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والتعليم  ملية الرتبيةليها ععقوم تلسياسة التعليم هي اخلطوط العامة اليت ا -1

ية لى شرعه وتلبلوكه عسمة إقاوأداء للواجب يف تعريف الفرد بربه ودينه 

له لتعليم ومراحاحقول  شملي تحلاجات اجملتمع وحتقيقا ألهداف األمة وه

األجهزة القائمة م اإلدارية ووالنظ ويةرتباملختلفة ، واخلطط واملناهج والوسائل ال

 صل به .على التعليم وسائر ما يت

م الذي تدين به بثق من اإلسالدية تنسعوال يف اململكة العربية  والسياسة التعليمية

ي جزء للحياة ، وه تكامالمما نظاواألمة عقيدة وعبادة وخلقا وشريعة وحكما 

 يما يلي:فملفصل ط اخطيأساسي من السياسة العامة للدولة وفق الت

 تعليمال ايهالباب األول: األسس العامة اليت يقوم عل

 نبيًّا و ر سو اًل. ه عليه وسلملى الّلمد صإلميان باهلل رّبا وباإلسالم دينا ومبحا -2

 ن الوجود كلهاة، وأاحليولتصور اإلسالمي الكامل للكون واإلنسان ا -3

 طراب.ون خلل أو اضدظيفته بو لوقخاضع ملا سنَّه اهلل تعاىل، ليقوم كل خم

إميان   طاقاته عن لم ا املسفيه وعمل، يستثمردنيا مرحلة إنتاج احلياة ال -4

ب، وغدًا  حساالوفاليوم عمل  رة،آلخوهدى للحياة األبدية اخلالدة يف الدار ا

 حساب وال عمل.

لسعادة لبين اليت حتقق ا لفاضلةاة الرسالة احملمدية هي املنهج األقوم للحيا -5

 .وشقاء سادن فماإلنسان، وتنقذ البشرية ممَّا تردت فيه 

بناءة تهتدي  إنسانية رشيدة  ارة م حضملثل العليا اليت جاء بها اإلسالم لقياا -6

سعادة يف الدار الدنيا، وال ة يفلعزَّايق برسالة حممد صلى اهلل عليه وسلَّم، لتحق

 اآلخرة.
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بها القياِم  يم وأناط ن الكرلقرآاإلميان بالكرامة اإلنسانية اليت قررها ا -7

 والبحر وَرَزْقناُهم  يف الرب محلناهم  َدَم وَءاَى رض)َوَلَقد كرمنا َبِنبأمانة اهلل يف األ

 . " سورة اإلسراء، اآلية:(قَنا تفضيال ن خلمَّكِثري مِّ َالطَّيباِت َوَفَضلناهمْ َعلى  مِّن 

70 

عيش فيه، يجملتمع الذي نمية اتيف  رص النمو مهيَّأة أمام الطالب للمساهمةف -8

 .يهاك فن هذه التنمية اليت شارومن ثم اإلفادة م

 احلياة على ها ملهمتها يفا ويعدطرتهقرير حق الفتاة يف التعليم مبا يالئم فت -9

 لرجال.النساء شقائق ا، فإن المإلساأن يتم هذا حبشمة ووقار، ويف ضوء شريعة 

سريه يف ره وتي، ونشلب العلم فرض على كل فرد حبكم اإلسالمط -10

 اتها.إمكانيا وسعهواجب على الدولة بقدر املراحل املختلفة و

توسط بتدائي واملليم االلتعت االعلوم الدينية أساسية يف مجيع سنوا  -11

تعليم يع سنوات المجية يف ساسأدة والثانوي بفروعه، والثقافة اإلسالمية ما

 العالي.

 دها مواوها توجيه العلوم واملعارف مبختلف أنواع  -12

لى عياها واحلكم ة قضاعاجل ميسا وجهة إسالمية يفوتأليفا وتدر  منهجًا

 ، متناسقة معإلسالمن امقة نظرياتها وطرق استثمارها، حتى تكون منبث

 التفكري اإلسالمي السديد.

إلسالم، افعة على ضوء ة الناانينساالستفادة من مجيع أنواع املعارف اإل  -13

هو أوىل فن أنى وجدها ؤمامل الةضمة للنهوض باألمة ورفع مستوى حياتها، فاحلك

 الناس بها.
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من  تبارهما التقنية( باعيقية )تطبال التناسق املنسجم مع العلم واملنهجية  -14

فع مستوى والصحية، لر تصاديةالقة واوسائل التنمية الثقافية واالجتماعي أهم 

 عاملي.ايف اللثقم اأمتنا وبالدنا، والقيام بدورنا يف التقد

 دولّه.ية العامة للالتنم طةخبحل التعليم يف مجيع املراربط الرتبية و  -15

  ملية يفلعاة االتفاعل الواعي مع التطورات احلضاري  -16

ا مبا يعود يها، وتوجيههفشاركة املوها ميادين العلوم والثقافة واآلداب ، بتتبع

 على اجملتمع واإلنسانية باخلري والتقدم.

جت للناس،  أمَّة ُأخرنها خريوأ يةسالمالثقة الكاملة مبقومات األمة اإل  -17

ُأمَُّتُكم  نَّ َهذه ن ديارها )ِإوتباي نهالواواإلميان بوحدتها على اختالف أجناسها وأ

 ،.92آلية: 1بياء، ا ألن سورة  (ُأمََّة َوِحَدُة َوَأَنأ ربكم فاعبدون 

ادة من سري فإلسالمي، و ا ننا اإلدي ارةا الرتباط الوثيق بتاريخ ُأمتنا وحض  -18

 قبلنا.مستونا أسالفنا، ليكون ذلك نرباسًا لنا يف حاضر

خطار ونهم ودرء األ وتعالمنيملساالتضامن اإلسالمي يف سبيل مجع كلمة   -19

 عنهم.

 يتهارع محام وشحرتام احلقوق العامة اليت كفلها اإلسالا -20

لنفس، ا، و : الدينيفملسلم امع تحفاظًا على األمن، وحتقيقًا الستقرار اجمل

 والنسل، و العرض، والعقل، واملال.

وإيثارًا  حمبة، وإخاء،نًا، وعاوتع: التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتم  -21

 للمصلحة العامة على املصلحة اخلاصة.
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 ق والواجبات،احلقو كفليا مبالنصح املتبادل بني الراعي والرعية   -22

 وينمي الوالء واإلخالص.

اسة ّله به من حرصها الخا مبيزة ملكة العربية السعودية متمشخصية امل  -23

عبادة وسالم عقيدة ذها اإلختاوا وحفاظها على مهبط الوحي  مقدسات اإلسالم

بشرية يف قيادة ال لعظيمةاها اتمسؤولي  حياة ، واستشعار  وشريعة ، ودستور

 باإلسالم وهدايتها إىل اخلري .

حله إال ده ومجيع مراافة مواكيف  لغة التعليمو أن اللغة العربية األصل ه -24 

 ما اقتضت الضرورة تعليمه بلغة ُأخرى.

 كمة واملوعظةا باحلربهمغاوالدعوة إىل اإلسالم يف مشارق األرض   -25

 هلم من ني، وإخراجَاللعامل ايةهد احلسنة من واجبات الدولة واألفراد، وذلك

كر ىل مستوى الفإعقيدة ال لاجمالظلمات إىل النور، وارتفاعا بالبشر يف 

 اإلسالمي.

 ضرورة قائمة،بعة، ومت سنةواجلهاد يف سبيل الّله فريضة حمكمة،   -26

 وهو ماض إىل يوم القيامة.

