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 تعلم :

 لإلتقان 

 والحياة   

 والعمل     

 

 ..... لمدرسة النماء والعطاء في وطن البر واإليمان والوفاءمعا

 وطن يعتز براية التوحيد

 نحبه ونرعاه

 ه وننميهننتمي ل

نتنافس لتطوره والحفاظ عليه ندافع عنه 

 ونعتز به

 وهو بكل مواطن دوما فخور
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 ةـــــاملقدم
 

 احلمد هلل وحده والصالة على من ال نيب بعده..

ميثل التعليم الثانوي للنظام الفصلي معلمًا عصريًا مهمًا من معامل حركة التطور اليت تشهدها 

هذا النوع من التعليم ملواجهة املستجدات مسرية التعليم يف بالدنا الغالية ،ولقد جاء التفكري يف 

على الساحتني احمللية والدولية ، مبا يعزز القيم واالجتاهات الرتبوية احلديثة ، ويهيئ 

املتعلمني ملتابعة التعلم واحلياة والعمل، ويدعم التحول إىل النظام الفصلي املبين على حتسني 

 راج دليل النظام الفصلي يف التعليم الثانوي .التقويم من أجل التعلم؛ ومن هنا دعت احلاجة إلخ

 

 سائلني املوىل عز وجل للجميع التوفيق والسداد .
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 ام ــر العــكلمة املدي
 

حفظهم اهلل وألن هذه العناية كانت  حيظى التعليم يف بالدنا احلبيبة بنصيب وافر من اهتمام والة األمر

من التطبيقات العملية متثلت يف مشاريع وبرامج تربوية تهدف إىل نهجًا عمليًا وفكريًا، فقد ظهرت العديد 

استثمار الوطن يف أغلى ما ميلك وهو عقول أبنائه  وذلك الرصيد الذي ال ينضب ، وما مشروع تطوير النظام 

ن السنوي للتعليم الثانوي إال منوذجًا عمليًا مشرفًا ملفاهيم التطوير احلقيقي بكل متطلباته ، وسنستمر بعو

اهلل دعائم جناح هلذا املشروع الرائد املتمثل يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي وغريه من املشاريع الرتبوية 

 .اليت تتبناها حكومتنا الرشيدة 

 سائلني اهلل التوفيق للعاملني يف هذا اجملال يف حمافظات منطقة عسري.

 

 

 

 التعليم بمنطقة عسير  مدير عام

 كركمان آللوي محمد ج                                                                                                                            

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  5)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 

 إضـــــــاءة                     
 

تبين عدد تبذل وزارة التعليم ممثلة يف اإلدارة العامة للربامج واملشروعات الرتبوية جهودًا كبرية ل        

من املشاريع والربامج الرتبوية املميزة ،من أجل دعمها وتعميمها ، وحتقيق اهلدف من ورائها ؛ واإلدارة 

العامة للتعليم مبنطقة عسري تسعى من خالل هذا الدليل إىل توفري مرجع مبسط ملا يتعلق بالنظام الفصلي يف 

 له صلة به كالطالب وأولياء األمور وغريهم . التعليم الثانوي حبيث خيدم فئات امليدان الرتبوي ،ومن

 مؤملني أن حنقق بهذا اجلهد املتواضع الفائدة املنشودة منه .

 هذا وباهلل التوفيق .

 

 

 

 فريق العمل                                                                                                 

 بمنطقة عسير بإدارة التخطيط والتطوير
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 إضـــــــاءة                    
 

تبقى معادلة النجاح مرهونة  وعندما تليب التطورات احلاجات واملتطلبات اإلنسان ، هو إن غاية االستثمار

 إن يكون لنا وجود حاضر يف مسرية التطوير املستمر للمنظومة التعليمية ًابالتطبيق ، وألننا حنرص دائم

 بامليدان الرتبوي . خيدم كل من له صلةفعًا لنا لتقديم دلياًل للنظام الفصلي يف التعليم الثانوي كان هذا دا

 .نفع به كل من يعمل يف هذا اجملالن يوأ ،الكريم  نسأل اهلل أن جيعله عماًل خالصًا لوجهه

 واهلل ولي التوفيق

 

                                                                  

 

 مشرف النظام الفصلي للتعليم الثانوي
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 ملاذا هذا الدليل؟              

 

مل يعلم والصالة والسالم على من علم  احلمد هلل رب العاملني ... احلمد هلل الذي علم بالقلم ...علم اإلنسان ما

 إىل يوم الدين أما بعد... همًاومفالناس ومل يزل معلمًا 

ُأعد بشكل مبسط حبيث يكون يف متناول كل من له  نظام الفصلي للتعليم الثانوي وقدبني أيديكم دليل ال

واهليئة اإلدارية  والرتبويات عالقة بالنظام الفصلي يف امليدان الرتبوي من املشرفني واملشرفات الرتبويني

 ب والطالبات ، وأولياء األمور.والطال، والفنية يف املدارس  

مما يقود إىل ؛ يل أهدافه ، مبا حيقق جودة التخطيط وجودة العمليات والتطبيق ونؤمل أن حيقق هذا الدل

 حتسني نوعي يف املخرجات . 

 واهلل املوفق
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 والتقويم يف النظام الفصلي للتعليم الثانويبنود الئحة الدراسة 

عليهما املستويات الدراسية  راسيني توزعدويتكون العام الدراسي من فصلني  دراسية،تتكون املرحلة الثانوية من ثالثة سنوات  .1

 للطالب.

( مثانية عشر أسبوعا تتضمن أيام تنظيم اجلداول 18ويتكون من ) كامل،كل مستوى دراسي يف مدة فصل دراسي  دراسة تتم  .2

 واالختبارات النهائية ، وميكن تعديلها وفق التنظيمات اليت تصدرها اجلهات املختصة .

 حمددة.دراسية عددًا من املواد الدراسية وفق خطة  يدرس الطالب يف كل مستوى .3

 ُيعد كل مستوى دراسي مستقاًل عن باقي املستويات الدراسية. .4

يدرس الطالب املستجد يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي مستويني دراسيني يكونان مواد اإلعداد العام واليت يشرتك يف دراستها  .5

 الطالب.مجيع 

لي للتعليم الثانوي املسار التخصصي الذي يتخصص فيه من بني املسارات التخصصية املتاحة يف مدرسته حيدد طالب النظام الفص .6

) اإلعداد العام ( ، على أن خيتار مساره وفق              أو أي مدرسة يرغب الدراسة فيها بعد دراسة املستويني األول والثاني 

 توصيات اإلرشاد الطالبي األكادميي ، وبأشراف ولي أمره. استعداداته وميوله األكادميية ، ومستفيدًا من 

 ( درجة سواء كان الطالب منتظمًا أو منتسبًا.50تكون النهاية الصغرى جلميع املواد الدراسية )  .7

 تكون االختبارات النهائية ) اخلتامية ( للمواد الدراسية وفق التسلسل التالي: .8

 اجملموعة الدراسية والطالب  ي به املستوى الدراسي ويتم جلميع طالباالختبار الذي ينته:  األول اختبار الدور

 املقبولني.املنتسبني 

 الدور األول اختبار مواد اإلكمال للمواد اليت مل ينجح فيها الطالب يف اختبار:  الثاني اختبار الدور . 

  الدراسية اليت تسبق هذا االختبار ستوياتاختبار املواد اليت مل ينجح فيها الطالب يف اختبارات امل:  مواد التعثراختبار. 

 يؤدي الطالب اختبار الدور األول يف نهاية كل مستوى دراسي من املستوى األول إىل املستوى السادس. .9

اخلامس( خالل األسبوعني األولني من املستويات  -الثالث  -اني للمستويات الدراسية )األول يؤدي الطالب اختبار الدور الث .10

  .(لى التواليع السادس -الرابع -الثانياملستويات ) اًل منها تلي كاليت

السادس( بعد أسبوع من اختبارات الدور األول لكل  -الرابع  –يؤدي الطالب اختبار الدور الثاني للمستويات الدراسية )الثاني   .11

 منها وخالل مدة ال تتجاوز األسبوعني.

األولني من بداية العام الدراسي اجلديد وميكن تنفيذه يف الفرتة املسائية أو  يؤدي الطالب اختبار مواد التعثر خالل األسبوعني .12

 .ت املختصة جلميع إدارات التعليمتقدميه إىل فرتة عودة املعلمني وفق تعليمات تصدرها اجلها

 -ميكن اختبار مواد التعثر مع الدور الثاني وفق ما يلي : .13
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 ع الدور الثاني لكل فصل دراسي حبيث خيترب الطالب مواد تعثر يتاح للطالب املتعثرين اختبار مواد تعثرهم م

وخيترب مواد تعثر املستوى الثاني والرابع مع الدور الثاني للفصل  ،املستوى األول والثالث مع الدور الثاني للفصل الدراسي األول

 لالستعداد الالزم . دراسي بوقت كاٍفبل نهاية الفصل الالدراسي الثاني ، وتتوىل املدرسة إحاطة الطالب املتعثرين بذلك ف

  عند عدم كفاية الوقت املخصص يف فرتة الدور الثاني لتنفيذ اختبار مجيع مواد التعثر للطالب مع مواده يف الدور الثاني

 فتؤجل مواد التعثر اليت تزيد عن هذه الفرتة إىل الدراسة الصيفية أو خالل فرتة اختبارات التعثر بداية العام الدراسي

 التالي .

 . عند وجود مواد تعثر لدى الطالب من مواد املستوى اخلامس فيتاح له اختبارها مع مواد الدور الثاني يف املستوى السادس 

( %20يعد الطالب ناجحًا يف املادة الدراسية إذا حصل على درجة النهاية الصغرى للمادة ، شريطة حصوله على نسبة ) .14

 نهائي للمادة اليت يلزم هلا اختبار نهائي . على األقل من درجة االختبار ال

إذا حصل على درجة النهاية الصغرى على األقل يف مجيع املواد الدراسية الب ناجحًا يف املستوى الدراسي يعد الط .15

( على األقل من درجة االختبار النهائي  لكل مادة دراسية من املواد اليت يلزم هلا اختبار %20شريطة حصوله على نسبة )

 نهائي .

 -: احلاالت التالية ىحدإالطالب اختبار الدور الثاني يف  يؤدي.  16           

 الدراسية . إذا مل حيصل يف اختبار الدور األول على درجة النهاية الصغرى للمادة -:احلالة األوىل

ختبار النهائي للمادة الدراسية ( على األقل من درجة اال%20إذا مل حيصل يف اختبار الدور األول على ) -احلالة الثانية:

 نهائي.يلزم هلا اختبار  اليت

 عذر.إذا تغيب عن اختبار الدور األول بعذر أو بدون  -احلالة الثالثة:

  -يؤدي الطالب اختبار مواد التعثر يف إحدى احلاالت التالية :. 17

 دراسية .إذا مل حيصل يف اختبار الدور الثاني على درجة النهاية الصغرى للمادة ال 

 ( على األقل من درجة االختبار النهائي للمادة %20إذا مل حيصل يف اختبار الدور الثاني على ).الدراسية 

 . إذا تغيب عن اختبار الدور الثاني بعذر أو بدون عذر 

 ( فأقل من جمموع املستويني الدراسيني لعام دراسي واحد.%50إذا كان جمموع مواد التعثر لديه ) 

  الدراسي.ر النهائي ) اخلتامي ( يف مجيع احلاالت يشمل مجيع موضوعات املقرر االختبا. 18

عند إكمال الطالب أو تعثره يف مادة دراسية ثم جناحه فيها خالل اختبار الدور الثاني أو اختبار مواد التعثر فإن الدرجة اليت . 19

الدرجة اليت رصدت  يالدراسية والسجل األكادميي وتلغ ستوياتحيصل عليها بعد جناحه يف هذه املادة هي اليت ترصد يف تقارير امل

  هلذه املادة قبل النجاح.
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 -حيتسب املعدل العام الرتاكمي جلميع املستويات يف املرحلة الثانوية على النحو التالي : .20

 ( من معدل املستويني األول والثاني .%25حتتسب نسبة ) 

 ( من معدل املستويني%35حتتسب نسبة ) . الثالث والرابع 

 ( من معدل املستويني اخلامس والسادس . %40حتتسب نسبة ) 

يسلم كل طالب تقريرًا كتابيًا وإلكرتونيًا لكل مستوى دراسي ، يتضمن نتائج مجيع املواد الدراسية يف املستوى ، كما يتضمن . 21

ة املرحلة الثانوية يسلم الطالب الناجح يف مجيع املواد الدراسية ويف نهاي ،سجاًل أكادمييا مؤقتًا ابتداًء من املستوى الدراسي الثاني 

باإلضافة إىل تسليمه الوثيقة الرمسية ، سجاًل أكادمييا معتمدًا يشمل نتائجه يف مجيع املواد الدراسية يف مجيع املستويات الدراسية 

 للتخرج موثقًا فيها التقدير واملعدل النهائي للتخرج .

ختصم درجة بة يف حصص املادة يرصدها املعلم وعند عدم احلضور ( درجات للحضور واملواظ5دراسية ) خيصص لكل مادة . 22

 واحدة مقابل الغياب بدون عذر لعدد مساٍو لعدد احلصص األسبوعية للمادة الدراسية .

الطالب واملعدل  درجة عن كل مستوى دراسي حبيث تدخل هذه الدرجة ضمن املعدل العام لدرجات (100خيصص للسلوك ). 23

ويراعى ، ولتحفيزه على جتنب املخالفات السلوكية  اإلجيابية،وذلك تقديرًا له على االلتزام بالسلوك السليم واملبادرات  ،الرتاكمي 

 يف تطبيق ذلك ما ورد يف قواعد السلوك واملواظبة.

ن املعدل العام لدرجات الطالب واملعدل ( درجة عن كل مستوى دراسي حبيث تدخل هذه الدرجة ضم100خيصص للمواظبة ). 24

وذلك تقديرًا لاللتزام املستمر باحلضور إىل املدرسة حسب املواعيد الرمسية احملددة لذلك من بداية اليوم الدراسي إىل ،  الرتاكمي

 نهايته وفق ما ورد يف قواعد السلوك واملواظبة ، دون اإلخالل بدرجة حضور حصص املواد الدراسية .

الرفع بامسه  الواحد فيتممن عدد أيام املستوى الدراسي  %25ا انقطع الطالب عن الدراسة أو جتاوز غيابه بدون عذر أكثر من إذ. 25

 واملواظبة.إلدارة التعليم )االختبارات والقبول( إلصدار قرار حبقه وفق ما نصت عليه قواعد السلوك 

لم الطالب وولي أمره بناًء على ذلك تقريرًا تفصيليًا يوضح نتائج ، وُيستنييتم تقويم املتعلم خالل املستوى الدراسي على فرت. 26

 الطالب واجنازاته يف عمليات التعلم خالل كل فرتة منهما .

ُيحتفظ للطالب بالدرجات اليت اكتسبها من أعمال املستوى عند التقدم الختبار الدور الثاني واختبار مواد التعثر وذلك حسب . 27

 . الدراسيةاملواد  طبيعة تقويم

 

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  11)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  12)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 -: مفهوم الخطة الدراسية : أواًل

تعبري تربوي خمتصر عن الربنامج التعليمي املخطط له يتضمن أمساء مجيع املواد الدراسية وأرقامها وأعداد حصصها  اخلطة الدراسية:

 الدراسية موزعة عرب املستويات الدراسية يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي.

ُتبنى اخلطة الدراسية يف النظام الفصلي على أساس املستويات الدراسية املكونة من ستة مستويات تقدم يف ثالث سنوات دراسية ، وكل 

مستوى دراسي مستقل مبواده الدراسية ومتطلباته واختباراته ونتائجه ، وبناًء على ذلك فال يلزم وجود مجيع املواد الدراسية يف مجيع 

 دراسية .املستويات ال

 : داللة أسماء وأرقام المواد الدراسية . ثانيًا

مثل : التوحيد ، اللغة العربية ، الدراسات     للداللة على فرع املعرفة العلمية اليت تتناوهلا املادة الدراسية  اسم املادة الدراسية:

 ..االجتماعية والوطنية ،..

،  2، تليها مادة التوحيد  1ملادة الدراسية يف اخلطة الدراسية مثاًل: مادة التوحيد للداللة على تسلسل تقديم ا رقم املادة الدراسية :

وال يلزم من التتابع أن تكون املادة ذات الرقم األقل متطلبًا دراسيًا للمواد ذات األرقام  4، تليها مادة الرياضيات  3يات ومادة الرياض

 األعلى وأن يكون احملتوى متتابعًا. 

 يعتمد تعريف / وصف املادة الدراسية على امسها ورقمها معًا وال يغين أحدهما عن اآلخر . الدراسية : تعريف املادة

حيثما وردت يف اخلطة الدراسية ألنواع التعليم الثانوي يف النظام الفصلي ، فإن متاثل اسم املادة  متاثل اسم املادة الدراسية ورقمها :

املقدم ، حيث ُيطبع هلا  نفس الكتاب املدرسي ، مهما اختلف املستوى الدراسي الذي ُتقدم  الدراسية ورقمها يعين متاثل احملتوى

أو لتخصصي ) أدبي ، علمي ، إداري ( فيه املادة ) املستوى األول ، املستوى الثاني ، املستوى الثالث ،...( ومهما اختلف املسار ا

) دراسات اجتماعية   فمثاًل مادة  يم ، خطة فنية للصم ، تعليم كبار (اختلف نوع التعليم ) ثانوي عام ، ثانوي حتفيظ قران كر

( موجودة يف املستوى األول يف خطة مدارس التعليم العام ، وموجودة أيضًا يف املستوى األول يف خطة مدارس ثانوية حتفيظ 1ووطنية 

 رسية نفسها .القران الكريم فيدل ذلك على متاثل احملتوى املقدم فيهما وهلما الكتب املد

 

عندما تطبق املادة يف نوع واحد من أنواع التعليم الثانوي فإنه يرمز هلذا  ختصيص مواد دراسية ألنواع حمددة من التعليم الثانوي:

 -النوع برمز خاص يكتب أمام اسم املادة وبعد رقمها مباشرة ، فمثال:
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 حيث الرمز )ت(  مأخوذ من كلمة ) حتفيظ ( املعربة عنهي مادة خمصصة ملدارس حتفيظ القران الكريم ،  ت: /1القراءات 

 . نوع التعليم / الفئة املستهدفة 

  هي مادة مهنية خمصصة للربنامج الفين للصم سواًء طبقت اخلطة الدراسية يف معاهد األمل أو يف  -ص: /1مهارات مهنية

 ن نوع التعليم / الفئة املستهدفة.الربامج امللحقة للصم، حيث الرمز ) ص ( مأخوذ من كلمة )صم( املعربة ع

 : لمحة عن الخطة الدراسية الفنية للصم في النظام الفصلي. ثالثًا

  اخلطة الدراسية الفنية للصم نسخة مشتقة من اخلطة الدراسية العامة للنظام الفصلي للتعليم الثانوي ، تركز على

الالزمة للطالب الصم يف معاهد األمل والربامج امللحقة تنمية مهارات مهنية باإلضافة إىل املهارات والقيم واملعارف 

باملدارس الثانوية للنظام الفصلي ، ويتاح للطالب والطالبات الصم االختيار بني اخلطة الدراسية العامة ، واخلطة 

 الدراسية الفنية للصم وفق ما يتاح هلم يف املعاهد واملدارس ، مع عدم اجلمع بينهما يف مدرسة واحدة .

 هي مادة فنية تستهدف تنمية مهارات مهنية يتأهل الطالب والطالبات الصم مبوجبها  " املهارات املهنية "دة ما

للحصول عند التخرج من املرحلة الثانوية على شهادة ثانوية مهنية تتيح معاملته وظيفيًا معاملة الربامج الثانوية 

 املهنية األخرى املعتمدة لدى وزارة اخلدمة املدنية .

  احلاسب وتقنية املعلومات " وميكن إتاحة املادة  يف املرحلة األوىل من التطبيق على " " املهارات املهنيةتركز مادة "

لتطبيق مهارات مهنية أخرى ، بعد اكتمال متطلبات ذلك لدى مجيع اجلهات املعنية ، حبيث يتاح للطالب 

 تتاح هلم . والطالبات الصم االختيار من بني اجملاالت املهنية اليت

  ( على الطالب والطالبات الصم ، النظام الفصلي للتعليم الثانوي )العامتطبق الكتب املدرسية لطالب مدارس

وتدرس مبا يتوافق مع الوعاء الزمين املخصص لكل منها يف اخلطة الدراسية الفنية للصم ، وتكيف أساليب التعلم 

 .واألدوات واألساليب اليت يتعلمون بها والتدريس مبا يتالءم مع خصائص الفئة املستهدفة
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 الفصلي: لمحة عن مادة المهارات التطبيقية في الخطة الدراسية للنظام ً:  رابعا

 مقررات مادة املهارات التطبيقية :

 مقررات املهارات التطبيقية العامة : -أ

  برنامج اإلعداد العام يف اخلطة الدراسية للنظام وهي مقررات املهارات التطبيقية اليت تقدم يف املستويني األول والثاني ضمن

 الفصلي، وتشمل : 

 املستوى الثاني املستوى األول

 2املهارات التطبيقية  1املهارات التطبيقية 

  تركز مقررات املهارات التطبيقية يف اإلعداد العام على متكني الطالب والطالبات من املهارات األساسية الالزمة يف اجملاالت

 تستهدفها املادة، ومتهد لالستكشاف واالختبار بني اجملاالت التطبيقية التخصصية. اليت

  يتكون كل مقرر من مقررات املهارات التطبيقية من وحدات مهارية تطبيقية تنتمي ملهارات كلية يتم تكاملها لتكوين

 منظومة مهارات اجملاالت التطبيقية التخصصية .

 هارات التطبيقية : اجملاالت التطبيقية يف مادة امل -ب

  يطبق  يف مادة املهارات التطبيقية أمنوذج " اجملاالت الدراسية املهارية " والذي يتيح فرصة الختيار اجملال التطبيقي

 املالئم للطالب من بني عدة جماالت يتيحها النظام التعليمي بدًء من املستوى الثالث إىل املستوى السادس .

 ( ملادة " املهارات التطبيقية " يف اخلطة الدراسية للنظام الفصلي من أربعة مقررات  6إىل  3تتكون مقررات املستويات )

 دراسية موزعة على هذه املستويات كالتالي: 

 6املهارات التطبيقية  5املهارات التطبيقية  4املهارات التطبيقية  3املهارات التطبيقية 

 املستوى السادس املستوى اخلامس املستوى الرابع املستوى  الثالث

 ( من عدة جماالت مهارية تطبيقية متنوعة يستهدف كل منها 6إىل  3تتكون مقررات املهارات التطبيقية يف املستويات )

 تنمية منظومة مهارات تنتمي إىل مهارة أو جمال مهاري عام .
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 جملاالت التطبيقية اليت تطبقها املدرسة خيتار الطالب والطالبات اجملال التطبيقي املتوافق مع رغباتهم وميوهلم من بني ا

 إمكاناتها من اجملاالت التالية : وفق

 اجملاالت / الوحدات رقم اجملال املقرر املستوى الدراسي

 

 

 من الثالث إىل السادس

 

 

 

 مهارات تطبيقية

 (6اىل  3)

 املهارات البيئية والتنمية املستدامة (1اجملال )

 ريادة األعمالمهارات القيادة و (2اجملال )

 مهارات التصميم االلكرتوني (3اجملال )

 مهارات التذوق اجلمال (4اجملال )

 مهارات العمل التطوعي واالجتماعي (5اجملال )

 هـ (1438/1439املهارات الصحية ) يطبق من العام  (6اجملال )

 هـ (1438/1439مهارات االبتكار التقين ) يطبق من العام  (7اجملال )

 هـ (1438/1439مهارات احلوار واالتصال ) يطبق من العام  (8اجملال )

 مهارات مهنية ) يطبق فور اكتمال متطلبات التطبيق ( (9اجملال )

 جماالت تطبيقية متجددة حبسب االحتياجات التطبيقية املستقبلية .....

 

ان حبيث يدرس الطالب والطالبة جمالني من جماالت املهارات التطبيقية، وحيصل خصص ملادة املهارات التطبيقية يف املسار األدبي حصت 

 على " شهادة مهارة " ملا مت اجتيازه وفق اشرتاطات احلصول على الشهادة.

 

 

 : مالحظة

الرجوع ملصفوفات اخلطة الدراسية للمستويات الدراسية واملسارات   
 لفصلي للتعليم الثانوي يف النظام االتخصصية وأنواع التعليم الثانوي 

 من هذا الدليل 84 ص
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 مفاهيم  هامة في النظام الفصلي
 

 -املشروعات والبحوث والتقارير:

 التقارير البحوث املشروعات

ما يكلف به جمموعة من الطالب من مهام حتدد 

هلم أو خيتارونها بأنفسهم تتسم بالشمول 

رجات والتنوع وتتضمن اإلجراءات واملخ

اإلنتاجية ، وقد تتطلب بعض اإلجراءات إجراء 

حبث إجرائي مصغر وتقديم تقرير ملا مت تنفيذه 

وتقدم خالصة املشروع يف حدود مخس صفحات 

مع إرفاق املخرجات اليت أنتجها فريق العمل يف 

 املشروع .

ما يكلف به الطالب من دراسات 

حول موضوع ما ، أو دراسة حالة أو 

 علمي ظاهرة أو إجناز

 ويقدم يف حدود مخس صفحات .

ما يكلف به الطالب من مهام تتضمن 

مجع قدر من احلقائق واملعلومات 

 وتنظيمها يف سياق وصفي منظم

مثل وصف مشهد ، أو مكان متت 

زيارته ، أو تلخيص موضوع ، ويقدم 

 يف حدود مخس صفحات .

 

 البحوث أو التقارير يف املقرر الدراسي الواحد . يكلف الطالب خالل املستوى الدراسي بواحد من املشروعات أو 

 . جيب التأكد من حتقق التعلم الفردي عند تنفيذ املهام بصورة مجاعية 

 ( درجات .10يتم تقويم عمل الطالب خالل كل فرتة من ) 
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 توزيع الدرجة اإلجمالية للمادة الدراسية في المستوى الدراسي الواحد على النحو التالي:
 

 الدرجة املخصصة ل التقويمجما

 

 أعمال املستوى

احلضور/ املشاركة والنشاطات الصفية / الواجبات واملهام املنزلية / املشروعات أو البحوث أو 

 التقارير / ملف األعمال ) االجناز ( 

 درجة 30

 درجة 20 اختبار الفرتتني خالل املستوى الدراسي 

 درجة 50 وى الدراسي اختبار نهاية املست االختبار النهائي

 درجة 100 اجملموع

املستوى الدراسي للمادة الدراسية يف فرتتني وحتتسب الدرجة النهائية ألعمال املستوى الدراسي حبساب معدل  يف أعماليقوم الطالب 

 -وتوزع درجة تقويم الطالب يف أعمال املستوى الدراسي يف كل فرتة وفق التوزيع التالي :  الفرتتني،

 احلضور الاجمل
املشاركة والنشاطات 

 الصفية

الواجبات واملهام 

 املنزلية

املشروعات أو البحوث 

 أو التقارير

ملف 

 األعمال

 اختبار / اختبارات قصرية

 ) اختبار الفرتة(

 درجة 20 درجات 5 درجات 10 درجات 5 درجات 5 درجات 5 الدرجة

 ( درجة50مخسون  ) اجملموع

 املتعلم.وفق ما يرد يف دليل تقويم  خاصًا،تتطلب طبيعتها توزيعًا د التقويم املستمر واملواد اليت يستثنى من هذا التوزيع موا 

  ويستثنى  التقارير،درجات للمشروعات أو البحوث أو  (5) درجات للحضور و (10)خيصصيف املدارس الليلية لتعليم الكبار

 دليل تقويم املتعلم ".  يف "ما يرد  من ذلك املواد الدراسية اليت تقتضي طبيعتها خالف ذلك وفق
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 :تعليمات خاصة بالتقويم في مواد التقويم المستمر 

 : املواد الدراسية التالية التقويم املستمر يف  يطبق 

 الكريم.القران  -1

 . الرتبية األسرية والصحية )بنات( -2

 . الصحية )بنني (والرتبية البدنية  -3

 التطبيقية.املهارات  -4

 رات اإلدارية املها -5

 يف مدارس التعليم العام وحتفيظ القران : آلية احتساب الدرجات للطالب املنتظم واملنتسب يف الدور األول والثاني 

 املادة

 الدور الثاني الدور األول

 منتسب منتظم
 منتسب منتظم

 اجملموع اختبار جملموعا اختبار حضور

القران 

 الكريم
100 100 5* 95 100 100 100 

الرتبية 

البدنية 

 والصحية

100 100 

أعمال 

 املستوى

مهارة 

 مجاعية

(1) 

مهارة 

 مجاعية

(2) 

مهارة 

 100 فردية

املعارف 

 واللياقة
 االختبار

100 

30 70 
50* 20 20 10 

الرتبية 

األسرية 

 والصحية

100 100 

 أعمال

 املستوى
 نظري

 عملي

 100 )املشروع اخلتامي(

 نظري

 عملي

 املشروع)

 (اخلتامي

مناقشة 

 100 املشروع

50* 20 30 30 50 20 

املهارات 

 اإلدارية
100 100 50* 

 املشروع اخلتامي نظري
100 

 نظري
)املشروع 

 اخلتامي (
 ملناقشةا

100 

20 30 30 50 20 

املهارات 

 التطبيقية
100 100 50* 

 املناقشة املشروع
100 

 املناقشة املشروع
100 

30 20 70 30 

 -مالحظة :

 يف مادة القران الكريم . درجات(5تفظ الطالب املنتظم يف الدور الثاني بدرجات احلضور )حي 

  درجة ( 50)حيتفظ الطالب املنتظم يف الدور الثاني بدرجات أعمال املستوى. 

