بعد خترجهم ،لنشر اإلسالم والقيام بواجب دعوته.
 - 148تقبل اجلامعة الطالب الذين تتوافر فيهم شروطها من محلة الشهادة
الثانوية للمعاهد العلمية و دار التوحيد أو ما يعادهلا.
كليات البنات
ُ - 149تنشأ كليات للبنات ما أمكن ذلك لسد حاجات البالد يف جمال
اختصاصهن مبا يتفق والشريعة اإلسالمية.
الباب اخلامس :أحكام خاصة
الفصل األول  :املعاهد العلمية
 - 150تواكب " املعاهد العلمية " النهضة التعليمية يف البالد  ،وتشارك التعليم
العام يف مواد الدراسة املناسبة وتعنى عناية خاصة بالدراسات اإلسالمية وفروع
اللغة العربية .
 - 151يؤهل هذا النوع من التعليم الدارسني فيه للتخصصات يف علوم الشريعة
اإلسالمية وفروع اللغة العربية إىل جانب الدراسات ي الكليات النظرية املالئمة.
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 - 152يرعى هذا التعليم أبناءه علميا وتربويا وتوجيهيا ومسلكيا لتحقيق
أغراضه األساسية يف كفاية البالد من املتخصصني يف الشريعة اإلسالمية وعلوم
اللغة العربية والدعاة إىل اهلل .
الفصل الثاني  :تعليم البنات
 - 153يستهدف تعليم الفتاة تربيتها صحيحه إسالمية لتقوم مبهمتها يف احلياة
 ،فتكون ربة بيت ناجحة وزوجة مثالية  ،وأما صاحلة  ،وإلعدادها للقيام مبا
يناسب فطرتها  :كالتدريس  ،والتمريض  ،والتطبيب .
 - 154تهتم الدولة بتعليم البنات  ،وتوفر اإلمكانيات الالزمة ما أمكن
الستيعاب مجيع من يصل منهن إىل سن التعليم ،وإتاحة الفرصة هلن يف أنواع
التعليم املالئمة لطبيعة املرأة والوافية حباجة البالد.
 - 155مينع االختالط بني البنني والبنات يف مجيع مراحل التعليم إال يف دور
احلضانة ورياض األطفال.
تم هذا النوع من التعليم يف جو من احلشمة والوقار والعفَّة ،ويكون يف
 - 156ي ُّ
كيفيته وأنواعه متفقا مع أحكام اإلسالم.
الفصل الثالث :التعليم الفين
 - 157يهدف التعليم الفين إىل كفاية اململكة من العاملني الصاحلني املؤهلني
يف سائر امليادين واملستويات ،الذين تتوافر فيهم العقيدة السليمة ،واخللق
الفاضل ،وإتقان العمل ،وحسن القيام مبا يوكل إليهم من مهام.
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 - 158تعنى اجلهات التعليمية املختصة بالتعليم الفين بأنواعه ،واملهين،
وتدعمه فنيًّا وماليًّا.
 - 159حتدد حاجات اململكة من األيدي الفنية على خمتلف املستويات واألنواع
بشكل جيعلها تكتفي ذاتيا يف مدة تقرر يف ضوء اإلمكانيات املوجودة،
واستغالل سائر الطاقات اليت ميكن أن تعمل يف هذا اجملال ،وتوضع خطَّة
حمدودة هلذا الغرض.
 - 160توضع مناهج التعليم الفين واملهين وخطتها الدراسية مباحيقق أهدافها،
ويراعى أن تكون متنوعة ومرنة لتواجه كافة احلاجات ومجيع التطورات
املتجددة يف حقول املعرفة والعمل ،ولتحقق سائر اخلربات واملهارات والتطبيقات.
 - 161تُنشىء اجلهات احلكومية املختصة املعاهد الالزمة لسد احتياجات
اململكة من العاملني يف امليادين الزراعية والتجارية والصناعية وغريها.
 - 162تتخذ اجلهات التعليمية املختصة وسائل التشجيع املمكنة اليت تضمن
اإلقبال على التعليم املهين والفين ،وتفسح الدولة اجملال أمام اخلرجيني للعمل يف
املنشاَت والشركات واملؤسسات واملصانع ،وتضع الوزارات النظام الكفيل
بتشغيل اخلرجيني وتنظيم أوضاعهم.