وقوة  ،قوقوَّة اخلل ،قوة العقيدة القوة يف أمسى صورها وأمشل معانيها:  -27

 ل خري".يف كلضعيف، وؤمن اامل من اجلسم )فاملؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل

 امةالباب الثاني: غاية التعليم وأهدافه الع

غاية التعليم فهم اإلسالم فهما صحيحا متكاماًل، وغرس العقيدة   -28

اإلسالمية ونشرها، وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية وباملثل العليا، 

لبناءة، وإكسابه املعارف واملهارات املختلفة، وتنمية االجتاهات السلوكية ا
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وتطوير اجملتمع اقتصاديا واجتماعيًّا وثقافيا، وتهيئة الفرد ليكون عضوًا نافعا 

 يف بناء جمتمعه.

 ليم:لتعة ااألهداف اإلسالمية العامة اليت حتقق غاي

و مبدأ أمن كل نظام  لرباءةبا ذلكتنمية روح الوالء لشريعة اإلسالم، و  -29

ة حكامها العاموفق أ فاتتصروالخيالف هذه الشريعة، واستقامة األعمال 

 الشاملة.

 فظهما، وتعهدحرعاية ما، ولنصيحة لكتاب اهلل وسنة رسوله بصيانتها -35

 علومهما، والعمل مبا جاء فيهما.

 إلسالم.احلمل رسالة  لالزمةت ادراتزويد الفرد باألفكار واملشاعر والق  -31

 وابط اخللقيةلضلى اد عأكيحتقيق اخللق القرآني يف املسلم والت  -32

 ْخالِق ".َم األاِرمك الستعمال املعرفة "إنَّما ُبعثُت ألمّتم

مته، ويشعر ُأبناء  يف حلةتربية املواطن املؤمن ليكون لبنة صا  -33

 مبسؤولياته خلدمة بالده والدفاع عنها.

املختلفة  فية واخلرباتالثقا ماتعلوتزويد الطالب بالقدر املناسب من امل  -34

 يف اجملتمع. عل منه عضوًا عامال اليت جت

القتصادية فية واثقاال تنمية إحساس الطالب مبشكالت اجملتمع  -35

 واالجتماعية، وإعدادهم لإلسهام يف حلها.

تطيع دراته حتى يسقتنمية لبة ناستأكيد كرامة الفرد وتوفري الفرص امل  -36

 املساهمة يف نهضة األمة.
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يب الصنع، ق، وعجخللام سيح عن عظيدراسة ما يف هذا الكون الف  -37

ريها لرفع دة منها وتسخالستفاق لالواكتشاف ما ينطوي عليه يف أسرار قدرة اخل

 كيان اإلسالم ملا وإعزاز أمته.

إلسالم دين اإلسالم، فإن ريعة ا شيفين بيان االنسجام التام بني العلم والد  -38

 كل يفأرقى صورها  ية يفرلبشااة ودنيا، والفكر اإلسالمي يفي مبطالب احلي

 عصر.

روا عن تصور ، ليصدرادألفتكوين الفكر اإلسالمي املنهجي لدى ا  -39

من  ا يتفرع عنهااة، ومحليوا إسالمي موحد فيما يتعلق بالكون واإلنسان

 تفصيالت.

الب،وتهيئة فس الطنة يف فع مستوى الصحة النفسية بإحالل السكينر -40

 اجلو املدرسي املناسب .

ى ية القدرة عل، وتقوينيعلمتشجيع وتنمية روح البحث والتفكري ال  -41

 املشاهدة والتأمل، وتبصري الطالب 

الفرد من  خلقه لتمكني ّله يفال كمةبآيات الّله يف الكون وما فيه، وإدراك ح

 ًا سليما.وجيهها توجيهعية وتتماالجاالضطالع بدوره الفعال يف بناء احلياة ا

ون املباحة، اآلداب والفنولعلوم ن ااديجنازات العاملية يف مياالهتمام باإل  -42

هم به أعالم إبراز ما أس امة، وة عانيوإظهار أن تقدم العلوم مثرة جلهود اإلنس

تبيان اإلسالمي، و الفكر الترجاباإلسالم يف هذا اجملال، وتعريف الناشئة 

 لعملية.لعلمية وان املياديف اتلخمنواحي َاالبتكار يف آرائهم وأعماهلم يف 

تنمية التفكري الرياضي واملهارات احلسابية، والتدرب على استعمال لغة   -43

 األرقام واإلفادة منها يف اجملالني العلمي والعملي.
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 رف.زيادة املعا  وراءعيًاة ستنمية مهارات القراءة وعادة املطالع  -44

بة لتحدث والكتااطب والتخ ااكتساب القدرة على التعبري الصحيح يف  -45

 بلغة سليمة وتفكري منظَّم.

تساعد على وغة العربية، ذي اللتغ ليتاتنمية القدرة اللغوية بشتى الوسائل   -46

 .كرةوف تذوقها وإدراك نواحي اجلمال فيها أسلوبا

هة نظر نه، وبيان وجعربة مال الصتدريس التاريخ دراسة منهجية مع استخ  -47

م وحضارة تاريخ اإلسال لدة يفخلاف اوإبراز املواق اإلسالم فيما يتعارض معه،

 ية.ثقة واإلجيابيها اللد ولدتأمته، حتى تكون قدوة ألجيالنا املسلمة، 

ية ، وحضارة عاملتليدة ميةسالتبصري الطالب مبا لوطنهم من أجماد إ  -48

 ن أهمية بنيا ملكانته مية، ومبصاداقتوإنسانية عريقة، ومزايا جغرافية وطبيعية 

 أمم الدنيا.

ى خمتلف ب بالتعرف علالطال فاقآيع فهم البيئة بأنواعها املختلفة، وتوس  -49

تأكيد على بيعية، مع الروات طوث تاجأقطار العامل وما يتميز به كل قطر من إن

رها قتصادي، ودو، واالرايفجلغثروات بالدنا ومواردها اخلام، ومركزها ا

ظهار عوته، وإد بجوالقيام بوا سالم،السياسي القيادي يف احلفاظ على ا إل

 .متهط أمكانة العامل اإلسالمي، والعمل على تراب

م ا ، جبانب لغتهى األقلة علزويد الطالب بلغة أخرى من اللغات احليت -50 

والعمل على  رات النافعة،البتكاوا نونألصلية، للتزود من العلوم واملعارف والف

وخدمة  نشر اإلسالم اما يفإسهوى ت األخرنقل علومنا ومعارفنا إىل اجملتمعا

 اإلنسانية.

 تعويد الطالب العادات الصحية السليمة، ونشر الوعي الصحي.  -51
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ضيْة لقواعد الرياإىل ا تندتس إكساب الطالب املهارات احلركية اليت  -52

ه وجمتمعه يف خدمة دين اجباتهد ولفروالصحية لبناء اجلسم السليم، حتى يؤدي ا

 بات.بقوة وث

مرحلة،  يف كل ئنيناشمسايرة خصائص مراحل النمو النفسي لل  -53

تماعيًّا، اطفيًّا، واجيا، وععقل، وومساعدة الفرد على النمو السوي: روحيًّا

ل للسلوك املوجه األو كون هيتيث حب والتأكيد على الناحية الروحية اإلسالمية

 اخلاص والعام للفرد واجملتمع.

سا توجيههم، وم ة حلسنوطئب تروق الفردية بني الطالالتعرف على الف  -54

 وهلم.ومي هم عدتهم على النمو وفق قدراتهم واستعدادات

ه من أسباب ا ميكن إزالتزالة مى إل علالعناية باملتخلفني دراسيًّا، والعم  -55

 .اجاتهمحفق وتة هذا التخلف، ووضع برامج خاصة دائمة ومؤق

، عماًل بهدي ا أوعقليُّاجسميًّ قنيعوبالطالب امل الرتبية اخلاصة والعناية  -56

 األمة. أبناء يع مجاإلسالم الذي جيعل التعليم محا مشاعا بني

 انيات والفرصاإلمك إتاحةوالهتمام باكتشاف املوهوبني ورعايتهم، ا -57

 اصة.خ وبوضع برامج مة،لعاااملختلفة لنمو مواهبهم يف إطار الربامج 

اص االهتمام اخل ليم معلتعايع بشرية الالزمة، وتنوتدريب الطاقة ال  -58

 بالتعليم املهين.

