
  بسم ا الرمحن الرحيم

   بتحديد اختصاصات وزارة الرتبية والتعليم،١٩/٩٧استنادا إىل املرسوم السلطا�ي رقم    )١٢ و ١١ (لصفنيلبشأن اعتماد بر�امج التعليم   )١٦٠/٢٠٠٧(قرار وزاري رقم     وزارة الرتبية والتعليم
  مي لوزارة الرتبية والتعليم،م باعتماد اهليكل التنظي٣٢/٢٠٠١وإىل املرسوم السلطا�ي رقم

   باعتماد التقسيمات اإلدارية لوزارة الرتبية والتعليم وتعديالته، ٥٨/٢٠٠١وإىل القرار الوزاري رقم 
  التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم وتعديالته،  باعتماد اختصاصات  التقـسيمات اإلداريـة الـواردة يف اهليكـل     ٨١/٢٠٠١وإىل القرار الوزاري رقم  

  ، )١٢و١١ الصفني(م باعتماد بر�امج التعليم ما بعد األساسي ٥٨/٢٠٠٦إىل القرار الوزاري رقم و
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة،

  تقــــــــــرر 
  .وفقاً للملحق املرافق) ١٢ و١١(يعتمد بر�امج التعليم للصفني   ):١(  املـادة
مـن التعلـيم العـام والتعلـيم        رجـات الـصف العاشـر       الرب�امج املشار إليه على خم    يطبق    ):٢(  املـادة   .األساسي
  .م٢٠٠٧/٢٠٠٨اإلجراءات والتدابري الالزمة لتطبيق الرب�امج املشار إليه اعتبارا من العام الدراسـي      اختـــاذ – كـــل يف جمـــال اختـــصاصه –علـــى اجلهـــات واللجـــان املختـــصة بـــالوزارة   ):٣(  املـادة
  .ذا القرار أو يتعارض مع أحكامهيلغى كل ما خيالف ه  ):٤(  املـادة
  .يعمل هبذا القرار من تاريخ صدروه  ): ٥(  املـادة

  حييى بن سعود السليمي
  وزيــر الرتبيــة والتعلـيم                                                                                                                           

م٢٠٠٧/  هـ١/٧/١٤٢٨:صدر يف  ٧ /١٦:ــقـاملوافـ
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 )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  بر�امج التعليم ما بعد األساسي
  

  )الصفان احلادي عشر والثا�ي عشر(
  
  

  م٢٠٠٧ /هـ ١٤٢٨
  
  

-١-
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  فهرس احملتويات
  

رقم املوضــــــــــــــوع    
الصفحة

٢تقديم
٤ مقدمة

٥تعريف التعليم ما بعد األساسي: أوالً 
٥ة ملرحلة التعليم ما بعد األساسي األهداف العام: ثا�يا
٦املهارات األساسية للتعليم ما بعد األساسي : ثالثًا 

٩خصائص بر�امج التعليم مابعد األساسي : رابعا 
١٠بنية الرب�امج التعليمي : خامسا

١١  اخلطة الدراسية  •
١٥  الرب�امج الزمين لليوم الدراسي  •
١٦  جدول احلصص املدرسي •

١٧تقويم تعلم الطالب :  اسادس
١٨  التقويم املستمر •
١٩  االمتحا�ات •
١٩  التقرير ومنح الشهادات  •

٢٠التوجيه املهين : سابعا
٢١مشاركة اتمع : ثامنا

اخلطة الدراسية للـصفني احلـادي عـشر والثـا�ي عـشر حـسب              ) : ١( امللحق رقم   
سنوات التطبيق

٢٣

  
٣٦اد الدراسية وصف املو) : ٢(امللحق رقم 
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  :تقديم
ــيم       ــه ، إجنــازات ملحوظــة يف تطــوير منظومــة التعل حققــت ســلطنة عمــان ، حبمــد ا وتوفيق

م  ، وقد تضافرت جهود عديدة يف حتقيق ذلك ، اتـسمت          ٩٧/١٩٩٨العام الدراسي    منذ   املدرسي  
حبسن التخطيط والتنفيذ ها    .مجيع

  
ود ، تـأتي عمليـة تطـوير النظـام التعليمـي ملرحلـة              واستمرار لذلك النـهج ، ومواصـلة لتلـك اجلهـ          

التعليم ما بعـد األساسـي للـصفني احلـادي عـشر والثـا�ي عـشر ، وتـسلط هـذه الوثيقـة الـضوء علـى                     
جوا�ب التطوير املختلفة اخلاصة هبذه املرحلة من �ظامنا التعليمي ، إذ تعرف أهدافها ، وتشرح بنية                

لدراسية ، وتقدم وصفا للموا ها ا  .د الدراسية اليت ستطرح على الطالب فيهابراجم
  

إن هذه الوثيقة ، اليت �ضعها بني يدي املعنيني باألمر من تربويني وأوليـاء أمـور وطـالب وطالبـات               
ومجيع الذين يهمهم أمر التعليم  يف بالد�ا ، هي �تيجة لعمل متواصل وجهود كبرية للعاملني هبذه الـوزارة               

ــى خمتلــف مــسميات وظــائفهم وخت   صــصاهتم ، لقــد اســتمر العمــل يف إعــداد اخلطــة الدراســية      عل
اجلديدة للتعليم ما بعد األساسي منذ أكثر من ثالثة أعوام ، وهذه الوثيقة قد أخذت شهوراً عديدة ،                
وهي خالصة العديد من االجتماعات واملـؤمترات وورش العمـل الـيت متـت خـالل الـسنوات األخـرية                

بــأمر تطــوير التعلــيم واالســتعا�ة بــاخلربات الرتبويــة إلعــداد خطــة   وذلــك لالسرتشــاد بــآراء املعنــيني  
دراسية تليب احتياجات أبنائنا وبناتنا وتراعـي ميـوهلم وقـدراهتم وتطلعـاهتم املـستقبلية ، لـذا فقـد                    
أسهم مجيع منتسيب الوزارة يف مـديرياهتا يف بلـورة هـذه اخلطـة وكا�ـت إسـهامات اجلميـع حمـل تقـدير�ا                    

مت اإلطــالع علــى جتــارب دول أخــرى مـن خمتلــف أحنــاء العــامل لنــستفيد مــن جتربتــها  زاز�ـا ، كمــا  توإع
نها ما يتفق مع أهدافنا وفلسفتنا الرتبوية وتقاليد�ا وموروثاتنا احلضارية ذ م   .و�أخ

  
ــة التطــوير عمليــة مــستمرة   ســتظل خاضــعة للتطــوير والتعــديل كلمــا   ، فإهنــا وحيــث أن عملي

ــامج  ا أنكمــاقتــضت ضــرورات التطبيــق ذلــك ،    ــة ،  الرب�  وســوف خيــضع التعليمــي يتــصف باملرو�
  . من كل اآلراء واألفكار اليت سيتم احلصول عليها يف ضوء التطبيقمستفيدا، املستمرة للمراجعة 
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ا جـاء يف  إىل اإلملـام مبـ  داعيا األخوة واألخـوات أعـضاء اهليئـات التدريـسية والفنيـة واإلداريـة          
ــاء األمــور لطالبــات هــذه الوثيقــة، وشــرحها للطلبــة وا   ــسأل التوفيــق والنجــاح خلدمــة    وأولي � وا ،

