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دليـــــل الطــالب
التعليم الثانوي -  نظام المقررات

مقــــــدمة
اأخي الطالب، اأختي الطالبة، 

متثل املرحلة الثانوية مرحلة مهمة وحا�سمة للمتعلمني يف التعليم العام 

فهي احللقة الو�سطى بني التعليم الأ�سا�سي والتعليم العايل ، حيث  تعد 

وتزودهم  متكاماًل  �ساماًل  اإع��دادًا  والطالبات  الطالب  الثانوية  املرحلة 

التي تنمي �سخ�سياتهم يف  الأ�سا�سية واملهارات والجتاهات  باملعلومات 

جوانبها املعرفية والنف�سية والجتماعية والعقلية والبدنية  ، ويتطلع لهذا 

يف  ا�ستثمارًا  و  وتاأهياًل  اجلامعة  يف  للدرا�سة  منطلقًا  باعتباره  التعليم 

راأ�س املال الب�سري للحياة العملية.

العمل،  و متطلبات �سوق  الع�سر  املنطلق و حتقيقًا ملقت�سيات  ومن هذا 

ياأتي نظام املقررات يف التعليم الثانوي يف اململكة  لتحقيق نقلة نوعية يف 

التعليم باأهدافه و هياكله واأ�ساليبه و م�سامينه. 

واإميانًا من وزارة الرتبية والتعليم باأهمية تطوير التعليم عمومًا والتعليم 

الثانوي ب�سكل خا�س فقد �سعت اإىل تطوير اخلطة الدرا�سية لهذا التعليم 

؛ لتلبي حاجات جمتمعنا الجتماعية والتنموية ولتالئم كذلك متطلبات 

ع�سر تت�سارع فيه املعرفة والتقنية وو�سائل الت�سال ،. وقد توجت هذه 

 /10  /11 وتاريخ   701  / ب  7م  رق��م  ال�سامي  املقام  مبوافقة  اخلطة 

1425ه� .

وي�سرنا اأن نقدم لك دليل الطالب يف التعليم الثانوي )نظام املقررات( 

لتطلع من خالله على اأهداف هذا النظام ومرتكزاته وخططه الدرا�سية 

وبع�س الأنظمة املتعلقة  به، وناأمل اأن تنتفع به يف التعرف على النظام 

واأنظمته وحتديد م�سارك الدرا�سي وبناء خطتك الدرا�سية.

اإدارة التعليم الثانوي
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بع�ض  حول  املهمة  الإجابات  من  ع��ددا  الطالبة،  عزيزتي  الطالب،  عزيزي  واإليك 

الأ�سئلة التي تتكرر حول نظام املقررات:

ما الهدف من تطبيق نظام املقررات؟

يهدف نظام املقررات يف املرحلة الثانوية اإىل تربية اجليل ليكون موؤهال ، ومعتزا بدينه، ونافعا 

اإىل  لأمته، وحمبا لوطنه وقادرا على التعلم الذاتي وحمققا التوا�سل والعمل اجلماعي، كما يهدف 

حتقيق تنمية التفكري الواعي واملتزن والناقد والقادر على حل امل�سكالت و اتخاذ القرارات والتعامل 

بكفاءة مع التقنية وم�سادر املعلومات.

ما اخلطة الدرا�سية لنظام املقررات؟ 

م�سرتك  برنامج  من  ويتكون  الف�سلي،  ال�ساعات  نظام  يعتمد  الثانوي  للتعليم  جديد  هيكل  هي 

للعلوم  والآخ��ر  الأدبية  للعلوم  اأحدهما  تخ�س�سيني  م�سارين  اإىل  يتفرع  ثم  الطالب،  جميع  يدر�سه 

يتوافق  ما  الطالب  يختار  اختياري  وبرنامج  اأحدهما.  يف  للدرا�سة  الطالب  يتجه  بحيث  الطبيعية، 

وقدراته وميوله  امل�ستقبلية.

ما اأهداف نظام املقررات؟

يهدف نظام املقررات باملرحلة الثانوية اإىل حتقيق الآتي:

امل�ساهمة يف حتقيق مرامي �سيا�سة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية من التعليم الثانوي،  1 .

ومن ذلك: 

يف  واحلياة  والإن�سان  للكون  الطالب  نظرة  بها  ت�ستقيم  التي  الإ�سالمية  العقيدة  تعزيز   •
الدنيا والآخرة 

الطالب. لدى  الجتماعية  والقيم  املواطنة  قيم  • تعزيز 
تخطيط  وفق   ، املفيدة  واملهارات  املعارف  من  املالئم  القدر  املتعلمني  اإك�ساب  • امل�ساهمة يف 

منهجي يراعي خ�سائ�س الطالب يف هذه املرحلة .

 . لهما  املقدمة  التعليمية  اخلربات  وتنويع  ؛  �سموليًا  الطالب  �سخ�سية  • تنمية 
وما  الدرا�سة  يف  والتعرث  الر�سوب  حالت  بتقليل  وذلك   ، والتكاليف  الوقت  يف  الهدر  تقلي�س  2 .

يرتتب عليهما من م�سكالت نف�سية واجتماعية واقت�سادية ، وكذلك عدم اإعادة العام الدرا�سي 

كامال.

تقليل وتركيز عدد املقررات الدرا�سية التي يدر�سها الطالب يف الف�سل الدرا�سي الواحد.  3 .

تنمية قدرة الطالب على اتخاذ القرارات املتعلقة مب�ستقبله، مما يعمق ثقته يف نف�سه، ويزيد  4 .

اإقباله على املدر�سة والتعليم. 

رفع  امل�ستوى التح�سيلي وال�سلوكي من خالل تعويد الطالب على اجلدية واملواظبة. 5 .

اإك�ساب الطالب املهارات الأ�سا�سية التي متكنه من امتالك متطلبات احلياة العملية واملهنية من  6 .

خالل تقدمي مقررات مهارية يدر�سها جميع الطالب. 

ما هي اأهم امل�سطلحات الهامة التي يجب على الطالب معرفتها؟ 

: عدد احل�س�س الدرا�سية املخ�س�سة لدرا�سة مقرر درا�سي معني ، يف ف�سل  الدرا�سية  • ال�ساعات 
درا�سي واحد ، علمًا اأن ال�ساعة تعادل يف اجلدول املدر�سي 45 دقيقة ) زمن احل�سة الدرا�سية(.  

: مادة �سمن اخلطة الدرا�سية لها ا�سم ورقم وو�سف ملفرداتها ، تدر�س بواقع خم�س  الدرا�سي  • املقرر 
�ساعات اأ�سبوعيًا ملدة ف�سل درا�سي كامل وقد يكون ملقرر ما متطلب �سابق . 

