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الراجحيعبدهللا

رؤيةإطالقلىعأعوامخمسةمروربمناسبةومنسوباتهامنسوبيهاوجميعبجدةللتعليمالعامةاإلدارةتحتفي

منوذلكم،2016عامفيسلمانبنمحمداألميرامللكيالسموصاحبالعهدوليأعلنهاوالتي،2030اململكة

برزإعالميةحملةخالل
ُ
والجهوديةاملاضالفترةخاللالوطنيةللرؤيةتحققتالتياملكاسبخاللهامنت

.ةاملختلفالتعليميةالتواصلوسائلعبرتناولهاخاللمنذلكسبيلفيبذلتالتياملخلصة

2030ةاململكرؤيةإلطالقالخامسةالذكرى أناملسعوديسعدالدكتور بجدةللتعليمالعاماملديروأكد

جميعيفنوعيةونقلةشاملةخططمناملباركةالرؤيةتضمنتهوماوقيادتهالوطنبهذانفخرتجعلنا

إلىتسعىيالتالرؤيةلهذهالبارزةاألهدافأهمأحدُيعدالذيالتعليمقطاعضمنهاومنواملجاالت،القطاعات

الذيعد،بُ عنالتعليمحققهمماذلكعلىأدلوليسالشأن،هذافيالعالمبلدانكبرى لينافستطويره

.الجائحةظلفيالعاملياملستوى علىقياسيةنتائجمن،2030اململكةرؤيةيواكب

رؤيةتحقيقرحلةمنالتاليةاملرحلةانطالقالوطنيشهد،2021عاممنالثانيالربعبدايةومع":وأضاف

عنى2025عامإلىتستمرالتي،2030اململكة
ُ
لوباملطالزخمعلىوالحفاظاإلنجازعجلةودفعبالتنفيذوت

 اإلصالحات،ملواصلة
ً

فيالواقعأرضلىعوتتحققتتبلور اإلنجازاتلنرى الرؤية،مستهدفاتتحقيقإلىوصوال

ناتمنهللابمشيئةاملنظور املستقبل
ّ
أسسوأرستواضحةنتائجتحقيقفيأسهمتالتيالتحول،ممك

بنمانسلامللكالشريفينالحرمينخادموحزمعزمفيمتمثلةالرشيدةالقيادةومتابعةبدعمالنجاح،

."هللاحفظهمسلمانبنمحمداألميراألمينعهدهوليورؤيةعبدالعزيز،

2030تحتفي بمرور خمسة أعوام على رؤية " تعليم جدة"



إطالقعلىعوامأخمسةمروربمناسبةومنسوباتهامنسوبيهاوجميعبجدةللتعليمالعامةاإلدارةتحتفي
م2016عامفيسلمانبنمحمداألميرامللكيالسموصاحبالعهدوليأعلنهاوالتي2030اململكةرؤية

 خاللمنوذلك
ً
 حملة

ً
برزإعالمية
ُ
املاضيةالفترةلخالالوطنيةللرؤيةتحققتالتياملكاسبخاللهامنت

.املختلفةيميةالتعلالتواصلوسائلعبرتناولهاخاللمنذلكسبيلفيبذلتالتياملخلصةوالجهود

ملكةاملرؤيةإلطالقالخامسةالذكرى أناملسعوديسعدالدكتور بجدةللتعليمالعاماملديروأكد
فينوعيةلةونقشاملةخططمناملباركةالرؤيةتضمنتهوماوقيادتهالوطنبهذانفخرتجعلنا2030
الرؤيةهلهذالبارزةاألهدافأهمأحدُيعدالذيالتعليمقطاعضمنهاومنواملجاالت،القطاعاتجميع
التعليمحققهامذلكعلىأدلوليسالشأن،هذافيالعالمبلدانكبرى لينافستطويرهإلىتسعىالتي
،الجائحةظلفيالعاملياملستوى علىقياسيةنتائجمن،2030اململكةرؤيةيواكبالذيُبعد،عن

 
ً
قتحقيرحلةمنالتاليةاملرحلةانطالقالوطنيشهد،2021عاممنالثانيالربعبدايةومعأنهمضيفا
عنى2025عامإلىتستمرالتي،2030اململكةالرؤية