 يف هذا البلد املعطاء حتت ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب اجلاللة الـسلطان              التعليمية  املنظومة  
  .قابوس بن سعيد املعظم حفظه ا ورعاه

  
  

  
  حييى بن سعود السليمي

  وزير الرتبية والتعليم 
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   :مقدمة
حفظـه  ــــ  حكومة حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بـن سـعيد املعظـم           إطار سعي    يف  

خلطـة تطـوير التعلـيم العـام الـيت أقرهـا جملـس           لتطوير التعلـيم يف الـسلطنة ، واسـتكماال              ـــ  ا ورعاه 
ــسلم التعليمــي إىل         ــه تقــسيم ال ــتم مبوجب ــيم العــام ي ــبين �ظــام للتعل ــيت دعــت إىل ت ــوزراء املــوقر ، وال ال

مرحلــة التعلــيم األساســي ومــدهتا عــشر ســنوات ، ومرحلــة التعلــيم مــا بعــد األساســي  : مــرحلتني
  ـــ  استعدادا الستقبال خمرجات التعليم األساسي ــــ          سعت وزارة الرتبية والتعليم   ومدهتا سنتان،   

الـيت  ،    ) ن احلـادي عـشر والثـا�ي عـشر        االـصف (  ما بعد األساسـي       التعليم   ملرحلة   التخطيط  إىل    
، وم علــى املوجهــات  والثوابــت األساســية الــيت ترتكــز عليهــا فلــسفة الرتبيــة والتعلــيم يف الــسلطنةتقــ

ووفق توصـيات خطـة تطـوير التعلـيم املـذكورة أعـاله ، والدراسـات ، والنـدوات ، واملـؤمترات الـيت                        
  .�ظمت يف هذا اإلطار

نـاطق ومـؤمتر وطـين     �ـدوات بامل م بتنظيم ٢٠٠٢تبعت وزارة الرتبية والتعليم ذلك يف صيف        أو
والعلــم  و�ظمــت الـوزارة بالتعــاون مـع منظمــة األمـم املتحــدة للرتبيـة     .الثـا�وي حـول مـستقبل التعلــيم   

مـستقبل أفـضل للتعلـيم      " حتـت شـعار     دوليــــا   وجامعـة الـدول العربيـة مـؤمتراً         ) اليو�سكو  (والثقافة  
ــا�وي  ــسمرب  " الث ــوزارة اجتماعــات مــ   . م٢٠٠٢يف شــهر دي ــا عقــدت ال ــة  كم ــسي الدول ــثلني ل ع مم

ــأمر   والــشورى، ــوزارات املعنيــة ب  وزارة التعلــيم العــايل التعلــيم مثــل وجامعــة الــسلطان قــابوس، وال
كمـا عقـدت    . م٢٠٠٣ووزارة القوى العاملة وبعض اجلهات احلكوميـة األخـرى وذلـك يف هنايـة عـام                 

  . م�٢٠٠٤دوات أخرى باملناطق التعليمية املختلفة خالل عام 
يف " فلــسفة الرتبيــة"�ظــام التعلــيم مــا بعــد األساســي علــى املبــادئ الــيت تــضمنتها وثيقــة ويقــوم 

ز الـن    وتتم .بية التوقعات العاملية والوطنيـة     لتل ه ومت تصميم  .سلطنة عمان  ظم التعليميـة الـيت حتظـى       يـ
  :  باخلصائص التاليةلكفاءهتا العاليةباالعرتاف الدويل 

معرتف هبا عاملياًً تقوم على خمرجات التعلم وعلى تقويم  يم تبين مناهج دراسية و معايري تقو    •
 . حقيقي ألداء الطالب

تــبين أ�ــشطة تعلــم متمركــزة حــول الطــالب تــسمح هلــم بتنميــة فهمهــم وقــدراهتم علــى حــل    •
  .    املشكالت يمكن تطبيقها يف مواقف خمتلفة
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 . املواهب والقدرات اخلاصةوتنمية الرتكيز على الفروق الفردية  •

 . على تنمية مهارات العمل والكفايات الشاملةالرتكيز  •

 فيمـا يتعلـق باملهـارات الـيت         املـتغرية للمجتمـع    بالتكيف مـع االحتياجـات       املرو�ة اليت تسمح   •
   .   الصف الثا�ي عشرخرٍجيو جيب أن يكتسبها الطالب 

 بدايــــة العــــام الدراســــي                              وســــيبدأ تطبيــــق �ظــــام التعلــــيم مــــا بعــــد األساســــي يف 
  . م ٢٠٠٧/٢٠٠٨
  :  تعريف التعليم ما بعد األساسي  :أوالً

هو �ظام  مدته سنتان من التعليم املدرسي يعقب مرحلة التعليم األساسي اليت تستغرق عـشر                           
  ومهـارات العمـل والتخطـيط        األساسـية  ويهدف إىل االستمرار يف تنمية املهارات        ،سنوات دراسية   

 قـادرين علـى االسـتفادة  مـن فـرص            ،  هين لدى الطالب مبا يهيئهم ليكو�وا أعـضاء فـاعلني يف اتمـع            امل
  . التعليم والتدريب والعمل بعد التعليم املدرسي

األهــــداف العامــة ملرحلة التعليم ما بعد األساسي  : اثا�ي:  
 يف بـدئ هبـا   الرتبيـة والتعلـيم الـيت    افإىل اسـتكمال حتقيـق أهـد            يسعى التعليم ما بعد األساسي   

العامة ملرحلة التعليم ما بعد األساسي      األهداف  لذلك فإن    والثا�ية،حلقيت التعليم األساسي األوىل     
   :يأتيهي ما 
.تعزيز الوالء للوطن وجلاللة السلطان املعظم ــــ ١
.امليتأكيد اال�تماء إىل اتمع اخلليجي والعربي واإلسالمي والع ــــ ٢
 الــدين اإلســالمي، وترســيخ العقيــدة والقــيم الروحيــة يف �فــوس       مببــادئ ــــ تأكيــد اإلميــان   ٣

  .املتعلمني، وتوظيفها يف احلياة، وجعلها معيارا للسلوك
 والتوسع يف تعليمها، وإتقان فنوهنا، مع اكتـساب املهـارات الكافيـة             االعتزاز باللغة العربية،   ــ   ٤

  . الدويللغات التواصلإلحدى 
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واال�تفـاع بتجـارب اآلخـرين يف ضـوء القـيم           ،  الوعي باالجتاهات العامليـة يف جوا�بـها كافـة         ـــ   ٥
.اإلسالمية

تنميــة الــتفكري بكــل أ�واعــه ، والقــدرة علــى حــل املــشكالت ، وتوظيــف العلــم يف احليــاة    ـــــ ٦
.العملية، واختاذ القرارات املرتبطة هبا

والعمـل التطـوعي،    ،   ومـستوياته كافـة    املنـتج بأ�واعـه   مـل   تكـوين اجتاهـات إجيابيـة حنـو الع         ـــ   ٧
.واالدخار واحلفاظ على املمتلكات

