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تُعـــّد اخلطط الدراســـية املنظم األســـاس لعمليات التعليم يف املدرســـة؛ لـــذا فهي حتظى بعناية القائمني علـــى العملية التعليمية يف وزارة التعليـــم؛ تخطيًطا وتنظيًما 
وتنفيًذا.  

وألهميـــة املناهـــج واخلطـــط الدراســـية يف حتســـني نواجت التعلم، فقد أسســـت وزارة التعليـــم يف 2/ 9/ 1440هـ مركـــًزا متخصًصا لتطوير املناهـــج؛ ملعاجلة القرار 
الســـابق الصادر يف العام 1439هـ املتضّمن إلغاء وكالة املناهج، كما شـــّكل معالي وزير التعليم يف 9/ 9/ 1441هـ جلنة رئيســـية للخطط الدراســـية واملناهج برئاســـة 
معاليـــه، وعضويـــة عـــدد مـــن قيادات الـــوزارة واملختّصني؛ لتتولى مهام اإلشـــراف علـــى تطوير اخلطط الدراســـية واملناهج، دراســـًة وتقومًيا وتطويـــًرا مبا يتفق مع 

احتياجـــات املرحلـــة التطويرية التي تعيشـــها اململكة العربية الســـعودية يف ظل حتقيق أهـــداف رؤية 2030. 

كمـــا اعتمـــد معالـــي وزير التعليم يف رمضـــان من العام 1441هـ برنامًجا تنفيذًيا لتطوير املســـارات واخلطط الدراســـية واألكادمييات يف املرحلة الثانوية؛ ُشـــكلت له 
فـــرق عمـــل علميـــة من املختّصني مـــن اجلامعات واخلبرات امليدانية؛ بهدف حتســـني مخرجات التعليم الثانوي األساســـية، والتهيئة لســـوق العمل وفق املســـتجدات 

ومطالـــب مهـــن املســـتقبل، وليدعـــم يف الوقت ذاته مواصلـــة تعليم ما بعد الثانوي مبا يتناســـب مع مطالـــب التنمية، وحتفيز القدرات يف اإلبـــداع واالبتكار.

وألن مركـــز تطويـــر املناهـــج هـــو املســـؤول عن تقـــدمي الدراســـات التطويرية يف اخلطط الدراســـية، فقد قـــّدم إلى اللجنـــة الرئيســـية للخطط الدراســـية واملناهج 
دراســـات حتليليـــة، ومقترحـــات تطويريـــة مبنيـــة على ممارســـات مرجعية ومقارنات دولية - ســـتتم اإلشـــارة إليها يف منهجيـــة العمل - تهدف إلـــى تطوير اخلطط 
الدراســـية وفـــق منهجيـــة علمية، وتقســـيم العام الدراســـي إلى ثالثـــة فصول، مع مراعاة الوزن النســـبي الـــالزم واملالئم ملتطلبـــات تدريس كل مـــادة، ونتائج أعمال 

البرنامـــج التنفيـــذي ملســـارات املرحلة الثانوية بهدف حتســـني نـــواجت التعلم. 

وقـــد اســـتغرقت دراســـة هـــذه املقترحات مـــن اللجنة الرئيســـية للخطط الدراســـية واملناهج أحد عشـــر اجتماًعـــا، أوصت خاللها بعـــدد من املقترحـــات، ولتقدمي 
الصيغـــة النهائيـــة مـــن اخلطـــط الدراســـية للتعليـــم يف مرحلتها األولـــى ضمن مشـــروع تطوير اخلطط الدراســـية الذي ينفـــذه مركز تطويـــر املناهج. 

مقدمة:
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وقــــد اعتمدت الــــوزارة تطبيـــــق اخلطـــــط الدراسية بــــــدًءا من العام الدراسي 1443هـ، بناًء على البند الثاني من قرار مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقــــم 
)ق-1-42/4( بتاريـــخ 22/ 1/ 1442هــــ القاضـــي باملوافقة على خطة تنفيذ برنامج تنمية القدرات البشـــرية، وبناًء على قرار اللجنة اإلستراتيجيـــــة رقم )ق-4-1/ 
42( بتاريـــخ 22/ 1/ 1442هــــ باملوافقـــة علـــى خطـــة تنفيـــذ برنامج تنمية القدرات البشـــرية، وبناًء علـــى قرار جلنة برنامـــج تنمية القدرات البشـــرية رقم )ق-1-1
/1441( بتاريـــخ 17/ 11/ 1441هــــ باملوافقـــة على خطة تنفيذ برنامج تنمية القدرات البشـــرية، وقرار جلنة البرنامج رقـــم )ق-3-1441/1( بتاريخ 17/ 11/ 1441هـ، 

باعتمـــاد مبادرات ومشـــاريع البرامج ذات األولويـــة لوزارة التعليم. 

ومـــن أبـــرز إجـــراءات التطويـــر التـــي متت على هـــذا اإلصـــدار إضافة خطة ريـــاض األطفـــال، وتعديل خطة الســـنة األولـــى املشـــتركة، وإضافة خطط املســـارات 
التخصصيـــة يف الصـــف الثانـــي الثانـــوي يف برنامـــج املســـارات، وإضافة خطـــة صفوف تعـــدد اإلعاقة ضمن خطـــط التربية اخلاصـــة، كما مت أيضـــاً إجراء بعض 

التعديـــالت علـــى األوزان النســـبية لبعض مـــواد املرحلتني االبتدائية واملتوســـطة. 

كمـــا أضيفـــت إلـــى الدليل يف هـــذا اإلصدار اخلطط الدراســـية اخلاصـــة باملعاهد العلميـــة ودار احلديث املكـــي واملدني وباملعهد املتوســـط والثانـــوي، والتي صدر 
األمـــر الســـامي الكـــرمي بالقـــرار رقـــم )140( بتاريـــخ 26/ 2/ 1442هــــ،  بنقـــل  ارتباطهـــا مـــن جهاتهـــا التابعة لهـــا )جامعة اإلمام محمد بن ســـعود اإلســـالمية( 

و)اجلامعة اإلســـالمية( إلـــى وزارة التعليم.
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اســـتجابة ملتطلبات حتقيق أهـــداف رؤية اململكة 
.2030 01

لتطويـــر  العامليـــة  املمارســـات  أفضـــل  مواكبـــة 
التعليـــم. وأنظمـــة  الدراســـية  اخلطـــط  03

دعـــم حتقيق أهـــداف برنامـــج تنميـــة القدرات 
لبشرية. ا 02

تقـــدمي مناهـــج متطورة تدعم اكتســـاب الطالب 
مهـــارات القـــرن احلـــادي والعشـــرين، والثـــورة 

الرابعة. الصناعيـــة 
04

إعـــداد الطـــالب المتـــالك مقومـــات االقتصاد 
املعريف، ومواجهة متطلبات املســـتقبل وحتدياته. 06

تســـريع الرحلـــة التعليميـــة للطالـــب مبـــا يعظم 
نـــواجت التعلـــم بأقـــل مـــدة ممكنة.  05

مـــع  لتتوافـــق  املناهـــج  يف  الفجـــوات  معاجلـــة 
املعاييـــر العامليـــة، مبـــا يرفـــع مـــن كفاءتهـــا يف 
تعزيز اســـتعداد الطالـــب لالختبـــارات الدولية.

07

تعزيـــز تعلُّم التقنيـــة الرقمية واللغـــة اإلجنليزية 
التعليم. يف  09

إثـــراء محتـــوى املناهـــج وتطبيقاتها مبـــا يتوافق 
مـــع املعاييـــر العاملية لتحســـني نـــواجت التعلّم يف 

املجـــاالت املعرفيـــة واملهارية.
08

توجيـــه اخلطـــة الدراســـية الســـتثمار ســـاعات 
أيـــام التعليم وفـــق أفضـــل املمارســـات العاملية، 

ومعاجلـــة الفاقـــد التعليمـــي.
10

تلبيـــة متطلبات ســـوق العمل، من خـــالل توجيه 
بعـــض خريجـــي مســـارات املرحلـــة الثانوية إليه 
بعـــد حصولهم على املســـار التعليمي املناســـب.

12

رفـــع مســـتوى املالءمـــة التربوية للمحتـــوى، مع 
جتنـــب التكـــرار واإلعـــادة غيـــر املبررة.  11

مبررات تطوير اخلطط الدراسية واملناهج:
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مبررات تطوير اخلطط الدراسية واملناهج:

ــاءة  ــع كف ــوي مبــا يدعــم رف ــم الثان ــر التعلي تطوي
االنفــاق املالــي علــى التعليــم، واالســتغناء عــن 
السنــــة التحضيريــــة يف املرحلــــة اجلامعيـة على 
املــدى الطويــل، مــن خــالل تدريــس مــواد الســنة 
التحضيريــــــة اجلامعيــة الالزمــــــة يف املرحلــة 

الثانويــة.

15

املرحلــة  يف  التعليــم خصوصــاً  فلسفــــة  تغيـّــر 
الثانويــة مــن إعــداد الطالــب للجامعــة فقــط إلــى 

اإلعــداد للحيــاة وســوق العمــل. 13

ميـــول  مــع  تتنـــاسب  تعليميـــة  فــرص  إتـــاحة 
الطالــب ورغباتــه مــن خــالل تطويــر خيــارات 
تعليميــة ضمــن مســارات تخصصيــة يف املرحلــة 
الثانويــة، تدعــم تطويــر رحلــة الطالــب التعليميــة 

واملهنيــة.

14

تطويــر وإثــراء الرحــالت التعليميــة التحفيزيــة 
لطــالب التربيــة اخلاصــة، واملوهوبــني، وســريعي 

التعلــم. 16
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محاور الرؤية:

مجتمع حيوي. 	

اقتصاد مزدهر. 	

وطن طموح. 	

أهداف من املستوى األول2:

الهدف األول:
تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية.

الهدف الثاني:
متكني حياة عامرة وصحية.

الهدف الرابع:
زيادة معدالت التوظيف.

1( رؤية اململكة العربية السعودية 2030 - األهداف االستراتيجية وبرامج حتقيق الرؤية - 2016م.
2( مت اقتباس ما يناسب تطوير اخلطة الدراسية من األهداف ومستوياتها.

أهداف من املستوى الثالث2:

تعزيز قيم الوسطية والتسامح.

تعزيز قيم اإلتقان واالنضباط.
تعزيز قيم العزمية واملثابرة.

غـــرس املبـــادئ والقيـــم الوطنيـــة وتعزيـــز االنتماء 
لوطني.  ا

احملافظـــة على تـــراث اململكة اإلســـالمي والعربي 
به. والتعريف  والوطنـــي 

العناية باللغة العربية.
تعزيـــز قيم اإليجابية واملرونـــة وثقافة العمل اجلاد 

أطفالنا. بني 
حتسني مخرجات التعليم األساسية.

توفيـــر معارف نوعية للمتميزيـــن يف املجاالت ذات 
األولوية.

1 . 1 . 1
1 . 1 . 2
1 . 1 . 4
1 . 3 . 1

1 . 3 . 2

1 . 3 . 3
2 . 6 . 3

4 . 1 . 3
4 . 1 . 5

ارتباط تطوير اخلطط الدراسية واملناهج باحملاور واألهداف اإلستراتيجية لرؤية اململكة 20301:
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دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  10  من  70



حتديـــد مجـــاالت التعلّـــم املشـــتركة علـــى املســـتوى حتديد مجاالت التعلّم الداعمة ملبررات التطوير.     
العاملـــي، والتـــي ســـتُجرى عليهـــا املقارنـــات.

الدوليـــة  االختبـــارات  لنتائـــج  املرجعيـــة  املقارنـــة 
للطـــالب مثـــل البيـــزا والتيمـــز والبيرلـــز؛ حيث إن 
نتائـــج هذه االختبارات تُعد مؤشـــرات على مســـتوى 

التعلم. نـــواجت 

حتليــــــل أوجـــــــه الضعـــــف والقصـــور يف املناهـــج 
وخطـــط املواد املؤثرة يف نتائـــج االختبارات الدولية، 

ويف املهـــارات املطلوبـــة وفـــق املعاييـــر العاملية.

حتليـــل واقع اخلطط الدراســـية احلالية يف اململكة، 
والتعـــرف إلـــى األوزان النســـبية التـــي يتـــم تنفيـــذ 

املناهـــج فعلًيـــا يف ضوئها. 