ُ
علىوالحفاظاإلنجازعجلةودفعبالتنفيذوت

 اإلصالحات،ملواصلةاملطلوبالزخم
ً

تتبلور اتاإلنجاز لنرى الرؤية،مستهدفاتتحقيقإلىوصوال
ناتمنهللابمشيئةاملنظور املستقبلفيالواقعأرضعلىوتتحقق

ّ
تحقيقفيأسهمتيالتالتحول،ممك

مخادوحزمعزمفيمتمثلةالرشيدةالقيادةومتابعةبدعمالنجاح،أسسوأرستواضحةنتائج
حفظهم"لمانسبنمحمداألميراألمينعهدهوليورؤيةعبدالعزيز،بنسلمانامللكالشريفينالحرمين

."هللا

أنهيرانالصقحمودجدةتعليمباسمالرسميواملتحدثواالتصالاإلعالمإدارةمديرأوضحجهتهمن
إبرازخاللمنوذلك2030رؤيةإطالقعلىأعوامخمسةمروربمناسبةإعالميةحملةتدشينتم

علىتعملتيالالرشيدةالقيادةجهودعلىالضوءوتسليطوأهدافهاومرتكزاتهاالوطنيةالرؤيةمكاسب
بالشكلوإبرازهافةاملختلالتعليميةالتواصلوسائلعبراملاضيةالفترةخاللتحققماوتناول تحقيقها،

.الوطنيةاملناسبةهذهفيللمشاركةالتعليميللمجتمعالفرصةإتاحةمعالالئق

2030تعليم جدة يحتفي بمرور خمسة أعوام على رؤية 



إطالقعلىمأعواخمسةمروربمناسبةومنسوباتهامنسوبيهاوجميعبجدةللتعليمالعامةاإلدارةتحتفي
م2016عامفيسلمانبنمحمداألميرامللكيالسموصاحبالعهدوليأعلنهاوالتي2030اململكةرؤية

 خاللمنوذلك
ً
 حملة

ً
برزإعالمية

ُ
املاضيةلفترةاخاللالوطنيةللرؤيةتحققتالتياملكاسبخاللهامنت

.املختلفةةالتعليميالتواصلوسائلعبرتناولهاخاللمنذلكسبيلفيبذلتالتياملخلصةوالجهود

2030لكةاملمرؤيةإلطالقالخامسةالذكرى أناملسعوديسعدالدكتور بجدةللتعليمالعاماملديروأكد
جميعفينوعيةونقلةشاملةخططمناملباركةالرؤيةتضمنتهوماوقيادتهالوطنبهذانفخرتجعلنا

تسعىلتياالرؤيةلهذهالبارزةاألهدافأهمأحدُيعدالذيالتعليمقطاعضمنهاومنواملجاالت،القطاعات
الذيُبعد،عنالتعليمحققهماذلكعلىأدلوليسالشأن،هذافيالعالمبلدانكبرى لينافستطويرهإلى

 الجائحة،ظلفيالعاملياملستوى علىقياسيةنتائجمن،2030اململكةرؤيةيواكب
ً
بدايةمعو أنهمضيفا

التي،2030اململكةالرؤيةتحقيقرحلةمنالتاليةاملرحلةانطالقالوطنيشهد،2021عاممنالثانيالربع
عنى2025عامإلىتستمر

ُ
اإلصالحات،ةملواصلاملطلوبالزخمعلىوالحفاظاإلنجازعجلةودفعبالتنفيذوت

 
ً

املنظور املستقبلفيالواقعأرضعلىوتتحققتتبلور اإلنجازاتلنرى الرؤية،مستهدفاتتحقيقإلىوصوال
ناتمنهللابمشيئة

ّ
بدعمح،النجاأسسوأرستواضحةنتائجتحقيقفيأسهمتالتيالتحول،ممك

ورؤيةدالعزيز،عببنسلمانامللكالشريفينالحرمينخادموحزمعزمفيمتمثلةالرشيدةالقيادةومتابعة
."هللاحفظهم"سلمانبنمحمداألميراألمينعهدهولي