ـــ ٨ ــذاتي    ـ ــتعلم ال ــتعلم املــستمر ، االســتخدام الفاعــل ملهــارات ال والبحــث عــن املعرفــة  ، وال
وإ�تاجها ، واالتصال مبصادرها ، واسـتثمارها ، واإلفـادة مـن تقا�ـة املعلومـات مبـا يعـني                    

.واملهين للمتعلم، والعلمي ، لنمو الثقايف على حتقيق ا
القدرة على التفاعـل مـع اآلخـرين بـسالم ، واملـشاركة االجتماعيـة الفاعلـة املـستندة إىل                 ـــ     ٩

.وروح عالية من حتمل املسؤولية، إدراك واع  للحقوق والواجبات االجتماعية 
ـــ ١٠ ،  حنــو البيئــةجتاهــات إجيابيــة  والبيئــي، وتكــوين اوالــسكا�ي، الــصحي، تنميــة الــوعي ــ

.واجلمايلوإدراك قيمة التذوق الفين 
  :املهارات األساسية للتعليم ما بعد األساسي: اثالثً

  :التواصلمهارات 
  وسائل وأشكال االتصال املختلفة وخصوصاً اإل�صاتاالتصال بكفاءة وثقة من خالل •

 . والتحدث والقراءة والكتابة

 .ت واألفكار وتلقيهاوالتوجيهاإرسال املعلومات  •

التعبري عن املشاعر واالستجابة هلا بصورة مناسبة وبفعالية يف �طاق من السياقات  •
 . واالجتماعية املختلفة الثقافية واللغوية

 .  وتطويرها الناقدالتمييز والتحليلتنمية مهارات  •
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 . طريقة مقنعة لآلخرينمناقشة قضية ما بوضوح ومنطق و •

 .  بثقةاحلديثةنيات االتصاالت استخدام املعلومات وتق •

:  مهارات القدرة على استخدام لغة الرياضيات
  . إجراء عمليات حسابية معقدة بصورة دقيقة •

 . تقدير الكميات واملقادير بكفاءة وثقة •

 . استخدام اآلالت احلاسبة وجمموعة من أدوات القياس بثقة وكفاءة •

الل الرسوم البيا�ية واجلداول  خرياضية من املعلومات اليت تُعرض بطرق قراءة •
 . املئوية وفهمها وحتليلها واالستجابة هلاواملخططات والنسب

 .  بطريقة منطقية ومقنعة وتبويبهاتنظيم املعلومات •

  . األمناط  والعالقات العدديةاستخدام •

: مهارات تقا�ة املعلومات 
 .  من مصادر خمتلفة حتديد املعلومات وموقعها ومجعها وحفظها واسرتجاعها ومعاجلتها •

 . تنظيم املعلومات وحتليلها وتركيبها وتقوميها واستخدامها •

 .  وبطريقة منطقية  وخمتصرة ودقةعرض املعلومات بوضوح •

 .  وجهات النظر  املختلفة ووصفها وتفسريها والتمييز  بني احلقائق واآلراءإىلالتعرف  •

 . كفاءةاستخدام تقنيات اسرتجاع املعلومات ومعاجلتها بثقة و •

: مهارات حل املشكالت
 .  واإلبداعي والتأملي واملنطقييالناقد االجيابالتفكري استخدام  •
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 . ل وتقديم املبادرات واالتصاف باملرو�ةخيالقدرة على التّ •

 . حتديد املشكالت ووصفها وإعادة تعريفها •

  .حتليل املشكالت من وجهات �ظر متنوعة •

 . عالقات بينهاالربط بني خمتلف األفكار وإ�شاء  •

 . استقصاء األفكار والبحث فيها واستكشافها واستنباطها وتطويرها •

 . اختبار األفكار اإلبداعية واألصيلة •

 . القدرة على التصميم واإلعداد •

جتربة األفكار واحللول واختاذ القرارات بناء على اخلربة واألدلة والرباهني اليت تدعم هذه  •
 . األفكار

 . إلجراءات واحللولتقويم العمليات وا •

: املهارات الشخصية واالجتماعية 
 . تطوير عالقات جيدة مع اآلخرين، والتعاون معهم لتحقيق أهداف مشرتكة •

 .  لتنفيذ مهام وقرارات مشرتكة متفق عليهافريق يف  فاعلاالضطالع باملسؤولية كعضو •

 . عةاملشاركة بصورة مناسبة يف أوضاع  وسياقات اجتماعية وثقافية متنو •

 . قوق اآلخرينحرتام حو ااالعرتاف بالفروق الفردية  •

إظهار التقدير واالعتبار لآلخرين من خالل سجايا وصفات مثل االستقامة واملصداقية يف  •
التعامل معهم، والثقة فيهم، وإبداء االهتمام هبم والعطف عليهم، ومعاملتهم بعدل 

 . وإكرامهموفادهتم،سن  يف خدمتهم، والتسامح معهم، وحيومساواة، والتفا�

 . تنمية اإلحساس باملسؤولية جتاه حتقيق رفاهية اآلخرين وسالمة البيئة •
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 . املشاركة بفعالية يف اتمع كمواطن يتحلى باملسؤولية •

 . والوصول إىل اتفاق يف القضايا املختلف عليها االجيابي القدرة على التفاوض  •

 . تنفيذهاب سيقومديد األولويات للمهام اليت تطوير اسرتاتيجيات إدارة الوقت من خالل حت •

 . تقديم وصف للمهام اليت سيتم تنفيذها من حيث الوقت واجلهد املطلوبني إلكماهلا •

 . تنمية الرغبة يف خدمة اآلخرين كالعمالء والزبائن •

إبداء الكفاءة يف تقديم اخلدمات لآلخرين كأساس للنجاح  يف تشغيل مشروعات األعمال  •
  . الصغرية

خصائص بر�امج التعليم ما بعد األساسي: اًرابع  :
تـضمني جمموعـة    ف.  الطالب تلبية احتياجات  حنو    بر�امج التعليم ما بعد األساسي     يسعى :التنوع .١

 الدراسية يف هذا الرب�امج يعين أن الصفني احلادي عـشر والثـا�ي عـشر يعتـربان                 املوادمتنوعة من   
 أن بيـد  مـواد يف اـاالت األساسـية    سيمكنهم من دراسـة مما .  للطالب تنييختصص سنتنيمبثابة  

ــذين يرغبــون يف  حاجــة  الدراســية يف هــذه اــاالت تلــيب  املــوادالبــدائل املتــوفرة مــن   الطــالب ال
 . الذين ينوون مواصلة دراستهم يف مؤسسات التعليم العايلك، وأولئااللتحاق بالعمل

ــصلة بوجهــة خرجيــ  : االختيــار .٢ ــات ذات ال ــسبة مــن    تــشري البيا� ي الــصف الثــا�ي عــشر إىل أن �
ولفـتح آفـاق أخـرى هلـذه        . الطالب ال يلتحقون مبؤسسات التعليم العايل أو مؤسـسات التـدريب          