: جمموعة مقررات درا�سية مرتبط بع�سها ببع�س ، ويجمعها اإطار معريف واحد ،  الدرا�سي  • املجال 
ومن اأمثلة املجالت الدرا�سية : جمال العلوم ال�سرعية ، جمال العلوم الطبيعية ، جمال الريا�سيات ، 

جمال اللغة العربية .. اإلخ .

اأ�سبوعًا   18 اإجباريني مدة كل منهما  درا�سيني  الدرا�سي من ف�سلني  العام  يتكون   : الدرا�سي  العام   •
وف�سل �سيفي اختياري مدته 8 اأ�سابيع.

: هو الفرتة الزمنية للدرا�سة  من العام الدرا�سي لتزيد عن 18 اأ�سبوعًا.  الدرا�سي  • الف�سل 
• الف�سل الدرا�سي ال�سيفي: هي الفرتة التي تلي الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي، ل تقل عن 

8 اأ�سابيع درا�سية، ويكون الت�سجيل فيه اختياريا للطالب الذي يدر�س بنظام املقررات. 

هو جمموعة املقررات الدرا�سية نظرية وعملية، واإجبارية واختيارية النجاح فيها  الدرا�سية:  • اخلطة 
جميعًا يوؤدي اإىل منح الطالب �سهادة اإمتام املرحلة الثانوية يف م�سار معني.

ال�سابق: هو مقرر درا�سي يجب درا�سته قبل الت�سجيل يف املقرر الآخر الذي يعتمد عليه. • املتطلب 
: اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف نهاية الف�سل الدرا�سي اأو عند انتهاء املدة  النهائي  • الختبار 

الزمنية املحددة لدرا�سة ذلك املقرر . 

: جمموع درجات الأعمال الف�سلية م�سافًا اإليها درجة الختبار النهائي لكل مقرر  النهائية  • الدرجة 
وحت�سب من مائة . 

: و�سف للن�سبة املئوية، ويعرب عنه بحرف اأبجدي حمدد يف توزيع الدرجات تدخل يف �سمنه  • التقدير 
الدرجة النهائية التي ح�سل عليها الطالب يف اأي مقرر . 

: هو متو�سط الدرجات جناحًا ور�سوبًا للمواد الدرا�سية التي در�سها الطالب يف ف�سل  الف�سلي  • املعدل 
درا�سي واحد .
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حتقيق مبداأ التعليم من اأجل التمكن والإتقان با�ستخدام ا�سرتاتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح  7 .

للطالب فر�سة البحث والبتكار والتفكري الإبداعي. 

تنمية املهارات احلياتية للطالب، مثل: التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتوا�سل والعمل اجلماعي،  8 .

والتفاعل مع الآخرين واحلوار واملناق�سة وقبول الراأي الآخر، يف اإطار من القيم امل�سرتكة وامل�سالح 

العليا للمجتمع والوطن.

تطوير مهارات التعامل مع م�سادر التعلم املختلفة و التقنية احلديثة واملعلوماتية وتوظيفها ايجابيا  9 .

يف احلياة العملية.

تنمية الجتاهات الإيجابية املتعلقة بحب العمل املهني املنتج ، والإخال�س يف العمل واللتزام به. 10 .



: هو متو�سط جميع نتائج درجات املواد الدرا�سية  التي در�سها الطالب بنجاح  الرتاكمي  • املعدل 
للف�سول ال�سابقة حتى تاريخ احت�ساب ذلك املعدل . 

: هو الإ�سعار الذي يوجه للطالب ب�سبب انخفا�س معدله الرتاكمي عن احلد  الأكادميي  • الإنذار 
الأدنى )60% فاأقل ( .

املرحلة  نهاية  يف  للطالب  متنح  التي  العامة  الثانوية  مرحلة  اإمتام  �سهادة  هي  التخرج:  وثيقة   •
ملتطلبات  وفقًا  الأقل  على  معتمدة  �ساعة   )190  ( الطالب  يجتاز  اأن  لنيلها  وي�سرتط   ، الثانوية 

الربنامج امل�سرتك، وم�ساره التخ�س�سي، والربنامج الختياري.  

• ال�سجل الأكادميي: �سجل تف�سيلي مل�سار الطالب يف املرحلة الثانوية يت�سمن بيانات املقررات التي 
در�سها ونتائجها، ومعدلته الف�سلية والرتاكمية . 

• املجموعات الدرا�سية : نظام تقوم فيه املدر�سة بت�سجيل املقررات للطالب اجلدد يف ال�سنة الأوىل 
وت�سكيلهم يف جمموعات ذات جداول درا�سية خمتلفة)مابني 6-7مقررات(.

• احلمل الدرا�سي: هو عدد ال�ساعات التي ي�سجلها الطالب يف الف�سل الدرا�سي الواحد وفق لقدراته 
ومعدله الرتاكمي.

• احلرمان: منع الطالب من اأداء الختبار النهائي و عدم  احت�ساب درجات التقومي امل�ستمر نتيجة 
ذلك  يف  �سفر  درجة  له  وي�سجل  ما،   ملقرر  املحددة  الغياب  اأيام  لعدد  املنتظم  الطالب  لتجاوز 

املقرر. 

• املر�سد الأكادميي: هو معلم تختاره املدر�سة لإر�ساد الطالب اأكادمييًا وم�ساعدته يف اختيار امل�سار 
واملقررات الدرا�سية وفق نظام املقررات ، وبناء خطة الطالب الدرا�سية ومتابعتها حتى تخرجه.

• الإر�ساد الأكادميي:  خدمة مهنية تهدف اإىل التعرف على امل�سكالت التي تعوق قدرة الطالب على 
التح�سيل العلمي والتفاعل مع متطلبات املرحلة الثانوية بنظام املقررات.

ميولهم  ووفق  معني  برنامج  وفق  الطالب  بها  يقوم  التي  اجلهود  جميع  هو  الطالبي:  الن�ساط   •
املقررات  ويخدم  املعلمني،  اإ�سراف  حتت  خارجه  اأو  الف�سل  داخ��ل  وقدراتهم  وا�ستعداداتهم 

العملية  تقومي  ويعترب جزءا من  املتاحة،  الإمكانيات  تربوية، يف �سوء  اأهدافا  ويحقق  املدر�سية، 

العلمية

كيف اختلف نظام التعليم الثانوي )نظام املقررات( عن النظام ال�سنوي؟

النجاح 

والر�سوب

الإر�ساد 

الأكادميي

دور الطالب

يف الربنامج

الطالب الذي ير�سب يف مقرر اأو اأكرث يعيد درا�سته يف ف�سل 

لحق ، دون اأن يعيد �سنة درا�سية كاملة.

اإ�سافة اإىل خدمة الإر�ساد الطالبي العام  يخت�س النظام بان 

يكون لكل طالب مر�سد اأكادميي ي�ساعده يف م�سريته الدرا�سية 

ويتابع خطته الدرا�سية ويعالج معه ال�سعوبات التي تعرت�سه. 