 صوره، واحلض  سائربه يف رس حب العمل يف نفوس الطالب، واإلشادةغ -59

ة، ويستعان اء كيان األميف بن ثرهأدى معلى إتقانه واإلبداع فيه، والتأكيد على 

 على ذلك مبا يلي:
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ة، حبيث يتاح ية يف املدرسلتطبيقي ابالنواح كوين املهارات العلمية والعنايةت -أ

تاج، وإجراء يف اإلن سهام ، واإلويةليدللطالب الفرصة للقيام باألعمال الفنية ا

 التجارب يف املخابر والورش واحلقول.

رتفع ختلفة، حتى يال املألعمالعلمية اليت تقوم عليها ا دراسة األسس -ب

 كار.بتاالو املستوى اآللي إلنتاج إىل مستوى النهوض

استعادة وقنا، وواسرتداد حق ائنا،يقاظ روح اجلهاد اإلسالمي ملقاومة أعدإ -60

 أجمادنا، والقيام بواجب رسالة اإلسالم.

 مته.أوتربز وحدة  إلسالمناء اقامة الصالت الوثيقة اليت تربط بني أبإ -61

  

 الباب الثالث: أهداف مراحل التعليم

 افهاأهدو رياض األطفالالفصل األول : دور احلضانة و

ز لرتبية وتتميراحل امة من ثل دور احلضانة ورياض األطفال األوليمت -62

 بالرفق يف معاملة الطفولة وتوجيهها.

ة التالية أدوار احليا  ستقبال االالطفل  _بالتنشئة الصاحلة املبكرة  _وهي تهيئ 

 على أساس سليم .

 أهداف دور احلضانة ورياض األطفال

 سمي يف ظروفلي واجلالعقخللقي ونة فطرة الطفل ورعاية منوه اصيا -63

 . إلسالماات تضيطبيعية سوية جلو األسرة ، متجاوبة مع مق

 للفطرة . ملطابقايد ، كوين االجتاه الديين القائم على التوحت -64
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إلسالمية افضائل صه الخذ الطفل بآداب السلوك ، وتيسري امتصاأ -65

 الطفل . ة أمامببحموة وجود أسوة حسنة وقدواالجتاهات الصاحلة ب

رفق من ) بسية ، ونقلة املدر حياة، وتهيئة لل  اجلو املدرسي إيالف الطفل -66

 دته . ع أترابه والرتكة مملشاية الذاتية املركزية ( إىل احلياة االجتماع

مات سرة، واملعلوت امليساسيازويده بثروة من التعابري الصحيحة واألت -67

 سبة لسنه واملتصلة مبا حييط به.املنا

الصحيحة،  لعاداتاويده دريب الطفل على املهارات احلركية، وتعت -68

 .وتربية حواسه ومترينه على حسن استخدامها

م ة أماصو إتاحة الفرمالي،شجيع نشاطه االبتكاري، وتعهد ذوقه اجلت -69

 حيويته لالنطالق املوجَّه.

 ال إرهاق.و غري تدليل ذيبه يفوته إسعاد الطفل)حاجات الطفولة( والوفاء بـ -70

سوي لسلوك غري الوادر اج بعالوالتيقظ حلماية األطفال من األخطار،   -71

 لديهم، وحسن املواجهة ملشكالت الطفولة. 

 فهاالفصل الثاني: املرحلة االبتدائية وأهدا

ئني إعداد الناش عليها تكزير املرحلة االبتدائية هي القاعدة اليت  -72

عا، اء األمة مجيمل أبنتش امةللمراحل التالية من حياتهم، وهي مرحلة ع

خلربات السليمة، وا جتاهاتاال، ووتزويدهم باألساسيات من العقيدة الصحيحة

 واملعلومات واملهارات.

 أهداف التعليم االبتدائي
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 عايته برتبيةطفل ورال فسهنتعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف   -73

 ة اإلسالم.تمائه إىل أمه، وانلغت، وة متكاملة، يف خلقه، وجسمه، وعقلهإسالمي

 فضائل.وك واللسلااب تدريبه على إقامة الصالة، وأخذه بآد  -74

ملهارة العددية، اللغوية، وا ملهارةة اخاصتنمية املهارات األساسية املختلفة و  -75

 واملهارات احلركية.

 وضوعات.ف ا ملتلخم يفعلومات تزويده بالقدر املناسب من امل  -76

افية، ماعية واجلغراالجت ئتهبي تعريفه بنعم اهلل عليه يف نفسه، ويف  -77

 .ئتهليحسن استخدام النَِّعم، وينفع نفسه وبي

عمل مية تقدير الي، وتنكاربتتربية ذوقه البديعي، وتعهد نشاطه اال  -78

 اليدوي لديه.

ود حلقوق، يف حده من امالوت واجباتنمية وعيه ليدرك ما عليه من ال  -79

 ة أمره.اإلخالص لوالطنه، وب وس حسنِّه وخصائص املرحلة اليت مير بها، وغر

، وتدريبه العمل الصاحلولنافع م العلتوليد الرغبة لديه يف االزدياد من ا  -80

 على االستفادة من أوقات فراغه.

   .هحيات احلمر إعداد الطالب ملا يلي هذه املرحلة من -81

  

 االفصل الثالث: املرحلة املتوسطة وأهدافه

بية إسالمية ية الناشئ ترها تربايت، غاملرحلة املتوسطة مرحلة ثقافية عامة  -82

لذي اخصائص الطور ووُّه منها في شاملة لعقيدته وعقله وجسمه وخلقه، يراعى

 ن التعليم.ملعامة ف اهداميرُّ به، وهي تشارك غريها يف حتقيق األ
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 اف التعليم املتوسطأهد

ابطة لسلوكه علها ضوج البمتكني العقيدة اإلسالمية يف نفس الط  -83

 لبه. قيفته وتصرفاته، وتنمية حمبة اهلل وتقواه وخشي

لعامة األصول احتى يلمَّ ب ه،زويده باخلربات واملعارف املالئمة لسنِّت -84 

 واملبادئ األساسية للثقافة والعلوم.

 تتبع العلمي.مل واللتأاده لبحث عن املعرفة، وتعويتشويقه إىل ا  -85

ها بالتوجيه لطالب، وتعهدلدى ا لفةختتنمية القدرات العقلية واملهارات امل  -86

 والتهذيب .

التعاون، وودها اإلخاء ليت يسة اميتربيته على احلياة االجتماعية اإلسال  -87

 وتقدير التبعة، وحتمل املسؤولية.

ة اإلخالص لواللنصح واوح رية دمة جمتمعه ووطنه، وتنمتدريبه على خ  -88

 أمره.

استئناف تمي إليها، وليت ينامة سلحفز همته الستعادة أجماد ُأمَّته امل  -89

 السري يف طريق العزة واجملد.