 س حتفيظ القران على االنتظام فقط.يقتصر التعليم يف مدار 
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 -د دراسية ذات طبيعة خاصة :تعليمات خاصة بالتقويم في موا

 
 

  -مالحظة :
 

 
ً  (درجة 100) يتم تقويم الطالب في مادة القراءات من -  .تقويماً شفهياً وتحريريا
 . ( درجة 50) المستوى أعمال بدرجة الثاني الدور في المنتظم الطالب يحتفظ -
 . فقط االنتظام على القران تحفيظ مدارس في التعليم يقتصر -
 وتحريري شفهي جزأين من يكون أن مراعاة مع (درجة 100) من الوحدات جميع في العربية اللغة يف المنتسب يختبر -

 ً  تقويم دليل في العربية اللغة تقويم فقرات من(  2  ـــ 1 ) الفقرة حسب الكتاب وحدات من وحدة كل اختبار لطبيعة وفقا
 . المتعلم

 
 
 
 
 
 

 املادة

 ور الثانيالد الدور األول

 اجملموع االختبار النهائي أعمال املستوى
أعمال 

 *املستوى
 جملموعا االختبار النهائي

 50 *القراءات
 حتريري شفهي

100 50 
 حتريري شفهي

100 
25 25 25 25 

 *اللغة العربية
 50 50 انتظام

100 
50 50 

100 
 100 ال يوجد 100 ال يوجد انتساب

احلاسب وتقنية 

 وماتاملعل

 50 انتظام
 حتريري عملي

100 50 
 حتريري عملي

100 
30 20 30 20 

 100 40 60 ال يوجد 100 40 60 ال يوجد انتساب

 اللغة االجنليزية
 50 انتظام

 حتريري شفهي
100 50 

 حتريري شفهي
100 

6 44 6 44 

 100 *44 يوجد ال يوجد ال 100 *44 يوجد ال يوجد ال انتساب

 

 -( على النحو التالي : درجة 100من ) ملادة اللغة االجنليزية املكتسبة يف االختبار النهائياملنتسب  جة الطالب در*

 100 ×      درجة الطالب يف  االختبار النهائي = ( درجة 100درجة الطالب  املنتسب املستحقة من )

                       44     
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 ذات طبيعة خاصة :تعليمات خاصة بالتقويم في مواد دراسية تابع  

 
 قرآن الكريم وتفسيره والمهارات المهنية في الخطة الدراسية الفنية للصم :التقويم في مادتي ال

 
 -التقويم في مجال التفسير : (*) 

 
 . األخرىمثل توزيع درجات تقويم مواد العلوم الشرعية  وتفسيرهتوزع درجات تقويم مجال التفسير في مادة القران الكريم  .1
 . التفسير لكونه ليس مادةً مستقلة ً لوحدة لمجالشرطية في االختبار التحريري درجة  ال تخصص  .2

 -الدرجة النهائية لمادة القران الكريم وتفسيره :
 

ويرصد المعدل النهائي  (2)تجمع الدرجات اإلجمالية لتقويم مجال القران الكريم, مع الدرجات اإلجمالية لتقويم مجال التفسير ثم تقسم على 
 جة .در (100) في نظام نور من النتيجة()

 ) الحاسب وتقنية المعلومات (:ل في مادة المهارات المهنيةحاالت النجاح واإلكما(*) 
 

  على األقل في االختبار النهائي  (%20)وحصل على النسبة الشرطية  فأكثر,خمسين درجة  (50) في المادةإذا كان مجموع درجات الطالب
 العملي , فإن الطالب يكون ناجحاً.

 ي ملالع )              ي المادةإنه يدخل الدور الثاني في اختبارف درجة,خمسين  (50)ت الطالب في المادة أقل من إذا كان مجموع درجا
 (.والتحريري 

  في االختبار النهائي  (%20)خمسين درجة فأكثر , ولم يحصل على النسبة الشرطية  (50)إذا كان مجموع درجات الطالب في  المادة
 ي (.ر الثاني في اختبار المادة )العملدوي , فإنه يدخل الالعمل

  األول.يتم إدخال درجة الدور الثاني في نظام نور في خانتين للعملي والتحريري بنفس طريقة إدخال الدرجة في الدور 
 المتعلم.الرجوع في التوزيع التفصيلي لدرجات المواد إلى دليل تقويم -مالحظة:

 املادة

 الدور الثاني الدور األول

 اجملموع االختبار النهائي أعمال املستوى
أعمال 

 *املستوى
 اجملموع االختبار النهائي

مهارات البحث 

ومصادر املعلومات 

3 

 50 انتظام
 100 حتريري عملي

 
 100 حتريري فقط 50 50

30 20 

 100 حتريري فقط 100 وجدال ي 100 40 60 ال يوجد انتساب

املهارات النفسية 

 واالجتماعية

 100 50 50 100 50 50 انتظام

 ال يوجد انتساب
 مناقشة مشروع نظري

 ال يوجد 100
 مناقشة مشروع نظري

100 
60 30 10 60 30 10 

 
 

 ةالماد

 الدور الثاني الدور األول

أعمال 
 المستوى

 المجموع االختبار النهائي رالحضو المجموع االختبار النهائي

 100 95 5 100 (100) تقويم مستمر خالل المستوى (*) القرآن الكريم وتفسيره

 (*)المهارات المهنية
 50 انتظام

 تحريري عملي
 
100 
 

 أعمال
 المستوى

 تحريري عملي

100 
40 10 50 40 10 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 50 انتساب



 

 
 

                               ---------------------------------------(  22)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 في النظام  الفصلي :حاالت النجاح واإلكمال في مادة الحاسب 

 :أواًل: الطالب املنتظم

 ( على األقل يف االختبار النهائي %20( درجة فأكثر، وحصل على النسبة الشرطية )50يف املادة ) إذا كان جمموع درجات الطالب

 .ناجحًافإن الطالب يكون  النظري،( على األقل يف االختبار النهائي % 20وحصل على النسبة الشرطية ) العملي،

 ( 50إذا كان جمموع درجات الطالب يف املادة أقل من )،فإنه يدخل الدور الثاني يف اختباري املادة ) العملي والنظري (. درجة 

  يف كال االختبارين للمادة  (%20)ومل حيصل على النسبة الشرطية  فأكثر،درجة ( 50) درجات الطالب يف املادة كان جمموعإذا

 دخل الدور الثاني يف اختباري املادة ) العملي والنظري (. العملي والنظري (، فإنه ي)

  يف أحد اختباري املادة  (%20)ومل حيصل على النسبة الشرطية  فأكثر،درجة  (50)املادة  الطالب يفإذا كان جمموع درجات

 ة.الشرطي)العملي أو النظري (، فإنه يدخل الدور الثاني يف االختبار الذي مل حيصل فيه على النسبة 

  األول.يتم إدخال درجة الدور الثاني يف نظام نور يف خانتني للعملي والنظري بنفس طريقة إدخال الدرجة يف الدور 

 

 :ثانيًا: الطالب املنتسب

  الدرجة.يتم التأكد من حصول الطالب على النسبة الشرطية يف نظام نور قبل تطبيق معادلة حتويل 

  إذ ليس له أعمال  الثاني،يف نظام نور يف خانتني للعملي والنظري يف الدور األول والدور يتم إدخال درجة االختبار النهائي له

 مستوى.

  على األقل يف االختبار النهائي ( %20)وحصل على النسبة الشرطية  فأكثر،درجة ( 50)إذا كان جمموع درجات الطالب يف املادة

 فان الطالب يكون ناجحًا. النظري،الختبار النهائي على األقل يف ا( %20)وحصل على النسبة الشرطية  العملي،

 درجة فانه يدخل الدور الثاني يف اختباري املادة ) العملي والنظري (.( 50) إذا كان جمموع درجات الطالب يف املادة أقل من 

  د اختباري املادة ( يف أح%20ة )ومل حيصل على النسبة الشرطي فأكثر،درجة  (50)إذا كان جمموع درجات الطالب يف املادة

 الشرطية.العملي أو النظري (، فإنه يدخل الدور الثاني يف االختبار الذي مل حيصل فيه على النسبة )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  23)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 
توزيع درجات التقويم في المواد التي ال يتم التقويم فيها تقويمًا مستمرًا في مدارس النظام الفصلي 

 -تحفيظ القران الكريم وفق التالي:للتعليم الثانوي في التعليم العام ومدارس  
 

 

 املواد الدراسية

 توزيع درجات االختبارات النهائية توزيع درجات أعمال املستوى

 احلضور

اركة املش

والنشاطات 

 الصفية

الواجبات 

 واملهام املنزلية

ملف 

 اإلعمال

املشروعات 

والبحوث 

 والتقارير

 االختبارات القصرية

 حتريري عملي شفهي اجملموع
درجة ال

 النهائية
 حتريري شفهي عملي

 100 50 - - 50 20 - - 10 5 5 5 5 العلوم الشرعية

 100 25 - 25 50 10 10 - 10 5 5 5 5 القراءات

 100 45 - 5 50 *20 - 10 5 5 5 5 اللغة العربية

 القراءة والتواصل اللغوي

(1 ،3) 
5 5 5 5 10 - 20* 50 5 - 45 100 

 تواصل اللغويالقراءة وال

(2 ،4) 
5 5 5 5 10 - 20* 50 10 - 40 100 

 100 50 - - 50 20 - - 10 5 5 5 5 النحو والصرف

 100 50 - - 50 20 - - 10 5 5 5 5 البالغة والنقد

 100 50 - - 50 20 - - 10 5 5 5 5 األدب العربي

 الدراسات االجتماعية

 والوطنية
5 5 5 5 10 - - 20 50 - - 50 100 

ملهارات النفسية ا

 واالجتماعية
5 5 5 5 20 - - 10 50 - - 50 100 

 100 50 - - 50 20 - - 10 5 5 5 5 العلوم اإلدارية

 100 40 10 - 50 15 - 5 10 5 5 5 5 العلوم الطبيعية

 100 50 - - 50 20 - - 10 5 5 5 5 الرياضيات

 5 اللغة االجنليزية

5 

احملادثة 

 واالستماع

5 5 10 - 

10 

حملادثة ا

 واالستماع

      كتابة  10

 وقراءة
50 6 - 44 100 

احلاسب وتقنية 

 املعلومات
5 5 5 5 10 15 - 5 50 - 30 20 100 

مهارات البحث ومصادر 

 (2،  1)      املعلومات
5 5 5 5 10 - - 20 50 - - 50 100 

مهارات البحث ومصادر 

 (3املعلومات)
5 5 5 5 10 - - 20 50 - 30 20 100 

 

 

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  24)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 

 مالحظات

  الفقه، احلديث، علوم القران التوحيد،التفسري،  تشمل:العلوم الشرعية . 

 الدليل هذا يف وردت أعاله احملدد التوزيع عن منبثقة تفاصيل الدراسية املواد لبعض . 

 القسم إىل ُيرجع، اإلدارية واملهارات،  التطبيقية املهارات،  والصحية األسرية الرتبية،  والصحية البدنية الرتبية،  الكريم القران:  مواد يف  للتقويم 

 . منها كل طبيعة على يعتمد للتقويم خاص وأسلوب توزيع منها لكل حيث تقويم املتعلم دليليف  منها لكل بالتقويم اخلاص

 درجة( 50)من نور نظام يف ورصدها والتحريري الشفهي اجلزء درجيت جبمع النهائي االختبار يف املعلم يقوم القراءات مادة يف. 

 املتعلم تقويم دليل يف والتحريري الشفهي درجات  تقسيم إىل الرجوع يتم العربية اللغة مواد يف * . 

 يف)  والتحريري العملي اجلزء اختبار درجيت جبمع الطبيعية العلوم معلم ويقوم ، األرض علم ، الفيزياء الكيمياء،. األحياء: تشمل الطبيعية العلوم 

 . درجة عشرين( 20) من نور نظام يف ورصدها(  ستوىامل أعمال

 العملي اجلانب يف درجات عشر( 10) ومن املادة من النظري اجلانب يف درجة تسعني( 90) من الطبيعية العلوم مواد املنتسب خيترب . 

 الوطنية والرتبية فيااجلغرا ، الوطنية والرتبية التاريخ والوطنية، االجتماعية الدراسات: تشمل االجتماعية الدراسات . 

 مخسني( 50) من نور نظام يف ويرصدها والتحريري العملي اجلزء درجيت النهائي االختبار يف املعلم جبمع:  3املعلومات ومصادر البحث مهارات مادة يف 

 فقط حتريريًا خيترب املادة يف الطالبة أو البالط إكمال وعند الفصل نهاية اختبار الجتياز شرطًا التحريري واالختبار العملي اجلانب أداء ويعترب درجة

 . درجة مخسني( 50) من

 إدارية علوم  ،3 إدارية علوم، 2 إدارية علوم  ،1 إدارية علوم: تشمل اإلدارية العلوم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  25)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 مشاريع  تقديم تتطلب  التي  لمواد ا

 

 املادة

 

 املشروع

 الدور الثاني الدور األول

 منتظم

 
 منتسب منتظم تسبمن

مر
ست

 امل
يم

قو
لت

د ا
وا

م
 

 الرتبية األسرية والصحية
يوجد مشروع واحد للمستوى 

 الدراسي
 يوجد يوجد يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الرتبية البدنية والصحية

 املهارات اإلدارية
يوجد مشروع واحد للمستوى 

 الدراسي
 يوجد يوجد يوجد

 املهارات التطبيقية
ختامي إلحدى  قدم مشروعي

 اجملال الوحدتني يف

يقدم مشروع ختامي  إلحدى 

 الوحدتني يف اجملال

يقدم مشروع ختامي  إلحدى 

 الوحدتني يف اجملال

يقدم مشروع ختامي  إلحدى 

 الوحدتني يف اجملال

 العلوم الشرعية
 يوجد مشروع

 واحد للمستوى الدراسي
 ال يوجد

حيتفظ بدرجة املشروع يف أعمال 

 املستوى
 ال يوجد

 القراءات

 )حتفيظ القرآن الكريم( 

 يوجد مشروع

 واحد للمستوى الدراسي
 ال يوجد انتساب

حيتفظ بدرجة املشروع يف أعمال 

 املستوى
 ال يوجد انتساب

ت
را

با
خت

اال
م 

ظا
 ن

فق
 و

يم
قو

لت
د ا

وا
م

 

 العلوم اإلدارية

 يوجد مشروع

 

 

 واحد للمستوى

 

 

 الدراسي

 ال يوجد

 حيتفظ بدرجة

 

 

 املشروع يف

 

 

 أعمال املستوى

 ال يوجد

 اللغة العربية

 النحو، األدب، البالغة

 القراءة والتواصل اللغوي

 ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد الدراسات االجتماعية والوطنية

 يوجد  يوجد املهارات النفسية واالجتماعية

 ال يوجد ال يوجد العلوم الطبيعية

 ال يوجد ال يوجد جنليزيةاللغة اال

 ال يوجد احلاسب وتقنية املعلومات
 ال يوجد

 

 ال يوجد ال يوجد الرياضيات

مهارات البحث ومصادر 

 2،1املعلومات 
 ال يوجد ال يوجد

مهارات البحث ومصادر 

 3املعلومات 
 ال يوجد

 ال يوجد

 

 انتساب ال يوجد ال يوجد انتساب املهارات املهنية للصم



 

 
 

                               ---------------------------------------(  26)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 
 اد النظام الفصلي للتعليم الثانوي( في مو%20جدول احتساب النسب الشرطية )

 

يم
قو

لت
ع ا

نو
 

 املواد

 اختبار الدور الثاني واختبار مواد التعثر اختبار الدور األول

 االختبار النهائي
 النسبة الشرطية

20% 
 الدرجة اليت حيتفظ بها

  االختبار النهائي

 النسبة الشرطية

20% 
 حتريري عملي/شفهي حتريري عملي/ شفهي

مر
ست

 امل
يم

قو
لت

ا
 

 القران الكريم
-- 

 

-- 

 
 ال تطبق -- 95 5 درجة احلضور ال تطبق

الرتبية األسرية 

 والصحية

-- 

 

-- 

 
 ال تطبق

أعمال املستوى ما عدا 

 االختبارات القصرية
 ال تطبق 20 30 50

 ال تطبق - - الرتبية البدنية والصحية
ال املستوى ما عدا أعم

 املهارات البدنية واحلركية
 ال تطبق -- 50 50

 ال تطبق -- -- املهارات التطبيقية
 أعمال املستوى ماعدا

 املشروع اخلتامي
 ال تطبق -- 50 50

 ال تطبق -- -- املهارات اإلدارية
 أعمال املستوى ماعدا

 االختبارات القصرية
 ال تطبق 20 30 50

ام
نظ

ق 
وف

م 
وي

تق
ال

 
ت

را
با

خت
اال

 

 تطبق 50 -- 50 أعمال املستوى تطبق 50 -- *العلوم الشرعية 

 25 25 القراءات
تطبق على جمموع اختبار     

 )شفهي، حتريري (
 25 25 50 أعمال املستوى

تطبق على 

جمموع اختبار 

)شفهي، 

 حتريري(

اللغة العربية            

(1 ،2  ،3  ،4  ،5  ،

6) 

 45 5 50 أعمال املستوى يريتطبق على التحر 45 5
تطبق على 

 التحريري

القراءة والتواصل اللغوي 

(3،1 ) 
 45 5 50 أعمال املستوى تطبق على التحريري 45 5

تطبق على 

 التحريري

القراءة والتواصل اللغوي 

(4،2) 
 40 10 50 أعمال املستوى تطبق على التحريري 40 10

تطبق على 

 التحريري

     النحو والصرف     

(1 ،2 ،3  ،4 ) 
 تطبق 50 -- 50 أعمال املستوى تطبق 50 -

 تطبق 50 -- 50 أعمال املستوى تطبق 50 - (2،1األدب العربي )

 تطبق 50 -- 50 أعمال املستوى تطبق 50 - (2،  1البالغة والنقد )

 تطبق 50 -- 50 أعمال املستوى تطبق 50 -- *الدراسات االجتماعية 

 تطبق 50 -- 50 أعمال املستوى تطبق 50 -- الرياضيات

 40 10 50 أعمال املستوى تطبق على التحريري 40 10 *العلوم الطبيعية 
تطبق على 

 التحريري

املهارات النفسية 

 واالجتماعية
 تطبق 50 -- 50 أعمال املستوى تطبق 50 --



 

 
 

                               ---------------------------------------(  27)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 تعليم الثانوياد النظام الفصلي لل( في مو%20جدول احتساب النسب الشرطية )تابع 
 

 
 
 
 
 

  -مالحظة :
 

  :القران.علوم  الحديث,الفقه,  التوحيد, التفسير,العلوم الشرعية تشمل 
  الوطنية.الجغرافيا والتربية  الوطنية,التاريخ والتربية  والوطنية,عية الدراسات االجتما تشمل:الدراسات االجتماعية 
  ض .األراألحياء والكيمياء والفيزياء وعلم  تشمل:مواد العلوم الطبيعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يم
قو

لت
ع ا

نو
 

 املواد

 اختبار الدور الثاني واختبار مواد التعثر اختبار الدور األول

 االختبار النهائي
 النسبة الشرطية

20% 
 الدرجة اليت حيتفظ بها

  االختبار النهائي

 النسبة الشرطية

20% 
 حتريري عملي/شفهي حتريري عملي/ شفهي

ع ا
اب

ت
م ا

ظا
 ن

فق
 و

يم
قو

لت
ت

را
با

خت
ال

 

 50 -- العلوم اإلدارية
 تطبق

 
 تطبق 50 -- 50 أعمال املستوى

 44 6 50 أعمال املستوى تطبق على التحريري 44 6 اللغة االجنليزية
تطبق على 

 التحريري

احلاسب وتقنية 

 املعلومات
 20 30 50 أعمال املستوى تطبق على كل جزء 20 30

تطبق على كل 

 جزء

مهارات البحث 

املعلومات  ومصادر

(2،1) 

 تطبق 50 -- 50 أعمال املستوى تطبق 50 --

مهارات البحث 

 3ومصادر املعلومات 
30 20 

تطبق على جمموع اختبار       

 )عملي، حتريري(
 تطبق 50 -- 50 أعمال املستوى

القران 

الكريم 

وتفسريه/

 ص

القران 

 الكريم
 ال تطبق - 95 5 درجة احلضور ال تطبق - -

 ال تطبق 50 - 50 أعمال املستوى ال تطبق 50 - التفسري

 ق على العمليتطب 10 40 50 أعمال املستوى ق على العمليتطب 10 40 املهارات املهنية للصم



 

 
 

                               ---------------------------------------(  28)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 آلية اختبار الطالب المنتسب وفق دليل تقويم المتعلم

ع 
نو

يم
قو

لت
ا

 

 وقت التنفيذ ي (آلية االختبار للدورين ) األول والثان املادة

مر
ست

 امل
يم

قو
لت

د ا
وا

م
 

يف مدارس التعليم   القران الكريم

 العام 

 ( درجة وفق التالي:100يتم تقويم الطالب من )

 اجملموع الرتتيل تطبيق التجويد احلفظ صحة القراءة جمال التقويم خالل األسبوعني اليت تسبق االختبار النهائي للمستوى

 100 10 15 30 45 الدرجة

 الرتبية األسرية والصحية
( درجة لالختبار 50( درجة لالختبار النظري النهائي و )30( درجة حبيث خيصص )100يقوم الطالب من )

 ( درجة ملناقشة املشروع ومدى االستيعاب والفهم .20العملي ) املشروع اخلتامي ( و)
 يتم تسليم املشاريع خالل الشهر األخري من املستوى

 ية البدنية والصحيةالرتب

( درجة ألداء 30درجة للمعارف واللياقة البدنية و ) (30)درجة حبيث  خيصص (100)يقوم الطالب من 

( 10( و)2درجة ألداء املهارات البدنية احلركية اجلماعية ) (30)( و1املهارات البدنية احلركية اجلماعية )

 درجات ألداء املهارة البدنية واحلركية الفردية .

لم للطالب نسخة من اجلزء اخلاص باملنتسبني من يس

دليل املعلم يف بداية املستوى الدراسي وذلك لالستعداد 

لالختبارات والتدريب على املهارات املطلوبة واملعارف 

 املقررة عليه يف املستوى

 املهارات التطبيقية
( درجة حبيث 100مناقشته فيما قدم من )يقدم املشروع اخلتامي إلحدى الوحدتني التطبيقيتني يف اجملال  ويتم 

 ( درجة ملناقشة مدى الفهم واالستيعاب للمشروعات املقدمة.30( درجة للمشروعات و )70)
 يتم تسليم املشاريع خالل الشهر األخري من املستوى

 املهارات اإلدارية
( درجة للمشروع 50)( درجة لالختبار النظري النهائي و 30( درجة حبيث خيصص )100يقوم الطالب من )

 ( درجة ملناقشة املشروع .20اخلتامي و )
 يتم تسليم املشاريع خالل الشهر األخري من املستوى

ت
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اال
م 
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 العلوم الشرعية

 (فقه، حديث) تفسري، توحيد  
 مع املنتظمني ( درجة يف نظام نور .100( درجة ثم حتول من )50خيترب الطالب من )

 اللغة العربية
 ( درجة من جزأين شفهي وحتريري وفقًا لطبيعة 100خيترب املنتسب يف مجيع الوحدات من )

 اختبار كل وحدة من وحدات الكتاب املدرسي حسب ما ورد يف مقررات تقويم اللغة العربية يف دليل تقويم املتعلم 
 مع املنتظمني

 مع املنتظمني ( درجة يف نظام نور100م حتول من )( درجة ث50خيترب الطالب من ) العلوم اإلدارية

 احلاسب وتقنية املعلومات
( درجة على أن يتم التأكد من حصول الطالب على 40( درجة والتحريري من )60يتم االختبار العملي من )

 النسبة الشرطية يف نظام نور قبل تطبيق معادلة حتويل الدرجة.
 مع املنتظمني

 اللغة االجنليزية

( درجة كما 100( درجة وال يقوم شفهيًا وتعادل درجته املكتسبة لرتصد من )44ترب الطالب حتريريًا من )خي

 يلي :

 x100=    درجة االختبار النهائي  ( درجة100درجة الطالب املستحقة من )
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 مع املنتظمني

ياء، فيزياء   )كيم العلوم الطبيعية

 علم األرض(أحياء، 
 مع املنتظمني ( درجات يف اجلانب العملي .10( درجة  يف اجلانب النظري و )90خيترب الطالب من )

 مع املنتظمني ( درجة يف نظام نور .100( درجة ثم حتول من )50خيترب الطالب من ) الدراسات االجتماعية والوطنية

 ةاملهارات النفسية واالجتماعي
( درجات  10( درجة للمشروع اخلتامي و)30يف االختبار النظري النهائي و)درجة 0( 60خيترب الطالب من )

 للمناقشة والفهم للمشروع .

