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نظام المسارات 
 للتعليـــم الثانـــوي بالمملكـــة يســـهم بكفاءة فـــي تخريج 

ً
نمـــوذًج تعليمـــي متطـــوًر وحديـــث

متعلـــم معـــد للحيـــاة مؤهـــل للعمل قـــادر علـــى مواصلـــة تعليمه�

المصطلحات الرئيسة

المجال االختياري
مجموعـــة موضوعـــات تقـــدم كوحدة متكاملة يدرســـها الطالـــب ويقدم في نهايتها مشـــروع 

التخرج�

المعدل الفصليالمعدل الفصلي
متوســـط الدرجـــات نجاًحـــا ورســـوًبا للمـــواد الدراســـية التـــي درســـها الطالـــب فـــي فصـــل 

دراســـي واحـــد� 

المعدل التراكميالمعدل التراكمي
متوســـط جميـــع نتائـــج درجـــات المـــواد الدراســـية التـــي درســـها الطالـــب بنجـــاح للمســـتويات 

الســـابقة حتـــى تاريـــخ احتســـاب ذلـــك المعـــدل�

إجـــراءات لتحديـــد التخصـــص الـــذي يدرســـه الطالب بعـــد انتقاله من الســـنة المشـــتركة في 
نظـــام المســـارات بناًء علـــى مجموعة مـــن المعايير�

المسار التخصصيالمسار التخصصي
ـــا 

ً
التخصـــص الـــذي يدرســـه الطالـــب فـــي الســـنتين الثانيـــة و الثالثـــة بعـــد أن يقبـــل فيـــه وفق

لمجموعـــة مـــن المعاييـــر� 

نظام مرن يتيح للطالب فرصة التحويل بين المسارات الدراسية وفق آلية محددة�التجسير

مواد تمتد دراستها لفصلين أو ثالثة فصول دراسية�المواد الممتدة

المواد االختيارية
مـــواد دراســـية ضمـــن الخطة الدراســـية تقـــدم في الســـنة األولى المشـــتركة والســـنة الثانية 

والثالثة من المســـار الشـــرعي�

ج خرُّ
َّ
مشروع الت

عمـــل يقدمـــه الطالـــب فـــي نهايـــة المرحلـــة الثانويـــة للبرهنـــة علـــى اكتســـابه مجموعـــة من 

المهـــارات الرئيســـة فـــي مســـاره�

التسكين

السنة األولى 
المشتركة 

 العـــام الدراســـي األول فـــي نظـــام المســـارات، ويضـــم مجموعـــة مـــواد دراســـية يشـــترك 
جميـــع الطلبـــة في دراســـتها�

مجموعـــة مـــن األعضـــاء تقـــوم اللجنـــة اإلداريـــة بالمدرســـة باختيارهـــم إلنجـــاز المهـــام 
المســـارات� بنظـــام  المرتبطـــة 

فريق المسارات

إجراء يساعد الطالب على اختصار رحلته التعليمية� التسريع

أحـــد أنمـــاط التعليـــم اإللكترونـــي يمـــزج بيـــن التعليم الحضـــوري والتعليـــم عن ُبعد 
ضمن ســـاعات التعلـــم المعتمد�

التعليم المدمج
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مهارات المستقبل

العليا  التفكير  مهارات  وتشمل  المستقبل  لمهن  االستعداد  تضمن  التي  األساسية  القدرات 

والمهارات العاطفية واالجتماعية والمهارات البدنية والعملية )الوثيقة اإلعالمية لبرنامج تنمية 

القدرات البشرية، 2021(� 

الفصل الدراسي 
الصيفي

الفتـــرة التـــي تلـــي الفصـــل الدراســـي الثالـــث مـــن العـــام الدراســـي، وال تقل عن ســـتة أســـابيع 

دراســـية، ويتـــاح التســـجيل فيـــه للطالـــب الـــذي يرغب بتغييـــر مســـاره التخصصي، أو مـــا تحدده 

اللوائـــح المنظمـــة للفصـــل الصيفي�

التعليم عن بعد
التعلـــم الـــذي يحـــدث مـــن خـــالل مزيـــج مـــن التقنيـــات، ويكـــون فيـــه المتعلمـــون والمعلمـــون 

منفصليـــن عـــن بعضهـــم البعـــض مـــن خـــالل البعـــد الجغرافـــي أو الزمنـــي أو كليهمـــا�

التوجيه 

األكاديمي

خدمـــة تربويـــة تقدم للطالب، من أجل مســـاعدته على االلتـــزام بواجباته األكاديمية وتســـهيل 

إجراءاته أثناء الدراســـة�

المهارات العلمية
القدرة على المالحظة, والتفســـير, والتحليل, والتصنيف, والمقارنة, واالســـتقصاء, واالســـتنتاج, 

والتقويم باتبـــاع المنهج العلمي� 

مجموعة من الحصص اإلثرائية والعالجية المخطط لها وفق احتياجات الطلبة�حصص اإلتقانحصص اإلتقان

العمل التطوعي
كل جهـــد أو عمـــل يقدمـــه الطالـــب ذو صفـــة طبيعيـــة أو اعتبارية بطوعـــه واختيـــاره رغبة في 

خدمـــة المجتمـــع وتنميته�

مهارات 
القرن الواحد 
والعشرين  

القـــدرات والمهـــارات التي يحتـــاج إليها الطالب للتكيـــف مع وظائف العصر الحالي، وتشـــمل 
مهـــارات اإلبداع والقيـــادة والمعلوماتية، باإلضافـــة إلى مهارات التفكيـــر الناقد والمهارات 

االجتماعية�

برنامج تنمية 
القدرات البشرية

أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي يركز على تنمية المهارات األساســـية والمســـتقبلية، 
وتطويـــر قـــدرات مواطنـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية وترســـيخ القيـــم لديهـــم وتنميـــة 
 لتلبية متطلبات ســـوق 

ً
المعـــارف لمختلـــف الفئـــات العمرية والمســـتويات التعليمية، ســـعيا

العمل المســـتقبلي المحلـــي والعالمي�

السنة الدراسية 
 المـــدة التـــي يبقى فيها الطالب في المدرســـة خالل عام دراســـي واحد، وتنقســـم إلى )3( 

فصول دراســـية وفصل صيفي�

 الخطة الدراسية 
 مجموعـــة المـــواد )المقـــررات الدراســـية( التـــي يدرســـها الطالـــب الملتحـــق بأحد المســـارات 
موزعـــة بيـــن الفصـــول الدراســـية، التي تحقق فـــي مجموعهـــا الكفايات المطلوبة للمســـار 

المحدد�

هي المواد الدراسية التي تمكن الطالب من تغيير مساره الدراسي�مواد التجسير 
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مســـار تخصصـــي يهدف إلى تعزيز األســـس المعرفيـــة والعقدية والفقهيـــة والتعبدية 
واألخالقية والســـلوكية والقيم اإلســـالمية والهوية الوطنية وبناء الشخصية الوسطية 
لـــدى المتعلميـــن، ليكونـــوا قادريـــن علـــى العمـــل البنـــاء فـــي مجتمعهـــم ومؤهليـــن 
لمعرفـــة األحـــكام الشـــرعية فـــي كل ما يســـتجد من أمـــور الحيـــاة، وتأهيلهـــم لوظائف 

المســـتقبل المتعلقة بالمســـار�

المسار الشرعي

مسار علوم

 الحاسب والهندسة

مســـار تخصصـــي يعنـــى بدمج علوم الحاســـب مـــع الهندســـة، ويؤهل طـــالب المرحلة 
الثانويـــة إلكمـــال دراســـتهم األكاديميـــة فـــي تخصصـــات علوم الحاســـب والهندســـة، 
والتـــي تشـــكل النســـبة األكبـــر مـــن حصـــة وظائـــف المســـتقبل، مـــع إمكانيـــة أن يتجـــه 
خريجـــو هـــذا المســـار لســـوق العمل إما بشـــكل مباشـــر، أو بعد انخراطهـــم في برامج 
تخصصيـــة قصيـــرة بعـــد المرحلـــة الثانوية، تســـاعدهم فـــي االلتحاق بوظائف تتناســـب 

مـــع المهـــارات المكتســـبة في هـــذه المرحلة�

مسار الصحة 
والحياة

مســـار تخصصـــي يهـــدف لتعزيـــز الثقافـــة العلميـــة والصحيـــة وتنميـــة االقتصـــاد الوطني 
مـــن خالل اســـتثمار طاقـــات أبناء الوطـــن وتوجيههم لاللتحـــاق بالتخصصـــات الصحية التي 
تتناســـب مـــع ميولهـــم وقدراتهـــم وحاجـــات ســـوق العمـــل، عبـــر توفيـــر خبـــرات تعليمية 

تجريبيـــة مرتبطـــة بحيـــاة الطالب�

مسار إدارة األعمال 
مســـار تخصصـــي يقـــدم للطالب الخبـــرات التـــي يحتاجها فـــي المجـــاالت اإلداريـــة والمالية 
والتســـويقية واالقتصاديـــة ومايرتبـــط بهـــا التخـــاذ قـــرارات صائبـــة نحـــو الحيـــاة والتوجـــه 

التعليمـــي والمهنـــي المســـتقبلي�

المسار العام
أحـــد مســـارات المرحلـــة الثانويـــة ويركـــز علـــى المجـــاالت الرئيســـة فـــي العلـــوم الطبيعية 
واإلنســـانية والـــذي يمكـــن الطالـــب من االلتحـــاق مباشـــرة بالتعليم مـــا بعـــد الثانوي في 

العلمية واإلنســـانية� التخصصـــات 



مقدمة عامة عن نظام المسارات 

مدخل	 

الرؤية والرسالة والقيم	 

األهداف  االستراتيجية لنظام المسارات	 

مزايا نظام المسارات	 

رحلة الطالب في نظام التعليم السعودي	 

السنة األولى المشتركة	 

التسكين	 

 التجسير	 

التوجيه األكاديمي	 

متطلبات التخرج	 

حصص اإلتقان	 

التقديرات والمعدالت التراكمية	 

التقويم	 
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مدخل

المرحلـة الثانويـة مـن أهـم المراحـل الدراسـية كونهـا المرحلـة النهائيـة فـي التعليـم العـام التـي تعـد 

الطالـب للحيـاة، وتـزوده بالخبـرات الالزمـة السـتكمال تعليمـه الجامعـي، وتمنحـه المهـارات الالزمـة لاللتحـاق 

ـا ألهـداف رؤيـة المملكـة 2030؛ برفـع جـودة 
ً

بسـوق العمـل� واسـتجابة لمتطلبـات التنميـة الوطنيـة وتحقيق

مخرجـات التعليـم بمـا يسـهم بكفـاءة فـي تأهيـل الطلبـة للحيـاة، ومتطلبـات وظائـف المسـتقبل، اسـتحدثت 

مـع  متفقـة  أكاديميـة  عـدة مسـارات  يطـرح  الـذي  الثانـوي  التعليـم  فـي  المسـارات  نظـام  التعليـم  وزارة 

التوجهـات العالميـة، وتتضمـن مقـررات متنوعـة لطلبـة المرحلـة الثانويـة بمـا يسـهم فـي تلبيـة رغباتهـم 

وإمكانياتهـم� بمختلـف قدراتهـم  واهتماماتهـم 

ـم ونقلـه مـن متلقـي 
ّ
 ويهتـم نظـام المسـارات فـي المرحلـة الثانويـة بـدور الطالـب فـي عمليـة التعل

سـلبي للمعرفـة إلـى مشـارك ومنتـج لهـا� و يعـزز هـذا النظـام فرصـة الطالـب إلكمـال تعليمـه العالـي فـي 

التخصصـات التـي يرغـب بهـا، كمـا يتيـح لـه االحتـكاك بسـوق العمـل وتجربـة العمـل فيـه مـن خـالل مشـاريع 

ج وسـاعات التطـوع التـي تقـدم فـي هـذا النظـام�  خـرُّ
َّ
الت

تتضمـــن هـــذه الوثيقة  أبرز المعلومات التي يحتاجها المجتمع المدرســـي وأولياء األمور والمهتّمون 

حـــول نظـــام المســـارات وأهدافـــه ومزايـــاه� باإلضافة إلى تنـــاول أبرز مســـتحدثات هذا النظـــام مثل: حصص 

ـــا أبرز مالمـــح المســـارات ورحلة 
ً

ـــح أيض
ّ

اإلتقـــان والمجـــال االختيـــاري والتجســـير،  وأســـاليب التقويـــم�  وتوض

الطلبة بدًءا من الســـنة األولى المشـــتركة وآلية اختيار المســـار وتغييره ودراســـة المجال االختياري� إضافة 

يجي المســـارات في المجال األكاديمي أو ســـوق  إلـــى تقديمهـــا لمحـــة عامة عن أبـــرز الفرص المتاحـــة لِخرِّ

العمل�

نظام المسارات

      تهدف الوثيقة التوجيهية إلى تقديم تصّور للطلبة حول المحاور اآلتية:

التعريف بنظام المسارات في التعليم الثانوي من حيث الرؤية والرسالة والمزايا� 	 

التعريف بالشؤون األكاديمية وتشمل السنة األولى المشتركة، ورحلة الطالب في مسارات المرحلة الثانوية�	 

توضيح أدوار التوجيه األكاديمي، وأسس اختيار الطالب للمسار، والتقويم، ومتطلبات التخرج�	 

التعريف بالمنتجات الجديدة في نظام المسارات مثل: حصص اإلتقان والمجال االختياري�	 

التعريف بالمسار العام وأبرز المفاهيم والمهارات والقيم التي يستهدفها�	 

عرض المزايا التي سيحققها الطالب من خالل التحاقه بالمسارات�	 

عرض المحتوى المعرفي والمواد الدراسية للمسارات� 	 

التعريف بالرحلة التعليمية للمسارات وفرص الطلبة بعد التخرج�	 
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ويتكون نظام المسارات في التعليم الثانوي من سنة أولى مشتركة يلتحق بها جميع الطلبة تليها 

سنتان يتم فيها توزيع الطلبة وفق الضوابط والمعايير إلى خمسة مسارات رئيسة هي:
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ويهدف نظام المسارات إلى تخريج جيل:  

المسار العام 

مسار علوم 
مسار إدارة األعمالالحاسب والهندسة 

المسار الشرعي

مسار الصحة والحياة
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تعليم ثانوي متنوع ومتميز ، ُمِعد للحياة ومنافس 
عالمًيا�

المواطنة 	 
المسؤولية	 
التميز	 
المشاركة	 
االهتمام	 

الجـــودة  يحقـــق  قيمـــي  ثانـــوي  تعليـــم  تقديـــم 
الشـــاملة والمنافســـة العالميـــة والتهيئـــة للحيـــاة 
وســـوق العمـــل وفق مهـــارات المســـتقبل من خالل 
إدارة مؤثـــرة، معلـــم كـــفء، ومنهـــج متطـــور وبيئة 

جاذبـــة ومشـــاركة مجتمعيـــة فاعلـــة�

الرؤية

الرسالة

القيم

الرؤية والرسالة والقيم

تنبثـــق رؤيـــة ورســـالة وقيم نظام المســـارات من رؤيـــة ورســـالة وزارة التعليم حيث تتبنـــى الوزارة 

رؤيـــة تهـــدف ليكـــون التعليم في المملكـــة العربية الســـعودية ُمتميز عالـــي الجودة ِبكـــوادر تعليمية 

� كمـــا تركـــز رســـالة وزارة التعليم على 
ً
 ِبقيمـــه الوطنية وُمنافـــس عالميا

ّ
ُمؤهلـــة ِلبنـــاء ُمواطـــن ُمعتـــز

إتاحـــة التعليـــم للجميـــع ورفع جـــودة عملياتـــه وُمخرجاته؛ وتطويـــر بيئة تعليميـــة ُمحفزة علـــى اإلبداع 

واالبتكار ِلتلبية ُمتطلبات التنمية؛ وتحســـين حوكمة نظام التعليم وتطوير مهارات وقدرات َمنُســـوبيه، 

وتزويـــد الُمتعلميـــن بالِقيـــم والمهـــارات الالزمة لُيصبحـــوا ُمواطنين صالحيـــن، ُمدركين لمســـؤولياتهم 

تجاه األســـرة والمجتمـــع والوطن�  
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األهداف  االستراتيجية لنظام المسارات

وتلك األهداف االستراتيجية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة مثل:

التعليم الجيد 

المساواة 

بين الجنسين 

الصناعة واالبتكار 

والهياكل 

األساسية 

العمل 

المناخي 

العمل 

الالئق ونمو 

االقتصاد 

االستهالك 

واإلنتاج 

المسؤوالن  

عقد الشراكات 

لتحقيق 

األهداف

تخريج متعلم ُمعد للحياة، 
مؤهل للعمل، قادر على 

مواصلة تعليمه 

تطوير عمليات 
المنهج 

تحسين منظومة 
التعليم الثانوي 

توسيع فرص التعلم 
وتنويعه لجميع فئات 

الطلبة 

تعزيز بيئة تعليمية 
فاعلة 

تعزيز القيم الدينية 
والهوية الوطنية والتفاعل 

مع المستجدات العالمية 

تعزيز قيم الوسطية والتسامح 

تعزيز قيمة اإلتقان واالنضباط 

تعزيز قيم العدالة والشفافية 

تعزيز العزيمة والمثابرة 

غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء للوطن 

المحافظة على تراث المملكة اإلسالمي والعربي والوطني والتعريف به 

العناية باللغة العربية 

بناء رحلة تعليمية متكاملة 

تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم 

تحسين مخرجات التعليم األساسية  

توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية  

ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل 

تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل  

زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل  

تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق العمل 

تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفاعلية 

تحسين أداء الجهات الحكومية  

تحسين إنتاجية موظفي الحكومة 

تطوير الحكومة اإللكترونية 

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين 

وترتبط األهداف االستراتيجية بأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠،مثل: 
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مزايا نظام المسارات:   

إتاحـــة خيـــار التعليـــم والتعلـــم عن بعد بمـــا يضمن 
منـــح فرصـــة التعلم لشـــريحة واســـعة مـــن الطلبة�

 إضافـــة تخصصـــات ومســـارات جديـــدة تلبـــي احتياج 
أهم القطاعات المســـتهدفة لوظائف المســـتقبل�

وجـــود مجـــال اختيـــاري يحتـــوي على سلســـلة من 
الموضوعـــات المرتبـــط كل منهـــا بمجـــال وظيفـــي 

محـــدد يشـــهد طلًبـــا عالًيا فـــي ســـوق العمل�

المرونـــة حيـــث بإمـــكان الطالـــب مـــن خـــالل دراســـة 
)مـــواد التجســـير( تغييـــر تخصصـــه حتى بعـــد نهاية 

الثانية� الســـنة 

تقديـــم حصـــص اإلتقـــان التـــي مـــن خاللها يســـعى 
نظام المســـارات إلى تطوير المســـتوى التحصيلي 
حصـــص  تقديـــم  خـــالل  مـــن  للطالـــب  والمهـــاري 

اإلتقـــان اإلثرائيـــة والعالجيـــة�

تســـاعد  واســـتبانات  ومقاييـــس  اختبـــارات  وجـــود 
الطالـــب علـــى تحديـــد اتجاهـــه وميولـــه ومكامـــن 
فـــي  نجاحـــه  علـــى  ينعكـــس  ممـــا  عنـــده؛  القـــوة 

� لمســـتقبل ا

احتـــواءه علـــى عـــدد كبيـــر مـــن المـــواد التـــي تـــم 
اســـتحداثها أومراجعتهـــا لتتناســـب مع المســـتوى 
العمـــري والعقلـــي للطالب، وتتناســـب مـــع قدراته 
واســـتعداده، وتتســـق مع االتجاهات العالمية في 

المختلفة� المجـــاالت 

ج كمتطلـــب والذي من خالله  خرُّ
َّ
 إضافة مشـــروع الت

يبرهـــن فيـــه الطالـــب علـــى قدرتـــه فـــي تطبيـــق  
مها�

ّ
التـــي تعل الخبـــرات 

علـــى  حصولـــه  بعـــد  للطالـــب  الخيـــارات  توســـيع   
ج التوجه  خـــرُّ

َّ
الشـــهادة الثانويـــة، فبإمكانـــه بعد الت

للجامعـــة أو الحصـــول علـــى شـــهادات مهنيـــة أو 
مهاريـــة، أو التوجـــه لســـوق العمـــل�

إضافـــة العمـــل التطوعـــي كمتطلـــب للتخـــرج مـــن 
تحقيـــق  فـــي  يســـهم  ممـــا  الثانويـــة،  المرحلـــة 

�2030 رؤيـــة  مســـتهدفات 

الموضوعـــات  اســـتهداف  عبـــر   التعليـــم  تســـريع   
التحضيريـــة  الســـنة  فـــي  تقـــدم  التـــي  والمـــواد 
فـــي الجامعـــات وتضمينهـــا في مســـارات المرحلة 

الثانويـــة�

06 01

07 02

08 03

09

10

04

05

11



مسارات المرحلة الثانوية

15

رحلة الطالب في نظام التعليم السعودي 

مرحلة التعليم مدى الحياةمرحلة الطفولة المبكرة

المرحلة االبتدائية

مرحلة ما بعد التعليم الثانوي

المرحلة المتوسطة

المرحلة الثانوية
وترســيخ  الدينيــة،  بالشــؤون  االهتمــام  تعميــق 

العقيــدة اإلســالمية وتزويــده بالمفاهيــم األساســية 

ا باإلســالم قــادًرا علــى الدعــوة إليــه 
ً

التــي تجعلــه معتــز

عنــه�  والدفــاع 

يعــزز  بمــا  الرقميــة  والقيــم  الثقافــة  مســتوى  رفــع 

والرقمــي� الفكــري  األمــن 

واإلنجليزيــة(  )العربيــة  اللغويــة  بالكفايــات  اإللمــام 

المرحلــة� لطلبــة  الالزمــة 

تحقيــق العمــق المعرفــي الشــامل والمتكامــل فــي 

مجــاالت العلــوم الطبيعيــة والتطبيقيــة ذات العالقــة�

تحويــل المعــارف العلميــة فــي الرياضيــات و العلــوم 

الطبيعيــة إلــى تطبيقــات عمليــة�

األكاديميــة  التخصصــات  نحــو  الطالــب  ميــول  توجيــه 

العمــل� ســوق  يحتاجهــا  التــي 

التركيز على اللياقة والثقافة الصحية�   

والتقنيــة  المختلفــة  العلــوم  بيــن  التكامــل  تعزيــز 

� ظيفهــا تو و

زيــادة المهــارات وإعــادة اكتســابها مــن خــالل مســرع 

العليــا  الدراســات  و  بالصناعــة  الخاصــة  المهــارات 

والمهنيــة�

زيــادة الدرجــات العلميــة الدقيقــة فــي فــروع العلــوم 

األساســية والتطبيقيــة بمجــاالت المســار العــام�

تسجيل المهارات واالعتراف بها�

حوافز لتشجيع التعلم مدى الحياة وريادة األعمال�

معرفــة الطالــب فــي هــذه المرحلــة العمريــة وفهمــه 

لألمــور الشــرعية التــي ينبغــي عليــه اإليمــان بهــا�

بالتقنيــة  المرتبطــة  والمهــارات  بالمعــارف  اإللمــام 

الرقميــة�

كالمهــارات  المختلفــة  األساســية  المهــارات  تنميــة 

مــا  وفــق  واإلنجليزيــة(  )العربيــة  واللغويــة  الحركيــة 

المرحلــة� يناســب 

 التعمــق فــي العلــوم الطبيعية األساســية كالرياضيات 

والعلــوم مــع توظيفهمــا فــي واقــع حيــاة الطالب�

تزويد الطلبة بأساسيات العقيدة اإلسالمية الصحيحة�

مجــاالت  فــي  األساســية  بالمهــارات  الطلبــة  تزويــد 

الشــخصية،  والتنميــة  والحســاب،  والكتابــة،  القــراءة، 

لمرحلــة  واإلعــداد  التهيئــة  لألطفــال،  واالجتماعيــة 

المتوســط�  التعليــم 

كالمهــارات   المختلفــة  األساســية  المهــارات  تنميــة 

واإلنجليزيــة(� )العربيــة  واللغويــة  الحركيــة 

التركيــز علــى المهــارات العلميــة والرياضيــة والمبــادئ 

األساســية للهندســة�

معرفــة المبــادئ األساســية للتقنيــة والهندســة وفــق 

مــا يناســب هــذه المرحلــة�

والفضائــل  الســلوك  آداب  علــى  الطفــل  تعويــد 

 � مية ســال إل ا

كالمهــارات   المختلفــة  األساســية  المهــارات  تنميــة 

اللغويــة و الحركيــة وفــق مــا يناســب هــذه المرحلــة�

ا صالًحا� 
ً
بناء شخصية الطفل ليكون مواطن

تدريــب الطفــل علــى األنشــطة المحسوســة والمهــارات 

الحركيــة�

إثــارة فضــول األطفــال عــن طريــق طــرح األســئلة وتقديــم 

اإلجابــات بطريقــة مبتكــرة وعملية�

تقوية ذات الطفل وتعزيز نظرته اإليجابية عن نفسه�

المهنــي  التعليــم  فــي  أعلــى  التحــاق  معــدالت 

� لتقنــي ا و

متطلبــات  علــى  مبنيــة  معتمــدة  شــهادات  توفيــر 

العمــل� لســوق  أســرع  لدخــول  الســوق 

التركيز بشكل أكبر على الخبرة العملية والمهنية�

مواكبة التطور التقني�

التشجيع على االبتكار وريادة األعمال �

التركيز على قيم االنتماء الوطني�
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السنة األولى المشتركة | الصف األول الثانوي
الخطط الدراسية

هـــي ســـنة تمهيديـــة يتـــم فيهـــا اإلعـــداد العـــام للطالـــب وتهيئتـــه لاللتحـــاق بالمســـارات عبر 
عمليـــات التســـكين، والتي تحدد مســـار الطالب الذي يتناســـب مع ميوله واتجاهاتـــه وقدراته، 

بحيـــث يكمـــل الطالب الســـنتين التاليتيـــن في المســـار المحدد�

عدد الحصص األسبوعية المواد المجال م

8 القرآن الكريم وتفسيره، الحديث العلوم الشرعية 1

10 الكفايات اللغوية اللغة العربية 2

5 الدراسات االجتماعية العلوم االجتماعية 3

15 اللغة اإلنجليزية اللغات األجنبية 4

33 الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، األحياء، علم البيئة العلوم والرياضيات 5

9 التقنية الرقمية علوم الحاسب 6

3 المعرفة المالية العلوم اإلدارية 7

13
 التفكير الناقد ، التربية الصحية والبدنية، التربية 

المهنية
المهارات 8

مجاالت التعلم في السنة األولى المشتركة

المجال
المجموع والوزن النسبي

مجموع 

الحصص

مجموع 

الساعات

الوزن 

النسبي

58�39 38380العلوم الشرعية واإلنسانية

75�4242043العلوم الطبيعية والتطبيقية

13�3303العلوم اإلدارية

54�1313013المهارات

المجموع الكلي للحصص 
والساعات

96960100

39.58
43.75
3.13
13.54

العلوم الشرعية واإلنسانية

العلوم الطبيعية والتطبيقية

العلوم اإلدارية

املهارات

39.58
43.75
3.13
13.54

العلوم الشرعية واإلنسانية

العلوم الطبيعية والتطبيقية

العلوم اإلدارية

املهارات
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التسكين

بعـــد انتهـــاء الســـنة األولى المشـــتركة يلتحق الطلبة في الســـنة الثانية بالمســـار العام، أو أحد المســـارات 
التخصصيـــة حســـب قدراتهم وميولهـــم، و وفق ضوابط التســـكين التالية:

اجتيـــاز )50%( مـــن المـــواد الدراســـية للســـنة األولـــى المشـــتركة ونجاح الطالـــب في جميع 
المـــواد الدراســـية التـــي لها ارتباط فـــي المســـار التخصصي.