ألعمال ر فراغه يف ااستثماويدة، عويده االنتفاع بوقته يف القراءة املفت -90

 دهرة قوية.مية مزسالإلعل شخصيته االنافعة، وتصريف نشاطه مبا جي

اعات شإلكيف يواجه ا -بقدر سنه  -تقوية وعي الطالب ليعرف  -91

 لة.دخياملضللة، واملذاهب اهلدامة، واملبادئ ال

 اة.حليل اإعداده ملا يلي هذه املرحلة من مراح  -92

 االفصل الرابع: املرحلة الثانوية وأهدافه
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هم ب وخصائص منوالطال ث سنخلاصة من حيلثانوية طبيعتها اللمرحلة ا -93

فة يلتحق بها خمتل اوتضمُّ فروع اد،عدفيها، وهي تستدعي ألوانا من التوجيه واإل

تشمل: فات املختصة، ا اجلهضعه تحاملو الشهادة املتوسطة وفق األنظمة اليت

سالمية، واجلامعة اإل ،دودار التوحي ية،الثانوية العامة، وثانوية املعاهد العلم

تلفة )من زراعية أنواعها املخبهنية امل اهدومعاهد إعداد املعلمني واملعلمات، واملع

 ملستوى.اهذا  يفوما يستحدث  ية،ياضوصناعية وجتارية(، واملعاهد الفنية والر

رتبية اف العامة للاألهد قيقحت وهذه املرحلة تشارك غريها من املراحل يف

 خلاصة.ا افهداوالتعليم، باإلضافة إىل ما حتققه من أه

 أهداف املرحلة الثانوية

لوجهه،  خالصة عمالتابعة حتقيق الوالء هلل وحده، وجعل األم -94

 لى شرعه.ع - كافة جوانبهايف -ومستقيمة

ب إىل الكون الطال نظرة عم العقيدة اإلسالمية اليت تستقيم بهاد -95

الثقافية واسية يم األساملفاهبده زويواإلنسان واحلياة يف الدنيا واآلخرة، وت

 الدفاع عنه.ووة إليه، عدلاقادرًا على  اإلسالمية اليت جتعله معتزًّا باإلسالم،

 لتوحيد.راية املة لكني االنتماء احلي ألمة اإلسالم احلامت -96

بية اململكة العرخلاص )الوطن قيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام، ولحت -97

اء، وقوة يف لع إىل العليق، وتطألفا يفام السعودية(، مبا يوافق هذه السن، من تس

 اجلسم.

رتة، ر يف هذه الفيت تظهفة العهد قدرات الطالب، واستعداداته املختلت -98

 مها العام.مية يف مفهواإلسال بيةلرتاوتوجيهها وفق ما يناسبه وما حيقق أهداف 
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تتبع الث والتجريب وح البحيق رونمية التفكري العلمي لدى الطالب، وتعمت -99

 السليمة. لدراسةارق طلى املنهجي، واستخدام املراجع، والتعوُّد ع

 -اصلة الدراسةهم ملوعدادتاحة الفرصة أمام الطالب القادرين، وإإ -100

تلف امعية، يف خميات اجللكللعليا، واايف املعاهد  -مبستوياتها املختلفة

 التخصصات.

 ئق.الستوى مب ياةهيئة سائر الطالب للعمل يف ميادين احلت -101

لة الد يف املرحجة البد حاريج عدد من املؤهلني مسلكيا وفنيا لسخت -102

زراعية وجتارية  ل الفنية )مناألعماة وينياألوىل من التعليم، والقيام باملهام الد

 وصناعية( وغريها.

 يمة.ة سلقيق الوعي األسري لبناء ُأسرة إسالميحت -103

 ا.وبدنيًّ وحيابيل الّله ُرب للجهاد يف سإعداد الطال -104

فكرية تهم الشكالمعاية الشباب على أساس اإلسالم، وعالج ر -105

 اح وسالم.ن حياتهم بنجمحلرجة اة لفرتاواالنفعالية، ومساعدتهم على اجتياز هذه 

النافع  ياد من العلماالزد ة يفكسابهم فضيلة املطالعة النافعة والرغبإ -106

الفرد  دهر به شخصيةفيد تزمجه ولى أوقات الفراغ ع والعمل الصاحل، واستغالل

 وأحوال اجملتمع.

اَر اهلدامة األفك طالبكوين الوعي اإلجيابي الذي يواجه به الت -107

 واالجتاهاِت املضللة.

 الفصل اخلامس: التعليم العالي وأهدافه
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ته، واعه ومستوياافة أنكيف  لتعليم العالي هو مرحلة التخصص العمليا -108

تمع املختلفة ت اجملاوسدًّا حلاج هم،اهبعاية لذوي الكفاية والنبوغ، وتنمية ملور

مة وغايتها قق أهداف األلذي حيد افييف حاضرة ومستقبله، مبا يساير التطور امل

 النبيلة.

 أهداف التعليم العالي

فة اإلسالمية لطالب بالثقازويد اتيف  نمية عقيدة الوالء لّله ومتابعة السريت -109

ه العلمية كون إمكانياتالم لتإلسة االيت تشعره مبسؤولياته أمام الّله عن أم

 والعملية نافعة مثمرة.

داء عاليًا، أل  تأهياًل يًّاعداد مواطنني أكفاء مؤهلني علميا وفكرإ -110

ومبادئ  السليمة، ةدييف ضوء العق واجبهم يف خدمة بالدهم، والنهوض بأمتهم،

 اإلسالم السديدة.

مية لتخصصات العلا يف اعليسات الإتاحة الفرصة أمام النابغني للدرا -111

 املختلفة.

لتقدم هم يف جمال الذي يسالمي لقيام بدور إجيابي يف ميدان البحث العا -112

ملالئمة الول السليمة اد احلإجيوات العاملي، يف اآلداب، والعلوم،، واملخرتع

 لوجية(.التكنو)ية نتقملتطلبات احلياة املتطورة واجتاهاتها ال

علوم خلدمة طوع الا يمبلنهوض حبركة التأليف واإلنتاج العلمي ا -113

إلنسانية اناء احلضارة ادي لبلقيا االفكرة اإلسالمية، وميكن البالد من دوره

الحنرافات ااد، وجتنبها والرش لرباىل إعلى مبادئها األصيلة اليت تقود البشرية 

 املادية واإلحلادية.
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ثروة اللغة  رَان، وتنميةغة الق لفعة إىلرمجة العلوم وفنون املعرفة النات -114

 متناول يفعل املعرفة يب، وجيتعرال العربية من " املصطلحات "، مبا يسد حاجة

 أكرب عدد من املواطنني.

ىل اليت تنقل إ "ديدية التجلقيام باخلدمات التدريبية والدراسات "ا -115

د ليه مم جد بععطلعوا ن يأغي ل العمل ما ينباخلرجيني الذين هم يف جما

 خترجهم.

 الباب الرابع: التخطيط ملراحل التعليم

 فالألطض االفصل األول: التخطيط لدور احلضانة وريا

ستوى ء ارتفاع امليا ورال سعشجع الدولة دوار احلضانة ورياض األطفات -116

 الرتبوي يف البالد ورعاية للطفولة.

ال، ورياض األطف حلضانةور االتخطيط إلنشاء دختصة بتعنى اجلهة امل -117

 وباإلشراف عليها.

زمة لسري توجيهات الالئح والللواضع اجلهة املختصة املناهج واألنظمة وات -118

 العمل يف هذه الدور.

هلذا  -اعليميُّا و إداريت -ؤهلةعد اجلهة املختصة الكفاءات الفنية املت -119

 النوع من التعليم.

  

 يةل الثاني: التخطيط للمرحلة االبتدائالفص

 .نواتسدة الدراسة يف املرحلة االبتدائية ست م -120

 يم.التعل غ سنلتعليم يف هذه املرحلة متاح لكل من بلا -121
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لطالب الذين امجيع  يعابضع اجلهات املختصة اخلطط الالزمة الستت -122

 .واتسن هم يف سن التعليم االبتدائي يف خالل عشر

 :فيه ما يلي  يراعى اربةنشاء املدارس يف القرى الصغرية واملتقإ -123

لقرى اا الطالب من ل إليهينق دارس يف مناطق وسطية مناسبةأن تفتح امل -أ

 اجملاورة.