 :  دراسية تتسم مبا يليمواد التعليم ما بعد األساسي الفئة يطرح بر�امج

 . إتاحة فرصة االختيار للطالب •

 .  الطالب لسوق العملإعداد •

 والقـدرة علـى التعامـل       ، القراءة والكتابـة   األساسية مثل ات التوظيف   د الطالب مبهار  يتزو •
 إضـافة إىل االجتاهـات   ، والعمل ضمن فريق عمل    ، واإلعداد الوظيفي  ،مع لغة الرياضيات  
 . والقيم املختلفة
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فرة لديهم واملهارات اإلضافية الـيت سيكتـسبوهنا   ا الطالب من تطبيق املهارات املتو    نيتُمكّّ •
 ــاملواقف واألوضــاع اليوميــة الــيت تطــرأ   مــع ، مــستقبال  قطــاعي التجــارة علــىاالهتمــام ب
 .  والصناعة

غـري   من املرجح أن يكون العديد من الطالب الذين يلتحقـون بـالتعليم مـا بعـد األساسـي                    :املرو�ة .٣
 بر�ـامج التعلـيم مـا بعـد      لـذلك فـإن    و�تيجـةً    .اختيـاره  من املسار املهين الذي يرغبـون يف         متأكدين

ــن    األساســي ــم جمموعــة م ــدم هل ــواد يق ــسم   امل ــيت تت ــهم  باملرو�ــة، الدراســية ال ــث ميكن مــن  حبي
 أو وذلك قبل التزامهم مبـسار حمـدد   ، االلتحاق هباإىلاستكشاف خمتلف ااالت اليت يطمحون  

 وسيتم إتاحة الفرصة للطالب لتغيري خيـاراهتم مـن مـواد اموعـة الثا�يـة يف        .هدف مهين بعينه  
  .ادي عشر ما عدا مواد العلومهناية الصف احل

 ، يعزز  بر�امج التعليم ما بعد األساسي مبـدأ الـتعلم الفـردي             :تلبية االحتياجات الفردية للطالب    .٤
حتياجات مجيع الطالب مثل الطـالب ذوي القـدرات األكادمييـة املتد�يـة، وأولئـك الـذين                 التلبية  

اً الطالب الـذين ال     اً، وأيضً اً إضافي حتديميتلكون قدرات عليا وحيتاجون إىل أ�شطة تعلم متثل هلم          
 .    يرغبون يف مواصلة دراساهتم يف مؤسسات التعليم العايل

لرب�امج التعليميبنية ا:اخامس     
  : ويقوم هذا الرب�امج على االفرتاضات التالية.         يوفر الرب�امج مسارات أكادميية متعددة للطالب

 .  األساسي خبلفيات وقدرات خمتلفة يف كل مادة دراسيةيلتحق الطالب بالتعليم ما بعد •

 مرحلة التعليم ما بعد األساسي وختتلف املهارات واملعارف اليت حيتاج إليها الطالب خرجي •
 . وذلك حسب خططهم املستقبلية

رغباهتم الشخصية فيما يتعلق ل وفقاًَ قياس أداء الطالب يتم على أساسهاهنالك معايري خمتلفة  •
 . هم األكادميي واملهينمبستقبل
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ختتلف املتطلبات اخلاصة مبواصلة الدراسة يف مؤسسات التعليم العايل عن تلك اليت يتطلبها  •
حتياجات ذات صفة إن هذه اال. خاصةوعات جتارية شر ما أو البدء مبااللتحاق الفوري مبهنة
 .  طبيعة خاصة أيضًا دراسية ذاتموادفر اختصصية وتتطلب تو

  :  يقوم الرب�امج على املعايري التاليةاحتياجات الطالب ة ومن أجل تلبي
.  احلادي عشر والثا�ي عشر:يف كال الصفنيدراسية  مواداختيار  مجيع الطالب إىلسيطلب  .١

هم تُعدل  إليهاونالطالب باملهارات األساسية اليت حيتاجمجيع  الدراسية املوادتزود هذه حبيث 
 االلتحاق مستقبال أو هذه التخصصات ةل االستمرار يف دراس من خال،ملهن حمددة يف املستقبل
 . مباشرة بسوق العمل

دراسة عملية أو (  مشروع تنفيذ دراسة مادة يف منهج البحث ثم مجيع الطالبإىلسيطلب  .٢
 وستُصمم متطلبات .األساسيأثناء دراستهم مبرحلة التعليم ما بعد  )ميدا�ية أو �ظرية

ظى باهتمام فردي خاص بكل تطبيق التعلم القبلي يف جماالت حتالب باملشروع حبيث تسمح للط
 .منهم

  اخلطة الدراسية 
  مواد اموعة األوىل

يلتحق مبرحلة التعليم ما بعد األساسي مجيع الطالب سواء كا�وا من خمرجات التعليم           
عليم ما بعد األساسي من بالتبالصف احلادي عشر ن ، فالطالب امللتحقواألساسي أم التعليم العام

 الثمانص هلذه املواد خصوستُ. من اموعة األوىلمواد  مثان سيدرسون األساسي الصف العاشر
  .  حصة٤٠ حصة يف األسبوع من إمجايل احلصص األسبوعية اليت يبلغ عددها ٢٨

 مادة سيدرسونمن خمرجات الصف العاشر العام  فإن الطالب الثمان       وباإلضافة إىل هذه املواد 
 و�تيجةً لذلك، فإن عدد احلصص األسبوعية ".املعلوماتمقدمة يف تقنية "إلزامية هي مادة 

 كما هو  حصة يف األسبوع٤٠ حصة يف األسبوع من ٣٢ اموعة سيكون ملواد هذهاملخصصة 
  :واضح باجلدولني اآلتيني
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من الصف العاشر األساسيللطالب امللتحقون بالصف احلادي عشر : مواد اموعة األوىل

  م٢٠٠٧/٢٠٠٨العام الدراسي 
:  أد�اهالثمان الدراسية املدرجة حتت كل مادة من املواد املواد من بني اً واحداً دراسياً مقررالطالبة /الطالبخيتار 

٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

الثقافة   املواد
  اإلسالمية

سات الدرا  العلوم  الرياضيات  اللغة اإلجنليزية  اللغة العربية
  االجتماعية

املهارات 
  احلياتية

/ منهج البحث
التوجيه 

  ***املهين

  

    
   

  اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -
   *)أ(اإلجنليزيــــــــــــــــــــــــة 

 
  اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -

   * *)ب(اإلجنليزيــــــــــــــــة

  

   حبتـــــــــــــة -
  
ــة-    تطبيقيـــــ

  

   األحيــــــــــــاء -
  

   الكيميــــــــــاء -

  
   الفيزيـــــــــــــاء -

  
العلـــــــــــــــــــــــــــــوم  -

ــة    والتقا�ـــــــ
  

  
  

 
  

  

  ١  ٢  ٢  ٤  ٥  ٦  ٦  ٢  عدد احلصص

  ألسبوع حصة يف ا٢٨  جمموع احلصص
  

  . هي مادة لطالب خمرجات التعليم األساسي) أ(مادة اللغة اإلجنليزية   *
  .لطالب خمرجات التعليم العام) ب(مادة اللغة اإلجنليزية    **

من خمرجات الصف يف املدارس اليت روافدها من طالب خمرجات التعليم العام والتعليم األساسي ميكن للطالب املتميزين يف التحصيل الدراسي   :)١(مالحظة
، كما ميكن للطالب ضعيفي التحصيل الدراسي من خمرجات الصف العاشر األساسي دراسة مادة ) أ(العاشر العام دراسة مادة اللغة اإلجنليزية