خطته  ب�ساأن  القرار  واتخاذ  الختيار  فر�سة  الطالب  مينح 

الدرا�سية، ، وفر�سة ت�سريع تخرجه. ويحدد عدد من ال�ساعات 

التي يرغب يف درا�ستها خالل الف�سل الدرا�سي الواحد، كما 

يتاح له فر�س احلذف والإ�سافة من بني املقررات املقدمة كما 

يعطي الطالب فر�س للدرا�سة بالف�سل ال�سيفي.

قد يعيد الطالب ال�سنة الدرا�سية التي ر�سب يف بع�س مقرراتها 

مع اأنه قد جنح يف عدد كبري منها.

 تقدم للطالب خدمة الإر�ساد  الطالبي العام من قبل املر�سد 

الطالبي.

الربنامج اإلزامي ول يتيح  للطالب اأية اختيارات من بني املواد  

يف  للجميع  والتخرج  موحدة  درا�سية  خطة  �سمن  فاجلميع 

نهاية ال�سنة الثالثة يف نهاية العام الدرا�سي.  

املعدل الرتاكمي

طريقة

التقومي

املعادلت

تنوع يف ا�ساليب التقومي وهناك اهتمام بالتقومي امل�ستمر حيث 

خ�س�س له 25% كحد اأدنى.

انظر   ( م�ستمرا  تقوميا  تقوميها  يكون  املقررات  من  عدد  يف 

دليل التقومي(

ميكن معادلة بع�س املقررات  الدرا�سية بالختبارات الدولية 

واللغة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  يف  العاملية  والأج����ازات  وال�سهادات 

الإجنليزية واحلا�سب الآيل مما يوفر اجلهد والوقت لطالب 

املرحلة الثانوية وفق ال�سوابط املعتمدة.

املعدل الرتاكمي يكون احت�سابه مع اأول ف�سل درا�سي.

 %90( والف�سلية:  الن�سفية  الختبارات  على  التقومي  يركز 

لالختبارت و 10% للتقومي امل�ستمر(

املرونة يف مثل هذه اجلوانب غري متاحة.

يبداأ احت�ساب املعدل الرتاكمي من ال�سف الثاين الثانوي.

اخلطة 

الدرا�سية

املقررات

يقوم النظام على طرح خطة درا�سية ف�سلية توزع على �سكل 

عن  عبارة  مقرر  وكل  واختيارية  اإجبارية  درا�سية  مقررات 

خم�س �ساعات.

جميع  عن  م�ستقلة  خطة  طالب  لكل  يكون  اأن  النظام  ويتيح 

ي�سمى  ما  اأو  امل�ستويات  النظام   يعتمد  ل  عليه  وبناء  زمالئه 

الف�سول الدرا�سية.  

حدود  )يف  الكاملة  الدرا�سية  اخلطة  يف  قليل  املقررات  عدد 

38 مقررا(وكذلك املقررات التي يدر�سها الطالب يف الف�سل 

الواحد ) احلد الأعلى لعدد املقررات التي ي�سجلها الطالب يف 

الف�سل الدرا�سي الواحد �سبعة مقررات(

عدد املقررات كبري يف اخلطة الكاملة 55 مقررا للعلمي / 65 

الطالب  يدر�س  لل�سرعي، وكذلك  ل��الإداري/59 مقررا  مقررا 

عددا كبريا من املقررات يف كل �سنة درا�سية.

من  تختلف  ل  الطالب  جلميع  موحدة  �سنوية  درا�سية  خطة 

 – )الأول  درا�سية  �سفوف  عرب  اخلطة  تنجز  لآخ��ر.  طالب 

الثاين- الثالث( لكل �سف �سنة درا�سية كاملة.

خالل  من  املقررات،  بني  الراأ�سي  التكامل  مبنحى  الأخ��ذ  مت 

تقدمي مقررات يكافئ الواحد منها مقررين اأو اأكرث وبالتايل 

يف  حاليا  الطالب  يدر�سها  التي  امل��ق��ررات  ع��دد  من  التقليل 

التي  امل��ق��ررات  ع��دد  تقليل  اىل  ذل��ك  ال�سنوي.واأدى  النظام 

يدر�سها الطالب.

هناك اهتمام باجلانب التطبيقي و املهاري من خالل تقدمي 

مقررات مهارية وتطبيقية مرتبطة باحلياة وب�سوق العمل

درا�سي.   ف�سل  كل  يف  الطالب  ويدر�سها  جم��زاأة  امل��ق��ررات 

الدرا�سي  ال�����س��ف  ب��اخ��ت��الف  تختلف  امل���ق���ررات  واأع�����داد 

والتخ�س�س.

امل���ق���ررات امل��ه��اري��ة حم����دودة وت��رك��ز ك��ث��ريا ع��ل��ى اجلوانب 

املعرفية.

نظام املقررات النظام ال�سنوي املجال
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ما هي اأبرز  اأنظمة  القبول والت�سجيل يف نظام املقررات؟  

اأول:القبول:

يقبل يف املدار�س الثانوية املطبقة لنظام املقررات جميع الطالب احلا�سلني على �سهادة اإمتام  1 .

املرحلة املتو�سطة اأو ما يعادلها. 

الطالب  لقيد  ال�سعوديني  لغري  ال�سفر  ورقم جواز  ال�سعوديني،  للطلبة  املدين  ال�سجل  يعتمد رقم  2 .

وت�سجيله وتخرجه.

ثانيا: الت�سجيل:

الثاين،   للف�سل  ومثلها  الأول  للف�سل  الأول  الأ�سبوع  من  اأي��ام(   1 .3( عن  تزيد  ل  الت�سجيل  فرتة 

وحتدد املدر�سة مدة الت�سجيل املبكر للف�سل ال�سيفي بنهاية الف�سل الثاين.

تركز جداول الطالب يف الف�سلني الدرا�سيني الأولني على الربنامج امل�سرتك  2 .

الف�سل  يف  اجلدد  للطالب  م�سبقًا  جداولها  املعدة  املجموعات  بنظام  تعمل  اأن  للمدر�سة  ميكن  3 .

الدرا�سي الأول ول يتجاوز العمل بذلك الف�سلني الأولني لهم .

تتيح املدر�سة ثمان ح�س�س درا�سية يف اليوم ي�سجل الطالب فيها ما ينا�سبه من مقررات ، وي�سغل  4 .

ي�سمح  )ل  املدر�سة   تقدمها  التي  املتنوعة  والربامج  ال�سفية  وغري  ال�سفية  بالأن�سطة  تبقى  ما 

النظام بخروج الطالب من املدر�سة يف ح�س�س الفراغ ( .

احلمل الدرا�سي لطالب الف�سلني الدرا�سيني الأولني يكون من ) 30 – 35. 5 ( �ساعة .