، وتسليم املشروع خالل  مع املنتظمنيالنظري 

 األسبوعني اليت تسبق االختبار النهائي للمستوى

 مع املنتظمني ( درجة يف نظام نور.100ن )( درجة ثم حتول م50خيترب الطالب من ) الرياضيات

مهارات البحث ومصادر املعلومات 

2,1 
 مع املنتظمني ( درجة يف نظام نور يف الدورين األول والثاني.100( درجة ثم حتول من )50خيترب الطالب من )

مهارات البحث ومصادر املعلومات 

3 

( 40( درجة للجزء العملي خيصص منها )60أين: )( درجة موزعة على جز100خيترب يف الدور األول من )-

 ( درجة .60( درجة للفهم واملناقشة ويدخل جمموعهما يف نظام نور من )20درجة للبحث العلمي و)

( درجة ، ويف الدور الثاني خيترب الطالب حتريريًا فقط من 40خيصص للجزء التحريري من االختبار )  -

 ( درجة100)

 مع املنتظمني
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 -حئحة الدراسة والتقويم كالتالي :رجات التقدير الخاص بالمادة الدراسية وفقًا لالع ديوزت 

 

 رمز التقدير التقدير اإلمجالية الدرجة

 +A أ + ممتاز مرتفع %100إىل  95%

 A أ ممتاز %94إىل  90%

 +B ب + جيد جدًا مرتفع %89إىل  85%

 B ب جيد جدًا %84إىل  80%

 +C + ج جيد مرتفع %79إىل  75%

 C ج جيد %74إىل  70%

 +D د + مقبول مرتفع %69إىل  60%

 D د مقبول %59إىل  50%

 %50أقل من 
 F+ هـ + مكمل ) مل ينجح يف الدور األول(

 F هـ ( متعثر ) مل ينجح يف الدور الثاني
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 -:تعريف المصطلحات المادة األولى:
:حتدد املصطلحات التالية مبا املعتمدة يف لوائح وأدلة النظام الفصلي للتعليم الثانوي ،وألغراض هذه الالئحة  باإلضافة إىل املصطلحات 

 :يلي

هو الفصل الدراسي الذي يقدم خالل اإلجازة الصيفية لطالب النظام الفصلي للتعليم الثانوي الراغبني الذين : الصيفيالفصل  .1

 والضوابط.الشروط  متنطبق عليه

سة الثانوية: هي املدرسة الثانوية احلكومية أو األهلية املطبقة للنظام الفصلي للتعليم الثانوي الذي يتم اختيارها أو املدر .2

 الصيفي.الرتخيص هلا إلقامة الفصل 

 لالئحة.اوتصفه هذه  األنظمة، ضيهتقتالصيفي وفق ما  هي املكافأة املالية للمكلفني بالعمل يف الفصل الدراسي العاملني:مكافأة  .3

صل الصيفي وحتدد مبدة هي الوقت املخصص من اجلدول املدرسي اليومي للحصص الدراسية خالل الف : الصيفيةاحلصة  .4

 الصيفية.وتعادل ضعف الوقت املخصص للحصة الدراسية من اجلدول املدرسي اليومي يف الفصول الدراسية غري  دقيقة،(90)

 -:المادة الثانية : أهداف الفصل الصيفي
 احة الفرص للطالب الراغبني يف حتسني تعلمهم .إت .5

 ختفيف العبء الدراسي عن بعض الطالب املتعثرين، أو منع إعادتهم للسنة الدراسية .  .6

    الطالب.ستثمار وقت اإلجازة الصيفية مبا يفيد ا .7

 -:المادة الثالثة : المهام واإلجراءات
 مهام اإلدارات التعليمية يف املناطق واحملافظات : -أ

 من:مكونة  عام،شكل مدير التعليم يف اإلدارة التعليمية )جلنة الفصل الصيفي (من بداية الفصل الدراسي الثاني من كل ي .8

  م

 أعضاء اللجنة

 رئيسًا مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية  1

 عضوًا مشرف تربوي من إدارة /قسم التخطيط والتطوير 2

 عضواً  اف الرتبويمشرف تربوي من إدارة /قسم اإلشر 3

 عضوًا مشرف تربوي من إدارة /قسم االختبارات والقبول 4

 عضوًا مشرف تربوي من إدارة /قسم تقنية املعلومات)نظام نور( 5

 عضوًا مشرف تربوي أو خمتص من إدارة /قسم النقل املدرسي 6

 عضوًا مقررًا مشرف النظام الفصلي يف اإلدارة التعليمية 7
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 اثلة يف قطاع تعليم البنات .شكل جلنة مم .9

 تي :الالئحة مبا يأ هذهتقوم )جلنة الفصل الصيفي(وفق  .10

حتديد مدى احلاجة لتقديم فصل صيفي يف مدرسة ثانوية واحدة أو أكثر وفق أعداد وقوائم الراغبني، ومبا يتفق مع  (10-1)

 لذلكـ.الضوابط املنظمة 

لصيفي وفق التوزيع اجلغرايف وإمكانات املدارس واحتياجات الطالب ،مع مراعاة حتديد املدارس املناسبة لتقديم الفصل ا( 10-2)

 عدم فتح مدارس صيفية ميكن جتميعها يف مدرسة واحدة .

 الرفع إىل مدير التعليم العتماد املدارس املقرتحة لتطبيق الفصل الصيفي . (10-3)

    .اإلعالن عن بدء الرتشح للعمل يف مدارس الفصل الصيفي  (10-4)

 )مديرين،ني من القيادات املدرسية العامل ، وترشيحاستقبال طلبات الراغبني يف العمل يف مدارس الفصل الصيفي (10-5)

حسب االحتياج الفعلي ألعداد املدارس اليت ستطبق الفصل ، ، واملعلمني، واإلداريني، وحنوهم.( واملرشدين الطالبيني.وكالء

  مدير التعليم لالعتماد قبل بداية الفصل الصيفي .ورفع أمساء املرشحني إىل الصيفي،

دة لتطبيق الفصل الصيفي على مجيع مدارس النظام صيفي وتعميم أمساء املدارس احملداإلعالن عن بداية الفصل ال (10-6)

 التعليمية.الفصلي للتعليم الثانوي يف اإلدارة 

 الصيفي.شراف على املدارس املطبقة للفصل ني لإلالتنسيق واإلعداد والتكليف لعمل املشرفني الرتبوي (10-7)

 حتديد املدارس األهلية اليت ستقدم الفصل الصيفي وفق املواصفات احملددة هلا. (10-8)

توفري االحتياجات  ، ومتابعةاملتابعة العامة لسري العمل يف الفصل الصيفي وحتسني جودة التطبيق وتذليل الصعوبات (10-9)

 الالزمة.واملتطلبات 

 . واخلتامية إىل اإلدارة التعليميةمتابعة التقارير امليدانية املتعلقة بالفصل الصيفي، ورفع التقارير اإلمجالية الدورية  (10-10)

وفق املتبع لديهم من أنظمة النقل  الصيفي؛تقدم اإلدارة التعليمية خدمات نقل الطالبات والطالب ملن يرغب خالل الفصل الدراسي  .11

 الدراسي.الل العام املعمول بها خ

وتذلل الصعوبات اليت تواجه املدارس املطبقة له قبل  الصيفي،توفر اإلدارة التعليمية التجهيزات واملتطلبات الالزمة لتطبيق الفصل  .12

 كايف.بداية الفصل الصيفي بوقت 
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 -ارس الثانوية احلكومية واألهلية :مهام املد -ب 

 تي:ليم الثانوي باآلنظام الفصلي للتعتقوم مجيع مدارس ال .13

 تعريف الطالب وأولياء أمورهم بالفصل الصيفي خالل العام الدراسي . (13-1)

حاالت تعثر وتأخر دراسي يصعب معه النجاح يف االختبارات املتاحة ؛ أو معرضون إلعادة  محث الطالب الذين لديه (13-2)

ي يف املدرسة قيادة املدرسة وبناًء على تقارير جلنة اإلرشاد األكادميالسنة الدراسية ؛ على التسجيل يف الفصل الصيفي وفق ما تراه 

 والتقارير االلكرتونية عن نتائج الطالب الواردة من نظام نور .

رفع أعداد وقوائم الطالب الذين تنطبق عليهم شروط الدراسة يف الفصل الصيفي ويرغبون االلتحاق فيه إىل اإلدارة   (13-3)

 الصيفي.د اختبار الدور الثاني لكل مستوى، مع حتديثها قبل موعد بدء الفصل وذلك بع التعليمية،

رفع أمساء املعلمني والقيادات اإلدارية وغريهم ممن تشملهم هذه الالئحة ويرغبون بالعمل يف الفصل الصيفي إىل إدارة  (13-4)

 التعليم.

ية للفصل الصيفي ؛ حتى عند عدم توليها قيادة املدرسة يف الفصل تتيح قيادة املدرسة احملددة للفصل الصيفي كافة مرافقها التعليم .14

 الصيفي ؛ ويف هذه احلالة يتم ذلك وفق بيانات تسليم واستالم .

 تي :يفي باآلتقوم املدارس الثانوية املعتمدة لتطبيق الفصل الص .15

 .ات املطلوبة وإعداد البيئة املدرسية إلقامة فصل صيفي لديها توفري اإلمكان (15-1)

 واالنصراف.إشعار ولي أمر الطالب باجلدول الدراسي ومواعيد احلضور  (15-2)

 .(االلتزام بتنفيذ مجيع اللوائح والتعليمات اخلاصة بالفصل الصيفي يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي 15-3)

ق وحتسني التعلم والتقويم ورفع الصيفي يف املدرسة وفق التعليمات والضوابط اليت تضمن كفاءة التطبي تطبيق الفصل (15-4)

 خمرجاته.جودة 
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 األنظمة والتعليمات المادة الرابعة:
تبدأ الدراسة يف الفصل الصيفي مباشرًة بعد انتهاء اختبارات الدور الثاني من الفصل الدراسي الثاني لكل عام ، ويبدأ التسجيل  .16

الصيفي ) يقتصر التسجيل للفصل الصيفي يف العام الدراسي قبل ذلك ، وينتهي بنهاية االسبوع الدراسي األول من الفصل 

 هـ على الطالب املتعثرين فقط (.1435/1436

مائة طالب كحد أدنى يف  (100)شرتط لفتح الفصل الصيفي يف املدرسة الثانوية أن يبلغ عدد الطالب املسجلني عند افتتاحه ي .17

 احملافظات األخرى. طالبًا يفستني  (60)املناطق واحملافظات العامة ) إدارات العموم (، و 

مبا فيها فرتة  أسابيع،تتناسب مدة الفصل الصيفي مع املدة احملددة إلجازة نهاية العام بالنسبة للطالب مبا ال يقل عن سبع . 18

 االختبارات.

 أيام لالختبارات النهائية التحريرية يف نهاية الفصل الصيفي . 4إىل  3خيصص ما بني . 19

دقائق ،  (5)يتخللها اسرتاحة قصرية مدتها  ،دقيقة (90)لكل حصة صيفية من حصص اجلدول الدراسي اليومي مدة  خيصص. 20

كما ختصص فرتة اسرتاحة عامة ، وفرتة للصالة ال يزيد أي منهما  حصص  4على أن ال يزيد جمموع احلصص الصيفية اليومية عن

 :(عديل األوقات مبا يتناسب مع مواعيد صالة الظهر يف املناطق واحملافظات دقيقة ، كما يف اجلدول التالي ) ميكن ت( 30)عن 

 
 احلصة الرابعة صالة الظهر احلصة الثالثة اسرتاحة احلصة الثانية احلصة األوىل

07,00-08,30 08,30-10,00 10,00-10,30 10,30-12,00 12,00-12,30 12,30-02,00 

 

 املصلحة التعليمية للطالب وفق اخلطة الدراسية للمواد . تقسم احلصص الصيفية حسب ما تقتضيه. 21

عند الضرورة حيق للمدرسة تقديم الفصل الصيفي يف الفرتة املسائية مبوافقة جلنة الفصل الصيفي يف اإلدارة التعليمية ومبا ال . 22

 الالئحة.خيل باخلطة الدراسية احملددة للمواد الدراسية وفق ما تنص عليه هذه 

 الصيفي.ص ُمحضَّر خمترب وأمني معمل احلاسب للفصل الصيفي يف حال تقديم املواد العلمية واحلاسب ضمن برنامج الفصل ُيخصَّ. 23

 ُيخصَّص مرشد طالبي واحد فقط للمدرسة اليت تقدم الفصل الصيفي .. 24

ب ولإلدارات التعليمية االستثناء يف عشرة طال (10)وال يقل عن  الفصل،ثالثني طالبًا داخل ( 30)ال يزيد عدد الطالب عن . 25

 خاصة.حاالت 

ُيسمح للطالب الذي تنطبق عليه شروط القبول يف الفصل الصيفي الدراسة يف أي مدرسة ثانوية ) حكومية أو أهلية معتمدة ( تقدم . 26

 الرمسية.وتقديم الوثائق  نور،الفصل الصيفي يف مناطق وحمافظات اململكة بعد التأكد من بيانات الطالب الدراسية يف نظام 

حيق للطالب املتعثر التسجيل يف الفصل الصيفي لدراسة أي مادة متاحة خيتارها من املواد اليت تعثر فيها ؛ حسب خطة املدرسة . 27

 ( . 2رياضيات  ــ  1وإمكاناتها ، كما ال جيمع بني مادتني مرتابطتني مثل ) رياضيات
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روط الدراسة يف الفصل الصيفي تسجيل مادة دراسية واحدة كحد أدنى ، وال يزيد جمموع عدد ش ُيسمح للطالب الذي تنطبق عليه. 28

سبع عشرة حصة صيفية كحد أعلى ، حيث ُيضاعف زمن احلصة الدراسية للمقرر الواحد يف الفصل ( 17) احلصص الصيفية عن 

 الصيفي عنه يف املستويات الدراسية ؛ كما يف املثال التالي : 

 املقرر
 د احلصص احملتسبةعد

 ) يف اخلطة األساسية للمستوى الدراسي (

 عدد احلصص الفعلية

 ) يف خطة الفصل الصيفي (

 10 5 1رياضيات 

 4 2 1فيزياء 

 8 4                        2لغة اجنليزية 

مل معاملة منتسب لوضع ما فيحق له وأما الطالب املنتظم الذي ُع الصيفي؛ال يسمح للطالب املنتسب كليًا الدراسة يف الفصل . 29

 فيه.الدراسة 

 وال ُيسلم كتبًا جديدة . السابقة،ُيلزم الطالب املتعثر امُلسّجل يف الفصل الصيفي بإحضار كتبه الدراسية . 30

غلق درجات الفرتة يتم تقويم املتعلم خالل الفصل الصيفي يف فرتتني وفق توزيع درجات التقويم الوارد يف دليل تقويم املتعلم ، وت. 31

ويستلم املتعلم ) وولي أمره ( بناًء عليها تقريرًا تفصيليًا  موعد اختبار نهاية الفصل الصيفي الثانية يف نهاية األسبوع الذي يسبق 

 طالب يف عمليات التعلم لكل فرتة. يوضح نتائج ال

ه اخلروج من املدرسة بعد أدائها حسب اإلجراءات ُيلزم الطالب حبضور احلصص الدراسية للمواد اليت سجَّل فيها ، وميكن. 32

 املتبعة يف خروج الطالب ، ويشعر أولياء أمور الطالب رمسيًا بذلك .

 ُيسمح حبذف الفصل الصيفي أو أي مادة يف موعد أقصاه بداية الفرتة األوىل من فرتات اختبارات أعمال املستوى . . 33

 صيفي يف حال تعثره .ُيحتفظ للطالب بدرجات أعمال الفصل ال. 34
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 المادة الخامسة :مكافآت العاملين في الفصل الصيفي 
 ( ، ويتم حتديدها على النحو التالي :101ُتخصص مكافآت العاملني والعامالت يف الفصل الدراسي الصيفي من البند ). 35

 ( مكافأة احلصة الدراسية الواحدة : 1 - 35) 

 .(دقيقة 45األساسي للحصة الدراسية ) مائة ريال حمتسبة ، وفق الزمن (100)راسية الواحدة بقيمة ُتحدَّد مكافأة احلصة الد  

 ( مكافأة املعلم : 2 - 35)

مائة ريال ؛ على أن ( 100)ُيمنح املعلم املكلف بتدريس مقررات الفصل الصيفي مكافأة مقطوعة عن كل حصة يدرسها مقدارها  

 أربع وعشرين حصة يف األسبوع ) مبا يف ذلك أسبوع االختبارات ( كما يلي : ( 24) ال يزيد ما يقوم بتدريسه عن

 

 عدد األسابيع× ريال  100× املكافأة = عدد احلصص 

 :عن أسابيع الدراسة واالختبارات  وكيل( واملرشد الطالبي ( مكافأة القيادة املدرسية )مدير،3 - 35)

أربع وعشرين ( 24)وكيل املدرسة( ، واملرشد الطالبي ؛ مكافأة مقطوعة ُتعادل مكافأة  ُتمنح القيادة املدرسية )مدير املدرسة / 

 مائة ريال ؛ كما يلي : ( 100) حصة دراسية يف األسبوع ، مقدار مكافأة كل منها

 

 

 ( مكافأة اهليئة التعليمية املساعدة :4 - 35)

مائة ريال عن كل  (100)ة التعليمية املساعدة ) حمضر املخترب ، أمني معمل احلاسب ( مكافأة مقطوعة مقدارها ُتمنح اهليئ

 عشرين حصة يف األسبوع ؛ كما يلي :( 20)حصة عملية ) علوم أو حاسب ( على أن ال يزيد ما ُيكلف به عن 

 

 عدد األسابيع× ريال  100× املكافأة = عدد حصص العملي 

 

 مكافأة القيادة املدرسية ) مدير ، وكيل ( عن فرتة التسجيل وما بعد االختبارات : ( 35-5)

متنح القيادة املدرسية ) مدير املدرسة / وكيل املدرسة ( عن أسبوع القبول والتسجيل الذي يسبق بدء الفصل الصيفي ، واألسبوع 

ا وإرساهلا للمدارس وإدارات التعليم ، مكافأة مقطوعة تعادل الذي يلي اختبارات الفصل الصيفي العتماد نتائج الطالب وتوثيقه

 مائة ريال كما يلي : (100)مخسة عشر حصة يف االسبوع . مقدار مكافأة كل منها  (15)مكافأة 

 ) أسبوعني (x2ريال  x 100حصة 15املكافأة = 

 

 

 

 عدد األسابيع× ريال  100× حصة  24املكافأة = 
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  -مكافأة املستخدم / احلارس :. 36

ثالثة آالف  (3000)املدارس الثانوية املطبقة للفصل الصيفي مكافأة مقطوعة مقدارها  مينح كل من املستخدم وحارس املدرسة يف

 ريال شهريًا لكل منهما .

 مكافأة املشرفني الرتبويني امليدانيني على الفصل الصيفي :. 37

ددة يف الفصل الصيفي مينح املشرفون الرتبويون يف اإلدارات التعليمية املطبقة للفصل الصيفي حسب التخصصات للمقررات احمل

ن ثالث وثالثني ليلة عمل وحبسب مدة الدراسة ، مكافأة خارج دوام ال تقل عن اثنتني وعشرين ليلة عمل فعلية وال تزيد ع

 مما يتعلق بإنهاء مهامه وتقاريره. دة احملددة للفصل الصيفي وما بعدهثالث ساعات ونصف يوميًا ( عن املفعلية )

 الفصل الصيفي :مكافأة أعضاء جلنة . 38

مينح أعضاء ) جلنة الفصل الصيفي ( يف اإلدارة التعليمية مكافأة خارج دوام بواقع ثالث وثالثني ليلة عمل فعلية ) ثالث ساعات 

ار الل تنفيذه مبا يدعم كفاءة االختيونصف يوميًا( عن املدة احملددة للتخطيط والتنسيق الفتتاح الفصل الصيفي ومساهمتها خ

 ومتابعة توفري االحتياجات واملتطلبات ، ومتابعة التقارير امليدانية .جودة  التطبيق وتذليل الصعوبات ،ووالتوزيع 

 المادة السادسة : أحكام عامة
 

منوذج التزام  فعلي )عقد( للتدريس والعمل يف الفصل الصيفي قبل  –ومن يف حكمه  –يوقع املعلم املرشح للعمل يف الفصل الصيفي . 39

ح ابه بعد التوقيع ال حيق له الرتشلفصل الدراسي الثاني ، ويكون ذلك مع قيادة املدرسة اليت سيعمل فيها ، ويف حال انسحنهاية ا

 للعمل يف الفصل الصيفي  للعامني القادمني .

 ال حيق لإلداريني واملعلمني االعتذار عن العمل يف الفصل الصيفي بعد بدء الدراسة .. 40

 صص واأليام اليت يتغيب فيها أي من العاملني يف الفصل الصيفي سواء كان ذلك بعذر أم بدون عذر .حتسم مكافأة احل. 41

يف حالة انقطاع أحد أعضاء اهليئة اإلدارية والتعليمية أو غريهم من العاملني يف الفصل الصيفي عن العمل ملدة مخسة أيام متصلة . 42

 كافأة املالية .أو متفرقة بعذر أو بدون عذر حيرم من كامل امل

 حيق للعاملني يف الصيفي االحتفاظ بإجازاتهم السنوية واالستفادة منها الحقًا حسب نظام اخلدمة املدنية .. 43

 تنطبق مواد وبنود هذه الالئحة على قطاعي تعليم البنني والبنات .. 44

راجعة والتقويم والتقارير الدورية ، ومبا يتوافق مع على نتائج امل الالئحة بناءتتوىل إدارة املشروع التحديث املستمر هلذه . 45

 .النظام الفصلي للتعليم الثانوي  عمليات التطوير املستمر اليت تتم على
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 في النظام الفصلي للتعليم الثانوي أحكام عامة 

ضوابط  الكبار( وفقلتعليم وأهلية للطالب املنتظمني ) عدا طالب املدارس الليلية يطبق الفصل الصيفي يف مدارس معينة حكومية  .1

 الوزارة.إدارة املشروع واجلهات ذات العالقة يف ها الئحة الفصل الصيفي اليت تصدرها وتنظيمات حتدد

ات من جمموع مواد املستويني الدراسيني لعام دراسي بعد الفصل الصيفي وقبل أداء اختبار% 50 أكثر من الطالب الذي تبقى لديه .2

ويعيد دراسة مجيع مواد  من الفصلني الدراسيني اللذين نتجت منهما مواد التعثر يف النظام ابتداًء سجيلهمواد التعثر يتم إعادة ت

 اخلامس والسادس (. الدراسيني )عدا مواد املستويني املستويني الدراسيني

جلميع الفرص املتاحة له  هى لديه مواد تعثر مع استنفادوتبقَّ الطالب الذي أنهى مجيع املستويات الستة للمرحلة الثانوية ، .3

وحيق للمدرسة حسب قدرتها واستعدادها مراعاة  مائة درجة (100)ملعاجلة ذلك ، يتم حتويله إىل طالب منتسب خيترب من

الطالب بعد املستوى السادس بتقديم موعد اختبار مواد التعثر املتبقية من املستويات السابقة ليكون مع اختبار الدور الثاني 

 .سادس للمستوى ال

ابيع الدراسة يف كل تغلق درجات الفرتة األوىل يف نهاية األسبوع السابع والفرتة الثانية يف نهاية األسبوع الرابع عشر من أس .4

 مستوى دراسي ، وميكن تعديل ذلك وفق ما تصدره اجلهات املختصة من تنظيمات .

الدارس بذلك  بلغُيكما فرتتني ، مبا ال يقل عن  دراسي دوريًا بنتائج أعمال كل مستوى وإلكرتونيًا ولي أمر الطالب كتابيًا يبلغ .5

 يف املدارس الليلية لتعليم الكبار .

التخصصية عند احلاجة حبيث تعادل املواد الدراسية اليت جنح فيها  بني املساراتلطالب مدارس النظام الفصلي االنتقال  ميكن .6

 . عليم الثانوي والتحويل بني مسارتهبني أنظمة الت املعادالت واالنتقال دليلوفق ضوابط 

ى للتعليم النظامني وإىل األنظمة األخرحيق لطالب مدارس النظام الفصلي وطالب نظام املقررات يف التعليم الثانوي االنتقال بني  .7

 . دليل املعادالت واالنتقال بني أنظمة التعليم الثانوي والتحويل بني مسارتهضوابط الثانوي والعكس ،وفق 

املعاهد العلمية ومدارس  و النظام الفصلي بني مدارس التعليم العام يفاجلهات املختصة الضوابط الالزمة النتقال الطالب  تضع .8

والطالب القادمني من خارج اململكة  ،حتفيظ القران الكريم واملدارس الليلية وحنوها و برامج التدريب املهين والتقين املوازية 

 .منتصفهاسي أو العام الدربداية سواء يف 
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املدارس الليلية أن يطلب التحويل إليها ، على أن يكون  إىلحيق للطالب الذي تنطبق عليه شروط التحويل من املدارس النهارية  .9

 ذلك خالل أسبوعني من بداية الدراسة .

ب املتفوقني ، وُتبلغ بها تضع إدارة املشروع مع اجلهات املختصة املتطلبات والضوابط اليت تتيح الفرص لتسريع خترج الطال  .10

 . اإلدارات التعليمية 

الطالب املنتظم الذي درس ستة مستويات وتبقى لديه مواد تعثر يعطى مهلة ثالث سنوات فقط يؤدي فيها اختبار مواد التعثر   .11

النجاح يف كن من حتقيق ليتم لتعليم الكبار فإن تبقى مواد مل جيتزها يطوى قيده من املدرسة وحيول إىل املدارس الليلية منتسبًا

 املواد املتبقية عليه 

لالئحة  ، تفسريًا نظاميًا  بالوزارة املشروع بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقةالذي تصدره إدارة  " دليل تقويم املتعلم "يعد   .12

وأساليبه وأنواعه وأدواته ، وتفصياًل جململها ومكماًل هلا ، ومصدرًا للدعم الرتبوي لتحسني عمليات التقويم  الدراسة والتقويم 

 ."التقويم من أجل التعلم" حنومبا حيقق توجهات النظام الفصلي 

وما ينبثق عنهما من تعليمات وتنظيمات يتم تبليغها  " دليل تقويم املتعلم "وما يصدر يف  " الئحة الدراسة والتقويم "تطبق   .13

،  مدارس النظام الفصلي للتعليم الثانوي لطالب التعليم العام رمسيًا من إدارة املشروع واجلهات ذات العالقة ، على مجيع

 اخلاصة ) العوق السمعي والبصري (واملدارس السعودية يف اخلارج ، ومعاهد وبرامج الرتبية ومدارس حتفيظ القران الكريم 

يف املدارس احلكومية واألهلية والدارسات يف مدارس تعليم الكبريات والدارسني يف املدارس الليلية لتعليم الكبار وحنوها ، 

 )اخلاصة (.

القواعد الالزمة ملعاجلة حاالت الطالب الذين مل يرد بشأنهم تفاصيل  –بالتنسيق مع إدارة املشروع  –اجلهة املختصة تضع   .14

مات خاصة فيتم ، وما مل يصدر بشأنه تنظي " دليل تقويم املتعلم "أو مذكرتها التفسريية أو  الدراسة والتقويم  خاصة يف الئحة

 . "يف التعليم العام االختبارات" نظم واجراءات الرجوع ملا ورد يف الئحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسريية ودليل 
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يتاح تطبيق الفصل الصيفي يف مجيع اإلدارات التعليمية ، ويطبق فيه التقويم الدراسي الصادر بتعميم معالي الوزير ذي الرقم  .1

 هـ .10/3/1437وتاريخ  37494832

 -يتم تنظيم أعمال " جلنة الفصل الصيفي " وفق التالي : .2

 ( ُيصدر مدير التعليم قرارًا بتشكيل " جلنة الفصل الصيفي " وفق التالي : 2-1)

 أعضاء اللجنة م

 رئيسًا التعليميةمساعد مدير التعليم للشؤون  1

 عضوًا مدير إدارة التخطيط والتطوير 2

 عضوًا اإلشراف الرتبوي دارة إ مدير 3

 عضوًا مدير ادارة االختبارات والقبول 4

 عضوًا قسم تقنية املعلومات ) نظام نور ( مشرف تربوي من إدارة / 5

 عضوًا مشرف تربوي من إدارة / قسم النقل املدرسي 6

 عضوًا) ومقررًا فيما خيصه( مشرف نظام املقررات يف اإلدارة التعليمية 7

 عضوًا) ومقررًا فيما خيصه( النظام الفصلي يف اإلدارة التعليمية مشرف 8

 ( يصدر مدير التعليم قرارًا لتشكيل جلنة مماثلة يف قطاع تعليم البنات .2-2)

 يلي : دراسي بوقت كاٍف وتتوىل تنفيذ     ما ( تبدأ أعمال جلنة الفصل الصيفي فبل نهاية العام ال2-3)

 لتقديم فصل صيفي وفق أعداد وقوائم الراغبني . ومبا يتفق مع الضوابط املنظمة لذلك . ( حتديد مدى احلاجة2-3-1)

 

 

 

 

 

تنظيم افتتاح الفصل الصيفي يف املدارس 
 هـ1437هـ/1436الثانوية لعام 
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( حتديد املدارس املناسبة لتقديم الفصل الصيفي وفق التوزيع اجلغرايف وإمكانات املدارس واحتياجات الطالب ، ويكون 2-3-2)

 احلد األعلى وفق األعداد اآلتية :

 ملدارس الصيفيةعدد ا اإلدارة التعليمية

 بنات بنني

 6 6 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الرياض

 4 4 اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة

 2 2 إدارات العموم األخرى

 1 1 إدارات التعليم يف احملافظات األخرى

على فتح مدرسة صيفية لألولوية املنطلقة من النظام  و يف حاالت الضرورة القصوى يتم أخذ موافقة وكالة الوزارة للمناهج والربامج الرتبوية

 فيما خيصه ، مع إتاحة الدراسة للنظامني. قة من نظام املقررات كٍللالتعليم للبنني أو البنات لألولوية املنطالفصلي ، وموافقة وكالة 

 . ( حتديد املدارس األهلية اليت ستقدم الفصل الصيفي وفق املواصفات احملددة هلا3 -3 -2)

 ( الرفع إىل مدير التعليم العتماد املدارس املقرتحة لتطبيق الفصل الصيفي .3-4 -2)

 ( اإلعالن عن بدء الرتشح للعمل يف مدارس الفصل الصيفي .5 -3 -2)

سي ( استقبال طلبات الراغبني يف العمل يف مدارس الفصل الصيفي، وترشيح العاملني من القيادات املدرسية ) قائد مدر6 -3 -2)

وحنوهم ،حسب االحتياج الفعلي للمدارس اليت ستطبق الفصل الصيفي ، بيني ،واملعلمني ، واإلداريني ، وكيل (، واملرشدين الطال

 ورفع أمساء املرشحني إىل مدير التعليم لالعتماد قبل بداية الفصل الصيفي.