تمأنهنالصقيراحمودجدةتعليمباسمالرسميواملتحدثواالتصالاإلعالمإدارةمديرأوضحجهتهمن
مكاسبإبرازخاللمنوذلك2030رؤيةإطالقعلىأعوامخمسةمروربمناسبةإعالميةحملةتدشين
تحقيقها،لىعتعملالتيالرشيدةالقيادةجهودعلىالضوءوتسليطوأهدافهاومرتكزاتهاالوطنيةالرؤية
معالالئقالشكلبوإبرازهااملختلفةالتعليميةالتواصلوسائلعبراملاضيةالفترةخاللتحققماوتناول 
.الوطنيةاملناسبةهذهفيللمشاركةالتعليميللمجتمعالفرصةإتاحة

2030تعليم جدة يحتفي بمرور خمسة أعوام على رؤية 



إطالقعلىعوامأخمسةمروربمناسبةومنسوباتهامنسوبيهاوجميعبجدةللتعليمالعامةاإلدارةتحتفي
م2016عامفيسلمانبنمحمداألميرامللكيالسموصاحبالعهدوليأعلنهاوالتي2030اململكةرؤية

 خاللمنوذلك
ً
 حملة

ً
برزإعالمية
ُ
املاضيةالفترةلخالالوطنيةللرؤيةتحققتالتياملكاسبخاللهامنت

.املختلفةيميةالتعلالتواصلوسائلعبرتناولهاخاللمنذلكسبيلفيبذلتالتياملخلصةوالجهود

ملكةاملرؤيةإلطالقالخامسةالذكرى أناملسعوديسعدالدكتور بجدةللتعليمالعاماملديروأكد
فينوعيةلةونقشاملةخططمناملباركةالرؤيةتضمنتهوماوقيادتهالوطنبهذانفخرتجعلنا2030
الرؤيةهلهذالبارزةاألهدافأهمأحدُيعدالذيالتعليمقطاعضمنهاومنواملجاالت،القطاعاتجميع
التعليمحققهامذلكعلىأدلوليسالشأن،هذافيالعالمبلدانكبرى لينافستطويرهإلىتسعىالتي
،الجائحةظلفيالعاملياملستوى علىقياسيةنتائجمن،2030اململكةرؤيةيواكبالذيُبعد،عن

 
ً
قتحقيرحلةمنالتاليةاملرحلةانطالقالوطنيشهد،2021عاممنالثانيالربعبدايةومعأنهمضيفا
عنى2025عامإلىتستمرالتي،2030اململكةالرؤية

ُ
علىوالحفاظاإلنجازعجلةودفعبالتنفيذوت

 اإلصالحات،ملواصلةاملطلوبالزخم
ً

تتبلور اتاإلنجاز لنرى الرؤية،مستهدفاتتحقيقإلىوصوال
ناتمنهللابمشيئةاملنظور املستقبلفيالواقعأرضعلىوتتحقق

ّ
تحقيقفيأسهمتيالتالتحول،ممك

مخادوحزمعزمفيمتمثلةالرشيدةالقيادةومتابعةبدعمالنجاح،أسسوأرستواضحةنتائج
حفظهم"لمانسبنمحمداألميراألمينعهدهوليورؤيةعبدالعزيز،بنسلمانامللكالشريفينالحرمين

."هللا

أنهيرانالصقحمودجدةتعليمباسمالرسميواملتحدثواالتصالاإلعالمإدارةمديرأوضحجهتهمن
إبرازخاللمنوذلك2030رؤيةإطالقعلىأعوامخمسةمروربمناسبةإعالميةحملةتدشينتم

علىتعملتيالالرشيدةالقيادةجهودعلىالضوءوتسليطوأهدافهاومرتكزاتهاالوطنيةالرؤيةمكاسب
بالشكلوإبرازهافةاملختلالتعليميةالتواصلوسائلعبراملاضيةالفترةخاللتحققماوتناول تحقيقها،