الفصل الرابع :إعداد املعلم
 - 163تكون مناهج إعداد املعلمني يف خمتلف اجلهات التعليمية ويف مجيع
املراحل وافية باألهداف األساسية اليت تنشدها األمة يف تربية جيل مسلم يفهم
اإلسالم فهما صحيحا ،عقيدة وشريعة ،ويبذل جهده يف النهوض بأمَّته.
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ُ - 164يعنى بالرتبية اإلسالمية واللغة العربية يف معاهد وكليات إعداد املعلمني
حتى يتمكنوا من التدريس بروح إسالمية عالية ولغة عربية صحيحة.
 - 165تولي اجلهات التعليمية املختصة عنايتها بإعداد املعلم املؤهل علميا
ومسلكيُّا لكافة مراحل التعليم ،حتى يتحقق االكتفاء الذاتي ،وفق خطة
زمنية.
 - 166تتوسع اجلهات التعليمية يف معاهد املعلمني واملعلمات ،ويف كليات
الرتبية ،لكافة املواد ،مبا يتكافأ مع سد حاجة البالد يف اخلطة الزمنية
احملدودة.
 - 167يكون اختيار اجلهازين التعليمي واإلداري منسجما مع ما حيقق أهداف
التعليم اليت نُمق عليها يف املواد السابقة يف اخللق اإلسالمي ،واملستوى العلمي،
والتأهيل الرتبوي.
 - 168يشجع الطالب الذين ينخرطون يف سلك املعاهد والكليات اليت تعد
املعلم بتخصيص امتيازات هلم مادية واجتماعية أعلى من غريهم.
 - 169يوضع للمعلمني مالك خاص (كادر) يرفع من شأنهم ،ويشجع على
االضطالع بهذه املهمة الرتبوية يف أداء رسالة التعليم بأمانة وإخالص ،ويضمن
استمرارهم يف سلك التعليم.
 - 170تدريب املعلمني عملية مستمرة ،وتوضع لغري املؤهلني مسلكيّا خطة
لتدريبهم وتأهيلهم ،كما توضع خطة للمؤهلني لرفع مستواهم وجتديد
معلوماتهم وخرباتهم.
 - 171يفسح اجملال أمام املعلم ملتابعة الدراسة اليت تؤهله ملراتب أرقى يف جمال
ختصصه ،وتضع اجلهات التعليمية األنظمة احملققة هلذا الغرض.
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 - 172ال تقل مدة إعداد معلمي املرحلة االبتدائية عن املدة الالزمة للحصول
على شهادة الدراسة الثانوية ،وجيري تطوير مرحلة إعداد املعلمات تدرجييا
لتحقيق ذلك ،وال تقل مدة إعداد معلمي املرحلتني املتوسطة والثانوية عن املدة
الالزمة للحصول على شهادة التعليم العالي.
الفصل اخلامس :مدارس القرآن الكريم ومعاهده
 - 173تعمل الدولة علي إشاعة حفظ القراَن الكريم ،ودراسة علومه ،قياما
بالواجب اإل سالمي يف احلفاظ على الوحي ،وصيانة تراثه.
 - 174يفتح هلذا الغرض نوعان من املدارس:
أ  -مدارس مسائية :للراغبني يف حفظ القرآن من السعوديني وغريهم ،وختصص
هلم جوائز تشجيعية وفق الئحة تنظم ذلك.
ب  -معاهد نهارية :إلعداد حفظة للقرآن الكريم ،ومدرسني له وللعلوم الدينية،
وإعداد أئمة مساجد ،وتوضح الئحتها املنهج ،واخلطة التفصيلية ،والسنوات
الدراسية والطاقات واجلوائز واملميزات التشجيعية.
الفصل السادس :التعليم األهلي
 - 175تشجع الدولة التعليم األهلي يف كافة مراحله ،وخيضع إلشراف
اجلهات التعليمية املختصة فنيًّا و إدار ًّيا .ويوضح ذلك النظام اخلاص به.
 - 176الرتخيص بافتتاح املدارس واملعاهد األهلية خاص باجلهات التعليمية
املختصة ،وال يسمح به لغري السعوديني.