على املدارس املطبقة للفصل الصيفي ، وتكليف مشرف ( التنسيق واإلعداد والتكليف لعمل املشرفني الرتبويني لإلشراف 3-7 -2)

 اختبارات يف أسبوع االختبارات واألسبوع الذي يسبقه.

( املتابعة العامة لسري العمل يف الفصل الصيفي ، وحتسني جودة التطبيق ، وتنفيذ زيارات  دورية للمدارس للوقوف 8 -3 -2) 

 هات العامة للفصل الصيفي ويدعم التعلم ويرفع كفاءته.ظيمي مبا حيقق التوجلرتبوي والتنعلى واقع التطبيق ، وتقديم الدعم ا

( تقديم الدعم التقين والفين للمدارس الصيفية ، وتذليل الصعوبات اليت تواجهها ومتابعة توفري االحتياجات 9  -3  -2)

 واملتطلبات الالزمة.

ب والطالبات الفصل الصيفي وتوفري البدائل املناسبة، ومتابعة متابعة توفري خدمات النقل املدرسي الالزم للطال (10 -3  -2)

 تقديم اخلدمة للراغبني طوال الفصل الصيفي.
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( دراسة التقارير امليدانية املتعلقة بالفصل الصيفي ، ورفع التقارير اإلمجالية الدورية واخلتامية إىل اإلدارة 11 -3  -2)

 التعليمية.

الصيفي وحفظها وأرشفتها ) يتم تسكني امللفات املتعلقة بالفصل الصيفي لكل نظام من نظامي  ( تنظيم ملفات الفصل12 -3  -2)

 (.مشرف ومشرفة النظام كل فيما خيصهالتعليم الثانوي لدى 

يتاح الفصل الصيفي للطالب والطالبات الراغبني يف مناطق احلد اجلنوبي وفق التعليمات والتعاميم العامة الصادرة لتنظيم  .3

 سة فيها ومبا يتوافق مع لوائح وتنظيمات الدراسة الصيفية.الدرا

 يقتصر التطبيق على املدارس الثانوية الصيفية املدجمة وتطبق فيها الشروط والضوابط التالية: .4

دًا للمدرسة قائملدرسة األنسب ملعظم الطالب املتقدمني ويكلف قائد هذه ادد املدرسة الثانوية الصيفية املدجمة يف املدرسة حَُّت (4-1)

 الصيفية املدجمة ما أمكن .

 أو وكياًل ) يكون يف األصل قائدًا  املدجمة وكيل خاص بهليم الثانوي يف املدرسة الصيفية كلف لكل نظام من نظامي التع( ُي2 -4)

خلاص بها وترتبط ويعامل كل نظام كمدرسة مستقلة ترتبط بالوكيل اعندما يسجل طالب من النظام نفسه ملدرسة من النظام نفسه( 

ي / وكيل املدرسة لنظام بقائد املدرسة الثانوية الصيفية املدجمة ) يسمى كل منهما : وكيل املدرسة للنظام الفصل املدرستان إداريًا

 (.املقررات

ا خيص اسم املستخدم اخلاص مبدرسته األصلية ، ومن خالله تتم كافة العمليات اخلاصة بنظام نور فيم كل وكيل منح( ُي3 -4)

 الطالب التابعني للنظام اخلاص به ومعلمي املواد اخلاصة بالنظام. 

حسب نظامه من قبل وكيلهم املكلف يف املدرسة الصيفية  ( يتم تسجيل طالب النظام الفصلي ونظام املقررات يف )نظام نور( كاًل4 -4)

 ام من قبل اللجان واملشرفني املكلفني من اإلدارة التعليمية .املدجمة ، ويتابع تعلمهم من قبله واملعلمني التابعني له، ويتابع كل نظ

( تكون األولوية لتخصيص فصول دراسية لكل نظام على حدة ، وعند احلاجة ميكن دمج املواد الدراسية املتماثلة يف النظامني 5 -4)

واقع ب  6،5،4،3،2،1جنليزية بواقع مخس حصص مضاعفة لكل منها، ومواد اللغة اال 6،5،4،3،2،1وهي مواد الرياضيات ) 

، ويتم ربط املعلم باملادتني ب النظامني يف نفس احلصة والفصل لطالأربع حصص مضاعفة لكل منها( ؛ ويقوم معلم املادة بتدريسها 

طالب كل لكل نظام ( مع تطبيق لوائح وتعليمات التقويم على   يف النظامني املختلفني ) وفق األسلوب الذي يوفره نظام نور حاليًا

 سجل املعلم درجات طالب كل نظام وفق الئحة ودليل التقويم اخلاصة بهم(.) ُي،  نظام حبسبه

 طبع إشعارات وتقارير الفصل الصيفي للطالب باسم النظام واملدرسة اليت ينتمي هلا.( ُت6 -4) 
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حسب مدرسته األصلية اليت قدم منها  ( كاًل ( بعد االنتهاء من الفصل الصيفي يتم تصدير نتائج الطالب ) الفصلي واملقررات7 -4)

ويكمل إجراءات متابعة الدراسة أو التحرج من قبلها مبوجب نتيجته  يف املدرسة الصيفية املدجمة ، ومينح كل طالب نسخة 

 رمسية وحمتومة من نتيجته.

يفي ورفع مستوى جاهزية النظام لكافة يتوىل املركز الوطين للمعلومات الرتبوية تهيئة )نظام نور( ملتطلبات تطبيق الفصل الص .5

 املتطلبات الالزمة لنجاح التطبيق وتقليص الفاقد يف الوقت واجلهد.

التعليمية تقريرًا عن تطبيقها للفصل الصيفي بعد انتهاء  اإلدارةجلنة الفصل الصيفي يف  إىلترفع املدرسة الصيفية املدجمة  .6

التعليمية  اإلدارةومجع التوصيات بشأنها ملناقشتها يف جلنة الفصل الصيفي يف ويتوىل مشرف/ مشرفة كل نظام تنظيمها  أعماهلا

 اجلهة املشرفة على النظام يف الوزارة . إىلرفع التقرير اخلتامي  ثم

 :ي( سابقًا وفق التفصيل التال101)( الذي يقابل البند 211111يعامل املكلفون بالعمل يف الفصل الصيفي ماليًا وفق بند الرواتب )  .7

( مائة ريال للحصة الدراسية 100( يصرف للكادر التعليمي املكلف بالعمل يف الفصل الصيفي )بنني/بنات( مكافأة قدرها )7-1)

 حبسب طبيعة املهام كما يلي :

 تقدير املكافأة العمل

القيادة املدرسية ) قائد مدرسي ، وكيل ( واملرشد 

 الطالبي
 بع وعشرين حصة دراسية يف االسبوع مبا يف ذلك أسبوع التسجيل وأسبوع االختبارات .( أر24مكافأة مقطوعة ُتعادل مكافأة )

 املعلم املكلف بتدريس مقررات الفصل الصيفي
مبا يف ذلك أسبوع  ( أربع وعشرين حصة أسبوعيًا24)عن مكافأة مقطوعة ُتعادل مكافأة كل حصة يكلف بتدريسها مبا ال يزيد 

 . االختبارات

أمني  يمية املساعدة  ) حمضر املخترب، علاهليئة الت

 معمل احلاسب (

( عشرين 20عن )به مكافأة مقطوعة ُتعادل مكافأة كل حصٍة عملية ) علوم أو حاسب ( يكلف بها ، على أن ال يزيد ما يكلف 

 حصة أسبوعيًا.

رف ومشرفة عدا مش) أعضاء جلنة الفصل الصيفي 

 (نظامي التعليم الثانوي

التسجيل  أسبوعيالدراسية مبا يف ذلك  األسابيععن  أسبوعيًا( ست عشرة حصة دراسية 16عادل مكافأة )مكافأة مقطوعة ُت

 الذي يليها . واألسبوعواالختبارات 

 ي التعليم الثانويمشرف ومشرفة نظام
التسجيل واالختبارات  يأسبوعالدراسية مبا يف ذلك  األسابيععن  أسبوعيًاوعشرين حصة  أربع( 24مكافأة مقطوعة ُتعادل مكافأة)

 الذي يليها . واألسبوع

 مشرفو املواد الدراسية املتابعون ملدارس الفصل الصيفي
تقل  عن األسابيع الدراسية وأسبوع االختبارات ، وال عشرين حصة أسبوعيًا (20) مكافأة مقطوعة ُتعادل  ما ال يزيد عن مكافأة

 وطبيعته.العمل حبسب حجم  عن اثنيت عشرة حصة  أسبوعيًا

 ( عشرين حصة أسبوعيا عن أسبوع االختبارات النهائية واألسبوع الذي يسبقه.20مكافأة مقطوعة ُتعادل ما ال يزيد عن مكافأة) مشرف ومشرفة االختبارات

 

آالف  ( أربعة4000ُيصرف للكادر اإلداري املكلف بالعمل يف الفصل الصيفي ) بنني / بنات ( مكافأة مقطوعة مقدارها ) (7-2)

( ثالثة آالف ريال شهريًا للمستخدم وسائق احلافلة ) عدا سائقي حافالت الشركات 3000ريال شهريًا للمساعد اإلداري و )

 املتعاقد معها (، وحارس املدرسة ، مضافًا إليها مكافأة فرتة أسبوعي التسجيل واالختبارات .
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 تعريف المصطلحات:
 : نيبني النظم التعليمية املختلفة لتحديد املستويات الدراسية املتكافئة والسنوات الدراسية املتقابلة وذلك لتمك نةموازعملية املعادالت 

الطالب من االنتقال والتحويل بني هذه النظم ويف هذه الالئحة تعين عملية املوازنة بني نظامي التعليم الثانوي )النظام الفصلي ونظام 

 الطالب من االنتقال بني النظامني مبا يتناسب مع نيعربية السعودية لتحديد املستويات الدراسية املتقابلة ولتمكاملقررات( يف اململكة ال

 ظروفهم وقدراتهم .

 مستويات دراسية  ةيف سلم التعليم العام يف اململكة العربية السعودية وهو التعليم السائد ، ويتكون من ست لثةاملرحلة الثا: النظام الفصلي

العام  اإلعدادمرحلة  األوىل، يدرسها الطالب يف ثالث سنوات دراسية ، تكون السنة الدراسية  ةمستوى دراسي خطة دراسية مستقل لكل

، املسار العلمي ، املسار  األدبي؛ يقدم مستويني دراسيني ، ويف السنة الثانية والثالثة يدرس الطالب يف احد املسارات الثالثة )املسار 

 فصل صيفي يطبق يف حاالت حمددة . إىلمستويات دراسية ، باإلضافة  أربعةويتكون كل مسار من (   اإلداري

 : وفصل صيفي اختياري  إجبارينينظام للتعليم الثانوي يف اململكة العربية السعودية يدرس الطالب يف كل عام دراسي فصلني نظام املقررات

 يف كل فصل دراسي مستقل . ، ويعتمد على نظام تسجيل الطالب للمواد الدراسية

 : هو متوسط مجيع درجات املواد الدراسية اليت درسها الطالب بنجاح حتى تاريخ احتساب املعدل ، وختتلف عملية  املعدل الرتاكمي

 احتساب املعدل الرتاكمي يف النظام الفصلي عن نظام املقررات .

 : دقيقة ) زمن احلصة الدراسية (. 45دول الدراسي الزمن املخصص للدراسة وهي تعادل يف اجل الساعة الدراسية 

 : يقصد به املتعلم ) من طالب وطالبات ( يف التعليم الثانوي . الطالب 

 مادة ضمن اخلطة الدراسية هلا اسم ورقم ووصف ملفرداتها تدرس يف املستوى الدراسي الواحد ويطلق عليه غالبا ) مادة  : املقرر الدراسي

 دراسية (.

 يف الغالب. أسبوعًا 18يتكون من مستويني دراسيني مدة كل منهما  : سيالعام الدرا 

  األوليف الغالب ؛ ويقصد به يف النظام الفصلي املستوى  أسبوعًا 18هو فرتة زمنيه من بداية العام الدراسي مدته  : األولالفصل الدراسي 

 . والثالث واخلامس

 : الثاني و  ستوىامل يف النظام الفصلي يف الغالب ؛ ويقصد به ًاأسبوع 18ومدته   األولهو فرتة زمنية تلي الفصل الفصل الدراسي الثاني

 .الرابع و السادس 

 : جمموعة املواد الدراسية اليت يدرسها الطالب يف املرحلة الثانوية ، ومينح الطالب يف حالة جناحه فيها شهادة إمتام  اخلطة الدراسية

 .يف النظام الفصلي خطة دراسية مستقلة ثابتة املرحة الثانوية ، لكل مستوى دراسي 

 هي شهادة متعمدة متنحها املدرسة للطالب الراغب يف االنتقال بني النظامني )الفصلي واملقررات ( وتوضح فيها املواد  : شهادة املعادلة

يف  أكثر أو دراسيًة للطالب عند دراسته مادًةمتنح  أواملستوى املستحق له نظاما ،  أوصفه  إىلالدراسية املعادلة للطالب ، وقرار االنتقال 

 ه.درسة معتمدة مما ميكن معادلته لنظام غري نظامه التعليمي يف م
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 هدف المعادلة :

لوقت  ًاالتعليم الثانوي بسهولة عن طريق مواءمة املواد الدراسية توفري أنظمةمتكني الطالب من املعادلة املواد الدراسية واالنتقال بني 

 .والتقليل من تأخره الدراسي الطالب ،

 المعادلة واالنتقال : متطلبات

 .بطلب املعادلة  األمرمن ولي  يطلب خط .1

 مره بالتالي: أإقرار خطي من الطالب وولي  .2

 .مرة واحدة فقط خالل املرحلة الدراسية أكثر منعدم املطالبة باالنتقال بني النظامني  -أ

 . النظامنيالختالف اخلطة بنيالتخرج سؤولية تأخر محتمل  -ب

 .ورقة القبول من املدرسة املنقول إليها الطالب إحضار أولكرتونية بني املدرستني املوافقة اإل .3

 .من قبل املدرسة مصدقًا األكادمييشعار( نسخة من السجل )اإل .4

 .لغري السعوديني  اإلقامة أو األسرةسجل  أوصورة من اهلوية الوطنية  .5

 .ق (شهادة املعادلة )وفق النموذج املرف .6

 .املنقول منها الطالب وتعتمد من مدير املدرسة درسةتتم املعادلة يف امل .7

 لجنة المعادالت ومهامها :

وهم : وكيل الشؤون املدرسية ، ووكيل شؤون الطالب ، واملرشد الطالبي للقيام باملعادلة للطالب  أعضاءيشكل مدير املدرسة جلنة من ثالثة 

 .من مدير املدرسة وحيتفظ بنسخة منها ط والالئحة املعتمدة وإصدار قرار املعادلة معتمدًااملنتقلني من املدرسة وفق الضواب
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 واالنتقال:حول المعادالت  قواعد عامة

ن ممن العام الدراسي ، )تقتصر املعادلة على  األولال يسمح بالتحويل بني النظامني )الفصلي و املقررات ( بعد الفصل الدراسي ( 1-1)

مثل قدوم الطالب   التعليمدارة إدارة االختبارات والقبول يف إها راملستويني الثاني والرابع فقط( عدا احلاالت االستثنائية اليت تقر أنهى

 .انتقاله خارج اململكة  أوال النظام الفصلي فقط ، إمكان ال يوجد به  إىلانتقاله  أومن خارج اململكة 

 .تقال بني النظامني يف املواد الدراسية اليت حصل فيها الطالب على درجة النجاحتتم املعادلة عند االن( 1-2)

 عند انتقال الطالب من النظام الفصلي يشرتط إلمتام املعادلة :( 1-3)

 .أربع(4لعدد احلصص/ساعات النجاح ) األدنىيكون احلد  أن  -أ

 .توافق احملتوى الدراسي مع املادة اليت متت معادلتها -ب

 .املواد اليت تفي باملعادلة أفضلمن مادة يف النظام الفصلي يتم احتساب درجات  أكثرجود مادة يف نظام املقررات تعادل عند و( 1-4)

النظام الفصلي وتبقى عليه مواد من اخلطة الدراسية يف النظام الفصلي مل تتم معادلتها ،  إىلعند انتقال الطالب من نظام املقررات ( 1-5)

 .درجة( 100)ارها مع املتعثرين من فيؤدي الطالب اختب

، ويستثنى من ذلك احلاالت االستثنائية اليت يقررها مدير التعليم ، ويتم حيق للطالب االنتقال بني النظامني مرة واحدة فقط( 1-6)

 التحويل خالل األسابيع الثالثة األوىل من بداية العام الدراسي .

 .ي حتدد املدرسة املنقول منها الطالب املستوى الذي يلتحق فيه بعد إمتام عملية املعادلةالنظام الفصل إىلعند انتقال الطالب ( 1-7)

من جمموع مواد املستويني الدراسيني  %50كان عدد املواد الدراسية اليت متت معادلتها للطالب املنتقل للنظام الفصلي اقل من  إذا( 1-8)

 .فأكثر من موادها الدراسية %50بتداء من الفصلني الدراسيني اللذين مل يتم معادلة لنظام الفصلي اا لعام دراسي يتم إعادة تسجيله يف

النظام الفصلي )مدارس التعليم العام ( للمسارين  إىلطالب النظام الفصلي )مدارس حتفيظ القران الكريم ( حيق هلم االنتقال ( 1-9)

 لمي ما يلي :ويشرتط عند رغبتهم االلتحاق باملسار الع اإلداري، أودبي األ

 .يكون بعد املستوى الثاني فقط  أن -أ

 . اجتيازهم اختبار املواد العلمية يف موعد اختبار الطالب املتعثرين -ب

املستوى الرابع )  أونظام املقررات بعد املستوى الثاني  إىلطالب النظام الفصلي )مدارس حتفيظ القران الكريم ( حيق هلم االنتقال ( 1-10)

 . ( سانيةاإلنمسار العلوم 
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من مادة يف النظام الفصلي مبادة يف نظام املقررات يتم احتساب الدرجة املوزونة للمواد املعادلة درجاتها وفق  أكثرعند معادلة ( 1-11)

 التالي :

 

 عدد احلصص املخصصة للمادة× الدرجة املوزونة = الدرجة املكتسبة 

 

وي ) سواًء يف الصف الثاني أو الثالث ( ويرغب إكمال دراسته يف النظام الفصلي يعامل ( الطالب الراسب أو املنقطع يف النظام السن1-12)

 كالتالي :

( إذا كان يف بداية العام الدراسي يقبل يف النظام الفصلي منتظمًا أو منتسبًا حسب قرار قبوله ومبوجب آخر وثيقة جناح حصل 1-12-1)

اًل على الصف األول ثانوي يلتحق باملستوى الثالث ، وإذا كان حاصاًل على الصف الثاني عليها يف النظام الثانوي السنوي ) إذا كان حاص

 األدبيالعملي أو  إىلبكلمة ) معادلة ( ملواد املستويات السابقة ، ويف حال رغبته تغيري مساره  ويكتفيثانوي يلتحق باملستوى اخلامس ( 

 تطبق عليه ضوابط وشروط التحويل بينهما .

 إذا كان يف بداية الفصل الدراسي الثاني يف النظام الفصلي يعامل وفق اآلتي :( 1-12-2)

  إذا كان حاصاًل على شهادة الصف األول ثانوي يف النظام السنوي يقبل يف النظام الفصلي منتظمًا أو منتسبًا حسب قرار قبوله

ني للمستوى الثالث أو بداية العام الدراسي التالي يف ويلتحق باملستوى الرابع ، وخيترب يف مواد املستوى الثالث يف الدور الثا

 درجة .( 100)موعد اختبار الطالب املتعثرين من 

  إذا كان حاصاًل على شهادة الصف الثاني ثانوي يف النظام السنوي يقبل يف النظام الفصلي منتظمًا أو منتسبًا حسب قرار قبوله

توى اخلامس يف الدور الثاني للمستوى اخلامس أو بداية العام الدراسي التالي ويلتحق باملستوى السادس ، وخيترب يف مواد املس

 درجة .( 100)يف موعد اختبار الطالب املتعثرين من 

 ( الطالب الراسب أو املنقطع يف النظام الثانوي السنوي ال تعادل له مواد النجاح يف وثيقة الرسوب .1-12-3)

 .رتاكمي من املستوى الذي التحق بهملنقطع يف النظام السنوي بالنظام الفصلي يتم احتساب املعدل ال( إذا التحق الطالب الراسب أو ا1-13)

( الطالب القادم من خارج اململكة العربية السعودية ) سعودي أو غري سعودي ( تتم معادلة وثائقه الدراسية من إدارة االختبارات 1-14)

 الفصلي حسب قرار قبوله منتظمًا أو منتسبًا ويعامل وفق اآلتي: والقبول يف إدارة التعليم ويلتحق بالنظام 
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( إذا كان قدومه بداية العام الدراسي يبدأ احتساب معدله الرتاكمي اعتبارًا من املستوى الذي يلتحق به ، ويكتفي بكلمة ) 1-14-1)

 معادلة ( ملواد املستويات السابقة .

اسي الثاني وأثبت مبوجب وثيقة دراسية مصدقة تفيد إنهاءه الفصل الدراسي األول وموضحًا ( إذا كان  قدومه بداية الفصل الدر1-14-2)

 بها تاريخ االنفكاك من املدرسة السابقة ، يعامل وفق اآلتي :

ه إذا كان يف بداية املستوى الثاني يعادل له املستوى األول ويكتفى بكلمة ) معادلة ( ملواد املستوى األول ويبدأ احتساب معدل -أ

الرتاكمي اعتبارًا من املستوى الثاني ، وإذا مل تتوفر شروط معادلة نتيجة الفصل الدراسي األول يلتحق باملستوى الثاني وخيترب يف 

 درجة . (100)مواد املستوى األول يف الدور الثاني للمستوى األول أو بداية العام الدراسي التالي من 

له املستوى األول والثاني والثالث و يكتفى بكلمة ) معادلة ( جلميع مواد تلك املستويات  إذا كان يف بداية املستوى الرابع يعادل -ب

ويبدأ احتساب معدله الرتاكمي اعتبارًا من املستوى الرابع ، وإذا مل يتوفر شروط معادلة نتيجة الفصل الدراسي األول يلتحق 

درجة  (100) ثاني للمستوى  الثالث أو بداية العام الدراسي التالي منباملستوى الرابع وخيترب يف مواد املستوى الثالث يف الدور ال

 ويكتفى بكلمة ) معادلة ( ملواد املستويني األول والثاني .

إذا كان يف بداية املستوى السادس يعادل له املستوى األول والثاني والثالث والرابع ويكتفى بكلمة ) معادلة ( جلميع مواد تلك   -ت

درجة ( 100)  رب يف مواد املستوى اخلامس يف الدور الثاني للمستوى اخلامس أو بداية العام الدراسي التالي مناملستويات ، وخيت

 ويبدأ احتساب معدله الرتاكمي اعتبارًا من املستوى اخلامس .

النظام  إىلاملقررات حيول  ( الطالب القادم من خارج اململكة العربية السعودية ) سعودي أو غري سعودي ( ويرغب االلتحاق بنظام1-15)

نظام املقررات حسب ما ورد يف الالئحة ويكتفى بكلمة ) معادلة (  إىل( ومن ثم يتم حتويله 14-1الفصلي ويطبق عليه ما ورد يف الفقرة )

 للمواد اليت تتم معادلتها .