   .وذلك بناء على مستوى أدائهم يف الصف العاشر). ب(اللغة اإلجنليزية 
  .خيتار الطالب دراسة إحدى املادتني: الرياضيات   
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خيتار الطالب دراسة مادة من بني املواد األربع وإذا رغب يف دراسة مواد أخرى من قائمة العلوم بإمكا�ه اختيارها من قائمة مواد اموعة الثا�ية : العلوم   
  ).حسب التخصص الذي يرغب فيه الطالب(

  .١٢البيئية يف الصف  عليه أن يدرس العلوم ١١الطالب الذي خيتار مادة العلوم والتقا�ة يف الصف   
   .يف منهج البحث بالتناوب مع التوجيه املهين أسبوعيا على مدار العام الدراسي) �ظرية(يدرس الطالب مادة    *** 

   .١١اليت اختارها يف الصف ) مواد العلوم، الرياضيات، اللغة اإلجنليزية( بدراسة املواد الدراسية ١٢يلتزم الطالب يف الصف   :)٢(مالحظة



للطالب امللتحقون بالصف احلادي عشر من الصف العاشر العام:  د اموعة األوىلموا
  م٢٠٠٧/٢٠٠٨العام الدراسي 

  
الطالبة / مقرراً دراسياً واحداًخيتار  :  أد�اهالتسع الدراسية املدرجة حتت كل مادة من املواد املواد من بني  الطالب
٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

الثقافة   املواد
  اإلسالمية

اللغـــــــــــــة 
  العربية

ــات   العلوم  الرياضيات  اللغة اإلجنليزية الدراســـــــــــ
  االجتماعية
  

ــارات  املهــــــ
  احلياتية

/ منــهج البحــث
التوجيــــــــــــــــه 

  ***املهين

ــة يف  مقدمـــــــــ
تقنيــــــــــــــــــــة 

  املعلومات 

  

    
  

   

ــة  -   اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  *)أ(اإلجنليزيــــــــــــــــــــــة

  
ــة  -   اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة   **)ب(اإلجنليزيــــــــــــ
  

ــة  -   حبتـــــــــ

  
ــة -   تطبيقيـــ

  

  األحيـــــــــــــاء -

  
ــاء -   الكيميـــــــــ

  
ــاء -   الفيزيــــــــــــ

  
وم العلـــــــــــــــــــــــــــــ -

  والتقا�ة

  
  

      

صص
د احل

عد
  

١  ٢ ٢ ٢ ٤ ٥ ٦ ٦٤
صص

وع احل
جمم

  

   حصة يف األسبوع٣٢

  . هي مادة لطالب خمرجات التعليم األساسي) أ(مادة اللغة اإلجنليزية   *
  .لطالب خمرجات التعليم العام) ب(مادة اللغة اإلجنليزية    **

ت التعليم العام والتعليم األساسي ميكن للطالب املتميزين يف التحصيل الدراسي من خمرجات الصف العاشر يف املدارس اليت روافدها من طالب خمرجا): ١(مالحظة
، كما ميكن للطالب ضعيفي التحصيل الدراسي من خمرجات الصف العاشر األساسي دراسة مادة اللغة اإلجنليزية )أ(العام دراسة مادة اللغة اإلجنليزية

  . دائهم يف الصف العاشروذلك بناء على مستوى أ). ب(
  .خيتار الطالب دراسة إحدى املادتني: الرياضيات  

-١٥-  )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 



-١٦- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

خيتار الطالب دراسة مادة من بني املواد األربع وإذا رغب يف دراسة مواد أخرى من قائمة العلوم بإمكا�ه اختيارها من قائمة مواد اموعة الثا�ية : العلوم   
  ).حسب التخصص الذي يرغب فيه الطالب(

  .١٢ عليه أن يدرس العلوم البيئية يف الصف ١١الطالب الذي خيتار مادة العلوم والتقا�ة يف الصف   
   .يف منهج البحث بالتناوب مع التوجيه املهين أسبوعيا على مدار العام الدراسي) �ظرية(يدرس الطالب مادة    *** 

   .١١اليت اختارها يف الصف ) مواد العلوم، الرياضيات، اللغة اإلجنليزية( بدراسة املواد الدراسية ١٢يلتزم الطالب يف الصف : )٢(مالحظة
  
   

 مواد من اموعة األوىل ستخصص هلا مثانعشر فسيدرسون أما بالنسبة لطالب الصف الثا�ي 
 كما هو واضح يف  حصة٤٠سبوعية اليت يبلغ عددها  حصة يف األسبوع من إمجايل احلصص األ٢٨

  :اجلدول اآلتي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



-١٧- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

   للتعليم ما بعد األساسي لصف الثا�ي عشرل: موعة األوىل مواد ا

  م ٢٠٠٨/٢٠٠٩العام الدراسي 

  :   أد�اهالثمان الدراسية املدرجة حتت كل مادة من املواد املواد من بني اً واحداً دراسياً مقررالطالبة / الطالب  خيتار 
٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

الثقافة   املواد
  اإلسالمية

الدراســـــــــات   العلوم  الرياضيات  للغة اإلجنليزيةا  اللغة العربية
  االجتماعية

  

املهارات 
  احلياتية

ــ / شروعاملــــــــ
ــه  التوجيــــــــــــ

  *املهين
      

   
  ) أ(اللغــــــــــة اإلجنليزيــــــــــة   -

  
ــة    - ــة اإلجنليزيــــــ   ) ب(اللغــــــ

  
   

  

  حبتــــــــــــــــة  -
  

  تطبيقيـــــــــة -
  

ــاء -   األحيـــــــــــــــــــ
  

ــاء -   الكيميـــــــــــــــــ
  

ــاء -   الفيزيــــــــــــــــــــ
  

  البيئيةالعلوم  -

      

    عدد احلصص
١  ٢  ٢  ٤  ٥  ٦  ٦  ٢  

   حصة يف األسبوع٢٨  حلصصجمموع ا
  

  . وحصة للتوجيه املهين ويكون ذلك بالتناوب أسبوعيا على مدار العام الدراسي) تطبيق عملي ملنهج البحث(ختصص حصة للقيام باملشروع   *
   .١١ارها يف الصف اليت اخت) مواد العلوم، الرياضيات، اللغة اإلجنليزية( بدراسة املواد الدراسية ١٢يلتزم الطالب يف الصف : مالحظة

  مواد اموعة الثا�ية
 بالصف  حصة للطالب امللتحقني١٢  (-األسبوعية-        إن احلصص املتبقية من األربعني حصة

 حصص ٨ و خرجيي الصف العاشر األساسيمن  التعليم ما بعد األساسي احلادي عشر من
 ستُخصص لتدريس )ي عشر حصة لطالب الصف الثا�١٢ و العامخرجيي الصف العاشر للطالب



-١٨- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

 اليت ميكن أن  الثا�ية األوىل ومواد اموعةاموعةمواد على قائمة ) ١(وحيتوي امللحق رقم        
وسيتم حتديد املواد الدراسية اليت ستقدمها كل مدرسة حسب . تطرحها املدارس على طالهبا