إجـــراء مقارنات يف األوزان النســـبية ملجاالت التعلّم 
املشـــتركة بني اخلطـــط احلالية يف اململكـــة والدول 

املختارة. 

تقدمي خطط دراســـية مطّورة تتســـق مـــع متطلبات 
مرحلـــة تطويـــر املناهـــج احلاليـــة، وإدخـــال مناهج 
جديـــدة؛ من خـــالل رفع كفـــاءة األوزان النســـبية. 

مراجعـــة اخلطـــط الدراســـية املطورة بعـــد التطبيق 
األولـــي لهـــا يف العـــام 1443هــــ، من حيـــث األوزان 
النســـبية، وتطويرهـــا مبـــا يتفـــق مع نتائـــج التطبيق 

التطوير.   وتطلعـــات 

منهجية العمل يف إعداد دليل اخلطط الدراسية:

010203

040506

0708
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التعريفات اإلجرائية للمصطلحات الواردة يف الدليل:

02التعليم العام: رياض األطفال: 01

مسارات املرحلة الثانوية: 

برنامج يتضمن مســـارات نوعية متخصصة، وتقدمي مناهج حديثة باالســـتفادة من سالســـل عاملية متخصصة لدور نشـــر عاملية، وتطوير 
عمليـــات التعليـــم والتعلـــم مبا يســـهم يف تأهيل اخلريج لتلبية حاجات ســـوق العمل ملهن املســـتقبل، ودعم الفئات ذات االســـتعداد ملواصلة 

تعليمهـــا اجلامعي مبا يتناســـب مـــع متطلبات التنمية، والعناية باملوهوبني وحتفيزهم واســـتثمار قدراتهـــم يف اإلبداع واالبتكار.

املدارس السعودية يف اخلارج: 

هـــي املـــدارس التـــي أصدر مجلس الوزراء قـــرار تنظيمها برقم 36 وتاريـــخ 24/ 2/ 1418هـ، وتُعنى بتدريس أبناء السعــــوديني 
املبتعثني واملوفديــــن والعامليــــن يف اخلارج، بهدف تعليمهم وفق املناهج واملقررات الســـعودية؛ تســـهياًل الندماجهم يف مدارس 
التعليـــم العـــام بعـــد عودتهـــم. ويتوفر يف اخلطة الدراســـية خاصية الوصـــول إلى املنهـــج املعتمد لكل مادة مـــن خالل الضغط 

على الرقم يف الصف الدراســـي.

هـــي املرحلـــة التـــي تعنـــى بتربية وتعليم األطفال يف الســـنوات الثالث التي تســـبق دخـــول الطفل للمرحلـــة االبتدائية، وتركـــز هذه املرحلة 
علـــى جوانـــب منو الطالب اللغوية والبدنية والنفســـية واالجتماعية واإلدراكية واالنفعالية وغيرهــــا. وتهدف هذا املرحلـــة إلى تهيئة البيئة 
التـــي مُتّكـــن الطفـــل من النمو الســـليم املتوازن من خالل برامج تشـــمل اللعب والتســـلية والتعليم، وفق اهتمامات األطفـــال ودوافع منوهم، 

حيـــث يطبـــق يف هـــذه املرحلـــة منهـــج وطني قائـــم على نهـــج االســـتقصاء، يحتوي علـــى وثيقة إطـــار املنهج، 
والدليـــل األســـاس، و)11( دليـــاًل تطبيقًيا يدعُم تطوير األطفـــال يف جميع املجاالت النمائيـــة واملعرفية، مبنية 
علـــى معاييـــر التعلـــم املبكـــر النمائية التـــي مت تطويرها بالشـــراكة مـــع اجلمعيـــة الوطنية األمريكيـــة لتعليم 
األطفـــال الصغـــار ) NAEYC (. وميكـــن وصـــول الروضـــات احلكوميـــة واألهليـــة لهـــذه الوثائـــق واألدلـــة 

. )QR( واالســـتفادة منهـــا من خالل رابط االســـتجابة الســـريع

03

05

04مدارس حتفيظ القرآن الكرمي: 
هـــي املـــدارس التي تُعنـــى بتحفيظ الطالب املنتســـبني فيها للقـــرآن الكرمي، 
إضافـــة إلى تدريســـها جميـــع املواد التعليميـــة التي تُـــدّرس يف التعليم العام، 
وهـــي مـــدارس متاثـــل التعليم العـــام يف حلقتيه األولـــى والثانيـــة يف مراحله 
وعـــدد ســـنوات كل مرحلـــة، وتزيد عنهـــا بزيادة خطـــة تعلم القـــرآن الكرمي 
ونشـــاط حفـــظ نســـخة مدرســـتي. ويتوفـــر يف اخلطـــة الدراســـية خاصيـــة 
الوصـــول إلـــى املنهـــج املعتمد لكل مـــادة من خـــالل الضغط علـــى الرقم يف 

الصف الدراســـي.

هـــو التعليـــم الـــذي يبـــدأ مـــن املرحلـــة االبتدائيـــة، وينتهـــي بنهايـــة املرحلة 
الثانوية، ومجموعه اثنتا عشـــر ســـنة، ســـت منها للمرحلة االبتدائية، وثالث 
للمرحلـــة املتوســـطة. وثـــالث للمرحلـــة  الثانويـــة.  وقـــد مت تطويـــر املرحلة 
الثانويـــة إلى نظام برنامج مســـارات املرحلة الثانوية بـــدًءا من العام 1443هـ  
يف خطة الســـنة األولى املشـــتركة. مع االســـتمرار يف تطبيق نظـــام املقررات 
يف الصـــف الثالث فقـــط يف العام 1444هـ )الســـتكمال تصعيد الطالب وفق 

اخلطط الســـابقة بـــدون تأثير على مســـار دراســـتهم احلالّية(.

ويتوفـــر يف اخلطة الدراســـية خاصيـــة الوصول إلى املنهـــج املعتمد لكل مادة 
من خـــالل الضغط على الرقم يف الصف الدراســـي.
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التعريفات اإلجرائية للمصطلحات الواردة يف الدليل:

التربية اخلاصة: 

مجموعـــة اخلطـــط الدراســـية، والبرامـــج التعليميـــة املصممـــة لتلبيـــة 

االحتياجـــات التربويـــة اخلاصة للطـــالب ذوي اإلعاقة، حيـــث تقدم لهم 

خطـــط دراســـية وفـــق قدراتهـــم واحتياجاتهـــم وخصائصهم. 

كمـــا يقصـــد ببرامـــج الدمـــج الكلي إحلـــاق الطالـــب يف فصـــول التعليم 

العـــام ويقـــدم له منهـــج التعليـــم العام. 

ويقصـــد ببرامج الدمج املكانـــي الفصول امللحقة مبـــدارس التعليم العام 

ويدمـــج فيهـــا الطـــالب ذوي اإلعاقـــة دمًجـــا مكانّيًـــا يشـــاركون أقرانهم 

العاديـــني يف األنشـــطة الرياضيـــة والطابـــور الصباحي واألنشـــطة غير 

. لصفية ا

ويقصـــد باملعاهـــد واملراكز اخلدمـــات التعليميـــة والتأهيليـــة التي تقدم 

للطـــالب ذوي اإلعاقة وفـــق برامج تربوية فردية لتحســـني نواجت تعلمهم 

وتكييفهـــم يف املجتمع. 

ويتوفـــر يف اخلطـــة الدراســـية خاصية الوصـــول إلى املنهـــج املعتمد لكل 

مـــادة من خـــالل الضغط علـــى الرقم يف الصف الدراســـي.

التعليم املستمر: 

هـــو التعليـــم الهادف إلى تقـــدمي التعليم النظامي وغير النظامـــي للمتعلمني الكبار بهدف تطوير مهاراتهـــم القرائية والرقمية 
واملهنيـــة وغيرهـــا. ويتوفر يف اخلطة الدراســـية خاصية الوصول إلـــى املنهج املعتمد لكل مادة من خـــالل الضغط على الرقم 

يف الصف الدراسي.

06

املعاهد العلميـــة: 

مرحلـــة تعليميـــة تضـــم املرحلتني املتوســـطة والثانوية تركـــز على تدريس الدراســـات اإلســـالمية واللغة العربيـــة. ويتوفر يف 
اخلطـــة الدراســـية خاصيـــة الوصـــول إلـــى املنهـــج املعتمد لكل مـــادة من خـــالل الضغط علـــى الرقم يف الصف الدراســـي.

08

دار احلديث:

منـــوذج تعليمـــي يهـــدف إلى تخريج طلبـــة مؤهلني علمًيا وتربوًيـــا، يركز على تدريس علوم الكتاب والســـنة والعلوم الشـــرعية 
والعربيـــة، ولهـــا عنايـــة خاصة بدراســـة احلديـــث النبوي الشـــريف وأمهـــات الكتب احلديثيـــة. ويتوفر يف اخلطة الدراســـية 

خاصيـــة الوصـــول إلـــى املنهج املعتمـــد لكل مادة من خـــالل الضغط علـــى الرقم يف الصف الدراســـي.

09

07
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التعريفات اإلجرائية للمصطلحات الواردة يف الدليل:

التعليم اإللكتروني: 

توظيـــف تقنيـــات التعليـــم واملعلومات واالتصـــاالت لرفع 
كفـــاءة التعليـــم مبـــا تضّمنـــه مـــن محتويـــات وأنشـــطة 
وإســـتراتيجيات بشـــكل متزامن أو غيـــر متزامن يف إطار 
يضمـــن للمتعلـــم وصـــوالً غيـــر مقيـــٍد بزمـــان أو مـــكان 
إلـــى كل مـــا يحقـــق أهـــداف عمليـــة التعلم عبـــر منصة 

مدرستي.

وقـــد ُطـــور دليل إرشـــادي ألنشـــطة اخلطط الدراســـية 
املطـــورة، وبُنـــي دليـــل حملـــددات تطبيـــق أدوات التعليـــم 
اإللكترونـــي يف منصـــة مدرســـتي يف اخلطط الدراســـية 
املطـــورة، وميكـــن الوصـــول لهـــا علـــى منصـــة العـــودة 
)QR( يُعـــــد توظيــف هــــــذه األدوات واإلستراتيجيـــــات مــن املهــام األساســية املكلــف بهــا املعلــم ويلزمــه القيــام للمـــدارس من خـــالل رابط االســـتجابة الســـريع

بهــا، بوصفهــا أحــد عناصــر تقــومي املعلــم.

تطبق هذه األدوات واإلستراتيجيات سواًء يف التعليم احلضوري أو التعليم املدمج.

توظيــف أدوات واســتراتيجيات التعليــم اإللكترونــي ضمــن خطــط تدريــس املــادة مبــا يضمــن تفاعــل 
ــا. ــب معه الطال

يتابــع مديــر املدرســة ووكيلهــا واملشــرف التربــوي توظيــف املعلــم لهــذه األدوات واإلســتراتيجيات بشــكل 
أســبوعي، مــن خــالل أدوات التعلــم اإللكترونــي املتوفــرة يف منصــة مدرســتي.

توجيهات للقائمني على تنفيذ اخلطة الدراسية يف محور التعليم اإللكتروني: 10

01

02

03

04
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التعريفات اإلجرائية للمصطلحات الواردة يف الدليل:

منصة وتطبيق مدرستي:

تطبيق الروضة االفتراضية: 

منصة وتطبيق روضتي:

تطبيق مصحف مدرستي:

11

13

12

14

منصـــة وطنيـــة للتعليم العام تشـــمل نظام إدارة تعليـــم إلكتروني معتمد يف املـــدارس احلكومية 
وعـــدد من املدارس األهليـــة يف اململكة العربية الســـعودية. 

وتوفـــر املنصـــة والتطبيـــق تعليًمـــا متزامًنا وتعليًمـــا غير متزامـــن، إضافة إلى إتاحـــة الوصول 
للمناهـــج واحملتـــوى اإلثرائي وعدٍد مـــن األدوات والبرامـــج التفاعلية؛ كإنشـــاء وإدارة الفصول 
االفتراضيـــة، ومتكـــن منصـــة مدرســـتي مـــن ربـــط الطالب مـــع املعلم، وولـــي األمـــر، ومتابعة 

عمليـــات التعليـــم والتعلم.