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 - 177يوضح نظام التعليم األهلي الشروط اليت جيب توافرها فيه ،والواجبات
اليت يلتزم بها.
 - 178ال حيق للتعليم األهلي أن مينح الشهادات العامة يف مجيع مراحل التعليم.
 - 179حيقِّق إشراف الدولة على التعليم األهلي األهداف التالية:
أ  -ضمان مستوى مناسب من الرتبية والتعليم والشروط الصحية ال يقل عن
مستوى مدارس الدولة.
ب  -ضمان صحة اجتاه املدرسة وفق مقتضيات اإلسالم.
ج  -تقدير مدى املساعدة املالية اليت تقرر للمدرسة لتحقيق العدل والتوازن بني
خمتلف املدارس األهلية.
د  -مساعدة املدارس واملعاهد األهلية على حتقيق أهداف الرتبية والتعليم من
ناحية اإلشراف والدعم الفين.
الفصل السابع :مكافحة األميَّة وتعليم الكبار
 - 180تهتم الدولة مبكافحة األمية وتعليم الكبار ،وتدعم هذا النوع من
التعليم فنيًّا وماليا و إداريا ،وذلك حتقيقا لرفع مستوى األمة ،وتعميم الثقافة بني
أفرادها.
 - 181تستهدف مكافحة األمية وتعليم الكبار حتقيق األمور األساسية
التالية:
أ  -تنمية حب اللّه وتقواه يف قلوبهم وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم
الدينية.
26

ب  -تعليم القراءة والكتابة ومبادئ احلساب.
ج  -التوعية العامة يف شؤون احلياة.
ويوضح املنهج مستوى الدراسة واخلطة التفصيلية واملواد التدريسية .
 - 182توضع من قبل اجلهات التعليمية املختصة خطة زمنية قائمة على
اإلحصاء الستيعاب األميني ،والقضاء على األمية ،وتتعاون يف تنفيذها الوزارات
واملصاحل املعنية.
 - 183تكون فرتة املكافحة والتعليم على مرحلتني:
أ  -املرحلة األوىل :وتنتهي باحلصول على شهادة حمو األمية.
ب  -املرحلة الثانية :املتابعة لنيل الشهادة االبتدائية.
 - 184تسهم وسائل اإلعالم يف التوعية العامة اليت تشعراألميني بأهمية
التعليم ،وتساعدهم بالربامج التعليمية املمكنة.
 - 185يشجع األفراد واجلماعات على اإلسهام يف مكافحة األمية وتعليم
الكبار حتت إشراف اجلهات املختصة.
 - 186تسهم املدارس األهلية يف هذا النوع من التعليم ،وال
تصرف إعاناتها إال إذا شاركت بنصيبها املقرر فيه وفقاً لنظام التعليم األهلي.
 - 187تتوىل اجلهات املختصة حمو األمية بني النساء وفق إمكانياتها،
وتكيف براجمها مبا حيقق األهداف اخلاصة بتعليم املرأة وفق ًا ألحكام اإلسالم.
الفصل الثامن :التعليم اخلاص باملعوقني
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ُ - 188تعنى الدولة وفق إمكانياتها بتعليم املعوقني ذهنيا أو جسميًّا ،وتوضع
مناهج خاصة ثقافية وتدريبية متنوعة تتفق وحاالتهم.
 - 189يهدف هذا النوع من التعليم إىل رعاية املعوقني،وتزويدهم بالثقافة
اإلسالمية والثقافة العامة الالزمة هلم ،وتدريبهم على املهارات الالئقة بالوسائل
املناسبة يف تعليمهم ،للوصول بهم إىل أفضل مستوى يوافق قدراتهم.
ُ - 195يعنى يف مناهج تعليم املكفوفني بالعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية.
 - 191تضع اجلهات املختصة خطة مدروسة للنهوض بكل فرع من فروع هذا
التعليم حتقق أهدافه ،كما تضع الئحة تنظم سريه.
الفصل التاسع :رعاية النابغني
 - 192ترعى الدولة النابغني رعاية خاصة لتنمية مواهبهم وتوجيهها ،وإتاحة
الفرصة أمامهم يف جمال نبوغهم.
