
 التعريف العام مبشروع
 تطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي

 (النظام الفصلي)

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مشروع 

 تطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي
 (النظام الفصلي)



 التطوير؟هل حنن حباجة إىل    

 نطور؟ماذا    

 مقدمة

 نطور؟ملاذا 

 نطور؟كيف  

 نطور؟مىت 



 خط الزمن

1419 
1998 

1420 
1999 

1421 
2000 

1423 
2001 

1423 
2002 

1424 
2003 

1435 
2004 

1426 
2005 

1427 
2006 

1428
2007 

1429 
2008 

1430 
2009 

1431 
2010 

1432 
1411 

1433 
2012 

1434 
2013 

1435 
2014 

تصميم املشروع الشامل 
 لتطوير املناهج

 تطوير اخلطة الدراسية
 وثائق املناهج إعداد

 مراجعة وتطوير وثائق
 إعداد املواد التعليمية املناهج

 جتريب تدرجيي ملنتجات املشروع الشامل
اكتمال 
 التعميم

تصميم 
دراسة 
 تعميم تدرجيي ملنتجات املشروع الشامل تقوميية

مشروع العلوم  تصميم
 تنفيذ مشروع العلوم والرياضيات والرياضيات

جتريب تدرجيي ملنتجات مشروع العلوم 
تنفيذ دراسة  والرياضيات

تقوميية شاملة 
ملشروع العلوم 

تعميم تدرجيي ملنتجات مشروع العلوم  والرياضيات
 والرياضيات

تصميم مشروع نظام 
املقررات يف التعليم 

 الثانوي

 التوسع يف تطبيق نظام املقررات نظام املقررات يف التعليم الثانوي جتريب مشروع
 

تنفيذ دراسة  (من املدارس الثانوية% 25يكتمل التوسع بنسبة )
 تقوميية شاملة

تصميم مشروع اللغة 
 1اإلجنليزية 

جزئي ملشروع اللغة  جتريب
 1اإلجنليزية 

تصميم 
مشروع اللغة 

 2اإلجنليزية 
مشروع اللغة  جتريب

 2اإلجنليزية 
تعميم مشروع اللغة 

 2اإلجنليزية 

تصميم وتنفيذ 
مشروع النظام 

الفصلي للتعليم 
 الثانوي

 خط الزمن ملشروعات تطوير املناهج



 نظرا حلاجة النظام السنوي للتعليم الثانوي إىل التطوير
 (عاماً للبنات دون تطوير شامل 30عاماً للبنين وأكثر من  20مضى عليه أكثر من )

 

 والتنموية؛وللمستجدات العاملية والرتبوية واالجتماعية والثقافية 
 تم التخطيط لتطوير التعليم الثانوي وفق عدة مستويات

 

 (النظام الفصلي)الثانوي يأتي مشروع تطوير النظام السنوي للتعليم 
 

واحداً منها إلحداث عمليات تحسين ومواءمة وتطوير يتطلبها النظام السنوي القائم للتعليم 

 الثانوي

يعالج المجاالت التي تستدعي التدخل والمعالجة والتحسين. 

 في الخبرات التراكمية والمكتسبة خالل مشروعات تطوير التعليم الثانوي يستثمر

 (نظام المقررات)وآخرها المملكة 

ويستفيد من االتجاهات العالمية واإلقليمية 

 واالنتشارويتالفى الصعوبات والعقبات التي تواجه التطبيق 

 احلاجة إىل التطوير 



يف الثامن عشر من شهر 
رمضان املبارك من العام 

  هـ1433
صدر قرار معايل نائب الوزير 

 القاضي بتدشني املشروع

 تأسيس املشروع



حتقيق املواءمة واالتساق بني مناهج التعليم األساسي 
  ؛الثانويومناهج النظام السنوي للتعليم 

 احلديثة،مبا يعزز القيم واملهارات واالجتاهات الرتبوية 
 والعمل،ويهيئ املتعلمني ملتابعة التعلم واحلياة 