تطبيـــق يدعـــم التعلم عن بعد يســـتهدف األطفـــال يف مرحلة الطفولة املبكـــرة )من عمر 3 - 6 
ســـنوات( يحتـــوى على وحدات تعليمية، تشـــمل عدد مـــن املقاطع التعليميـــة، والتربوية املصورة 
واأللعـــاب التفاعليـــة، صممـــت مبـــا يتـــواءم مع معاييـــر التعلـــم النمائيـــة، ومتوفر مجانـــاً على 
نظامـــي اندرويـــد وios ومتـــاح جلميـــع األطفال وال يلزم الســـتخدامه التســـجيل يف نظام نور.

منصـــة وطنيـــة ملرحلـــة ريـــاض األطفـــال تشـــمل نظـــام إدارة تعلـــم مت تطويـــره من قبـــل وزارة 
التعليـــم، حتتـــوي على العديـــد من أدوات التعليـــم اإللكتروني التـــي تقدم تعليمـــاً تزامنياً وغير 
تزامنـــي مـــن خالل املوقع اإللكترونـــي والتطبيق، وحتتوي على العديد مـــن احملتويات التعليمية 
التفاعليـــة املخّصصـــة ملرحلة ريـــاض األطفال، والتي بُنيـــت وفق املعايير النمائيـــة للتعلّم املبّكر 
يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية، كمـــا متكن روضتـــي من ربط الطالـــب مع املعلـــم، وولي األمر، 

ومتابعـــة عمليات التعليـــم والتعلم.

تطبيـــق إلكترونـــي لألجهزة احملمولة، مرتبط مبنصة مدرســـتي، ويتيح للطالـــب الوصول ملقرر 
القـــرآن )احلفـــظ والتـــالوة(، كما يوفـــر مجموعة من اخلصائـــص مثل اختيار املقـــرىء وتكرار 

اآليات واالطالع على تفســـيرها.

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني
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تدريـــس اللغـــة اإلجنليزيـــة لسلســـلة )We Can( لـــدار النشـــر العامليـــة )McGraw Hill( بـــدًءا من . 1
االبتدائي.  األول  الصـــف 

تدريس املهارات الرقمية من سلســـلة )Digital Skills( لدار النشـــر العاملية )Binary Logic( بدءاً . 2
من الصـــف الرابع االبتدائي.

إضافة مادة التفكير الناقد يف الصفني الثالث املتوسط واألول الثانوي.  . 3
إضافة مادة الدفاع عن النفس بدًءا من الصف األول االبتدائي وحتى الثالث املتوسط.  . 4
توســـيع نطـــاق تدريـــس مـــادة املهـــارات احلياتية واألســـرية لتشـــمل البنني، بعـــد تعديل اســـمها ليالئم . 5

تدريســـها للبنـــني والبنات.    
توسيع نطاق تدريس مادة التربية البدنية واللياقة الصحية والدفاع عن النفس؛ لتشمل البنات.. 6

إضافة مواد جديدة، وتقدمي تدريس مـــــــواد أخرى 
بنـــاًء علـــى احتياجـــات كل مرحلة وصف دراســـي، 

وذلـــك على النحـــو التالي: 

03

التطوير الذي مت يف اخلطط الدراسية بدءًا من العام الدراسي 1443هـ:

* مت تطوير توزيع الوزن النسبي لبعض املواد يف اإلصدار الثاني من دليل اخلطط الدرسية، لبعض املواد. 

0102

إعادة توزيع الوزن النســـبي* للمواد الدراســـية بناًء 
علـــى االحتياج الفعلي؛ لتحقيـــق أهداف تدريس كل 

تعليمية. مادة 

زيــــادة ســـاعات التعلم ملـــواد اللغة العربيـــة والعلوم والرياضيات مبـــا يتفق مع االحتياجـــات التطبيقية للمادة 
التعليمية، وردم الفجوة يف املنهج، لتهيئــــــة الطالب لالختبارات الدوليــــة.

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني
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05

تقسيـــــم الســـنة الدراســـية إلى ثالثة فصـــول؛ مدة 
كل فصل دراســـي )13( أسبوًعا، مبا يدعــــــــم زيادة 
أيـــام التدريـــس، وإتاحة املزيـــد من الوقـــت لتنفيذ 

التطبيقـــات الداعمة لعمليـــات التعلم. 

06

بـــــــدء تطبيق خطة السنــة األولى املشتركة يف مسارات 
املرحلـــة الثانويـــة، بـــدءاً مـــن العـــام 1443هــــ، وتطبيق 
خطـــط املســـارات التخصصيـــة للصف الثانـــي الثانوي 
مـــع بدايـــة العـــام الدراســـي 1444هـــــ، حيـــث قدمـــت 
مناهـــج متطـــورة باالســـتفادة من سالســـل متخصصة 
 Binary( و )Cengage( لـــدور نشـــر عامليـــة مثـــل
Logic( ومـــواد أخـــرى أُلفـــت لتتناســـب مـــع طبيعـــة 

التخصصـــات  املطبقـــة.

04

تطويـــــر وإثـــــراء املناهج بإضــــافة التعليـــم اإللكتروني 
النشـــــــط املتزامــــــــن وغيـــر املتزامن كعنصر أساســـي  
ضمن اخلطط الدراسية، واحتسابــــِه متطلًبا أســــاسًيا 

لتنفيذهـــا يف كل مرحلـــة وصف.

0708

زيـــادة العنايـــة بالقـــرآن الكـــرمي من خالل نشـــاط مصحـــف مدرســـتي، وإقرار 
خطـــة نشـــاط حفظ إضافيـــة مختلفة عـــن اخلطـــة األساســـية املعتمدة. 

تطويـــر خطـــط املدارس الســـعودية يف اخلارج، لتصبـــح خطًطا مماثلة خلطـــط التعليم 
العـــام، مبـــا يتناســـب مع  بعـــض التعديالت التـــي تتطلبها طبيعة تلـــك املدارس. 

التطوير الذي مت يف اخلطط الدراسية بدءًا من العام الدراسي 1443هـ:
 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني
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10

تطوير اخلطط الدراسية للتربية اخلاصة مبا يتناسب مع خصائص الطالب ذوي اإلعاقة وفق ما يلي:

إضافة مواد جديدة )اللغة اإلجنليزية - املهارات الرقمية - الدراسات االجتماعية(؛ لزيادة فرص التعلم وحتسني نواجته.. 1

تكييف املقرر الدراسي مبا يتوائم مع أهداف اخلطة التربوية للطالب ذوي اإلعاقة.. 2

تعزيز تطبيق التقنيات وطرق التواصل البديلة لتناسب تدريس الطالب ذوي اإلعاقة.. 3

االلتزام بتطبيق اخلطة التربوية الفردية لكل طالب من ذوي اإلعاقة.. 4

االلتزام بتطبيق املذكرة التفسيرية لالئحة تقومي الطالب ذوي اإلعاقة عند تقييمهم. . 5

09

تطويـــر خطـــط مـــدارس حتفيـــظ القـــرآن الكـــرمي؛ لتكون مماثلة خلطـــط التعليم العـــام يف املواد املشـــتركة، مـــع احملافظة علـــى حتقيقها ألهدافهـــا يف دعم حفظ القـــرآن الكرمي 
وجتويـــد تالوته. 

التطوير الذي مت يف اخلطط الدراسية بدءًا من العام الدراسي 1443هـ:
 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني
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12

تطويـــر اخلطـــة الدراســـية للمعاهـــد العلميـــة ومعاهـــد دار احلديـــث بعد صـــدور القرار الســـامي بنقل االشـــراف عليها إلـــى وزارة التعليـــم يف املرحلتـــني املتوســـطة والثانوية، مع 
احملافظـــة علـــى هويتهـــا الشـــرعية مـــن خالل التركيـــز على مـــواد العلوم الشـــرعية واللغـــة العربية وبخاصـــة يف الصفـــني الثاني والثالـــث ثانوي.

11

تطوير اخلطط الدراسية ملرحلة رياض األطفال مبا يتناسب مع خصائص الطفل يف هذه املرحلة العمرية.

التطوير الذي مت يف اخلطط الدراسية بدءًا من العام الدراسي 1443هـ:
 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  19  من  70



أواًل:

01
خطط رياض األطفال
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مرحلة رياض األطفال

مجاالت تعلم األطفال
الفصل الدراسي الثالث )13 أسبوًعا (الفصل الدراسي الثاني )13  أسبوًعا (الفصل الدراسي األول )13  أسبوًعا (

املجموعاملستوى الثالثاملستوى الثانياملستوى األولاملجموعاملستوى الثالثاملستوى الثانياملستوى األولاملجموعاملستوى الثالثاملستوى الثانياملستوى األول

678216782167821القرآن الكرمي الدراسات اإلسالمية

123612361236الوطنية

345123451234512الرياضيات

345123451234512اللغة العربية

345123451234512العلوم

122512251225التقنية

555155551555515الفنون

555155551555515النشاط البدني
عدد مجاالت التعلم
273338982733389827333898خالل اليوم الدراسي

-133-133-133أنشطة التعلم اإللكتروني1

555155551555515فترات مراكز التعلم2

-888-888-888مجموع مجاالت التعلم

أنشطة تعلم إلكترونية تعزز التعلم الذاتي، تقوم املعلمة برفعها على منصة روضتي. ولتنفيذها يلزم االطالع على الفقرة رقم )١٠( من التعريفات اإلجرائية.. 1

مراكز التعلم ) األركان التعليمية( أحد املكونات األساسية للبيئة املادية داخل فصول الروضة، و تتكون من 8 مراكز تعلم؛ من أهمها القراءة والكتابة، العلوم والطبيعة، الفنون و اإلدراك احلسي، اللعب الدرامي، اإلدراكي، . 2
وغيرها، ويخصص لهذه الفترة )60( دقيقة يوميًا، وهي فترة أساسية من فترات البرنامج اليومي ملرحلة رياض األطفال.

 مركز تطوير المناهج
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ثانيًا:

خطط المرحلتين االبتدائية والمتوسطة
التعليم العام - مدارس تحفيظ القرآن الكريم - المدارس السعودية في الخارج

02
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خطط التعليم العام

أ
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املرحلة االبتدائية 1 - التعليم العام

أسماء املواد الدراسية

الفصل الثالث  )13( أسبوًعاالفصل الثاني  )13( أسبوًعاالفصل األول )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم املجموعص6ص5ص4ص3ص2ص1
أنشطة التعلم املجموعص6ص5ص4ص3ص2ص1اإللكتروني2

أنشطة التعلم املجموعص6ص5ص4ص3ص2ص1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+555555303+555555303+555555303القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية *

+876555363+876555363+876555363اللغة العربية

+00022261+00022261+00022261الدراسات االجتماعية

+566666353+566666353+566666353الرياضيات

+334444223+334444223+334444223العلوم

+333333181+333333181+333333181اللغة اإلجنليزية

+00022263+00022263+00022263املهارات الرقمية 

+22211191+22211191+22211191التربية الفنية

+333222151+333222151+333222151التربية البدنية والدفاع عن النفس 

+11111161+11111161+11111161املهارات احلياتية واألسرية  

-303030313131183-303030313131183-303030313131183مجموع احلصص )االسبوعية(

-33322215-33322215-33322215حصص النشاط

-333333333333198-333333333333198-333333333333198مجموع احلصص + النشاط

--888101010--888101010--888101010مجموع املواد

-- 333333-- 333333-- 333333حفظ مصحف مدرستي

2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية١/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

* يشمل مقرر تالوة القرآن الكرمي وجتويده للصفني اخلامس والسادس.