٠١

تحقيق معايير التسكين العامة والخاصة للمسار المرغوب التسكين فيه:٠٢

-   حســـاب النســـبة الموزونة للمســـار التخصصي المرغوب بناء على نســـبة الطالب في 

التالية: المكونات 

مقياس الميول المهنية� 	 

مواد السنة األولى المشتركة�	 

المواد الدراسية ذات االرتباط بالمسار التخصصي�	 
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التجسير:

نظـــام مـــرن يتيـــح للطالـــب فرصـــة االنتقـــال بيـــن المســـارات الدراســـية وفق آليـــة محـــددة، ويهدف 
التجســـير ضمـــان رحلـــة تعليميـــة مرنـــة تتســـق مع ميـــول ورغبـــات الطالـــب مما يزيـــد من فـــرص تحقيق 

لديه� النجـــاح 

 وهـــو يتيـــح للطالـــب عنـــد رغبتـــه في تغييـــر مســـاره وفق  الضوابـــط المحـــددة في دليل التجســـير 
وفـــق اآلتي:

يتاح للطالب في المسار العام التجسير لجميع المسارات التخصصية�	 

يســـمح للطالـــب التجســـير بيـــن المســـارات )العـــام، علـــوم الحاســـب والهندســـة، الصحـــة 	 
والحيـــاة(� 

يسمح للطالب التجسير بين المسار الشرعي ومسار ٕادارة األعمال�	 
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ف وظائف التوجيه  في نظام المسارات إلى ٣ وظائف رئيسة تتمثل في الشكل التالي :
َّ
صن

ُ
وت

التوجيه األكاديمي

ُيعـــدُّ التوجيـــه األكاديمـــي عنصـــًرا رئيًســـا في نظام المســـارات فـــي التعليـــم الثانـــوي، وهو خدمة   

تقـــدم للطلبـــة مـــن خـــالل توزيعهـــم علـــى عـــدة موجهيـــن أكاديمييـــن فـــي المدرســـة�

ويقـــوم الموجـــه األكاديمـــي بمســـاعدة الطالـــب في الكثير مـــن األمور التـــي تواجهه بدًءا مـــن اختيار 

مســـار التخصص المناســـب، ومن ثم المتابعة التربويـــة واألكاديمية للطالب، وانتهـــاًء بتزويده بما يحتاج من 

ج�  خرُّ
َّ
معلومـــات توضـــح الفرص المتاحة له بعـــد الت

التوجيه الوقائي

التوجيه

التوجيه األكاديمي

التوجيه العالجيالتوجيه األكاديمي

التوجيهية

التوجيهية.
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حصص اإلتقان:

يبـــدأ تقديـــم حصـــص اإلتقـــان مـــن الســـنة الثانية فـــي نظـــام المســـارات وتتراوح بيـــن حصتيـــن إلى ثالث 

حصـــص دراســـية أســـبوعًيا وتركـــز حصـــص اإلتقـــان علـــى تقديم أنشـــطة تعليميـــة داعمـــة أو إثرائيـــة للطلبة 

وفـــق احتياجهـــم التحصيلـــي أو المهـــاري، وتهدف إلى تحســـين الكفاءات الرئيســـة للطلبـــة لتمكينهم من 

تحقيـــق النجـــاح، وتجنـــب الرســـوب والتعثـــر في نظام المســـارات� كما أن حصـــص اإلتقان ليســـت فقط للطلبة 

ا االســـتفادة من حصص اإلتقان بما يســـاعده علـــى التميز في 
ً

المتعثريـــن، بـــل يمكن للطالـــب الموهوب أيض

م واالختبـــارات الدولية�
ّ
األداء، وتحقيـــق نتائـــج عاليـــة في نواتـــج التعل

هناك نوعان من حصص اإلتقان في نظام المسارات وهما:

�������������
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 �������������������� ��������������� א��������� ���
א�� 	 
�א���א� א������   ���  ���א�  ,�� ��א�א
���������� �א� א����א	�א� �א����א�א� א������

���
א��  א�����   ���  ��� 
א�� 	 
��� �� ���� �א���א��� א��� �� 

א��א��

����א� ���

����
 ���

�א���������� א����������� ������������������

تعزز قيم االنضباط 
واإلتقان والعزيمة 

والمثابرة

تعزز المهارات 
العلمية واألكاديمية

تعزز مهارات 
التنظيم وإدارة 

الوقت

تعالج الصعوبات 
التي تواجه الطالب 

تعزز المهارات 
الشخصية لدى 

الطالب   

تعزز مهارات 
العمل التعاوني

ــج تـــقـــدم لــســد الـــفـــجـــوة الــمــعــرفــيــة  ــرامـ بـ
والمهارية بما يسهم في رفع المستوى 

التحصيلي للطلبة
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متطلبات التخرج 

ًجا من المرحلة الثانوية إذا حقق ما يلي:  ُيعدُّ الطالب متخرِّ

اجتاز جميع المواد الدراسية في الخطة الدراسية.

أنهى مشروع 
ج بنجاح.  خرُّ

َّ
الت

حقق ساعات العمل 
التطوعي المطلوبة

أصبـــح العمل التطّوعـــي جزًءا رئيًســـا من نظام 

يقدّمـــه  حيـــث  الثانويـــة،  المرحلـــة  فـــي  المســـارات 

الطالـــب من خـــالل مهام رئيســـة يتـــم تكليفـــه بها، 

عبـــر التفاعـــل مـــع المجتمـــع المحيـــط�  كمـــا يعتبـــر 

التـــي  الرئيســـة  الركائـــز  أحـــد  التطوعـــي  العمـــل 

تســـهم فـــي بنـــاء اتجاهات وإكســـاب قيـــم إيجابية 

لـــدى الطلبة و تنمية شـــخصية المتعلم في جميع 

المعرفيـــة واالجتماعيـــة واالنفعاليـــة�  المجـــاالت 

 

يشـــترط نظام المســـارات أن يقـــدم كل طالب 

ج في مجال تخصصـــه؛ وذلك بهدف  خـــرُّ
َّ
مشـــروع ت

مـــه، ودمـــج خبراته 
ّ
تعويـــده علـــى تطبيـــق ما تعل

ويمثـــل  التطبيقيـــة�  الممارســـات  مـــع  النظريـــة 

الُمهمـــة  ـــم 
ّ
التعل نواتـــج  أحـــد  ج  خـــرُّ

َّ
الت مشـــروع 

التـــي يصل إليها الطالب بعد دراســـته للمســـارات 

ويهـــدف لقيـــاس وتقييـــم مـــا وصل إليـــه الطلبة 

نظـــام  فـــي  ومهـــاري  علمـــي  مســـتوى  مـــن 

المســـارات، والغاية منه ربط الطلبة بمســـاراتهم 

من خـــالل إتاحـــة الفرصة لهـــم للتعمـــق في أحد 

مجـــاالت مســـاراتهم التخصصيـــة�

الطالـــب  	  يعـــد  العـــام:  المســـار  طلبـــة   

مشـــروع التخـــرج  فـــي إحـــدى المجـــاالت  

االختياريـــة خالل دراســـته  لمـــواد المجال 

االختيـــاري�

طلبة المســـارات التخصصية: يعد الطالب  	 

مشـــروع التخرج في مجاله التخصصي�
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التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية 

ُيحتَسب المعدل التراكمي لجميع المستويات في المرحلة الثانوية على النحو اآلتي:

التقديرات للمواد الدراسية والمعدالت الفصلية والتراكمية

%20%40%40 من معــــــــــــدل 
السنة األولى

من معــــــــــــدل 
السنة الثانية

من معــــــــــــدل 
السنة الثالثة

الدرجة / المعدل رمز التقدير التقدير

من 95 إلى 100 أ + ممتاز مرتفع

من 90 إلى أقل من 95 أ ممتاز

من 85 إلى أقل من 90 جيد جًدا مرتفع ب +

من 80 إلى أقل من 85 ب جيد جًدا

من 75 إلى أقل من 80 جيد مرتفع ج +

من 70 إلى أقل من 75 ج جيد

من 65 إلى أقل من 70 د + مقبول مرتفع

من 60 إلى أقل من 65 د مقبول

من 50 إلى أقل من 60 ض ضعيف

أقل من 50 ر راسب

صفر م محروم
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مرتبة الشرف:

تمنح مرتبة الشرف األولى للحاصلين على معدل )97%( أو أكثر�	 

تمنـــح مرتبـــة الشـــرف الثانيـــة للحاصلين على معـــدل تراكمـــي )95% فأكثر وأقل مـــن97%( وذلك عند 	 
ج ويشـــترط اآلتي: خرُّ

َّ
الت

أال يكون الطالب قد رسب في أي مادة دراسية في المرحلة الثانوية�� 1

أن يكون قد أتم دراسة المرحلة الثانوية منتظًما في مدة أقصاها ثالث سنوات�� 2

أن يحقق نسبة 98 % فأكثر في المواظبة�� 3

أن يحقق نسبة 100 % في السلوك�� 4

 التقويم في نظام المسارات:

لـــم تعـــد النظـــرة التقليديـــة للتقويـــم التـــي واكبـــت اســـتراتيجيات التدريـــس التقليديـــة  المرتكـــزة على 

ب ذلك 
ّ
الحفـــظ واالســـتظهار تناســـب متطلبـــات العصر الحاليـــة واحتياجاتها المتغيـــرة في هذا القـــرن، وتطل

ـــا من تلـــك األهمية تم 
ً

التحـــول إلـــى أســـاليب تنمـــي الشـــخصية المتوازنـــة والمتكاملـــة للمتعلـــم، وانطالق

تطويـــر التقويـــم ليشـــمل أدوات تعكـــس إنجـــازات الطالـــب وتقيســـها علـــى أرض الواقـــع، فيبدو كنشـــاطات 

ـــم أكثـــر مـــن االختبـــارات، حيث يتـــم تقييم الطالـــب تقويًمـــا متنوًعا�
ّ
تعل

ختاميبنائيتشخيصيقبلي

هو التقويم الذي يتم قبل أن تبدأ 
العملية التعليمية ويهدف إلى معرفة 
مدى استعداد التلميذ وقدرته ومعارفه 

لتعلم درس أو مقرر دراسي معين� 

هو عبارة عن عملية مستمرة تتم بالتزامن مع 
عملية التدريس، و تهدف إلى تحسين العملية 

التعليمية من  خالل التغذية الراجعة ، وكذلك إلى 
إصدار أحكام على مدى التقدم المحقق من قبل 

الطالب باتجاه األهداف التعليمية المرسومة�

هو التقويم الذي يمكن 
المعلمين من تحديد نقاط 
القوة والضعف والمعرفة 

والمهارات لدى الطلبة قبل 
البدء بعملية التعليم�

هو تحديد مدى 
تحقيق المتعلمين 
لألهداف التعليمية 
والمخرجات الرئيسة 

لتعلم مقرر ما�
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بعض المواد لها طبيعة تقويم مختلفة.
مالحظة

أساليب التقويم في نظام المسارات:

ويخصـــص لـــكل مـــادة 100 درجة فـــي الفصل الدراســـي، يتـــم تقســـيمها على اختبـــارات قصيرة ومشـــاركات 

أو مهـــام أدائيـــة مـــن واجبـــات أو بحـــوث ومشـــروعات، باإلضافـــة إلى درجـــة االختبـــار النهائـــي وذلك وفق 

التقســـيمات المعتمـــدة في دليـــل التقويم والقبول في نظام المســـارات� كما ُيعدُّ الطالـــب ناجًحا إذا حصل 

علـــى )50( درجـــة مـــن الدرجـــة المخصصة للمادة الدراســـية، شـــريطة حصوله على النســـبة الشـــرطية ) %20( 

مـــن درجة االختبـــار النهائي�
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التقويم القبلي: 

التقويم البنائي  »التكويني«:

التقويم التشخيصي:

التقويم الختامي:

المـســــار الــعـــــام

رحلة الطالب في المسار العام	 

مزايا االلتحاق بالمسار  العام 	 

أبرز )المعارف - المهارات-القيم( التي يستهدفها المسار العام	 

المجال االختياري	 

المواد التي سيدرسها الطالب في سنتي المسار العام	 

يج المسار العام	  خيارات التعليم ما بعد الثانوي لِخرِّ
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المسار العام

مقدمة 

 تـــم اســـتحداث المســـار العـــام ضمن نظام المســـارات فـــي المرحلـــة الثانويـــة، لتزويد الطالـــب بالمعارف 

والمهـــارات واالتجاهـــات اإليجابيـــة نحـــو جميـــع المجـــاالت الحديثـــة ســـواء العلميـــة أو اإلنســـانية، وكذلـــك 

الرقمية�

وقـــد ارتكـــزت الخطة الدراســـية للمســـار العـــام على المجـــاالت الرئيســـية في العلـــوم الطبيعيـــة بجانب 

المجـــاالت اإلنســـانية، وذلـــك لتعزيز مهـــارات التحليل والتفكير العلمي واالســـتقصاء وحل المشـــكالت بطرق 

عمليـــة� كمـــا تحتـــوي الخطـــة على مـــواد التقنية الرقميـــة التي تعـــزز القـــدرات العلمية والذهنيـــة للطالب 

وتجعلـــه قـــادًرا علـــى اتخـــاذ القـــرارات، ومن أجل تلبيـــة ميول الطالـــب المختلفة تـــم إدراج المجـــال االختياري 

بمســـاقاته المتنوعـــة لتأهيـــل الطالـــب لاللتحاق بســـوق العمـــل، كما يمكـــن لخريج المســـار العـــام االلتحاق 

مباشـــرة فـــي العديد من برامـــج التعليم العالي مـــا بعد الثانوي والذي يشـــمل: الدبلـــوم، والبكالوريوس 

بمـــا يتناســـب مـــع متطلبات التنميـــة المســـتدامة واحتياجـــات المســـتقبل، أو االلتحاق في وظائـــف يحتاجها 

ســـوق العمـــل بعـــد الحصول على شـــهادات مهنيـــة من خالل دراســـة بعض مـــواد المجـــال االختياري�

ويهدف استحداث المسار العام إلى المساهمة في تحقيق عدة أهداف مثل:

٠١ تكوين الشخصية المسلمة المتمسكة بدينها وأخالقها�

تلبيـــة رغبـــات الطالـــب وميوله وتطويـــر مهاراته عبر برامـــج المجال االختياري التـــي توفر المجال 
واالبتكار� لإلبداع  ٠٣

إكســـاب الطلبـــة القـــدر المناســـب من المعـــارف والمهـــارات التـــي تهيئهم لمواصلة دراســـاتهم 
األكاديميـــة فـــي تخصصـــات متنوعة في ســـوق العمل� ٠٢

تزويـــد الطالـــب بالخبـــرات المناســـبة فـــي المجـــاالت العلمية واإلنســـانية مـــن خالل توفيـــر الفرص 
الدراســـية في عـــدة مجـــاالت اختيارية�   ٠٥

تعزيـــز الدمـــج والتكامليـــة بين المجاالت العلمية واإلنســـانية من خالل توظيـــف مداخل واتجاهات 
متنوعة� تعليمية  ٠٦

رفع مستوى الثقافة والقيم بما يعزز األمن الفكري والرقمي� ٠٤
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ويمكن تمثيل رحلة الطالب في نظام مسارات المرحلة الثانوية بالشكل 
التالي:
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مزايا االلتحاق بالمسار العام 

لتهيئته  واإلنسانية  والعلمية  الشرعية  المجاالت  والمهارات في  المعارف  الطالب  إكساب 

للحياة وسوق العمل، حيث يدرس الطالب مزيًجا متنوًعا من المعارف المختلفة مما ينعكس 

على شخصيته وقدراته المعرفية والمهارية�

المسار متاح في جميع مدارس المملكة مما يسهل من عملية انتقال الطالب 

بين المدارس الثانوية�

إتاحة تحديد مجال اختياري معين ودراسة المواد االختيارية ضمن ذلك المجال والتي تنتهي 

بالحصول على شهادة مهارية أو مهنية وفرصة وظيفية�

احتواء المسار على مواد جديدة تتماشى مع متطلبات العصر ، مثل: التقنية الرقمية 2 ، 

التقنية الرقمية 3 ، علوم األرض والفضاء، المواطنة الرقمية�

التخصصات  في  سواء  الثانوية  المرحلة  إنهاء  بعد  ومتنوعة  متعددة  خيارات  الطالب  لدى 

العلمية أو التخصصات اإلنسانية والتطبيقية�

ــن الـــبـــرامـــج األكـــاديـــمـــيـــة الــعــلــمــيــة� ــرة بـــالـــعـــديـــد مــ ــاشـ ــبـ االلـــتـــحـــاق مـ
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أبرز )المعارف - المهارات-القيم( التي يستهدفها المسار العام 

المبـــادئ الشـــرعية التـــي ينبغـــي اإليمـــان بها 	 

وأداؤهـــا خـــالل هـــذه المرحلـــة العمرية�

مفاهيم المواطنة واالنتماء� 	 

مفاهيم الوسطية�	 

مفاهيم األنظمة والحقوق�	 

مفاهيم الحوار واالتصال�	 

مفاهيـــم اإلبـــداع واالبتـــكار في مجـــاالت اإلنتاج 	 

الرقمي�

المعارف والمفاهيم الرياضيةوتطبيقاتها�	 

الفكـــري 	  واألمـــن  الرقميـــة  والقيـــم  الثقافـــة 

والرقمـــي�

المعارف والمفاهيم الفيزيائية   وتطبيقاتها�	 

المعارف والمفاهيم الكيميائية وتطبيقاتها�	 

المفاهيم الجيولوجية وتطبيقاتها�	 

المعارف والمفاهيم والكفايات اللغوية� 	 

التفكير، والمواطنة الرقمية� 	 

التعاون والمشاركة المجتمعية�	 

أنظمة الحوسبة  والذكاء االصطناعي�	 

مهارات القرن الحادي والعشرين�	 

المهارات الناعمة�	 

المهارات الحياتية المهنية�	 

المهارات الرقمية�	 

مهارات سوق العمل�	 

قيم المواطنة� 	 

قيم المسؤولية� 	 

قيم التميز�	 

 قيم المشاركة�	 

قيم االهتمام� 	 

المعارف

القيم

المهارات
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المجال االختياري

أهمية المجال االختياري

ينفـــرد المســـار العـــام بتقديـــم المجـــال االختيـــاري بينمـــا يقابـــل ذلـــك مـــواد تخصصيـــة فـــي المســـارات 

األخـــرى� ويلتحـــق كل طالـــب مـــن طلبة المســـار العـــام ببرنامـــج  اختياري وفـــق مصفوفة مهـــارات وظيفية 

ويمكـــن أن يحصـــل على شـــهادة إتقان لتلك المهارات بعـــد إتمامها، و تؤهل موضوعـــات المجال االختياري 

الطالـــب بشـــكل مهني لألدوار الوظيفية التي يتطلبها ســـوق العمـــل، وتتنوع التخصصات بحســـب متطلبات 

المنطقـــة التـــي يعيش بهـــا الطالـــب، والمســـارات المفتوحة بالمدرســـة، واإلمكانـــات المتوفـــرة� كما يمكن 

للطالب دراســـة مـــواد المجـــال االختياري بنظـــام التعليـــم عن بعد� 
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المهارات المستهدفة

ويتضمـــن المجـــال االختيـــاري مجموعة موضوعـــات لتعزيز المهـــارات الوظيفية والتقنيـــة واألكاديمية، 

ـــم 
ّ
ومهـــارات القيـــادة، ومهـــارات القـــرن الحـــادي والعشـــرين� ويتـــم ذلـــك مـــن خـــالل اعتمـــاد طريقـــة التعل

القائمـــة علـــى الممارســـة والتـــي تســـهم بشـــكل إيجابـــي فـــي تنمية المهـــارات المســـتهدفة فـــي مجال 

معيـــن، والحصـــول علـــى شـــهادة تثبت كفـــاءة الطالـــب في هـــذا المجال� 
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المواد التي سيدرسها الطالب في  سنتي المسار العام

مواد
 علمية وتطبيقية 

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

األحياء

علوم األرض 
والفضاء

التقنية الرقمية

مواد 
شرعية

التوحيد

الفــقــــه

مواد 
 إنسانية

الدراسات 
االجتماعية

 المواطنة الرقمية

الدراسات النفسية 
واالجتماعية

التاريخ

الجغرافيا 

الكفايات اللغوية

الدراسات األدبية

اللغة العربية

اللغة اإلنجليزية

مواد مهارية 

الفنون

المهارات الحياتية

البحث ومصادر 
المعلومات

اللياقة والثقافة 

الصحية

التربية الصحية 
والبدنية
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مجاالت التعلم في السنتين الثانية والثالثة:
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وصف مواد السنتين الثانية والثالثة:

المواد الجديدة التي أدخلت على الخطة الدراسية: 

 التقنية الرقمية، المواطنة الرقمية، ، اللياقة والثقافة الصحية، الفنون،علوم األرض والفضاء، ومشروع 

التخرج�

التقنية الرقمية:

مادة تهتم بأســـس األجهزة والمواد الرقمية، والبرمجيات ومفاهيمها وتطبيقاتها�والمعرفة العميقة 

بكيفيـــة عمـــل األنظمـــة الرقمية، والمهـــارات الالزمة لتصميمهـــا وبرمجتها وتطويرها، واالســـتخدام األمثل 

للتطبيقـــات الرقميـــة في جميع جوانـــب الحياة، ودمجها مع مجـــاالت التعلم األخرى�

المواطنة الرقمية:

 تهـــدف المـــادة إلـــى تعريـــف الطـــالب بمفهـــوم المواطنـــة الرقميـــة، والقضايـــا اإلنســـانية والثقافيـــة 

واالجتماعيـــة المتعلقـــة بالتقنية وممارســـة الســـلوك القانوني واألخالقـــي، واإلطـــار المفاهيمي للجرائم 

اإللكترونيـــة، وتعريفهـــا، وتطورهـــا، وخصائصهـــا، وأنواعهـــا، وأصنافهـــا، والتشـــريعات القانونيـــة للجرائـــم 

اإللكترونيـــة، ونظـــام مكافحـــة جرائـــم المعلومات في المملكـــة العربية الســـعودية، والحقـــوق والواجبات 

الواجـــب توافرهـــا لضمان تعزيز المواطنة، ومعرفة دور مؤسســـات المجتمع المدني لإلســـهام في تنمية 

المواطنة�  قيـــم 

اللياقة والثقافة الصحية:

 تهـــدف مـــادة اللياقـــة والثقافة الصحية إلـــى تزويد الطلبـــة بالمعــــــارف والمهارات واالتجاهـــات الالزمة 

التخـــاذ قــــــرارات صحية مدى الحيــــــاة� وتركــــــز المــــــادة علــــــى الحفاظ علــــــى الصحة الشــــــخصية واللياقــــــة 

البدنيــــــة وتعزيزهمــــــا، والوقايـــة من األمـــراض واإلصابات، وخلق بيئـــات آمنة، وتجنب أو تقليل الســــــلوكيات 

الخطــــــرة المتعلقة بالصحة، وتقديــــــم تجـــارب تعلــــــم واقعية مع تطبيقات شــــــخصية للمعرفة والمهـــارات 

الصحيـــة القائمــــــة علـــى األبحـــاث العلميــــــة فـــي المواقــــــف ذات الصلـــة� وتســـتهدف المـــادة تقديـــم عدة 

مفاهيـــم تعـــزز الجانب المعرفـــي والمهاري والقيمـــي لدى الطالب، مثـــل: مفهوم الصحـــة ونمط الحياة 

الصحـــي، والممارســـات الصحية الشـــخصية، وممارســـة النشـــاط البدني المرتبـــط بالصحة، والغـــذاء الصحي، 

والوقايـــة من األمـــراض المزمنة� 
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الفنون:

تقـــدم المـــادة للطلبـــة خبـــرة في فروع مـــن الفنـــون، تتمثل في الفنـــون البصريـــة، والرقميـــة، واألدائية، 

والتصميـــم، فتتنـــاول المـــادة األفـــكار االبداعيـــة والمفاهيميـــة والمهارة الفنيـــة، لمســـاعدة الطالب على 

تقديـــر البعـــد الجمالي والثقافـــي للمنتجات الفنية وجوانبهـــا النفعية، عبر عمليتي إنتاج الفن واالســـتجابة 

لـــه، وتجمـــع المادة بيـــن الجوانب النظريـــة والعملية�

علوم األرض والفضاء:

يهـــدف هـــذا المقرر لتزويد الطلبـــة بالمعارف المتعلقة بعلـــوم األرض، وهذا العلم يتعامـــل مع التكوين 

المـــادي لـــألرض والتفاعـــالت في باطنها، وتشـــمل علوم األرض أربعة فروع رئيســـية هـــي؛ الغالف الصخري، 

 ،
ً
والغـــالف المائـــي، والغـــالف الجـــوي، والغالف الحيـــوي، حيث ينقســـم كل منها إلـــى مجاالت أكثـــر تخصصا

وكذلـــك تعريـــف الطلبـــة بعلـــوم الفضاء وتشـــمل كل ما له عالقة بدراســـة الفضـــاء والفضاء الكوني بشـــكل 

عـــام باســـتثناء دراســـة كوكب األرض، أي كل ما هو خـــارج نطاق مجال كوكب األرض يدخـــل في نطاق الفضاء 

وعلومه�  
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يج المسار العام خيارات التعليم ما بعد الثانوي لِخرِّ

في نقلة نوعية مهمة في عصر التعليم الســـعودي تم تطوير المناهج وتقســـيم الفصول الدراســـية 

إلـــى ثالثـــة فصول؛ لمواكبة خطـــط المملكة ورفع مســـتوى التنافســـية العالمية وإتاحة الفـــرص المتعددة 

لتأهيـــل الطلبـــة إلكمـــال دراســـتهم في مســـتوى الدبلـــوم والبكالوريـــوس فـــي التخصصـــات ذات العالقة� 

باإلضافـــة إلـــى إتاحـــة الفـــرص للطلبة للحصـــول على شـــهادات مهارية أو مهنية تســـاعدهم علـــى التوجه 

مباشـــرة لســـوق العمل وتلبية متطلباته�

١٢٣
التوجه إلى سوق العمل كليات دبلومات

مستوى

)٤(

مستوى

)٥(

مستوى

)٦(

فرص خريج المسار العام 
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يج نظام المسار العام  خيارات ِخرِّ
بحسب التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والتصنيف الموحد للمهن

برامج الدبلوم المشارك العام

برامج الدبلوم المشارك المهني

الدبلوم المشاركالمستوى )٤( 

مدة البرنامج: 
 سنة� 	 

م قد تكــــــون امتـــداًدا للتعليم العــــــام بعـــد المرحلة الثانويــــــة، أو 	 
ّ
يرتبــــــط بمجـــاالت تعل

لغـــرض التأهيـــل للتوظيف فـــي أحد المجـــاالت اإلداريـــة أو المهنية التي تتطلب خبــــــرة 
محدودة�  متخصصـــة 