فرة لدى معلمي املدرسة االطلبات اليت يقدمها الطالب لدراسة هذه املواد، وحسب اخلربات املتو
توفري وكلما مت .  ة واملعدات املطلوبة لتدريس هذه املوادفر املرافق واألجهزا مدى تو واملعنية،

 أكثر  يف السنوات القادمةمواد اموعة الثا�يةقائمة  توسع ح، أصباملرافق واألجهزة واملعدات
ذا كان إقبال الطالب عليها  الدراسية إاملوادومن �احية أخرى ميكن أن يتم حذف بعض . اتوقع

  .ضعيفًا
فإن حمتوى املقرر )  الكيمياء، الفيزياء األحياء،(الثا�ية مواد اموعة لنسبة لبعض  أما با          

يتم سو. يف مواد اموعة األوىلهو �فس حمتوى املقرر الدراسي يف مواد اموعة الثا�ية الدراسي 
 اختيارية للسماح للطالب بالتسجيل يف أكثر من مقرر دراسي يف مواد املواد كموادطرح هذه 

توصيف املواد الدراسية بالصفني احلادي عشر والثا�ي ) ٢( يوضح امللحق رقم  كمادراسية بعينها
  . عشر ما بعد األساسي
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   :الرب�امج الزمين لليوم الدراسي 
)  ٨(يبدأ العام الدراسي يف شهر سبتمرب وينتهي يف شهر  يو�يو ، ويتكون اليوم الدراسي مـن  مثـان                     

دقيقـة ، باإلضـافة إىل   ) ٤٠( دقائق ، ويبلغ زمن احلصة الواحدة         ) ٥(حصص دراسية ، تفصل بينها      
) ٢٠(دقيقــة بعــد احلــصة الثالثــة ، والفــسحة الثا�يــة مــدهتا ) ٢٥(الفــسحة األوىل مــدهتا: فــسحتني 

  .دقيقة بعد احلصة السادسة
  

  بر�امج اليوم الدراسي
  

  صــــــــــةاحل  توقيــــــــــتال
  طابورال  ٧٫٣٠ -  ٧٫١٥
  وىلاأل  ٨٫١٠  -  ٧٫٣٠
  ثا�يةال  ٨٫٥٥  -  ٨٫١٥
  ثالثةال  ٩٫٤٠ -  ٩٫٠٠
  فسحة األوىلال  ١٠٫٠٥ -  ٩٫٤٠
  رابعةال  ١٠٫٤٥  -  ١٠٫٠٥
  امسةاخل  ١١٫٣٠  -  ١٠٫٥٠
  سادسةال  ١٢٫١٥ -  ١١٫٣٥
  فسحة الثا�يةال  ١٢٫٣٥  -  ١٢٫١٥
  سابعـــةال  ١٫١٥  -  ١٢٫٣٥
    الثامنة  ٢٫٠٠  - ١٫٢٠
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  :  احلصص املدرسيجدول
 إىل تقديم بر�امج التعليم ما بعد األساسي        هتدف عملية إعداد جدول احلصص املدرسي يف 

حصص يعتمد إىل حد كبري على حجم  وذلك يتطلب إعداد جدول أكرب قدر من اخليارات للطالب 
رح جمموعة  طالب ستتمكن من ط١٠٠٠فاملدارس الكبرية اليت يزيد عدد طالهبا عن . املدرسة

 - على أية حال-وكلما قل عدد الطالب يف املدرسة، سيقل.  االختيارية لطالهبااملوادكاملة من 
وبصورة عامة، فإ�ه إذا . الدراسية  االختيارية اليت تقدمها تلك املدرسة إىل طالهبااملواد عدد 

 ا وتدريسهك املادةتل يف مدرسة ما، فإن طرح ة اختيارية دراسيمادة طالب ١٠اختار عدد أقل من 
 غري أ�ه ميكن للمدرسة االستثناء من الكثافة الطالبية ن جمدياً من وجهة النظر االقتصاديةولن يك

طالب يف حالة توفر العدد الكايف من املعلمني ذوي اخلربة يف جمال املادة وتوفر ) ١٠(احملددة بعدد 
ساعدة املدارس يف إعداد جدول ويوجد بر�امج الكرتو�ي مهيأ مل. واألجهزةاملرافق واملواد 

  .احلصص املدرسي ليتناسب ومتطلبات كل مدرسة واحتياجاهتا
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   تقويم تعلم الطالب: سادسا
        يقوم تقويم تعلم الطالب يف الصفني احلادي عشر  والثا�ي عشر  بالتعليم ما بعد األساسي على 

ة واملعتمد بالقرار الوزاري رقم فلسفة التقويم املستمر املعمول به يف مجيع مدارس السلطن
 الطالب  تعلم واملوضح أسسه ومبادئه وآلياته وإجراءاته يف الوثيقة العامة لتقويم١٥٨/٢٠٠٤

  .  الصادرة عن دائرة التقويم الرتبوي
  املواد الدراسية  الصف الثا�ي عشر   الصف احلادي عشر 

  النسبة املئوية للدرجات  النسبة املئوية للدرجات 
حان هناية الفصل امت  

  الدراسي
أدوات التقويم 
  األخرى

امتحان هناية الفصل 
  الدراسي

  أدوات التقويم األخرى

اللغة مواد اللغة العربية، مواد 
، مواد ةاإلجنليزي

  الرياضيات، مواد العلوم 

٣٠  ٧٠  ٤٠  ٦٠  

الثقافة اإلسالمية، مواد 
  الدراسات االجتماعية، 

٤٠   ٦٠  ٤٠  ٦٠  

  ٦٠  ٤٠  ٦٠  ٤٠  املهارات احلياتية
الرياضة الفنون التشكيلية، 

 ، املهاراتةاملدرسي
تقنية املوسيقية، مواد 

   تاملعلوما

  
-  

   اختبارات قصرية ٢٠
 أدوات تقويم ٨٠

  أخرى 

  
-   

   اختبارات قصرية ٢٠
   أدوات تقويم أخرى٨٠

   .هباتفاصيل إجراءات التقويم سيتم تضمينها يف وثائق منفصلة خاصة   املشروعمنهج البحث، 
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يف كل مادة دراسية يف الصفني ) بطاقات تقرير األداء(    وستُقدم تقارير عن حتصيل الطالب وأدائهم 
  :  باستخدام احلروف الدالة على مستويات األداء وهي كما يليكليهمااحلادي عشر والثا�ي عشر 

  
  وصف املستوى  احلروف الدالة على مستويات األداء  �طاق الدرجات 

  ممتاز   أ   % ١٠٠ -% ٩٠
  اً جيد جد  ب  % ٨٩ -% ٨٠
  جيد   ج  % ٧٩ -% ٦٥
  مقبول   د  % ٦٤ -% ٥٠
  حيتاج إىل مساعدة   هـ  أو  أقل %  ٤٩

  ")   د"املستوى % (٥٠ احلد األد�ى ملستوى األداء
  التقويم املستمر

الطالب اخلاصة بكل  تعلميتوىل املعلمون تقويم أداء طالهبم حسب املعايري احملددة يف وثيقة تقويم  •
 .  دراسيةمادة