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني
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2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

 املرحلة املتوسطة 1 - التعليم العام

أسماء املواد الدراسية
الفصل الثالث )13( أسبوًعاالفصل الثاني )13( أسبوًعاالفصل األول )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم املجموعص3ص2ص1
أنشطة التعلم املجموعص3ص2ص1اإللكتروني2

أنشطة التعلم املجموعص3ص2ص1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+555153+555153+555153القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية

+444123+444123+444123اللغة العربية

+33281+33281+33281الدراسات االجتماعية

+666183+666183+666183الرياضيات

+444123+444123+444123العلوم

+444122+444122+444122اللغة اإلجنليزية

+33283+33283+33283املهارات الرقمية

+22261+22261+22261التربية الفنية

+22261+22261+22261التربية البدنية والدفاع عن النفس

+00221+00221+00221التفكير الناقد 

+11131+11131+11131املهارات احلياتية واألسرية

-343434102-343434102-343434102مجموع احلصص )االسبوعية(

-1113-1113-1113حصص النشاط

-353535105-353535105-353535105مجموع احلصص + النشاط

--101011--101011--101011مجموع املواد

-- 333-- 333-- 333حفظ مصحف مدرستي

 مركز تطوير المناهج
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خطط مدارس تحفيظ القرآن الكريم

ب

صفحة  26  من  70



2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

 املرحلة االبتدائية 1 -  مدارس حتفيظ القرآن الكرمي

أسماء املواد  الدراسية
الفصل الثالث )13( أسبوًعا الفصل الثاني )13( أسبوًعا الفصل األول )13( أسبوًعا 

أنشطة التعلم مجموع ص6ص5ص4ص3ص2ص1
أنشطة التعلم مجموع ص6ص5ص4ص3ص2ص1اإللكتروني2

أنشطة التعلم مجموع ص6ص5ص4ص3ص2ص1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+999888513+999888513+999888513القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية

+00011131+00011131+00011131التجويد

+876555363+876555363+876555363اللغة العربية

+00022261+00022261+00022261الدراسات  االجتماعية 

+566666353+566666353+566666353الرياضيات

+334444223+334444223+334444223العلوم

+00022263+00022263+00022263املهارات الرقمية

+333333181+333333181+333333181اللغة اإلجنليزية

+22211191+22211191+22211191التربية الفنية 

+333222151+333222151+333222151التربية البدنية والدفاع عن النفس

+11111161+11111161+11111161املهارات احلياتية واألسرية

-343434353535207-343434353535207-343434353535207مجموع احلصص )االسبوعية(

-1110003-1110003-1110003حصص النشاط

-353535353535210-353535353535210-353535353535210مجموع احلصص + النشاط

--888111111--888111111--888111111مجموع املواد 

- -899999- -899999- -899999 حفظ مصحف مدرستي

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  27  من  70



2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

املرحلة املتوسطة 1  -  مدارس حتفيظ القرآن الكرمي

أسماء املواد الدراسية
الفصل الثالث )13( أسبوًعا الفصل الثاني )13( أسبوًعا  الفصل األول )13( أسبوًعا 

أنشطة التعلم مجموعص3ص2ص1
أنشطة التعلم مجموعص3ص2ص1اإللكتروني2

أنشطة التعلم مجموعص3ص2ص1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+887233+887233+887233القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية
+11131+11131+11131التجويد

+444123+444123+444123اللغة العربية
+22261+22261+22261الدراسات االجتماعية 

+666183+666183+666183الرياضيات
+444123+444123+444123العلوم

+33283+33283+33283املهارات الرقمية
+444122+444122+444122اللغة اإلجنليزية
+00221+00221+00221التفكير الناقد
+11131+11131+11131التربية الفنية 

+11131+11131+11131التربية البدنية والدفاع عن النفس
+11131+11131+11131املهارات احلياتية واألسرية

-353535105-353535105-353535105مجموع احلصص )االسبوعية(  

-0000-0000-0000النشاط

-353535105-353535105-353535105مجموع احلصص + النشاط 

--111112--111112--111112مجموع املواد 

-- 998-- 998-- 998 حفظ مصحف مدرستي

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  28  من  70



خطط المدارس السعودية في الخارج

ج

صفحة  29  من  70



3/ تُدّرس لغة وتاريخ وجغرافية البلد املستضيف يف حال إشتراطها من الدولة املستضيفة مبوافقة السفير السعودي، ضمن حصص النشاط، على أن تتم مراجعة احملتوى املقدم من مركز تطوير املناهج2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

املرحلة االبتدائية 1 - املدارس السعودية يف اخلارج

أسماء املواد الدراسية

الفصل الثالث  )13(  أسبوًعا الفصل الثاني  )13(  أسبوًعاالفصل األول )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم املجموعص6ص5ص4ص3ص2ص1
أنشطة التعلم املجموعص6ص5ص4ص3ص2ص1اإللكتروني2

أنشطة التعلم املجموعص6ص5ص4ص3ص2ص1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+555555303+555555303+555555303القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية *

+876555363+876555363+876555363اللغة العربية

+00022261+00022261+00022261الدراسات االجتماعية

+566666353+566666353+566666353الرياضيات

+334444223+334444223+334444223العلوم

+333333181+333333181+333333181اللغة اإلجنليزية

+00022263+00022263+00022263املهارات الرقمية 

+22211191+22211191+22211191التربية الفنية

+333222151+333222151+333222151التربية البدنية والدفاع عن النفس 

+11111161+11111161+11111161املهارات احلياتية واألسرية  

-303030313131183-303030313131183-303030313131183مجموع احلصص )االسبوعية(

-33322215-33322215-33322215حصص النشاط

-333333333333198-333333333333198-333333333333198مجموع احلصص + النشاط

--888101010--888101010--888101010مجموع املواد

-- 333333-- 333333-- 333333حفظ مصحف مدرستي
-22222212-22222212-22222212نشاط - ثقافة محلية للدولة املستضيفة 3

* يشمل مقرر تالوة القرآن الكرمي وجتويده للصفني اخلامس والسادس.

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  30  من  70



 املرحلة املتوسطة 1  -  املدارس السعودية يف اخلارج

أسماء املواد الدراسية
الفصل الثالث )13(  أسبوًعاالفصل الثاني )13(  أسبوًعاالفصل األول )13(  أسبوًعا

أنشطة التعلم املجموعص3ص2ص1
أنشطة التعلم املجموعص3ص2ص1اإللكتروني2

أنشطة التعلم املجموعص3ص2ص1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+555153+555153+555153القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية

+444123+444123+444123اللغة العربية

+33281+33281+33281الدراسات االجتماعية

+666183+666183+666183الرياضيات

+444123+444123+444123العلوم

+444122+444122+444122اللغة اإلجنليزية

+33283+33283+33283املهارات الرقمية

+22261+22261+22261التربية الفنية

+22261+22261+22261التربية البدنية والدفاع عن النفس

+00221+00221+00221التفكير الناقد 

+11131+11131+11131املهارات احلياتية واألسرية

-343434102-343434102-343434102مجموع احلصص )االسبوعية(

-1113-1113-1113حصص النشاط

-353535105-353535105-353535105مجموع احلصص + النشاط

--101011--101011--101011مجموع املواد

-- 333-- 333-- 333حفظ مصحف مدرستي
-2226-2226-2226نشاط - ثقافة محلية للدولة املستضيفة 3

3/ تُدّرس لغة وتاريخ وجغرافية البلد املستضيف يف حال إشتراطها من الدولة املستضيفة مبوافقة السفير السعودي، ضمن حصص النشاط، على أن تتم مراجعة احملتوى املقدم من مركز تطوير املناهج2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  31  من  70



ثالثًا:

03
خطط المرحلة الثانوية

السنة األولى المشتركة / السنة الثانية الثانوية للمسارات التخصصّية
صفحة  32  من  70



يُعـــدُّ التعليـــم أحـــد العناصـــر الرئيســـة يف منظومة التطوير الشـــاملة التي تعيشـــها اململكة العربية الســـعودية، وهو أحد املمكنات الرئيســـة التي جتعـــل هذا الوطن 
الكرمي يتبوأ الصدارة يف كافة املجاالت، لذا كان أحد املســـتهدفات الرئيســـة لرؤية اململكة العربية الســـعودية 2030، احلافلة بالعديد من األهداف االســـتراتيجية، 

والبرامـــج واملبادرات؛ جعـــل تطوير منظومة التعليم مـــن أولى اهتماماتها.

ويف ســـياق التطويـــر والتحســـني املســـتمر تأتي مبـــادرة )تطوير مســـارات متخصصة يف املرحلـــة الثانوية( لتكون نقطة حتـــول، وانطالقة جديدة ألحـــد أهم مراحل 
التعليـــم العـــام يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية لتواكب ما تعيشـــه اململكة مـــن تطور الفت عبـــر كافة األصعدة واملجـــاالت، وترجمة حيـــة لتطلعات قيادتنا الرشـــيدة 

-أيدهـــا اهلل -لتحقيـــق مســـتهدفات 2030 يف مجـــال التعليـــم، لبناء جيـــل واٍع ومبدع يكون قادراً علـــى صناعة الفارق يف مســـتقبل الوطن.

وقـــد مت بنـــاء التعليـــم الثانوي يف نظامه اجلديد على مســـارات متنوعة تؤســـس لتعدد التخصصات التي متنـــح الطالب الفرصة لالنخراط يف مجـــاالت التعلم التي 
يســـتطيع أن يبـــدع ويتميـــز بها عبر مجموعة قياســـات واختبارات تســـاعده على اختيار التخصص املناســـب لـــه، وحتقيق ميوله بوقت مبكر وفـــق مهاراته وقدراته.

وتضّمـــن نظـــام املســـارات املتخصصـــة يف املرحلـــة الثانويـــة مناهج جديـــدة ومواد متطورة وحديثة تتماشـــى مع املســـتجدات على الســـاحة العاملية، متـــت صياغتها 
ضمـــن إطـــار التوجهـــات القيمّيـــة )value-Oriented curriculum( وزيـــادة حجم املـــواد املتداخلـــة:)Integrated Curriculum( مبا يتســـق مع التوجهـــات العاملية نحو 
تعزيـــز التكامـــل بـــني املواد واملجـــاالت، حيث مت انتقاء تلـــك املناهج بعناية فائقة، لتكون متســـقة مع مهارات القرن احلادي والعشـــرين، ومســـتجيبة ملطالب اقتصاد 

املعرفـــة والثـــورة الصناعية الرابعـــة ووظائف املســـتقبل ، واخلطط التنموية، ورؤيـــة اململكة 2030.

ومت تصميـــم املناهـــج الدراســـية وفـــق منظومة مســـتهدفة من نـــواجت التعلَم، اســـتندت إلى أفضل املعايير واملمارســـات العاملية، تســـعى لتحقيق مســـتهدفات الرؤية، 
وحتســـني جودة احلياة ومهارات املســـتقبل.

وتقـــدم املســـارات املتخصصـــة يف املرحلـــة الثانويـــة أمنوذجاً  تعليميـــاً متميزاً، وتطويـــراً حديثاً للتعليم الثانوي باململكة العربية الســـعودية يســـهم بكفـــاءة يف تأهيل 
الطالـــب للحيـــاة، متضّمنـــاً مســـارات نوعيـــة متخصصـــة متعددة مبا يســـهم يف حتســـني مخرجات التعليـــم الثانوي األساســـية وتلبيـــة احتياجات ســـوق العمل وفق 

مسارات املرحلة الثانوية:
 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  33  من  70



املســـتجدات ووظائـــف املســـتقبل، وداعمـــاً للطالـــب ملواصلة تعليمـــُه ما بعد الثانوي مبا يتناســـب مـــع مطالب التنميـــة، وقادراً علـــى اختيار التخصص املناســـب له 
بوقـــت مبكـــر وفـــق ميولـــُه ومهاراتـــه وقدراته، وموفـــراً معارف نوعية تتفـــق مع متيز الطـــالب وموهبتهم ، ومحفـــزاً ومســـتثمراً قدراتهم يف االبـــداع واالبتكار.

ويتســـم نظـــام املســـارات مبنتجـــات جديـــدة مت اضافتها للنظـــام الثانوي الســـعودي بحيث تســـاهم يف جتويد ورفع كفـــاءة وفاعلية عمليـــات التعلَـــم والتعليم بجانب 
العمليـــات اإلداريـــة واإلشـــرافية يف املنظومـــة التعليميـــة مثـــل: برامج املجـــال االختياري، مقاييـــس الفرز والتوجيـــه، العمل التطوعي، التجســـير، حصـــص االتقان 
اإلثرائيـــة والعالجيـــة، خيـــارات التعليـــم عـــن بعد والتعلـــم املدمج، خطة التســـريع للمتطلبـــات اجلامعية، مشـــروع التخّرج، حيث يســـاعد كل ذلـــك يف حتقيق كفاءة 

عاليـــة للموارد املالية والبشـــرية.