.الوطنيةاملناسبةهذهفيللمشاركةالتعليميللمجتمعالفرصةإتاحةمعالالئق

2030تعليم جدة يحتفي بمرور خمسة أعوام على رؤية 





أسسوضعفياملباركةللرؤيةالرائدالدور نستشعر،2030اململكةرؤيةإلطالقالخامسةالذكرى فيإننا:املسعوديسعدالدكتور جدةبمحافظةللتعليمالعاماملديرأكد

البارزةاألهدافأهمأحدعديُ الذيالتعليمقطاعضمنهاومنواملجاالت،القطاعاتجميعفياملنظور املستقبلفيوستشهدهااململكةتشهدهاالتيالشاملةالتطويرخطط

نتائجمن،2030لكةاملمرؤيةيواكبالذيُبعد،عنالتعليمحققهماذلكعلىأدلوليسالشأن،هذافيالعالمبلدانكبرى لينافستطويرهإلىتسعىالتيالرؤيةلهذه

.الجائحةظلفيالعاملياملستوى علىقياسية

عنى2025عامإلىتستمرالتي،2030اململكةرؤيةتحقيقرحلةمنالتاليةاملرحلةانطالقالوطنيشهد،2021عاممنالثانيالربعبدايةمعأنهإلىوأشار
ُ
ودفعبالتنفيذوت

 اإلصالحات،ملواصلةاملطلوبالجهدعلىوالحفاظاإلنجازعجلة
ً

ناتمنواقعالأرضعلىوتتحققتتبلور اإلنجازاتلنرى الرؤية،مستهدفاتتحقيقإلىوصوال
ّ
التحول،ممك

وحزمعزمفيتمثلةمالرشيدةالقيادةومتابعةبدعمالنجاح،أسسوأرستواملجتمع،واالقتصادالحكوميالعملمنظومةصعيدعلىواضحة،نتائجتحقيقفيأسهمتالتي

."هللاحفظهم"سلمانبنمحمداألميراألمينعهدهوليورؤيةعبدالعزيز،بنسلمانامللكالشريفينالحرمينخادم

مبادراتلتحقيقدبجيعملون الذينالوطنوبناتبأبناءكذلكنفخروأنالرؤيةأهدافلتحقيقاملستمروالدعماالهتمامتوليالتيبقيادتنانفخرأنلناحقأنهوقال

.وواعدمشرق ملستقبلبالوطنللوصول والقطاعات،واملجاالتالجهاتمختلففيالرؤية

ستضع التعليم 2030رؤية المملكة : المدير العام.. بمناسبة مرور خمس سنوات على إطالقها

في مصاف الدول المتقدمة



رؤيةإطالقلىعأعوامخمسةمروربمناسبةومنسوباتهامنسوبيهاوجميعبجدةللتعليمالعامةاإلدارةتحتفي
منوذلكم2016عامفيسلمانبنمحمداألميرامللكيالسموصاحبالعهدوليأعلنهاوالتي2030اململكة
 مجموعةخالل

ً
 حملة

ً
املاضيةرةالفتخاللالوطنيةللرؤيةتحققتالتياملكاسبخاللهامنتبرزإعالمية

.ملختلفةاالتعليميةالتواصلوسائلعبرتناولهاخاللمنذلكسبيلفيبذلتالتياملخلصةوالجهود

2030ةاململكرؤيةإلطالقالخامسةالذكرى أناملسعوديسعدالدكتور بجدةللتعليمالعاماملديروأكد
جميعيفنوعيةونقلةشاملةخططمناملباركةالرؤيةتضمنتهوماوقيادتهالوطنبهذانفخرتجعلنا

إلىتسعىيالتالرؤيةلهذهالبارزةاألهدافأهمأحدُيعدالذيالتعليمقطاعضمنهاومنواملجاالت،القطاعات
يواكبالذيعد،بُ عنالتعليمحققهماذلكعلىأدلوليسالشأن،هذافيالعالمبلدانكبرى لينافستطويره

 الجائحة،ظلفيالعاملياملستوى علىقياسيةنتائجمن،2030اململكةرؤية
ً
الثانيالربعةبدايومعأنهمضيفا