الطالب الذي انخف�س معدله الرتاكمي عن تقدير ) جيد ( يحق له ت�سجيل ما بني 5-6. 6 مقررات

) 25- 30. 7 �ساعة(.

ثالثا: اختيار امل�سار اأو تغيريه 

يختار الطالب م�ساره التخ�س�سي - مب�ساعدة مر�سده الأكادميي- بعد اإمتام درا�سة 60. 1 �ساعة 

)12مقررًا درا�سيًا (. 

يجوز للطالب اأن يغري م�ساره التخ�س�سي اإىل امل�سار الآخر اإذا تبني اأن م�سار التخ�س�س الذي  2 .

اختاره ل يتنا�سب وقدراته وميوله ، من خالل املر�سد الأكادميي ، وبعد موافقة ويل الأمر .

�سمن  وحت�سب  التخ�س�س  م�سار  تغيري  حال  يف  بنجاح  در�سها  التي  املقررات  للطالب  يحت�سب  3 .

معدله الرتاكمي.

رابعا:  الإ�سافة واحلذف 

يجوز للطالب اأن ي�سيف اإىل املقررات التي �سجلها مقررًا اأو اأكرث يف فرتة الإ�سافة التي حتددها  1 .

املدر�سة خالل الأ�سبوع الأول من الف�سل الدرا�سي، وبعد موافقة مر�سده الأكادميي، مع مراعاة 

القواعد ال�سابقة اخلا�سة باحلمل الدرا�سي.

يجوز للطالب اأن يحذف مقررًا اأو اأكرث خالل فرتة احلذف التي حتددها املدر�سة بنهاية الأ�سبوع  2 .

الثاين من الف�سل الدرا�سي، مع مراعاة القواعد ال�سابقة اخلا�سة باحلمل الدرا�سي و موافقة 

مر�سده الأكادميي.

ل يجوز للطالب حذف الف�سل الدرا�سي كاماًل فيما عدا الف�سل ال�سيفي اإل بعذر يوافق عليه  3 .

جمل�س اإدارة املدر�سة.

خام�سا : التحويل من النظام ال�سنوي اإىل نظام املقررات والعك�ض

املقررات وكذلك  اإىل نظام  ال�سنوي  الثانوي  التعليم  والتحويل من نظام  النتقال  للطالب  يجوز  1 .

العك�س عند ا�ستيفاء �سروط التحويل ح�سب �سوابط لئحة املعادلت.

البنات  او  للبنني  �سواء  باأق�سامه  ال�سنوي  النظام  يف  الثانوي  الثاين  لل�سف  النتقال  طلب  عند  2 .

يلزم  اأن يجتاز 65 �ساعة )13 مقررًا( وهي:  مقررين من الرتبية الإ�سالمية/ مقررين من اللغة 

العربية/ مقرر فيزياء1/مقرركيمياء1/مقرر الجتماعيات/ مقرر اأحياء اأو علم البيئة/ مقررين 

من الريا�سيات: ريا�سيات1 / ريا�سيات2 اأو اإح�ساء واحتمال/مقررين من اللغة الإجنليزية/ 

ومقرر حا�سب 1.    اأما عند الرغبة يف  النتقال لل�سف الثالث الثانوي باأق�سامه الثالثة  فيلزم 

الطالب اأن ينهي 135 �ساعة ) انظر تفا�سيل املقررات يف دليل لئحة املعادلت(

�ساد�سًا : تاأجيل الدرا�سة

يف حالة التاأجيل ملدة ف�سل درا�سي: يجوز للطالب اأو الطالبة تاأجيل الدرا�سة ملدة ف�سل درا�سي  1 .

يف حالة تقدميه عذرًا يقبله جمل�س اإدارة املدر�سة.

ملدة عام  الدرا�سة  تاأجيل  الطالبة  اأو  للطالب  يجوز  اأكرث:  اأو  درا�سي  عام  ملدة  التاأجيل  يف حالة  2 .

بادرة  الطالب  �سوؤون  من  ويعتمد  املدر�سة  اإدارة  جمل�س  يقبله  ع��ذرًا  تقدميه  حالة  يف  درا�سي 

الرتبية والتعليم باملنطقة، وحتت�سب من مدة بقائه يف املرحلة الثانوية.

( ف�سول درا�سية طيلة املرحلة الثانوية. يجوز التاأجيل ملرتني على األ تزيد مدة التاأجيل عن )3. 3

ما هي برامج اخلطة الدرا�سية يف نظام املقررات؟

والربنامج  امل�سرتك  الربنامج  وه��ي   : برامج  ثالثة  من  امل��ق��ررات  لنظام  الدرا�سية  اخلطة  تتكون 

التخ�س�سي والربنامج الختياري.

�ساعات التخرج = امل�سرتك130�ساعة + التخ�س�ض 55 �ساعة + اختياري 5 �ساعات = 190 �ساعة

رق������م الط��������الب
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1 - الربنامج امل�سرتك

اأ�سماء املقرراتاملج�������ال
عدد

 ال�ساعات

عدد

 املقررات

26 مقررا130 �ساعةاملجم������وع

5

5

5

5

10

5

1

1

1

1

2

1

املهارات احلياتية

والرتبية ال�سرية

اللغة الإجنليزية

الرتبية ال�سحية

والبدنية )بنني(
تربية �سحية وبدنية *

تربية �سحية ون�سوية *
الرتبية ال�سحية

والن�سوية )بنات(

الجتماعيات

الرتبية املهنية

املهارات الدارية

احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات

العل����وم

مهارات حياتية وتربية ا�سرية *

اإجتماعيات

تربية مهنية *

مهارات ادارية *

حا�سب 1، حا�سب  2

العلوم ال�سرعية

اللغة العربية

الريا�سيات

25

20

20

10

20

5

4

4

2

4

قراآن كرمي1، توحيد1، تف�سري1

حديث1، فقه 1

لغة عربية1*، لغة عربية2*،

لغة عربية 3*، لغة عربية4*

English 1, English 2
English 3, English 4

ريا�سيات1، اإح�ساء واإحتمال

كيمياء1، فيزياء1، اأحياء1، علم البيئة

* تقومي م�ستمر

* تقومي م�ستمر

1/2 -الربنامج التخ�س�سي ) م�سار العلوم الطبيعية(

2/2-الربنامج التخ�س�سي ) م�سار العلوم الدبية(

--11 مقرراملجموع 55 �ساعة

20

5

10

10

10

English 5A

--تاريخ، جغرافيا

--

اختيار مقررين من ثالثة مقررات:

علوم اإدارية 1، علوم اإدارية 2، تقنية معلومات

املقرر املتبقي من

املقررات الثالثة

العلوم ال�سرعية

اللغة الجنليزية

الجتماعيات

العلوم الدارية

احلا�سب وتقنية املعلومات

اللغة العربية

توحيد 2، تف�سري 2، حديث 2، فقه 2

اختيار مقررين من ثالثة مقررات:

لغة عربية 5، لغة عربية 6، لغة عربية 7

قراآن كرمي 2*، فقه 3

املقرر املتبقي من

املقررات الثالثة

اإختيارياإجباري تخ�س�ساملج�������ال
عدد

 ال�ساعات

30

ريا�سيات 2، ريا�سيات 3

ريا�سيات 4، ريا�سيات 5

اإجباري تخ�س�س املج�������ال

املجموع

الريا�سيات

5English 5Bاللغة الجنليزية

العلوم الطبيعية

20

كيمياء 2، كيمياء 3، فيزياء 2،

فيزياء 3، اأحياء 2 + مقرر من املقررات:

فيزياء 4، كيمياء4، اأحياء 3

مهارات ريا�سية

--

املقرران املتبقيان من

كيمياء 4، فيزياء 4،

اأحياء

--11 مقرر

اإختياري
عدد

 ال�ساعات

55 �ساعة
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3- الربنامج الختياري:

برناجمًا  النظام  هذا  يقدم  التخ�س�سي،  والربنامج  العام  الربنامج  يف  املحددة  ال�ساعات  اإىل  اإ�سافة 

اختياريًا حرًا ل يقل عن مقرر واحد ) 5( �ساعات، ول يزيد عن  4 مقررات )20 �ساعة( خالل املرحلة 

مواهبهم  وي�سقل  امل�ستقبلية،  توجهاتهم  وتعزيز  ميولهم  تنمية  يف  والطالبات  الطالب  ي�ساعد  الثانوية، 

العلمية والعملية )املهنية(. ومن هذه املقررات الآتي:

* يخ�سم ن�سف درجة مقابل كل ح�سة غياب بدون عذر مقبول .

* * وفق توزيع الدرجات للمقررات العملية واملهارية وال�سفوية، علمًا باأن بع�س املقررات تقوم تقوميًا م�ستمرًا

كيف يتم توزيع الدرجات لتقومي الطالب يف نظام املقررات؟

يتم التوزيع عموما وفق اجلدول التايل:

ما هي مزايا خطة نظام املقررات؟

هناك عدد من املزايا التي يت�سف بها نظام املقررات ، منها : 

تتجه اخلطة الدرا�سية لنظام املقررات نحو الأخذ مبنحى التكامل الراأ�سي بني املقررات، من خالل  1 .

تقدمي مقررات يكافئ الواحد منها مقررين اأو اأكرث من املقررات املجزاأة  التي يدر�سها الطالب حاليًا 

ح�سب النظام القائم وبالتايل التقليل من عدد املقررات التي يدر�سها الطالب .

واجتماعية  نف�سية  م�سكالت  من  عليهما  يرتتب  وما   ، الدرا�سة  يف  والتعرث  الر�سوب  حالت  تقليل  2 .

واقت�سادية ؛ اإذ يتيح النظام الفر�سة اأمام الطالب الذي ير�سب يف مقرر اأو اأكرث اأن يختار غريه ، 

اأو اأن يعيد درا�سته يف ف�سل لحق ، دون اأن يعيد �سنة درا�سية كاملة . مما يقلل من الهدر الرتبوي 

ويزيد من كفاءة التعليم.

الهتمام باجلانب التطبيقي املهاري من خالل تقدمي مقررات مهارية �سمن الربنامج امل�سرتك يف  3 .

اخلطة مع مراعاة خ�سائ�س اجلن�سني.

اإتاحة الفر�سة للطالب ليختار بع�س املقررات التي يرغب يف درا�ستها، يف �سوء حمددات وتعليمات  4 .

تراعي رغباتهم وقدراتهم، والإمكانات املتاحة. 

ميكن للطالب ت�سريع تخرجه وفق قدراته ) ميكنه التخرج يف �سنتني ون�سف ( . 5 .

تقليل العبء الكمي عن املعلم ويقابله حت�سن نوعي يف الأداء التعليمي والرتبوي. 6 .

اإعطاء مزيد من الأدوار اجلديدة للمدر�سة الثانوية ومزيد من ال�سالحيات ملديري املدار�س والوكالء  7 .

املر�سدين واملعلمني.

يف  العاملية  والأج��ازات  وال�سهادات  الدولية  بالختبارات  الدرا�سية  املقررات   بع�س  معادلة  ميكن  8 .

القراآن الكرمي واللغة الإجنليزية واحلا�سب الآيل مما يوفر اجلهد والوقت لطالب وطالبات املرحلة 

الثانوية.

ما هي اأنواع التقومي املتبعة يف نظام املقررات؟

اأول التقومي من اجل التعلم ولي�س التعلم من اجل التقومي.

نوعان رئي�سان للتقومي : 

• التقومي التح�سيلي النهائي:   ويت�سمن الختبارات النهائية واختبارات منت�سف الف�سل.  

• التقومي امل�ستمر)التكويني(:  ومن اأدواته الآتي:  

االختبار التحريري الق�سري:. 1 وهو عبارة عن جمموعة من الأ�سئلة التي يجيب عنها املتعلم كتابيًا يف 

جزء من املوقف التعليمي لقيا�س بع�س نواجت التعلم املحددة.

االختبار ال�سفوي:. 2  وهو عبارة عن جمموعة من الأ�سئلة املعدة م�سبقًا واملنظمة يف بطاقات متماثلة 

يف امل�ستوى يجيب عنها املتعلم �سفويًا يف جزء من املوقف التعليمي.

للمتعلم  بطاقة  واملنظمة يف  م�سبقًا  املعدة  الأ�سئلة  من  عبارة عن جمموعة  وهو  العملي:. 3  االختبار 

)بطاقة الأ�سئلة( وبطاقة اأخرى للمعلم ملالحظة اأداء املتعلم العملي.

الواجب املنزيل:. 4  يهدف اإىل قيا�س قدرة املتعلم على تنفيذ تعيينات منزلية مرتبطة بنواجت التعلم 

وموؤ�سراتها ملادة درا�سية.

الأن�سطة  من  جمموعة  تنفيذ  على  املتعلم  ق��درة  املعلم  به  يقي�س  منتج  عن  عبارة  وهو  امل�����س��روع:. 5  

التطبيقية لتحقيق هدف حمدد )درا�سة م�سكلة اأو الإجابة عن �سوؤال حمدد اأو تقدمي منتج(.

العلمي  البحث  توظيف مهارات  املتعلم على  قدرة  قيا�س  اإىل  تهدف  اأداة  وهو عبارة عن  البحث:. 6  

لالإجابة عن �سوؤال بحثي. 

التقرير العلمي:. 7  وهو عبارة عن اأداة تهدف اإىل قيا�س قدرة املتعلم يف اإعداد درا�سة عن مو�سوع 

حمدد اأو ظاهرة ما.

املالحظة:. 8 و�سيلة ي�ستخدمه املعلم لر�سد البيانات عن املتعلم بق�سد تقييم اأدائه ب�سكل مبا�سر اأو 

غري مبا�سر.