 - 193تضع اجلهات املختصة وسائل اكتشافهم ،وبرامج الدراسة اخلاصة
بهم ،واملزايا التقديرية املشجعة هلم.
 - 194تُهيَّأ للنابغني وسائ ُل البحث العلمي لالستفادة من قدراتهم ،مع تعهدهم
بالتوجيه اإلسالمي.
الباب السادس :وسائل الرتبية والتعليم
الفصل األول :القائمون على التعليم
اختيار القائمني على الرتبية والتعليم
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 - 195يتم اختيار القائمني على الرتبية والتعليم من ذوي الكفاية العلمية
والرتبوية والفنية واخللق اإلسالمي النبيل.
الدروات التدريبية
 - 196تعطى اجلهات املختصة عناية كافية للدورات التدريبية والتجديدة
ودورات التوعية لرتسيخ اخلربات وكسب املعلومات واملهارات اجلديدة.
 - 197يتناول التدريب كافة جوانب العملية التعليمية واألجهزة العاملة فيها،
وتوضع برامج للدورات حيدد فيها غرض الدورة ومنهاجها وطرق تنفيذها،
وتقوميها ،والشروط اليت ينبغي أن تتوافر يف القائمني عليها.
 - 198جتري بعد إقرار أي منهج دورة توعية ،وتوضح معامله وأسسه ،وتربز
أهذافه وتبني طرق تنفيذه ،ويشرتك فيها واضعوه مع املفتشني واملدرسني األوائل
ومن يشارك يف تأليف الكتاب املدرسي وكتاب املعلم.
الفصل الثاني :الوسائل املدرسية
املدرسة
 - 199املدرسةهي البيئة اخلاصة املقصودة لرتبية الناشئة وإعدادهم على أحسن
وجه ألفضل مايصلحون له يف خدمة دينهم وأمتهم وبالدهم.
 - 200تكون املدرسة بكامل أجهزتها ونظامها وأوجه نشاطها حمققة
للسياسة التعليمية واألهداف الرتبوية ،خالية من كل ما يتعارض معها.
ويوضح "النظام الداخلي" تفصيل مهماتها وسري العمل فيها.
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 - 201توفر اجلهات التعليمية يف املدارس واملعاهد والكليات وسائل اإليضاح
البصرية والسمعية والتدريبية مبايساعد على حتقيق األهداف التعليمية.
 - 202تعنى اجلهات التعليمية املختصة بإنشاء املكتبات املدرسية ومكتبات
الفصول ،وتنميتها ،وتوفر يف هذه املكتبات املراجع واملصادر والكتب التعليمية
والتثقيفية املناسبة للطالب واملدرسني ،على أن حتقق كافة الكتب األهداف
املتوخاة من التعليم ،وختلو من كل ما يتعارض مع اإلسالم.
 - 203يكون البناء املدرسي الئقا يف مستواه ونظامه وتوافر الشروط الصحية
فيه ،وافيا بأغراض الدراسة.
 - 204يعنى يف األبنية املدرسية بإقامة مسجد يف مكان الئق للصالة.
 - 205توفر العناية الصحية للطالب عالجية كانت أووقائية.
املناهج
 - 206تعنى الدولة باملناهج الدراسية باعتبارها وسيلة هامة من وسائل الرتبية
والتعليم.
 - 207ينبغي ان تكون هذه املناهج:
أ  -منبثقة من اإلسالم ومن مقومات األمة وأسس نظامها.
ب  -موافقة حلاجات األمة ،وترمي إىل حتقيق أهدافها.
ج  -مناسبة ملستوى الطالب.
د  -حمققة للمستوى املطلوب يف الدارسني وألهداف التعليم.
هـ  -متوازنة ،ومرنة ،وتوافق خمتلف البيئات واألحوال.
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 - 208تتضمن املناهج:
أ  -اهلدف العام وارتباطه بهدف الدولة من الرتبية والتعليم.
ب  -األهداف اخلاصة بكل من املرحلة التعليمية واملادة العلمية.
ج  -حتديد املستويات العلمية واملهارات العملية واإلجتاهات الفكرية واخللقية
اليت ينبغي أن حتققها.