وقـــد مت ترجمـــة مـــا ســـبق عبر خطة دراســـية تســـاعد يف إحداث التـــوازن املطلوب بـــني املعاييـــر العاملية واملمارســـات الوظيفية،  فقـــد بُنيت  اخلطـــة وفق أفضل 
املمارســـات العامليـــة واملقارنـــات املرجعيـــة الدولية التي تعكس أفضل املمارســـات على مســـتوى العالم، عبر دراســـات علميـــة وعميقة لتحليل الفجـــوة وحتديد أبرز 
املطالـــب التـــي تســـاعد الطالـــب الســـعودي على االبداع يف مجـــال تخصصه واختيار املســـار الذي يؤهلـــه لاللتحاق بالتخصص املناســـب لرغباته وقدراتـــه والتمّيز 

ذلك. يف 

ومـــن أبـــرز مالمـــح هـــذه اخلطة؛  أنها ســـعت إلى حتقيـــق تعليم عادل ومتكافـــئ جلميع الطالب، حيـــث صمم اجلدول الدراســـي ليكون أكثر ثباًتا؛ ممـــا يقلل الهدر 
والضغـــط النفســـي لـــدى الطالـــب، كما بنيـــت اخلطة وفق رؤيـــة تكامليـــة للمرحلتني ما قبل وبعـــد التعليم الثانـــوي، بحيث تضمـــن للطالب رحلة تعليميـــة متكاملة،  
كمـــا ان اخلطـــة بنيـــت بشـــكل متـــوازن وّزعت على شـــكل مواد دراســـية يكمـــل بعضها بعضاً؛ لتســـاعد الطالـــب على إبـــراز طاقاته، وتنميـــة ميولـــه ومواهبه، فقد 
روعـــي فيهـــا التـــوازن من خـــالل صياغة إطار دقيق يوضع فيـــه كل مادة حتت املجال الذي يناســـبها، بعدها تعطى الوزن النســـبي الذي يســـاعدها يف حتقيق نواجت 
التعلّـــم املســـتهدفة وييســـر مـــن عمليـــة ردم الفجوة املعرفية لدى الطالب، ويف ذات الســـياق فإن خطط مســـارات املرحلـــة الثانوية تتصف بالثبـــات فهي موحدة بني 

الثانويـــات بشـــكل عام؛ مما يســـهل من عمليـــة انتقال الطالب من مدرســـة إلى أخـــرى دون هدر.

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  34  من  70



هي مواد دراسية تقدم جلميع طلبة املرحلة الثانوية.

مواد مشتركة:

هــي مــواد دراســية تخصصيــة تقــدم ضمــن اخلطــط الدراســية للمســارات 
التخصصية.

مواد التخصص:

0102

ويتكّون نظام املســـارات من ســـنة أولى مشـــتركة، يليها ســـنتان يف خمســـة مســـارات رئيسة وهي: املســـار العام، املسار الشـــرعي، مســـار إدارة األعمال، مسار علوم 

احلاســـب والهندســـة، مســـار الصحـــة واحليـــاة. وهنـــاك معايير محددة تنظم فتح أي مســـار إضايف للمســـار العـــام مع حتديـــد معايير القبول يف املســـار اإلضايف، 

وتتمحـــور اخلطة الدراســـية بشـــكل عام  حول مجالني رئيســـني :

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  35  من  70



السنة األولى المشتركة

أ

صفحة  36  من  70



اخلطة املرفقة خاصة بالسنة األولى املشتركة. 	
تطبق خطة السنة األولى املشتركة على طالب وطالبات الصف األول الثانوي فقط؛ بوصفها بداية انطالقة نظام املسارات، وبنفس التقسيم والتوزيع على الفصول الثالثة الوارد يف اخلطة الدراسية، لتكون خطًة ثابتًة وموحدًة يف جميع املدارس. 	
زمن احلصة الدراسية )50( دقيقة جلميع صفوف املرحلة الثانوية يف نظام املسارات، ونظام املقررات الذي يطبق فقط على الصف الثالث الثانوي للعام 1444هـ. 	

السنة األولى املشتركة 1

الفصل الدراسي الثالث )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الثاني )13( أسبوًعاالفصل الدراسي األول )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم احلصصاملادة
أنشطة التعلم احلصصاملادةاإللكتروني2

أنشطة التعلم احلصصاملادةاإللكتروني2
اإللكتروني2

+31املعرفة املالية+31علم البيئة+52القرآن الكرمي وتفسيره

+31احلديث )1(+52الكفايات اللغوية )1-2(+52الكفايات اللغوية )1-1(

+52اللغة اإلجنليزية )1-3(+52اللغة اإلجنليزية )1-2(+52اللغة اإلجنليزية )1-1(

+52الرياضيات )1-3(+52الرياضيات )1-2(+52الرياضيات )1-1(

+31التقنية الرقمية )1-3(+31التقنية الرقمية )1-2(+31التقنية الرقمية )1-1(

+52الكيمياء )1(+52الفيزياء )1(+52 األحياء )1(

+42التفكير الناقد
+52الدراسات االجتماعية+31التربية املهنية

+31التربية الصحية والبدنية )1-2(+31التربية الصحية والبدنية )1-1(

3212مجموع احلصص3212مجموع احلصص3213مجموع احلصص

-8عدد املواد الدراسية-8عدد املواد الدراسية-7عدد املواد الدراسية

-2حفظ مصحف مدرستي -2حفظ مصحف مدرستي -2حفظ مصحف مدرستي

2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ إجمالي عدد املواد املنفصلة واملتصلة للسنة األولى املشتركة يف العام الدراسي 15 مادة

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  37  من  70



السنة الثانية الثانوية للمسارات التخصصّية

ب

صفحة  38  من  70



السنة الثانية  - املسار العام 1

الفصل الدراسي السادس )13( أسبوًعاالفصل الدراسي اخلامس )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الرابع )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم احلصصاملادة
أنشطة التعلم احلصصاملادةاإللكتروني2

أنشطة التعلم احلصصاملادةاإللكتروني2
اإللكتروني2

+31الكفايات اللغوية )2-2(+31الكفايات اللغوية )2-1(+31التوحيد )1( 

+31التقنية الرقمية )2-2(+31التقنية الرقمية )2-1(+31الفنون

+52الفيزياء )2(+52التاريخ+52اللياقة والثقافة الصحية

+52اللغة اإلجنليزية )2-3(+52اللغة اإلجنليزية )2-2(+52اللغة اإلجنليزية )1-2(

+52الرياضيات )2-3(+52الرياضيات )2-2(+52الرياضيات )1-2(

+52الكيمياء )2-3(+52الكيمياء )2-2(+52الكيمياء )1-2(

+42األحياء )2-3(+42األحياء )2-2(+42األحياء )1-2(

3012مجموع احلصص3012مجموع احلصص3012مجموع احلصص

-2حصص اإلتقان-2حصص اإلتقان-2حصص اإلتقان

-32املجموع مع حصص اإلتقان-32املجموع مع حصص اإلتقان-32املجموع مع حصص اإلتقان

-7عدد املواد الدراسية-7عدد املواد الدراسية-7عدد املواد الدراسية

2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ إجمالي عدد املواد املنفصلة واملتصلة يف العام الدراسي 11 مادة

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  39  من  70



 السنة الثانية  - مسار علوم احلاسب والهندسة 1

الفصل الدراسي السادس )13( أسبوًعاالفصل الدراسي اخلامس )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الرابع )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم احلصصاملادة
أنشطة التعلم احلصصاملادةاإللكتروني2

أنشطة التعلم احلصصاملادةاإللكتروني2
اإللكتروني2

+31الكفايات   اللغوية  ) 2-2 (  +31الكفايات   اللغوية  ) 2-1 (  +31التوحيد  ) 1 (  

+52اللغة   اإلجنليزية  ) 2-3 (  +52اللغة   اإلجنليزية  ) 2-2 (  +52اللغة   اإلجنليزية  ) 1-2 (  

+52الرياضيات  ) 2-3 (  +52الرياضيات  ) 2-2 (  +52الرياضيات  ) 1-2 (  

+52الكيمياء  ) 2-3 (  +52الكيمياء  ) 2-2 (  +52الكيمياء  ) 1-2 (  

+42األحياء  ) 2-3 (  +42األحياء  ) 2-2 (  +42األحياء  ) 1-2 (  

+31إنترنت   األشياء  ) 1-2 (  +31إنترنت   األشياء  ) 1-1 (  +31علم   البيانات   

+52الفيزياء  ) 2 (  +52اللياقة   والثقافة   الصحية+52الهندسة   

3012مجموع   احلصص3012مجموع   احلصص3012مجموع   احلصص

-2حصص   اإلتقان-2حصص   اإلتقان-2حصص   اإلتقان

-32املجموع   مع   حصص   اإلتقان-32املجموع   مع   حصص   اإلتقان-32املجموع   مع   حصص   اإلتقان

-7عدد   املواد   الدراسية-7عدد   املواد   الدراسية-7عدد   املواد   الدراسية

2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ إجمالي عدد املواد املنفصلة واملتصلة يف العام الدراسي 11 مادة

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  40  من  70



السنة الثانية  - مسار الصحة واحلياة 1

الفصل الدراسي السادس )13( أسبوًعاالفصل الدراسي اخلامس )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الرابع )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم احلصصاملادة
أنشطة التعلم احلصصاملادةاإللكتروني2

أنشطة التعلم احلصصاملادةاإللكتروني2
اإللكتروني2

+31الكفايات   اللغوية  ) 2-2 (   +31الكفايات   اللغوية  ) 2-1 (  +31التوحيد  ) 1 (  

+52اللغة   اإلجنليزية  ) 2-3 (  +52اللغة   اإلجنليزية  ) 2-2 (  +52اللغة   اإلجنليزية  ) 1-2 (  

+52الرياضيات  ) 2-3 (  +52الرياضيات  ) 2-2 (  +52الرياضيات  ) 1-2 (  

+52الكيمياء  ) 2-3 (  +52الكيمياء  ) 2-2 (  +52الكيمياء  ) 1-2 (  

+42األحياء  ) 2-3 (   +42األحياء  ) 2-2 (  +42األحياء  ) 1-2 (  

+52الفيزياء  )2 (        +31التقنية   الرقمية  ) 2-2 (  +31التقنية   الرقمية  ) 1-2 (  

+31مبادئ   العلوم   الصحية  ) 1-2 (  +52مبادئ   العلوم   الصحية  ) 1-1 (  +52اللياقة   والثقافة   الصحية

3012مجموع   احلصص3012مجموع   احلصص3012مجموع   احلصص

-2حصص   اإلتقان-2حصص   اإلتقان-2حصص   اإلتقان

-32املجموع   مع   حصص   اإلتقان-32املجموع   مع   حصص   اإلتقان-32املجموع   مع   حصص   اإلتقان

-7عدد   املواد   الدراسية-7عدد   املواد   الدراسية-7عدد   املواد   الدراسية

2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ إجمالي عدد املواد املنفصلة واملتصلة يف العام الدراسي 10 مادة

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  41  من  70



 السنة الثانية  - مسار إدارة األعمال 1

الفصل الدراسي السادس )13( أسبوًعاالفصل الدراسي اخلامس )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الرابع )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم احلصصاملادة
أنشطة التعلماحلصصاملادةاإللكتروني2

أنشطة التعلم احلصصاملادةاإللكتروني2
اإللكتروني2

+31   تفسير  ) 1 (  +52التاريخ+31التوحيد  ) 1 (  

+52   دراسات   لغوية+31   الكفايات   اللغوية  ) 2-2 (  +31   الكفايات   اللغوية  ) 1-2 (  

+52صناعة   القرار   يف   األعمال  ) 1-3 (  +42صناعة   القرار   يف   األعمال  ) 1-2 (  +42صناعة   القرار   يف   األعمال  ) 1-1 (   

+31الفنون+52مقدمة   يف   األعمال  ) 1-2 (  +52مقدمة   يف   األعمال  ) 1-1 (  

+52اإلدارة   املالية  ) 1-2 (  +42اإلدارة   املالية  ) 1-1 (  +42مبادئ   االقتصاد   

+31التقنية   الرقمية  ) 2-2 (  +31التقنية   الرقمية  ) 2-1 (  +52   اللياقة   والثقافة   الصحية

+52   اللغة   االجنليزية  ) 2-3 (  +52اللغة   االجنليزية  ) 2-2 (  +52اللغة   االجنليزية  ) 1-2 (  