متطلبات االلتحاق بالمستوى ٤ 

شهادة تعليم ثانوي	 

يج المسار العام االلتحاق بها:  أمثلة على الدبلومات التي يمكن لِخرِّ

دبلوم البرمجة وقواعد البيانات )نوع 	 
الثانوية علمي أو ما يعادلها(�

دبلوم األنظمة�	 

دبلوم المحاسبة�	 

دبلوم األعمال المصرفية�	 

دبلوم التسويق�	 

دبلوم السكرتارية الطبية�	 

دبلوم في الوسائط المتعددة التفاعلية�	 

دبلوم البرمجة وقواعد البيانات�	 

دبلوم االتصاالت وشبكات الحاسب�	 

دبلوم الحاسب اآللي ونظم 	 
المعلومات�

دبلوم فني صحة الفم واألسنان�	 

دبلوم التمريض العام�	 

دبلوم السكرتارية والنسخ الطبي�	 

تؤهل الطالب لدراسة المستوى 5 )الدبلومات المتوسطة( والمستوى 6 )البكالوريوس(�	 

تؤهل الطالب للدخول  إلى سوق العمل مباشرة�	 
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دبلوم متوســـط عام�

دبلوم متوســـط مهني�

الدبلوم المتوسطالمستوى )٥( 

تؤهل لدراسة المستوى 6 )برامج البكالوريوس(�	 

تؤهل للدخول في سوق العمل مباشرة نظًرا لطبيعتها التقنية العملية� 	 

مدة البرنامج: 
سنتان� 	 

60 ساعة كحد أدنى إلكمال هذا المستوى�

متطلبات االلتحاق بالمستوى ٥ 

شهادة تعليم ثانوي أو شهادة دبلوم مشارك )مستوى 4(�	 

يج المسار العام االلتحاق بها:  أمثلة على التخصصات التي يمكن لِخرِّ

تخصصات الكليات التطبيقية �	 

الحوسبة التطبيقية ) مسار شبكات (�	 

الحوسبة التطبيقية ) مسار األمن السيبراني (�	 

تخصصات البرمجة�	 

العلوم الصحية�	 

الصحة العامة �	 

)التوجه التقني المهني، الكليات التطبيقية(
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برامج البكالوريوس وما يعادلها�

الجامعاتالمستوى )٦( 

شـــهادة المســـتوى 6 )البكالوريـــوس األكاديمـــي( تؤهل لدراســـة المســـتوى 7 )الماجســـتير(� أما 	 
البكالوريـــوس الفنـــي فـــال يؤهل لمســـتوى أعلى� 

تؤهل شهادة المستوى 6 الطالب لالتجاه لسوق العمل مباشرة�	 

مدة البرنامج: 

 3- 5 سنوات بكالوريوس أكاديمي في أحد فروع مجاالت المسار العام�	 

أو 5 سنوات بكالوريوس فني في أحد فروع مجاالت المسار العام�	 

متطلبات االلتحاق بالمستوى ٦ 

شهادة تعليم ثانوي أو شهادة دبلوم مشارك أو متوسط� 	 

اجتياز اختبارات قياس�	 

يج المسار العام االلتحاق بها: أمثلة على تخصصات البكالوريوس التي يمكن لِخرِّ

التخصصات اإلنسانية�	 

  تخصصات كليات العلوم الطبيعية 	 
والرياضيات واإلحصاء�

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات� 	 

تخصصات البرمجة�	 

األمن السيبراني�	 

الصحية التطبيقية�	 

جيولوجيا األرض�	 

البيولوجيا�	 

العلوم الطبية التطبيقية�	 

التخصصات الهندسية�	 

)التوجه األكاديمي(
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بعد اجتياز المســـار العام في المرحلة الثانوية والحصول على الشـــهادات المهنية أو المهارية 	 
من المجال االختياري

التوجه نحو سوق العمل مباشرة

يج المســـار العام التخصص بهـــا بعد التأهيل 	  أمثلـــة علـــى المجاالت التي يمكن لِخرِّ
المناسب:

 وظائف الدعم اللوجستي في مجاالت مثل:	 

النقل والتخزين والتصنيع، المعلومات واالتصاالت، ومجال البيع بالجملة والتجزئة�

 الوظائف المساعدة في مجاالت عدة مثل: 	 

-  مجال الهندسة واالتصاالت 

برمجة التطبيقات - التصميم الجرافيكي - تقنيات التصوير الفوتوغرافي�

-  مجال إدارة األعمال والخدمات

التسويق العام والرقمي -تصميم المطبوعات التسويقة�

-  مجال الصحة

الرعاية الصحية- السجالت الطبية�

-  مجال السياحة والضيافة

تشمل فنون الطهي واألعمال الفندقية�

 أعمال خاصة: 	 

ـــا االســـتفادة من الشـــهادات التـــي يحصل 
ً

يـــج مـــن المســـار العـــام أيض يمكـــن للطالـــب الِخرِّ
عليهـــا فـــي إنشـــاء مشـــاريع تجاريـــة فـــي مجـــاالت مختلفة� 



مسار علوم 
الحاسب 

والهندسة

علوم الحاسب 
والهندسة
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المقدمة

المسار العام 

مسار علوم الحاسب 
مسار إدارةوالهندسة 

األعمال

المسار الشرعي

مسار الصحة والحياة

يحظـــى نظـــام التعليم في المملكة العربية الســـعودية باهتمام عاٍل ونوعي في جميع مســـتوياته، 

يصحبـــه تغييـــرات تطويريـــة فـــي أنظمتـــه وبرامجـــه وأدواتـــه؛ بهـــدف تلبيـــة االحتياجـــات التنمويـــة الواعدة 

للمجتمـــع فـــي رؤيـــة 2030، وُيعـــد نظـــام المســـارات فـــي التعليـــم الثانـــوي أحد المبـــادرات النوعيـــة التي 

يعـــول عليهـــا فـــي إحـــداث نقلـــة نوعية فـــي نظـــام التعليـــم الثانـــوي، لكـــون المرحلـــة الثانوية مـــن أهم 

المراحـــل الدراســـية فـــي التعليم العـــام، والتـــي تعد الطالـــب للحياة�

حيـــث ســـعت وزارة التعليـــم إلـــى اســـتحداث نظام المســـارات فـــي المرحلـــة الثانويـــة، لتحويـــل الطالب 

إلـــى مشـــارك ومنتـــج للعلـــوم والمعارف، مع إكســـابه المهـــارات والخبرات الالزمة الســـتكمال دراســـته في 

تخصصـــات تتناســـب مع ميولـــه وقدراته أو االلتحاق بســـوق العمـــل أو الحصول على شـــهادات مهنية، كما 

يتضمـــن النظـــام عدة مواد مســـتحدثة تلبـــي احتياجـــات القطاعات المســـتهدفة لوظائف المســـتقبل�

 ويتكـون نظـام المسـارات فـي التعليـم الثانـوي مـن سـنة أولـى مشـتركة يلتحـق بهـا جميـع الطلبـة 

تليهـا سـنتان يتـم فيهـا توزيـع الطلبـة وفـق الضوابـط والمعاييـر إلـى خمـس مسـارات رئيسـة هـي: 
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 مـــن برنامجي 
ً
وتنبثــــــق رؤيــــــة ورســــــالة وقيـــم نظـــام المســــــارات من رؤيــــــة المملكـــة 2030، وتحديدا

تنميـــة المـــوارد البشـــرية، باإلضافـــة إلـــى أهـــداف التنمية المســـتدامة، حيـــث تتبنــــــى وزارة التعليم رؤيــــــة 

 وعالـــي الجودة، بكوادر 
ً
واضحـــة تهــــــدف إلى أن يكون التعليم في المملكــــــة العربية الســــــعودية متميزا

، كمــــــا تركــــــز رســــــالة وزارة التعليم 
ً
 عالميا

ً
تعليميـــة مؤهلـــة لبنـــاء مواطن معتز بقيمه الوطنية ومنافســـا

على إتاحــــــة التعليــــــم للجميــــــع ورفع جــــــودة عملياتــــــه ومخرجاته، وتطويــــــر بيئة تعليميــــــة محفزة على 

اإلبـــداع واالبتـــكار لتلبيـــة متطلبـــات التنميـــة، وتحســــــين حوكمـــة نظـــام التعليـــم وتطويـــر مهـــارات وقدرات 

منســـوبيه، وتزويـــد المتعلميـــن بالقيم والمهارات الالزمـــة ليصبحوا مواطنين مســـؤولين ومنتجين قادرين 

علـــى اتخـــاذ القـــرارات الذكيـــة التي تفيدهـــم في حياتهـــم الشـــخصية والتعليميـــة والمهنية�

ويعتبـــر مســـار علـــوم الحاســـب والهندســـة من المســـارات المســـتحدثة فـــي المرحلة الثانويـــة والذي 

يســـهم فـــي تحقيـــق رؤية المملكة 2030 من خالل االســـتثمار في رأس المال البشـــري وضمـــان المواءمة 

بيـــن مخرجـــات التعليـــم وســـوق العمل، وتحســـين جاهزية الشـــباب للدخول لســـوق العمل، وذلـــك من خالل 

تكويـــن اتجاهـــات إيجابيـــة نحـــو التخصصـــات فـــي مجالي علـــوم الحاســـب والهندســـة، وتزويد الطلبـــة بالحد 

 في ظـــل الثـــورة العلمية 
ً
األدنـــى مـــن المهـــارات الرقميـــة والهندســـية الالزمـــة لســـوق العمـــل، خصوصـــا

 علـــى جميع جوانـــب الحياة، 
ً
 كبيـــرا

ً
والتقنيـــة الكبيـــرة التـــي يعيشـــها العالـــم اليـــوم، والتـــي كان لهـــا تأثيرا

حيـــث اتســـعت في الســـنوات األخيرة مجاالت العمل في الحاســـب لــــ: )البرمجة واإلنترنت ، أمـــن المعلومات، 

تقنيـــات االتصـــاالت��� إلخ(، كما اتســـعت مجاالت العمل في الهندســـة لــــ: )ميكانيكية، كيميائيـــة، إلكترونية ��� 

إلـــخ (، ولذلـــك فـــإن نطـــاق العمل في هـــذه المجـــاالت يحتاج إلـــى الكثير مـــن المختصين�

كمـــا أنـــه في العصـــر الحالي يزيـــد االعتماد على التقنيـــات الحديثـــة والحلول الرقميـــة المعتمدة على 

ـــرد، وعلـــى رأس هـــذه المعارف والعلـــوم ) علـــم البيانـــات، وإنترنت 
ّ
علـــوم الحاســـب والهندســـة بشـــكل مط

األشـــياء، والذكاء االصطناعي، واألمن السيبراني، والهندســـة، وهندسة البرمجيات، والتصميم الهندسي(، 

ودخلـــت هـــذه التقنيـــات والحلول في كافـــة نواحي الحياة ومجـــاالت التنمية، لذلك من الـــالزم مواكبة هذا 

ـــن الطالـــب من اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة إلى مناهـــج تتيح 
ّ
التقـــدم والتحـــول مـــن مناهـــج تقليديـــة تمك

للطالـــب اســـتيعابها ثـــم إنتاجها، ممـــا يؤول في النهاية إلى إنشـــاء جيـــل منتج للحلول التقنية ومســـاهم 

 من جيل مســـتهلك فقط لهـــذه التقنيات� 
ً
فـــي بنـــاء مجتمـــع يدعم اإلبـــداع واالبتكار بـــدال

وتنطلـــق فلســـفة المســـار مـــن التطورات المتســـارعة فـــي مجالي علوم الحاســـب والهندســـة والتي 

تتطلـــب مواكبـــة متســـارعة لمتطلبـــات القـــرن الحـــادي والعشـــرين بمـــا يواكـــب احتياجـــات ســـوق العمـــل 

ومتطلبـــات التنميـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وذلـــك مـــن خـــالل تعزيز مهـــارات المســـتقبل لدى 

الطلبـــة )التفكيـــر الناقـــد- التواصل، توظيـــف التقنية في الحياة، المســـاهمة في بناء المشـــاريع��إلخ(، حيث 

أن المرحلـــة الحاليـــة تتطلب إكســـاب الطلبة مهارات حاســـوبية وهندســـية تعزز مهارات التفكير المحوســـب 

كأحـــد المهـــارات الرئيســـة في القـــرن الحادي والعشـــرين�
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كمـــا يســـعى هـــذا المســـار إلـــى تنشـــئة جيـــل منتـــج للحلـــول الرقميـــة، وواعـــي بأساســـيات الهندســـة 

وتطبيقاتهـــا وتقنياتها، وال يكتفي باالســـتخدام واالســـتهالك لتلـــك التقنيات، بل يتعدى ذلـــك، حيث يعتمد 

هـــذا المســـار على الربط بيـــن تدريس الرياضيات والعلوم األساســـية كالفيزياء والكيمياء وتدريس الحاســـب 

ن الطالب من اكتســـاب المهارات والمعارف 
ّ
و الهندســـة من خالل أمثلة حية ملموســـة، وبهذا التكامل يتمك

التـــي تجعلـــه قـــادر على ابتـــكار حلول تقنية وهندســـية لمشـــاكل بيئتـــه الحقيقيـــة، مما يؤهله الســـتكمال 

دراســـته األكاديميـــة فـــي تخصصـــات علـــوم الحاســـب والهندســـة، التي تشـــكل النســـبة الكبرى مـــن وظائف 

المســـتقبل، مـــع إمكانيـــة أن يتجـــه لســـوق العمل إما بشـــكل مباشـــر، أو بعـــد انخراطه في برامـــج تخصصية 

قصيـــرة بعـــد المرحلة الثانوية، تســـاعده فـــي االلتحاق بوظائف تتناســـب مع المهارات المكتســـبة في هذه 

المرحلة�

ويعمـــل مســـار علوم الحاســـب والهندســـة على ســـد العجز في هـــذا المجال من ســـوق العمل وذلك 

بإنشـــاء جيـــل يتمتـــع بالمهـــارات والصفات المتماشـــية مـــع تحديات الثـــورة الصناعيـــة الرابعة، ليســـهم في 

 في ذلك إلـــى المعايير 
ً
تحقيـــق األهـــداف االســـتراتيجية لرؤيـــة المملكة العربية الســـعودية 2030 مســـتندا

العالميـــة واإلقليميـــة والمحلية المحددة لتدريس علوم الحاســـب والهندســـة في التعليـــم العام، ومنها 

معاييـــر ISTE و CSTA ، كما يهدف مســـار علوم الحاســـب والهندســـة إلـــى تعزيز قيم العمل والمســـؤولية 

واألمانـــة العلميـــة، ومســـايرة التقـــدم الســـريع فـــي المجـــال المعرفـــي والتقنـــي الـــذي أصبح من ســـمات 

العصـــر، وتقليـــل الفجـــوة بيـــن ما يقـــدم للطلبة مـــن خبـــرات تربوية فـــي التعليم الثانـــوي، وبيـــن متطلبات 

ســـوق العمل�

وجـــاءت هـــذه الوثيقـــة لتقديـــم نبـــذة عن مســـار علـــوم الحاســـب والهندســـة للطلبـــة وأوليـــاء األمور، 

وجميـــع المهتميـــن بالمســـار، مـــن حيـــث أهـــداف المســـار ومزايـــاه ودوافـــع إنشـــائه، وخططـــه الدراســـية، 

والتجســـير وشـــروط التخـــرج، وخيـــارات الطالـــب بعد االنتهاء من المســـار ســـواء فـــي المجـــال األكاديمي أو 

العمل� ســـوق 
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تم إنشـاء مسـار علوم الحاسـب والهندسـة بعد االطالع على العديد من الدراسـات والتقارير التي أثبتت 

الحاجة إلى إنشـاء هذا المسـار لعدة أسـباب ودوافع تتمثل فيما يلي:

الدوافع المعرفية:

التقدم السريع في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات� 	

الحاجة إلى إكساب الطالب المهارات التقنية والهندسية� 	

الحاجة إلى إكساب الطالب مهارات التفكير المحوسب� 	

الدوافع االقتصادية:

 لخريجـي  	
ً
تسـعى المملكـة إلـى دعـم الشـركات الهندسـية والتقنيـة الناشـئة وهـذا سـيكون عونـا

والهندسـة� الحاسـب  مجـاالت 

تتجـه المملكـة إلـى بنـاء مشـاريع ضخمـة ضمـن رؤيـة 2030 وهـذا سـيتطلب خريجيـن فـي مجـاالت  	
الهندسـة�

الحاجــة لوجــود كــوادر هندســية لتســاعد فــي ازدهــار الصناعـة والمشـاريع بمــا يسهم في تحقيق  	
مسـتهدفات رؤيـة المملكـة 2030�

الحاجة إلى المواءمة بين مخرجات التعلم واحتياجات سوق العمل� 	

الدوافع التعليمية:

الحاجـة إلـى مناهـج تعليميـة تطبيقيـة لتضميـن المهـارات الجديـدة التـي تتطلبهـا الثـورة التقنيـة  	
والصناعيـة�

الحاجة إلى وجود نظام مرن في مسارات التعليم الثانوي� 	

الحاجة إلى وجود أساليب تعليمية جديدة� 	

عـدم وجـود مـواد حاليـة تتناسـب مـع المسـتوى المعرفـي العالمـي والمحلـي فـي مجـال الحاسـب  	
والهندسة�

ضعف أداء الطلبة في االختبارات التحصيلية العالمية والمحلية� 	

الحاجة إلى تزويد الطلبة بالمهارات في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات� 	

الدوافع التربوية:

إمكانياتهـم  	 مـع  تتناسـب  مسـارات  إلـى  وتوجيههـم  الطلبـة  ورغبـات  ميـول  مراعـاة  إلـى  الحاجـة 
والتسـرب� والغيـاب  التربـوي  الهـدر  مـن  للحـد  وقدراتهـم 

السعي إلى إيجابية المتعلم في الموقف التعليمي� 	

دوافع إنشاء مسار علوم الحاسب والهندسة
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الحاجـة إلـى تعزيـز مهـارات القـرن الحـادي والعشـرين لـدى الطالـب، مثـل: التواصـل، التفكيـر الناقـد،  	
حـل المشـاكل، القيـادة، العمـل ضمـن الفريـق�

الدوافع االجتماعية:

الحاجـة إلـى حـل مشـكلة زيـادة النمـو السـكاني وزيـادة عـدد الخريجيـن الـذي يسـبب ضغـط علـى  	
سـوق العمـل، مـن خـالل زيـادة عـدد الملتحقيـن بالتعليـم التقنـي، وزيـادة المؤهليـن القادريـن علـى 

االلتحـاق بسـوق العمـل�

الحاجـة إلـى حـل مشـكلة البطالـة، ورفـع إنتاجيـة العمالـة الوطنيـة مـن خـالل فتـح المسـار الهندسـي  	
والحاسـوبي والـذي يسـاعد علـى تأهيـل وتدريـب الطلبـة�

األدنـى مـن  	 الحـد  بتوفيـر  اإللكترونيـة  الحوكمـة  الحيـاة وتنفيـذ متطلبـات  رفـع جـودة  إلـى  الحاجـة 
المجتمـع� أفـراد  لـدى  التقنيـة  المهـارات 

الحاجـة إلـى تحقيـق مبـدأ االسـتدامة التربويـة )تشـجيع التعليم المسـتمر( والمحافظـة على طاقات  	
وكـوادر المجتمع واالسـتفادة منهم�

تغيـر رؤيـة المجتمـع نحـو مواصلـة الدراسـة الجامعيـة بعـد المرحلـة الثانويـة، وتقبـل االنضمـام إلـى  	
سـوق العمـل وهـذا يتطلـب إكسـاب الطلبـة المهـارات الجديـدة التـي يتطلبهـا سـوق العمـل ومنهـا 

مهـارات: الحاسـب والتقنيـة والهندسـة�

الحاجـة إلـى توظيـف التكنولوجيـا والهندسـة بصـورة وظيفيـة تسـهم فـي تحسـين أنمـاط حياتنـا  	
اليوميـة�
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رحلة الطالب التعليمية في مسار علوم الحاسب 
والهندسة
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رؤية  تحقيق  في  لإلسهام  والهندسية  والتقنية  الرقمية  والمهارات  المعارف  الطالب  إكساب 
المملكة 2030 في التحول الرقمي والتقني�

 تأهيل الطالب لمواصلة التعليم الجامعي في تخصصات متوافقة مع وظائف المستقبل األكثر 
، مثل:) البرمجة، تطوير التطبيقات، وتحليل البيانات، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، 

ً
طلبا

الهندسة الكهربائية، هندسة األتمتة والتحكم(�

احتواء المسار على مواد تقنية وهندسية جديدة تواكب التقدم التقني، مثل: )إنترنت األشياء، 
الذكاء االصطناعي، علم البيانات، الهندسة، التصميم الهندسي، هندسة البرمجيات(�

إكساب الطالب الوعي الرقمي بالهجمات التقنية ومخاطرها وكيفية مواجهتها�

إكساب الطالب الوعي بالمجاالت االقتصادية المتعلقة بالتقنية ومهاراتها�

إكساب الطالب الوعي بالمجاالت الهندسية وأسسها وتطبيقاتها�

أو  الحاسب  تخصصات  في  سنتان(  أو  )سنة  المدى  قصيرة  برامج  في  االلتحاق  للخريجين  يمكن 
الهندسة والمطلوبة في سوق العمل�

يسهم في تعزيز جوانب االبداع واالبتكار في مجالي علوم الحاسب والهندسة�

مواكبة هذا المسار للتطورات االقتصادية في المملكة، حيث تسعى المملكة إلى ضخ استثمارات 
في الشركات العالمية والتقنية الناشئة، وهذا سيتطلب خريجين في مجاالت الحاسب والهندسة، 

وبالتالي تكون هذه المشاريع فرًصا لطلبة المسار في المستقبل�
٠٩

مزايا االلتحاق بمسار علوم الحاسب والهندسة 

٠٨

٠7

٠٦

٠٥
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المعارف والمهارات والقيم لمسار علوم 
الحاسب والهندسة

: المعارف التقنية
ً
أوال

هي المعارف والمفاهيم والمصطلحات األساسية في مجال علوم الحاسب�

في المرحلة االبتدائية يتم التركيز على المعارف التالية:

إنترنت األشياء علم البيانات

تواصـــل األجهزة عبر اإلنترنت ومـــا يرتبط بها من مكونات: 
إنترنت األشياء، وتطبيقاتها، ومجاالتها�

معرفة وفهم وتحليل البيانات الضخمة، وتطوير منتجات 
مرتبطة بالبيانات، واالستفادة منها في حل المشكالت�

المعارف الرقمية األساسية
 ) التعرف على األجهزة -التعرف على البرامج(

المعارف العلمية والرياضية األساسية
 ) الجمع، الطرح، الوسيط، المنوال(

مادة علم البيانات 

مادة الرياضيات 

الفصل الدراسي ٤

السنة الثانية

مادة إنترنت األشياء 

مادة المهارات الرقمية 

الفصل الدراسي ٥ و ٦

أساسيات البرمجة
المعارف ذات االرتباط المباشر بالتقنية 

كـ  )أساسيات الحاسب – معالجة 
النصوص(

المعارف العلمية والرياضية بشكل 
أعمق كـ)المعادالت – العمليات 

على األعداد الصحيحة(

مادة المهارات الرقمية مادة الحاسب وتقنية المعلوماتمادة الرياضيات

في المرحلة المتوسطة يتم التركيز على المعارف التالية:

المرحلة الثانوية  
في السنة الثانية يتم التركيز على المعارف التالية:
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: المعارف الهندسية
ً
ثانيا

هي المعارف والمفاهيم والمصطلحات األساسية في مجال الهندسة�

أساسيات الهندسة التطبيقات الهندسية  التصميم الهندسي

 معرفة مفهوم الهندسة وأهمية
 دراستها، ومجاالتها وتخصصاتها،

 والفرص الوظيفية لها، ودورها في
حل المشكالت الحياتية

 معرفة كيفية اختيار المواد واألدوات
 الهندسية المناسبة، واستخدام

 تقنيات وتطبيقات الرسم الهندسي
والطباعة ثالثية األبعاد

 معرفة مبادئ التصميم
 الهندسي، والمعايير الهندسية،

 ومراحل التصميم الهندسي،
 وبرامج وتقنيات الرسم

الهندسي

السنة الثالثة السنة الثانية

مادة هندسة البرمجيات مادة الهندسة 

الفصل الدراسي 7 الفصل الدراسي ٤

مادة التصميم الهندسي

الفصل الدراسي ٨

في السنة الثالثة: يتم التركيز على المعارف التالية:

الفصل الدراسي 7 و ٨

السنة الثالثة

الفصل الدراسي ٩

األمن السيبراني الذكاء االصطناعي

 حماية األنظمة، حماية البرامج والشبكات، حماية
 البيانات الشخصية الرقمية، والهجمات اإللكترونية

ومواجهتها

 األجهزة واألنظمة التي تحاكي الذكاء البشري، وما
يرتبط بها من تطبيقات الذكاء االصطناعي ومجاالته

مادة األمن السيبراني مادة الذكاء االصطناعي 
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: المهارات التقنية
ً
ثالثا

هي المهارات الوظيفية األساسية الستخدام األجهزة والخدمات والتطبيقات الرقمية

تحليل البيانات

Office استخدام برامج

البرمجة

استخدام تقنيات الذكاء 
االصطناعي في إنتاج 

حلول ذكية

استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي

أتمتة العمليات إدارة الهوية الرقمية
الروبوتية

تطوير التطبيقات

يتم تحقيق هذه المهارات من خالل:

�א����א�� �א�� ������  א�

��א�� �א�� א��כא� א�	
�א�

��א�� �א�� ��� א���א�א�
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: المهارات الهندسية
ً
رابعا

هي المهارات الوظيفية األساسية الستخدام أدوات وتطبيقات التصميم الهندسي

استخدام برامج 
الرسم الهندسي

استخدام تطبيقات 
التصميم الهندسي 

الرقمي

الطباعة باستخدام 
الطابعة ثالثية األبعاد

يتم تحقيق هذه المهارات من خالل:

الواجبات والتكاليف 

المطلوب تنفيذها 

من الطلبة

دراسة مادة هندسة البرمجيات دراسة مادة الهندسة 

دراسة مادة التصميم الهندسيدراسة مادة مشروع التخرج
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: مهارات القرن الحادي والعشرين
ً
خامسا

هي مجموعة المهارات والقدرات الالزمة للنجاح والعمل في القرن الحادي والعشرين

توظيف التفكير الناقد 
في مجاالت الحاسب 

والهندسة. 

استخدام التقنية 
كأداة للبحث والتنظيم 

والتقويم.

استخدام التقنية لإلنتاج 
اإلعالمي.

القدرة على التفاعل 
االجتماعي.

القدرة على الوصول 
إلى المعلومات 
بفاعلية وكفاءة.

القدرة على التواصل.