ململكة ثم عاد للدراسة حيتسب له املعدل الرتاكمي ( الطالب الذي أنهى املستوى األول أو الثاني أو كليهما ثم واصل دراسته خارج ا1-16)

 يف املستويات اليت درسها يف النظام الفصلي أو املقررات .
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 لنظام الفصلي إلى نظام المقررات انتقال الطالب بعد المستوى الثاني في ا (2-1) 
 مواد التعليم الثانوي الفصلي يف املستويني 

 والثاني األول
 عدد الساعات ما يعادهلا يف نظام املقررات احلصص عدد

 ----       ال يعادل 2=1+1 2، 1القران الكريم 

 ---- ال يعادل 2 1التوحيد 

 ---- ال يعادل 2 1 الفقه

 ---- ال يعادل 2 1التفسري

 ---- ال يعادل 2 1 اإلسالميةاحلديث والثقافة 

 10=5+5 2،  1لغة عربية  12=6+6 2،  1اللغة العربية 

 5 1فيزياء 4=2+2 2،  1الفيزياء

 5 1كيمياء 4=2+2 2،  1الكيمياء

 5 1احياء 4=2+2 2،  1االحياء

 10=5+5 2،  1رياضيات 10=5+5 2،  1الرياضيات 

 5 1حاسب 4=2+2 2،  1احلاسب وتقنية املعلومات 

 5 اجتماعيات 6=3+3 2،  1الدراسات االجتماعية والوطنية 

 10=5+5 2،  1اللغة االجنليزية 8=4+4 2،  1ليزية اللغة االجن

 ----       ال يعادل 2=1+1 2،  1املهارات التطبيقية 

 ---- ال يعادل 2=1+1 2،  1مهارات البحث ومصادر املعلومات 

 ---- ال يعادل 2=1+1 /بنني2،  1الرتبية البدنية والصحية 

 5 لرتبية الصحية والنسويةا 4=2+2 /بنات2،  1والصحية  األسريةالرتبية 

 اجملموع
 )بنات(70

 )بنني( 68

 مادة )بنات(12

 مادة )بنني( 11

 ساعة)بنات(60

 ساعة)بنني(55
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   النظام الفصلي إلى نظام المقررات ( انتقال الطالب بعد المستوى الرابع ) المسار األدبي ( في2-2)

 ) مسار العلوم اإلنسانية (

 مالحظات عدد الساعات ما يعادهلا يف نظام املقررات عدد احلصص والثالث والرابع والثاني األول اتاملستوي الفصلي يف النظاممواد 

 *1 5 1القران الكريم  8=3+3+1+1 4،  3،  2،  1القران الكريم 

 *1 5 1التوحيد  6=4+2 1،2التوحيد 

 *1 5 1الفقه 8=3+3+2 3،  2،  1الفقه

 *1 5 1تفسري 6=4+2 1،2التفسري

 *1 5 1احلديث  6=4+2 1،2 اإلسالميةاحلديث والثقافة 

  10=5+5 2،  1لغة عربية  12=6+6 2،  1اللغة العربية 

  5 3لغة عربية  6=3+3 2،  1النحو والصرف 

  5 5لغة عربية  4 1األدب العربي 

  5 6لغة عربية  4 1البالغة والنقد 

  5 4عربية لغة  4=2+2 2،  1القراءة والتواصل اللغوي 

  5 1الفيزياء 4=2+2 2،  1الفيزياء

  5 1كيمياءال 4=2+2 2،  1الكيمياء

  5 1األحياء  4=2+2 2،  1االحياء

  10=5+5 2،  1رياضيات  10=5+5 2،  1رياضيات 

  5 اجتماعيات 6=3+3 2،  1الدراسات االجتماعية والوطنية 

  5 افياجغر 6=3+3 4،  3الدراسات االجتماعية والوطنية 

 *1 5 البحث ومصادر املعلومات )مادة حرة( 6=4+1+1 3،  2،  1مهارات البحث ومصادر املعلومات 

  20=5+5+5+5 4،  3، 2،  1اللغة االجنليزية  16=4+4+4+4 4،  3،  2،  1اللغة االجنليزية 

  5 1حاسب  4=2+2 2،  1احلاسب وتقنية املعلومات 

  5 2حاسب 4=2+2 4 ، 3احلاسب وتقنية املعلومات 

 *1 5 التدريب العملي )مادة حرة( 6=2+2+1+1 4،  3،  2،  1املهارات التطبيقية 

  5 الرتبية البدنية والصحية 4=1+1+1+1 4،  3، 2،  1(بنني)الرتبية البدنية والصحية 

 *1 5 الصحية والنسويةالرتبية  6=1+1+2+2 4،  3، 2،  1( بنات)والصحية  األسريةالرتبية 

 اجملموع
 )بنات(140

 )بنني( 138
  ساعة 135 مادة 27

 

 . ( ساعات فأكثر 4تتم املعادلة حتى لو رسب الطالب يف إحدى املواد شريطة أن يكون جمموع عدد ساعات النجاح ) مالحظة :
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) مسار نظام المقررات  إلىالطالب بعد المستوى الرابع ) المسار العلمي ( في النظام الفصلي ( انتقال 2-3)
  العلوم الطبيعية (

 مالحظات عدد الساعات ما يعادهلا يف نظام املقررات عدد احلصص والثالث والرابع والثاني األول اتالفصلي يف املستوي النظاممواد 

  5 1القران الكريم  4=2+1+1 7،  2،  1القران الكريم

  5 1التوحيد  4=2+2 1،4التوحيد 

  5 1الفقه 4=2+2 6،  1الفقه

  5 1تفسري 4=2+2 1،4التفسري

  5 1احلديث  4=2+2 1،4 اإلسالميةاحلديث والثقافة 

  10=5+5 2،  1لغة عربية  12=6+6 2،  1اللغة العربية 

  5 3لغة عربية  6=3+3 4،  3اللغة العربية 

  5 1الفيزياء 4=2+2 2،  1الفيزياء

  5 2الفيزياء 8=4+4 4،  3الفيزياء

  5 1كيمياءال 4=2+2 2،  1الكيمياء

  5 2كيمياءال 8=4+4 4،  3الكيمياء

  5 1أحياء  4=2+2 2،  1األحياء 

  5 2أحياء  8=4+4 4،  3االحياء

  -- ال تعادل 2 1علم األرض 

  20=5+5+5+5 4،  3،  2،  1رياضيات  22=6+6+5+5 4،  3،  2،  1رياضيات 

  5 1حاسب  4=2+2 1،2احلاسب وتقنية املعلومات 

  5 2حاسب 4=2+2 4،  3احلاسب وتقنية املعلومات 

  5 اجتماعيات 6=3+3 1،2الدراسات االجتماعية والوطنية 

  20=5+5+5+5 1،2،3،4اللغة االجنليزية  16=4+4+4+4 4،  3، 2،  1اللغة االجنليزية 

  5 التدريب العملي )مادة حرة( 4=1+1+1+1 4،  3، 2،  1املهارات التطبيقية 

  -- ال تعادل 2=1+1 2،  1ت البحث ومصادر املعلومات مهارا

  5 الصحية والبدنيةالرتبية  4=1+1+1+1 4،  3، 2،  1(بنني)الرتبية البدنية والصحية 

 *1 5 الصحية والنسويةالرتبية  6=1+1+2+2 4،  3، 2،  1(بنات)والصحية  األسريةالرتبية 

 اجملموع
 )بنات(140

 )بنني( 138

 مادة 27

 ني ، بنات() بن
 ساعة )بنني/بنات( 135

 . ( ساعات فأكثر4يف إحدى املواد شريطة أن يكون جمموع عدد ساعات النجاح ) ةالطالب ت* تتم املعادلة حتى لو رسب مالحظة :
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 النظام الفصلي إلى نظام المقررات ( انتقال الطالب بعد المستوى الرابع ) المسار اإلداري ( في2-4)

 اإلنسانية () مسار العلوم  

 األول اتالفصلي في المستوي نظاممواد ال
 والثالث والرابع والثاني

 مالحظات  عدد الساعات ما يعادلها في نظام المقررات عدد الحصص

 *1 5    1القران الكريم  6=2+2+1+1 10, 9, 2, 1القران الكريم 

  5 1التوحيد  4=2+2 1,4التوحيد 

  5 1الفقه 4=2+2 6,  1الفقه

  5 1تفسير 4=2+2 1,4لتفسيرا

  5 1الحديث  4=2+2 1,4 اإلسالميةالحديث والثقافة 
  10=5+5 2,  1لغة عربية  12=6+6 2,  1اللغة العربية 

  5 3لغة عربية  6=3+3 4,  3اللغة العربية 

  5 مهارات إدارية 5 1المهارات اإلدارية 

  5 تربية مهنية 5 2المهارات اإلدارية 

  10=5+5 2,  1علوم إدارية  10=5+5 2,  1إلداريةاالعلوم 

  5 تاريخ 4 1التاريخ والتربية الوطنية

  5 جغرافيا 4 1الجغرافيا والتربية الوطنية 

  5 1كيمياء 4=2+2 2,  1الكيمياء

  5 1فيزياء 4=2+2 2,  1الفيزياء

  5 1األحياء  4=2+2 2,  1االحياء

  10=5+5 2 , 1رياضيات 10=5+5 2,  1رياضيات 

 *3 5 ) مادة حرة ( 3رياضيات 4 7رياضيات 

  5 اجتماعيات 6=3+3 2,  1الدراسات االجتماعية والوطنية 

 مهارات البحث ومصادر المعلومات 
1  ,2  ,3 

1+1+4=6 
 البحث ومصادر المعلومات

 )مادة حرة(
5 2 *- 3* 

 4,  3,  2,  1اللغة االنجليزية 
4+4+4+4=

16 
 4,  3,  2,  1زية اللغة االنجلي

5+5+5+5=
20 

 

  5 1حاسب  4=2+2 2,  1الحاسب وتقنية المعلومات 

  5 2حاسب 4=2+2 4,  3الحاسب وتقنية المعلومات 

 *3 5 التدريب العملي )مادة حرة( 4=1+1+1+1 4,  3,  2,  1المهارات التطبيقية 

 (بنين)التربية البدنية والصحية 
  ,2  ,3  ,4 

  5 ربية البدنية والصحيةالت 4=1+1+1+1

 (بنات)والصحية  األسريةالتربية 
1  ,2  ,3  ,4 

 *1 5 الصحية والنسويةالتربية  6=2+2+1+1

 المجموع
 )بنات(140
 )بنين( 138

 مادة 30
 ) بنين / بنات (

 ساعة 150

 
 مالحظات :

 . * ( ساعات فأكثر4ساعات النجاح ) تتم المعادلة حتى لو رسب الطالب في أحدى المواد شريطة أن يكون مجموع عدد -1
 . * 2و 1مهارات البحث ومصادر المعلومات دلة حتى لو رسب الطالب في مادة تتم المعا  -2
 .*لب أفضل مادتين من ثالث مواد حرة يحتسب للطا -3
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 النظام الفصلي إلى نظام المقرراتانتقال الطالب بعد المستوى األول في  (3-1)

 عدد الساعات ما يعادهلا يف نظام املقررات عدد احلصص األول ىعليم الثانوي الفصلي يف املستوالتمواد 

 ---- عادليال  1 1القران الكريم 

 ---- عادليال  2 1التوحيد 

 ---- عادليال  2 1الفقه 

 5 1لغة عربية  6 1اللغة العربية 

 ---- عادلتال  2 1الفيزياء

 ---- عادلتال  2 1الكيمياء

 ---- عادلتال  2 1االحياء

 5 1رياضيات 5 1الرياضيات 

 ---- عادلتال  2 1احلاسب وتقنية املعلومات 

 ---- عادلتال  3 1الدراسات االجتماعية والوطنية 

 5 1اللغة االجنليزية 4 1اللغة االجنليزية 

 ----     عادلتال  1 1املهارات التطبيقية 

 ---- عادلتال  1 1علومات مهارات البحث ومصادر امل

 ---- عادلتال  1 (بنني) /1الرتبية البدنية والصحية 

 ---- عادلتال  2 (بنات)/1والصحية  األسريةالرتبية 

 اجملموع
 )بنات(35

 )بنني( 34
 مواد دراسية 3

 

 ساعة15     

 

 

 مالحظة: 

 لنظام الفصلي إىل نظام املقررات والعكس يف منتصف العام الدراسي من احلاالت االستثنائية .تحويل من اال( من القواعد العامة اليت تشري إىل 1-1يرجع للفقرة )

 

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  58)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 

 ( انتقال الطالب بعد المستوى الثالث ) المسار األدبي ( في النظام الفصلي إلى نظام المقررات 3-2)

 ) مسار العلوم اإلنسانية (

 مالحظات  عدد الساعات ما يعادهلا يف نظام املقررات عدد احلصص والثالث  والثاني األول اتالفصلي يف املستوي النظام مواد 

 *1  1القران الكريم  5=3+1+1 3،  2،  1القران الكريم 

  -- ال يعادل 2 1التوحيد 

  5 1الفقه 5=3+2 2، 1الفقه

 *1 5 1تفسري 6=4+2 2،  1وأصولةالتفسري

  -- ال يعادل 2 1 اإلسالميةاحلديث والثقافة 

  10=5+5 2،  1لغة عربية  12=6+6 2،  1اللغة العربية 

 3 1النحو والصرف 
 5 3لغة عربية 

 

  2 1القراءة والتواصل اللغوي 

  5 5لغة عربية  4 1األدب العربي 

  5 1فيزياء 4=2+2 2،  1الفيزياء

  5 1كيمياء 4=2+2 2،  1الكيمياء

  5 1األحياء  4=2+2 2،  1االحياء

  10=5+5 2،  1رياضيات 10=5+5 2،  1رياضيات 

 *1 5 1حاسب 6=2+2+2 3،  2،  1احلاسب وتقنية املعلومات 

  5 اجتماعيات 6=3+3 2،  1الدراسات االجتماعية والوطنية 

  -- ال تعادل 3 3الدراسات االجتماعية والوطنية 

  15=5+5+5 3،  2،  1اللغة االجنليزية  12=4+4+4 3،  2،  1اللغة االجنليزية 

  5 التدريب العملي )مادة حرة( 4=2+1+1 3،  2،  1املهارات التطبيقية 

 مهارات البحث ومصادر املعلومات

1  ،2  ،3 
1+1+4=6 

 البحث ومصادر املعلومات

 )مادة حرة(
5 1* 

  -- ال تعادل 3=1+1+1 3،  2،  1(بنني)الرتبية البدنية والصحية 

 *2 5 الصحية والنسويةالرتبية  5=1+2+2 3،  2،  1(بنات)والصحية  األسريةالرتبية 

 اجملموع
 )بنات(105

 )بنني( 103

 مادة )بنات( 20

 مادة )بنني( 19

 ساعة )بنات ( 100

 ساعة )بنني( 95

 مالحظات:

 .*( ساعات فأكثر4دد ساعات النجاح )تتم املعادلة حتى لو رسب الطالب يف إحدى املواد شريطة أن يكون جمموع ع -1

 .* املعادلةال تتم  2،  1يف إحدى مادتي الرتبية األسرية والصحية  الرسوب -2

 التحول من النظام الفصلي إىل نظام املقررات والعكس يف منتصف العام الدراسي من احلاالت االستثنائية . أن ( من القواعد العامة اليت تشري إىل 1- 1يرجع للفقرة رقم )*



 

 
 

                               ---------------------------------------(  59)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 الث ) المسار اإلداري ( في النظام الفصلي إلى نظام المقررات ( انتقال الطالب بعد المستوى الث3-3)

 ) مسار العلوم اإلنسانية (

 مالحظات  عدد الساعات ما يعادهلا يف نظام املقررات عدد احلصص والثالث  والثاني األول اتالفصلي يف املستويام النظمواد 

  5 1القران الكريم  4=2+1+1 9،  2،  1 القران الكريم 

  -- ال يعادل 2 1وحيد الت

  5 1الفقه 4=2+2 6،  1الفقه

  5 1تفسري 4=2+2 4،  1التفسري

  -- ال يعادل 2 1 اإلسالميةاحلديث والثقافة 

  10=5+5 2،  1لغة عربية  12=6+6 2،  1اللغة العربية 

  -- ال تعادل 3 3اللغة العربية 

  5 مهارات إدارية 5 1املهارات اإلدارية 

  5 1علوم إدارية  5 1اإلدارية العلوم 

 *1 -- ال تعادل 4 1التاريخ والرتبية الوطنية

  5 1كيمياء 4=2+2 2،  1الكيمياء

  5 1فيزياء 4=2+2 2، 1الفيزياء

  5 1أحياء  4=2+2 2،  1االحياء

  10=5+5 2، 1رياضيات  10=5+5 2، 1رياضيات 

  5 اعياتاجتم 6=3+3 2،  1الدراسات االجتماعية والوطنية 

 مهارات البحث ومصادر املعلومات 

1 ،2 ،3 
1+1+4=6 

) مادة حرة       البحث ومصادر املعلومات 

) 
5 2* 

  15=5+5+5 3، 2،  1اللغة االجنليزية  12=4+4+4 3،  2،  1اللغة االجنليزية 

  5 1حاسب  4=2+2 2،  1احلاسب وتقنية املعلومات 

  -- تعادلال  2 3احلاسب وتقنية املعلومات 

  -- ال تعادل 3+=1+1+1 3،  2،  1املهارات التطبيقية 

  -- ال تعادل 3=1+1+1 3، 2، 1(بنني)الرتبية البدنية والصحية 

 *3 5 الصحية والنسويةالرتبية  5=1+2+2 3،  2، 1(بنات)والصحية  األسريةالرتبية 

 اجملموع
 )بنات(105

 )بنني( 103

 مادة )بنات( 19

 (مادة )بنني 18

 ساعة )بنات ( 95

 ساعة )بنني( 90

 مالحظات:

 ( فقرة )ب(.3-1العامة رقم ) ( ساعات الختالف احملتوى الدراسي كما ورد يف القواعد 4ال تتم املعادلة رغم أن عدد ساعات النجاح ) *1

 . 2،  1تتم املعادلة حتى لو رسب الطالب يف مادة مهارات البحث ومصادر املعلومات  *2

 ال تتم املعادلة . 2،  1ب يف إحدى مادتي الرتبية األسرية والصحية لرسو *ا3

 .  الدراسي من احلاالت االستثنائية ( من القواعد العامة اليت تشري إىل أن التحول من النظام الفصلي إىل نظام املقررات والعكس يف منتصف العام1-1يرجع للفقرة رقم ) *



 

 
 

                               ---------------------------------------(  60)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 لنظام الفصلي إلى نظام المقررات الث ) المسار العلمي  ( في ا( انتقال الطالب بعد المستوى الث3-4)

 والثاني األول اتالفصلي يف املستوي النظام مواد 

 والثالث
 مالحظات عدد الساعات ما يعادهلا يف نظام املقررات عدد احلصص

  5 1القران الكريم  4=2+1+1 7،  2،  1القران الكريم 

  -- ال يعادل 2 1التوحيد 

  5 1الفقه 4=2+2 6،  1الفقه

  5 1تفسري 4=2+2 4،  1التفسري

  -- ال يعادل 2 1 اإلسالميةاحلديث والثقافة 

  10=5+5 2،  1لغة عربية  12=6+6 2،  1اللغة العربية 

  -- ال تعادل 3 3اللغة العربية 

  5 1فيزياء 4=2+2 2، 1الفيزياء

 *1 -- ال يعادل 4 3الفيزياء 

  5 1كيمياء 4=2+2 2،  1الكيمياء

 *1 -- ال يعادل 4 3الكيمياء 

  5 1أحياء  4=2+2 2،  1االحياء

 *1 -- ال يعادل 4 3األحياء 

  15=5+5+5 3، 2، 1رياضيات  16=6+5+5 3،  2، 1رياضيات 

  5 1حاسب  4=2+2 2،  1احلاسب وتقنية املعلومات 

  -- يعادل ال 2 3احلاسب وتقنية املعلومات 

  5 اجتماعيات 6=3+3 2،  1االجتماعية والوطنية الدراسات 

  15=5+5+5 3، 2،  1اللغة االجنليزية  12=4+4+4 3،  2،  1اللغة االجنليزية 

  -- ال تعادل 3+=1+1+1 3،  2،  1املهارات التطبيقية 

  -- ال تعادل 2=1+1 2، 1مهارات البحث ومصادر املعلومات 

  -- ال تعادل 3=1+1+1 3، 2، 1(بنني)الرتبية البدنية والصحية 

 *2 5 الصحية والنسويةالرتبية  5=1+2+2 3،  2، 1(بنات)والصحية  األسريةالرتبية 

 اجملموع
 )بنات(105

 )بنني( 103

 مادة )بنات( 17

 مادة )بنني( 16

 ساعة )بنات ( 85

 ساعة )بنني( 80

 مالحظات:

 .* فقرة )ب(  ( 3- 1)  احملتوى الدراسي كما ورد يف القواعد العامة رقم  ( الختالف4ال تتم املعادلة رغم أن عدد حصص النجاح ) -1

 .  *ال تتم املعادلة 2،  1الرسوب يف إحدى مادتي الرتبية األسرية والصحية   - 2

 الدراسي من احلاالت االستثنائية.   لعكس يف منتصف العام ل من النظام الفصلي إىل نظام املقررات واي( من القواعد العامة اليت تشري إىل أن التحو1-1يرجع للفقرة رقم ) *      



 

 
 

                               ---------------------------------------(  61)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  62)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

انتقال الطالب بعد المستوى األول من مدارس تحفيظ القران الكريم إلى النظام  (1- 4)
 ليم العام أو إلى نظام المقرراتالفصلي في مدارس التع

مواد التعليم الثانوي الفصلي يف 

 ن الكريميف حتفيظ القرا األولاملستوى 
 عدد احلصص ما يعادهلا يف النظام الفصلي عدد احلصص

ما يعادهلا يف نظام 

 املقررات

عدد الساعات 

ملواد نظام 

 املقررات

 5 1القران الكريم  1 1القران الكريم  6 1القران الكريم 

 --- ال يعادل -- ال يعادل 3 1القراءات 

 --- ال يعادل -- ال يعادل 2 1علوم القران 

 --- ال يعادل 2 1التوحيد  2 1توحيد ال

 --- ال يعادل 2 1الفقه  2 1الفقه 

 5 1لغة عربية  6 1اللغة العربية  6 1اللغة العربية 

 3 1الدراسات االجتماعية والوطنية 
الدراسات االجتماعية 

 1والوطنية 
 --- ال يعادل 3

 5 1ةياللغةاالجنليز 4 1اللغة االجنليزية  4 1اللغة االجنليزية 

 --- ال يعادل 2 1احلاسب وتقنية املعلومات  2 1احلاسب وتقنية املعلومات 

 --- ال يعادل 1 1املهارات التطبيقية  1 1املهارات التطبيقية 

 1 1مهارات البحث ومصادر املعلومات 
مهارات البحث ومصادر 

 1املعلومات 
 --- ال يعادل 1

 --- ال يعادل 1 1بية البدنية والصحية الرت 1 /بنني1الرتبية البدنية والصحية 

 --- ال يعادل 2 1والصحية  األسريةالرتبية  2 /بنات1والصحية  األسريةالرتبية 

 اجملموع
 )بنات34

 )بنني( 33

 جمموع عدد احلصص

 )بنات(24

 )بنني(23

 مواد دراسية 3
 ساعة15

 

 

 مالحظات :

 ( من القواعد العامة اليت تشري1-1يرجع للفقرة رقم ) نظام املقررات والعكس يف منتصف العام الدراسي من احلاالت  إىلالتحويل من النظام الفصلي  أن إىل

 االستثنائية .

  ي ( درجة يف الدور الثان100الطالب من )  ربهات....اخل( خيواد العلمية ) الرياضيات ، الكيمياءاملالدراسية ك طةيف اخلاملواد اليت مل تعادل واملواد اليت مل تكن

 النظام الفصلي يف أي مسار  .  خطته يفأكمل فيها تعترب مواد تعثر و يكمل   وإذاللمستوى األول 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  63)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 

 ليم العام أو إلى نظام المقرراتانتقال الطالب بعد المستوى الثاني من مدارس تحفيظ القران الكريم إلى النظام الفصلي في مدارس التع ( 2 - 4)       

 يف النظام الفصلي . 2،  1الكريم  القران دلةم  معابنجاح الطالب يف مادة واحدة من مواد القران الكريم يف حتفيظ القران الكريم حتى يت يكتفى *   مالحظات :

 -: له النظام الفصلي حيق  إىل*عند انتقال الطالب                   

 بعد املعادلة مباشرة وال يشرتط االختبار يف املواد العلمية . األدبيااللتحاق يف املسار  -1

 ( درجة .100يف موعد اختبار مواد التعثر ) من  وذلكية ) الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء ، األحياء  (  ملد العشريطة اجتياز اختبار املوا االلتحاق باملسار العلمي  -2

 األوللفصلي يف املستويني مواد التعليم الثانوي ا

 والثاني يف حتفيظ القران الكريم
 ما يعادهلا يف النظام الفصلي عدد احلصص

عدد 

 احلصص

ما يعادهلا يف نظام 

 املقررات

عدد الساعات 

ملواد نظام 

 املقررات

 6 1القران الكريم 

 2=1+1 1*  2،  1القران الكريم 

 5 1القران الكريم 

 6 2القران الكريم 
  2ان الكريم القر

 )مادة حرة(
5 

 --- ال يعادل -- ال يعادل 6=3+3 2،  1القراءات 

 --- ال يعادل -- ال يعادل 4=2+2 2،  1علوم القران 

 --- ال يعادل 2 1التوحيد  2 1التوحيد 

 --- ال يعادل 2 1التفسري  2 1التفسري 

 --- ال يعادل 2 1الفقه  2 1الفقه 

 --- ال يعادل 2 1 اإلسالميةاحلديث والثقافة  2 1 ميةاإلسالاحلديث والثقافة 

 10=5+5 2،  1اللغة العربية  12=6+6 2،  1اللغة العربية  12=6+6 2،  1 اللغة العربية 

 6=3+3 2،  1الدراسات االجتماعية والوطنية 
الدراسات االجتماعية والوطنية 

1  ،2 
 5 اجتماعيات 6=3+3

 8=4+4 2،  1اللغة االجنليزية  8=4+4 2،  1اللغة االجنليزية 
  اللغة االجنليزية

 1  ،2 
5+5=10 

 5 1حاسب  4=2+2 2،  1احلاسب وتقنية املعلومات  4=2+2 2،  1احلاسب وتقنية املعلومات 

 --- ال يعادل 2=1+1 2،  1املهارات التطبيقية  2=1+1 2،  1املهارات التطبيقية 

 مهارات البحث ومصادر املعلومات

 1  ،2 
1+1=2 

مهارات البحث ومصادر 

 2،  1املعلومات 
 --- ال يعادل 2=1+1

 2=1+1 بنني / 2،  1الرتبية البدنية والصحية 
 الرتبية البدنية والصحية 

 بنني / 2،  1
 --- ال يعادل 2=1+1

 4=2+2 بنات / 2،  1والصحية  األسريةالرتبية 
 والصحية األسريةالرتبية 

 بنات / 2،  1 
 5 رتبية الصحية النسويةال 4=2+2

 اجملموع
 )بنات(68

 )بنني( 66

 جمموع عدد احلصص

 )بنني(46/  )بنات(48

 مواد دراسية )بنات( 9

 مواد دراسية )بنني(8

 ساعة )بنات(45

 ساعة )بنني( 40



 

 
 

                               ---------------------------------------(  64)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

م الفصلي في ( انتقال الطالب بعد المستوى الثالث من مدارس تحفيظ القران الكريم إلى النظا 3- 4) 
 ) المسار األدبي (مدارس التعليم العام 

 

مدارس  يف  والثالث والثاني  ولاألمواد املستويني 

 حتفيظ القران الكريم
 عدد احلصص

 املواد اليت تعادهلا يف مدارس النظام الفصلي

 ) اإلعداد العام واملسار األدبي (
 املالحظات عدد احلصص

 1* 5=3+1+1 3،  2،   1القران الكريم  18=6+6+6 3، 2، 1القران الكريم 

  -- عادلال ي 8=2+3+3 3،  2،  1القراءات 

  -- ال يعادل 4=2+2 2,1علوم القران 

  2 1التوحيد  2 1التوحيد 

  6=4+2 2، التفسري وأصوله  1التفسري  6=4+2 /ت2، التفسري  1التفسري 

  5=3+ 2 2، 1الفقه  5=3+2 2، 1الفقه 

  2 1 اإلسالميةاحلديث والثقافة  2 1 اإلسالميةاحلديث والثقافة 

  12=6+6 2،  1 اللغة العربية  12=6+6 2 ، 1 اللغة العربية 

  3 1النحو والصرف  2 1النحو والصرف 

  4 1األدب العربي  2 1األدب العربي 

  2 1القراءة والتواصل اللغوي  2 1القراءة والتواصل اللغوي 

  6=3+3 2،  1الدراسات االجتماعية والوطنية  6=3+3 2، 1الدراسات االجتماعية والوطنية 

  2 3الدراسات االجتماعية والوطنية  2 3راسات االجتماعية والوطنية الد

  12=4+4+4 3،  2،  1اللغة االجنليزية  12=4+4+4 3،  2،  1اللغة االجنليزية 

  6=2+2+2 3،  2، 1احلاسب وتقنية املعلومات  6=2+2+2 3،  2،  1احلاسب وتقنية املعلومات 

  4=2+1+1 3،  2،  1املهارات التطبيقية  3=1+1+1 3،  2،  1املهارات التطبيقية

 مهارات البحث ومصادر املعلومات

1  ،2  ،3 
1+1+4=6 

 2،  1     مهارات البحث ومصادر املعلومات 

 ،3 
1+1+4=6  

  3=1+1+1 بنني 3،  2،  1الرتبية البدنية والصحية  3=1+1+1 /بنني 3،  2،  1الرتبية البدنية والصحية 

  5=1+2+2 بنات 3،  2،  1والصحية األسريةالرتبية  5=1+2+2 /بنات 3،  2،  1والصحية يةاألسرالرتبية 

 عدد احلصص جمموع 

  حصة  103

 ) بنات (      
 )بنات(حصة  82 

 
     حصة 101

 () بنني    
 

 حصة 80

 )بنني(

 مالحظات:

 يسمح له بعد املستوى الرابع يف مسار العلوم اإلنسانية . الثالث ، بينما ات بعد املستوى ال حيق  لطالب مدارس حتفيظ القران الكريم االنتقال إىل نظام املقرر 

 املعادلة .  إلمتاميكتفى بنجاح الطالب يف مادة  واحدة من مواد القران الكريم يف حتفيظ القران الكريم   1*
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إلى  مدارس النظام الفصلي  القران الكريم( انتقال الطالب بعد المستوى الرابع  من مدارس تحفيظ 4-4) 
 ) المسار األدبي ( أو إلى نظام المقررات ) مسار العلوم اإلنسانية (في مدارس التعليم العام 