 .اجةام " املعلم الواحد" عند احلأن يؤخذ بنظ -ب

  

 الفصل الثالث: التخطيط للمرحلة املتوسطة

شهادة أ بعد نيل الات،تبدسنو لة املتوسطة ثالث املرحمدة الدراسة يف -124

 ملتوسطة.اشهادة ال نيلاالبتدائية، أو ما يف مستواها، وتنتهي ب

لشهادة ااملي حلمكن ألدراسة يف املرحلة املتوسطة متاحة ما ا -125

 االبتدائية.

 االبتدائية، لشهادةالة راعى فتح املدارس املتوسطة حيث يكثر محي -126

 اورة.ن األماكن اجملطالب مال ليهة يف مكان وسط مناسب ينقل إوجتعل املدرس

  

 ةالفصل الرابع: التخطيط للمرحلة الثانوّي

دة ي بنيل الشها،وتنتهنواتسدة الدراسة يف املرحلة الثانوية ثالث م -127

 أنواعها املختلفة.ب -الثانوية
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 حلامليا أمكن تاحة مهي ملدراسة يف املرحلة الثانوية متنوعة، وا -128

نواع أ كل نوع من قبول يفال روطشالشهادة املتوسطة، وتضع اجلهات املختصة 

 ا يناسبه.لب ملاوتوجيه كل ط ات،اجالتعليم الثانوي، ضمانًا لسدِّ خمتلف احل

روس دوفق ختطيط م -نواعهاعلى خمتلف أ -فتح املدارس الثانويةت -129

 ملنطقة.انيات وطبيعة إلمكاات واجاتنسقه اجلهات التعليمية، وتراعى فيه احل

  

 الفصل اخلامس: التخطيط للتعليم العالي

 عادهلا.و ما يمة ألتعليم العالي يبدأ بعد الثانوية العاا -130

ختلف فروعه مب -و أهليًّاأحكوميا كان  -ضع التعليم العاليخي -131

 للمجلس األعلى للتعليم.

جة البالد ئم حاا يالنشأ اجلامعات والكليات يف اململكة مبُت -132

 وإمكانياتها.

مسؤولياته واصاته اختصكون للجامعات جملس أعلى ويوضح نظامه وي -133

 وطريقة عمله.

 قق التوازن يفشكل حيبلفة نسق التعليم العالي بني الكليات املختي -134

 احتياجات البالد يف خمتلف مرافقها.

 كلما توافرت فةختلت املفتح أقسام للدراسات العليا يف التخصصات -135

 األسباب واإلمكانيات لذلك.

 م.الف مستوياتهلى اختني عنح اجلامعات الدرجات اجلامعية للخرجيمت -136
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سالمية  البالد اإلخرى يفت األتعاون اجلامعات يف اململكة مع اجلامعات -137

 لة.ية أصيالمإس لتحقيق أهداف أمة اإلسالم يف بناء حضارة

م بالبحوث ة يف االهتمالعامليات ااململكة مع اجلامع يف تتعاون اجلامعات -138

وتتبادل  يع املناسبة،التشج ائلوس العلمية واالكتشافات واملخرتعات، واختاذ

 معها البحوث النافعة.

 الي.التعليم الع بحث يفل العتنى باملكتبات واملخابر لتوفري وسائُي -139

  

تقوم فة املواد، ويف كا ميةلنشأ دائرة للرتمجة تتابع األحباث العُت -140

 برتمجتها، لتحقيق تعريب التعليم العالي.

اإلسالم  ُخ العلوم يفة تاريعاليدرس يف الكليات اجلامعية واملعاهد الُي -141

سسات، صاص هذه املؤية اختالمإلسواحلضارة اإلسالمية مبا يوافق اجلامعة ا

 مون.سلملمبا أجنزه ا -يف ميادين اختصاصهم –تعريفا لطالبها 

 اجلامعة اإلسالمية

 العلوم صصني يفمتخ نشأ جامعة ِإسالمية كربى إلعداد علماءت -142

ى ازدهاره، ي، وعماًل علإلسالمااث لرتلاإلسالمية وعلوم اللغة العربية، إحياًء 

 وقيامًا بواجب الدعوة ِإىل اإلسالم.

 شعاع يفركز اإلمكون ظى اجلامعة اإلسالمية برعاية خاصة لتحت -143

هل ط مباشرة بعاة ترتبتقلمس العامل اإلسالمي وغريه، ويكون هلا شخصية

 اململكة.

ُتعنى هذه اجلامعة بالبحوث اإلسالمية، وتقوم برتمجتها ونشرها، وتنظم  -144

 العالقة بينها وبني جامعات العامل لسد فراغ الدراسات اإلسالمية والعربية.
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لقائمة يف الديين ايم لتعلتكون اجلامعة من الكليات ومعاهد ات -145

لعربية، وما علوم اللغة امية وسالاإل اململكة املتخصصة يف دراسة علوم الشريعة

 مية.األمة اإلسال وشؤون بيةلعرينشأ من الكليات خلدمة الشريعة واللغة ا

 قوقية لتخريجات احلدراسعنى كلية الشريعة يف هذه اجلامعة بالُت -146

 .سد حاجة البالدمتخصصني شرعيني حقوقيني ل

إلسالمية كي البالد ب افتح اجلامعة أبوابها لعدد مناسب من طالت -147

 .بواجب دعوته القيامم وساليعودوا إىل بالدهم بعد خترجهم، لنشر اإل

ة محلة الشهاد طها منشرو قبل اجلامعة الطالب الذين تتوافر فيهمت -148

 ا.يعادهل ما أو الثانوية للمعاهد العلمية و دار التوحيد

 كليات البنات

 جمال يفلبالد اجات نشأ كليات للبنات ما أمكن ذلك لسد حاُت -149

 اختصاصهن مبا يتفق والشريعة اإلسالمية.

 الباب اخلامس: أحكام خاصة

 الفصل األول : املعاهد العلمية

رك التعليم لبالد ، وتشاة يف اليميواكب " املعاهد العلمية " النهضة التعت -150

المية وفروع لدراسات اإلساصة باة خناييف مواد الدراسة املناسبة وتعنى ع العام

 اللغة العربية .

ريعة يف علوم الش تخصصاته للؤهل هذا النوع من التعليم الدارسني فيي -151

 ية املالئمة.لكليات النظراسات ي دراال اإلسالمية وفروع اللغة العربية إىل جانب
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قيق ومسلكيا لتح وجيهياا وتءه علميا وتربويعليم أبنايرعى هذا الت -152

مية وعلوم شريعة اإلساليف ال صنيتخصأغراضه األساسية يف كفاية البالد من امل

 اللغة العربية والدعاة إىل اهلل .

  

 الفصل الثاني : تعليم البنات

حلياة امبهمتها يف  لتقوم ميةستهدف تعليم الفتاة تربيتها صحيحه إسالي -153

يام مبا إلعدادها للقوحلة ، صا أمابة بيت ناجحة وزوجة مثالية ، و، فتكون ر

 ب .طبيالتيناسب فطرتها : كالتدريس ، والتمريض ، و

ن ما أمك  الزمةيات المكانهتم الدولة بتعليم البنات ، وتوفر اإلت -154

أنواع  هلن يف ةصوإتاحة الفر يم،الستيعاب مجيع من يصل منهن إىل سن التعل

 د.ة البالاجة حبالئمة لطبيعة املرأة والوافيالتعليم امل

 دور لتعليم إال يفراحل اميع نع االختالط بني البنني والبنات يف مجمي -155

 احلضانة ورياض األطفال.