يتم تحقيق هذه المهارات من خالل:

استخدام طرق 

تدريس تساعد على 

االستنباط واالستنتاج 

والنقد والتحليل�

تكليف الطلبة 

بمشاريع تعلم 

هادفة تعتمد على 

إثارة األسئلة وطلب 

حلول للمشكالت�

تقسيم الطلبة إلى 

مجموعات عمل 

وتحديد أدوارهم�

دراسة المواد 

العلمية والتقنية 

والهندسية�

حصص اإلتقان�
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: مهارات العمل
ً
سادسا

مجموعة المهارات األساسية المطلوبة للعمل مع األفراد والمجموعات بشكل فعال�

القدرة على إدارة الوقت

القدرة على إدارة العمليات

القدرة على التخطيط

القدرة على إدارة العالقات

يتم تحقيق هذه المهارات من خالل:

الحرص على تسليم 

التكاليف وفق 

المعايير والوقت 

المحدد

التخطيط إلنتاج حلول 

رقمية في المواد 

التقنية

العمل التطوعي

دراسة مادة 

التصميم الهندسي 

يركز على تحديد 

المشكلة بشكل 

إجرائي، وتصميم 

الحلول لها�

دراسة مادة مشروع 

التخرج ومتابعة 

التنفيذ على مراحل
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: القيم
ً
 سابعا

المشاركة

العمل بروح الفريق

المسؤولية

األصالة

المبادرة

األمانة العلمية

التعاون
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السنة األولى المشتركة | الصف األول الثانوي
الخطط الدراسية

هـــي ســـنة تمهيديـــة يتـــم فيهـــا اإلعـــداد العـــام للطالـــب وتهيئتـــه لاللتحـــاق بالمســـارات عبر 
عمليـــات التســـكين، والتي تحدد مســـار الطالب الذي يتناســـب مع ميوله واتجاهاتـــه وقدراته، 

بحيـــث يكمـــل الطالب الســـنتين التاليتيـــن في المســـار المحدد�

عدد الحصص األسبوعية المواد المجال م

8 القرآن الكريم وتفسيره، الحديث العلوم الشرعية 1

10 الكفايات اللغوية اللغة العربية 2

5 الدراسات االجتماعية العلوم االجتماعية 3

15 اللغة اإلنجليزية اللغات األجنبية 4

33 الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، األحياء، علم البيئة العلوم والرياضيات 5

9 التقنية الرقمية علوم الحاسب 6

3 المعرفة المالية العلوم اإلدارية 7

13
 التفكير الناقد ، التربية الصحية والبدنية، التربية 

المهنية
المهارات 8

مجاالت التعلم في السنة األولى المشتركة

المجال
المجموع والوزن النسبي

مجموع 

الحصص

مجموع 

الساعات

الوزن 

النسبي

58�39 38380العلوم الشرعية واإلنسانية

75�4242043العلوم الطبيعية والتطبيقية

13�3303العلوم اإلدارية

54�1313013المهارات

المجموع الكلي للحصص 
والساعات

96960100

39.58
43.75
3.13
13.54

العلوم الشرعية واإلنسانية

العلوم الطبيعية والتطبيقية

العلوم اإلدارية

املهارات

39.58
43.75
3.13
13.54

العلوم الشرعية واإلنسانية

العلوم الطبيعية والتطبيقية

العلوم اإلدارية

املهارات
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السنة الثانية والثالثة لمسار علوم الحاسب 
والهندسة:

تتكون الخطة الدراســـية للمســـار من ســـت فصول دراســـية، ومجموع الحصص الدراســـية لكل فصل )32( 

حصـــة، وعـــدد المـــواد الدراســـية لكل فصل دراســـي فـــي الســـنة الثانيـــة )7(، وفي الســـنة الثالثـــة )7( مواد 

للفصليـــن الســـابع والتاســـع، و)8( مواد للفصل الثامـــن� ويبلغ العدد اإلجمالي للمـــواد المنفصلة والممتدة 

)11( مـــادة في الســـنة الثانيـــة، و)14( مادة في الســـنة الثالثة�

المــواد التــي سيدرســها الطالــب فــي الســنة الثانيــة مســار علــوم 
الحاســب والهندســة:

مواد العلوم 
الطبيعية

 والتطبيقية

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

مواد العلوم 
الشرعية 
واإلنسانية

التوحيد

مواد تخصصية مواد 
مهارية 

إنترنت األشياءاللياقة والثقافة الصحية

علم البيانات

اللغة اإلنجليزية الهندسةاألحياء

اللغة العربية
)الكفايات اللغوية(
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المــواد التــي سيدرســها الطالــب فــي الســنة الثالثة لمســار علوم 
الحاسب والهندسة:

مواد العلوم 
الطبيعية

 والتطبيقية

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

علوم األرض والفضاء

مواد العلوم 
الشرعية 
واإلنسانية

الفقه

مواد تخصصية

األمن السيبراني

مواد 
مهارية 

الذكاء االصطناعيالمهارات الحياتية

التصميم الهندسي

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية
)الدراسات األدبية(

البحث ومصادر 
المعلومات

هندسة البرمجيات

التربية الصحية 
والبدنية

مشروع التخرج
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الوزن النسبي لمجاالت التعلم في السنتين الثانية 
والثالثة:
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وصف مواد السنتين الثانية والثالثة:

المواد الجديدة التي أدخلت على الخطة الدراسية: 

البرمجيــات،  الســيبراني، هندســة  الــذكاء االصطناعــي، األمــن   ، إنترنــت األشــياء، الهندســة  البيانــات،   علــم 

التخــرج�  ومشــروع  الصحيــة،  والثقافــة  اللياقــة  الهندســي،  التصميــم 

علم البيانات:

 يركـــز علـــم البيانات بشـــكل أساســـي علـــى معرفة وفهـــم البيانـــات والفرق بينهـــا وبيـــن المعلومات، 

ويبنـــى علـــم البيانـــات علـــى تداخل العمليـــات العلميـــة والتحليليـــة والخوارزميـــة والتنظيميـــة للتنقيب عن 

البيانـــات الضخمـــة واالســـتفادة منهـــا في فهـــم الواقـــع واتخاذ قـــرارات للمســـتقبل، وتهدف المـــادة إلى 

التعريف بأهمية البيانات وكيفية االســـتفادة منها في حل المشـــكالت الحياتية ودورها في اتخاذ القرارات 

على المســـتوى الشـــخصي والمجتمعي� وكذلك تركز هذه المادة على تعزيز مهارات التفكير الحاســـوبي 

مـــن خـــالل التعامل مـــع البيانات كمورد أساســـي متاح يمكن االســـتفادة منه، وتســـتعرض البيانـــات الضخمة 

وأهميتهـــا وطـــرق تحليلها وتصنيفهـــا وخصائصها ومصادرهـــا وتقنياتها وتطبيقاتها ومجاالت االســـتفادة 

منهـــا فـــي المجال التعليمي واالقتصـــادي، والتعريف بتعلم اآللـــة وتأثيره في منظومـــة البيانات والذكاء 

االصطناعـــي� كمـــا يشـــتمل على أعمال تطبيقية على مـــا يتعلمه الطالب خالل المادة لحل مشـــاكل واقعية 

تحاكـــي مســـتوياتهم المعرفيـــة� والمتعلقـــة بأهـــداف المـــادة باإلضافـــة إلى البحـــث عن حلـــول وتطبيقات 

لحلهـــا وذلك بتوجيه وإشـــراف مـــن المعلم�

الهندسة:

 تركز هذه المادة على اســـتعراض أساســـيات الهندســـة من خالل االنخراط والمشـــاركة من قبل الطلبة 

الكتشـــاف موضوعات متنوعة وواســـعة في مجال الهندســـة بدًءا من تقديم لمحة تاريخية عن الهندســـة 

والتعريـــف بمجـــاالت متنوعـــة مـــن التخصصـــات الهندســـية التـــي تســـاعد علـــى تلبيـــة االحتياجـــات البشـــرية 

وتحســـن نوعية الحياة ومنها على ســـبيل المثال ال الحصر: أساســـيات الهندســـة الميكانيكية، والكهربائية، 

واإللكترونيـــة، والصناعيـــة، والمدنيـــة� كمـــا تركـــز المـــادة علـــى إلهـــام الطلبـــة وتمكينهـــم من خـــالل فهم 

الهندســـة والفـــرص الوظيفيـــة المرتبطـــة بهـــا وتكويـــن اتجاهـــات إيجابيـــة نحـــو التخصصات الهندســـية في 

التعليـــم مـــا بعـــد الثانوي� كمـــا يتم اســـتعراض خطوات التعلـــم المختلفة، واألفـــكار اإلبداعيـــة في مجاالت 

الهندســـة المختلفـــة� يتكامـــل الجانـــب النظري في هذه المـــادة مع المتطلبـــات التي ينبغـــي على الطلبة 

االطـــالع عليهـــا حـــول المشـــاكل الواقعيـــة المناســـبة لمســـتوياتهم المعرفيـــة المتعلقـــة بأهـــداف المادة 

باإلضافـــة إلـــى إيجـــاد الحلـــول الهندســـية وذلك باســـتخدام مجموعـــة متنوعة مـــن التطبيقات الحاســـوبية 

بتوجيه وإشـــراف مـــن المعلم� 
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إنترنت األشياء:

 تركز هذه المادة على أنظمة إنترنت األشـــياء التي تســـمح ألجهزة االستشـــعار )أو أي نوع من األجهزة 

الماديـــة األخـــرى( بالتواصـــل ونقـــل البيانات فيمـــا بينها دون التدخل البشـــري عبر شـــبكة اإلنترنـــت لكي يتم 

تحليلهـــا وتقديـــم النتائـــج النهائية ســـواء لألجهزة أنفســـها أو للمســـتخدم النهائي� وتهدف هـــذه المادة 

إلـــى التعريـــف بمفهـــوم إنترنت األشـــياء مبادئـــه وابتكاراتـــه وآلية عمله وكيفية اســـتخدامه لحل مشـــكالت 

الحيـــاة اليومية وأثره في حياتنا المســـتقبلية� كمـــا تناقش المادة التقاطعات بين تطبيقات إنترنت األشـــياء 

والثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة والحوســـبة الســـحابية والضبابيـــة وتقنيـــات الجيـــل الخامـــس، وكمتطلـــب لهذه 

المـــادة ســـوف يعمـــل الطلبـــة على مشـــروعات تعتمد علـــى مبـــادئ الحوســـبة المادية باســـتخدام أجهزة 

المتحكمـــات الدقيقة المناســـبة لهـــذه الفئة العمرية إلنتاج حلـــول رقمية مقترحة لمجموعـــة من التحديات 

والمشـــاكل الحياتية التـــي تواجههم�

الذكاء االصطناعي:

 تركـــز هـــذه المـــادة على مبادئ الـــذكاء االصطناعي وتطبيقاته بشـــكل أعمق مما تم اســـتعراضه في 

مـــادة التقنيـــة الرقميـــة )1(، والـــذي يقصـــد به تصميـــم وتطوير أنظمـــة رقمية ذكيـــة تحاكي ذكاء اإلنســـان 

فـــي مجـــاالت متعددة وذلـــك باعتمادها على قـــراءة البيانات وتحليلها وتفســـيرها بناء علـــى األوامر التي 

تمـــت برمجتهـــا بهدف تحســـين وأتمتـــة الخدمات والمســـاهمة في استشـــراف المســـتقبل واتخـــاذ القرارات 

المناســـبة� وســـتتناول المادة مواضيع متنوعة في مجال الذكاء االصطناعي، مثـــل: التعلم اآللي وأنواعه، 

الشـــبكات العصبيـــة االصطناعيـــة، معالجـــة اللغـــات الطبيعيـــة، رؤيـــة الحاســـب والتعـــرف على األنمـــاط، بناء 

وبرمجـــة الروبوتـــات والطائـــرات بـــدون طيار� كما ســـوف تســـاعد هـــذه المادة الطالـــب على تقييـــم الفوائد 

والمخاطـــر المحتملـــة للـــذكاء االصطناعـــي، واســـتعراض اللوائـــح واألخالقيـــات الخاصـــة بتطبيقـــات الـــذكاء 

االصطناعـــي� ومـــن خـــالل هذه المادة ســـوف يتعلـــم الطالب كيفيـــة اســـتخدام تقنيات الـــذكاء االصطناعي 

فـــي إنتـــاج حلـــول ذكية مقترحـــة لمجموعة مـــن التحديـــات والمشـــاكل الحياتية من حـــول الطالب�
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هندسة البرمجيات: 

 بالموضوعـــات الخاصـــة بتطبيقـــات الهاتـــف 
ً
تتنـــاول هـــذه المـــادة مبـــادئ هندســـة البرمجيـــات، مـــرورا

المحمـــول، مثـــل: تصميـــم واجهات المســـتخدم، عرض محتويات الوســـائط المتعددة مثل: الصـــور والقوائم 

والصـــوت والفيديـــو، معالجـــة البيانـــات تقنيـــات الشـــبكة والخدمـــات القائمة علـــى الموقع، يتكامـــل الجانب 

النظـــري فـــي هذه المادة مـــع التطبيق العملـــي الذي ينبغي على الطلبة ممارســـته والتـــدرب عليه حول 

مشـــاكل واقعيـــة مناســـبة لمســـتوياتهم المعرفيـــة والمتعلقـــة بأهداف المـــادة باإلضافة إلـــى البحث عن 

حلـــول وتطبيقـــات لحل تلـــك المشـــاكل وذلك بتوجيه وإشـــراف مـــن المعلم� 

التصميم الهندسي: 

توفـــر المـــادة فرًصا لتطبيق عمليـــات التصميم الهندســـي )Engineering Design Process-EDP( والتي 

تهـــدف إلـــى حل المشـــكالت بطريقة إبداعية تبدأ بتحديد المشـــكلة بشـــكل إجرائي، وتنتهـــي بتصميم حلول 

تســـهم فـــي حلها� يـــدرس الطالب مجموعـــة من الموضوعـــات ومنها: عمليـــة التصميم والبحـــث والتحليل 

والعمـــل الجماعـــي وطـــرق االتصـــال، والمعاييـــر الهندســـية، والتوثيـــق الفنـــي وأنـــواع الرســـم والتصميم 

الهندســـي ثنائي وثالثي األبعاد، وبرامج وتقنيات أساســـية في التصميم الهندســـي� ويتم تعزيز مهارات 

التصميـــم المختلفـــة مـــن خـــالل اســـتخدام تطبيقات وبرامج حاســـوبية فـــي ذلك المجـــال� يســـتطيع الطلبة 

مـــن خـــالل دراســـة هذه المـــادة تصميم نمـــاذج ومحاكاتهـــا حاســـوبًيا، بحيث تهـــدف تلك العمليات لتفســـير 

ظواهـــر علميـــة معينـــة وإنتاج بيانـــات يمكن تحليلها ودراســـة أثرهـــا على الفـــرد والمجتمـــع والبيئة� يعمل 

الطلبـــة كمجموعـــات فـــي فـــرق متنوعـــة لتحديد نوعيـــة التصميـــم ومتطلباتـــه ومن ثـــم تنفيـــذه واختباره 

وإجـــراء التعديـــالت المناســـبة لتحســـين المنتج� يتعمـــق الطلبة في عمليـــة التصميم الهندســـي ويطبقون 

معاييـــر علـــوم الرياضيات والهندســـة على مشـــاريع محددة� 

األمن السيبراني:

 تركـــز هـــذه المـــادة على المعارف والمهارات األساســـية لحمايـــة جميع ما يتضمنه الفضاء الســـيبراني 

مـــن بيانـــات وأجهزة، وشـــبكات ونظم تقنيـــة المعلومـــات، والحفاظ على ســـريتها من االختـــراق أو التعديل 

فـــي ســـالمتها، أو التعطيـــل ومصادقتهـــا، ومنع حصول الضـــرر عليها، واســـتعادة عملها عنـــد تضررها� كما 

تهدف هذه المادة إلى تقديم مفاهيم وتطبيقات حول قضايا األمن الســـيبراني لتوعية الطلبة بالمخاطر 

الســـيبرانية، وأفضل الممارســـات لمواجهتها والحمايـــة منها، وتتناول هذه المـــادة مواضيع متنوعة مثل: 

التشـــفير واســـتخداماته المختلفـــة، التوثيـــق وتطبيقاتـــه، إدارة الهويـــة الرقميـــة، التحكـــم فـــي الوصـــول، 

الهندســـة االجتماعيـــة، والبرمجيات الخبيثة، أمن الشـــبكات والنظم والتطبيقات، المخاطـــر المرتبطة بتخزين 

المعلومـــات ونقلهـــا ومعالجتهـــا، الحفـــاظ علـــى الخصوصيـــة، وقوانين الجرائـــم المعلوماتية� كمـــا يتكامل 

الجانـــب النظـــري فـــي هذه المـــادة مـــع التطبيق العملـــي الذي ينبغـــي على الطلبـــة ممارســـته، والتدرب 

عليـــه حول مشـــاكل واقعية مناســـبة لمســـتوياتهم المعرفية، والمتعلقـــة بأهداف المـــادة، باإلضافة إلى 

البحـــث عـــن حلول وتطبيقـــات لحل تلك المشـــاكل، وذلك بتوجيه وإشـــراف مـــن المعلم�
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خيارات خريج مسار علوم الحاسب والهندسة:

فــــــي مرحلــــــةمهمه للتعليـــم الســــــعودي بتطوير المناهج وتقســـيم الفصــــــول الدراســـية إلـــى ثالث 

فصـــول؛ لمواكبـــة خطـــط المملكـــة ورفع مســـتوى التنافســـية العالميـــة وإتاحـــة الفـــرص المتعـــددة أمـــام 

الطالـــب، بحيــــــث يؤهل مســـار علوم الحاســـب والهندســـة فــــــي المرحلـــة الثانويــــــة الطالب الخريـــج إلكمال 

دراســــــته فـــي مســــــتوى الدبلــــــوم والبكالوريـــوس فـــي التخصصـــات ذات العالقـــة وعلـــى وجـــه الخصوص 

ـــا الحصـــول علـــى شــــــهادة مهنيـــة تســــــاعده للتوجه 
ً

التخصصـــات التقنيـــة والهندســـية� كمـــا يتيـــح لـــه أيض

مباشــــــرة لســـوق العمــــــل وتلبيـــة متطلباته� 

مسار علوم الحاسب والهندسة يؤهل الطالب للحصول على

مما يؤهل الطالب لسوق العمل

شهادات مهنية أو مهارية

 مرتبطة بالحاسب والهندسة، مثل:

األمن السيبراني� 	

االختراق األخالقي� 	

أساسيات الرسم الهندسي� 	

أخصائي مايكروسوفت أوفيس� 	

دبلوم أو بكالوريوس في تخصصات 

علمية أو تخصصات دقيقة، مثل:

شبكات الحاسب� 	

علوم الحاسب� 	

هندسة مدنية� 	

هندسة معمارية� 	
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التصنيف السعودي الموحد للمهن:

د للمهن بأنه عبارة عن نظام إحصائـــي لتصنيف وتجميع المعلومات  ُيعـــرف التصنيف الســـعودي الموحَّ

عـــن المهن في المملكة، ويعتمد علـــى التصنيف الدولي المعياري للمهن )ISCO - 8( الصادر من المجلس 

االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة�

فة بشـــكٍل هرمي، وكل مســـتوى 
َّ
د للمهن من 5 مســـتويات مصن ويتكـــون التصنيـــف الســـعودي الموحَّ

منهـــا يتكـــون مـــن مجموعات رئيســـة، وفرعيـــة، وثانويـــة، ووحـــدات، باإلضافة إلى رمـــز المهنة، واســـمها، 

ـــد للمهن )432( وحدة، ينـــدرج تحتها ما  ووصفهـــا، ويبلـــغ مجموع الوحدات في التصنيف الســـعودي الموحَّ

يقـــارب )2013( مهنة�

ـــد للمهن إلـــى تحقيق مجموعة مـــن األهداف، مـــن بينها توحيد  ويهـــدف التصنيـــف الســـعودي الموحَّ

أســـماء المهـــن وتوصيفهـــا في جميـــع القطاعـــات اإلحصائية بالمملكة، وتســـهيل تبـــادل وتدفـــق البيانات 

بيـــن المؤسســـات والهيئـــات المحليـــة المختلفـــة، إضافة إلـــى توحيـــد المؤشـــرات والمفاهيـــم االقتصادية 

واالجتماعيـــة المرتبطـــة بالتصانيف�

الخيارات التعليمية في مسار علوم الحاسب 
والهندسة:

حســـب التصنيـــف الســـعودي الموحـــد للمســـتويات التعليميـــة والتصنيف الموحـــد للمهن يمكـــن لخريج 

مســـار علوم الحاســـب والهندســـة إكمال دراســـته فـــي المســـتويات التالية:

 وتندرج هذه المستويات في المجالين التاليين:

مجال )06( تقنية االتصاالت والمعلومات� 	

مجال )07( الهندسة والتصنيع والبناء� 	

خيارات التعليم

بكالوريوس

دبلوم متوسط

دبلوم مشارك
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: الدبلوم المشارك
ً
أوال

)4(رمز المستوىالرابعالمستوى

اسم المستويات الفرعية ورمزها

دبلوم مشارك مهني، ورمزه 454دبلوم مشارك عام، ورمزه 444

أمثلة على تخصصات الدبلوم المشارك التي يمكن لخريج مسار علوم الحاسب والهندسة دراستها:
باإلضافة إلى التخصصات العلمية يمكن االلتحاق في تخصصات دبلوم مشارك دقيقة، مثل:

رمزهالتخصصرمزهالتخصص

061301دبلوم البرمجة وقواعد البيانات  061301دبلوم البرمجة التطبيقية   

061201دبلوم االتصاالت وشبكات الحاسب 061301دبلوم علوم الحاسب التطبيقي   

061303دبلوم في الوسائط المتعددة التفاعلية  061203دبلوم األمن السيبراني     

071301دبلوم هندسة القوى الكهربائية061301دبلوم علوم الحاسب     

071401دبلوم هندسة اإللكترونيات والقياسات071601دبلوم هندسة صيانة الطائرات

: الدبلوم المتوسط ) التوجه التقني المهني- الكليات التطبيقية(
ً
ثانيا

)5(رمز المستوىالخامسالمستوى

اسم المستويات الفرعية ورمزها

دبلوم متوسط مهني، ورمزه 554دبلوم متوسط عام، ورمزه 544

أمثلة على تخصصات الدبلوم المتوسط التي يمكن لخريج مسار علوم الحاسب والهندسة دراستها:
باإلضافة إلى التخصصات العلمية يمكن االلتحاق في تخصصات دبلوم متوسط دقيقة، مثل:

رمزهالتخصصرمزهالتخصص

073201دبلوم الهندسة المدنية061201دبلوم شبكات الحاسب )سيسكو( 

071302دبلوم هندسة نظم التوزيع الكهربائية061301دبلوم علوم الحاسب )تقنية البرمجة(

071903دبلوم هندسة السالمة المهنية061203دبلوم األمن السيبراني

: البكالوريوس ) التوجه األكاديمي(
ً
ثالثا

)6(رمز المستوىالسادسالمستوى

اسم المستويات الفرعية ورمزها

بكالوريوس أكاديمي ) 5 سنوات( ورمزه 646بكالوريوس أكاديمي ) 4 سنوات( ورمزه 645

الدبلوم العالي، ورمزه 667بكالوريوس فني  )5سنوات( ورمزه 656
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أمثلة على تخصصات البكالوريوس التي يمكن لخريج مسار علوم الحاسب والهندسة دراستها:

باإلضافة إلى التخصصات العلمية والشرعية يمكن االلتحاق في تخصصات بكالوريوس دقيقة، مثل:

رمزهالتخصصرمزهالتخصص

071405بكالوريوس هندسة الحاسب061301بكالوريوس علوم الحاسب  

061302بكالوريوس هندسة البرمجيات061203بكالوريوس األمن السيبراني والتحري الرقمي     

061304بكالوريوس نظم المعلومات061303بكالوريوس تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة   

061303بكالوريوس تقنية المعلومات         061901بكالوريوس الذكاء االصطناعي      

061303بكالوريوس إدارة معلومات061203بكالوريوس األمن السيبراني

061201بكالوريوس شبكات الحاسب061902بكالوريوس علوم البيانات   

071301بكالوريوس الهندسة الكهربائية071401بكالوريوس هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

071101بكالوريوس الهندسة الكيميائية071105بكالوريوس الهندسة النووية

073202بكالوريوس الهندسة المدنية والتشييد
بكالوريوس الهندسة الميكانيكية 

والطاقة
071501

071601بكالوريوس هندسة طيران071602بكالوريوس الهندسة البحرية

071903بكالوريوس هندسة صناعية071201بكالوريوس هندسة بيئية

المجاالت المهنية الوظيفية التي يؤهل لها المسار:

يمكن للطلبة التوجه لســـوق العمل مباشـــرة بعد التخرج من المرحلة الثانوية والحصول على شـــهادات 

مهنية في مجال الحاســـب أو الهندســـة، حيث أن لخريج مســـار علوم الحاســـب والهندسة العديد من فرص 

العمـــل فـــي حالـــة عدم رغبته في اســـتكمال دراســـته، ومن أهـــم مجاالت العمـــل المتاحة لـــه ورمزها في 

للمهن: السعودي  التصنيف 

رمزهالمجالرمزهالمجال

07مجال الهندسة واالتصاالت06مجال المعلومات واالتصاالت 

1414التصميم الجرافيكي1124برمجة التطبيقات

--أعمال ومشاريع حرة0460الرسم الهندسي
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أمثله على الوظائف التي يمكن أن يلتحق بها خريج مسار علوم الحاسب والهندسة:

وظائف خاصة بمجاالت علوم الحاسب والهندسة كـ :  	

أمثلـه علـى المهـن التـي يمكـن أن يلتحـق بهـا خريـج الدبلـوم المشـارك أو المتوسـط فـي مسـار علوم 

الحاسـب والهندسة:

يوجـــد العديـــد مـــن فرص العمـــل لخريجي الدبلوم المشـــارك أو المتوســـط في مســـار علوم الحاســـب 

والهندســـة فـــي القطاعين العـــام والخاص كـ: 

مساعد محلل بيانات	 

مساعد محلل أنظمة	 

مساعد مطور تطبيقات	 

مساعد محلل أمن المعلومات	 

 	)MOS( أخصائي برامح مايكروسفت المكتبية

مدخل بيانات	 

مساعد مدير مشاريع	 

 فني صيانة اآلالت	 

مراقب	 

مساعد مبرمج	 

مساعد مطور تطبيقات في األجهزة األمنية	 

مصمم وسائط متعددة	 

مشغل أجهزة حاسب آلي	 

فني مواصفات ومقاييس	 

فنـــي عمليـــات تقنيـــة معلومـــات	 

فني عمليـــات اتصـــاالت	 

فني طباعـــة رقمية	 

فني دعـــم تقنية معلومـــات	 

فني دعم اتصـــاالت	 

فنـــي دعـــم برامـــج	 

فنـــي دعـــم قواعـــد بيانـــات	 

فنـــي شـــبكات تقنيـــة معلومـــات	 

فنـــي شـــبكات اتصاالت	 

فنـــي نظم اتصـــاالت	 

فني نظم حاســـب آلي	 

 إداري مواقـــع إلكترونيـــة	 

فنـــي صيانة مواقـــع إلكترونية	 

فني صيانة طائرات	 

فني هندسة مدنية	 

مشرف هندسة مدنية	 

فني ميكانيكي	 

فني مساح	 
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أمثلـــه علـــى الوظائـــف التي يمكـــن أن يلتحـــق بها خريـــج البكالوريوس في مســـار علوم الحاســـب 

والهندسة:

يوجـــد العديـــد من فـــرص العمل لخريجي البكالوريوس في مســـار علوم الحاســـب والهندســـة في 

القطاعين العـــام والخاص كـ: 

مهندس بيانات	 

مدير منتجات	 

مدير منتجات إنترنت األشياء	 

مطور تطبيقات	 

مطور برامج	 

مهندس برمجيات	 

مطور تطبيقات	 

مدير شبكة حاسوبية	 

مطور مواقع	 

محلل نظم	 

محلل قاعدة بيانات	 

مدير قاعدة بيانات	 

مطور قاعدة بيانات	 

مدير أمن الشبكات	 

مفتش ضمان جودة	 

مصمم مواقع وإعالنات	 

أخصائي حوسبة سحابية	 

أخصائي حوسبة تطبيقية	 

ضابط األمن السيبراني	 

مهندس مدني	 

مدير مشروع	 

مهندس معماري	 

مصمم معماري	 

مصمم هندسي	 

مهندس ميكانيكا	 

مهندس كهرباء	 

مهندس جودة	 

مهندس إنتاج	 

مهندس سالمة	 

مهندس تخطيط	 

مهندس طائرات	 

مهندس تنسيق مواقع	 

مهندس مساحة	 

مهندس تشييد	 

مهندس نووي	 

مهندس بيئة	 

مهندس صناعي	 

مهندس تعدين	 



ِة  حَّ َمَساُر الصِّ
والَحَياِة

ِة والَحَياِة حَّ الصِّ
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المـــقـــدمــــة 
تحـــرص وزارة التعليـــم فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى مواكبـــة المســـتجدات العصريـــة فـــي 