2912مجموع   احلصص2912مجموع   احلصص2912مجموع   احلصص

-3حصص   اإلتقان-3حصص   اإلتقان-3حصص   اإلتقان

-32املجموع   مع   حصص   اإلتقان-32املجموع   مع   حصص   اإلتقان-32املجموع   مع   حصص   اإلتقان

-7عدد   املواد   الدراسية-7عدد   املواد   الدراسية-7عدد   املواد   الدراسية

2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ إجمالي عدد املواد املنفصلة واملتصلة يف العام الدراسي 13 مادة

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  42  من  70



 السنة الثانية  - املسار الشرعي 1

الفصل الدراسي السادس )13( أسبوًعاالفصل الدراسي اخلامس )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الرابع )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم احلصصاملادة
أنشطة التعلم احلصصاملادةاإللكتروني2

أنشطة التعلم احلصصاملادةاإللكتروني2
اإللكتروني2

+31احلديث  ) 2 (  +1    3التوحيد  ) 2 (  +31التوحيد  ) 1 (  

+52القرآن   الكرمي  ) 2-3 (  +52القرآن   الكرمي  ) 2-2 (  +52القرآن   الكرمي  ) 1-2 (  

+52علوم   القرآن   +52مادة   اختيارية  /  قراءات   )2(  +52مادة   اختيارية  /  قراءات  ) 1 (  

+52الدراسات   اللغوية+31الكفايات   اللغوية  ) 2-2 (   +31الكفايات   اللغوية  ) 1-2 (  

+31التفسير  ) 1 (  +31التقنية   الرقمية  ) 2-2 (   +31التقنية   الرقمية  ) 1-2 (  

+31الفنون+52التاريخ+52اللياقة   والثقافة   الصحية

+52اللغة   االجنليزية  ) 2-3 (  +52اللغة   االجنليزية  ) 2-2 (  +52اللغة   االجنليزية  ) 1-2 (  

2911مجموع   احلصص2911مجموع   احلصص2911مجموع   احلصص

-3حصص   اإلتقان-3حصص   اإلتقان-3حصص   اإلتقان

-32املجموع   مع   حصص   اإلتقان-32املجموع   مع   حصص   اإلتقان-32املجموع   مع   حصص   اإلتقان

-7عدد   املواد   الدراسية-7عدد   املواد   الدراسية-7عدد   املواد   الدراسية

2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ إجمالي عدد املواد املنفصلة واملتصلة يف العام الدراسي 15 مادة

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  43  من  70



رابعًا:

04
خطط التربية الخاصة 

المراحل: االبتدائية - المتوسطة - التأهيلية

صفحة  44  من  70



2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

املرحلة االبتدائية 1 / الدمج الكلي
 صعوبات التعلم/ فرط احلركة وتشتت االنتباه/ اإلعاقة البصرية/ اإلعاقة السمعية/ اضطراب طيف التوحد، الدمج الكلي

أسماء املواد الدراسية

 الفصل الثالث  )13( أسبوًعا الفصل الثاني  )13( أسبوًعا الفصل األول )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم املجموعص6ص5ص4ص3ص2ص1
أنشطة التعلم املجموعص6ص5ص4ص3ص2ص1اإللكتروني2

أنشطة التعلم املجموعص6ص5ص4ص3ص2ص1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+555555303+555555303+555555303القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية

+876555363+876555363+876555363اللغة العربية

+00022261+00022261+00022261الدراسات االجتماعية

+566666353+566666353+566666353الرياضيات

+334444223+334444223+334444223العلوم

+333333181+333333181+333333181اللغة اإلجنليزية

+00022263+00022263+00022263املهارات الرقمية 

+22211191+22211191+22211191التربية الفنية

+333222151+333222151+333222151التربية البدنية والدفاع عن النفس 

+11111161+11111161+11111161املهارات احلياتية واألسرية  

-303030313131183-303030313131183-303030313131183مجموع احلصص )االسبوعية(

-33322215-33322215-33322215حصص النشاط

-333333333333198-333333333333198-333333333333198مجموع احلصص + النشاط

--888101010--888101010--888101010مجموع املواد

-- 333333-- 333333-- 333333حفظ مصحف مدرستي

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  45  من  70



2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

املرحلة املتوسطة1/ الدمج الكلي
 صعوبات التعلم/ فرط احلركة وتشتت االنتباه/  اإلعاقة البصرية/ اإلعاقة السمعية/ اضطراب طيف التوحد، الدمج الكلي

أسماء املواد الدراسية
الفصل الثالث )13( أسبوًعاالفصل الثاني )13( أسبوًعاالفصل األول )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم املجموعص3ص2ص1
أنشطة التعلم املجموعص3ص2ص1اإللكتروني2

أنشطة التعلم املجموعص3ص2ص1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+555153+555153+555153القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية

+444123+444123+444123اللغة العربية

+33281+33281+33281الدراسات االجتماعية

+666183+666183+666183الرياضيات

+444123+444123+444123العلوم

+444122+444122+444122اللغة اإلجنليزية

+33283+33283+33283املهارات الرقمية

+22261+22261+22261التربية الفنية

+22261+22261+22261التربية البدنية والدفاع عن النفس

+00221+00221+00221التفكير الناقد 

+11131+11131+11131املهارات احلياتية واألسرية

-343434102-343434102-343434102مجموع احلصص )االسبوعية(

-1113-1113-1113حصص النشاط

-353535105-353535105-353535105مجموع احلصص + النشاط

--101011--101011--101011مجموع املواد

-- 333-- 333-- 333حفظ مصحف مدرستي

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  46  من  70



2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

املرحلة االبتدائية 1 - معاهد اإلعاقة البصرية، واإلعاقة السمعية

أسماء املواد الدراسية

الفصل الثالث  )13( أسبوًعاالفصل الثاني  )13( أسبوًعاالفصل األول )13( أسبوًعا 

أنشطة التعلم املجموعص6ص5ص4ص3ص2ص1
أنشطة التعلم املجموعص6ص5ص4ص3ص2ص1اإللكتروني2

أنشطة التعلم املجموعص6ص5ص4ص3ص2ص1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+555555303+555555303+555555303القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية

+876555363+876555363+876555363اللغة العربية

+00022261+00022261+00022261الدراسات االجتماعية

+566666353+566666353+566666353الرياضيات

+334444223+334444223+334444223العلوم

+333333181+333333181+333333181اللغة اإلجنليزية

+00022263+00022263+00022263املهارات الرقمية 

+22211191+22211191+22211191التربية الفنية

+333222151+333222151+333222151التربية البدنية والدفاع عن النفس 

+11111161+11111161+11111161املهارات احلياتية واألسرية  

-303030313131183-303030313131183-303030313131183مجموع احلصص )االسبوعية(

-33322215-33322215-33322215حصص النشاط

-333333333333198-333333333333198-333333333333198مجموع احلصص + النشاط

--888101010--888101010--888101010مجموع املواد

-- 333333-- 333333-- 333333حفظ مصحف مدرستي

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  47  من  70



2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

املرحلة املتوسطة 1 - معاهد اإلعاقة البصرية، واإلعاقة السمعية

أسماء املواد الدراسية
الفصل الثالث )13( أسبوًعاالفصل الثاني )13( أسبوًعاالفصل األول )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم املجموعص3ص2ص1
أنشطة التعلم املجموعص3ص2ص1اإللكتروني2

أنشطة التعلم املجموعص3ص2ص1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+555153+555153+555153القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية

+444123+444123+444123اللغة العربية

+33281+33281+33281الدراسات االجتماعية

+666183+666183+666183الرياضيات

+444123+444123+444123العلوم

+444122+444122+444122اللغة اإلجنليزية

+33283+33283+33283املهارات الرقمية

+22261+22261+22261التربية الفنية

+22261+22261+22261التربية البدنية والدفاع عن النفس

+00221+00221+00221التفكير الناقد 

+11131+11131+11131املهارات احلياتية واألسرية

-343434102-343434102-343434102مجموع احلصص )االسبوعية(

-1113-1113-1113حصص النشاط

-353535105-353535105-353535105مجموع احلصص + النشاط

--101011--101011--101011مجموع املواد

--333-- 333- -333حفظ مصحف مدرستي

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  48  من  70



املرحلة االبتدائية 1 - اضطراب طيف التوحد/ الدمج املكاني واملعاهد واملراكز

أسماء املواد الدراسية
الفصل الدراسي الثالث )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الثاني )13( أسبوًعاالفصل الدراسي األول )13( أسبوًعا
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أنشطة التعلم املجموع 6
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ص
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ص
أنشطة التعلم املجموع 6

اإللكتروني2

+444444242+444444242+444444242القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية

+555555302+555555302+555555302اللغة العربية

+11111161+11111161+11111161اللغة اإلجنليزية

+00022261+00022261+00022261الدراسات االجتماعية

+444333211+444333211+444333211املهارات احلياتية واألسرية 

+555555302+555555302+555555302الرياضيات

+00011131+00011131+00011131املهارات الرقمية

+222222121+222222121+222222121العلوم

444222180444222180444222180التربية البدنية والدفاع عن النفس

+333333181+333333181+333333181التربية الفنية

-282828282828168-282828282828168-282828282828168مجموع احلصص

-22222212-22222212-22222212حصص النشاط

-303030303030180-303030303030180-303030303030180مجموع احلصص + النشاط

- -888101010- -888101010- -888101010مجموع املواد

- -222222- -222222- -222222حفظ مصحف مدرستي

2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

جلسات عالج اضطراب التواصل وجلسات تعديل االضطرابات السلوكية تعطى خارج اخلطة الدراسية. 	
تكييف املقرر الدراسي مبا يتوائم مع أهداف اخلطة التربوية الفردية للطالب. 	

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  49  من  70



املرحلة املتوسطة 1 - اضطراب طيف التوحد/ الدمج املكاني واملعاهد واملراكز

أسماء املواد الدراسية
الفصل الدراسي الثالث )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الثاني )13( أسبوًعاالفصل الدراسي األول )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1
أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1اإللكتروني2

أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+444122+444122+444122 القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية

+444122+444122+444122اللغة العربية 

+11131+11131+11131اللغة اإلجنليزية

+11131+11131+11131 الدراسات االجتماعية

+444122+444122+444122 املهارات احلياتية واألسرية 

+444122+444122+444122الرياضيات

+22261+22261+22261املهارات الرقمية

+444122+444122+444122العلوم

-3339-3339-3339التربية البدنية والدفاع عن النفس

+33391+33391+33391التربية الفنية

-30303090-30303090-30303090مجموع احلصص

-55515-55515-55515النشاط والتدريب املهني

-353535105-353535105-353535105مجموع احلصص + النشاط والتدريب املهني

-- 101010- -101010-- 101010مجموع املواد

--222--222--222حفظ مصحف مدرستي

2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

توجيه 50 % من حصص النشاط للجانب التأهيلي املهني. 	
جلسات عالج اضطراب التواصل وجلسات تعديل االضطرابات السلوكية تعطى خارج اخلطة الدراسية. 	
تكييف املقرر الدراسي مبا يتوائم مع أهداف اخلطة التربوية الفردية للطالب. 	

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  50  من  70



املرحلة التأهيلية 1  - اضطراب طيف التوحد/ الدمج املكاني واملعاهد واملراكز

أسماء املواد الدراسية
الفصل الدراسي الثالث )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الثاني )13( أسبوًعاالفصل الدراسي األول )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1
أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1اإللكتروني2

أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+444122+444122+444122 القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية

+444122+444122+444122اللغة العربية 

+22261+22261+22261اللغة اإلجنليزية

+555152+555152+555152املهارات املهنية

+555152+555152+555152الرياضيات

+444122+444122+444122املهارات الرقمية

333903339033390التربية البدنية والدفاع عن النفس

+33391+33391+33391التربية الفنية

-30303090-30303090-30303090مجموع احلصص

-55515-55515-55515حصص التدريب املهني

-353535105-353535105-353535105مجموع احلصص + حصص التدريب املهني

- -888- -888-- 888مجموع املواد

--222--222--222حفظ مصحف مدرستي

2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

توجيه حصص النشاط ملجال التأهيل املهني. 	
جلسات عالج اضطراب التواصل وجلسات تعديل االضطرابات السلوكية تعطى خارج اخلطة الدراسية. 	
تكييف املقرر الدراسي مبا يتوائم مع أهداف اخلطة التربوية الفردية للطالب. 	