ويدعم التحول إىل النظام الفصلي املبني على حتسني 
 .التقويم من أجل التعلم

 الغرض األساسي للمشروع



المستويات /هو نظام للتعليم الثانوي يعتمد على التعلم الفصلي

يُهيئ المتعلم للحياة والعمل والتعلم األكاديمي، ، الدراسية

مستويات دراسية؛ تُدَرس في ثالث /ويتكون من ستة فصول

المستويين /تتضمن اإلعداد العام الموحد في الفصلين؛ سنوات

يختار المتعلم  بعدها من بين  الدراسيين األول والثاني،

مستويات /التخصصية ليدرس أربعة فصول/المسارات التشعيبية

ويحصل بعد النجاح في مواده الدراسية على شهادة  دراسية،

 .المرحلة الثانوية

 وصف النظام الفصلي للتعليم الثانوي



المستويات /نظام للتعليم الثانوي يعتمد على التعلم الفصلي

 الدراسية،

 وصف النظام الفصلي للتعليم الثانوي

 هو

 يُهيئ المتعلم للحياة والعمل والتعلم األكاديمي،

مستويات دراسية؛ تُدَرس في ثالث /ويتكون من ستة فصول

   ؛سنوات

المستويين الدراسيين /تتضمن اإلعداد العام الموحد في الفصلين

 األول والثاني،

التخصصية /يختار المتعلم  بعدها من بين المسارات التشعيبية

 مستويات دراسية،/ليدرس أربعة فصول

ويحصل بعد النجاح في مواده الدراسية على شهادة المرحلة 

 .الثانوية



حتسني بنية 
 النظام

 

مواءمة 
اخلطة 

 الدراسية

 
مواءمة 
الكتب 
 الدراسية

 عنالهدر التعليمي والتربوي الناتج: 

 الموواد الدراسوية فوي نتيجة كثرة  ارتفاع العبء الدراسي

 .الفصل الدراسي الواحد

األقسام التخصصية بين مودارس البنوين /تباين التشعيبات

 ومدارس البنات، دون مسوغ تربوي

 عووام دراسووي كاموول للحكووم علووى )الدراسووية طووول الفتوورة

 (.إنجاز الطالب وانتقاله

من خالل الرصد والتحليل والدراسات السابقة ظهر عدد من فرص التحسني التي تتطلب 
 :، ومنهاوالتطوير املعاجلة 

 بين التعليم األساسي  ومهاريةوجود فجوات معرفية

 (اختالل المدى والتتابع)الثانوي والتعليم 

تحقيق االتساق والتتابع مع 
 مناهج التعليم األساسي 

الدراسية  تخفيف األعباء 

 (تقليص عدد المواد الدراسية)

التحول من النظام السنوي إلى 

 النظام الفصلي

 الحياة نقص التطبيقات العملية والمهنية ومهارات ،

 روز البعد المعرفيوالتهيئة لسوق العمل، لب

دعم القيم التربوية والمهارات 

 الحياتية والمهنية

تحديث المحتوى وتحسين 

 التصميم التعليمي

األقسام /توحيد أسلوب التشعيب

 في مدارس البنين والبنات

 مالمح التطوير يف املشروع



حتسني بنية النظام 
مواءمة اخلطة الدراسية 

التحول إىل النظام  مواءمة الكتب الدراسية
 الفصلي

إعادة اهليكلة 
 وختفيض عدد املواد

مواءمة احملتوى 
 وحتديثه

 مالمح التطوير يف املشروع
 :وبناء على ذلك تركزت مالمح التطوير حنو اجملاالت الثالثة التالية

 مع تطوير ومواءمة ما يرتتب على ذلك



التحول إىل النظام الفصلي حتسني بنية النظام 

 النظام الفصلي توجهات
  من التقويم المعتمد على العام الدراسي إلى التقويم المعتمد االنتقال

 الفصل الدراسي على

  اجتياز الطالب للمقرر الدراسي ونجاحه فيه حكماً نهائياً؛ فال اعتبار

 يعاد دراسة مقرر نجح فيه للتعثر في مقررات دراسية أخرى

  تنوع أساليب التعلم  توزيع درجات األعمال الفصلية بما يزيدإعادة

وبما يعزز تنمية المهارات األدائية  والتقويم التكويني والتتابعي

 ومشروعات التعلم

 مالمح التطوير يف املشروع



التحول إىل النظام الفصلي حتسني بنية النظام 

 النظام الفصلي توجهات
  المعدل التراكمي على جميع الفصول الدراسية؛ لتحفيز االهتمام  تطبيق

 الدراسي والتشجيع على التعلم الفاعل

  أسلوب التجاوز لرفع كفاءة نظام التقويم والنظام التعليميإلغاء 

  أوضاع الطالب المتعثرين  المدرسة برامج عالجية لمعالجةتوفر

لتحسين تعلمهم ومستوياتهم الدراسية بما يحسن كفاء العملية التعليمية 

 ومخرجاتها

 مالمح التطوير يف املشروع



 الدراسي في النظام الفصلي خارطة العام

 مالمح التطوير يف املشروع

 سنة دراسية  المستويات األولى من كل
 (1م)األول المستوى 

 (3م)الثالث المستوى 

 (5م)الخامس المستوى 

 سنة دراسية  المستويات الثاني من كل
 (2م)الثانية المستوى 

 (4م)الرابع المستوى 

 (6م)السادس المستوى 

 الصيفي الفصل

 أسابيع 9 أسبوعا   18 أسبوعا   18

 أسابيع دراسية 

 (أسبوعا   16)
أسبوعان 

 اختبار

 أسابيع دراسية 

 (أسبوعا   16) 
أسبوعان 

 اختبار

 أسابيع دراسية

 (أسابيع 8)
 أسبوع

 اختبار

اختبار 

مواد 

 محمولة

 اختبار

 1دور 

اختبار 

 2دور

اختبار 

 1دور

اختبار 

 2دور

اختبار 

 1دور 

 (ص)