، ويكون يف قار والعفَّةة والوحلشمتمُّ هذا النوع من التعليم يف جو من اي -156

 كيفيته وأنواعه متفقا مع أحكام اإلسالم.

  

 فصل الثالث: التعليم الفينال

ؤهلني الصاحلني امل عاملنين المهدف التعليم الفين إىل كفاية اململكة ي -157

، واخللق قيدة السليمةهم العفي افريف سائر امليادين واملستويات، الذين تتو

 مهام. يهم منإل وكليالفاضل، وإتقان العمل، وحسن القيام مبا 
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هين، أنواعه، وامللفين بيم اختصة بالتعلت التعليمية املتعنى اجلها -158

 وتدعمه فنيًّا وماليًّا.

نواع ملستويات واألتلف الى خمدد حاجات اململكة من األيدي الفنية عحت -159

، يات املوجودةإلمكانء اضو بشكل جيعلها تكتفي ذاتيا يف مدة تقرر يف

طَّة ع خال، وتوضذا اجمل هل يفواستغالل سائر الطاقات اليت ميكن أن تعم

 حمدودة هلذا الغرض.

دافها، ة مباحيقق أهلدراسيها اوضع مناهج التعليم الفين واملهين وخطتت -160

 يع التطوراتجات ومجحلاة اويراعى أن تكون متنوعة ومرنة لتواجه كاف

 والتطبيقات. ات واملهاراتاخلرب ائرق ساملتجددة يف حقول املعرفة والعمل، ولتحق

ت لسد احتياجا لالزمةهد اومية املختصة املعاحلكُتنشىء اجلهات ا -161

 ها.الصناعية وغريوجارية التوية اململكة من العاملني يف امليادين الزراع

من مكنة اليت تضيع امللتشجتخذ اجلهات التعليمية املختصة وسائل ات -162

يف رجيني للعمل ال أمام اخللة اجمللدواسح اإلقبال على التعليم املهين والفين، وتف

يل النظام الكف وزاراتال تضعواملنشَات والشركات واملؤسسات واملصانع، 

 بتشغيل اخلرجيني وتنظيم أوضاعهم.

  

 الفصل الرابع: إعداد املعلم

ع يمية ويف مجيالتعل هاتكون مناهج إعداد املعلمني يف خمتلف اجلت -163

سلم يفهم ميل  تربية جألمة يفاها نشداملراحل وافية باألهداف األساسية اليت ت

 .نهوض بأمَّتهيف ال هدهل جاإلسالم فهما صحيحا، عقيدة وشريعة، ويبذ
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اد املعلمني د وكليات إعد معاهية يفعنى بالرتبية اإلسالمية واللغة العربُي -164

 ية صحيحة.غة عربول ليةحتى يتمكنوا من التدريس بروح إسالمية عا

لميا علم املؤهل عداد املبإع ولي اجلهات التعليمية املختصة عنايتهات -165

طة لذاتي، وفق ختفاء االكاقق ومسلكيُّا لكافة مراحل التعليم، حتى يتح

 زمنية.

ت ات، ويف كليااملعلمومني توسع اجلهات التعليمية يف معاهد املعلت -166

لزمنية د يف اخلطة االبال اجةد حالرتبية، لكافة املواد، مبا يتكافأ مع س

 احملدودة.

داف ع ما حيقق أهسجما ممن مي واإلدارياختيار اجلهازين التعلييكون  -167

املستوى العلمي، اإلسالمي، و اخللق يف بقةالتعليم اليت ُنمق عليها يف املواد السا

 والتأهيل الرتبوي.

ت اليت تعد الكلياواهد شجع الطالب الذين ينخرطون يف سلك املعي -168

 غريهم. على منة أاعياملعلم بتخصيص امتيازات هلم مادية واجتم

شجع على هم، ويشأن وضع للمعلمني مالك خاص )كادر( يرفع مني -169

ص، ويضمن بأمانة وإخال لتعليمة اسالراالضطالع بهذه املهمة الرتبوية يف أداء 

 استمرارهم يف سلك التعليم.

ة  مسلكّيا خطملؤهلنيري ادريب املعلمني عملية مستمرة، وتوضع لغت -170

هم وجتديد مستوا رفعلني أهيلهم، كما توضع خطة للمؤهللتدريبهم وت

 معلوماتهم وخرباتهم.

يفسح اجملال أمام املعلم ملتابعة الدراسة اليت تؤهله ملراتب أرقى يف جمال  -171

 ختصصه، وتضع اجلهات التعليمية األنظمة احملققة هلذا الغرض.
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لحصول دة الالزمة لعن امل ائية تقل مدة إعداد معلمي املرحلة االبتدال -172

درجييا د املعلمات تة إعدارحلر معلى شهادة الدراسة الثانوية، وجيري تطوي

ية عن املدة وسطة والثانو املتلتنيرحلتحقيق ذلك، وال تقل مدة إعداد معلمي امل

 ي.الالزمة للحصول على شهادة التعليم العال

  

 هدهالفصل اخلامس: مدارس القرآن الكريم ومعا

ا ، قيامهودراسة علوم يم،لقرَان الكرالدولة علي إشاعة حفظ اتعمل  -173

 .هوصيانة تراث بالواجب اإل سالمي يف احلفاظ على الوحي،

 فتح هلذا الغرض نوعان من املدارس:ي -174 

صص  وغريهم، وختسعودينين المة: للراغبني يف حفظ القرآن مدارس مسائي -أ

 هلم جوائز تشجيعية وفق الئحة تنظم ذلك.

لدينية، اله وللعلوم  مدرسنيم، وعاهد نهارية: إلعداد حفظة للقرآن الكريم -ب

نوات فصيلية، والسطة التاخلوج، وإعداد أئمة مساجد، وتوضح الئحتها املنه

 ية.جيعلتشالدراسية والطاقات واجلوائز واملميزات ا

  

 الفصل السادس: التعليم األهلي 

ضع إلشراف ه، وخياحلفة مرجع الدولة التعليم األهلي يف كاتش -175

 اص به.لك النظام اخليوضح ذوا. يًّاجلهات التعليمية املختصة فنيًّا و إدار

ية هات التعليماص باجلخلية لرتخيص بافتتاح املدارس واملعاهد األها -176

 املختصة، وال يسمح به لغري السعوديني.
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ات ه، والواجبفي وافرهاب تجيوضح نظام التعليم األهلي الشروط اليت ي -177

 اليت يلتزم بها.

 التعليم.  مجيع مراحلعامة يفت ال حيق للتعليم األهلي أن مينح الشهاداال -178

 لتالية:اهداف ي األقِّق إشراف الدولة على التعليم األهلحي -179

ن حية ال يقل عوط الصالشرناسب من الرتبية والتعليم ومضمان مستوى  -أ

 مستوى مدارس الدولة.

 م.سالة وفق مقتضيات اإلصحة اجتاه املدرس ضمان -ب

لتوازن بني قيق العدل واسة لتحلمدرلملساعدة املالية اليت تقرر تقدير مدى ا -ج

 خمتلف املدارس األهلية.

تعليم من الرتبية وال أهداف قيقارس واملعاهد األهلية على حتمساعدة املد -د

 ناحية اإلشراف والدعم الفين.

  

 ارلكبحة األميَّة وتعليم االفصل السابع: مكاف

 نوع منلوتدعم هذا ا بار،هتم الدولة مبكافحة األمية وتعليم الكت -180

تعميم الثقافة بني توى األمة، ورفع مسلقا قيالتعليم فنيًّا وماليا و إداريا، وذلك حت

 أفرادها.