* انظر تو�سيف املقررات يف دليل املدر�سة

املقررا ت الختيارية

التخ�س�سية
مالحظاتاملقررات الختيارية العامةامل�سار

م�سار العلوم 

الطبيعية

م�سار العلوم 

الأدبية

فيزياء 4

كيمياء 4

اأحياء 3

حا�سب 3

مهارات ريا�سية

التدريب العملي

البحث وم�سادر املعلومات

الرتبية الفنية

مقرر لغة اجنليزية )متقدم(

مقرر حا�سب اآيل )متقدم(

يو�سى باملقررات التخ�س�سية للطالب الراغبني مبوا�سلة الدرا�سة اجلامعية يف امل�سارين

للمر�سد الأكادميي 

دور هام يف توجيه 

الطالب نحو ت�سجيل 

ودرا�سة املقررات 

املنا�سبة وت�سمنها 

للخطة الدرا�سية 

للطالب.

القراآن الكرمي 2

لغة عربية 7

املحا�سبة

5 درجات *

الدرجة املخ�س�سةجم�����ال التق����ومي

اأعمال الف�سل : 

امل�ساركة / الختبارات الق�سرية / الواجبات املنزلية / 

البحوث الق�سرية /التقارير/ امل�سروعات

احل�سور والغياب

اأختبار منت�سف الف�سل الدرا�سي

اأختبار نهاية الف�سل الدرا�سي

20 درجة

25 درجة **

50 درجة **

نظري

نظري

عملي

عملي

100 درجةاملجموع
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ما هو نظام الدرا�سة يف نظام املقررات؟

نظام الدرا�سة يعتمد على نظام املواد الدرا�سية )املقررات( وزن كل مقرر 5. 1 �ساعات .

يحتاج الطالب يف املتو�سط اإىل 6. 2 ف�سول درا�سية متتابعة لإنهاء درا�سته الثانوية.

ال�سنة الدرا�سية تنق�سم لف�سلني درا�سيني م�ستقلني مدة كل ف�سل )18. 3 اأ�سبوعًا( .

مدة الدرا�سة الفعلية للف�سل الدرا�سي )90. 4 يومًا درا�سيًا( بحيث ل يزيد اليوم الدرا�سي للطالب عن 

)8 ح�س�س(.

اأ�سابيع(.   تقدمي ف�سل �سيفي يف املدار�س وفق احلاجة  وتكون مدة الف�سل ال�سيفي)8. 5

ما هي التقديرات و املعدلت املعمول بها يف نظام املقررات؟

جلميع  الدرجات    جميع  نتائج  متو�سط  هو  الرتاكمي،و  املعدل  اأ�سا�س  على  يقوم  التقومي  نظام  اإن 

املقررات الدرا�سية  التي در�سها الطالب بنجاح خالل املرحلة الثانوية. فالتقديرات للمقررات الدرا�سية 

واملعدلت الف�سلية والرتاكمية تكون وفق الآتي:

ما دور مركز الر�ساد الكادميي؟

نظام  لطالب  نوعية  اإر�سادية  خدمات  يقدم  اكادميي   خدمي  مركز  هو  الكادميي  الر�ساد  مركز 

املقررات تفي باحتياجاتهم ومتاحة لهم لال�ستفادة منها يف تطوير �سخ�سياتهم ومهاراتهم يف املجالت 

املختلفة. كما يقوم املركز بتقدمي املعلومات الأكادميية والإر�سادية للطلبة وزيادة وعيهم باأهداف املرحلة 

الثانوية ونظام املقررات.

العلمي  التح�سيل  على  الطالب  قدرة  دون  حتول  التي  ال�سخ�سية  والعقبات  امل�سكالت  على  التعرف   •
وبناء اخلطة الدرا�سية.

وميولهم  وقدراتهم  ذاتهم  فهم  من  متكنهم  التي  وال�سخ�سية  الأكادميية  باملهارات  الطلبة  تزويد   •
وممار�سة دور اإيجابي يف العملية التعليمية.

الثانوية. الدرا�سة  فرتة  خالل  ومتابعتهم  الطلبة  • توجيه 

ما دور املر�سد الأكادميي؟ 

الطالب  باإر�ساد  يقوم  املقررات  لنظام  املطبقة  املدار�س  يف  اأكادميي  مر�سد  طالب  لكل  يخ�س�س 

اجلوانب  كل  ومتابعة  امل�سار  واختيار  املقررات  واختيار  الف�سلي  والت�سجيل  اخلطة  بناء  يف  وم�ساعدته 

الأكادميية للطالب )علما باأن لدى كل معلم عدد من الطالب الذين ي�سرف عليهم(.  وي�ستفيد الطالب من 

املر�سد الأكادميي يف تذليل العقبات عدد من اجلوانب الإجرائية ومن ذلك.

والإ�سافة  اخلطة  وبناء  الت�سجيل  يف  الطالب  تواجه  التي  امل�سكالت  وح��ل  النظام  على  التعرف   •
واحلذف.

الن�ساط  مركز  مع  وقدراته.بالتن�سيق  الطالب  ميول  مع  تتنا�سب  التي  املتوافرة  الأن�سطة  على  • التعرف  
الطالبي.

فيما  الطالبي  والإر�ساد  الت�سجيل  ومكتب  املدر�سة   اإدارة  ومناق�سة  وتقديرها  الطالب  ظروف  • تفهم 
ي�ساعد الطالب على موا�سلة م�سريته الدرا�سية بنجاح.

ونتائجه  ته  اإ�سعارا  كل  و  وبياناته  الطالب  معلومات  فيه  بفتح ملف عن كل طالب يحفظ  املر�سد  • يقوم 
واخلطة املتوقعة له.

كما  املقررات،  نظام  تطبق  ل  مدار�س  اإىل  والنتقال   ، املعادلت  عمل  رغبتة  عند  الطالب   ي�ساعد   •
ي�ساعده يف تغيري امل�سار،  وبيان حاجة الطالب للف�سل ال�سيفي وحتديد اإمكانية ت�سريع التخرج من 

خالل اإمكانيات الطالب واإمكانيات املدر�سة. 

ال�سلوك. درجة  منح  يف  املدر�سة  اإدارة  مع  اأ�سا�سية  م�ساركة  الأكادميي  املر�سد  • ي�سارك 
يحقق  مبا  املدر�سة  يف  والتعليمية  الإدارية  والهيئة  الطالب  بني  و�سل  حلقة  الأكادميي  املر�سد  ميثل   •

ال�سالح العام وم�سلحة الطالب.