 بداية إجازة نهاية العام إجازة منتصف العام
إجازة الفصل 

 الصيفي



إعادة اهليكلة وختفيض عدد املواد مواءمة اخلطة الدراسية 

 اخلطة الدراسية توجهات
  مع الخطة الدراسية للتعليم األساسيالمواءمة 

  الخطة الدراسية للبنين والبناتتوحيد 

 هيكلة الخطة الدراسية لتخفيف األعباء الدراسية على الطالب  إعادة

 وعلى المدرسة

  على األوزان النسبية للمواد الدراسية ما أمكنالمحافظة 

  على أنصبة المعلمين والمعلمات ما أمكن ذلكالمحافظة 

 مالمح التطوير يف املشروع



 مالمح التطوير يف املشروع

إعادة اهليكلة وختفيض عدد املواد مواءمة اخلطة الدراسية 

 مقارنة بني الفصلني الدراسيني األول والثاني يف النظام السنوي والنظام الفصلي

فروع املواد 
 الدراسية

 املواد الدراسية
احلالية احلصص 

 (بنني)
احلالية احلصص 

 (بنات)
اجلديدة احلصص 

 املواد الدراسية (بنات/بنني)

 2فصل  1فصل  2فصل  1فصل  2فصل  1فصل 

العلوم 
 الشرعية

 2،  1القرآن الكريم  1 1 1 1 1 1 القرآن الكريم
 1التفسري  2 - - - 1 1 التفسري
 1احلديث  2 - 1 1 1 1 احلديث
 1التوحيد  - 2 1 1 1 1 التوحيد

 1الفقه  - 2 1 1 1 1 الفقه

اللغة 
 العربية

 2 2 2 2 النحو والصرف

 2،  1اللغة العربية  6 6
 2 2 2 2 األدب

 1 1 - - البالغة والنقد
 1 1 1 1 القراءة واملطالعة/املطالعة 

 1 1 1 1 التعبري/ اإلنشاء
العلوم 

 االجتماعية

 2 2 1 1 التاريخ
 2 2 1 1 اجلغرافيا 2،  1الدراسات االجتماعية والوطنية  3 3

 - - 1 1 الرتبية الوطنية

العلوم 
 الطبيعية

 2،  1الفيزياء  2 2 2 2 2 2 الفيزياء
 2،  1الكيمياء  2 2 2 2 2 2 الكيمياء
 2،  1األحياء  2 2 2 2 2 2 األحياء

 2،  1الرياضيات  5 5 5 5 5 5 الرياضيات
 2،  1اللغة اإلجنليزية  4 4 4 4 4 4 اللغة اإلجنليزية

 2،  1مهارات احلاسب وتقنية املعلومات  2 2 2 2 2 2 احلاسب وتقنية املعلومات
 2،  1مهارات البحث ومصادر املعلومات  1 1 1 1 1 1 املكتبة والبحث
 2،  1الرتبية البدنية والصحية  بنني 1 بنني 1 - - 1 1 الرتبية البدنية

 2،  1الرتبية األسرية والصحية  بنات 2 بنات 2 2 2 - - الرتبية الفنية والنسوية
 2، 1املهارات التطبيقية  1 1 - - 1 1 النشاط

 35 35 34 34 جمموع احلصص
 بنات 35 35 جمموع احلصص بنني 34 34



 الدراسية الفصول
مقدار  الدراسية الفصليةعدد املواد 

يف النظام  التخفيض
 السنوي

يف النظام 
 الفصلي

 مواد 7 14 21 فصول األول الثانوي

 مقارنة بني عدد املواد الدراسية يف النظام السنوي ويف النظام الفصلي للتعليم الثانوي