د  -التوجيهات اليت تقود خطوات املعلم يف حتقيق األهداف وتطبيق املنهج.
هـ  -النشاط املدرسي املرافق للدروس واحملقق ألغراض املنهج.
و  -هذف كل وحدة من وحدات املنهج.
ز  -قياس تقدم الطالب فيه.
 - 209يكون الكتاب املدرسي منسجما مع مقتضيات اإلسالم ،سليم اللغة،
وافيا بأهداف املنهج ومقاصده العلمية والعملية واخللقية.
 - 210يوضح نظام التخطيط للكتاب املدرسي "أوصاف الكتاب" واإلجراءات
املناسبة ليكون على أفضل الوجوه.
 - 211تعنى اجلهات التعليمية – حسب احلاجة – بـ (كتاب املعلم) الذي
يساعد على توضيح سياسة الدولة يف الرتبية والتعليم ،ويعني معلم كل مادة على
حتقيق أهداف املنهج من النواحي التعليمية والرتبوية ،كما يكون دليال مساعدا
يف حسن استخدام الكتاب املدرسي.
االمتحانات
 - 212جتري اجلهات التعليمية االمتحانات للكشف – يف دقة ونزاهة – عما
بلغه الطالب من املستوى الذي حدده املنهج يف املعلومات واخلربات واملهارات،
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ويوضح النظام اخلاص بها ،طرقها ووسائلها وكيفية تنفيذها ،مبا يضمن
سالمتها وحسن سريها ودقة نتائجها.
 - 213تعنى اجلهات املختصة باالختبارات األخرى اليت تقيس – مبختلف
الوسائل – قدرات الطالب ومواهبهم وميوهلم واستعداداتهم ،توطئة حلسن
توجيههم إىل مايصلحون له من الدراسات واألعمال.
 - 214تقوًّم العملية التعليمية يف خمتلف جوانبها – من املنهج واملعلم والكتاب
وطرائق التدريس وأساليب "التوجيه الفين" وغريها – وذلك عن طريق دراسة نتائج
االمتحانات واستخدام سائر وسائل التقويم.
رعاية الشباب
 - 215تهتم اجلهات املختصة برعاية الشباب رعاية موجهة حسب ختطيط
تضعه جلنة خمتارة من الشخصيات اإلسالمية املعروفة ،يستهدف التوجيه
اإلسالمي والرعاية اخللقية ،وتنمية املواهب الفكرية والثقافية ،والتدريب على
حياة القوة والرجولة والنشاط.
الفصل الثالث :الوسائل العامة
املكتبات
 - 216تعنى الدولة بإنشاء املكتبات العامة ،وتوفر يف هذه املكتبات املراجع
واملصادر والكتب التعليمية والتثقيفية املناسبة اليت تساعد على تنمية الفكر.
الكتب والصحف والنشرات
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 - 217تشجع الدولة التأليف املثمر املفيد يف كافة العلوم والفنون ،وتساعد
كتابها اإلسالميني على نشر الكتاب اجليد وتعميم االنتفاع به ،وتعمل على
إحياء تراثنا اخلالد ،كما تسهم بنصيب وافر يف مشروعات النشر احملققة لذلك.
 - 218تهتم الدولة مبراقبة الكتب الصادرة أوالواردة من داخل اململكة أو
خارجها ،فال يسمح إال مبا يالئم عقيدة األمة واجتاهاتها الفكرية وأهدافها
التعليمية.
 - 219تكون الصحف واجملالت  -العام منها واخلاص  -منسجمة مع
أهداف التعليم يف التوجيه والرتبية ،والفكرة والغاية.
 - 220تعمل اجلهات التعليمية على االستفادة من الصحف املدرسية يف
التوجيه ،وتقوم بإصدار جملة خاصة تعرب تعبريًا صادقاً عن املنهج القويم الذي
ارتضته اململكة لتعليم أبنائها ،وروح الرتبية اليت تُعنى بها ،عمالً على رفع
مستوى أُسرة التعليم.
 - 221تصدر اجلهات التعليمية املختصة  -كلما دعت احلاجة  -النشرات
التثقيفية والتوجيهية واإلدارية حتى يساعد ذلك اجلهاز اإلداري واجلهاز الفين
على تطبيق السياسة التعليمية.