 
مواد التعليم الثانوي في 

والثالث   األول والثانيالمستويين 

و الرابع في  مدارس تحفيظ 

 القران الكريم

 صصعدد الح ما يعادلها في النظام الفصلي عدد الحصص
ما يعادلها في نظام 

 المقررات

عدد 

الساعات 

لمواد نظام 

 المقررات

 المالحظات

 4،  3، 2، 1القران الكريم 
6+6+6+6=

24 
 8 4،  3،  2،  1القران الكريم 

 1قران كريم 

5+5=10 *1  *5 
       2قران كريم 

 ) مادة حرة(     

 4،  3،  2،  1القراءات 
3+3+2+2=

10 
  -- ال يعادل -- ال يعادل

  -- ال يعادل -- ال يعادل 4=2+2 2,1علوم القران 

 1*2 5 1توحيد  6=4+2 2،  1التوحيد  6=4+2 2،  1التوحيد 

 2*2 5 1تفسير  6=4+2 2 ، 1التفسير  6=4+2 2 ، 1التفسير 

  10=5+5 2،  1فقه  8=3+3+2 3،  2 ، 1الفقه  8=3+3+2 3،  2 ، 1الفقه 

 3*2 5 1حديث  6=4+ 2 2،  1الحديث والثقافة اإلسالمية 6=4+2 2،  1إلسالميةالحديث والثقافة ا

  10=5+5 2،  1اللغة العربية   12=6+6 2،  1اللغة العربية   12=6+6 2،  1اللغة العربية  

  5 3لغة عربية  6=3+3 2،  1النحو والصرف  4=2+2 2،  1النحو والصرف 

  - ال تعادل 4 1األدب العربي  2 1األدب العربي 

  - ال تعادل 4 1البالغة والنقد  2 1البالغة والنقد 

 1      القراءة والتواصل اللغوي 

 ،2 
  5 4لغة عربية  4=2+ 2 2،  1القراءة والتواصل اللغوي  4=2+2

الدراسات االجتماعية والوطنية 

1 ،2 
3+3=6 

        الدراسات االجتماعية والوطنية 

1 ،2 
  5 اتاجتماعي 6=3+3

الدراسات االجتماعية والوطنية 

3  ،4 
2+2=4 

     الدراسات االجتماعية والوطنية 

3  ،4 
  5 تاريخ أو جغرافيا 6=3+3

 4،  3،  2،  1اللغة االنجليزية 
4+4+4+4=

16 
 4،  3،  2،  1اللغة االنجليزية 

4+4+4+4=

16 

       اللغة االنجليزية 

1  ،2  ،3  ،4 

5+5+5+

5=20 
 

 1     وتقنية المعلومات  الحاسب

 ،2  ،3  ،4 

2+2+2+2=

8 

 الحاسب وتقنية المعلومات 

1 ،2  ،3 ،4 

2+2+2+2=

8 
  10=5+5 2،  1حاسب 

 1               المهارات التطبيقية

 ،2  ،3  ،4 

1+1+1+1=

4 
 4،  3،  2،  1المهارات التطبيقية 

1+1+2+2=

6 

    التدريب العملي

 )مادة حرة (
5 5* 

البحث ومصادر  مهارات

 3،  2،  1المعلومات 
1+1+4=6 

مهارات البحث ومصادر المعلومات 

1  ،2  ،3 
1+1+4=6 

البحث ومصادر 

             المعلومات 

 ) مادة حرة (

5 3 *5* 

 2،  1التربية البدنية والصحية 

 /بنين4،  3، 

1+1+1+1=

4 

 1            التربية البدنية والصحية 

 /بنين4،   3،  2، 

1+1+1+1=

4 

 التربية  البدنية

 و الصحية 
5  

  1       التربية األسرية والصحية

 بنات /4،   3،  2، 

2+2+1+1=

6 

 1            التربية األسرية والصحية

 /بنات4،  3،  2، 

2+2+1+1=

6 

       التربية الصحية 

 النسويةو 
5 4* 

 المجموع
 ) بنات ( 138

 () بنين 136

 نات () ب 118عدد الحصص 

 ) بنين (116

        مادة  21

 () بنين / بنات        

             ساعة  105

 ( ) بنين / بنات     

 
 مالحظات: 

 رات.ومادة واحدة في نظام المقر في النظام الفصلي مادة واحدة فقط فتعادل له ثالث مواد نجح في  وإذا * يكتفى بنجاح الطالب في مادتين من مواد القران الكريم1
 ., لكون عدد ساعات النجاح أربع 2يكتفى بنجاح الطالب في التوحيد  1*2
 . لكون عدد ساعات النجاح أربع 2بنجاح الطالب في التفسير  يكتفى  2*2
 . لكون عدد ساعات النجاح أربع 2يكتفى بنجاح الطالب في الحديث  3*2
 أربع ساعات . لكون عدد ساعات النجاح  2و 1ادتي مهارات البحث ومصادر المعلومات معادلة في نظام المقررات حتى لو رسب الطالب في مال* تتم 3
 النجاح أربع ساعات     ) حصص( . * تتم المعادلة في نظام المقررات حتى لو رسبت الطالبة في إحدى مواد التربية األسرية والصحية شريطة أن يكون مجموع ساعات 4
 الث مواد حرة .* يحتسب للطالب أفضل مادتين من ث5
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 (البرنامج المشتركنظام المقررات إلى النظام الفصلي ) االنتقال من                       
 

 مالحظات  يف النظام الفصلي يف نظام املقررات

 ما يعادله يف النظام الفصلي مواد نظام املقررات اجملال

 العلوم الشرعية

 1قران كريم 
 (3و)القران الكريم   2،  1القران الكريم 

 (10،  9)القران الكريم  أو( 7)القران الكريم  أو
*1 

 1تفسري 
 ( 2 وأصولهو)التفسري  1التفسري 

 (4التفسري ) أو
*1 

 1* (6) الفقه أو( 2و)الفقه  1الفقه  1الفقه 

 1* (4)التوحيد أو( 2و)التوحيد 1التوحيد  1توحيد 

 1حديث 
( 2 اإلسالميةو)احلديث والثقافة  1ديث والثقافة االسالميةاحل

 (4 اإلسالمية)احلديث والثقافة  أو
*1 

 اللغة العربية

  1اللغة العربية  (1)الكفايات اللغوية  1اللغة العربية

  2اللغة العربية  (2)الكفايات اللغوية  2اللغة العربية

 (3)الكفايات اللغوية  3اللغة العربية
)اللغة  أو( 1والقراءة والتواصل اللغوي 1نحو والصرف )ال

 ( 3العربية
*1 

 (4)الكفايات اللغوية  4اللغة العربية
)اللغة  أو( 2والقراءة والتواصل اللغوي 2)النحو والصرف 

 ( 4العربية
*1 

 الرياضيات
  1الرياضيات  1رياضيات 

  2الرياضيات  2رياضيات 

 العلوم

  2،  1الفيزياء  1فيزياء 

  2،  1األحياء 1 أحياء

  ال تعادل علم البيئة

  2،  1الكيمياء  1كيمياء 

  4،  3،  2،  1اللغة االجنليزية  4،  3،  2،  1اللغة االجنليزية  اللغة االجنليزية

  2،  1الدراسات االجتماعية والوطنية  اجتماعيات االجتماعيات

  2 داريةإمهارات  تربية مهنية الرتبية املهنية

  4،  3،  2،  1املهارات التطبيقية  أسريةمهارات حياتية وتربية  األسريةاملهارات احلياتية والرتبية 

 احلاسب والتقنية
  2،  1احلاسب وتقنية املعلومات  1حاسب

  4،  3احلاسب وتقنية املعلومات  2حاسب

  4،  3،  2،  1بية الصحية والبدنية /بنني الرت تربية صحية وبدنية /بنني ننيبالرتبية الصحية والبدنية 

  4،  3،  2،  1/بنات  األسرية والصحيةالرتبية  /بنات ونسويةتربية صحية  بنات سويةوالنالرتبية الصحية 

 

 . تتم معادلتها حيدد املادة اليت الطالب هو الذي إليهاملسار الذي يرغب االنتقال  أن( فإن معنى ذلك أو حينما ترد كلمة )  1* -مالحظة :
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 البرنامج التخصصي

 

 مسار العلوم اإلنسانية :
 

 مالحظات  يف النظام الفصلي يف نظام املقررات

 ما يعادله يف النظام الفصلي مواد نظام املقررات اجملال 

 

 

 العلوم الشرعية

 1* ال يعادل 2التفسري 

  3الفقه  2الفقه 

 1* ال يعادل 2التوحيد 

 1* عادلال ي 2حديث 

 

 

 اللغة العربية

  5اللغة العربية 

 ( األدبية ) الدراسات
  1العربي  األدب

  6اللغة العربية 

 ) دراسات نقدية وبالغية (
  1البالغة والنقد 

  7اللغة العربية 

 ) الدراسات اللغوية (
 1* ال تعادل

  1*ال تعادل  5اللغة االجنليزية  اللغة االجنليزية

 

 االجتماعيات

  1التاريخ والرتبية الوطنية  تاريخ

 جغرافيا
 (  4،  3) الدراسات االجتماعية والوطنية 

 1أو اجلغرافيا والرتبية الوطنية 
*2 

 1* ال تعادل دراسات نفسية واجتماعية

 

 العلوم اإلدارية

  1مهارات إدارية  مهارات إدارية

  1العلوم اإلدارية  1علوم إدارية 

  2العلوم اإلدارية  2علوم إدارية 

 

 
 

 مالحظة :

 واد يف املستوى اخلامس والسادس يف النظام الفصلي .املادة  تعادل م مل تتم املعادلة الن 1*

 .تتم معادلتها الطالب هو الذي حيدد املادة اليت  ك أن املسار الذي يرغب االنتقال إليهحينما ترد كلمة )أو( فإن معنى ذل 2*
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 يعية مسار العلوم الطب

 

 مالحظات يف النظام الفصلي اما يعادهل مواد نظام املقررات اجملال

 

 

 الرياضيات

  3رياضيات  3رياضيات 

  4رياضيات  4رياضيات 

 1* ال تعادل 5رياضيات 

 1* ال تعادل 6رياضيات 

 

 

 

 العلوم

  3الفيزياء  2فيزياء 

  4الفيزياء 3فيزياء 

 1* ال تعادل 4فيزياء 

  3األحياء  2اء أحي

  4األحياء  3أحياء 

  3الكيمياء 2كيمياء 

  4الكيمياء  3كيمياء 

 1* ال تعادل 4كيمياء 

 1* ال تعادل 5اللغة االجنليزية  اللغة االجنليزية

 

 
 
 

 : مالحظة

 مل تتم املعادلة الن املادة تعادل مواد يف املستوى اخلامس والسادس يف النظام الفصلي . 1*
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 ر ( ) الُحنامج االختياريالبر

 

 مالحظات يف النظام الفصلي يف نظام املقررات

 يف النظام الفصلي اما يعادهل مواد نظام املقررات اجملال

 

 املواد االختيارية التخصصية

  4القران الكريم  2القران الكريم 

 1* ال يعادل 3حاسب 

  ال يعادل احملاسبة

 1* ال يعادل 3الفقه 

 

 

 املواد االختيارية العامة

  4،  3،  2،  1مهارات تطبيقية  التدريب العملي

  3،  2،  1مهارات البحث ومصادر املعلومات  البحث ومصادر املعلومات

  4،  3،  2،  1مهارات تطبيقية  الرتبية الفنية

  1علم األرض  علم األرض

 1* ال يعادل 6لغة اجنليزية 

 1* ال يعادل 7ية لغة اجنليز

 1* ال يعادل 8لغة اجنليزية 

 

 

 

 : مالحظة

 مل تتم املعادلة الن املادة تعادل مواد يف املستوى اخلامس والسادس يف النظام الفصلي . 1* 

 

 

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  71)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
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 (واًل : اإلجراءات والشروط العامة لالنتقال بين المسارات في مدارس النظام الفصلي )التعليم العامأ
)خالل األسبوعني األولني من بداية  د نهاية املستوى الثالث او املستوى الرابع فقطعديم طلب االنتقال بني املسارات بيتاح تق -1

 املستوى الرابع واخلامس(.

ملسار اجلديد ا مبوافقته على انتقال ابنه /ابنته إىل اخطيًّ ًاقدم ولي األمر إقرارعند رغبة الطالب يف االنتقال بني املسارات ُي -2

ويتأكد قائد املدرسة واملرشد الطالبي من ميول  املرغوب فيه، ويوقع كل منهما بالعلم على التعميم واإلجراءات املنظمة لذلك ،

 واحلوار معه يشأن ذلك وبيان ما يرتتب عليه. ته بشأن املسار الذي يرغب االنتقال إليه ،االطالب وقدر

مسار أخر مرة واحدة فقط خالل دراسته يف ملرحلة الثانوية ، إال يف حالة االنتقال إىل مكان ال  حيق للطالب االنتقال من مسار إىل -3

 طبق مساره األساسي.يوجد به مدرسة ُت

 عامل طالب االنتساب معاملة الطالب املنتظمني يف االنتقال بني املسارات .ُي -4

 املواد الدراسية وفق التالي : عند االنتقال بني املسارات يف مدارس النظام الفصلي تتم معادلة -5

أو مكمال  كان الطالب ناجحًا سواًء ( املواد الدراسية املشرتكة بني املسارين أو املقابلة يف التخصص يتم نقل نفس الدرجة ،5-1)

 بها.ً

كان الطالب  ليه سواًءإقل مواد دراسية يف املسار املنت حذف املواد الدراسية يف املسار املنتقل منه الطالب اليت ال يقابلها( ُت5-2)

 بها. أو مكماًل ناجحًا

خيترب فيها الطالب من  اد دراسية يف املسار املنتقل منه( املواد الدراسية يف املسار املنتقل إليه الطالب اليت ال يقابلها مو5-3)

 ا يف الفصل الصيفي.( مائة درجة يف اختبار الدور الثاني أو اختبار مواد التعثر أو يقوم بدراستها واختباره100)

 ( عند االنتقال بعد املستوى الثالث تتم املعادلة ملواد املستوى الثالث فقط.5-4)

 تم املعادلة ملواد املستوى الثالث واملستوى الرابع.ت( عند االنتقال بعد املستوى الرابع 5-5)

التعليم العام في  ومدارسثانيا : اإلجراءات والشروط العامة النتقال بين مدارس تحفيظ القرآن الكريم 
 . النظام الفصلي

وال يسمح  فقط اخلامس( الرابع، تاح تقديم طلب االنتقال خالل األسبوعني األولني من بداية املستوى )الثاني ،الثالث،ُي  -6

   .ولطالب حرية اختيار املسار الذي يرغبه بالتحويل بعد املستوى اخلامس ،

منهما بالعلم على  ويوقع كٌل ابنته، مبوافقته على انتقال ابنه/ ًاخطيًّرارًا م ولي األمر إققدُِّي عند رغبة الطالب يف االنتقال  -7

ويتأكد قائد املدرسة واملرشد الطالبي من ميول الطالب وقدراته بشان املسار الذي يرغب التحويل  التعميم واإلجراءات املنظمة لذلك،

 .. يهإليه، واحلوار معه بشان ذلك وما يرتتب عل
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ال يوجد به مكان  دة فقط إال يف حالة االنتقال إىلحيق للطالب االنتقال بني مدارس التعليم العام وحتفيظ القرآن الكريم مرة واح  -8

 . مدرسة تطبق هذا النظام

ال بعد التأكد من حفظه ن الكريم إآظام الفصلي إىل مدارس حتفيظ القرال يتم قبول الطالب املنتقل من مدارس التعليم العام يف الن  -9

 . ن الكريم واختباره مع رصد الدرجة املستحقةآقران الكريم يف مدارس حتفيظ القرلألجزاء املطلوبة يف مادة ال

ن الكريم ومدارس التعليم العام يف النظام الفصلي بعد املستوى األول أو الثاني تتم معادلة آد االنتقال بني مدارس حتفيظ القرعن -10

  : لدراسية وفق التالياملواد ا

 . أو مكماًل ناجحًا كان الطالب صل عليها الطالب سواًءاملواد املشرتكة أو املقابلة يف التخصص يتم نقل الدرجة اليت ح (10-1)

 الرياضيات ،الفيزياء،.....اخل(. ، ،القراءات للمواد الغري مشرتكة مثل)علوم القرآن"  معادلة"( يكتفى بكلمة 10-2)

الثالث أو الرابع تتم  ن الكريم ومدارس التعليم العام يف النظام الفصلي بعد املستوىآد االنتقال بني مدارس حتفيظ القرعن  - 11

 معادلة املواد الدراسية وفق التالي:

 (.10 األول والثاني وفق اإلجراءات املذكورة يف رقم )ني( يتم التعامل مع مواد املستوي11-1)

 مستوى الثالث والرابع وفق التالي:لاملواد الدراسية ل( يتم التعامل مع 11-2)

أو  كان الطالب ناجحًا سواًء الطالب ( املواد الدراسية املشرتكة أو املقابلة يف التخصص يتم نقل الدرجة اليت حصل عليها11-2-1)

 . مكماًل

كان  سواًء املدارس املنتقل إليها ، ا مواد دراسية يفحذف املواد الدراسية يف املدارس املنتقل منها الطالب اليت ال يقابله( ُت11-2-2)

 بها.أو مكمالً  الطالب ناجحًا

املدارس املنتقل منها، خيترب فيها  ( املواد الدراسية يف املدارس املنتقل إليها الطالب اليت ال يقابلها مواد دراسية يف11-2-3)

 مواد التعثر أو يقوم بدراستها واختبارها يف الفصل الصيفي. بارو اختأئة درجة يف اختبار الدور الثاني ( ما100الطالب من )

 ( عند االنتقال بعد املستوى الثالث تتم املعادلة ملواد املستوى الثالث وما قبله.11-2-4)

 . ( عند االنتقال بعد املستوى الرابع تتم املعادلة ملواد املستوى الرابع وما قبله11-2-5)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  74)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 

 االنتقال بين المسارات في مدارس النظام الفصلي للتعليم الثانوي ثالثُا : نماذج
 

 

 (1) منوذج

 االنتقال من املسار األدبي إىل املسار العلمي أو املسار اإلداري بعد املستوى الثالث

 وى الثالث() املست مواد املسار اإلداري  ) املستوى الثالث(مواد املسار العلمي )املستوى الثالث( مواد املسار األدبي

 اإلجراء املادة اإلجراء املادة اإلجراء املادة

عادل يف املسارين العلمي ُت 3القرآن الكريم

 واإلداري

 نقل الدرجةُت 9القرآن الكريم  نقل الدرجةُت 7القرآن الكريم

عادل يف املسارين العلمي ُت 2التفسري وأصوله 

 واإلداري

 لدرجةنقل اُت 4التفسري نقل الدرجةُت 4التفسري

عادل يف املسارين العلمي ُت 2الفقه

 واإلداري

 نقل الدرجةُت 6الفقه نقل الدرجةُت 6الفقه

عادل يف املسارين العلمي ُت 1النحو والصرف 

 واإلداري

 نقل الدرجةُت 3اللغة العربية نقل الدرجةُت 3اللغة العربية

عادل يف املسارين العلمي ُت 3اللغة االجنليزية

 واإلداري

 نقل الدرجةُت 3اللغة االجنليزية نقل الدرجةُت 3االجنليزيةاللغة 

ادل يف املسارين العلمي تُع 3احلاسب وتقنية املعلومات

 واإلداري

احلاسب وتقنية 

 3املعلومات

 نقل الدرجةُت 3احلاسب وتقنية املعلومات نقل الدرجةُت

 الرتبية البدنية والصحية

 بنني/  3

عادل يف املسارين العلمي ُت

 داريواإل

الرتبية البدنية 

 /بنني3والصحية

الرتبية البدنية  نقل الدرجةُت

 /بنني3والصحية

 نقل الدرجةُت

 /3الرتبية األسرية والصحية 

 بنات

عادل يف املسارين العلمي ُت

 واإلداري

الرتبية األسرية والصحية 

 /بنات3

الرتبية األسرية والصحية  نقل الدرجةُت

 /بنات3

 نقل الدرجةُت

عادل يف املسارين العلمي ُت 3ت التطبيقيةاملهارا

 واإلداري

 نقل الدرجةُت 3املهارات التطبيقية نقل الدرجةُت 3املهارات التطبيقية

مهارات البحث ومصادر 

 3املعلومات

مهارات البحث ومصادر  مادة إكمال 3الفيزياء عادل يف املسار اإلداري فقطُت

 3املعلومات

 نقل الدرجةُت

 نقل الدرجةُت 1التاريخ والرتبية الوطنية مادة إكمال 3الكيمياء عادل يف املسار اإلداري فقطُت 3اعية والوطنيةالدراسات االجتم

 مادة إكمال 1العلوم االدارية مادة إكمال 3األحياء حذف املادةُت 1القراءة والتواصل اللغوي

 مادة إكمال 1 يةاإلداراملهارات  مادة إكمال 3الرياضيات حذف املادةُت 1األدب العربي

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  75)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 االنتقال من املسار العلمي إىل املسار األدبي أو املسار اإلداري بعد املستوى الثالث (2)منوذج

 ) املستوى الثالث( اإلداريمواد املسار  مواد املسار األدبي ) املستوى الثالث( )املستوى الثالث( مواد املسار العلمي

 اإلجراء ةاملاد اإلجراء املادة اإلجراء املادة

عادل يف املسارين األدبي ُت 7القرآن الكريم

 واإلداري

 نقل الدرجةُت 9القرآن الكريم  نقل الدرجةُت 3القرآن الكريم

عادل يف املسارين األدبي ُت 4التفسري 

 واإلداري

 نقل الدرجةُت 4التفسري نقل الدرجةُت 2التفسري وأصوله

عادل يف املسارين األدبي ُت 6الفقه

 يواإلدار

 نقل الدرجةُت 6الفقه نقل الدرجةُت 2الفقه

عادل يف املسارين األدبي ُت 3اللغة العربية

 واإلداري

 نقل الدرجةُت 3اللغة العربية نقل الدرجةُت 1النحو والصرف

عادل يف املسارين األدبي ُت 3اللغة االجنليزية

 واإلداري

 الدرجة نقلُت 3اللغة االجنليزية نقل الدرجةُت 3اللغة االجنليزية

احلاسب وتقنية 

 3املعلومات

عادل يف املسارين األدبي ُت

 واإلداري

 نقل الدرجةُت 3احلاسب وتقنية املعلومات نقل الدرجةُت 3احلاسب وتقنية املعلومات

الرتبية البدنية 

 /بنني3والصحية

عادل يف املسارين األدبي ُت

 واإلداري

 نقل الدرجةُت بنني / 3  لرتبية البدنية والصحيةا نقل الدرجةُت بنني /3الرتبية البدنية والصحية

الرتبية األسرية 

 /بنات3والصحية 

عادل يف املسارين األدبي ُت

 واإلداري

 نقل الدرجةُت بنات /3الرتبية األسرية والصحية  نقل الدرجةُت /بنات3الرتبية األسرية والصحية 

عادل يف املسارين األدبي ُت 3املهارات التطبيقية

 يواإلدار

 قل الدرجةنُت 3املهارات التطبيقية نقل الدرجةُت 3املهارات التطبيقية

مهارات البحث ومصادر  حذف املادةُت 3الفيزياء

 3املعلومات

 مادة إكمال 3مهارات البحث ومصادر املعلومات مادة إكمال

 مادة إكمال 1ية الوطنيةالتاريخ والرتب مادة إكمال 3الدراسات االجتماعية والوطنية  حذف املادةُت 3الكيمياء

 مادة إكمال 1العلوم االدارية مادة إكمال 1القراءة والتواصل اللغوي حذف املادةُت 3األحياء 

 مادة إكمال 1املهارات اإلدارية  مادة إكمال 1األدب العربي حذف املادةُت 3الرياضيات

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  76)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 ر األدبي بعد املستوى الثالثاالنتقال من املسار اإلداري إىل املسار العلمي أو املسا (3)منوذج

 مواد املسار األدبي ) املستوى الثالث( مواد املسار العلمي ) املستوى الثالث( مواد املسار اإلداري)املستوى الثالث(

 اإلجراء املادة اإلجراء املادة اإلجراء املادة

 9القرآن الكريم
عادل يف املسارين العلمي ُت

 واألدبي
 نقل الدرجةُت 3القرآن الكريم  الدرجةنقل ُت 7القرآن الكريم

 4التفسري 

عادل يف املسارين العلمي ُت

 نقل الدرجةُت 2التفسريوأصوله نقل الدرجةُت 4التفسري  واألدبي

 6الفقه

عادل يف املسارين العلمي ُت

 نقل الدرجةُت 2الفقه نقل الدرجةُت 6الفقه واألدبي

 3اللغة العربية

عادل يف املسارين العلمي ُت

 نقل الدرجةُت 1النحو والصرف نقل الدرجةُت 3اللغة العربية واألدبي

 3اللغة االجنليزية

عادل يف املسارين العلمي ُت

 نقل الدرجةُت 3اللغة االجنليزية نقل الدرجةُت 3اللغة االجنليزية واألدبي

احلاسب وتقنية 

 3املعلومات

عادل يف املسارين العلمي ُت

 نقل الدرجةُت 3احلاسب وتقنية املعلومات نقل الدرجةُت 3لوماتاحلاسب وتقنية املع واألدبي

الرتبية البدنية 

 /بنني3والصحية

عادل يف املسارين العلمي ُت

 واألدبي
الرتبية البدنية 

 /بنني3والصحية

 نقل الدرجةُت بنني /3الرتبية البدنية والصحية نقل الدرجةُت

الرتبية األسرية 

 /بنات3والصحية 

ارين العلمي عادل يف املسُت

 واألدبي
الرتبية األسرية والصحية 

 /بنات3

 /3         الرتبية األسرية والصحية نقل الدرجةُت

 بنات

 نقل الدرجةُت

 3املهارات التطبيقية

عادل يف املسارين العلمي ُت

 نقل الدرجةُت 3املهارات التطبيقية نقل الدرجةُت 3املهارات التطبيقية واألدبي

در مهارات البحث ومصا

 3املعلومات
 نقل الدرجةُت 3مهارات البحث ومصادر املعلومات مادة إكمال 3الفيزياء عادل يف املسار األدبي فقطُت

التاريخ والرتبية 

 1الوطنية
 نقل الدرجةُت 3الدراسات االجتماعية والوطنية  مادة إكمال 3الكيمياء عادل يف املسار األدبي فقطُت

  مادة إكمال 3األحياء  ةحذف املادُت 1العلوم االدارية

 1القراءة والتواصل اللغوي

 مادة إكمال

 مادة إكمال 1األدب العربي مادة إكمال 3الرياضيات حذف املادةُت 1املهارات اإلدارية 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  77)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 االنتقال من املسار األدبي إىل املسار العلمي أو املسار اإلداري بعد املستوى الرابع (4)منوذج

 مواد املسار اإلداري ) املستوى الرابع( مواد املسار العلمي ) املستوى الرابع( ستوى الرابع()امل مواد املسار األدبي

 اإلجراء املادة اإلجراء املادة اإلجراء املادة

 2التوحيد

عادل يف املسارين العلمي ُت

 نقل الدرجةُت   4التوحيد نقل الدرجةُت 4التوحيد واإلداري

احلديث والثقافة 

 2االسالمية

ادل يف املسارين العلمي عُت

 نقل الدرجةُت 4احلديث والثقافة االسالمية نقل الدرجةُت 4احلديث والثقافة االسالمية واإلداري

 2النحو والصرف

عادل يف املسارين العلمي ُت

 قل الدرجةُت 4اللغة العربية نقل الدرجةُت 4اللغة العربية واإلداري

 4اللغة االجنليزية

لعلمي عادل يف املسارين اُت

 نقل الدرجةُت 4اللغة االجنليزية نقل الدرجةُت 4اللغة االجنليزية واإلداري

احلاسب وتقنية 

 4املعلومات

عادل يف املسارين العلمي ُت

 نقل الدرجةُت 4احلاسب وتقنية املعلومات نقل الدرجةُت 4احلاسب وتقنية املعلومات واإلداري