 استمرار تقليص األعباء الدراسية مع تقدم الفصول الدراسية

إعادة اهليكلة وختفيض عدد املواد مواءمة اخلطة الدراسية 

 مالمح التطوير يف املشروع



 املواد الدراسية املكملة للخطة الدراسية
مشروع تطوير  العلوم

 الرياضيات العلوم والرياضيات

مشروع تطوير اللغة  اللغة اإلجنليزية
 اإلجنليزية

احلاسب اآليل 
وتقنية 

 املعلومات
مشروع تطوير 
 احلاسب اآليل

 املواد الدراسية املشمولة يف نطاق أعمال املشروع
 العلوم الشرعية
 اللغة العربية

 الدراسات االجتماعية والوطنية
 مهارات البحث ومصادر املعلومات

 الرتبية األسرية والصحية
 الرتبية البدنية والصحية

 العلوم اإلدارية
 املهارات التطبيقية

إعادة اهليكلة وختفيض عدد املواد مواءمة اخلطة الدراسية 

 مالمح التطوير يف املشروع



 التعليم العام

اخلاصة      الرتبية 
 (البصري العوق)

 حتفيظ القرآن الكريم

اخلاصة     الرتبية 
 (السمعي العوق)

أنماط التعليم 

الثانوي 

 المستهدف

 مالمح التطوير يف املشروع



 
 املراحل الرئيسة للمشروع

 
 تأسيس املشروع

 (ختطيط وتهيئة)

 املرحلة األوىل
إعداد وتطبيق  

منتجات السنة 
 األوىل

 املرحلة الثانية
إعداد وتطبيق 
منتجات السنة 

 الثانية

 
 املرحلة الثالثة
إعداد وتطبيق 
منتجات السنة 

 الثالثة

 

حل
مرا

ة لل
سي

ألسا
ية ا

فيذ
لتن

ت ا
ليا

عم
ال

 

 إغالق املشروع 
 التطوير املستمر

 االستعداد

 اإلنتاج

 التدريب املستمر

  التصميم  والطباعة  والتوريد
 التنفيذ/التطبيق

 التقويم وضمان اجلودة  
 

 هـ1439-1438 هـ1438-1437 هـ1437-1436 هـ1436-1435 هـ1434-1435

 مراحل وعمليات املشروع



 التهيئة امليدانية للمشروع

 الفئات املستهدفة يف عمليات التهيئة امليدانية
 الطالب•

 املعلمون•

 القيادات املدرسية واهليئة اإلدارية يف املدرسة•

 ورواد األنشطة الطالبيوناملرشدون •

 الرتبية والتعليم اهليئة اإلشرافية يف اإلدارة التعليمية ويف مكاتب•

 القيادات الرتبوية يف اإلدارة التعليمية ويف مكاتب الرتبية والتعليم•

 اجملتمع احمللي•



 التطوير املهني املصاحب للمشروع

تنمية القيم 
 واالجتاهات

دعم املعرفة 
 وحتديثها

االستمرار  الفاعلية والتأثري
 والتنوع

تطوير املهارات 
 ومتكينها

تنمية االتجاهات اإليجابية 

نحو التحوالت التربوية التي 

 يستهدفها المشروع

تطوير المهارات 

الالزمة لتحقيق 

أهداف وتوجهات 

 مشروع التطوير

التدريب عملية مستمرة 

ومتنوعة األدوات 

واألساليب ومستمرة 

 الفاعلية واألثر

رفع مستويات فاعلية 

التدريب وأثره ورفع 

مستويات تأثير المشروع 

 في إحداث التغيير المأمول

تحديث المعرفة 

وتطويرها بما يكسب 

المعنيين الدعم العلمي 

والتربوي الالزم للمهام 

 واألدوار
التوجهات 

 العامة



 التقويم وضمان اجلودة يف املشروع

جودة التخطيط 
 والتصميم

 جودة العمليات

جودة التنفيذ  جودة املخرجات
 والتطبيق

جودة املتابعة 
 والدعم واملساندة



 قيادات الوزارة
 إدارة الرتبية والتعليمقيادات 

 قيادات مكاتب الرتبية والتعليم
 اهليئة اإلشرافية الرتبوية يف اإلدارة التعليمية

 اهليئة اإلشرافية الرتبوية ويف مكاتب الرتبية والتعليم
 قيادات املدارس

 املعلمون
 الطالب
 األسرة
 اجملتمع

 اإلعالم الرتبوي
 ومجيع املعنيني بتطبيق املشروع

 شركاء النجاح



 ،،وتوفيقه بعون اهلل ،، 

 ..اجلهود ثم بتضافر 

 ..األفكار وتنضج  ..الرؤى تتكامل 

 ..األهداف وتتحقق  ..النتائج وتكتمل 

 يف شراكة من أجل تعلم أفضل للطالب والطالبة



 شكرا لطيب متابعتكم
 مع خالص الدعاء للجميع بالتوفيق