كيف يتم احت�ساب كل من املعدل الف�سلي واملعدل الرتاكمي؟

اأول: املعدل الف�سلي :

جمموع درجات الطالب يف املقررات التي در�سها خالل الف�سل جناحا ور�سوبا % عدد املقررات = املعدل 

الف�سلي 

ثانيا:  املعدل الرتاكمي:

جمموع درجات الطالب يف جميع املقررات التي جنح فيها يف كل الف�سول % عدد املقررات التي جنح فيها 

= املعدل الرتاكمي 

* مثال : الطالب املحروم هو الذي مل يلتزم باحل�سور يف مقرر ما وجتاوز عدد ايام غيابه املدة املحددة فيعترب حمروما ول 
ي�سمح له بح�سور اختبار ذلك املقرر وي�سجل له �سفرا.

** مثال : الناق�س )غري مكتمل( هو لفظ يطلق على نتيجة الطالب الذي مل يحقق متطلبات مقرر ما لظروف خا�سة تقبلها 
اإدارة املدر�سة فيبقى عليه بع�سا منها )فقط( للف�سل الذي يلية وت�سجل امام نتيجة الطالب  نهاية الف�سل )نق�س( ويعاد 

ح�ساب نتائجه ومعدله بعد اإكمال متطلبات ذلك املقرر.

الدرجة / املعدلرمز التقديرالتقدي������������ر

ممتاز

جيد جدا مرتفع

جيد جدا

جيد مرتفع

جيد

مقبول مرتفع

مقبول

غري جمتاز )را�سب(

حمروم *

ناق�س غري مكتمل **

اأ

ب +

ب

ج +

ج

د +

د

ه�

م

ن

100- 90

85 اإىل اأقل من 90

80 اإىل اأقل من85

75اإىل اأقل من 80

65 اإىل اأقل من75

60 اإىل اأقل من 65

50 اإىل اأقل من 60

اأقل من 50

�سفر ) حمروم(

موؤجل
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ما هو دور مركز الن�ساط الطالبي؟

هو مركز يقدم الربامج والأن�سطة الطالبية يف التعليم الثانوي- نظام املقررات  - ووفق احتياجاتهم 

مع  يتنا�سب  ما  الطالب  يختار  حيث  الدرا�سي،  اليوم  طيلة  واملتاحة  الن�ساط  �ساعات  خالل  من  املختلفة 

جدولة الدرا�سي. ويهدف مركز الن�ساط الطالبي اإىل تقدمي و�سائل وحوافز لإثراء املنهج ، واإ�سفاء احليوية 

عليه. وذلك عن طريق تعامل الطالب مع البيئة واإدراكهم ملكوناتها املختلفة من طبيعة اإىل م�سادر اإن�سانية 

تنمية معارفهم واجتاهاتهم وقيمهم بطريقة  اإىل  توؤدي  التي  الأولية  اكت�سابهم اخلربات  ، بهدف  ومادية 

مبا�سرة.

ما الهدف من الف�سل ال�سيفي يف نظام املقررات؟

يتميز نظام املقررات يف التعليم الثانوي باإمكانية تقدمي ثالثة ف�سول درا�سية خالل العام الدرا�سي 

بحيث يكون  الف�سالن الأول والثاين اإجباريني لطالب نظام املقررات ، ويقدم الف�سل ال�سيفي اختياريا. 

وحددت مدته بثمانية اأ�سابيع درا�سية ويقدم  للطالب الذين لديهم اأ�سباب تدعوهم  للدرا�سة يف الف�سل 

ال�سيفي كالتخرج اأو التاأخر يف برنامج اخلطة الدرا�سية واليك عزيزي الطالب بع�س القواعد العامة عن 

الف�سل ال�سيفي:

ما قواعد النجاح والر�سوب ؟

املقرر  100. 1 درجة يف ذلك  50 درجة من  اإذا ح�سل على  درا�سي  اأي مقرر  ناجحًا يف  الطالب  يعد 

الدرا�سي ، �سريطة تاأديته لختبار نهاية الف�سل الدرا�سي . 

ل يحول ر�سوب الطالب يف اأي مقرر درا�سي دون ت�سجيله يف املقررات الدرا�سية الالحقة ، وي�ستثنى  2 .

من ذلك املقررات التي لها متطلب �سابق . 

الطالب الذي ير�سب يف مقرر ) ما ( يحت�سب يف معدله لذلك الف�سل نتيجة ) را�سب ( ، ويجب عليه  3 .

اإعادة املقرر يف ف�سل لحق اإذا كان من املقررات الإجبارية يف حقه ، واإذا اجتاز املقرر بنجاح يف 

ف�سل لحق األغيت نتيجته ال�سابقة يف ذلك املقرر .

اإذا ر�سب الطالب يف مقرر يعد متطلبا ملقرر لحق فانه ي�سمح له بت�سجيل املقرر ال�سابق مع املقرر  4 .

الالحق يف ف�سل درا�سي واحد ،   مثال: اإذا ر�سب الطالب يف اللغة الإجنليزية1 ي�سمح له يف الف�سل 

الثاين ت�سجيل مقرر اللغة الإجنليزية 2 مع مقرر اللغة الإجنليزية 1، ويف حالة جناحه يف مقرر اللغة 

الإجنليزية 2 ور�سوبه يف مقرر اللغة الإجنليزية 1 ،فاإنه ل مي�سح له بت�سجيل اللغة الإجنليزية 3 يف 

الف�سول التالية اإل بعد اجتياز مقرر اللغة الإجنليزية 1.

ل ي�سمح  للطالب اإعادة املقرر اإذا جنح فيه بغر�س حت�سني املعدل اأو لأي غر�س اآخر. 5 .

ا�ستكمل كل  اأو مقررين فقط يف الف�سل الأخري من درا�سته وقد  يف حال ر�سوب الطالب يف مقرر  6 .

متطلبات التخرج، ي�سمح له باإعادة الختبار يف هذين املقررين  يف مدة ل تتجاوز �سهر من نهاية 

يتعار�س  ل  مبا  املتخرجني  للطلبة  الختبار  تاأخري  اأو  تقدمي  املدر�سة  اإدارة  ملجل�س  )ميكن  الف�سل 

وم�سلحة الطالب( . 

ما �سوابط الغياب ؟

ينذر الطالب اإذا و�سل غيابه اإىل ) 5. 1 ( ح�س�س درا�سية يف املقرر الواحد وي�سعر ويل اأمره بذلك.

باحل�سور  ويتعهد  الواحد  املقرر  يف  درا�سية  ح�س�س   ) 2 .10  ( اإىل  غيابه  و�سل  اإذا  الطالب  ينذر 

واملواظبة بح�سور ويل اأمره.

الطالب الذي ي�سل غيابة اإىل 15. 3 ح�سة ) دون عذر مقبول ( يف اأي مقرر من املقررات التي �سجل 

فيها ، يحرم من التقدم لمتحان هذا املقرر ويعطى يف تقييم املقرر �سفرًا .

الطالب املتغيب عن الختبار النهائي لأي مقرر درا�سي دون عذر تقبله املدر�سة، تعد درجته يف ذلك  4 .