الرتبية البدنية 

 بنني /4والصحية

املسارين العلمي عادل يف ُت

 واإلداري
الرتبية البدنية 

 بنني/4والصحية

 نقل الدرجةُت بنني /4الرتبية البدنية والصحية نقل الدرجةُت

الرتبية األسرية 

 بنات /4والصحية 

عادل يف املسارين العلمي ُت

 واإلداري
          الرتبية األسرية والصحية 

 بنات /4

           يةالرتبية األسرية والصح نقل الدرجةُت

 بنات /4

 نقل الدرجةُت

 4املهارات التطبيقية

تعادل يف املسارين العلمي 

 نقل الدرجةُت 4املهارات التطبيقية نقل الدرجةُت 4املهارات التطبيقية واإلداري

 نقل الدرجةُت 10القرآن الكريم مادة إكمال 4الفيزياء عادل يف املسار اإلداري فقطُت 4القرآن الكريم

سات االجتماعية الدرا

 4والوطنية 

 نقل الدرجةُت 1اجلغرافيا والرتبية الوطنية مادة إكمال 4الكيمياء عادل يف املسار اإلداري فقطُت

القراءة والتواصل 

 2اللغوي
 مادة إكمال 7الرياضيات  مادة إكمال 4األحياء  حذف املادةُت

 مادة إكمال 2العلوم االدارية مادة إكمال (*)1علم االرض حذف املادةُت 1البالغة والنقد 

 مادة إكمال 2املهارات االدارية مادة إكمال 4الرياضيات حذف املادةُت 3الفقه

 

 . مطبقة حاليًا يف اخلطة الدراسية للبنني فقط (1)علم االرض مادة  (*) 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  78)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 

 ى الرابعاالنتقال من املسار العلمي إىل املسار األدبي أو املسار اإلداري بعد املستو (5)منوذج   

 مواد املسار اإلداري ) املستوى الرابع( مواد املسار األدبي ) املستوى الرابع( مواد املسار العلمي )املستوى الرابع(

 اإلجراء املادة اإلجراء املادة اإلجراء املادة

 4التوحيد

عادل يف املسارين األدبي ُت

 4التوحيد نقل الدرجةُت 2التوحيد واإلداري
 نقل الدرجةُت

احلديث والثقافة 

 4االسالمية

عادل يف املسارين األدبي ُت

 2احلديث والثقافة االسالمية واإلداري
 نقل الدرجةُت

 4احلديث والثقافة االسالمية
 نقل الدرجةُت

 4اللغة العربية

عادل يف املسارين األدبي ُت

 2النحو والصرف  واإلداري
 نقل الدرجةُت

 4اللغة العربية
 نقل الدرجةُت

 4االجنليزية اللغة

عادل يف املسارين األدبي ُت

 4اللغة االجنليزية واإلداري
 نقل الدرجةُت

 4اللغة االجنليزية
 نقل الدرجةُت

احلاسب وتقنية 

 4املعلومات

عادل يف املسارين األدبي ُت

 4احلاسب وتقنية املعلومات واإلداري
 نقل الدرجةُت

 4احلاسب وتقنية املعلومات
 نقل الدرجةُت

البدنية الرتبية 

 بنني /4والصحية

عادل يف املسارين األدبي ُت

 بنني /4الرتبية البدنية والصحية واإلداري
 نقل الدرجةُت

 بنني /4الرتبية البدنية والصحية
 نقل الدرجةُت

الرتبية األسرية والصحية 

 بنات /4

عادل يف املسارين األدبي ُت

 بنات /4الرتبية األسرية والصحية  واإلداري
 جةنقل الدرُت

 بنات /4الرتبية األسرية والصحية 
 نقل الدرجةُت

 4املهارات التطبيقية

عادل يف املسارين األدبي ُت

 4املهارات التطبيقية واإلداري
 نقل الدرجةُت

 4املهارات التطبيقية
 نقل الدرجةُت

 4الرياضيات
 عادل يف املسار اإلداري فقطُت

 4القرآن الكريم
 مادة إكمال

 7الرياضيات 
 لدرجةنقل اُت

 4الكيمياء
 حذف املادةُت

 1اجلغرافيا والرتبية الوطنية مادة إكمال 4الدراسات االجتماعية والوطنية 
 مادة إكمال

 4األحياء 
 حذف املادةُت

 
 2القراءة والتواصل اللغوي

 مادة إكمال
 10القرآن الكريم

 مادة إكمال

 (*)1علم االرض
 حذف املادةُت

 
 1البالغة والنقد 

 مادة إكمال
 2العلوم االدارية

 مادة إكمال

 4الفيزياء
 حذف املادةُت

 
 3الفقه

 مادة إكمال
 2املهارات االدارية

 مادة إكمال

 

 . مطبقة حاليًا يف اخلطة الدراسية للبنني فقط (1)علم االرض مادة (*)



 

 
 

                               ---------------------------------------(  79)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 رابعاالنتقال من املسار اإلداري إىل املسار العلمي أو املسار األدبي بعد املستوى ال (6)منوذج

 مواد املسار األدبي ) املستوى الرابع( مواد املسار العلمي ) املستوى الرابع( مواد املسار اإلداري )املستوى الرابع(

 اإلجراء املادة اإلجراء املادة اإلجراء املادة

 4التوحيد

عادل يف املسارين العلمي ُت

 نقل الدرجةُت 2التوحيد نقل الدرجةُت 4التوحيد واألدبي

يث والثقافة احلد

 4االسالمية

عادل يف املسارين العلمي ُت

احلديث والثقافة  نقل الدرجةُت 4احلديث والثقافة االسالمية واألدبي

 2االسالمية

 نقل الدرجةُت

 4اللغة العربية

عادل يف املسارين العلمي ُت

 نقل الدرجةُت 2النحو والصرف  نقل الدرجةُت 4اللغة العربية واألدبي

 4يزيةاللغة االجنل

عادل يف املسارين العلمي ُت

 نقل الدرجةُت 4اللغة االجنليزية نقل الدرجةُت 4اللغة االجنليزية واألدبي

احلاسب وتقنية 

 4املعلومات

عادل يف املسارين العلمي ُت

احلاسب وتقنية  نقل الدرجةُت 4احلاسب وتقنية املعلومات واألدبي

 4املعلومات

 نقل الدرجةُت

الرتبية البدنية 

 بنني /4الصحيةو

عادل يف املسارين العلمي ُت

 واألدبي
   الرتبية البدنية 

 بنني /4والصحية

الرتبية البدنية  نقل الدرجةُت

 بنني /4والصحية

 نقل الدرجةُت

الرتبية األسرية 

 بنات /4والصحية 

عادل يف املسارين العلمي ُت

 واألدبي
الرتبية األسرية والصحية 

 بنات /4

ية األسرية والصحية الرتب نقل الدرجةُت

 بنات /4

 نقل الدرجةُت

 4املهارات التطبيقية

عادل يف املسارين العلمي ُت

 نقل الدرجةُت 4املهارات التطبيقية نقل الدرجةُت 4املهارات التطبيقية واألدبي

 نقل الدرجةُت 4القرآن الكريم مادة إكمال 4الفيزياء عادل يف املسار األدبي فقطُت 10القرآن الكريم

اجلغرافيا والرتبية 

 1الوطنية

 مادة إكمال 4الكيمياء عادل يف املسار األدبي فقطُت
الدراسات االجتماعية 

 4والوطنية 

 نقل الدرجةُت

 مادة إكمال 2القراءة والتواصل اللغوي مادة إكمال 4األحياء  حذف املادةُت 7الرياضيات 

 مادة إكمال 1البالغة والنقد  مالمادة إك (*)1علم االرض حذف املادةُت 2العلوم االدارية

 مادة إكمال 3الفقه مادة إكمال 4الرياضيات حذف املادةُت 2املهارات االدارية

 .  مطبقة حاليًا يف اخلطة الدراسية للبنني فقط (1مادة)علم االرض (*)



 

 
 

                               ---------------------------------------(  80)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 م الفصلييظ القرآن الكريم ومدارس التعليم العام في النظانماذج االنتقال بين مدارس تحف رابعًا:

 االنتقال بعد املستوى األول (7) منوذج

 مواد املستوى األول يف مدارس حتفيظ القرآن الكريم مواد املستوى األول يف التعليم العام يف النظام الفصلي

 اإلجراء املادة اإلجراء املادة

 الدرجةوُتنقل  ُتعادل / ت1القرآن الكريم  (*) 1القرآن الكريم 

 الدرجةوُتنقل  ُتعادل 1التوحيد  نقل الدرجةل وُتعادُت 1التوحيد 

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 1الفقه الدرجة وُتنقل ُتعادل 1الفقه

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 1اللغة العربية الدرجةوُتنقل  ُتعادل 1اللغة العربية

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 1ية الدراسات االجتماعية والوطن الدرجة وُتنقل ُتعادل 1الدراسات االجتماعية والوطنية 

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 1اللغة االجنليزية الدرجة وُتنقل ُتعادل 1اللغة االجنليزية

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 1احلاسب وتقنية املعلومات الدرجةوُتنقل  ُتعادل 1احلاسب وتقنية املعلومات

مهارات البحث ومصادر املعلومات 

1 

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 1ات البحث ومصادر املعلومات مهار الدرجة وُتنقل ُتعادل

 الرتبية البدنية والصحية

 بنني /1

 الرتبية البدنية والصحية الدرجةوُتنقل  ُتعادل

 بنني /1

 الدرجة وُتنقل ُتعادل

 الدرجة وُتنقل ُتعادل بنات /1الرتبية األسرية والصحية  الدرجةوُتنقل  ُتعادل بنات /1الرتبية األسرية والصحية 

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 1املهارات التطبيقية الدرجة وُتنقل ُتعادل 1املهارات التطبيقية

إىل مدارس  حذف هذه املواد عند التحويلُت 1الفيزياء

وإذا كان العكس  حتفيظ القرآن الكريم 

 يكتفى بكلمة )معادلة( دون رصد درجة

 ت /1القراءات
مدارس حذف هذه املواد عند التحويل إىل ُت

النظام الفصلي يف التعليم العام، وإذا كان 

العكس يكتفى بكلمة )معادلة( دون رصد 

 درجة

 1الكيمياء

 1األحياء
 ت /1علوم القرآن

 1الرياضيات

  

( من 9كان العكس فيطبق ما ورد يف الفقرة ) تتم معادلة مادة القرآن الكريم إذا كان االنتقال من مدارس حتفيظ القرآن الكريم إىل مدارس التعليم العام وإذا ( *)

 اإلجراءات والشروط العامة.

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  81)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 

 االنتقال بعد املستوى الثاني (8) منوذج

 مواد املستوى الثاني يف مدارس حتفيظ القرآن الكريم مواد املستوى الثاني يف التعليم العام يف النظام الفصلي

 اإلجراء املادة اإلجراء املادة

 الدرجة وُتنقل ُتعادل ت /2القران الكريم  (*) 2م القران الكري

 تعادل وتنتقل الدرجة 1التفسري  الدرجةوُتنقل  ُتعادل      1التفسري 

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 1احلديث والثقافة اإلسالمية  الدرجة وُتنقل ُتعادل 1احلديث والثقافة اإلسالمية 

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 2ة العربية اللغ الدرجة وُتنقل ُتعادل 2اللغة العربية 

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 2الدراسات االجتماعية والوطنية 
 الدراسات االجتماعية 

 2والوطنية 
 الدرجة وُتنقل ُتعادل

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 2اللغة االجنليزية  الدرجة وُتنقل ُتعادل 2اللغة االجنليزية 

 جةوُتنقل الدر ُتعادل 2احلاسب وتقنية املعلومات  الدرجة نقلوُت ُتعادل 2احلاسب وتقنية املعلومات 

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 2مهارات البحث ومصادر املعلومات  الدرجة وُتنقل ُتعادل 2مهارات البحث ومصادر املعلومات 

 الرتبية البدنية والصحية

 بنني /2
 الدرجة وُتنقل ُتعادل

 الرتبية البدنية والصحية 

 بنني /2
 الدرجة وُتنقل ادلُتع

 الرتبية األسرية والصحية 

 بنات /2
 الدرجة وُتنقل ُتعادل

 الرتبية األسرية والصحية 

 بنات /2
 الدرجة وُتنقل ُتعادل

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 2املهارات التطبيقية  الدرجة وُتنقل ُتعادل 2املهارات التطبيقية 

 حذف هذه املواد عند التحويل إىلُت 2الفيزياء 

مدارس حتفيظ القرآن الكريم ، وإذا 

           كان العكس يكتفى بكلمة 

 ) معادلة ( دون رصد درجة

 ت /2القراءات 
حذف هذه املواد عند التحويل إىل ُت

 لنظام الفصلي يف التعليم العام  مدارس ا

وإذا كان العكس يكتفى بكلمة ) معادلة 

 . ( دون رصد درجة

 2الكيمياء 

 2األحياء 
 ت / 2 علوم القرآن

 2الرياضيات 

 

( من 9رد يف الفقرة ) تتم معادلة مادة القران الكريم إذا كان االنتقال من مدارس حتفيظ القرآن الكريم إىل مدارس التعليم العام وإذا كان العكس فيطبق ما و (*)

 . اإلجراءات والشروط العامة

 

 

 

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  82)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 االنتقال بعد املستوى الثالث (9منوذج )

 يف مدارس حتفيظ القرآن الكريم  الثالثمواد املستوى  مواد املستوى الثالث يف التعليم العام يف النظام الفصلي 

 اإلجراء املادة اإلجراء املسار العلمي  املسار اإلداري  املسار األدبي

 الدرجة نقلوُت ُتعادل ت /3القران الكريم  (*) 7القرآن الكريم  9القرآن الكريم  3القرآن الكريم 

 الدرجةوُتنقل  ُتعادل ت /2التفسري  الدرجةوُتنقل  ُتعادل 4التفسري  2التفسري وأصوله 

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 2الفقه الدرجة وُتنقل ُتعادل 6الفقه  2الفقه

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 1النحو والصرف  الدرجة وُتنقل ُتعادل 3اللغة العربية  1النحو والصرف 

 الدرجةوُتنقل  ُتعادل 3اللغة االجنليزية  الدرجة وُتنقل ُتعادل 3االجنليزية اللغة 

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 3احلاسب وتقنية املعلومات  الدرجة وُتنقل ُتعادل 3احلاسب وتقنية املعلومات 

 الدرجة وُتنقل عادلُت / بنني3الرتبية البدنية والصحية  الدرجة وُتنقل ُتعادل / بنني3الرتبية البدنية والصحية 

 الدرجة وُتنقل ُتعادل /بنات3الرتبية األسرية والصحية  الدرجة وُتنقل ُتعادل /بنات3الرتبية األسرية والصحية 

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 3املهارات التطبيقية  الدرجة وُتنقل ُتعادل 3املهارات التطبيقية 

 -------- 3مهارات البحث ومصادر املعلومات 
الدرجة للمسار وُتنقل  دلُتعا

 األدبي واإلداري فقط

 3مهارات البحث ومصادر املعلومات 
 الدرجة وُتنقل ُتعادل

 للمسار األدبي واإلداري فقط
الدراسات االجتماعية 

 3والوطنية 

 والرتبية التاريخ

 1 الوطنية
 3الدراسات االجتماعية والوطنية  --------

 -------- -------- 1األدب العربي 
الدرجة للمسار  وُتنقل ُتعادل

 األدبي فقط

 الدرجة وُتنقل ُتعادل 1األدب العربي 

 للمسار األدبي فقط
 والتواصل قراءة ال

 1اللغوي 

 

-------- 

 

 1القراءة والتواصل اللغوي  --------

 

 الدراسات االجتماعية 3اد التالية : ) مهارات البحث ومصادر املعلومات انتقال الطالب من مدارس حتفيظ القرآن الكريم إىل املسار العلمي ُتحذف املو دعن ، 

( مائة درجة أو يقوم بدراستها واختبارها 100( ، وإذا كان االنتقال من املسار العلمي إىل مدارس حتفيظ القران الكريم فيخترب فيها الطالب )1، القراءة والتواصل اللغوي  1، األدب العربي 3والوطنية   

 يف الفصل الصيفي .

  ( وإذا كان االنتقال من مدارس حتفيظ القران الكريم إىل 3، الرياضيات  3، األحياء  3، الكيمياء 3عند انتقال الطالب من املسار العلمي إىل مدارس حتفيظ القران الكريم ُتحذف املواد التالية ) الفيزياء

 ة أو يقوم بدراستها واختبارها يف الفصل الصيفي .( مائة درج100فيخترب فيها الطالب من ) العلمياملسار

 ( وإذا كان االنتقال من مدارس حتفيظ القران الكريم إىل املسار اإلداري 1، العلوم اإلدارية  1ذف املواد التالية ) املهارات اإلدارية ىل مدارس حتفيظ القران الكريم ُتحعند انتقال الطالب من املسار اإلداري إ

 ( مائة درجة أو يقوم بدراستها واختبارها يف الفصل الصيفي. 100لطالب من )فيخترب فيها ا

  يها ذف ، وإذا كان االنتقال من مدارس التعليم العام إىل مدارس حتفيظ القران الكريم فيخترب فت ( ُتح /3عندما ينتقل الطالب من مدارس حتفيظ القران الكريم إىل مدارس التعليم العام فإن مادة ) القراءات

 ( مائة درجة أو يقوم بدراستها واختبارها يف الفصل الصيفي .100الطالب من )

 

( من 9رد يف الفقرة )تتم معادلة مادة القران الكريم إذا كان االنتقال من مدارس حتفيظ القران الكريم إىل مدارس التعليم العام وإذا كان العكس فيطبق ما و (*)

 اإلجراءات والشروط العامة .

 

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  83)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 االنتقال بعد املستوى الرابع (10منوذج )

 مواد املستوى الرابع يف مدارس حتفيظ القرآن الكريم مواد املستوى الرابع يف التعليم العام يف النظام الفصلي

 اإلجراء املادة اإلجراء املسار العلمي املسار اإلداري املسار األدبي

 ت /4القران الكريم  (*) -------- 10القرآن الكريم  4القرآن الكريم 
وُتنقل الدرجة للمسار األدبي واإلداري  ُتعادل

 فقط

احلديث والثقافة  

 2اإلسالمية 
 الدرجةوُتنقل  ُتعادل 2اإلسالمية احلديث والثقافة  الدرجةوُتنقل  ُتعادل 4احلديث والثقافة  اإلسالمية 

 الدرجةوُتنقل  ُتعادل 2التوحيد  الدرجةوُتنقل  ُتعادل 4التوحيد  2التوحيد 

 الدرجةوُتنقل  ُتعادل 2النحو والصرف  الدرجةوُتنقل  ُتعادل 4اللغة العربية  2النحو والصرف 

 جةوُتنقل الدر ُتعادل ا 4اللغة االجنليزية  الدرجةوُتنقل  ُتعادل 4اللغة االجنليزية 

 الدرجةوُتنقل  ُتعادل 4ت احلاسب وتقنية املعلوما الدرجةوُتنقل  ُتعادل 4احلاسب وتقنية املعلومات 

 الدرجةوُتنقل  ُتعادل / بنني4  الرتبية البدنية والصحية الدرجةوُتنقل  ُتعادل / بنني4الرتبية البدنية والصحية 

 الدرجةوُتنقل  ُتعادل /بنات4الرتبية األسرية والصحية  الدرجةوُتنقل  ُتعادل /بنات4الرتبية األسرية والصحية 

 ُتعادل وُتنتقل الدرجة 4املهارات التطبيقية  الدرجةوُتنقل  ُتعادل 4ة املهارات التطبيقي

الدراسات االجتماعية 

 4والوطنية

اجلغرافيا والرتبية 

 1الوطنية
------- 

الدرجة وُتنقل  ُتعادل

للمسار األدبي واإلداري 

 فقط

 الدراسات االجتماعية

 4والوطنية 

 الدرجةوُتنقل  ُتعادل

 ي فقطللمسار األدبي واإلدار

 ------- ------- 3الفقه 

ُتعادل وُتنقل الدرجة 

 للمسار األدبي فقط

 3الفقه 

 الدرجةوُتنقل  ُتعادل

 للمسار األدبي فقط

 1البالغة والنقد  -------    ------- 1البالغة والنقد 

القراءة والتواصل 

 2اللغوي 
------- 

    

   ------- 

 

 2 اللغوي والتواصل القراءة

 

 1قد، البالغة والن 3الفقه  4الدراسات االجتماعية والوطنية /ت ، 4انتقال الطالب من مدارس حتفيظ القرآن الكريم إىل املسار العلمي ُتحذف املواد التالية : )القران الكريم  عن  ،

( مائة درجة أو يقوم بدراستها واختبارها يف الفصل 100يم فيخترب فيها الطالب )( ، وإذا كان االنتقال من املسار العلمي إىل مدارس حتفيظ القران الكر2والتواصل اللغوي القراءة 

 ( من اإلجراءات والشروط العامة .9/ت( فيطبق ما ورد يف الفقرة )4الصيفي ، عدا مادة ) القران الكريم 

  ( وإذا  1 األرض، علم  4الرياضيات   4 األحياء،  4، الكيمياء 4، الفيزياء 7) الرياضيات عند انتقال الطالب من املسار العلمي إىل مدارس حتفيظ القران الكريم ُتحذف املواد التالية

 ( مائة درجة أو يقوم بدراستها واختبارها يف الفصل الصيفي .100كان االنتقال من مدارس حتفيظ القران الكريم إىل املسار العلمي  فيخترب فيها الطالب من )

  ( وإذا كان االنتقال من مدارس حتفيظ القران 2، العلوم اإلدارية  2ذف املواد التالية ) املهارات اإلدارية ىل مدارس حتفيظ القران الكريم ُتحاإلداري إعند انتقال الطالب من املسار

 ( مائة درجة أو يقوم بدراستها واختبارها يف الفصل الصيفي. 100الكريم إىل املسار اإلداري فيخترب فيها الطالب من )

 ذف ، وإذا كان االنتقال من مدارس التعليم العام إىل مدارس حتفيظ القران /ت ( ُتح4ينتقل الطالب من مدارس حتفيظ القران الكريم إىل مدارس التعليم العام فإن مادة ) القراءات  عندما

 ( مائة درجة أو يقوم بدراستها واختبارها يف الفصل الصيفي .100الكريم فيخترب فيها الطالب من )

 

( من 9رد يف الفقرة )تتم معادلة مادة القران الكريم إذا كان االنتقال من مدارس حتفيظ القران الكريم إىل مدارس التعليم العام وإذا كان العكس فيطبق ما و (*)

 اإلجراءات والشروط العامة .
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                               ---------------------------------------(  87)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  88)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  89)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  90)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 
 معاً . 2. ومحتوى مقرر مهارات البحث ومصادر المعلومات 1يدرس الطالب والطالبة هنا محتوى مقرر مهارات البحث ومصادر المعلومات  (*)

 ( في نظام نور كمادة دراسية واحدة .1/2تُدخل درجات )مهارات البحث ومصادر المعلومات  )*(
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                               ---------------------------------------(  92)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 الفصلي للتعليم الثانوي المجلس االستشاري للنظام

 شعار اجمللس

 

 

 

 

 

 

 : رؤية اجمللس

 . التميز واجلودة لنظام فصلي ذو خمرج قادر على التفاعل والتأثري اإلجيابي يف عامل متغري

 : رسالة اجمللس

روع حبرفية عالية وصواًل جتويد تطبيق اللوائح واألنظمة املتعلقة بالنظام الفصلي الثانوي وتذليل العقبات لتحقيق رؤية وأهداف املش

 ملخرجات متميزة.

 : قيم اجمللس

 . االحرتاف واملهنية ، اإلبداع واجلودة،  االلتزام والشفافية ، طنة واملسؤوليةااملو

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  93)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 مهام المجلس االستشاري للنظام الفصلي

 

 :التالية المهام تنفيذ إلى الفصلي للنظام االستشاري المجلس يسعى 
 .الفصلي النظام يف الرتبوي للميدان اندةواملس الدعم تقديم. 1

 .هلا املناسبة احللول إجياد يف واملساهمة الفصلي، النظام يف املتعلقة املشكالت دراسة.2

 .عالية مهارة ذو خربة بيت االستشاري اجمللس يكون أن.3

 .املدارس يف تطبيقها يف واملساهمة، الفصلي بالنظام املتعلقة املستجدات متابعة.4

 .التعليم وزارة إىل نتائجها ورفع الفصلي، النظام يف متخصصة دراسات ديمتق.5

 .الفصلي النظام مدارس يف(  اإلداري، األدبي)  املسارات فتح حول اجمللس رؤية تقديم. 6

 .اإلعالم وسائل عرب االستشاري واجمللس، الفصلي بالنظام يتعلق ما كل نشر.7

 املدرسية املعارض وإبراز، الفصلي النظام مبستجدات الرتبوي امليدان تثري الفصلي؛ النظام يف متخصصة جملة إصدار يف املساهمة.8

 .بالنظام املتخصصة

 .الرتبوي امليدان يف للعاملني الفصلي النظام يف متخصصة لقاءات إقامة. 9

 .التطبيقية اراتامله مادة يف الطالبية املساهمات نتائج إلبراز متخصصة تربوية معارض إقامة يف املساهمة.10

 .وتطبيقها إبرازها يف واملساهمة، الفصلي للنظام الداعمة املبادرات تبين. 11

 

 اجمللس : اجتماعات

 3 عن باجمللس اخلاصة االجتماعات تقل أال على الرتبوي امليدان حاجة وفق االجتماعات مواعيد حتديد على االستشاري اجمللس يقوم

 .اجتماعات

 

 اجمللس : قرارات

 ينيبه من أو اجمللس رئيس يرجح األصوات تساوي حال ويف احلاضرين األعضاء عدد ألصوات املطلقة باألغلبية اجمللس قرارات اختاذ يتم

 .املتخذ  القرار
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 الهيكل التنظيمي للمجلس االستشاري للنظام الفصلي                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  95)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 شاريأعضاء المجلس االست أدوار

 

 اإلشراف العام على اجمللس. املشرف العام:

 ورفعها إىل جهات االختصاص.ا يقرهمتابعة سري األعمال واالجتماعات للمجلس، واعتماد التوصيات اليت  رئيس اجمللس: 

وتوزيع  الرئيس التوصيات اليت يقرها إىلاملساهمة يف اإلشراف العام على اجمللس، ومتابعة سري اجتماعاته، ورفع  نائب الرئيس: 

 ومتابعة املهام بني أعضائه.

العمل  حتت إشراف الرئيس املباشر) نائب رئيس اجمللس( والتحضري والدعوة إىل االجتماعات، وتسجيل احملاضر واملسائل  املقرر:

 األخرى الشفوية، وتوزيعها على املعنيني، وإعداد تقارير العمل، وإدارة املرؤوسني وتنمية مهاراتهم.

دراسة املشكالت اليت ترفع للمجلس من امليدان الرتبوي، واملساهمة يف حلها، وتقديم الدراسات االستقصائية،  ريق العلمي:الف 

 والتوصيات اليت من شأنها تطوير النظام الفصلي.

ة املتخصصة ألعضاء إعداد اخلطط التطويرية والتدريبية املتعلقة بالنظام الفصلي، وتقديم الربامج التدريبي الفريق التطويري: 

 اجمللس، وامليدان الرتبوي.

نشر املساهمات اليت يقدمها اجمللس االستشاري، وامليدان الرتبوي عرب الوسائل اإلعالمية املتخصصة، وإقامة  الفريق اإلعالمي: 

ربوية حولية  تتعلق مبساهمات املعارض اإلعالمية املتعلقة بأنشطة النظام الفصلي، ونشر ثقافتها يف املدارس، وإعداد وإصدار جملة ت

 اجمللس االستشاري وامليدان الرتبوي فيما يتعلق بالنظام.

 

 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  96)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 /ةبطاقة استطالع رأي طالب
 
 
 

  -البيانات األولية :
 

 الصف الدراسي /                                        -االسم ) اختياري (  :        
 

 

 * فضالً ذكر األسباب في حال اختيار ال أوافق .