ألساسية األمور اقيق ستهدف مكافحة األمية وتعليم الكبار حتت -181

 التالية:

علوم لضروري من الاالقدر م بهم وتزويدهتنمية حب الّله وتقواه يف قلوب -أ

 الدينية.
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 ءة والكتابة ومبادئ احلساب.تعليم القرا -ب

 لتوعية العامة يف شؤون احلياة.ا -ج

 .  التدريسية املوادوية صيلويوضح املنهج مستوى الدراسة واخلطة التف

ائمة على منية قزطة خ وضع من قبل اجلهات التعليمية املختصةت -182

الوزارات  فيذهانتوتتعاون يف  ية،ألمااإلحصاء الستيعاب األميني، والقضاء على 

 واملصاحل املعنية.

 ني:كون فرتة املكافحة والتعليم على مرحلتت -183

 مية.و األحمادة وىل: وتنتهي باحلصول على شهاملرحلة األ -أ

 ية.بتدائاال ةانية: املتابعة لنيل الشهاداملرحلة الث -ب

ميني بأهمية شعراألتليت اسهم وسائل اإلعالم يف التوعية العامة ت -184

 .كنةملمالتعليم، وتساعدهم بالربامج التعليمية ا

مية وتعليم فحة األمكا شجع األفراد واجلماعات على اإلسهام يفي -185

 الكبار حتت إشراف اجلهات املختصة.

 الليم، ولتعلنوع من املدارس األهلية يف هذا ااتسهم  -186

 عليم األهلي.ًا لنظام التيه وفقر فقرتصرف إعاناتها إال إذا شاركت بنصيبها امل

مكانياتها، إء وفق لنساتوىل اجلهات املختصة حمو األمية بني ات -187

 إلسالم.افقًا ألحكام وملرأة ايم تعلبوتكيف براجمها مبا حيقق األهداف اخلاصة 

  

 م اخلاص باملعوقنيالفصل الثامن: التعلي
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ا، وتوضع يا أو جسميًّني ذهنعوقعنى الدولة وفق إمكانياتها بتعليم املُت -188

 تهم.االوح مناهج خاصة ثقافية وتدريبية متنوعة تتفق

افة زويدهم بالثققني،وتملعوهدف هذا النوع من التعليم إىل رعاية اي -189

ئقة بالوسائل هارات الالملا علىوتدريبهم  اإلسالمية والثقافة العامة الالزمة هلم،

 ق قدراتهم.ى يوافستومضل املناسبة يف تعليمهم، للوصول بهم إىل أف

 لعربية.علوم اللغة اودينية م العنى يف مناهج تعليم املكفوفني بالعلوُي -195

روع هذا فرع من كل فبضع اجلهات املختصة خطة مدروسة للنهوض ت -191

 ه.سري الئحة تنظمالتعليم حتقق أهدافه، كما تضع 

  

 الفصل التاسع: رعاية النابغني

احة توجيهها، وإتواهبهم ة مورعى الدولة النابغني رعاية خاصة لتنميت -192

 الفرصة أمامهم يف جمال نبوغهم.

سة اخلاصة الدرا رامجضع اجلهات املختصة وسائل اكتشافهم، وبت -193

 بهم، واملزايا التقديرية املشجعة هلم.

ع تعهدهم ن قدراتهم، ممتفادة السلحث العلمي أ للنابغني وسائُل البُتهيَّ -194

 بالتوجيه اإلسالمي.

  

 الباب السادس: وسائل الرتبية والتعليم

 الفصل األول: القائمون على التعليم

 اختيار القائمني على الرتبية والتعليم
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ة علميلكفاية الان ذوي مليم تم اختيار القائمني على الرتبية والتعي -195

 يل.والرتبوية والفنية واخللق اإلسالمي النب

  

 الدروات التدريبية

 ية والتجديدةلتدريبات اعطى اجلهات املختصة عناية كافية للدورت -196

 .ارات اجلديدةوامله ماتعلوودورات التوعية لرتسيخ اخلربات وكسب امل

فيها،  لعاملةجهزة اية واألعليمتناول التدريب كافة جوانب العملية التي -197

 طرق تنفيذها،اجها ومنهورة وتوضع برامج للدورات حيدد فيها غرض الدو

 عليها. قائمنيال يف وتقوميها، والشروط اليت ينبغي أن تتوافر

أسسه، وتربز وعامله موضح ري بعد إقرار أي منهج دورة توعية، وتجت -198

ني األوائل واملدرس تشنيع املفموه اضعأهذافه وتبني طرق تنفيذه، ويشرتك فيها و

 لم.ملعب اومن يشارك يف تأليف الكتاب املدرسي وكتا

  

 الفصل الثاني: الوسائل املدرسية

 املدرسة

ى أحسن وإعدادهم عل لناشئةية املدرسةهي البيئة اخلاصة املقصودة لرتبا -199

 .بالدهمم ومتهوجه ألفضل مايصلحون له يف خدمة دينهم وأ

ققة حمشاطها نوجه جهزتها ونظامها وأكامل أبتكون املدرسة  -200

 ا.ا يتعارض معهن كل مة ماليللسياسة التعليمية واألهداف الرتبوية، خ

 ها.عمل فيال سريويوضح "النظام الداخلي" تفصيل مهماتها و
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يضاح يات وسائل اإلوالكل عاهدوفر اجلهات التعليمية يف املدارس واملت -201

 ة.داف التعليميق األهقيحتى اعد علالبصرية والسمعية والتدريبية مبايس

ات درسية ومكتببات اململكتاعنى اجلهات التعليمية املختصة بإنشاء ت -202

ب التعليمية ملصادر والكتاجع واملرت االفصول، وتنميتها، وتوفر يف هذه املكتبا

هداف فة الكتب األقق كان حتألى عوالتثقيفية املناسبة للطالب واملدرسني، 

 م.اإلسال مع عارضالتعليم، وختلو من كل ما يتاملتوخاة من 

صحية فر الشروط اله وتوانظامكون البناء املدرسي الئقا يف مستواه وي -203

 فيه، وافيا بأغراض الدراسة.

 ق للصالة.ان الئ مكيفعنى يف األبنية املدرسية بإقامة مسجد ي -204

 .وقائيةت أووفر العناية الصحية للطالب عالجية كانت -205

  

 املناهج

الرتبية  امة من وسائلسيلة هها وعنى الدولة باملناهج الدراسية باعتبارت -206

 والتعليم.

 تكون هذه املناهج: ينبغي ان -207

 ظامها.سس نإلسالم ومن مقومات األمة وأمنبثقة من ا -أ

 ها.هدافأات األمة، وترمي إىل حتقيق موافقة حلاج -ب

 ناسبة ملستوى الطالب.م -ج

 يم.التعل هداف الدارسني وألقة للمستوى املطلوب يفحمق -د

 حوال.واأل رنة، وتوافق خمتلف البيئاتمتوازنة، وم -هـ
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 تتضمن املناهج: -208

 تعليم.ية واللرتبوارتباطه بهدف الدولة من ا اهلدف العام -أ

 العلمية. املادةية واصة بكل من املرحلة التعليماألهداف اخل -ب

اخللقية وهات الفكرية اإلجتاولية لعلمية واملهارات العمديد املستويات احت -ج

 اليت ينبغي أن حتققها.

 نهج.اف وتطبيق املاألهد قيقليت تقود خطوات املعلم يف حتالتوجيهات ا -د

 ملنهج.غراض اق ألرسي املرافق للدروس واحملقالنشاط املد -هـ

 ذف كل وحدة من وحدات املنهج.ه -و

 ياس تقدم الطالب فيه.ق -ز

ليم اللغة، سسالم، اإل كون الكتاب املدرسي منسجما مع مقتضياتي -209

 قية.واخلل ليةلعموافيا بأهداف املنهج ومقاصده العلمية وا

واإلجراءات  لكتاب"اف اوضح نظام التخطيط للكتاب املدرسي "أوصي -210

 املناسبة ليكون على أفضل الوجوه.