مناهج التثقيف العام
 - 222تضع اجلهات املختصة مناهج تثقيفية عامة ترفع املستوى اإلسالمي
للفرد واجملتمع من النواحي الفكرية واخللقية واالجتماعية ،وحتقق التوعية
الشاملة ملختلف الشؤون يف كافة املستويات.
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 - 223وسائل اإلعالم والنشر والتوعية واإلرشاد ورعاية الشباب ختدم الفكرة
اإلسالمية وختضع  -يف أهدافها ووسائلها  -للسياسة التعليمية ،وتوجه عن
طريق اجمللس األعلى للتعليم.
 - 224ختضع إلشراف اجلهات التعليمية مجيع الربامج الدراسية والتدريبية،
والنوادي واملراكز الثقافية واملعاهد اليت تقيمها الوزارات أو املؤسسات.
وسائل اإلعالم
 - 225تسهم وسائل اإلعالم يف التوعية العامة اليت متهد لتحقيق أغراض
التعليم ،و إزالة العقبات اليت حتول دون تنفيذها ،كما تسهم يف تنمية روح
اإلجيابية بني اجملتمع واملدرسة يف التعاون مع اجلهات التعليمية ،للوصول إىل ما
حيقق أهداف الرتبية والتعليم على خري الوجوه.
 - 226تعاون وسائل اإلعالم يف محلة التثقيف العام ،إلمتام ثقافة الطالب من
جهة ،وتزويد أفراد األمة مبا يرفع مستواهم الثقايف من جهة أُخرى.
الباب السابع :نشر العلم
 - 227تعمل الدولة على نشر الثقافة اإلسالمية بكافة الوسائل يف أي بلد
كان.
 - 228تسهم الدولة يف نشر العلم واملعرفة بني الدول واألمم والشعوب باألمور
اآلتية:
أ  -إجياد منح دراسية حيددها اجمللس األعلى للتعليم يف املراحل التعليمية
باململكة.
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ب  -تزويد بعض الدول باملدرسني.
ج  -تزويد املعاهد واملدارس والكليات واملكتبات العامة بالكتب والصحف
والنشرات املفيدة.
الباب الثامن :متويل العلم
 - 229تعترب الدولة أن الطاقة البشرية هي املنطلق يف استثمار سائر طاقاتها،
وأن العناية بهذه الطاقة عن طريق الرتبية والتعليم والتثقيف هي أساس التنمية
العامة.
 - 230تراعي الدولة زيادة نسبة ميزانية التعليم لتواجه حاجة البالد التعليمية
املتزايدة ،وتنمو هذه النسبة مع منو امليزانية العامة .ولدرجات الطالب يف اجلد
واالستقامة.
الباب التاسع :أحكام عامة
 - 231يشكل جملس أعلى للتعليم يشرف على شؤون التعليم بكافة أنواعه
ومراحله وسائر التثقيف التوجيه يف اململكة ،ويوضح نظامه أوجه اختصاصه
ومسؤولياته وطريقة عمله.
 - 232التعليم بكافة أنواعه ومراحله وأجهزته ووسائله يعمل لتحقيق األغراض
اإلسالمية ،وخيضع ألحكام اإلسالم ومقتضياته ،ويسعى إىل إصالح الفرد
والنهوض باجملتمع خلقيا وفكريا واجتماعيا واقتصاديا.
 - 233التعليم جماني يف كافة أنواعه ومراحله فال تتقاضى الدولة رسوما
دراسة عليه.
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 - 234تقوم الدولة بصرف مكافآت وقتية للطالب يف أنواع معينة من التعليم
والتدريب.
 - 235يكون تقدير هذه املكافآت وحتديد جهاتها وإعادة النظر فيها بني حني
وآخر من اختصاص اجمللس األعلى للتعليم الذي حيدد نسب املكافآت وفئاتها
تبعا لنوعية التعليم ولدرجات الطالب يف اجلد واالستقامة.
 - 236توفر الدولة فروع التعليم العالي على اختالف أنواعها يف اململكةَ وفقأ
حلاجات البالد والسياسة اليت يضعها اجمللس األعلى للتعليم.
واللّه ولي التوفيق
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