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  51  من  70



املرحلة االبتدائية  1  - التربية الفكرية/ الدمج املكاني واملعاهد واملراكز

أسماء املواد الدراسية
الفصل الدراسي الثالث )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الثاني )13( أسبوًعاالفصل الدراسي األول )13( أسبوًعا
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أنشطة التعلم املجموع 6

اإللكتروني2
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ص
أنشطة التعلم املجموع 6

اإللكتروني2
ص
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ص
2 

ص
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ص
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ص
5 

ص
أنشطة التعلم املجموع 6

اإللكتروني2

+444444242+444444242+444444242القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية

+555555302+555555302+555555302اللغة العربية

+11111161+11111161+11111161اللغة اإلجنليزية

+00022261+00022261+00022261الدراسات االجتماعية

+444333211+444333211+444333211املهارات احلياتية واألسرية

+555555302+555555302+555555302الرياضيات

+00011131+00011131+00011131املهارات الرقمية

+222222121+222222121+222222121العلوم

-44422218-44422218-44422218التربية البدنية والدفاع عن النفس

+333333181+333333181+333333181التربية الفنية

-282828282828168-282828282828168-282828282828168مجموع احلصص

-22222212-22222212-22222212حصص النشاط

-303030303030180-303030303030180-303030303030180مجموع احلصص + النشاط

- -888101010- -888101010- -888101010مجموع املواد

-- 222222-- 222222-- 222222حفظ مصحف مدرستي

2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

جلسات عالج اضطراب التواصل وجلسات تعديل االضطرابات السلوكية تعطى خارج اخلطة الدراسية. 	
تكييف املقرر الدراسي مبا يتوائم مع أهداف اخلطة التربوية الفردية للطالب. 	

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  52  من  70



املرحلة املتوسطة 1 - التربية الفكرية/ الدمج املكاني واملعاهد واملراكز

أسماء املواد الدراسية
الفصل الدراسي الثالث )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الثاني )13( أسبوًعاالفصل الدراسي األول )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1
أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1اإللكتروني2

أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+444122+444122+444122 القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية

+444122+444122+444122اللغة العربية 

+11131+11131+11131اللغة اإلجنليزية

+11131+11131+11131 الدراسات االجتماعية

+444122+444122+444122 املهارات احلياتية واألسرية 

+444122+444122+444122الرياضيات

+22261+22261+22261املهارات الرقمية

+444122+444122+444122العلوم

-3339-3339-3339التربية البدنية والدفاع عن النفس

+33391+33391+33391التربية الفنية

-30303090-30303090-30303090مجموع احلصص

-55515-55515-55515النشاط والتدريب املهني

-353535105-353535105-353535105مجموع احلصص + النشاط والتدريب املهني

-- 101010- -101010- -101010مجموع املواد

--222--222--222حفظ مصحف مدرستي

2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

توجيه 50 % من حصص النشاط للجانب التأهيلي املهني. 	
جلسات عالج اضطراب التواصل وجلسات تعديل االضطرابات السلوكية تعطى خارج اخلطة الدراسية. 	
تكييف املقرر الدراسي مبا يتوائم مع أهداف اخلطة التربوية الفردية للطالب. 	

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  53  من  70



املرحلة التأهيلية  1 - التربية الفكرية/ الدمج املكاني واملعاهد واملراكز

أسماء املواد الدراسية
الفصل الدراسي الثالث )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الثاني )13( أسبوًعاالفصل الدراسي األول )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1
أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1اإللكتروني2

أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+444122+444122+444122 القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية

+444122+444122+444122اللغة العربية 

+22261+22261+22261اللغة اإلجنليزية

+555152+555152+555152املهارات املهنية

+555152+555152+555152الرياضيات

+444122+444122+444122املهارات الرقمية

333903339033390التربية البدنية والدفاع عن النفس

+33391+33391+33391التربية الفنية

-30303090-30303090-30303090مجموع احلصص

-55515-55515-55515حصص التدريب املهني

-353535105-353535105-353535105مجموع احلصص + حصص التدريب املهني

- -888-- 888-- 888مجموع املواد

--222--222--222حفظ مصحف مدرستي

2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

توجيه حصص النشاط ملجال التأهيل املهني. 	
جلسات عالج اضطراب التواصل وجلسات تعديل االضطرابات السلوكية تعطى خارج اخلطة الدراسية. 	
تكييف املقرر الدراسي مبا يتوائم مع أهداف اخلطة التربوية الفردية للطالب. 	

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  54  من  70



املرحلة االبتدائية - برامج تعدد اإلعاقات 

أسماء املواد الدراسية

الفصل الدراسي الثالث )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الثاني )13( أسبوًعاالفصل الدراسي األول )13( أسبوًعا
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أنشطة التعلم 
اإللكتروني2

+444444242+444444242+444444242القرآن   الكرمي   والدراسات   اإلسالمية   

+555555302+555555302+555555302اللغة   العربية

+11111161+11111161+11111161اللغة   اإلجنليزية

+00022261+00022261+00022261الدراسات   االجتماعية

+444333211+444333211+444333211املهارات   احلياتية   واألسرية 

+555555302+555555302+555555302الرياضيات

+00011131+00011131+00011131املهارات   الرقمية

+222222121+222222121+222222121العلوم

-44422218-44422218-44422218التربية   البدنية   والدفاع   عن   النفس

+333333181+333333181+333333181التربية   الفنية

-282828282828168-282828282828168-282828282828168مجموع   احلصص

-22222212-22222212-22222212حصص   النشاط

-303030303030180-303030303030180-303030303030180مجموع   احلصص  + النشاط

--888101010--888101010--888101010مجموع   املواد

--222222--222222--222222حفظ   مصحف   مدرستي

زمن احلصة الدراسية )45( دقيقة. 	
جلسات عالج اضطراب التواصل وجلسات تعديل االضطرابات السلوكية وفق اخلطة التعليمية الفردية للطالب، تعطى خارج اخلطة الدراسية. 	
تكييف املقرر الدراسي مبا يتوائم مع أهداف اخلطة التربوية الفردية. 	
يراعى يف برنامج تعدد اإلعاقات أساليب التواصل املتنوعة، واالحتياجات التربوية والتعليمية وفًقا لنوع اإلعاقة املصاحبة. 	

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  55  من  70



املرحلة املتوسطة - برامج تعدد اإلعاقات

أسماء املواد الدراسية
الفصل الدراسي الثالث )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الثاني )13( أسبوًعاالفصل الدراسي األول )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1
أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1اإللكتروني2

أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+444122+444122+444122القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية 

+444122+444122+444122اللغة العربية

+11131+11131+11131اللغة اإلجنليزية

+11131+11131+11131الدراسات االجتماعية

+444122+444122+444122املهارات احلياتية واألسرية

+444122+444122+444122الرياضيات

+22261+22261+22261املهارات الرقمية

+444122+444122+444122العلوم

-3339-3339-3339التربية البدنية والدفاع عن النفس

+33391+33391+33391التربية الفنية

-30303090-30303090-30303090مجموع احلصص

-55515-55515-55515النشاط والتدريب املهني

-353535105-353535105-353535105مجموع احلصص + النشاط والتدريب املهني

--101010--101010--101010مجموع املواد

--222--222--222حفظ مصحف مدرستي

زمن احلصة الدراسية )45( دقيقة. 	
توجيه 50 % من حصص النشاط للجانب التأهيلي املهني. 	
جلسات عالج اضطراب التواصل وجلسات تعديل االضطرابات السلوكية وفق اخلطة التعليمية الفردية للطالب، تعطى خارج اخلطة الدراسية. 	
تكييف املقرر الدراسي مبا يتوائم مع أهداف اخلطة التربوية الفردية. 	
يراعى يف برنامج تعدد اإلعاقات أساليب التواصل املتنوعة، واالحتياجات التربوية والتعليمية وفًقا لنوع اإلعاقة املصاحبة. 	

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  56  من  70



املرحلة التأهيلية - برامج تعدد اإلعاقات

أسماء املواد الدراسية
الفصل الدراسي الثالث )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الثاني )13( أسبوًعاالفصل الدراسي األول )13( أسبوًعا

أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1
أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1اإللكتروني2

أنشطة التعلم املجموعص 3ص 2ص 1اإللكتروني2
اإللكتروني2

+444122+444122+444122القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية 

+444122+444122+444122اللغة العربية

+22261+22261+22261اللغة اإلجنليزية

+555152+555152+555152املهارات املهنية

+555152+555152+555152الرياضيات

+444122+444122+444122املهارات الرقمية

333903339033390التربية البدنية والدفاع عن النفس

+33391+33391+33391التربية الفنية

-30303090-30303090-30303090مجموع احلصص

-55515-55515-55515حصص التدريب املهني

-353535105-353535105-353535105مجموع احلصص+ حصص التدريب املهني

--888--888--888مجموع املواد

--222--222--222حفظ مصحف مدرستي

زمن احلصة الدراسية )45( دقيقة. 	
توجيه 50 % من حصص النشاط للجانب التأهيلي املهني. 	
جلسات عالج اضطراب التواصل وجلسات تعديل االضطرابات السلوكية وفق اخلطة التعليمية الفردية للطالب، تعطى خارج اخلطة الدراسية. 	
تكييف املقرر الدراسي مبا يتوائم مع أهداف اخلطة التربوية الفردية. 	
يراعى يف برنامج تعدد اإلعاقات أساليب التواصل املتنوعة، واالحتياجات التربوية والتعليمية وفًقا لنوع اإلعاقة املصاحبة. 	

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  57  من  70



خامسًا:

05
خطط التعليم المستمر

صفحة  58  من  70



التعليم املستمر:

كيــان تربــوي يتــم التعليــم فيــه ملــن لــم يحظــوا بفرصــة مواصلــة تعليمهــم يف مــدارس التعليــم العــام، ومــدة الدراســة فيهــا ثــالث ســنوات، مينــح الطالــب خاللهــا شــهادة اجتيــاز املرحلــة 
الثانويــة. ويقبــل فيهــا مــن جتــاوز عمــره )19( عاًمــا إذا كان حاصــاًل علــى الشــهادة املتوســطة أو مــا يعادلهــا حســب نظــام القبــول واالختبــارات، وتطبــق فيهــا خطــة التعليــم العــام - نظــام 

املســارات - يف املرحلــة الثانويــة.   

كيــان تربــوي يتــم التعليــم فيــه ملــن لــم يحظــوا بفرصــة مواصلــة تعليمهــم يف مــدارس 
التعليــم العــام، ومــدة الدراســة فيهــا ثــالث ســنوات، مينــح الطالــب خاللهــا شــهادة 
اجتيــاز املرحلــة املتوســطة. ويقبــل فيهــا مــن جتــاوز عمــره )16( عاًمــا إذا كان حاصــاًل 
ــق  ــارات، وتطب ــول واالختب ــا حســب نظــام القب ــا يعادله ــة أو م ــى الشــهادة االبتدائي عل

ــة املتوســطة.    ــم العــام يف املرحل فيهــا خطــة التعلي

كيــان تربــوي يتــم التعليــم فيــه ملــن لــم يحظــوا بفرصــة مواصلــة تعليمهــم يف مــدارس 
ــح الطالــب خاللهــا الشــهادة  ــم العــام، ومــدة الدراســة فيهــا ثــالث ســنوات، مين التعلي
االبتدائيــة املعادلــة لشــهادة الصــف الســادس يف التعليــم العــام. ويقبــل فيهــا مــن جتــاوز 
عمــره إحــدى عشــر ســنة وثالثــة شــهور فأكثــر، ولهــا خطــة دراســية مســتقلة يتــم 

توضيحــا يف هــذا الدليــل. 

يهــدف إلــى توفيــر فــرص التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي للمتعلمــني الكبــار بهــدف 
تطويــر مهاراتهــم القرائيــة والرقميــة واملهنيــة وغيرهــا. 

تشــمل جميــع مراحــل التعليــم املســتمر االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة التابعــة لــوزارة 
التعليــم.