لم( الذي ب املعبـ )كتا –حسب احلاجة  –التعليمية  تعنى اجلهات -211

مادة على  يعني معلم كلوعليم، التة ويساعد على توضيح سياسة الدولة يف الرتبي

ال مساعدا يكما يكون دل بوية،الرتة وحتقيق أهداف املنهج من النواحي التعليمي

 يف حسن استخدام الكتاب املدرسي.

 االمتحانات

عما  –يف دقة ونزاهة  –جتري اجلهات التعليمية االمتحانات للكشف  -212

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.

مبختلف  –س يت تقيى العنى اجلهات املختصة باالختبارات األخرت -213

 ، توطئة حلسناداتهمتعدم واسقدرات الطالب ومواهبهم وميوهل –لوسائل ا

 .مالألعتوجيههم إىل مايصلحون له من الدراسات وا

م والكتاب من املنهج واملعل – نبهاقوًّم العملية التعليمية يف خمتلف جوات -214

ج اسة نتائوذلك عن طريق در –ا ريهوغ وطرائق التدريس وأساليب "التوجيه الفين"

 .االمتحانات واستخدام سائر وسائل التقويم

  

 رعاية الشباب

سب ختطيط وجهة حية مهتم اجلهات املختصة برعاية الشباب رعات -215 

ه ستهدف التوجيوفة، يعرامل تضعه جلنة خمتارة من الشخصيات اإلسالمية

 لتدريب علىالثقافية، واوفكرية ال اهباإلسالمي والرعاية اخللقية، وتنمية املو

 حياة القوة والرجولة والنشاط.

  

 الفصل الثالث: الوسائل العامة

 املكتبات

ملراجع ه املكتبات ايف هذ توفرعنى الدولة بإنشاء املكتبات العامة، وت -216

 نمية الفكر.تساعد على ت ة اليتاسبملنواملصادر والكتب التعليمية والتثقيفية ا

  

 الكتب والصحف والنشرات
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عد الفنون، وتساولعلوم اافة كملثمر املفيد يف التأليف اتشجع الدولة  -217

مل على تفاع به، وتعم االنعميوت كتابها اإلسالميني على نشر الكتاب اجليد

 قة لذلك.النشر احملق شروعات ميففر إحياء تراثنا اخلالد، كما تسهم بنصيب وا

و كة أاخل اململددة من لوارهتم الدولة مبراقبة الكتب الصادرة أوات -218

أهدافها وتها الفكرية اجتاهاة وألمخارجها، فال يسمح إال مبا يالئم عقيدة ا

 التعليمية.

منسجمة مع  -اخلاصوالعام منها  -كون الصحف واجملالتت -219

 .الغايةة وفكرأهداف التعليم يف التوجيه والرتبية، وال

 درسية يفصحف املن العمل اجلهات التعليمية على االستفادة مت -220 

لقويم الذي ا عن املنهج صادقًا ًاعبريالتوجيه، وتقوم بإصدار جملة خاصة تعرب ت

 على رفع عنى بها، عماًلليت ُتاية رتبارتضته اململكة لتعليم أبنائها، وروح ال

 مستوى ُأسرة التعليم.

النشرات  -اجةكلما دعت احل -صدر اجلهات التعليمية املختصةت -221

از الفين إلداري واجلهاجلهاز الك ذعد دارية حتى يساالتثقيفية والتوجيهية واإل

 على تطبيق السياسة التعليمية.

  

 مناهج التثقيف العام

 توى اإلسالميع املسترف ضع اجلهات املختصة مناهج تثقيفية عامةت -222

لتوعية ااعية، وحتقق االجتمة ولقيللفرد واجملتمع من النواحي الفكرية واخل

 ت.ن يف كافة املستوياالشاملة ملختلف الشؤو
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لفكرة لشباب ختدم اعاية اد ورسائل اإلعالم والنشر والتوعية واإلرشاو -223

ن عيمية، وتوجه لعللسياسة الت -وسائلهاويف أهدافها  -اإلسالمية وختضع

 طريق اجمللس األعلى للتعليم.

ية، سية والتدريبالدرا امجضع إلشراف اجلهات التعليمية مجيع الربخت -224

 ؤسسات.زارات أو املها الوقيمتيت نوادي واملراكز الثقافية واملعاهد الوال

  

 وسائل اإلعالم

حقيق أغراض هد لتمتليت اسهم وسائل اإلعالم يف التوعية العامة ت -225

مية روح ا تسهم يف تنها، كمفيذتن التعليم، و إزالة العقبات اليت حتول دون

ا مللوصول إىل  ت التعليمية،اجلها مع اوناإلجيابية بني اجملتمع واملدرسة يف التع

 ه.وجوحيقق أهداف الرتبية والتعليم على خري ال

الب من ام ثقافة الط، إلمتلعامعاون وسائل اإلعالم يف محلة التثقيف ات -226

 جهة ُأخرى. ايف منلثقاهم جهة، وتزويد أفراد األمة مبا يرفع مستوا

  

 الباب السابع: نشر العلم

لد بوسائل يف أي افة الة بكافة اإلسالميولة على نشر الثقتعمل الد -227

 كان.

األمور بمم والشعوب ول واألالد سهم الدولة يف نشر العلم واملعرفة بنيت -228

 اآلتية:

إجياد منح دراسية حيددها اجمللس األعلى للتعليم يف املراحل التعليمية  -أ

 باململكة.
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 زويد بعض الدول باملدرسني.ت -ب

صحف ة بالكتب والالعام تباتس والكليات واملكد املعاهد واملدارتزوي -ج

 والنشرات املفيدة.

  

 الباب الثامن: متويل العلم

اقاتها، تثمار سائر طيف اس نطلقعترب الدولة أن الطاقة البشرية هي املت -229

ساس التنمية التثقيف هي أعليم والتة ووأن العناية بهذه الطاقة عن طريق الرتبي

 ة.العام

لتعليمية اجة البالد احتواجه يم لراعي الدولة زيادة نسبة ميزانية التعلت -230

لطالب يف اجلد ة. ولدرجات االعام نيةيزااملتزايدة، وتنمو هذه النسبة مع منو امل

 واالستقامة.

  

 الباب التاسع: أحكام عامة

فة أنواعه يم بكالتعلاشكل جملس أعلى للتعليم يشرف على شؤون ي -231

اصه جه اختصوأ ويوضح نظامه كة،مراحله وسائر التثقيف التوجيه يف اململو

 ومسؤولياته وطريقة عمله.

غراض ل لتحقيق األله يعموسائولتعليم بكافة أنواعه ومراحله وأجهزته ا -232

رد ىل إصالح الفيسعى إ، واتهاإلسالمية، وخيضع ألحكام اإلسالم ومقتضي

 صاديا.اقتو اجتماعياوالنهوض باجملتمع خلقيا وفكريا و

التعليم جماني يف كافة أنواعه ومراحله فال تتقاضى الدولة رسوما  -233

 دراسة عليه.
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يم ينة من التعلواع مع أنيفقوم الدولة بصرف مكافآت وقتية للطالب ت -234

 والتدريب.

حني  نظر فيها بنيادة الوإع كون تقدير هذه املكافآت وحتديد جهاتهاي -235

ئاتها املكافآت وف دد نسبحي لذيصاص اجمللس األعلى للتعليم اوآخر من اخت

 مة.الستقاوا جلداتبعا لنوعية التعليم ولدرجات الطالب يف 

كَة وفقأ عها يف اململف أنواختالوفر الدولة فروع التعليم العالي على ات -236

 عليم.لى للتألعالس حلاجات البالد والسياسة اليت يضعها اجمل

 وفيقوالّله ولي الت

 