املقرر ) �سفرًا(.

الطالب الذي ل يتمكن من اأداء الختبار النهائي لأي مقرر درا�سي معني لعذر تقبله املدر�سة ، ت�سجل  5 .

كلمة » نق�س » يف الإ�سعار اخلا�س بنتيجته الف�سلية عن ذلك املقرر ، وتقوم املدر�سة باإعادة اختبار 

الطالب يف مدة ل تتجاوز اأ�سبوعني من بداية الف�سل التايل ؛ و اإل اعترب را�سبًا ) غري جمتاز( لذلك 

املقرر.

يبداأ الف�سل الدرا�سي ال�سيفي بعد اأ�سبوع من انتهاء اختبارات الف�سل الدرا�سي الثاين. 1 .

تكون مدة الف�سل الدرا�سي ال�سيفي ثمانية اأ�سابيع درا�سية كاملة. 2 .

تكون فرتة احلذف والإ�سافة يف الأ�سبوع الأول من يف الف�سل ال�سيفي. 3 .

تخ�س�س 3. 4 اأيام لالختبارات التحريرية يف نهاية الف�سل الدرا�سي ال�سيفي بعد الأ�سبوع الثامن.

ي�سمح للطالب يف الف�سل ال�سيفي الت�سجيل ملقرر واحد كحد اأدنى، و3. 5 مقررات كحد اأعلى . كما    

ت�ساعف �ساعات املقرر الواحد يف الف�سل ال�سيفي عنه يف الف�سول العادية وفق الآتي:

ي�سمح للطالب ح�سور احل�س�س الدرا�سية التي �سجل فيها وميكنه اخلروج من املدر�سة بعد اأدائها  6 .

ح�سب الإجراءات املتبعة يف خروج الطالب.

ي�سمح للطالب يف نظام املقررات بالدرا�سة يف اأي مدر�سة ثانوية تقدم الف�سل ال�سيفي يف مناطق  7 .

اململكة بعد التاأكد من منا�سبة ذلك له ، وبعد تقدمي الوثائق التالية:  �سورة من بطاقة الأحوال اأو 

للخطة  املنا�سبة  املواد  ملعرفة  وذلك  الطالب،  معتمد من مدر�سة  اأكادميي  �سجل  امل��دين.    ال�سجل 

الدرا�سية للطالب .

امل�سلحة  تقت�سيه  ما  وفق  با�سرتاحة  ف�سلها  وميكن   دقيقة    8 .90 الدرا�سية  احل�سة  زم��ن   يكون 

التعليمية.

تقدم املدر�سة 3-4. 9 ح�س�س يوميا مع فرتة راحة و وقت لل�سالة،  

510مقرر واحد )احلد الدنى(

20

30

10

15

مقرران

3 مقررات )احلد الأعلى(

عدد ال�ساعات املحت�سبةعدد املقررات

عدد ال�ساعات الفعلية

)احلمل الدرا�سي يف الف�سل ال�سيفي(
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كيف يتم تقييم ال�سلوك ؟

مينح الطالب درجة ال�سلوك عن كل ف�سل درا�سي من مائة درجة ويوؤخذ املعدل عن جميع الف�سول  1 .

اأو  الف�سلي  املعدل  �سمن  حتت�سب  ل  ال�سلوك  درجة  باأن  علمًا  بذلك،   �سهادة  ومينح  التخرج  عند 

الرتاكمي. 

تطبق لئحة ال�سوابط املنظمة ل�سلوك الطالب للمرحلة الثانوية يف املدار�س املطبقة لنظام املقررات   2 .

مبا ل يتعار�س مبا ورد يف نظام املقررات.

متى يعد الطالب متخرجا يف نظام املقررات؟

يعد الطالب متخرجًا من املرحلة الثانوية بنظام املقررات اإذا اجتاز جميع املقررات املطلوبة مبا ل يقل 

عن ) 190( �ساعة، وفق التوزيع التايل:

130 �ساعة من الربنامج امل�سرتك

 55 �ساعة  من الربنامج التخ�س�سي

 5 �ساعات من الربنامج الختياري

ماهي اأهم الر�سادات املهمة للطالب يف نظام املقررات؟

مقررًا   38 متثل  الأقل  على  �ساعة(   190( تنجز  ان  لبد  الطالب  عزيزي  انك  تعني  الدرا�سية  • خطتك 
واملقررات  التي اجنزتها  املقررات  ت�سم  بك  قائمة خا�سة  �سع  ذلك  على  وبناء  الثانوية،  املرحلة  يف 

املتبقية واحر�س مع مر�سدك الكادميي ومكتب الت�سجيل على تتبع ما اأجنزته وما تبقى من مقررات.

امل�ستوى  رفع  على  احلر�س  يتطلب  الثانوية  املرحلة  دخ��ول  بداية  من  الرتاكمي  املعدل  احت�ساب   •
التح�سيلي وال�سلوكي على امتداد م�سوارك الدرا�سي يف نظام املقررات.

وتطبيقات  عملية  مهارات  من  نتعلمه  ما  توظف  ان  نحو  وقرارك  اختيارك  يحرتم  املقررات  نظام   •
حياتية ، فمثال التخطيط للدرا�سة واكت�ساب اأمناط العمل املتقن ، والدرا�سة والتعلم منط من اأمناط 

العمل اليومي.

اأو ان ظروفك ال�سرية   ، • اذا كان لديك رغبة يف النتقال من نظام املقررات ب�سبب عدم منا�سبة لك 
مع  الرتتيب  فحاول  النظام  تطبق  مدر�سة  بها  يوجد  ل  اأخ��رى  مدينة  اىل  النتقال  عليها  يطراأ  قد 

مر�سدك ومع مكتب الت�سجيل على ان تكون خطتك الدرا�سية متوافقه مع متطلبات التحويل يف لئحة 

املعادلت اىل ال�سف الثاين او الثالث الثانوي يف النظام ال�سنوي.

واملهارية. العلمية  املقررات  بني  ما  الواحد  الدرا�سي  الف�سل  يف  املقررات  تنويع  على  • اأحر�س 
املدر�سة. توفرها  التي  الطالبية  الن�سطة  ممار�سة  يف  فراغك  وقت  ا�ستثمار  على  • احر�س 

ويف  اليوم   العمل  �سوق  يف  ملح  مطلب  الجنليزية  اللغة  مهارات  و  الآيل  احلا�سب  مهارات  اتقان    •
الدرا�سة اجلامعية فاحر�س على اتقان تلك املهارات وتطوير قدراتك فيها.

يف  الدرا�سي  م�ستقبلك  يف  منها  وت�ستفيد  قدراتك  تنا�سب  التي  الختيارية  املقررات  اختيار  حاول   •
اجلامعة او يف �سوق العمل واحلياة.

واأخريًا كن فاعاًل ... تكن مرفوعًا

مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.
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