المنظومـــات التعليميـــة وتقديـــم ممارســـات تعليميـــة ووظيفيـــة مجـــّودة معرفيـــة ومهاريـــة ووجدانية� 

ويأتي نظام المســــارات فــــي التعليــــم الثانــــوي بالمملكة العربية السعودية اســــتجابة لمتطلبـات التنميـة 

الوطنيــــة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 برفع جــــودة مخرجــــات التعليـم بمـا يسـهم بكفـاءة 

فــــي تأهيــــل الطلبــــة للحيـاة، ومتطلبـات وظائــــف المسـتقبل، ويطــــرح هذا النظام عـدة مســــارات أكاديمية 

متفقة مــــع التوجهــــات العالميـة، وتتضمـن مقـررات متنوعـة لطلبة المرحلـة الثانويـة بما يسـهم في تلبيـة 

رغباتهم واهتماماتهــــم بمختلـف قدراتهــــم وإمكانياتهـم�

المسار العام 

مسار علوم 
مسار إدارةالحاسب والهندسة 

األعمال

المسار الشرعي

مسار الصحة والحياة

 ويتكـون نظـام المسـارات فـي التعليـم الثانـوي مـن سـنة أولـى مشـتركة يلتحـق بهـا جميـع الطلبـة 

تليهـا سـنتان يتـم فيهـا توزيـع الطلبـة وفـق الضوابـط والمعاييـر إلـى خمـس مسـارات رئيسـة هـي: 

استحدثت وزارة التعليم مسار الصحة والحياة ضمن نظام المســــــارات فــــــي المرحلة الثانويــــــة لمواكبة 

جهـــود المملكـــة العربية الســـعودية لتعزيز الصحة الوطنية والوقاية من األمـــراض بتزويد الطلبة بالمعارف 

والمهـــارات واالتجاهـــات اإليجابيـــة المعـــززة للســـلوكيات الصحيـــة الفرديـــة والمجتمعيـــة، واالســـتثمار في 

 طاقـــات أبنـــاء الوطن فـــي التخصصـــات الطبيـــة والحيوية وتهيئتهـــم الحتياجات ســـوق العمل الســـعودي� 
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 ويتميـــز مســـار الصحـــة والحيـــاة بمواد دراســـية عميقـــة المحتوى فـــي مجـــاالت العلـــوم والرياضيات 

ومـــواد دراســـية تخصصيـــة فـــي مجال الصحـــة والحياة معـــززة بطرائـــق تدريســـية تؤكد علـــى دور المتعلم 

فـــي العمليـــة التعليميـــة� كمـــا يقـــدم مســـار الصحـــة والحياة خبـــرات تعليميـــة وتجريبيـــة تعتمـــد على ربط 

 التحصيل العلمـــي والمهاري 
ً

النظريـــة بالتطبيـــق من خـــالل تزويد الطلبة بمشـــكالت واقعية حيوية معـــززة

باســـتخدام أســـاليب تعليميـــة، وتقييميـــة متنوعـــة، وحديثـــة، ومتطـــورة� ويوفـــر المســـار للخريجيـــن فرًصـــا 

متعـــددة لتحقيـــق مســـتهدفات الّرؤيـــة الطموحـــة 2030 وبنـــاء مجتمـــٍع صحـــي حيـــوي، واقتصـــاٍد مزدهـــٍر 

بســـواعد أبنائهـــا بااللتحاق بالتخصصـــات الصحية المســـتقبلية والعمل في مختلف مجـــاالت الرعاية الصحية 

ويحقـــق مســـار الصحـــة والحيـــاة رؤيـــة نظـــام المســــــارات فــــــي المرحلة الثانويــــــة مـــن خالل توفيـــر تعليم 

ثانوي متنوع ومتميز وصحي يحقــــــق الجـــودة الشــــــاملة والمنافســـة العالمية والتهيئـــة للحياة وســـوق 

العمـــل وفـــق مهـــارات المســـتقبل مـــن خـــالل إدارة مؤثـــرة، ومعلـــم كفء، ومنهـــج متطور وبيئـــة جاذبـــة 

ومشــــــاركة مجتمعيــــــة فاعلــــــة وإتاحة فرص للنجاح في تنمية المهارات المختلفة من أجل بناء أساســـيات 

الصحـــة والعافيـــة مـــدى الحيـــاة�  كما يحقق المســـار قيم نظام المســــــارات فــــــي المرحلة الثانويــــــة لدى 

المتعلميـــن ليصبحـــوا مواطنيـــن صالحيـــن، ومدركيـــن لمســـؤولياتهم تجـــاه األســـرة والمجتمـــع والوطـــن، 

ومبادريـــن لتبنـــي االتجاهـــات اإليجابيـــة الحياتيـــة والصحيـــة التـــي تعـــزز وتبنـــي أنمـــاط صحية مـــدى الحياة 

والمســـاهمة فـــي مواجهة األعبـــاء الصحية لألمـــراض المزمنـــة والمعدية�

وتأتي هذه الوثيقة لتقديم نبذة عن مســـار الصحـــة والحياة للطلبة وأولياء األمور، وجميع المهتمين 

بالمســـار، من حيث أهداف المســـار ومزاياه ودوافع إنشـــائه، وخططه الدراســـية، والتجسير وشروط التخرج، 

وخيارات الطالب بعد االنتهاء من المســـار ســـواء في المجال األكاديمي أو ســـوق العمل�
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دوافع إنشاء مسار الصحة والحياة
يأتي إنشاء مسار الصحة والحياة استجابة للدوافع اآلتية: 

     الدوافع المعرفية:
التقدم السريع في المجاالت الصحية والطبية� 	

إكساب الطالب الممارسات العلمية والهندسية المتسقة مع االتجاهات الحديثة� 	

الدوافع االقتصادية:
االقتصـاد  	 وتعزيـز  المهنـي،  االنكشـاف  مـن  والحـد  الصحيـة،  المهـن  توطيـن  إلـى  المملكـة  حاجـة 

الوطني واألمن الصحي على المدى البعيد؛ النخفاض نسـبة سـعودتها التي تشـير إليها التقارير 
اإلحصائيـة لـوزارة الصحـة�

تعزيـز االقتصـاد القائـم علـى المعرفـة ودعـم االبتـكارات العلميـة عبـر منحـى العلـوم والرياضيـات  	
والتقنيـة والهندسـة فـي العمليـة التعليميـة�

تعزيـز رؤيـة المملكـة 2030 فـي مجـال  الرعايـة الصحيـة بشـقيها الوقائـي والعالجي، واالسـتدامة  	
البيئيـة، وكذلـك رفـع جـودة الحياة�

المواءمة بين مخرجات التعلم واحتياجات سوق العمل�  	

الدوافع التعليمية:
تضميـن المهـارات الجديـدة التـي يتطلبهـا المجـال الصحـي فـي المناهـج التعليميـة والتـي تتسـق  	

مـع الممارسـات العالميـة�

توفير نظام مرن ومتنوع في مسارات التعليم الثانوي� 	

التحول واالنتقال من التعلم التقليدي إلى التعلم المتمركز حول المتعلم� 	

تعزيز أداء الطلبة في االختبارات العالمية والمحلية� 	

زيـادة دافعيـة التعلـم عبـر تعزيـز منحـى التكامـل بيـن العلـوم والتقنيـة والهندسـة والرياضيـات�  	
التربويـة: الدوافـع 

إمكاناتهـم  	 مـع  تتناسـب  إلـى مسـارات  وتوجيههـم  الطلبـة  ورغبـات  ميـول  مراعـاة  إلـى  الحاجـة 
والتسـرب� والغيـاب  التربـوي  الهـدر  مـن  للحـد  وقدراتهـم 

توفير بيئة تعلم جاذبة، تسهم في فاعلية الطالب في الموقف التعليمي� 	

تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلبة، مثل: التواصل، التفكير الناقد، حل المشكالت،  	
القيادة، العمل ضمن الفريق�

الدوافع االجتماعية:
زيادة أعداد المؤهلين القادرين على االلتحاق بسوق العمل في المجاالت الصحية� 	

تعزيـز جـودة الحيـاة وتحقيـق متطلبـات البيئـة الصحيـة مـن خـالل توفيـر الحـد األدنـى مـن المهـارات  	
الصحيـة لـدى أفـراد المجتمـع�

توظيف الثقافة الصحية بصورة وظيفية تسهم في تحسين أنماط الحياة اليومية� 	

إكسـاب الطلبـة المهـارات واالتجاهـات اإليجابيـة التي تسـهم في تعزيز األعمـال التطوعية الصحية  	
�”) COVID-19( التـي يحتـاج إليهـا المجتمـع خـالل انتشـار الجوائح المرضية، مثل: »جائحـة كورونا
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أهداف مسار الصحة والحياة 

يسعى مسار الصحة والحياة لتحقيق األهداف التالية:
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رحلة الطالب التعليمية في مسار الصحة والحياة
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فـي   2030 المملكـة  رؤيـة  تحقيـق  فـي  لإلسـهام  الصحيـة  والمهـارت  المعـارف  اكتسـاب 
الصحـي�  القطـاع  تحـول  برنامـج 

تحقيـق العمـق المعرفـي الشـامل والمتكامـل فـي مجـاالت العلـوم الطبيعيـة والتطبيقية 
المرتبطـة بعلـوم الصحـة والحياة�

تحويل المعارف والمهارات واالتجاهات الصحية المكتسبة إلى سلوكيات وممارسات صحية 
فردية ومجتمعية مستمرة�

تعلـم المحتـوى العلمـي المعرفـي والتطبيقـي المتوافـق مـع االتجاهـات الحديثـة فـي 

الصحـي� المجـال 

المشاركة في العمل التطوعي في مجال الرعاية الصحية للمساعدة في تعزيز شخصية 
الطالب والتعرف على الخيارات الوظيفية المناسبة�

مزايا االلتحاق بمسار الصحة والحياة 

يسهم التحاق الطالب بمسار الصحة والحياة في تحقيق ما يلي:
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المعارف والمهارات والقيم لمسار الصحة والحياة

: معارف علوم الصحة والحياة
ً
أوال

 هي األفكار الرئيسة والمفاهيم في مجال علوم الصحة والحياة�

اإلحصاء )تطبيقات في أنظمة جسم اإلنسانالرعاية الصحيةمبادئ العلوم الصحية 
الصحة(

المجال الصحي، والمهن 
الصحية، والمصطلحات الطبية، 

واألمراض، مراحل النمو 
والتغذية، والجهاز المناعي، 

وعلم األدوية، واألمراض 
المعدية، و االسعافات األولية 

والعالمات الحيوية�

احتياجات رعاية األفراد، 
والتعرف على العوامل المؤثرة 

في تقديم خدمات رعاية 
صحية جيدة، واتخاذ قرارات 

صحيحة يشمل ذلك المهارات 
الشخصية، وأدوار ومسؤوليات 

األفراد في تلبية احتياجات 
خدمات الرعاية الصحية 

المختلفة�

أجهزة وأعضاء جسم 
اإلنسان، والخلية وعلم 
األحياء الجزيئي، وطرق 

التواصل بين أجهزة 
الجسم المختلفة، 

والتواصل مع البيئة 
المحيطة، ومصادر الطاقة 

في جسم اإلنسان 
والحركة �

المفاهيم اإلحصائية 
وتطبيقاتها الصحية 

متضمنة البيانات 
والمتغيرات ومقاييس 

النزعة المركزية 
والتشتت، واالحتماالت، 
والفرضيات، والتقدير�

مبادئ العلوم

الصحية 

الرعاية

 الصحية
أنظمة جسم 

اإلنسان
  اإلحصاء )تطبيقات 

في الصحة(

السنة الثالثة   السنة الثانية

يتم تحقيق ذلك من خالل دراسة المواد التالية: 

الفصل الدراسي ٩ الفصل الدراسي 7 الفصل الدراسي 7 و ٨ الفصل الدراسي  ٥و ٦
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: المهارات الطبية
ً
ثانيا

هي مجموعة المهارات والقدرات الالزمة للعمل في المهن الصحية  

قياس العالمات اإلسعافات األولية      الرعاية الصحية اإلعداد السريري     
الحيوية   

استخدام األجهزة 
الطبية

يتم تحقيق ذلك من خالل دراسة المواد التالية: 

 

: المهارات الحياتية الصحية 
ً
ثالثا

هي مجموعة المهارات والقدرات الالزمة التخاذ قرارات وممارسات وسلوكيات صحية إيجابية�

اللياقة البدنية     السالمة الشخصية       الغذاء الصحيالوقاية من األمراض        
قياس السعرات 

الحرارية لألغذية

يتم تحقيق ذلك من خالل دراسة المواد التالية: 

الرعاية الصحية  مبادئ العلوم الصحية 

التطبيق العملي لتوفير خبرات تعليمية تعتمد على ربط 
النظرية بالتطبيق

أنظمة جسم اإلنسان مبادئ العلوم الصحية اللياقة والثقافة الصحية

استخدام طرق تدريس ومهام تساعد على 
تنمية هذ المهارات وتعزيز االتجاهات
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: مهارات االبتكار واإلبداع في علوم الصحة الحياة
ً
رابعا

هـــي مجموعـــة المهـــارات التي يقوم بها العلماء والممارســـون للوصول إلى النتائج وحل المشـــكالت 

والبيئية�  الصحية 

الممارسات العلمية حل المشكالتالتفكير العلمياالستقصاء العلمي    
البحث العلميوالهندسية

يتم تحقيق ذلك من خالل دراسة المواد التالية: 

 التصميم الهندسي

مشروع التخرج

الرعاية الصحية

 اإلحصاء )تطبيقات في الصحة(

استخدام مداخل تعليمية متنوعة، مثل: منحى العلوم، والتقنية، 

والهندســـة، والرياضيـــات )STEM(، وتوظيـــف الممارســـات العلميـــة 

قـــدرات  لتطويـــر  تهـــدف  التـــي  النمـــاذج  واســـتخدام  والهندســـية 

طـــالب المســـار لالنخـــراط في عمليـــات البحـــث العلمي واالكتشـــاف
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: مهارات القرن الحادي والعشرين
ً
خامسا

هي مجموعة المهارات والقدرات الالزمة للنجاح في القرن الحادي والعشرين�

توظيف التفكير 

الناقد في 

مجاالت الصحة 

والحياة        

القدرة على 

الوصول إلى 

المعلومات 

بفاعلية وكفاءة

القدرة على 

التواصل

القدرة على 

التفاعل 

االجتماعي

استخدام التقنية 

في المجال 

الصحي

استخدام 
التقنية كأداة 

للبحث والتنظيم 
والتقويم في 

مجال الصحة

يتم تحقيق هذه المهارات من خالل

: مهارات العمل
ً
سادسا

هي مجموعة المهارات األساسية المطلوبة للعمل مع األفراد والمجموعات بشكل فعال�

القدرة على إدارة القدرة على إدارة العمليات  القدرة على التخطيطالقدرة على إدارة الوقت        
العالقات

يتم تحقيق هذه المهارات من خالل

المقررات العلمية والصحية 
والحياتية والتقنية

تكليف الطلبة بمشاريع تعلم هادفة تعتمد 
على إثارة األسئلة وطلب حلول للمشكالت   

استخدام طرق تدريس تساعد على 
االستنتاج والنقد والتحليل

مشروع التخرجحصص اإلتقان

تركز مادة التصميم الهندسي  

على تحديد المشكلة بشكل إجرائي، 

وتصميم الحلول

التخطيط إلنتاج حلول صحية وبيئية 

في المقررات الصحية    

تسليم المهام وفق المعايير 

والوقت المحددين

مادة مشروع التخرج ومتابعة 

التنفيذ على مراحل

تقسيم الطلبة على مجموعات 

عمل وتحديد أدوارهم 
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: الـــــقــــيــــــم
ً
سابعا

يسعى المسار إلى تنمية مجموعة من القيم لدى الطلبة منها: 

المواطنة

المسؤولية

االهتمام

األمانة العلمية

التشارك وقبول اآلخر

التميز والشغف العلمي

المبادرة
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السنة األولى المشتركة | الصف األول الثانوي
الخطط الدراسية

هـــي ســـنة تمهيديـــة يتـــم فيهـــا اإلعـــداد العـــام للطالـــب وتهيئتـــه لاللتحـــاق بالمســـارات عبر 
عمليـــات التســـكين، والتي تحدد مســـار الطالب الذي يتناســـب مع ميوله واتجاهاتـــه وقدراته، 

بحيـــث يكمـــل الطالب الســـنتين التاليتيـــن في المســـار المحدد�

عدد الحصص األسبوعية المواد المجال م

8 القرآن الكريم وتفسيره، الحديث العلوم الشرعية 1

10 الكفايات اللغوية اللغة العربية 2

5 الدراسات االجتماعية العلوم االجتماعية 3

15 اللغة اإلنجليزية اللغات األجنبية 4

33 الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، األحياء، علم البيئة العلوم والرياضيات 5

9 التقنية الرقمية علوم الحاسب 6

3 المعرفة المالية العلوم اإلدارية 7

13
 التفكير الناقد ، التربية الصحية والبدنية، التربية 

المهنية
المهارات 8

مجاالت التعلم في السنة األولى المشتركة

المجال
المجموع والوزن النسبي

مجموع 

الحصص

مجموع 

الساعات

الوزن 

النسبي

58�39 38380العلوم الشرعية واإلنسانية

75�4242043العلوم الطبيعية والتطبيقية

13�3303العلوم اإلدارية

54�1313013المهارات

المجموع الكلي للحصص 
والساعات

96960100

39.58
43.75
3.13
13.54

العلوم الشرعية واإلنسانية

العلوم الطبيعية والتطبيقية

العلوم اإلدارية

املهارات

39.58
43.75
3.13
13.54

العلوم الشرعية واإلنسانية

العلوم الطبيعية والتطبيقية

العلوم اإلدارية

املهارات
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السنة الثانية والثالثة لمسار الصحة والحياة:

يبـــدأ الطالـــب خـــالل الســـنة الثانيـــة فـــي مســـار الصحـــة والحيـــاة بدراســـة مـــواد دراســـية تخصصية في 

مجـــال الصحـــة والحيـــاة، ويكمن التكامـــل المعرفي والمهـــاري للمـــواد التخصصية الصحيـــة بتدريس المواد 

التخصصيـــة العامـــة ومـــا تتضمنـــه مـــن معـــارف ومهـــارات، ومن ثـــم االنتقـــال إلى مـــواد دراســـية تخصصية 

للتخـــرج وااللتحـــاق  للتطـــور المعرفـــي والمهـــاري للطالـــب والتهيئـــة المعرفيـــة والمهاراتيـــة  متقدمـــة 

بالمجـــاالت الصحية الدراســـية والمهنية وكذلك ســـوق العمل، وتتكون الخطة الدراســـية للســـنة الثانية من 

ثـــالث فصول دراســـية، ومجمـــوع الحصص الدراســـية لكل فصل )32( حصـــة، وعدد المواد الدراســـية لكل فصل 

دراســـي )7( مـــواد،  ويبلـــغ العـــدد اإلجمالي للمـــواد المنفصلـــة والممتـــدة )11( مادة�

المــواد التــي سيدرســها الطالــب فــي الســنة الثانيــة لمســار الصحة 
والحياة:

مواد العلوم 
الطبيعية

 والتطبيقية

الرياضيات

الفيزياء

التقنية الرقمية

الكيمياء

مواد العلوم 
الشرعية 
واإلنسانية

التوحيد

مواد تخصصية مواد 
مهارية 

البحث ومصادر 
المعلومات

المهارات الحياتية

اللياقة والثقافة 
الصحية

مبادئ العلوم 
الصحية

اللغة اإلنجليزية األحياء

اللغة العربية
)الكفايات اللغوية(
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المواد التي سيدرسها الطالب في السنة الثالثة 
لمسار الصحة والحياة:

مواد العلوم 
الشرعية 
واإلنسانية

الفقه

مواد تخصصية

أنظمة جسم اإلنسان

علوم األرض والفضاء

الرعاية الصحية

اللغة االحصاء 
اإلنجليزية

 اللغة العربية 
)الدراسات األدبية(

مواد العلوم 
الطبيعية

 والتطبيقية

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

األحياء

مواد 
مهارية 

المهارات الحياتية

البحث ومصادر 
المعلومات

التربية الصحية 
والبدنية مشروع التخرج
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الوزن النسبي لمجاالت التعلم في السنتين الثانية 
والثالثة:
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وصف المواد التخصصية للسنتين الثانية والثالثة 

اللياقة والثقافة الصحية 

تهـــدف مـــادة اللياقـــة والثقافة الصحية إلـــى تزويد الطلبة بالمعــــــارف والمهـــارات واالتجاهات الالزمة 

التخـــاذ قــــــرارات صحية مدى الحيــــــاة� وتركــــــز المــــــادة علــــــى الحفاظ علــــــى الصحة الشــــــخصية واللياقــــــة 

البدنيــــــة وتعزيزهمــــــا، والوقايـــة من األمـــراض واإلصابات، وخلق بيئـــات آمنة، وتجنب أو تقليل الســــــلوكيات 

الخطــــــرة المتعلقة بالصحة، وتقديــــــم تجـــارب تعلــــــم واقعية مع تطبيقات شــــــخصية للمعرفة والمهـــارات 

الصحيـــة القائمــــــة علـــى األبحـــاث العلميــــــة فـــي المواقــــــف ذات الصلـــة� وتســـتهدف المـــادة تقديـــم عدة 

مفاهيـــم تعـــزز الجانب المعرفـــي والمهاري والقيمـــي لدى الطالب، مثـــل: مفهوم الصحـــة ونمط الحياة 

الصحـــي، والممارســـات الصحية الشـــخصية، وممارســـة النشـــاط البدني المرتبـــط بالصحة، والغـــذاء الصحي، 

والوقايـــة من األمـــراض المزمنة�  

مبادئ العلوم الصحية

تهـــدف المـــادة إلـــى تزويــــــد الطـــــلبة بالمعــــــارف والمهـــــــــارات المتعلقــــــة بمجــــــال العلـــوم الصحيـــة، 

والتعريف بمراحل نمو اإلنسان، بما يســـــــــهم فـــــــــي تنميـــــــــة معارفهم وتعزيــــــز مهاراتهم واتجاهاتهـــم 

نحــــــو العلــــــوم الصحية بشــــــكل عام ونحو المهن الصحية بشـــكل خــــــاص، وبما يحقق بناء رحلــــــة تعليميــــــة 

تركــــــز علـــى الشــــــمول، وتعـــزز التكامـــل بيــــــن الموضوعـــات التــــــي درســـها الطالب فـــي المراحل الدراسية 

الســـابقة� بحيـــث تركـــز المـــــــــادة علـــى مواضيـــــــــع رئيســـة، مثـــل: التعريـــف بالمجـــــــــال الصحـــــــــي والمهــــــن 

المتعلقــــــة فيــــــه� كما تهــــــدف المــــــادة إلــــــى تطبيق المبــــــادئ الالزمة لتحديد وحل المشـــــكالت الطبيــــــة 

وتعزيز الصحة بيــــــن األفراد، وإكســــــابهم المهـــارات المطلوبـــة فـــي اإلعداد الســـريري، وتقييـــم وتوظيـــف 

المعاييــــــر الســــــلوكية األخالقيـــة المطلوبـــة لتكـــون فعالة في البيئـــات الصحية�
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  أنظمة جسم اإلنسان  

تهــــــدف المــــــادة إلــــــى تعريــــــف الطلبة بمكونات جســــــم اإلنسان واستكشــــــاف التكامــــــل بين جميــــــع 

األجهزة واألعضاء التــــــي تشــــــكل جســــــم اإلنسان، والتي بدورهــــــا تســــــهل تفاعلها مع بعضهــــــا البعــــــض 

وتفاعلها مع البيئــــــة الداخليــــــة والخارجيــــــة للحفاظ علــــــى الصحة، وتســـتهدف المادة عدة مفاهيم تعزز 

الجانـــب المعرفـــي والمهـــاري والقيمـــي لدى الطلبة، مثل: المكونات الرئيســـة لجســـم اإلنســـان الســـليم، 

الخاليـــا واألنســـجة، وأنظمـــة وأجهزة ووظائف جســـم اإلنســـان�

  الرعاية الصحية

تهــــــدف مـــادة الرعايـــة الصحيـــة إلــــــى تزويـــد الطلبـــة بالمبـــادئ والتطبيقـــات العمليـــة التـــي تدعـــم 

احتياجـــات رعايـــة ودعـــم األفراد، والتعـــرف على العوامـــل المؤثرة في تقديـــم خدمات رعايـــة صحية جيدة، 

واتخـــاذ قرارات صحيحة، بحيث تركــــــز المادة على مواضيع رئيســـة، مثل: المفاهيـــم المرتبطة بمجال الرعاية 

الصحية، يشـــمل ذلك المهارات الشـــخصية، وأدوار ومســـؤوليات األفراد في تلبية احتياجات خدمات الرعاية 

الصحيـــة المختلفة�

اإلحصاء )تطبيقات في الصحة(

ا العمليـــات اإلحصائية 
ً
تتنــــــاول المــــــادة المفاهيم األساســـية لإلحصـــاء الوصفي واالســـتنتاجي متضمن

الخاصــــــة فــــــي المجــــــال الصحــــــي، وكذلك شــــــرح لطرق حســــــاب مقاييــــــس النزعــــــة المركزية والتشــــــتت، 

ومبــــــادئ االحتمـــاالت وأنــــــواع الدراســــــات المختلفــــــة� بحيـــث يتــــــم التركيــــــز علــــــى تطبيقــــــات المفاهيـــم 

اإلحصائيـــة ومســــــاعدة الطلبة على تطبيــــــق أفــــــكار إحصائية مرتبطــــــة بواقـــع الحياة� وتركــــــز المادة على 

مواضيع محــــــددة، منهــــــا: تعريف اإلحصاء وأقســـامه، والبيانات الكمية، والنوعية، والمتغيرات، والرســـوم 

البيانيـــة المســـتخدمة فـــي العمليـــات اإلحصائية�

مشروع التخرج 

يعــــــد مشــــــروع التخــــــرج أحـــد متطلبــــــات الحصول علــــــى شــــــهادة التخرج من مســـار الصحــــــة والحيـــاة، 

ويهدف المشــــــروع إلــــــى تقديــــــم فرصــــــة لطلبة المســــــار للعمل على مشـــروع يعكــــــس ما تعلمـــوه خالل 

دراســــــتهم الســــــابقة مــــــن معــــــارف ومهارات بشــــــكل عملــــــي وواقعي يحاكـــي بيئة العمــــــل الحقيقية، 

ويكــــــون ذلك من خــــــالل العمــــــل الفــــــردي أو التعاون بيــــــن مجموعة من الطلبة، واالستفادة مــــــن جميع 

المعــــــارف والمهارات المكتســــــبة فــــــي مجالــــــي: الصحــــــة والحيــــــاة التي تم اكتســــــابها خــــــالل المرحلــــــة 