عامإلىتستمرالتي،2030اململكةالرؤيةتحقيقرحلةمنالتاليةاملرحلةانطالقالوطنيشهد،2021عاممن
عنى2025

ُ
 و اإلصالحات،ملواصلةاملطلوبالزخمعلىوالحفاظاإلنجازعجلةودفعبالتنفيذوت

ً
تحقيقإلىصوال

منهللامشيئةباملنظور املستقبلفيالواقعأرضعلىوتتحققتتبلور اإلنجازاتلنرى الرؤية،مستهدفات
نات

ّ
الرشيدةيادةالقومتابعةبدعمالنجاح،أسسوأرستواضحةنتائجتحقيقفيأسهمتالتيالتحول،ممك

محمداألميرناألميعهدهوليورؤيةعبدالعزيز،بنسلمانامللكالشريفينالحرمينخادموحزمعزمفيمتمثلة
."هللاحفظهم"سلمانبن

تمأنهالصقيرانحمودجدةتعليمباسمالرسميواملتحدثواالتصالاإلعالمإدارةمديرأوضحجهةمن
الرؤيةمكاسبإبرازخاللمنوذلك2030رؤيةإطالقعلىأعوامخمسةمروربمناسبةإعالميةحملةتدشين
ماوتناول قها،تحقيعلىتعملالتيالرشيدةالقيادةجهودعلىالضوءوتسليطوأهدافهاومرتكزاتهاالوطنية
الفرصةإتاحةمعقالالئبالشكلوإبرازهااملختلفةالتعليميةالتواصلوسائلعبراملاضيةالفترةخاللتحقق

.الوطنيةاملناسبةهذهفيللمشاركةالتعليميللمجتمع

2030تعليم جدة يحتفي بمرور خمسة أعوام على إطالق رؤية 













هـ،1443/1442القادمالدراس يللعاماملدارساستعداداتبخصوصتعميًماالتعليم،وزارةأصدرت

.السالمةأدواتوحصراملدارسجاهزيةقياسوبداية

تحسينملتشاملخاطر،منوخاليةآمنةمدرسيةبيئةتوفيرعلىحرًصايأتيذلكأنالتعميم،وأوضح

.وصيانتهااملدارسفيالسالمةوسائل

.هـ15/9/1442أقصاهموعدفيلديهاالسالمةأدواتبحصراملدارسالتعميم،وطالب

تستعد للعام الدراسي القادم بتوفير بيئة مدرسية آمنة” التعليم“



الدهاسعبدهللا

الثانيالدور اراتاختبتجري أنعلىوالثانوية،املتوسطةاملرحلتيننتائجالقادمالخميسالتعليموزارةتعلن

 بعذراالختبارعنالغائبينوالطالباتللطالب
ً
.القادماألحدمناعتبارا

 بذلكمختتمةالحالي،للعامالدراس يالعامنهايةاختباراتعنالستارأمسالوزارةوأسدلت
ً
 دعاما

ً
راسيا

كورونافايروسجائحةاستمرارجراءالنهائية،االختباراتذلكفيبما(بعدعن)فيهالتعليمنظامكانبالكامل

.التواليعلىالثانيللعام

املرحلتينفيوالطالبةالطالبحصول ضرورة1441عامفيعدلتالتيالطالبتقويمالئحةواشترطت

 درجتين؛يساوي ماوهواالختباردرجةمن٪20علىوالثانويةاملتوسطة
ً
صلالفنهايةاختباراتدرجةألننظرا

ممنطالباتوالالطالببعضنتائجإرباكفيالشرطيةالنسبةوتسببت.درجاتعشرمنالعامونهايةاألول 

النهائيةالدرجةمن٪٧5إلىتصلعاليةدرجاتعلىحصولهمبسببالنسبةهذهعلىالحصول فيتساهلوا

بهذهعرفتهممعدمعلىعالوةاملاض ي،األسبوعمنالنتائجفيهاأغلقتالتياالبتدائية؛املرحلةفيوخاصة

.الشرطيةالنسبة

اختبارات المعتذرين األحد القادم: التعليم



متابعة

مساعدة مدير إدارة اإلعالم 

دالل خلف الزهراني 