 : جيب على املعلمني القيام مبا يلي •

 . إعداد ملفات أعمال الطالب جلميع الطالب -

إعداد خطط عالجية وإثرائية جلميع الطالب الذين يتم حتديدهم من قبل جلنة متابعة  -
 . التحصيل الدراسي باملدرسة

 .  )السجل الشامل (تدوين مجيع بيا�ات الطالب املناسبة يف سجل تراكمي -

لفحص التقويم املستمر الذي يقوم به املعلمون  ئيللفحص والتدقيق النهاسيتم تنفيذ  إجراءات  •
 وسوف يتم تشكيل جلان للفحص والتدقيق لتصادق .جلميع املواد الدراسية للصف الثا�ي عشر

  التقويم الرتبويدائرةوستعد . لثا�ي عشروتعتمد التقويم املستمر الذي يقوم به معلمو الصف ا
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ظم واللوائح واإلجراءات اليت ستحكم عملية املوافقة على التقويم املستمر الذي �فذه املعلمون الن
 . أو تعديله

وسيجتمع .  الدراسية األخرىاملواد  جلميعللفحص والتدقيق املستمرسيتم تنفيذ إجراءات  •
 إن .الطالبمعينة من أعمال معلمو كل مادة دراسية على حدة يف املدرسة ملناقشة أجزاء 

 إىل فهم مشرتك للمعايري املستخدمة هو الوصول نيت الفحص والتدقيق املستمريتالغرض من عملي
يف تقويم أعمال الطالب للخروج باتفاق حول املتطلبات اخلاصة بتحديد مستويات األداء 

 .املختلفة للطالب

  االمتحا�ات 
المتحا�ات اخلاصة بكل مادة دراسية  واليت سيتم إعداد االمتحا�ات حسب مواصفات ا)أ

  . تتضمنها وثيقة تعلم الطالب لكل مادة دراسية
ستتوىل الوزارة مسؤولية إعداد وإدارة االمتحا�ات النهائية للصف الثا�ي عشر  ملواد اللغة  )ب 

األحياء (ومواد العلوم ) البحتة والتطبيقية( العربية ، واللغة اإلجنليزية، والرياضيات
  .)مياء والفيزياء والعلوم البيئيةوالكي

 فستحدد وثيقة تقويم  الثا�ي عشر الصفملواد الصف احلادي عشر وبقية موادأما بالنسبة  )ج 
  . تعلم الطالب اخلاصة بكل مادة اإلجراءات اليت سيتم إتباعها

  التقرير ومنح الشهادات
 تقرير وصفي يف منتصف كل  بإعداد احلادي عشر والثا�ي عشر        سيقوم املعلمون يف الصفني

تقويم تعلم الطالب الصادرة عن دائرة التقويم ل  العامةوثيقةالفصل دراسي حسبما هو مبني يف 
  ) هذين الصفنياستمارة مستويات األداء يف هناية (كما سيتم إعداد تقرير . الرتبوي

ية يف هناية الصف الثا�ي          وسيحصل الطالب الذين حيققون احلد األد�ى من املتطلبات األكادمي
من وزارة الرتبية والتعليم ، مصحوباً باستمارة مستويات ، معتمدا دبلوم التعليم العامعشر على 

ويتمثل احلد األد�ى من املتطلبات األكادميية يف حتقيق احلد األد�ى من مستويات . األداء والدرجات
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  التوجيه املهين: ابعسا
حرية اختيار املواد ضمن اخلطة الدراسية للصفني احلادي عشر والثا�ي عشر  أصبح للطالب 

مة املواد املطروحة مبا يتناسب مع قدراته وإستعدادته وميوله،  وهنا يأتي  قائضمن الدراسية
الدور اهلام  ألخصائيي التوجيه املهين من حيث مساعدة الطالب يف اكتشاف قدراهتم وميوهلم 
املهنية وكيفية توجيهها الوجهة الصحيحة لتتالقى مع أهدافهم وطموحاهتم املهنية، كما يقوم 

ملهين بدور كبري يف تبصري الطالب بالفرص التعليمية املتوفرة  يف املرحلة اجلامعية أخصائيو التوجيه ا
وشروط اال�ضمام هلذه الربامج من حيث �وعية املواد املطلوب دراستها يف مرحلة التعليم ما بعد 

  أخصائيو التوجيه املهين الطالب باملعلوماتسيزودكما . األساسي واملعدل املطلوب يف هذه املواد
 سوق العمل حاليا ويف الفرتة املستقبلية وعن طبيعة هذه املتاحة يفالكافية عن الفرص الوظيفية 

  .  هباااللتحاقاألعمال وشروط 
يقوم أخصائيو التوجيه املهين بإعداد برامج مهنية تتناسب مع مجيع الطالب وذلك س إضافة إىل ذلك

لة بالطالب من أولياء األمور واإلداريني من خالل التواصل مع مجيع األطراف املعنية وذات الص
  .واملعلمني وغريهم

  :ولتحقيق أهداف املركز الوطين للتوجيه املهين سوف يقوم املركز بتقديم اخلدمات اآلتية
ــق    • ــه عــن طري ــة ذات ــب يف معرف ــه    مــساعدة الطال ــشاف قدرات ــة الكت ــاييس املهني  تطبيــق املق

 .واستعداداته وميوله

ملهــن والوظــائف وارتباطهــا باملــستويات األكادمييــة ومبــا يتناســب تــوفري قاعــدة بيا�ــات عــن ا •
  . وقدراتههواستعدادات كل طالب وجاهز يت
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وضع تصور عن احتياجات التوظيف يف القطاعات املختلفة يف سوق العمل واملهـن املرتبطـة                •
  .هبا

مهنتـه  توفري معلومات عن الوظائف املختلفة وطبيعة العمل هبـا ملـساعدة الطالـب يف اختيـار                  •
  . املستقبلية

 .تزويد الطالب باملعلومات الكافية عن برامج التعليم العايل وشروط االلتحاق هبا •

 .إكساب الطالب مهارات وخطوات البحث عن العمل يف املؤسسات احلكومية واخلاصة •

  .تبصري الطالب مبنهجية إقامة وإدارة املشاريع الذاتية •
تمع : اثامنمشاركة ا  

 وا إعـداد الطـالب ليكو�ـ   وركّز عليها بر�امج التعلـيم مـا بعـد األساسـي هـ     أحد ااالت اليت ُّي             إن
 تـوفري الفـرص لقطاعـات مـن اتمـع           لـذا فـان   . أعضاء فاعلني ومنتجني يف اتمع الذي يعيشون فيـه        

 األمـر الـذي      وهـو  ،للمشاركة يف العملية التعليمية سيشجع على إ�شاء روابط بـني اتمـع واملدرسـة             
  . يمكن أن يعزز من عملية حتويل الطالب إىل أعضاء فاعلني يف جمتمعاهتم

ومـن األمهيـة مبكـان      . يف مشاركة اتمع يف العملية التعليميـة      ر عنصرا أساسيا    ويل األم    ويعترب          
 حتــىســهم، وذلــك مدار يف امج الدراســية الــيت يدرســها أبنــاؤهعلــى الــرب اًويل األمــر مطّلعــأن يكــون 
 كمـا أن  . للمـواد الـيت يدرسـوهنا      من مـساعدهتم وتقـديم النـصح هلـم فيمـا يتعلـق باختيـارهم                 يتمكن