الثانويــــــة، بحيـــث يختــــــار الطالـــب مســــــار دقيق يلبــــــي ميولــــــه واحتياجاتـــه،  حيث تهدف هـــذه المادة إلى 

ا في حل مشـــكالت الحيــــــاة وتقديــــــم أفــــــكار 
ً

االســـتفادة من جميع المعلومات التي تمت دراســــــتها ســـابق

في مجال الصحــــــة والحياة، ويشــــــمل المشــــــروع: مهمات اختيار المشــــــروع، وتحديد المشــــــكلة، ودراســــــة 

االحتياجـــات وتحديدهــــــا، وتصميـــم الحلـــول وتنفيذها وتقويمهــــــا، وإعـــداد التقارير الخاصة بالمشـــروع�
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خيارات خريج مسار الصحة والحياة
يؤهـــل مســـار الصحـــة والحيـــاة فـــي المرحلـــة الثانويـــة الطالب بعـــد تخرجه إلكمال دراســـته ســـواء أكان 
ا- الحصول على شـــهادة 

ً
للدبلـــوم أم البكالوريـــوس وفـــق التخصصـــات الصحيـــة ذات الصلـــة، ويتيح لـــه -أيض

مهنيـــة تؤهلـــه إلـــى التوجه لســـوق العمل�

مسار الصحة والحياة يؤهل الطالب للحصول على 

شهادات مهنية أو مهارية 

مرتبطة بالصحة

دبلوم أو بكالوريوس في 

تخصصات صحية 

 

التصنيف السعودي الموحد للمهن
د للمهن بأنه عبارة عن نظام إحصائي لتصنيف وتجميع المعلومات  ُيعرف التصنيف السعودي الموحَّ
عن المهن في المملكة، ويعتمد على التصنيف الدولي المعياري للمهن )ISCO - 8( الصادر من المجلس 

االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة� 

د للمهن من 5 مستويات مصنفة بشكٍل هرمي، وكل مستوى منها  ويتكون التصنيف السعودي الموحَّ
يتكون من مجموعات رئيسة، وفرعية، وثانوية، ووحدات، باإلضافة إلى رمز المهنة، واسمها، ووصفها، 
د للمهن )432( وحدة، يندرج تحتها ما يقارب )2013(  ويبلغ مجموع الوحدات في التصنيف السعودي الموحَّ

مهنة�  

توحيد  بينها  من  األهداف،  من  مجموعة  تحقيق  إلى  للمهن  د  الموحَّ السعودي  التصنيف  ويهدف 
أسماء المهن وتوصيفها في جميع القطاعات اإلحصائية بالمملكة، وتسهيل تبادل وتدفق البيانات بين 
المؤسسات والهيئات المحلية المختلفة، إضافة إلى توحيد المؤشرات والمفاهيم االقتصادية واالجتماعية 

المرتبطة بالتصانيف�

الخيارات التعليمية في مسار الصحة والحياة
حسب التصنيف السعودي الموحد للمستويات التعليمية والتصنيف الموحد للمهن يمكن لخريج مسار 

الصحة والحياة إكمال دراسته في المستويات التالية:

خيارات التعليم  

دبلوم متوسطبكالوريوس

دبلوم مشارك

وتندرج هذه المستويات في مجالين ضيقين، ضمن المجال الواسع )09( الصحة والرفاه، وهما:   
مجال )091( الصحة� 	

مجال )092( الرفاه� 	
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: الدبلوم المشارك
ً
أوال

)4(رمز المستوىالرابع المستوى 

اسم المستويات الفرعية ورمزها

دبلوم مشارك مهني، ورمزه 454دبلوم مشارك عام، ورمزه 444

أمثلة على تخصصات الدبلوم المشارك التي يمكن لخريج مسار الصحة والحياة دراستها:

رمزهالتخصصرمزهالتخصص

041502دبلوم السكرتارية الطبية091240دبلوم الصحة العامة             

041502دبلوم السكرتارية والنسخ الطبي

: الدبلوم المتوسط )التوجه التقني المهني ـــــ الكليات التطبيقية(
ً
ثانيا

)5(رمز المستوىالخامس المستوى 

اسم المستويات الفرعية ورمزها

دبلوم متوسط مهني، ورمزه 554دبلوم متوسط عام، ورمزه 544

أمثلة على تخصصات الدبلوم المتوسط التي يمكن لخريج مسار الصحة والحياة دراستها:

رمزهالتخصصرمزهالتخصص

091503دبلوم التثقيف الصحي091909دبلوم فني تعقيم

091506دبلوم فني عالج طبيعي
دبلوم فني الرعاية 

التنفسية
091509

091322دبلوم التمريض
دبلوم فني صحة الفم 

واألسنان
091125

091222دبلوم فني طب الطوارئ091511دبلوم فني سمعيات                    

: البكالوريوس )التوجه األكاديمي( 
ً
ثالثا

)6(رمز المستوىالسادسالمستوى 

اسم المستويات الفرعية ورمزها

بكالوريوس أكاديمي )5 سنوات(، ورمزه 646بكالوريوس أكاديمي )4سنوات(، ورمزه 644

الدبلوم العالي )سنة على األقل(، ورمزه 667بكالوريوس فني )5سنوات(، ورمزه 656
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أمثلة على تخصصات البكالوريوس التي يمكن لخريج مسار الصحة والحياة دراستها:

رمزهالتخصصرمزهالتخصص

0912الطب0911دراسات طب األسنان

0913التمريض 
التشخيص الطبي وتقنية 

العالج
0914

0916الصيدلة0915العالج وإعادة التأهيل

0917الطب والعالج التقليدي والبديل
رعاية األطفال وخدمات 

الشباب
0922

رعاية كبار السن والبالغين ذوي 
االحتياجات الخاصة

0921
خدمات النظافة العامة 

والصحة المهنية
102

المجاالت المهنية الوظيفية التي يؤهل لها المسار

يمكن للطلبة التوجه لسوق العمل مباشرة بعد التخرج من المرحلة الثانوية والحصول على شهادات 

مهنية في مجال الصحة والحياة، حيث أن لخريج مسار الصحة والحياة العديد من فرص العمل في حالة 

عدم رغبته في استكمال دراسته، ومن أهم مجاالت العمل المتاحة له ورمزها في التصنيف السعودي 

للمهن:

رمزهالتخصصرمزهالمجال

09مجال الصحة والرفاه
091240الصحة العامة             

091503التثقيف الصحي

04مجال اإلدارة واألعمال
041502السكرتارية الطبية

041502السكرتارية والنسخ الطبي
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أمثلـة علـى الوظائـف التـي يمكـن أن يلتحـق بهـا خريـج الدبلـوم المشـارك أو المتوسـط فـي مسـار 

والحيـاة:  الصحـة 

 يوجـد العديـد مـن فـرص العمـل لخريجـي الدبلـوم المشـارك أو المتوسـط فـي مسـار الصحـة والحيـاة 

فـي القطاعيـن العـام والخـاص، مثـل:

أمثلة على الوظائف التي يمكن أن يلتحق بها خريج البكالوريوس في مسار الصحة والحياة:  

يوجد العديد من فرص العمل لخريجي البكالوريوس في مسار الصحة والحياة في القطاعين العام 

والخاص، مثل:

فني تعقيم�                    	 

فني الرعاية التنفسية�	 

فني سمعيات�              	 

فني عالج طبيعي�                 	 

فني طب الطوارئ�  	 

طبيب  	 

صيدلي	 

ممرض 	 

أخصائي عالج طبيعي	 

أخصائي بصريات 	 

أخصائي أشعة 	 

أخصائي سمع 	 

أخصائي صحة عامة	 



مسار إدارة 
األعمال



مسارات المرحلة الثانوية

93

المقدمة

ا ألهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز قيم 
ً

استجابة لمتطلبات التنمية الوطنية وتحقيق

 
ً
منافسا منه  تجعل  التي  المستقبل  بمهارات  وتزويده  السعودي  المواطن  لدى  والمواطنة  الوسطية 

، قامت وزارة التعليم بتطوير شامل لمرحلة التعليم الثانوي وذلك باستحداث نظام المسارات الذي 
ً
عالميا

يطرح عدة مسارات أكاديمية متفقة مع التوجهات العالمية، حيث يهتم النظام بدور الطالب في عملية 

التعلم ونقله من متلق سلبي للمعرفة إلى مشارك ومنتج لها� ويعزز النظام فرص الطالب إلكمال تعليمه 

ما بعد المرحلة الثانوية والتعليم مدى الحياة في التخصصات التي يرغب بها، كما يتيح له التعرف على 

سوق العمل وتجربة العمل فيه من خالل مشاريع التخرج وساعات التطوع التي تقدم في هذا النظام� 

ويتكون نظام المسارات في التعليم الثانوي من سنة أولى مشتركة يلتحق بها جميع الطلبة تليها 

سنتين يتم فيها توزيع الطلبة وفق الضوابط والمعايير إلى خمس مسارات رئيسة هي: 

المسار العام 

مسار علوم 
مسار إدارة األعمالالحاسب والهندسة 

المسار الشرعي

مسار الصحة والحياة

 من برنامجي تنمية 
ً
وتنبثـــق رؤيـــة ورســـالة وقيم نظام المســـارات من رؤيـــة المملكة 2030، وتحديدا

التعليم  وزارة  تتبنـــى  حيث  المستدامة،  التنمية  أهداف  إلى  باإلضافة  الحياة،  وجودة  البشرية  الموارد 

الجودة،   وعالي 
ً
الســـعودية متميزا العربية  المملكـــة  التعليم في  يكون  أن  إلى  تهـــدف  رؤيـــة واضحة 

وزارة  رســـالة  تركـــز  كمـــا  عالمًيا�  ومنافًسا  الوطنية  بقيمه  معتز  مواطن  لبناء  مؤهلة  تعليمية  بكوادر 

التعليم على إتاحـــة التعليـــم للجميـــع ورفع جـــودة عملياتـــه ومخرجاته، وتطويـــر بيئة تعليميـــة محفزة 

على اإلبداع واالبتكار لتلبية متطلبات التنمية، وتحســـين حوكمة نظام التعليم وتطوير مهارات وقدرات 

بالقيم والمهارات الالزمة ليصبحوا مواطنين مسؤولين ومنتجين قادرين  منسوبيه، وتزويد المتعلمين 

على اتخاذ القرارات الذكية التي تفيدهم في حياتهم الشخصية والتعليمية والمهنية، مبدعين ومبتكرين 

ومتقنين ومحترفين في أعمالهم، ومدركين لمسؤولياتهم تجاه األسرة والمجتمع والوطن، ومبادرين 

لتبني اتجاهات معززة لبيئة األعمال�
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يأتي مسار إدارة األعمال كأحد المسارات التي يقدمها نظام المسارات، وقد تم بناؤه على نحو من 

شأنه أن يكسب الطلبة المعارف والخبرات والمهارات المواكبة للثورة الصناعية الرابعة وتحديات القرن الواحد 

والعشرين� كما يسعى المسار إلى إكساب الطلبة المهارات الالزمة للتعامل مع التحديات اإلدارية والمالية 

، وهو 
ً
 اقتصاديا

ً
في عصر االقتصاد الرقمي الذي تتجه نحوه الكثير من دول العالم اليوم باعتباره مستقبال

وجودة  البشرية  القدرات  تنمية  وبرنامجي  2030م  المملكة  رؤية  مضامين  عليه  أكدت  الذي  ذاته  األمر 

الحياة، عالوة على حاجة سوق العمل لكوادر بشرية مؤهلة للعمل في وظائف المستقبل� يسعى المسار 

إلى تحقيق هذه األهداف مع التركيز على تعزيز قيم العمل وقيم اإلتقان واالنضباط والعزيمة والمثابرة، 

وغرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطني، وتعزيز قيم اإليجابية والمرونة وثقافة العمل 

الطلبة  وتهيئة  التطوعي،  العمل  قيمة  ودعم  األعمال،  وريادة  االبتكار  ثقافة  ودعم  الطلبة،  بين  الجاد 

الدراسة  لمواصلة  إعدادهم  في  تسهم  والتي  الطلبة  أمام  التعليمية  الفرص  وتوسيع  العمل،  لسوق 

الجامعية أو للحصول على شهادات مهنية في أحد التخصصات ذات العالقة�

 في 
ً
ونشطا  

ً
أساسيا  

ً
الطالب محورا يكون  أن  بضرورة  تؤمن  فلسفة  األعمال من  إدارة  ينطلق مسار 

عملية التعلم، على أن يتم تزويده بالقيم والمعارف والمهارات التي تعزز هويته الوطنية وتساهم في 

 لمهارات القرن الواحد 
ً
بناء شخصيته، كما تمكنه من إنتاج المعرفة وتنمية مهاراته الحياتية والعملية  وفقا

المتعلم  تهيئة  إلى  تهدف  تعد  لم  التي  الحديثة  االتجاهات  من  المسار  فلسفة  تنبثق  كما  والعشرين، 

لألعمال المكتبية فقط، وإنما إلعداده ليتكيف ويتفاعل مع التغيرات المتسارعة لعالم األعمال، حيث تدعو 

الحاجة اليوم إلى تزويد الطلبة في المرحلة الثانوية بالمعارف والمهارات المتعلقة بإدارة األعمال، وذلك 

لالقتصاد  الداعم  التعليم  إلى  والتحول  االقتصادي،  النجاح  لتحقيق  الالزمة  الحياتية  المهارات  لتطوير 

المعرفي� يساهم المسار في تطوير رأس المال البشري عبر تزويد المتعلم بالمعارف والمهارات التي 

تمكنه من اتخاذ القرارات الشخصية�

بأبرز  الطالب  تعرف  التي  الدراسية  المواد  من  مجموعة  يقدم  المسار  فإن  العلمية،  الناحية  من 

االقتصادية  المفاهيم  البشرية،  الموارد  وإدارة  والعمليات  بالتخطيط  المتعلقة  اإلدارية  المفاهيم 

وتطبيقاتها، المفاهيم التسويقية وتطبيقاتها، والمفاهيم المالية والمحاسبية وتطبيقاتها، ومفاهيم 

التقنية  المفاهيم  إلى  باإلضافة  األعمال،  ببيئة  الخاصة  القانونية  والمفاهيم  األعمال،  وريادة  االبتكار 

المعززة لبيئة األعمال� كما يتم تزويد الطلبة في المواد التخصصية بمهارة جمع وتحليل البيانات، ومهارات 

البشرية،  والعالقات  االتصال  المشكالت، ومهارات  القرار وحل  المنطقي، ومهارات صنع  والتفكير  التحليل 

اإلدارة  مهارات  إلى  باإلضافة  الوقت،  وإدارة  والتخطيط  القيادة  ومهارات  العاطفي،  الذكاء  ومهارات 

المالية الشخصية واإلدخار واالستثمار�
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المسارات  نظام  يتميز  العمل،  سوق  متطلبات  مع  تتوافق  التي  التخصصية  المواد  جانب  وإلى 

المستحدث بتوفير حصص إتقان إثرائية وعالجية لضمان اكتساب الطالب للمعارف والمهارات الالزمة� كما 

يتيح النظام الفرصة للطالب الختيار تخصصه عبر مقاييس واختبارات علمية لدراسة المقررات التي تتوافق 

مع اتجاهاته وميوله العلمية، مع إتاحة نوع من المرونة التي تتيح للطالب الملتحق بمسار إدارة األعمال 

االنتقال إلى مسار آخر بعد دراسة مواد التجسير المطلوبة� ومن أهم مزايا نظام المسارات هو ربط تخرج 

الطالب بمشروع التخرج الذي يمكن الطالب الملتحق بمسار إدارة األعمال من تطبيق ما اكتسبه من معارف 

ومهارات اقتصادية وإدارية ومالية على أرض الواقع� كما يتيح النظام العديد من الخيارات أمام الخريج 

بعد حصوله على شهادة المرحلة الثانوية، حيث أنه بإمكانه بعد التخّرج التوجه للجامعة أو الحصول على 

شهادات مهنية أو دبلومات قصيرة، أو التوجه لسوق العمل�

تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم نبذة عامة عن نظام المسارات في المرحلة الثانوية ومزاياه المتعددة 

وجميع ما يتعلق بشؤونه األكاديمية، باإلضافة إلى وصف مسار إدارة األعمال ودوافع إنشائه وأهدافه 

ومزاياه ومحتواه المعرفي خالل السنة األولى المشتركة وسنتي المسار، وذلك الطالع المجتمع التعليمي 

للمواطن  البشرية  القدرات  بتنمية  المتعلقة   2030 المملكة  رؤية  أهداف  تحقيق  في  المسار  دور  على 

السعودي� كما تقدم الوثيقة نبذة عن الصفات التي يسعى مسار إدارة األعمال إلى غرسها في الخريج 

وإلى الخيارات المتاحة أمامه بعد التخرج من المسار�



مسارات المرحلة الثانوية

96

دوافع إنشاء مسار إدارة األعمال:

الدوافع المعرفية:

االتجاهات الحديثة لمجال إدارة األعمال التي تعتمد على االقتصاد الرقمي�  	

الحاجة إلى مواكبة عالم االبتكار وريادة األعمال� 	

أهمية تزويد الطلبة بالمهارات الحياتية اإلدارية والمالية� 	

الدوافع االقتصادية:

توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد الوطني� 	

الدعم الحكومي الالمحدود لمجال ريادة األعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة� 	

حاجة سوق العمل إلى توطين العديد من الوظائف في مجال إدارة األعمال� 	

مستهدفات رؤية 2030 في دعم قطاعي السياحة والترفيه� 	

الدوافع التعليمية:

والعشـرين  	 الواحـد  القـرن  مهـارات  تتضمـن  مناهـج  توفيـر  عبـر  التعليميـة  الفـرص  توسـيع  ضـرورة 
الرابعـة� الصناعيـة  الثـورة  ومهـارات 

العمليـة  	 فـي   
ً
وفعـاال  

ً
مشـاركا  

ً
عنصـرا الطالـب  فيهـا  يكـون  تعليميـة  نمـاذج  إلـى  االنتقـال  أهميـة 

لتعليميـة� ا

الحاجة إلى توفير فرص تطبيقية تساعد في تهيئة الطالب لسوق العمل� 	

أهمية وجود نظام تعليمي مرن في المرحلة الثانوية� 	

الحاجة إلى وجود مواد علمية متخصصة في مجاالت إدارة األعمال المختلفة� 	

الدوافع التربوية:

إمكانياتهـم  	 مـع  تتناسـب  مسـارات  إلـى  وتوجيههـم  الطلبـة  ورغبـات  ميـول  مراعـاة  إلـى  الحاجـة 
والتسـرب� والغيـاب  التربـوي  الهـدر  مـن  للحـد  وقدراتهـم 

 تربويـة وخبـرات ومعـارف إداريـة وماليـة تسـاهم فـي  	
ً
أهميـة وجـود مسـار تعليمـي يقـدم قيمـا

المسـتقبل� قـادة  صناعـة 
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الدوافع االجتماعية:

الحاجة إلى تخفيض نسبة البطالة عبر توفير برنامج تعليمي يؤهل الخريجين لسوق العمل� 	

الحاجـة إلـى تهيئـة رواد أعمـال المسـتقبل وتزويدهـم بمقومـات تأسـيس شـركاتهم الناشـئة  	
والمسـاهمة فـي رفـع نسـبة التوظيـف�

أهمية تزويد كافة فئات المجتمع بالمهارات الالزمة المؤهلة لسوق العمل� 	

مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي� 	

أهداف مسار إدارة األعمال
يهدف مسار إدارة األعمال بالمرحلة الثانوية إلى تحقيق األهداف التالية:
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رحلة الطالب التعليمية في مسار إدارة األعمال:
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مزايا االلتحاق بمسار إدارة األعمال:
 للطالب� يمكن إيجاز هذه المزايا في 

ً
 مالئما

ً
يحتوي مسار إدارة األعمال على عدة مزايا تجعل منه خيارا

قدرة المسار على:

بمجـال  المتعلقـة  الحديثـة  والخبـرات  والمهـارات  للمعـارف  اكتسـابه  علـى  الطالـب  مسـاعدة 
األعمـال�

احتواء المسار على مواد مختلفة تتكامل مع بعضها لتبسيط مفهوم إدارة األعمال�

تعزيز قدرات الطالب اإلدارية والمالية�

تعزيز قدرات الطالب على فهم ثقافة االدخار واالستثمار�

تمكين الطالب من فهم طبيعة التغيرات االقتصادية المحلية والعالمية�

دعم اكتساب الطالب للمهارات الناعمة الضرورية للنجاح في بيئة العمل�

اطالع الطالب على أساسيات االبتكار وريادة األعمال التي تمكن الطالب من العمل الحر�

تهيئة الطالب إلكمال مسيرته األكاديمية في تخصصات إدارة األعمال المختلفة�

مسـاعدة الطالب على اختيار التخصص الجامعي المناسـب المتداد إدارة األعمال مثل: )اإلدارة 
العامة /المحاسبة / اإلدارة المالية���(�

إتاحة الفرصة للطالب لفهم أساسيات القوائم المالية للشركات�

٠7

٠٦

٠٩

٠٨

١٠
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المعارف والمهارات لمسار إدارة األعمال:

: المعارف اإلدارية والمالية
ً
أوال

هي المعارف والمفاهيم والمصطلحات األساسية في مجال اإلدارة والتسويق�

يتعرف الطالب في السنة الثانية على المعارف التالية:

معارف إداريةإدارة المعرفةمعارف ماليةمعارف تمهيدية

مبادئ العمل والممارسات 
التي تحدد القرارات، 

وتنظيم األعمال، والتحقق 
من البيئة التي تعمل بها 

مشروعات األعمال� 

أنواع تمويل األعمال 
المتاحة، وأدوات 

التخطيط المالي وتحليل 
البيانات المالية وتقييم 
مخاطر المشروع، وإعداد 

واستخدام البيانات 
المالية وتحليل وتقييم 

أداء األعمال�

مبادئ العمل والممارسات التي 
تحدد القرارات، ومراجعة وتفسير 

بيانات ومعلومات األعمال، 
وصياغة القرارات والحلول 

لمشكالت العمل، وإعداد تقارير 
بالقرارات ونتائجها على المشروع�

معرفة مفاهيم 
اإلدارة ووظائفها، 

باإلضافة إلى وظائف 
المنشأة مثل: إدارة 

الموارد البشرية وإدارة 
العمليات وغيرها�

مبادئ اإلدارة صناعة القرار في األعمالاإلدارة الماليةمقدمة في األعمال 

الفصل الدراسي ٦الفصل الدراسي ٤ و ٥ و ٦الفصل الدراسي ٤ و ٥الفصل الدراسي ٤ و ٥

: المعارف االقتصادية واإلحصائية
ً
ثانيا

هي المعارف والمفاهيم والمصطلحات األساسية في مجالي االقتصاد واإلحصاء�
يتعرف الطالب في السنة الثالثة على المعارف التالية:

معارف اقتصاديةمعارف إحصائية

أساسيات اإلحصاء، والتعامل مع البيانات وتقييم 
توزيعها،ومعرفة االحتماالت، والمتوسط، والوسيط، 

واالنحراف المعياري، وقراءة الجداول التكرارية، والرسوم 
البيانية المختلفة�

المفاهيم االقتصادية المحلية واإلقليمية والعالمية، 
بما في ذلك المبادئ والسياسات المالية والتنفيذية 

المعتمدة، باإلضافة إلى دراسة لكيفية استخدام الموارد 
النادرة بأفضل طريقة ممكنة من خالل فهم العرض 

والطلب وتوازن السوق�

السنة الثالثة
اإلحصاء )تطبيقات في األعمال(

الفصل الدراسي 7

مبادئ االقتصاد

الفصل الدراسي ٩

الفصل الدراسي ٤ و ٥ و ٦

مادة مبادئ اإلدارة 

السنة الثانية
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: معارف الفعاليات والتسويق 
ً
ثالثا

هي المعارف والمفاهيم والمصطلحات األساسية في مجالي الحمالت التسويقية وإدارة الفعاليات�

يتعرف الطالب في السنة الثالثة على المعارف التالية:

مفاهيم إداريةمفاهيم التسويق

المفاهيم األساسية في التسويق، وطرق البحث في 
األسواق، وأساليب التسويق محلًيا وعالمًيا، وتصميم خطط 

الحمالت التسويقية�

أدوار منظم الفعالية، وجدوى الفعالية 
المقترحة،والتخطيط للفعاليات، والتقارير التأملية�

الفصل الدراسي 7 و ٨

السنة الثالثة
التخطيط للحمالت التسويقية

إدارة الفعاليات

الفصل الدراسي ٨ و ٩
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جمع وتحليل 
البيانات

بناء نموذج عمل ريادي

ممارسة وظائف 
الموارد البشرية

تسجيل العمليات 
المحاسبية

إجراء الدراسات 
التسويقية

مهارة السكرتارية وإدارة 
المكاتب

تسويق المنتجات 
والخدمات

إدارة العمليات 
إعداد التقارير الماليةاإلنتاجية

إجراء الدراسات 
االقتصادية 

يتم تحقيق هذه المهارات من خالل المواد التالية:

������� א���

 �� א���א�����


א��כא��� �א�	�

 א��
��� ������א 

��
�� א�

�א� א���א א� �� א���א�

א��א � א��א��

��א�� א��א � 

�א����א�� א��

 ������
�� ������ א���א�

��א � א���א��א�

���א��כ��א � �א��א � א��כ

: مهارات إدارة األعمال
ً
رابعا

.