مدارس التعليم املستمر الثانوية:

مدارس التعليم املستمر:التعليم املستمر: 01

05

02

مدارس التعليم املستمر املتوسطة:مدارس التعليم املستمر االبتدائية: 0304

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  59  من  70



املرحلة االبتدائية 1 - التعليم املستمر

أسماء املواد الدراسية

الفصل الدراسي الثالث )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الثاني )13( أسبوًعاالفصل الدراسي األول )13( أسبوًعا

ص
1

ص
2

ص
أنشطة التعلماملجموع3

اإللكتروني 2
ص
1

ص
2

ص
أنشطة التعلماملجموع3

اإللكتروني 2
ص
1

ص
2

ص
أنشطة التعلماملجموع3

اإللكتروني 2

3+344412+344412+44412القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية *

1+10112+10112+0112الدراسات االجتماعية

2+296621+296621+96621اللغة العربية

1+12226+12226+2226الرياضيات

1+10112+10112+0112العلوم

1+10224+10224+0224اللغة اإلجنليزية

1+10011+10011+0011املهارات الرقمية 

1+11113+11113+1113التربية الفنية

111301113011130التربية البدنية والدفاع عن النفس 

1+11113+11113+1113املهارات احلياتية واألسرية 

-18192057-18192057-18192057مجموع احلصص

--6910--6910--6910مجموع املواد

--333--333--333حفظ مصحف مدرستي

2/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائية1/ زمن احلصة الدراسية )45( دقيقةص/ الصف الدراسي

* يشمل مقرر تالوة القرآن الكرمي وجتويده للصف الثالث.

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  60  من  70



سادسًا:

06
خطط المعاهد العلمية

صفحة  61  من  70



املعاهد العلمية - املرحلة املتوسطة

أسماء املواد الدراسية
الفصل الدراسي الثالث )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الثاني )13( أسبوًعاالفصل الدراسي األول )13( أسبوًعا

املجموعص3ص2ص1
أنشطة التعلم 

اإللكتروني 1
املجموعص3ص2ص1

أنشطة التعلم 
اإللكتروني 1

املجموعص3ص2ص1
أنشطة التعلم 

اإللكتروني 1
+33391+33391+33391القرآن   الكرمي

+22261+22261+22261التفسير   

+22261+22261+22261احلديث

+22261+22261+22261التوحيد

+33281+33281+33281الفقه

+33391+33391+33391النحو   والصرف   

+22261+22261+22261املهارات   اللغوية   

+11131+11131+11131النصوص   األدبية   

+22261+22261+22261القواعد   الكتابية   

+22151+22151+22151الدراسات   االجتماعية

+444122+444122+444122الرياضيات

+33392+33392+33392العلوم

+33392+33392+33392اللغة   اإلجنليزية

+11131+11131+11131املهارات   الرقمية

-1113-1113-1113التربية   البدنية   والصحية   

+221 -  - +221 -  - +221 -  - التفكير   الناقد

+11131+11131+11131املهارات   احلياتية   واألسرية 

-353535105-353535105-353535105مجموع   احلصص

- -  -  -  - - -  -  -  - - -  -  -  - حصص   النشاط

-353535105-353535105-353535105مجموع   احلصص  +  النشاط

- - 161617- - 161617- - 161617مجموع   املواد

-2226-2226-2226حفظ   مصحف   مدرستي

 1/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائيةص/ الصف الدراسي

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  62  من  70



املعاهد العلمية - املرحلة الثانوية

أسماء املواد الدراسية
الفصل الدراسي الثالث )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الثاني )13( أسبوًعاالفصل الدراسي األول )13( أسبوًعا

املجموعص3ص2ص1
أنشطةالتعلم 

اإللكتروني 1
املجموعص3ص2ص1

أنشطةالتعلم 
اإللكتروني 1

املجموعص3ص2ص1
أنشطةالتعلم 

اإللكتروني 1
+33391+33391+33391القرآن   الكرمي

+22261+22261+22261التفسير
+22261+22261+22261احلديث
+22261+22261+22261التوحيد

+33391+33391+33391الفقه
+221 -  - +221 -  - +221 -  - أصول   الفقه   

+2131 - +2131 - +2131 - الفرائض
+11-1 - +11-1 - +11-1 - مصطلح   احلديث
+23382+23382+23382النحو   والصرف
+12252+12252+12252املهارات   اللغوية
+12252+12252+12252البالغة   والنقد
+12142+12142+12142األدب   وتاريخه

+112 -  - +112 -  - +112 -  - العروض   والقافية
 + 252 * * 2 *1 + 252 * * 2 *1 + 252 * * 2 *1الدراسات   االجتماعية

+22262+22262+22262الرياضيات
+52- - 5 )الفيزياء1(+52- - 5 )الكيمياء1(+52- - 5 )األحياء1(العلوم

+444122+444122+444122اللغة   اإلجنليزية
+32381+32381+32381التقنية   الرقمية

+11-1-+11-1-+11-1-التربية   الصحية   والبدنية 
+11--1+11--1+11--1اللياقة   والثقافة   الصحية

+12- - 1+12- - 1+12- - 1التفكير   الناقد
-343535104-343535104-343535104مجموع   احلصص
    -    0000    -    0000    -    0000حصص   النشاط

 - 343535104 - 343535104 - 343535104مجموع   احلصص  +  النشاط
 -  - 161616 -  - 161616 -  - 161616مجموع   املواد

 - 2226 - 2226 - 2226حفظ   مصحف   مدرستي

* * يدرس الطالب مادة الجغرافيا في الصف الثالث* يدرس الطالب مادة التاريخ في الصف الثاني1/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائيةص/ الصف الدراسي

 مركز تطوير المناهج

دليل اخلطط الدراسية املطّورة - اإلصدار الثاني

صفحة  63  من  70



خطط دار الحديث المكي / المدني
المعهد المتوسط / المعهد الثانوي

سابعًا:

07
صفحة  64  من  70



معهد دار احلديث املكي / املدني )املرحلة املتوسطة( / املعهد املتوسط

أسماء املواد الدراسية
الفصل الدراسي الثالث )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الثاني )13( أسبوًعاالفصل الدراسي األول )13( أسبوًعا

املجموعص3ص2ص1
أنشطةالتعلم
 اإللكتروني 1

املجموعص3ص2ص1
أنشطةالتعلم 

اإللكتروني 1
املجموعص3ص2ص1

أنشطة التعلم
 اإللكتروني1

 نآرقلا33391+33391+33391+الكرمي
22261+22261+22261+التفسير

+22261+22261+22261احلديث
ثيدلحا مولع11131+11131+11131+

+22261+22261+22261التوحيد
+33281+33281+33281الفقه

 وحنلا33391+33391+33391+والصرف

 تاراهلما11131+11131+11131+اللغوية
 صوصنلا11131+11131+11131+األدبية
 دعاوقلا22261+22261+22261+الكتابية

 تاساردلا22151+22151+22151+االجتماعية
+444122+444122+444122الرياضيات

+33392+33392+33392العلوم
 ةغللا33392+33392+33392+اإلجنليزية
 تاراهلما11131+11131+11131+الرقمية

 ةيندبلا ةيبرتلا1113-1113-1113-والصحية

 ريكفتلا--221+--221+--221+الناقد
ةيرسلأاو ةيتايلحا تاراهلما11131+11131+11131+

 عومجم353535105-353535105-353535105-احلصص
 صصح---------------النشاط

 + صصلحا عومجم353535105-353535105-353535105-النشاط

 عومجم171718--171718--171718--املواد

 فحصم ظفح2226-2226-2226-مدرستي

 1/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائيةص/ الصف الدراسي
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معهد دار احلديث املكي / املدني )املرحلة الثانوية( / املعهد الثانوي

أسماء املواد الدراسية
الفصل الدراسي الثالث )13( أسبوًعاالفصل الدراسي الثاني )13( أسبوًعاالفصل الدراسي األول )13( أسبوًعا

املجموعص3ص2ص1
أنشطة التعلم 

اإللكتروني 1
املجموعص3ص2ص1

أنشطة التعلم 
اإللكتروني 1

املجموعص3ص2ص1
أنشطة التعلم 

اإللكتروني 1
+33391+33391+33391القرآن   الكرمي

+22261+22261+22261التفسير

+22261+22261+22261احلديث
+22261+22261+22261التوحيد

+33391+33391+33391الفقه
+221 -  - +221 -  - +221 -  - أصول   الفقه   

+2131 - +2131 - +2131 - الفرائض

+11 - 1 - +11 - 1 - +11 - 1 - مصطلح   احلديث
 + 11131 + 11131 + 11131دراسات   يف   الكتب   الستة   

+1121 - +1121 - +1121 - تخريج   احلديث   
+23382+23382+23382النحو   والصرف
+12252+12252+12252املهارات   اللغوية
+12252+12252+12252البالغة   والنقد
+12142+12142+12142األدب   وتاريخه

+112 -  - +112 -  - +112 -  - العروض   والقافية
+252 * * 2 *1+252 * * 2 *1+252 * * 2 *1الدراسات   االجتماعية

+22262+22262+22262الرياضيات
+52 -  - 5 )الفيزياء1(+52 -  - 5 )الكيمياء1(+52 -  - 5 )األحياء1(العلوم

+444122+444122+444122اللغة   اإلجنليزية

+32381+32381+32381التقنية   الرقمية

+11 - 1-+11 - 1-+11 - 1-التربية   الصحية   والبدنية 

+11--1+11--1+11--1 اللياقة   والثقافة   الصحية

+12 -  - 1+12 -  - 1+12 -  - 1التفكير   الناقد

-353737109-353737109-353737109مجموع   احلصص

-0000   -0000   -   0000حصص   النشاط

353737109-353737109-353737109-مجموع   احلصص  +  النشاط

-171818 - -171818 - - - 171818مجموع   املواد

2226-2226-2226-حفظ   مصحف   مدرستي

* * يدرس الطالب مادة الجغرافيا في الصف الثالث* يدرس الطالب مادة التاريخ في الصف الثاني1/ يلزم االطالع على الفقرة رقم )10( من التعريفات اإلجرائيةص/ الصف الدراسي
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ثامنــًا:

08
خطة تدريس مواد الهوية الوطنية

في المدارس العالمية والمدارس األهلية المطِبقة للبرامج التعليمية الدولية  
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يأتـــي تدريـــس مـــواد الهويـــة الوطنيـــة يف إطـــار حرص واهتمـــام الوزارة على جتويـــد تدريس مواد الهوية الوطنيـــة يف املدارس األجنبيـــة واملدارس األهلية 
املطبقة للبرامج التعليمية الدولية، حتقيقا للقيم املســـتهدفة يف تطبيق مواد الهوية الوطنية ومبا يضمن توحيد هذه املقررات وخططها الدراســـية، 

وحتقيًقا لألهداف التالية: 

ترســـيخ قيـــم ومبـــادىء العقيـــدة اإلســـالمية لـــدى الطـــالب 
املســـلمني يف املدارس العاملية واألجنبية، ونشـــر الوعي مببادىء 

الديـــن اإلســـالمي للطالب غير املســـلمني.
01

تعزيـــز قيم التعايـــش والتفاعل واحتـــرام الثقافات واحلضارات 
األخرى.  

03

تعزيـــز املواطنـــة والتطور الشـــخصي واألخالقــــي واالجتماعي 
والثقايف، واالعتزاز بالوطن وتــــاريخه وثقافتـــه وثقافة املجتمع 

الســـعودي وثوابتـــه الفكرية يف املدارس العاملية واألجنبيــــــة.
02

التعـــريـــف بتـــاريخ وجغرافيــــة الـمملـــكـــة العربيــــة السعوديـــة 
وحضارتهــا وإجنازاتهــــا.

04
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املواد الدراسية 

املرحلة الثانوية املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية 

الصف
األول 

الصف 
الثاني 

الصف 
الثالث

الصف 
الرابع 

الصف 
اخلامس 

الصف 
السادس 

الصف 
األول 

الصف 
الثاني 

الصف 
الثالث

الصف 
األول 

الصف 
الثاني 

الصف 
الثالث

555555555344الدراسات اإلسالمية 

666444443333اللغة العربية 

الدراسات 
000222222211االجتماعية

111111111111111110888املجموع 

خطة مواد الهوية الوطنية يف املدارس العاملية واملدارس األهلية املطِبقة للبرامج التعليمية الدولية: 
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بحمد هللا 
تم 