1. .................................................................................. 

 

2. .................................................................................. 

 

3. .................................................................................. 

 

4. .................................................................................. 

 

 

 االستجابات البنود م

 
أوا
 فق

 
د إلى ح

 ما

 
ال 

 أوافق
 

 
 السبب

أكسبتني البرامج والمطويات التي نُفذت بالمدرسة ثقافة تامة   -1
 بالنظام.

    

     كانت الخطة الدراسية في النظام واضحة لدي بالشكل المطلوب . -2

خفف النظام العبء الدراسي المتمثل في المواد الدراسية التي  -3
 أدرسها .

    

منهجي إلى حصص ذات  حصص النشاط الالأعجبني استبدال  -4
 منهج .

    

أُمنت  لي الكتب الدراسية في الوقت المحدد منذ بداية العام  -5
 الدراسي .

    

أصبحت لدي معرفة تامة باحتساب المعدل التراكمي من الصف  -6
 وتتزايد تدريجياً السنوات التالية . %25األول ثانوي وبنسبة 

    

الدرجات فرصاً متعددة لتنويع أساليب التعلم  أتاح لي توزيع -7
للمواد الدراسية وطرقاً متنوعة للتعبير عما تعلمته مما أدى إلى 

 تحسين مستوى  التحصيل الدراسي .

    



 

 
 

                               ---------------------------------------(  97)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 الفاضل ولي أمر الطالب/ة............................

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

تطبيق النظام الفصلي للصـف األول ثـانوي ومـن خـالل تثقـيفكم بـه عـن طريـق املدرسـة وعـرب مواقـع التواصـل              هـ1436هـ/1435عام مت  

 للمدرسة للرفع بها للجهات املعنية . االستبانةكم حول النظام وإعادة ومالحظات مرئياتكماالجتماعي نأمل التكرم بإبداء 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 السبب ال نعم العنصر

هل تم حضورك للبرنامج التعريفي للنظام الفصلي 

 في بداية العام الدراسي .المنعقد بالمدرسة 

   

المنشورات  –المدرسة بالمطويات  زودت من قبل هل 

 .الموضحة للنظام الفصلي  –

   

ل تم اطالعك على مواقع التواصل االجتماعي ه

 .المرتبط بالنظام الفصلي الجديد 

   

هل تتأمل في التعليم بالنظام الفصلي الجديد تهيئة 

 .للمتعلم للتعليم الجامعي والعمل والحياة

   

في نظرك هل تعتقد أن التعليم الجديد نقلة نوعية في 

 التعليم .

   

شاريع التي يعدها المتعلم والم األنشطةهل تتوقع بأن 

انطالقه جميلة لبناء شخصية مقدرة لذاتها محترمة 

 .لغيرها 

   

هل ترى من الضروري تخصيص يوم للمشروعات 

 بحضور أولياء األمور تحفيزاً للمتعلم .

   



 

 
 

                               ---------------------------------------(  98)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 :املدرسة   مدير/ة  الفاضل/ة

الوضوح  ، وحرصًا منا على متابعة مدىهـ1436هـ/1435صلي يف امليدان الرتبوي ابتداًء من هذا العام كما تعلمون أنه مت تطبيق النظام الف

 لألنظمة واللوائح هلذا النظام لديكم من جهًة والوقوف على أرائكم من جهة أخرى  نأمل تعبئة هذه االستبانة وبكل مصداقية .

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السبب منخفض متوسط مرتفع البنود

     . ية النظام ولوائحه  ومفرداتهلدي فهم دقيق بآل

أصبح لدي معرفة بتحويل التقويم من السنة 
الدراسية إلى المستوى الدراسي من خالل تقسيم 

 المرحلة الثانوية إلى ست مستويات.

    

أكسبني التدريب الذي تلقيته القدرة على اإلجابة 
 عن كل ما يرد من استفسارات.

    

للمواد في  تحسين نتائج أعجبني البناء التكاملي 
الخطة الدراسية و تحسين البيئة العملية 

للمعلمين من حيث المحافظة على أنصبة المواد 
فال تحدث فوائض تكون مدخالً للهدر وال تتوالد 

زيادات تصعب توفير احتياجاتها من طاقم 
 التدريس .

    

أرى أن المشروع كبير وشديد األهمية ويحتاج 
بي/منسوبات وزارة التربية لتهيئة جميع منسو

 والتعليم.

    

أخشى أن يعلو ركام المعوقات فيعيق الطموحات 
المضيئة التي تتبناها قيادات لديها رؤيتها 

 المتوثبة نحو بناء مستقبل األمة.

    

أرى جدوى تعدد المسارات التخصصية مقارنة 
 بما هو في النظام السنوي السابق.

    

لتوصيف العام للمواد أصبح لدي وضوح  في ا 
 الدراسية في النظام .

    
 
 
 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  99)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لدي قناعة بأن النظام الفصلي نقلة نوعية 
للتعليم لألفضل وتهيئة للمتعلمين للنظام 

 الجامعي ومتطلبات الحياة اليومية .
 

    

التحويل للنظام الفصلي فيه تركيز على فعاليات 
 ف األعباء المدرسية .التعلم وتخفي

    

أرى من المهم جداً تحقيق التكامل لتوظيف 
األدوار والمسؤوليات والعالقات داخل المنظومة 

 .المدرسية باتجاه التمركز حول ) المتعلم( 

    

أتوقع أن المتعلم أصبح لديه رؤية واضحة عن  
 النظام  من خالل النشرات والمطويات .

    

ام نور وإدخال الدرجات  أكتمل لدي تجهيز نظ
 للفترة الحالية وطباعة اإلشعارات .

    

االلتزام من المعلمين بتطبيق الخطة الدراسية 

 .واألنشطة المصاحبة للمقرر 

    

أرى أن تشارك مدارس اإلدارات التعليمية في 
تبادل األفكار حيال أساليب تحفيز التعلم وتبنى 

   حياله نماذج متنوعة لتحقيق مستويات
 متجددة من التحفيز المستمر .

    

أرى أن تشجع المدرسة اإلنتاج العلمي 
والتربوي للمتعلمين من خالل عرض 

     مشروعات التعلم داخل المجموعة الطالبية
) الفصل (  ونشر المتميز منها داخل المدرسة 

عليها من خالل  األموروخارجها واطالع أولياء 
 المجالس المنعقدة.

    

في الئحة الدراسة والتقويم صورة  وجدت
واضحة لتنفيذ التقويم بالصورة التي تسهم في 

 .تحسين التعلم 

    



 

 
 

                               ---------------------------------------(  100)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 املكرم / املعلم /ـــة

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  

ألول ثانوي ومن خالل تثقيفكم بـه عـن طريـق الـدورات والـورد التدريبيـة وعـرب        تطبيق النظام الفصلي للصف ا هـ1436هـ/1435عام مت 

 نأمل التكرم  بتعبئة هذه االستبانة وبكل مصداقية. االجتماعي.مواقع التواصل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 في حالة اإلجابة )منخفض (  يذكر السبب . -مالحظة:

1. ........................................................................................... 
 
2. ........................................................................................... 
 
3. ........................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السبب منخفض متوسط مرتفع البنود

     .لدي فهم ورؤية واضحة عن النظام الفصلي 

     المهني .أشعر أن الورش والدورات طورت لدي العمل 

أرشدني دليل المعلم  في مادتي على تطوير مهامي 
 المهنية .

    

أرى في تنويع أساليب واستراتيجيات التقويم جزء من 
تنويع وسائلنا لجمع المعلومات المتعلقة بانجاز المتعلم 

 وتحقيق مصلحة أعلى له .

    

أتوقع في األنشطة المصاحبة للمادة فرصة لتنمية جوانب 
عددة من مجاالت شخصية المتعلم /ة   في تحمل مت

 المسئولية وتقدير الذات واآلخرين .

    

أجد في األنشطة المصاحبة للمادة تحفيز للمتعلم/ة على  
 تفاعله على مكونات المادة  البحث واالستقصاء وتحسين

    

أتاح لي توفر أدلة المعلم في الوقت المناسب في وضوح  
 ب في تنفيذ المنهج .المفاهيم واألسالي

    

أجد في تنوع التقويم منح المتعلم/ة النتائج التقويمية  
التي تساعدهم في معرفة مستوياتهم والكشف عن نقاط 

 التميز وتنميتها.  

    

وجدت في الئحة الدراسة والتقويم صورة واضحة لتنفيذ  
 التقويم بالصورة التي تسهم في تحسين التعلم 

    



 

 
 

                               ---------------------------------------(  101)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 

 ثانوي :ـ هـ للصف األول1436هـ /1435استمارة متابعة نتاحئج طالب /طالبات النظام الفصلي للمستوى األول لعام 

  
 

 -عامة:بيانات  -أوال:

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 بيانات طالب/ طالبات املستوى األول يف النظام الفصلي  وتقاديرهم :ـ -ثانيا:

 
 

 
 العنصر

العدد 
 اإلجمالي

عدد 
المتقدمين/ 
المتقدمات 

 لالختبار

نسبة 
االجتياز 
لجميع 
 المواد

نسبة 
التعثر 
لجميع 
 المواد

 التقدير

ممتاز 
 مرتفع

جيد  ممتاز
 جدا

 مرتفع

جيد 
 جدا

جيد 
 مرتفع

مقبول  جيد
 مرتفع

 ضعيف مقبول

المنتظمين/ 
المنتظمات في 
الصف األول 

 ثانوي

             

المنتسبين/المنتسبا
ت في الصف األول 

 ثانوي

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــامة بيانـــــــــــــــــــــــات عـــ

  المدرسة 

  مدير/ة المدرسة 

  وكيل/ة المدرسة

  المرشد/ة الطالبية
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 -املنتسب/ة( :-ت اإلكمال والتعثر  للطالب/ة )املنتظم/ةثالثًا: بيانا

 

 المنتسبين / المنتسبات المنتظمين / المنتظمات

عدد 
 المكملين/ات

عدد مواد 
 اإلكمال

عدد 
 المتعثرين/ات

 عدد مواد
 التعثر

نسبة 
زاالجتيا  
 

عدد 
 المكملين/ات

 مواد عدد
 اإلكمال

 عدد
 ات/المتعثرين

     عدد مواد 
 التعثر

 نسبة
 االجتياز

          

 في الدور الثاني مواد اإلكمال
 في الدور الثاني مواد اإلكمال مواد التعثر

 مواد التعثر
 

 
1............................... 
2............................... 
3............................... 
4.............................. 
5.............................. 
6.............................. 
7.............................. 
8.............................. 
9.............................. 
 

1............................... 
2............................... 
3............................... 
4.............................. 
5.............................. 
6.............................. 
7.............................. 
8.............................. 
9.............................. 

1............................... 
2............................... 
3............................... 
4.............................. 
5.............................. 
6.............................. 
7.............................. 
8.............................. 
9.............................. 

1............................... 
2............................... 
3............................... 
4.............................. 
5.............................. 
6.............................. 
7.............................. 
8.............................. 
9.............................. 

 
 نسبة االجتياز لجميع مواد المستوى األول  : -:رابعا ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادقة على صحة تعبئة االستمارة /

                  لمدرسة:مدير/ ة ا

 نسبة االجتياز  المادة

  1القران الكريم

  1الفقه

  1التوحيد

  1اللغة العربية

  1الدراسات االجتماعية والوطنية 

  1االحياء

  1الكيمياء

  1الفيزياء

  1الرياضيات

  1اللغة االنجليزية

  1الحاسب وتقنية المعلومات

  1البحث ومصادر المعلومات  مهارات

  )بنين(1التربية البدنية والصحية 

  )بنات(1التربية األسرية والصحية 

  1 المهارات التطبيقية



 

 
 

                               ---------------------------------------(  103)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 لي رس النظام الفصامجاالت المطبقة في مدالستمارة حصر النماذج 

 (1وذج )ــــــمن

 (2) منــــــوذج
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  104)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 آلية تحويل درجات االنتساب في االختبار النهاحئي في مواد التقويم 
 وفق نظام االختبارات في النظام الفصلي

 
 درجة . 100نور من رصد في نظام جمع درجات مادة المهارات النفسية واالجتماعية وتُ تُ  *                

 
 
 

 
 

 المواد م

درجات حسب دليل تقويم التوزيع 
 آلية تحويل الدرجة المتعلم

 تحريري عملي شفهي

1 

 ( 6,5,4,3,2,1اللغة العربية) 
 ( 3,  1والتواصل اللغوي ) ةالقراء 

 درجات 5
 درجات 5

 ــــــ
 ــــــ

 درجة 45
 درجة 45

 
( 5 x 2  ) + ( 45 x 2 ) 

درجة  90درجات +  10
 درجة100=

 درجة 40  درجات 10 ( 4 , 2والتواصل اللغوي ) ةالقراء 

 
( 10 x2 ) + ( 40 x  2 ) 

 درجة  80درجة +  20
 درجة100= 

2 
 فيزياء وم الطبيعية ) كيمياء العل , 

 أحياء , علم األرض (           
 ــــــ

10 
 درجات

 درجة 40
10+ (40 x 2.25 ) 
 درجة  90درجات +  10

 درجة100= 

3  اللغة االنجليزية 
ال يوجد 
 للمنتسبين

 درجة 44 
  

   100× لدرجة الحاصلة عليها الطالبة ا
         44 

4 
 معلوماتالحاسب اآللي وتقنية ال 
 ( 3مهارات البحث ومصادر المعلومات) 

 ــــــ
 درجة30
 درجة30

 درجة20
 درجة 20

(30 x 2 ) + ( 20 x 2 ) 
    درجة 40+   درجة 60

 درجة 100= 

5 

 
 العلوم الشرعية 
 الدراسات االجتماعية 
 العلوم اإلدارية 
 الرياضيات 
 النحو والصرف 
 األدب العربي 
 البالغة والنقد 
 ادر المعلوماتمهارات البحث ومص 

                (1  ,2) 
 

 
 
 
 ــــــ

 
 
 
 ــــــ

 
 
 

 درجة 50

 
 

50 x 2  =100 درجة 
 

 (x2الدرجة الحاصلة عليها الطالبة )

6 

 
 

 المهارات النفسية واإلجتماعية * 

 
 

االختبار 
النظري 
 النهائي

المشروع 
 الختامي

مناقشة 
 المشروع

 درجة 100

60 30 10 
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 استمارة تقويم املهارات التطبيقية     
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  106)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 استمارة زيارة المشرف التربوي لمتابعة مادة المهارات التطبيقية في النظام الثانوي الفصلي

 أوالً: بيانات المدرسة

 تاريخ الزيارة يوم الزيارة التابعة لهالتعليمي المكتب  اسم المدرسة

    

 في المسارات التخصصية في المدرسة الطلبة عدد 
 للطلبة العدد اإلجمالي 

 المنتظمين  في المدرسة

 

ملحوظات عامة: 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

 إلعداد العام  )           (ا

 المسار األدبي )          (

 المسار العلمي )          (

 اإلداري )           ( رالمسا

 

 ثانيا: بيانات مادة المهارات التطبيقية في اإلعداد العام

 الطلبةعدد  النصاب اإلجمالي للحصص التخصص للمعلم اسم المعلم المشرف على المادة

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

   

 ثالثا: بيانات مادة المهارات التطبيقية في  المسارات التخصصية 

 المسارات المطبقة في المدرسة

 أدبي)     (  علمي)     ( إداري)     (

 المجاالت المفعلة في المدرسة

 لتصميم اإللكتروني )    ( مهارات القيادة والريادة )    (مهارات العمل التطوعي واالجتماعي )    ( مهارات بيئية وتنمية مستدامة )    ( مهارات ا

 مهارات التذوق الجمالي )    ( مهارات العمل المهني )    (

 التخصص للمعلم اسم المعلم المشرف على المادة

النصاب 

اإلجمالي 

 للحصص

المسار 

المطبق فيه 

 المجال

المستوى 

 الدراسي

عدد الطلبة في 

 المجال

1- 

2- 

3- 

4- 
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 التخصص للمعلم اسم المعلم المشرف على المادة

النصاب 

اإلجمالي 

 للحصص

المسار 

المطبق فيه 

 المجال

المستوى 

 الدراسي

عدد الطلبة في 

 المجال

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

     

 رابعاً:قياس مستوى التنفيذ

 أسباب عدم التنفيذ نفذ/لم ينفذ العنصر

   يقية في المدرسةتشكيل لجنة مادة المهارات التطب

   اطالع مشرفي المجاالت على مفردات المادة

   اطالع مشرفي المجاالت على تعميم تنفيذ المادة

   اطالع مشرفي المجاالت على آلية تقويم المادة

   تعريف الطالب بالمجاالت المتاح تنفيذها

   بآلية تقويم المادة الطلبةتعريف 

   ال الذي يرغب االلتحاق بهأخذ موافقة الطالب على المج

   متابعة تطبيق المادة من قبل إدارة المدرسة

   توثيق ماتم إنجازه من مشروعات الطالب

   تكريم المشاريع المتميزة

   إقامة معرض لمشروعات الطالب المتميزة

   طبيعة المادةمع  تنسيق جدول الحصص بما يتناسب 

 ت القائد التربوي للمدرسة, المعلم المشرف على المجال, الطالب(* إن وجدتخامسا: ملحوظات المدرسة ) ملحوظا

 

 

 

 

 ................................ : التوقيع ...................: ......................................التخصص .............................:  اسم المشرف التربوي الزائر

 

 .                                       رسة : ........................................................... التوقيع :..................................................اسم قائد المد

 الختم الرسمي للمدرسة                                                                                                                                                       
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 في مادة المهارات التطبيقية هـ"1438حدي المهاراتمسابقة " تنشرة 
 

 
 

  
 
 

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  109)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 الفصلي للتعليم الثانوي مشروع النظامتطبيق  شواهد االنجاز في
 دارة التخطيط والتطوير بمنطقة عسيرإل 

 

 .بداية كل عام دراسي جديد لطالب وطالبات الصف الثالث متوسط والصف األول ثانوي  التهيئةخطة  عدادإ -1

 املدارس . والتعليم  كاتبواألقسام ، وم داراتاإل منطقة عسري مشل مبشروع النظام الفصلي على مستوى لقاء تعريفي إعداد -2

 نشر ثقافة املشروع يف النظام الفصلي يف املراكز الصيفية . -3

وإدارة  والتوجيه وإدارة اإلرشادالتعليم كاتب م وتزويد دراسيكل عام إعداد استمارة ملتابعة التهيئة يف املدارس بداية  -4

 .  بها اإلشراف الرتبوي

 ، العالقةاإلدارات ذات  ، التعليم تأسيس قنوات التواصل االجتماعي لنشر ثقافة املشروع يف النظام الفصلي وتزويد مكاتب -5

 املدارس:

  aseer3065@تويرت  -

 aseer3065@الفيس بوك  -

 .إلدارة التخطيط والتطوير مبنطقة عسري قناة اليوتيوب -

،   هـ عن النظام  الفصلي وتزويد املدارس بها ) املعلم ، الطالب ، مدير املدرسة1435/1436إعداد استبانات استطالعية لعام  -6

 مبشاركةاملستوى األول يف اختبارات الفصل الدراسي األول  ب اللط ةولي األمر ( ، واستمارات حلصر النتائج التحصيلي

 .جامعة امللك خالد 

جامعة  ني منخمتصقبل إعداد تقرير إحصائي عن مدى تقبل عناصر املنظومة التعليمية للنظام الفصلي يف التعليم الثانوي من  -7

 خالد.امللك 

حلقة وصل بني مدارس النظام كون يحيث  ة عسرييف مكاتب التعليم مبنطقة للنظام الفصلي /منسق ة/ترشيح مشرف -8

 الفصلي.النظام  /ةومشرف

الصف الثالث متوسط الب وطالبات ط املتوسطة لتهيئةومرشدات املرحلة  لقياداتبالنظام الفصلي  ةتعريفي امجإقامة بر -9

 جديد.طالبات الصف األول ثانوي للمسارات التخصصية يف كل عام دراسي وطالب و  للنظام الفصلي

يف التقويم  ني والرتبوياتمع إدارة تطوير مهارات الرتبوي املشاركة يف التعريف بالنظام الفصلي فيما يتعلق بالئحة التقويم -10

 بالنظام.ذات العالقة  وكذلك اإلدارات. املرحلة الثانوية  قياداتواالختبارات الدولية يف الورشة املقدمة لكل من 

) مدرسة ، مكتب تعليم ( حسب التعميم الوارد من  مادة املهارات التطبيقية يف كل تشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ إجراءات  -11

 إدارة املشروع بالوزارة  .

ملتابعة مستجدات املادة وإجراءات التنفيذ ورصد املقرتحات  ة املهارات التطبيقية يف املكتبعقد اجتماعات دورية للجن -12

 التطويرية من خالل تقارير اللجان .



 

 
 

                               ---------------------------------------(  110)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

الواقع و املأمول للنظام الفصلي وأبرز  موضوع     "املدارس املطبقة للنظام ملناقشة ل مصغرة مع بعض قيادات عقد ورشة عم -13

 التحديات واالجيابيات " .

 ترشيح منسق/ة للنظام الفصلي يف املدارس املطبقة للنظام .  -14

عرف على متطلبات وآليات النظام منسقات النظام الفصلي يف املدارس للت إقامة برامج تدريبية وورد عمل ملنسقي / -15

 وتنظيماته و مستجداته يف كل مرحلة من مراحل تطبيق النظام الفصلي.

إقامة ورد عمل مستمرة خالل مراحل تطبيق النظام الفصلي يف مرحلة اإلعداد العام واملسارات التخصصية  ملادة املهارات   -16

النظام يف املدارس  ي ومنسقاتومنسق املكاتب ي ومنسقات ومنسقثانوية ملدارس منطقة عسريالتطبيقية  لقيادات املرحلة ال

 اجلة الصعوبات .عملناقشة أدلة املادة وإجراءات تنفيذها وسبل التطوير وم

 تشكيل اجمللس االستشاري للنظام الفصلي يف التعليم الثانوي .  -17

 املخرجات التعليمية .ة وجودلفصلي لرفع تقارير التطبيق عقد اجتماعات دورية للمجلس االستشاري للنظام ا -18

مشروع النظام الفصلي للتعليم  إدارةاملشاركة يف ورد العمل التحضريية يف مجيع مراحل تطبيق املشروع اليت تقيمها  -19

 اململكة.الثانوي يف خمتلف مناطق 

لتجرييب للمبادرة يف بعض والتطبيق ا التطبيقيةمبادرة التأهيل املهين كمجال من جماالت مادة املهارات  آلية لتنفيذاقرتاح  -20

املشروع بالوزارة والعمل  إدارةقرتحة حتى صدور اآللية من ل املوحتديد الصعوبات واحللو النتائج،املدارس الستخالص 

 مبوجبها.

ط ورفعه على قناة اليوتيوب إلدارة التخطيالعام ملادة املهارات التطبيقية  لإلطارفيديو بطريقة االنفوجرافيك املتحرك  إخراج -21

 .للرجوع إليه 

 تصميم استمارة للتقويم يف مادة املهارات التطبيقية . -22

 عليها. واإلشرافاذج حلصر جماالت املهارات التطبيقية املطبقة يف مدارس النظام الفصلي ملتابعة تدريس املادة من صميمت -23

 االختبارات يف النظام الفصلي .آلية لتحويل درجات االنتساب يف االختبار النهائي يف مواد التقويم وفق نظام  إعداد -24

 . وطباعته وتوزيعه  إعداد دليل شامل للنظام الفصلي يف التعليم الثانوي -25

 إعداد استمارة املشرف الرتبوي ملتابعة مادة املهارات التطبيقية . -26

 هـ " يف مادة املهارات التطبيقية .1438تصميم نشرة مسابقة " حتدي املهارات  -27

ط والتطوير بعسري ومواقع التواصل االجتماعي ملستجدات النظام الفصلي من تعاميم وأدلة ولوائح حتديث موقع إدارة التخطي -28

 حمدثة .
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                               ---------------------------------------(  112)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لث (.اإلصدار الثا ) دليل تقويم املتعلم للنظام الفصلي للتعليم الثانوي

 انوي  )  اإلصدار الثاني ( .دليل املدرسة للنظام الفصلي للتعليم الث

 . م الثانوي ) اإلصدار الثالث  (الئحة الدراسة والتقويم للنظام الفصلي للتعلي

                الئحة املعادالت واالنتقال بني النظام الفصلي للتعليم الثانوي ونظام املقررات

 .  تعميم إجراءات االنتقال بني املسارات التخصصية  + (صدار األول اإل) 

 تعميم تنظيم الفصل+ الفصلي ) اإلصدار األول (  الئحة الفصل الصيفي يف النظام

 . الصيفي 

 (اإلصدار الثاني ) دليل تطبيق اخلطة الدراسية 

 بوابة  وزارة التعليم 

https://www.moe.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx 

 دارة التخطي  والتطوير نمنطقة سسر التواصل إلقع امو 

  aseer3065@تويتر   
 aseer3065@الفيس بوك  

 

 قناة اليوتيوب إلدارة التخطيط والتطوير .

 



 

 
 

                               ---------------------------------------(  113)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 

      فــريق الـعـمــل     

 مدير إدارة التخطيط والتطوير    

 مساعيل بن أمحد اجلونياألستاذ / إ

 لتخطيط والتطويرمساعدة مدير إدارة ا

 األستاذة/ عائشة حسني احلسنية

 مشريف النظام الفصلي للتعليم الثانوي

 األستاذة/ بدرية حممد جابر

 األستاذ/ مناحي عبدالرمحن معلوي

 األستاذ/ خالد أمحد عسريي ) مشرف متعاون يف النظام الفصلي (

  اإلدارياعد ــسـامل

 سن صاحل املطوعسو                                                      

  مسرية عائض أبو شريفة

 شريفة علي األمسري



 

 
 

                               ---------------------------------------(  114)   الثانوي للتعليم الفصلي النظام دليل  --------------------------------
 

 لفهرسا

 

 3 املقدمة

 4           كلمة املدير العام                                                                                                            

 5                                                                                             كلمة اإلدارة                                

 6  كلمة مشرف النظام                                                                                                             

 7 ملاذا هذا الدليل ؟         

 8 بنود الئحة الدراسة  والتقويم يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي

ية اخلطط الدراسية يف مرحلة اإلعداد العام واملسارات التخصصية ملدارس التعليم العام وحتفيظ القرآن الكريم ومعاهد الصم واملدارس الليل

 لتعليم الكبار " بنني"
11 

 16                                                                                     دليل تقويم املتعلم يف النظام الفصلي 

 30 الئحة الفصل الصيفي يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي                                                     

 40 هـ 1436/1437الفصل الصيفي يف املدارس الثانوية  لعام تاح تنظيم افت

 الئحة املعادالت واالنتقال بني النظام الفصلي للتعليم الثانوي ونظام املقررات 

 هـ  (1436) اإلصدار األول   
44 

 47 قواعد تنظيمية عامة  حول املعادالت واالنتقال 

 51                  االنتقال من النظام الفصلي إىل نظام املقررات                                             

 56 االنتقال من النظام الفصلي إىل نظام املقررات )حاالت استثنائية(                             

 61                      االنتقال من مدارس حتفيظ القران الكريم إىل  مدارس التعليم العام يف النظام الفصلي أو نظام املقررات                             

 66 االنتقال من نظام املقررات إىل النظام الفصلي                                                    

 اإلجراءات والشروط العامة ومناذج االنتقال بني املسارات يف مدارس التعليم العام وبينها وبني مدارس حتفيظ القران الكريم  يف النظام

 انوي الفصلي للتعليم الث
71 

 84                        اخلطة الدراسية للمستويات الدراسية واملسارات التخصصية وأنواع التعليم الثانوي يف النظام الفصلي للتعليم الثانويمصفوفات 

 91              املبادرات                                                                                             

 109                                                                              شواهد االجناز                                                                                                                

 111                                                                                      اخلامتة                       

 112 املراجع

 113 فريق العمل

 114 الفهرس                                                                                                             