هي المهارات الوظيفية األساسية التي يمكن للطالب ممارسة أساسياتها في عالم األعمال�
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: مهارات العمل
ً
خامسا

مجموعة المهارات األساسية المطلوبة للعمل مع األفراد والمجموعات بشكل فعال�

العمل ضمن فريق لتنفيذ 

التخطيط للتكاليف ولمشروع التكاليف الجماعية المختلفة

التخرج والتنفيذ ومن ثم 

التسليم  في الوقت المحدد
تقديم العروض التقديمية

حلقات النقاش واألنشطة 

المختلفة

حصص اإلتقان

التخطيطإدارة العالقات التواصل الفعال

إدارة الوقتاتخاذ القرار

يتم تحقيق هذه المهارات من خالل:

: القيم
ً
سادسا

التعاون

اإلتقان واالحترافية

العدل والمساواة

اإلبداع واالبتكار

المسؤولية وااللتزام
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السنة األولى المشتركة | الصف األول الثانوي
الخطط الدراسية

هـــي ســـنة تمهيديـــة يتـــم فيهـــا اإلعـــداد العـــام للطالـــب وتهيئتـــه لاللتحـــاق بالمســـارات عبر 
عمليـــات التســـكين، والتي تحدد مســـار الطالب الذي يتناســـب مع ميوله واتجاهاتـــه وقدراته، 

بحيـــث يكمـــل الطالب الســـنتين التاليتيـــن في المســـار المحدد�

عدد الحصص األسبوعية المواد المجال م

8 القرآن الكريم وتفسيره، الحديث العلوم الشرعية 1

10 الكفايات اللغوية اللغة العربية 2

5 الدراسات االجتماعية العلوم االجتماعية 3

15 اللغة اإلنجليزية اللغات األجنبية 4

33 الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، األحياء، علم البيئة العلوم والرياضيات 5

9 التقنية الرقمية علوم الحاسب 6

3 المعرفة المالية العلوم اإلدارية 7

13
 التفكير الناقد ، التربية الصحية والبدنية، التربية 

المهنية
المهارات 8

مجاالت التعلم في السنة األولى المشتركة

المجال
المجموع والوزن النسبي

مجموع 

الحصص

مجموع 

الساعات

الوزن 

النسبي

58�39 38380العلوم الشرعية واإلنسانية

75�4242043العلوم الطبيعية والتطبيقية

13�3303العلوم اإلدارية

54�1313013المهارات

المجموع الكلي للحصص 
والساعات

96960100

39.58
43.75
3.13
13.54

العلوم الشرعية واإلنسانية

العلوم الطبيعية والتطبيقية

العلوم اإلدارية

املهارات

39.58
43.75
3.13
13.54

العلوم الشرعية واإلنسانية

العلوم الطبيعية والتطبيقية

العلوم اإلدارية

املهارات
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المواد التي سيدرسها الطالب في السنة الثانية 
لمسار إدارة األعمال:

المواد
التخصصية

صناعة القرار 
في األعمال

مقدمة في األعمال

مبادئ االقتصاد 

اإلدارة المالية 

المواد
الشرعية 
واإلنسانية

التوحيد 

التفسير

المواد
 المهارية

اللياقة والثقافة 
الصحية

مواد
 التقنية

الفنونالتقنية الرقمية

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية
)الكفايات اللغوية (

اللغة العربية
)الدراسات اللغوية(

التاريخ

  السنة الثانية والثالثة لمسار إدارة األعمال:

تتكون الخطة الدراسية للمسار من )6( فصول دراسية، وبمجموع الحصص الدراسية لكل فصل دراسي 

)42( حصة، وعدد المواد الدراسية لكل فصل دراسي في السنة الثانية )7( مواد، وفي السنة الثالثة 

عدد المواد الدراسية لكل فصل دراسي )7( مواد� ويبلغ العدد اإلجمالي للمواد المنفصلة والممتدة 

)11( مادة في السنة الثانية، و)17( مادة في السنة الثالثة�
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المواد التي سيدرسها الطالب في السنة الثالثة 
لمسار إدارة األعمال:

المواد
التخصصية

السكرتارية واإلدارة 
المكتبية 

اإلحصاء 

تخطيط الحمالت 
التسويقية

إدارة الفعاليات 

مبادئ اإلدارة

مشروع التخرج

المواد
الشرعية 
واإلنسانية

الفقه

المواد
المهارية

المهارات الحياتية

البحث ومصادر المعلومات

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية
)الدراسات البالغية والنقدية( 

اللغة العربية
)الدراسات األدبية (

المواطنة الرقمية

الدراسات النفسية واالجتماعية

الجغرافيا

مبادئ القانون

تطبيقات في القانون

مواد 
مهارية 

المهارات الحياتية

البحث ومصادر 
المعلومات

التربية الصحية 
والبدنية
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الوزن النسبي لمجاالت التعلم في السنتين الثانية 
والثالثة:
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  صناعة القرارات في األعمال

اإللزامية  المواد  في  المكتسبة  والمهارات  للمفاهيم  وفهمهم  معرفتهم  المتعلمون  يستخدم 

لصياغة القرارات في األعمال وتقديم الحلول�

وتهدف المادة إلى: 

التعرف على مبادئ العمل والممارسات التي تحدد القرارات� 	 

مراجعة وتفسير بيانات ومعلومات األعمال�	 

صياغة القرارات والحلول لمشكالت العمل�	 

إعداد وثائق وتقارير بالقرارات ونتائجها على المشروع�	 

السكرتارية واإلدارة المكتبية

تهدف المادة إلى تعريف الطالب بأهم الكفاءات اإلدارية المساعدة للقيام بأعمال السكرتارية التنفيذية 

وإدارة المكاتب من خالل دراسة أسس االتصاالت اإلدارية، وتنظيم المعلومات، والقيام بالمخاطبات، والقدرة 

ذلك  في  بما  اآللي  الحاسب  تطبيقات  واستخدام  المواعيد،  وجدولة  اإللكترونية،  االتصاالت  إجراء  على 

وصف مواد السنتين الثانية والثالثة:

مقدمة في األعمال:

يدرس المتعلمون األسباب والميزات والهياكل وبيئات التشغيل الخاصة بـمنظمات األعمال، كما يدرسون 

الصلة بين االبتكار واستمرارية األعمال�

وتهدف المادة إلى: 

التعرف على مبادئ العمل والممارسات التي تحدد القرارات�	 

مراجعة وتفسير بيانات ومعلومات األعمال�	 

صياغة القرارات والحلول لمشكالت العمل�	 

إعداد وثائق وتقارير بالقرارات ونتائجها على المشروع�  	 

مبادئ االقتصاد: 

تهدف المادة إلى تعريف المفاهيم االقتصادية المحلية واإلقليمية والعالمية، بما في ذلك المبادئ 

تلعبه  الذي  والدور  المال  رأس  بأسواق  التعريف  يتم  كما  المعتمدة�  والتنفيذية  المالية  والسياسات 

األسواق واألوراق المالية في اقتصادنا الوطني الشامل� االقتصاد هو دراسة لكيفية استخدام الموارد 

النادرة بأفضل طريقة ممكنة من خالل فهم العرض والطلب وتوازن السوق، حيث تواجه األسر والشركات 

المادة  هذه  المحدودة�  لمواردها  البديلة  االستخدامات  في  المتمثلة  االقتصادية  المشكلة  والحكومات 

تساعد الطالب في فهم األحداث االقتصادية باإلضافة إلى انعكاسات اتخاذ القرارات االقتصادية الفردية 

لألفراد  ناجحة  اقتصادية  وتجارب  لمشاريع  نماذج  الفصل  خالل  المادة  تتناول  كما  والحكومية�  والتجارية 

والدولة، مما يعزز وعي المتعلم بالفرص االقتصادية واستيعاب أسباب اتخاذ القرارات االقتصادية حوله�
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استخدام اإلنترنت� هذه المادة تزّود الطالب بالمعارف والتقنيات الحديثة الضرورية لمساندة اإلدارة لتحقيق 

 )Hard or technical skills( ومهارات صلبة أو تقنية )soft skills( أهدافها� يتطلب ذلك تعلم مهارات ناعمة

وتنظيم  وتصميم  المكتبي،  العمل  وإدارة  اإلداري،  واالتصال  الوقت،  وإدارة  المشكالت،  حل  مهارة  مثل: 

المكتب، والمهارات األساسية للحاسب اآللي�

مبادئ اإلدارة

تعزز المادة دراسة مبادئ اإلدارة بشكل عام وأسس ومفاهيم إدارة األعمال بشكل خاص من خالل 

تقديم مفهوم وإطار متكامل لمبادئ إدارة األعمال التي تشمل عناصر العملية اإلدارية المطبقة في 

وتعريفها،  اإلدارة  مفهوم  بيان  على  تحديًدا  المادة  وتركز  أنواعها،  باختالف  والمؤسسات  المنظمات 

إدارة  المنشأة، ومنها:  والرقابة، ووظائف  والتوجيه،  والتنظيم،  التخطيط،  األربع وهي:  اإلدارة  ووظائف 

الموارد البشرية، وإدارة التسويق، وإدارة اإلنتاج� باإلضافة إلى مقدمة مختصرة حول المدارس اإلدارية، 

وملخص للنظريات اإلدارية، وبعض الموضوعات اإلدارية المهمة، مثل: القيادة وصناعة القرار�  

وتهدف المادة إلى: 

استكشاف مبادئ ونظريات اإلدارة والقيادة والمفاهيم والمصطلحات األساسية والوظائف� 	 

فحص أساليب ومهارات اإلدارة والقيادة وتأثيرها على األداء التنظيمي�	 

إعداد مقترحات لتحسين األعمال لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة في سياقات عمل معينة�	 

اإلدارة المالية

وتقييم  والبيانات،  المالية  األمور  وتفسير  لتحليل  المطلوبة  والمعرفة  المهارات  المتعلمون  يطور 

الوضع المالي للمشروع أو المؤسسة واقتراح طرق لتحسين األداء�

وتهدف المادة إلى: 

اكتشاف أنواع تمويل األعمال المتاحة في المراحل المختلفة من نمو المشروع� 	 

فهم كيفية استخدام أدوات التخطيط المالي لتحليل البيانات المالية وتقييم مخاطر المشروع�	 

فهم كيفية إعداد واستخدام البيانات المالية وتحليل وتقييم أداء األعمال�	 

اإلحصاء )تطبيقات األعمال( 

والتعامل  المفيدة  والمهارات  لإلحصاءات  الرئيسة  لألفكار  المتعلم  فهم  تنمية  في  المادة  تسهم 

مع البيانات وتقييم توزيعها في أحداث بسيطة ومركبة� باإلضافة إلى تعزيز ثقة المتعلم في التقدير 

ومعرفة االحتماالت، والمتوسط، والوسيط، واالنحراف المعياري، وكذلك قراءة الجداول التكرارية، والرسوم 

والقدرة  التقارير،  في  المنشورة  والقياسات(  األعمدة  المبعثرة،  الشريطية،  )الخطية،  المختلفة:  البيانية 

على الرسم وعرض الرسوم البيانية واستخدام التطبيقات والبرامج اإلحصائية، إلى جانب البرامج الحاسوبية 
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تعلم  سياقات  في  اإلحصائية  المفاهيم  تعليم  على  المادة  وتركز  البيانية�  الرسوم  وفهم  اإلحصائية، 

مرتبطة بمشكالت حقيقية في مجال إدارة األعمال� وتركز المادة على تعليم المفاهيم اإلحصائية في 

سياقات تعلم مرتبطة بمشكالت حقيقية مرتبطة بواقع حياة الطالب، وتسهم المادة في تعزيز مهارات 

الطلبة في مجال الرياضيات، كما يسهم المقرر في تطوير القدرات الرياضية للطلبة في مادة اإلحصاء 

والتي يدرسها طلبة إدارة األعمال في السنة التحضيرية�

تخطيط الحمالت التسويقية 

المستهلكين  احتياجات  التسويق  بها  يرضي  التي  الطرق  وجميع  التسويق  مبادئ  المادة  تتناول 

وأعمالهم ورغباتهم في المنتجات والخدمات� وتعتمد هذه المادة على المشاريع التعليمية ودمجها 

مع أنشطة التعلم القائم على العمل، وخبرات تطبيق مهارات البيع والتسويق� سوف يدرك المتعلم كيف 

تقوم الشركات بتطوير وتسويق منتجاتها وخدماتها� باإلضافة إلى استكشاف االتجاهات الحالية في مجال 

المتعلمين  الصفية� سيتفاعل  األنشطة  الغذائية وتطبيقها خالل  والصناعات  والرياضة  والمالبس  الترفيه 

الترويجية للمبيعات في  مع أعضاء المدرسة والمجتمع المحلي لتصميم المنتجات واإلعالنات والعروض 

المرئي  التسويق  وتقنيات  الشخصية  البيع  استراتيجيات  وسيتعلمون  المختلفة�  المستهدفة  األسواق 

اإللكترونية�  والتطبيقات  البرامج  واستخدام  حقيقية  مشاريع  في  لممارستها  فرصة  على  وسيحصلون 

وتشمل المادة المحاور اآلتية مدعمة بتطبيقات عملية:

مقدمة عن التسويق )نبذة عن تطبيقات التسويق حولنا(� 	 

إدارة المنتجات والخدمات )مع تطبيقات عملية(�	 

التسعير )كيف يتم تسعير المنتجات، نماذج عملية، وكيف نرفع وعي الطالب في سلوكه الشرائي(� 	 

نقاط البيع )نماذج عملية عن كيفية توزيع المنتجات داخل المتاجر لتكون ممتعة للطالب(� 	 

مرحلة الترويج )بناء الخطط التسويقية بكل تفاصيلها(: 	 

الترويج التقليدي )تلفاز، راديو، إعالنات خارجية، وغيرها( نماذج عميلة مباشرة من السوق� 	 

الترويج اإللكتروني )إلكتروني، إعالنات قوقل، مشاهير، وسائل التواصل االجتماعي، وغيرها(�	 

التسويق الرياضي )الرعايات الرياضية وتطبيقاتها في األندية المحلية والعالمية(�	 

إدارة الفعاليات

سيعمل المتعلمون كجزء من مجموعة صغيرة لتخطيط األعمال وتنسيقها وإدارتها لفعالية أو مشروع 

اجتماعي وتقييم المهارات المكتسبة�

وتهدف المادة إلى: 

اكتشاف دور منظم الفعالية�	 

التحقيق في جدوى الفعالية المقترحة�	 

وضع خطة مفصلة لفعالية تجارية أو مشروع اجتماعي�	 

مرحلة وإدارة نشاط تجاري أو فعالية أو مشروع اجتماعي�	 

تقارير تأملية عن عملية إدارة الطالب للفعالية وتقييم تنمية المهارات الخاصة�	 
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د للمهن بأنه عبارة عن نظام إحصائي لتصنيف وتجميع المعلومات  ُيعرف التصنيف السعودي الموحَّ

عن المهن في المملكة، ويعتمد على التصنيف الدولي المعياري للمهن )ISCO - 8( الصادر من المجلس 

االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة�

فة بشكٍل هرمي، وكل مستوى منها 
َّ
د للمهن من 5 مستويات مصن ويتكون التصنيف السعودي الموحَّ

يتكون من مجموعات رئيسة، وفرعية، وثانوية، ووحدات، باإلضافة إلى رمز المهنة، واسمها، ووصفها، 

د للمهن )432( وحدة، يندرج تحتها ما يقارب )2013(  ويبلغ مجموع الوحدات في التصنيف السعودي الموحَّ

مهنة�

توحيد  بينها  من  األهداف،  من  مجموعة  تحقيق  إلى  للمهن  د  الموحَّ السعودي  التصنيف  ويهدف 

أسماء المهن وتوصيفها في جميع القطاعات اإلحصائية بالمملكة، وتسهيل تبادل وتدفق البيانات بين 

المؤسسات والهيئات المحلية المختلفة، إضافة إلى توحيد المؤشرات والمفاهيم االقتصادية واالجتماعية 

المرتبطة بالتصانيف�

التصنيف السعودي الموحد للمهن:

الخيارات التعليمية لخريج مسار إدارة األعمال:

حسب التصنيف السعودي الموحد للمستويات التعليمية والتصنيف الموحد للمهن يمكن لخريج مسار 

إدارة األعمال إكمال دراسته في المستويات التالية:

يقوم مسار إدارة األعمال بتهيئة الخريج إلكمال رحلته التعليمية عبر عدة خيارات ذات عالقة بالمجال 

في مؤسسات التعليم العالي والتدريب الفني والمهني� 

وتندرج هذه المستويات في المجالين التاليين:

مجال )04( األعمال واإلدارة والقانون� 	

مجال) 10 ( الخدمات� 	

خيارات التعليم

بكالوريوس

دبلوم متوسط

دبلوم مشارك



مسارات المرحلة الثانوية

112

أمثلة على تخصصات الدبلوم المشارك التي يمكن لخريج مسار إدارة األعمال دراستها:

باإلضافة إلى التخصصات العلمية والشرعية يمكن االلتحاق في تخصصات دبلوم مشارك دقيقة مثل:

رمزهالتخصصرمزهالتخصص 

041203دبلوم التمويل واالستثمار            041601دبلوم إدارة المبيعات         

041304دبلوم المعلومات اإلدارية041402دبلوم اإلعالن والتسويق        

042101دبلوم القانون041701دبلوم مهارات االتصال                 

041501دبلوم السكرتارية التنفيذية041205دبلوم المخاطر والتأمين                    

041403دبلوم التجارة اإللكترونية041302دبلوم الموارد البشرية

ثانيًا: الدبلوم المتوسط ) التوجه التقني المهني- الكليات التطبيقية(

)5(رمز المستوىالخامسالمستوى

اسم المستويات الفرعية ورمزها

دبلوم متوسط مهني  ورمزه 554دبلوم متوسط عام   ورمزه 544

أمثلة على تخصصات الدبلوم المتوسط التي يمكن لخريج مسار إدارة األعمال دراستها:

باإلضافة إلى التخصصات العلمية والشرعية يمكن االلتحاق في تخصصات دبلوم متوسط دقيقة مثل:

رمزهالتخصصرمزهالتخصص 

041201دبلوم اإلدارة المالية        041311دبلوم إدارة مشاريع

041401دبلوم التسويق041302دبلوم إدارة األعمال         

041319دبلوم اإلدارة الرياضية041101دبلوم محاسبة                

أواًل: الدبلوم المشارك

)4(رمز المستوىالرابعالمستوى

اسم المستويات الفرعية ورمزها

دبلوم مشارك مهني ورمزه 454دبلوم مشارك عام   ورمزه 444
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أمثلة على تخصصات البكالوريوس التي يمكن لخريج مسار إدارة األعمال دراستها:

باإلضافة إلى التخصصات العلمية والشرعية يمكن االلتحاق في تخصصات بكالوريوس دقيقة مثل:

رمزهالتخصصرمزهالتخصص 

041204بكالوريوس إدارة المصارف041302بكالوريوس إدارة األعمال 

041301بكالوريوس اإلدارة العامة031102بكالوريوس االقتصاد

101501بكالوريوس إدارة السياحة054201بكالوريوس المحاسبة

041315بكالوريوس إدارة صناعية                                  041401بكالوريوس التسويق         

041205بكالوريوس التأمين041203بكالوريوس التمويل واإلدارة المالية

101301بكالوريوس إدارة فنادق041302بكالوريوس الموارد البشرية

041201بكالوريوس إدارة مالية
بكالوريوس إدارة أعمال الحج 

والعمرة
041308

041312بكالوريوس الجودة041309بكالوريوس أعمال دولية

041314بكالوريوس إدارة سلسلة اإلمدادات031104بكالوريوس اقتصاد دولي

بكالوريوس االقتصاد الزراعي 
والتسويق الغذائي

101504بكالوريوس إدارة وتنظيم الفعاليات081105

ثالثًا: البكالوريوس )التوجه األكاديمي(

)6(رمز المستوىالسادسالمستوى

اسم المستويات الفرعية ورمزها

بكالوريوس أكاديمي )5 سنوات( ورمزه 646بكالوريوس أكاديمي )4 سنوات( ورمزه 645

الدبلوم العالي ورمزه 667بكالوريوس فني     )5سنوات( ورمزه 656
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االلتحاق بسوق العمل:

من الممكن أن يشغل خريج مسار إدارة األعمال وظائف إدارية مساندة في أقسام السكرتارية 

والموارد البشرية والمحاسبة والتسويق وإدارة سلسلة اإلمداد في العديد من القطاعات� تضم هذه 

الوظائف مسميات وظيفية كتلك التي يتضمنها نظام التصنيف في وزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية أو التي يتضمنها القطاع الخاص مثل: 

سكرتير	 

مساعد إداري	 

أخصائي إدارة الجودة	 

موظف استقبال	 

أخصائي تسويق	 

أمين صندوق	 

محصل إيرادات	 

بائع	 

محاسب منافذ البيع	 

مندوب مبيعات	 

مأمور مشتريات	 

مشرف خدمات عامة	 

مراقب عهد	 

محصل ضرائب	 

بدء العمل الخاص:

يستطيع خريج مسار إدارة األعمال أن يستفيد من المعارف والمفاهيم والمهارات التي اكتسبها 

بعد  يقوم  مجتمعه،  في  معينة  فجوة  لسد  الخاص  عمله  وبدء  الريادية  أفكاره  لتطوير  دراسته  أثناء 

ومالية  تسويقية  وخطة  عمل  نموذج  على  بناء  لسدها،  متخصصة  خدمة  أو  منتج  بتقديم  اكتشافها 

وتشغيلية مالئمة�



المسار
الشرعي

ْرِعّي الَمَساُر الشَّ
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المقدمة

 ينطلق نظام المسارات في المرحلة الثانوية من فلسفة عميقة ورؤية طموحة لوزارة التعليم تواكب 

وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي جعلت من تطوير التعليم وتنمية القدرات البشرية من أهم 

مرتكزاتها من خالل تطوير أساس تعليمي مرن ومتين للجميع، وإتاحة مسارات تعليمية مختلفة للمرحلة 

الثانوية� وتم تحقيق ذلك لوزارة التعليم من خالل استحداث نظام المسارات في المرحلة الثانوية لتحويل 

الطلبة إلى عناصر منتجة ومبدعة، متعددة المعارف والقدرات والمهارات، مع تمكين الطالب والطالبة من 

اختيار التخصصات التي يرغبون بها وتتوافق مع قدراتهم وتوجهاتهم وميولهم� ويتكون نظام المسارات 

في التعليم الثانوي من سنة أولى مشتركة يلتحق بها جميع الطلبة تليها سنتان يتم فيها توزيع الطلبة 

وفق الضوابط والمعايير إلى خمس مسارات رئيسة هي:

المسار العام 

مسار علوم 
مسار إدارة األعمالالحاسب والهندسة 

المسار الشرعي

مسار الصحة والحياة

لما  وذلك  الثانوية  المرحلة  في  المسارات  لنظام  التخصصية  المسارات  أحد  الشرعي  المسار  يمثل 

يحمله من عمق ديني، واجتماعي، ووطني، ولما يحققه من تأصيل لمكانة الشريعة اإلسالمية في حياة 

 ُيبنى عليه في حياة اإلنسان وفي تعامله مع الكون والحياة� 
ً

المجتمع والتي تعد رافًدا أساسًيا وأصال

ا من الدور االستراتيجي للرؤية الطموحة للمملكة 2030، التي تسعى للوصول إلى مجتمع 
ً

وانطالق

ر من خالله للجميع حياة كريمة وسعيدة، ويكون أساًسا قوًيا لالزدهار االقتصادي، وإعداد مجتمع 
ّ

وف
ُ
حيوي ت

بالشريعة  للوطن، واالعتزاز  المعتدل واالنتماء  إلى قيم اإلسالم  البنيان، يستند  الجذور، متين  راسخ  حي 

ا يعزز قيم 
ً
ا ومتين

ً
ليقدم مساًرا شرعًيا مرن المسارات  يأتي نظام  السعودي األصيل،  اإلسالمية، والتراث 

العدالة والشفافية من خالل التأصيل الشرعي والقانوني في مواد التخصص� ويعزز التكافل االجتماعي 

من خالل بيان األنظمة والتشريعات المتعلقة بالزكاة والصدقة والوقف ونحوها مع تعزيز القيم اإلسالمية 
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المؤدية لذلك كالمحبة، والعطف، والرحمة، والتسامح، والتعايش مع اآلخر� كما يحسن المسار الشرعي 

تكافؤ فرص الحصول على العمل من خالل التعريف بالقوانين واألنظمة الحقوقية المنظمة لذلك، ويسهم 

في بناء الشخصية المسلمة المتزنة كأحد أهم مخرجات التعليم األساسية� ويرتبط هذا المسار كذلك برؤية 

المملكة العربية السعودية 2030 من خالل بناء المواد التخصصية ومشاريع التخرج المهتمة بالتشريعات 

واألنظمة والحقوق لتحسين جاهزية الطالب لدخول سوق العمل، ويعد طالب المسار الشرعي المنافس 

محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا في المجاالت الشرعية والقانونية واللغوية ونحوها� 

ا ألهداف التنمية المستدامة من خالل تقديم رحلة تعليمية نوعية 
ً

ويأتي المسار الشرعي كذلك محقق

في المسار الشرعي وتهيئة ذلك بمقدمات تأسيسية ومستدامة لغرس القيم والمعارف اإلسالمية من 

الطفولة المبكرة وحتى التعليم مدى الحياة، وتقديم العلوم الشرعية بصورة تعزز المساواة بين الجنسين 

العلم  وتقدير  العلمي،  الشغف  قيم  وتعزيز  العمل،  لسوق  والتهيئة  الشرعي  العلمي  التأسيس  في 

القانونية  الثقافة  وبناء  االقتصاد  ونمو  الالئق  للعمل  تؤسس  التي  العمل  بأنظمة  والتعريف  والعلماء، 

المعززة للصناعة واالبتكار� كما يؤصل المسار الشرعي غرس ثقافة تقدير النعمة وعدم اإلسراف، وثقافة 

االدخار، واالستهالك واإلنتاج المسؤولة� 

المسار  تطوير  خالل  من  التعليم  وزارة  وأهداف  تطلعات  تحقيق  كذلك  الشرعي  المسار  ويستهدف 

علم وتقديم المسار الشرعي 
ّ
نمية، واحتياجات سوق العمل، وتجويد نواِتج الت

ّ
الشرعي لتلبية ُمتطلبات الت

القيم  وتعزيز  عالمًيا،  العام  التعليم  مراحل  في  الشرعية  العلوم  تدريس  في  النوعية  النماذج  كأحد 

واالنتماء الوطني المتأصلة في العلوم الشرعية� كما يساهم المسار الشرعي في تأهيل الطلبة لاللتحاق 

بالتخصصات الشرعية والقانونية في منظومة الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية� 

في  الشرعي  المسار  هذا  اختيار   - المسار  في  التسكين  لمتطلبات  تحقيقه  بعد   - للطالب  ويمكن 

السنتين الثانية والثالثة للمرحلة الثانوية، ولذلك فإن هذه الوثيقة تقدم أهم المعلومات التي يحتاجها 

الشرعي  المسار  حول  عام  بشكل  والمهتمون  األمور  وأولياء  المدرسي  والمجتمع  خاص  بشكل  الطالب 

كأحد المسارات في المرحلة الثانوية�
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دوافع إنشاء المسار الشرعي 

الشريعة اإلسالمية هي الرسالة العالمية التي تعتز المملكة العربية السعودية بأنها جزء مهم من 

تكوينها التشريعي والمجتمعي، ولذلك فإن من دوافع إنشاء المسار الشرعي ما يلي: 

الدوافع المعرفية: 

العناية بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية� 	

الشـريعة والقضـاء،  	 للتعـرف علـى مبـادئ  الشـرعي، وتهيئتهـم  العلـم  تأصيـل طلـب  إلـى  الحاجـة 
والحقـوق� والقانـون 

تقديم مسار تخصصي في المرحلة الثانوية في المجال الشرعي والقانوني ينافس عالمًيا�  	

تكوين امتداد للبناء الشرعي الذي يتلقاه الطالب من مرحلة التعليم المبكر في الطفولة المبكرة  	
إلى التعليم مدى الحياة�

الدوافع التربوية:

اإلسهام في نشر الوعي الفكري وتعزيز دوره في معالجة القضايا الوطنية� 	

الحاجة إلى مراعاة ميول الطالب وحاجاتهم ورغباتهم من خالل تمكينهم من االلتحاق بالتخصصات  	
التي تحقق تطلعاتهم وتواكب قدراتهم� 

الحاجة إلى تكوين بيئة تعليمية تخصصية جاذبة تؤهل لمسار المستقبل في وقت مبكر�  	

فـي  	 وتطبيقاتهـا  والقانونيـة  الشـرعية  الجوانـب  تؤصـل  تطبيقيـة  تعليميـة  مناهـج  إلـى  الحاجـة 
وأنظمتـه�  المدنـي  المجتمـع 

الدوافع الشخصية:

بناء الشخصية الوسطية لدى المتعلمين ليكونوا قادرين على العمل البناء في مجتمعهم� 	

تكوين الشخصية العلمية الملتزمة والمتميزة في استقرائها لتعاليم اإلسالم وعلوم الشريعة�  	

تحقيـق التـوازن لشـخصية الطالـب مـن حيـث مواكبتـه للتطـورات التقنيـة المعرفيـة، ومـا يواكـب ذلـك  	
مـن تطويـر وتعزيـز ألنمـاط التعلـم الذاتـي، وتأصيلـه الشـرعي ليسـاهم فـي محاربـة مظاهـر الغلـو 

والتطـرف واإلرهـاب ونشـر القيـم اإلسـالمية السـامية المبنيـة علـى االعتـدال والتسـامح والسـالم�
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الدوافع االجتماعية:

الحاجة إلى تحقيق مسار شرعي يساهم في غرس القيم اإلسالمية السمحة� 	

تعزيز البناء الشرعي واللغوي واالجتماعي�  	

إعـداد طـالب مؤهليـن لفقـه الواقـع المعاصـر وفهـم الوسـائل المعينـة علـى التعامـل اإليجابي مع  	
الكـون والحياة واإلنسـان� 

تأثيـر المتغيـرات االجتماعيـة التـي يشـهدها المجتمـع فـي العصـر الحديـث والتـي تعد دافًعـا لتأصيل  	
مسـار تخصصـي يعـزز الهويـة الثقافيـة، ويعـزز كذلـك األسـس المعرفيـة، والعقديـة، والفقهيـة، 

والتعبديـة، والسـلوكية�

الدوافع االقتصادية: 

النمو االقتصادي العالمي، واالنفتاح لسـوق العمل، يجعل من بناء المسـار الشـرعي دافًعا لتعزيز  	
األسـس المعرفية، والعقدية، والفقهية، والتعبدية، والسـلوكية�

 علـى العمـل فـي القطاعيـن الخـاص أو الحكومـي، فـي العديـد مـن  	
ً

تأهيـل طـالب قادريـن مسـتقبال
المجـاالت الشـرعية والقانونيـة واللغويـة وغيرهـا، كتلـك المدرجـة حسـب االختصـاص فـي التصنيـف 

�)80-OCSI( السـعودي للمهـن المتفـق مـع التصنيـف الدولـي المعيـاري الموحـد للمهـن

االستجابة للتغير المستمر في وظائف المستقبل، من حيث مطالب سوق العمل والتحول الرقمي  	
في عصر المعرفة�
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أهداف المسار الشرعي

جاءت  ولذلك  التخصصية،  للمسارات  الخاصة  األهداف  مع  المسارات  لنظام  العامة  التطلعات  تتكامل 

 في ذات الوقت مع نظام المسارات 
ً

 في حد ذاته، ومتكامال
ً

ا مستقال
ً
أهداف المسار الشرعي لتكون عنوان

على النحو التالي:

تعزيز العقيدة اإلسالمية في 
نفوس الطلبة، وتصفيتها من 

الشرك والخرافات والبدع�

االعتزاز برسالة المملكة 
العربية السعودية في 

إقامة مجتمع حيوي، يعيش 
أفراده وفق المبادئ 

اإلسالمية ومنهج الوسطية 
واالعتدال�

غرس القيم الدينية ، واالعتزاز 
بالهوية الوطنية وبالثقافة 

اإلسالمية�

التطوير في عمليات المنهج 
من خالل التكامل بين فروع 

العلم الشرعي بشكل خاص، 
ومع فروع العلوم األخرى�

تخريج متعلم معد للحياة 
مؤهل في المجال الشرعي 

والقانوني قادر على توظيف 
معارفه ومهاراته وتطويرها�

إكساب الطلبة المهارات 
األساسية التي تهيئهم  
للعديد من فرص التعلم 

المختلفة، وتعريفه بمبادئ 
العلوم الشرعية، والتي 

ستسهم في البناء النوعي 
للخريج، وتهيئته للتفاعل مع 

المستجدات العالمية�

تعزيز بيئة تعليمية فاعلة من 
خالل تعزيز المسار الشرعي 

بالعديد من المواد التطبيقية، 
والحياتية، والمهارية، عبر 

اختيارات نوعية للمواد في 
العلوم الشرعية واإلنسانية�

تأسيس مسار شرعي وقانوني 
مؤثر في الكيان المجتمعي، 

والمنظومة الحياتية، والنظام 
القانوني، والتشريعي، واإلداري�
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رحلة الطالب التعليمية في المسار الشرعي                                          
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مزايا االلتحاق بالمسار الشرعي 
  

٠٩

٠٨

٠7

٠٦

٠٥

يكتسب الطالب في هذا المسار المعارف والقيم والمهارات في المجاالت الشرعية واإلنسانية 
والتي تهيئهم لفرص وظيفية أو أكاديمية أوسع في المستقبل�

احتواء المسار على مواد جديدة مميزة ومنها: مبادئ القانون، وتطبيقات في القانون� 

تأهيل الطالب لمستقبل أكاديمي ومهني في مجال القانون والقضاء واالستشارات الشرعية، 
واألنظمة والحقوق ونحوها�

االختالف  وفقه  والحوار  اإلبداعي  والتفكير  الناقد  والتفكير  واالبتكار  اإلبــداع  تدعم  بيئة  توفير 
والتعايش مع اآلخر� 

التخصصات  من  يعد  والــذي  القراءات  علم  وهو  اإلسالمية  الدراسات  في  فريد  لعلم  التأسيس 
النوعية والمهمة والمتعلقة بالمصدر األول للتشريع� 

يتضمن المسار التعزيز لتعلم اللغة اإلنجليزية المتخصصة في المسار الشرعي، وهو ما يؤسس 
لمستقبل أكاديمي ونوعي ومهني في مجال اللغات والترجمة� 

القرآن وتعلمه بفهم  الكريم وتفسيره من خالل ربط تعليم  القرآن  بين  التكامل  المسار  يتضمن 
اآليات ومعرفة تفسيرها ودالالتها وأسباب نزولها مما يعزز منهجية التكامل بين فروع العلم� 

يقدم المسار الشرعي مادة فريدة تؤصل لعلم الفرائض وأحكام الميراث، وهو من العلوم التي 
لها ارتباط بالتنظيم االجتماعي والحقوق الشخصية� 

الحديث وهي  الفقه ومصطلح  وأصول  القرآن،  كعلوم  العلوم  لمفاتيح  بتقديمه  المسار  يتميز 
معارف وعلوم تأسيسية تمكن الطالب من االطالع على قواعد تلك العلوم الكلية كما في علوم 
التفسير  وعلوم  وتجويده،  وقــراءاتــه  وكتابته،  وجمعه  وترتيبه،  نزوله  معرفة  حيث:  من  القرآن 
وكذلك  ذلك،  ونحو  وإعجازه  النزول،  وأسباب  والمنسوخ،  والناسخ  والمتشابه،  المحكم  ومعرفة 
معرفة القواعد الكلية ألصول الفقه ومن ثم البناء عليها في األحكام الشرعية وأحكام العبادات 
مصطلح  في  ذلك  ونحو  والمردود  المقبول  الحديث  ومعرفة  واإلسناد  التخريج  و  والمعامالت 

الحديث�
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المعارف والمهارات والقيم للمسار الشرعي

: المعارف
ً
أوال

معارف حقوقية معارف حياتية  معارف شرعية 

المواطنة الواعية القائمة على 
معرفة الحقوق وتأدية الواجبات 

مفاهيم التربية األسرية 
مفهوم تالوة وتجويد وحفظ سور من 

القرآن الكريم 

مفهوم القانون ومبادئه 
وتطبيقاته 

مفاهيم الفنون  تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه 

مفاهيم المواطنة الرقمية 
واألمن اإللكتروني 

مفاهيم الوسطية 
 
ً
معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا

– صلى الله عليه وسلم - 

الربط بين القانون والحقوق
المفاهيم والكفايات اللغوية 

للغتين العربية واإلنجليزية 

مفهوم العقيدة الصحيحة، ومنهج 
أهل السنة والجماعة في العقيدة 

وما يتعلق بها من مسائل 

كيفية إصدار األنظمة 
مفهوم فقه األسرة واألدوار 

الحيوية لألسرة في التربية 
ونهضة المجتمع 

مفهوم الفقه في العبادات 
والمعامالت، ومعرفة أصوله 

الوقائع القانونية والتصرفات 
القانونية

مفاهيم الثقافة الصحية 
وتطبيقاتها 

المقاصد الشرعية لإلسالم، ودورها 
في تشكيل السلوك اإلنساني 

مفاهيم مصطلح الحديث مع التفصيل 
في دراسة مجموعة مختارة من 

أحاديث الرسول -صلى الله
عليه وسلم -، واآلثار الواردة عن 

الصحابة رضوان الله عليهم جميًعا 

:المهارات 
ً
ثانيا

المهارات الحياتية والشخصية  مهارات سوق العمل  مهارات القرن الواحد والعشرين

احترام التنوع  إدارة الوقت التفكير الناقد 

فقه االختالف  إدارة العمليات التفكير اإلبداعي 

مهارات التعلم الذاتي  إدارة العالقات الوصول للمعلومات بفاعلية 

التعايش مع اآلخر  القدرة على التخطيط  المهارات التقنية 

اإللقاء 
القدرة على التواصل 

القدرة على التفاعل االجتماعي 
الترتيب والتنظيم
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قيمة تقوى الله 

قيمة المسؤولية 

قيمة الشغف 
المعرفي 

قيمة القدوة الحسنة

قيمة التعلم

قيمة تقدير الذات 

قيمة الوسطية 
قيمة  االحترامواالعتدال 
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السنة األولى المشتركة | الصف األول الثانوي
الخطط الدراسية

هـــي ســـنة تمهيديـــة يتـــم فيهـــا اإلعـــداد العـــام للطالـــب وتهيئتـــه لاللتحـــاق بالمســـارات عبر 
عمليـــات التســـكين، والتي تحدد مســـار الطالب الذي يتناســـب مع ميوله واتجاهاتـــه وقدراته، 

بحيـــث يكمـــل الطالب الســـنتين التاليتيـــن في المســـار المحدد�

عدد الحصص األسبوعية المواد المجال م

8 القرآن الكريم وتفسيره، الحديث العلوم الشرعية 1

10 الكفايات اللغوية اللغة العربية 2

5 الدراسات االجتماعية العلوم االجتماعية 3

15 اللغة اإلنجليزية اللغات األجنبية 4

33 الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، األحياء، علم البيئة العلوم والرياضيات 5

9 التقنية الرقمية علوم الحاسب 6

3 المعرفة المالية العلوم اإلدارية 7

13
 التفكير الناقد ، التربية الصحية والبدنية، التربية 

المهنية
المهارات 8

مجاالت التعلم في السنة األولى المشتركة

المجال
المجموع والوزن النسبي

مجموع 

الحصص

مجموع 

الساعات

الوزن 

النسبي

58�39 38380العلوم الشرعية واإلنسانية

75�4242043العلوم الطبيعية والتطبيقية

13�3303العلوم اإلدارية

54�1313013المهارات

المجموع الكلي للحصص 
والساعات

96960100

39.58
43.75
3.13
13.54

العلوم الشرعية واإلنسانية

العلوم الطبيعية والتطبيقية

العلوم اإلدارية

املهارات

39.58
43.75
3.13
13.54

العلوم الشرعية واإلنسانية

العلوم الطبيعية والتطبيقية

العلوم اإلدارية

املهارات
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السنة الثانية والثالثة للمسار الشرعي 

لكل  الحصص األسبوعية  الشرعي من ستة فصول دراسية، ومجموع  الدراسية للمسار  الخطة  تتكون 

فصل )32( حصة، وعدد المواد الدراسية لكل فصل دراسي في السنة الثانية )7( مواد� وفي السنة الثالثة 

المنفصلة  للمواد  اإلجمالي  العدد  ويبلغ  السابع�  للفصل  )8( مواد  و  والتاسع،  الثامن  للفصلين  )7( مواد 

والممتدة )13( مادة في السنة الثانية، و)19( مادة في السنة الثالثة� 

المواد التي سيدرسها الطالب في السنة الثانية 
للمسار الشرعي

مواد العلوم 
الطبيعية

 والتطبيقية

التقنية الرقمية

مواد العلوم 
الشرعية 
واإلنسانية

مواد مواد تخصصية
مهارية 

الدراسات اإلسالمية: 
التوحيد )2(

القرآن  الكريم   )1(

علوم القرآن

الحديث)2(

التفسير)1(

الفنون

اللياقة والثقافة 
الصحية

الدراسات اإلسالمية: 
التوحيد )1(

الدراسات اإلسالمية: 
الفقة )1(

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية: الكفايات 
اللغوية 

اللغة العربية:الدراسات 
األدبية

اللغة العربية: 
الدراسات اللغوية

الدراسات االجتماعية: 
التاريخ

مواد
اختيارية

مواد في التربية
اإلسالمية

 واللغة العربية
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المواد التي سيدرسها الطالب في السنة الثالثة 
للمسار الشرعي

مواد العلوم 
الشرعية 
واإلنسانية

مواد مواد تخصصية
مهارية 

اللغة العربية: 
الدراسات األدبية

الدراسات اإلسالمية: 
الفقه )1(

اللغة العربية: 
الدراسات البالغية 

والنقدية

الدراسات االجتماعية: 
الجغرافيا

المواطنة الرقمية

اللغة اإلنجليزية

الدراسات النفسية 
واالجتماعية

البحث ومصادر 
المعلومات

المهارات الحياتية

القرآن الكريم

الفقه

مصطلح الحديث

التفسير)2(

أصول الفقه

مبادئ القانون

تطبيقات في القانون

مشروع التخرج

مواد
اختيارية

مواد في التربية
اإلسالمية

 واللغة العربية

التربية الصحية 
والبدنية
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الوزن النسبي لمجاالت التعلم في السنتين الثانية 
والثالثة             
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وصف مواد السنتين الثانية والثالثة

مبادئ القانون:

عليها  يقوم  التي  النظريتين  إحدى  على  وترتكز  القانون  علم  عن  بمقدمة  المتعلمين  المادة  تزود 

هذا العلم وهي نظرية القانون� يتعرف المتعلمون من خاللها على مفهوم القانون ومعنى القاعدة 

القانونية وخصائصها والفرق بينها وبين القواعد المشابهة كقواعد األخالق وقواعد المجامالت والعادات 

االجتماعية� كما يتعرفون على تقسيمات فروع القانون ونتائج ذلك، باإلضافة إلى دراسة مصادر القاعدة 

القوانين  وسن  األنظمة  إصدار  كيفية  ومنها  السعودية،  العربية  المملكة  في  وتطبيقاتها  القانونية 

وأهمية  القانونية  المعارف  بأصول  الطلبة  تعريف  إلى  المادة  تسعى  كما  إلغائها،  وطرائق  السعودية 

المادة  وتزود  القانونية�  النصوص  بعض  وتحليل  استنباط  على  الطلبة  وقدرات  مهارات  وتنمية  القانون، 

الحق وتقسيمات  المتعلمون من خاللها على مفهوم  الحق، فيتعرف  المتعلمين بمعلومات عن نظرية 

الحقوق وكيفية تولي تنظيمها قانونًيا، وعلى أشخاص الحق، والتفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص 

االعتباري وخصائص كل منهما، ومحل الحق ومعرفة األشياء التي تصلح ألن تكون محل للحق والفروقات 

بينها، ومصادر الحق والفرق بين الوقائع القانونية والتصرفات القانونية، واستعمال الحق والتفرقة بين 

الطالب على أهمية  المادة إلى تعرف  االستعمال المشروع وغير المشروع للحق وانقضائه� كما تسعى 

الربط بين القانون والحقوق وتعرف الطالب على الحقوق الشخصية وحقوق اآلخرين وصونها واحترامها� 

تطبيقات في القانون :

تعنى هذه المادة بدراسة النظام القضائي بالمملكة العربية السعودية من حيث االختصاص القضائي، 

ودرجات التقاضي والتركيز على قدرة الطلبة على معرفة موضوع المنازعات )إدارية، مدنية، تجارية ،جنائية 

،دولية( ونسبتها للفرع القانوني الذي تنتمي إليه وتحديد محكمة االختصاص بالمنازعة، ومعرفة جهات 

الطالب على معنى  يتعرف  كما  الفساد�  الرقابة ومكافحة  العامة وهيئة  والنيابة  الشرطة  الضبط ودور 

الجريمة والسلوك والتصرفات التي تصنف أنها جرائم والمسؤولية الجنائية والعقوبة والقواعد القانونية 

المرتبطة بها وتطبيقها على قضايا افتراضية، ومهارات قانونية�

الفرائض:

تعرف الفرائض الطلبة على مبادئ علم الفرائض ) تعريفه، وموضوعه، وأهميته، والحقوق المتعلقة 

بالتركة، وأركان اإلرث وشروطه، وأسبابه، وموانعه(، والوارثون وأنواع إرثهم، وأحكام الورثة في الميراث، 

 سليًما� 
ً

وأحكام الحجب في قسمة اإلرث، وأحكام العول والرد، وكيفية حل المسائل الفرضية، حال
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الدراسات اإلسالمية : مصطلح الحديث 

تتناول المادة تعريف الطالب بمصطلح الحديث وأهمية قواعده، ومنها: معرفة الخبر باعتبار وصوله 

إلينا، والحديث بالنسبة إلى ما أسند إليه، والمقبول من الحديث وأقسامه، والمردود وأقسامه، ومعرفة 

رواة الحديث، وتخريج الحديث، والتطبيق على األمثلة المتنوعة بهدف تنمية ملكة النقد لدى الطالب� 

الدراسات اإلسالمية: أصول الفقه 

األلفاظ،  الشرعية، ودالالت  واألدلة  والحكم،  الفقه  أصول  بمبادئ علم  الطلبة  تعريف  المادة  تتناول 

واألمر والنهي، والفتوى واالستفتاء، وتنمية قدرتهم على استخراج األحكام الشرعية من أدلتها على 

تعريفهم  إلى  باإلضافة  والحديث،  كالتفسير  الشرعية  العلوم  بسائر  وربطهم  سليمة،  علمية  أسس 

المسائل  بعض  على  العملية  التطبيقات  خالل  من  الفقهية  الملكة  وتطوير  الكبرى،  الفقهية  بالقواعد 

الحادثة والوقائع المتجددة� 
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الخيارات التعليمية في المسار الشرعي: 

حسب التصنيف السعودي الموحد للمستويات التعليمية والتصنيف الموحد للمهن يمكن لخريج المسار 

الشرعي إكمال دراسته في المستويات التالية:

خيارات خريج المسار الشرعي               

التصنيف السعودي الموحد للمهن:

الصادر عن   )ISCO_08( للمهن الدولي  المعياري  التصنيف  للمهن يعتمد على  هو تصنيف سعودي 

المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة، والذي يعد نظاًما لحصر مسميات األعمال والمهن 

ا لخاصية تشابه معتمدة بهدف توفير لغة 
ً

ا وفق ة متدرجة هرميًّ وترتيبها وتبويبها في مصفوفات مهنيَّ

ة للقوى العاملة، والمتوج بصدور قرار مجلس الوزراء رقم )660(،  تفاهم مشتركة تتعلق بالهياكل المهنيَّ

وتاريخ 24 / 10 / 1441 هـ القاضي باعتماده وتطبيقه من ِقبل الوزارات واألجهزة الحكومية في أنظمتها 

الداخلية، وتأتي اإلفادة منه كذلك من خالل توحيد مسميات المهن وتوصيفها بهدف توحيد هيكلة المهن 

في جميع القطاعات اإلحصائية في المملكة العربية السعودية� 

وترتيًبا على ذلك يأتي المسار الشرعي لتحقيق األهداف التي يبتغيها التصنيف السعودي الموحد 

للمهن من خالل تأهيل الخريج للعمل في أحد المجاالت في القطاعين العام أو الخاص؛ وذلك في حال 

تمكنه من مواصلة تعليمه والحصول على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الشريعة أو القانون 

لخريج  يمكن  التي  المجاالت  أبرز  ومن  الثانوية،  المرحلة  في  منه  تخّرج  الذي  الشرعي  للمسار  كامتداد 

هذا  في  القانون  أو  الشريعة  في  البكالوريوس  درجة  على  حصوله  بعد  بها  االلتحاق  الشرعي  المسار 

السياق:  القضاء، كتابة العدل، التوثيق، كتابة الضبط، عضوية الهيئات الدينية، أمانة سر وسكرتارية الدوائر 

اإلداري، مزاولة مهنة  التفتيش  الجنائي واإلداري،  التحقيق  والقانونية،  الشرعية  االستشارات  القضائية، 

المحاماة، التحكيم التجاري، عضوية هيئات النظر وجهات الخبرة التابعة للدوائر القضائية، عضوية الجهات 

والخاص، عضوية  العام  بالقطاعين  القانونية  اإلدارات  واألنظمة، عضوية  التشريعات  بصياغة  تعنى  التي 

مراكز البحوث والدراسات الشرعية والقانونية، غير ذلك من المجاالت المتاحة لخريج المسار الشرعي وكذلك 

الوظائف المرتبطة بها كباحث شرعي، وباحث قانوني، وباحث اجتماعي مساعد� 

خيارات التعليم 

بكالوريوسدبلوم متوسط دبلوم مشارك
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ولذلك يقوم المسار الشرعي بتهيئة الخريج إلكمال رحلته التعليمية عبر عدة خيارات ذات عالقة بالمجال 

في مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني� وتندرج هذه المجاالت حسب التصنيف السعودي الموحد 

للمستويات التعليمية والتصنيف الموحد للمهن في العديد من المجاالت ومنها : 

مجال )03( العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم� 	

مجال )04( األعمال واإلدارة والقانون� 	

مجال)10 ( الخدمات� 	

 الدبلوم المشارك:

 )3( المستوى  الثانوية على  الشهادة  أتموا  الذين  الطلبة  تزويد  المشارك يستهدف  الدبلوم  برنامج 

بمؤهالت التعليم غير العالي التي يحتاجون إليها للنفاذ إلى مستويات التعليم المتقدمة )المستوى 5( 

ا تأهيلهم للدخول في سوق العمل�
ً

وأيض

)4(رمز المستوىالرابعالمستوى
اسم المستويات الفرعية ورمزها

دبلوم مشارك مهني ورمزه 454دبلوم مشارك عام  ورمزه 444

سنة مدة البرنامج 

إكمال 24 ساعة كحد أدنى عدد الساعات المعتمدة للمستوى )4( 

أمثلة على تخصصات الدبلوم المشارك التي يمكن لخريج المسار الشرعي دراستها:

رمزهالتخصصرمزهالتخصص 
042101دبلوم المحاماة 042101دبلوم القانون

042107دبلوم التحكيم الدولي 042109دبلوم السياسة الشرعية 

042101دبلوم األنظمة 041701دبلوم مهارات االتصال        

041501دبلوم السكرتارية التنفيذية041205دبلوم المخاطر والتأمين          

042107دبلوم التحكيم التجاري 041302دبلوم الموارد البشرية
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 الدبلوم المتوسط:

الدبلوم المتوسط هو برنامج يتم تعريفه على المستوى الدولي ببرامج التعليم العالي قصيرة األمد، 

وعلى المستوى الوطني بالمملكة العربية السعودية ببرامج الدبلوم المتوسط، بحيث يؤهل الطالب من 

التعليم  ببرامج  االلتحاق  أو  العمل  لإلعداد لسوق  تقدير  أقل  دراسية على  لمدة 4 فصول  الدراسة  خالل 

العالي األخرى، حيث يتاح لخريج الدبلوم المتوسط فرصة النفاذ إلى برامج معينة في المستوى السادس 

لمواصلة تعليمهم على مستوى البكالوريوس� 
)5(رمز المستوىالخامس المستوى

اسم المستويات الفرعية ورمزها
دبلوم متوسط مهني ورمزه 554دبلوم متوسط عام  ورمزه 544

سنتان/ أو 4 فصول دراسية كحد أدنى مدة البرنامج 
إكمال 24 ساعة كحد أدنى عدد الساعات المعتمدة للمستوى )4( 

أمثلة على تخصصات الدبلوم المتوسط التي يمكن لخريج المسار الشرعي دراستها:
رمزهالتخصصرمزهالتخصص 

042101دبلوم المحاماة 042101دبلوم القانون
042107دبلوم التحكيم الدولي 042109دبلوم السياسة الشرعية 

042101دبلوم األنظمة 041701دبلوم مهارات االتصال        
041501دبلوم السكرتارية التنفيذية041205دبلوم المخاطر والتأمين          

042107دبلوم التحكيم التجاري 041302دبلوم الموارد البشرية

 البكالوريوس )التوجه األكاديمي(:

يستهدف تصنيف البرامج على المستوى )6( مستوى البكالوريوس أو ما يعادلها وتزويد المنتسبين 

لهذه البرامج بالمعارف والخبرات والمهارات األكاديمية التي تؤهلهم للحصول على الشهادة الجامعية أو 

مؤهل معادل لها� وتقدم تلك البرامج في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي األخرى� 
)6(رمز المستوىالسادس المستوى

اسم المستويات الفرعية ورمزها
بكالوريوس أكاديمي 5 سنوات / رمزه 646بكالوريوس أكاديمي 3-4 سنوات / رمزه 645

بكالوريوس في 5 سنوات / رمزه 646

عدد الساعات المعتمدة للمستوى )6( 

تســـتغرق برامـــج الدرجة الجامعيـــة على المســـتوى )6( 
مـــدة تتباين من برنامج إلـــى آخر، حيث

تتراوح في الغالب بين ثالث ســـنوات، وخمس ســـنوات مـــن 
التعليم بنظام التفرغ الكامـــل أو ما يعادلها

على مســـتوى التعليم العالي� 

أمثلة على تخصصات المستوى )6( /البكالوريوس التي يمكن لخريج المسار الشرعي دراستها:
رمزهالتخصصرمزهالتخصص 

042109بكالوريوس أصول الفقه042109بكالوريوس الشريعة
041308بكالوريوس إدارة أعمال الحج والعمرة042109بكالوريوس الدراسات اإلسالمية

041202بكالوريوس االقتصاد اإلسالمي 
عدة تخصصات للبكالوريوس تحت تخصص القيادة 

التربوية 
041317

042101بكالوريوس األنظمة042106بكالوريوس القانون التجاري 
042101بكالوريوس القانون041309بكالوريوس التجارة اإللكترونية

042101بكالوريوس الحقوق042102بكالوريوس القانون الدولي العام 
042105بكالوريوس علم التحقيق الجنائي 042102بكالوريوس القانون الجزائي 
041301بكالوريوس اإلدارة العامة041302بكالوريوس الموارد البشرية
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المجاالت المهنية الوظيفية التي يؤهل لها المسار 
الشرعي

وظائف إدارية وفنية  داعمة يؤهل المسار الشرعي الخريج لاللتحاق بسوق العمل مباشرة عبر مجاالت عدة ومنها:  وظائف مرتبطة بجهات وظائف قانونية 
وظائف 

شرعية

الوظائف اإلدارية المعاونة
وظائف الكتبة� 

إدارة الموارد البشرية
وظائف مراقبو المساجد ومراقبو شؤون 

الحجاج

- عضوية الهيئات الدينية كهيئة األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وزارة 
الشؤون اإلسالمية، الهيئة العامة 

لألوقاف، والهيئة العامة للوالية على 
أموال القاصرين، -  الوظائف التعليمية

القضاء 
المحاماة 

التوثيق
التحكيم التجاري
مأموري التنفيذ 

اإلمامة
الخطابة
األذان

تحفيظ 
القرآن
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المراجع:

التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية)2020م(�  	

	 https:// :نظـام دليـل تصنيـف الوظائـف بـوزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة علـى الرابـط
shortest�link/DQS

التصنيـف السـعودي للمهـن )2019( بالهيئـة العامـة لإلحصـاء بالمملكـة العربيـة السـعودية� علـى  	
1461/https://www�stats�gov�sa/ar الرابـط: 

الهيئة العامة لإلحصاء� )2019(� التصنيف السعودي الموحد للمهن�  	

وزارة التعليم� )2020(� التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية�  	

وزارة التعليم� الدراسة االستشرافية لنظام مسارات التعليم الثانوي� 	

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية� نظام دليل تصنيف الوظائف� 	

ٍ