 ر آخر للمعلومات حول أداء أبنائه     مبصدويل األمر   التوسع يف استخدام أدوات التقويم املستمر سيزود        
  .والتقدم الذي حيققو�ه يف دراستهم
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وذلـك  . تطلبات الالزمـة ألي دراسـة عليـا خيططـون هلـا           إىل إدراك ومعرفة امل   الطالب   حيتاج
امج الدراسـي حبيـث   �ـ  متطلبات القبـول بـني مؤسـسات التعلـيم العـايل حـسب طبيعـة الرب         الختالف  

دراسـية يف   الواد  املـ فرة أمـامهم مـن      ايستطيع الطالب اختـاذ القـرارات املناسـبة بـشأن اخليـارات املتـو             
،لـذا فـإن   يكو�ون مطلعني  بصورة  جيدة علـى هـذه اخليارات  مرحلة التعليم ما بعد األساسي عندما      

التعاون املستمر مع مؤسسات التعليم العايل يعترب أمراً ضرورياً لضمان حسن اختيار الطالب للمـواد               
   .الدراسية وختصصاهتم املستقبلية
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  )١( رقم ملحق
  

            شر والثا�  ي عشر حسب سنوات التطبيقاخلطة الدراسية للصفني احلادي ع
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  احلادي عشر اخلطة الدراسية للصف 
صف العاشر األساسي( )م ٢٠٠٧ يف سبتمرب الطالب امللتحقون بالصف احلادي عشر من       ال

 الدراسية املدرجة حتت كل مادة من املواد من بني اً واحداً دراسياً مقررالطالبة /الطالبخيتار : مواد اموعة األوىل 
:  أد�اهالثمانواد امل

٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

الثقافة   املواد
  اإلسالمية

الدراسات   العلوم  الرياضيات  اللغة اإلجنليزية  اللغة العربية
  االجتماعية

املهارات 
  احلياتية

/ منهج البحث
التوجيه 

  ***املهين

  

    
   

  اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -
  * )أ(اإلجنليزيــــــــــــــــــــــــة 

 
  اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -

  * * )ب(اإلجنليزيــــــــــــــــة

  

   حبتـــــــــــــة -
  
ــة -   تطبيقيـــــ

  

  األحيــــــــــــاء  -
  

  الكيميــــــــــاء  -

  
  الفيزيـــــــــــــاء  -

  
 العلـــــــــــــــــــــــــــــوم -

   والتقا�ـــــــــة
  

  
  

 
  

  

  ١  ٢  ٢  ٤  ٥  ٦  ٦  ٢  عدد احلصص

   حصة يف األسبوع٢٨  جمموع احلصص
  

  . هي مادة لطالب خمرجات التعليم األساسي) أ(مادة اللغة اإلجنليزية   *
  .لطالب خمرجات التعليم العام) ب(مادة اللغة اإلجنليزية    **

يف املدارس اليت روافدها من طالب خمرجات التعليم العام والتعليم األساسي ميكن للطالب املتميزين يف التحصيل الدراسي من خمرجات الصف   :)١(مالحظة
، كما ميكن للطالب ضعيفي التحصيل الدراسي من خمرجات الصف العاشر األساسي دراسة مادة ) أ(العاشر العام دراسة مادة اللغة اإلجنليزية

   .وذلك بناء على مستوى أدائهم يف الصف العاشر). ب(اللغة اإلجنليزية 
  .خيتار الطالب دراسة إحدى املادتني: الرياضيات   
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لثا�ية خيتار الطالب دراسة مادة من بني املواد األربع وإذا رغب يف دراسة مواد أخرى من قائمة العلوم بإمكا�ه اختيارها من قائمة مواد اموعة ا: العلوم   
  ).حسب التخصص الذي يرغب فيه الطالب(

  .١٢ عليه أن يدرس العلوم البيئية يف الصف ١١الطالب الذي خيتار مادة العلوم والتقا�ة يف الصف   
   .يف منهج البحث بالتناوب مع التوجيه املهين أسبوعيا على مدار العام الدراسي) �ظرية(يدرس الطالب مادة    *** 

   .١١اليت اختارها يف الصف ) مواد العلوم، الرياضيات، اللغة اإلجنليزية( بدراسة املواد الدراسية ١٢م الطالب يف الصف يلتز  :)٢(مالحظة
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:  مواد اموعة الثا�ية
   .حصة يف األسبوع) ١٢( دراسية تغطي مواد )٣(         خيتار الطالب 

  
  ) حصص لكل مادة٤ (  اخليارات 

  

  ية  مهارات اللغة اإلجنليز
  األحياء 

  الكيمياء 
  الفيزياء 

  احلاسوب يف االتصاالت واألعمال التجارية
  اجلغرافيا االقتصادية 

  )احلضارة اإلسالمية(التاريخ 
  الفنون التشكيلية 

  املهارات املوسيقية 
  الرياضة املدرسية 

  
   حصة يف األسبوع١٢على الطالب اختيار ما يعادل   عدد احلصص 

      
  
   .١١اليت اختارها يف الصف ) موادالعلوم فقط( بدراسة املواد الدراسية ١٢تزم الطالب يف الصف يل  :)١(مالحظة

يف املدارس اليت تضم خمرجات الصف العاشر العام والعاشر األساسي ميكن للطالب الذين لديهم مهارات احلاسوب أن يدرسوا مادة احلاسوب يف   : )٢       (
  . عوضاً عن مادة مقدمة يف تقنية املعلومات) ICDL(ذلك بعد اجتيازهم اختبار االتصاالت واألعمال التجارية و

  
  



  احلادي عشر اخلطة الدراسية للصف 
  الطلبة امللتحقون بالصف احلادي عشر من  الصف العاشر العام  (

  )م ٢٠٠٧ سبتمرب يف
  

الطالبة / مقرراً دراسياً واحداً: مواد اموعة األوىل  خيتار  الطالب  الدراسية املدرجة حتت كل مادة من املواد بني  من  
:  أد�اهالتسعاملواد 
٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

الثقافة   املواد
  اإلسالمية

اللغة 
  العربية

الدراسات   العلوم  الرياضيات  اللغة اإلجنليزية
  االجتماعية

  

املهارات 
  احلياتية

/ منهج البحث
التوجيه 

  ***املهين

مقدمة يف 
تقنية 

  املعلومات

  

    
  

   

ــة  -   اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  *)أ(اإلجنليزيــــــــــــــــــــــة

  
ــة  -   اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة   **)ب(اإلجنليزيــــــــــــ
  

ــة -    حبتـــــــــ

  
ــة -   تطبيقيـــ

  

  األحيـــــــــــــاء -

  
ــاء -   الكيميـــــــــ

  
ــاء -   الفيزيــــــــــــ

  
العلـــــــــــــــــــــــــــــوم  -

ــة   والتقا�ـــــــ

  

  
  

      

صص
د احل

عد
  

١  ٢ ٢ ٢ ٤ ٥ ٦ ٦٤

صص
وع احل

جمم
  

   حصة يف األسبوع٣٢

  . هي مادة لطالب خمرجات التعليم األساسي) أ(مادة اللغة اإلجنليزية   *
  .لطالب خمرجات التعليم العام) ب(مادة اللغة اإلجنليزية    **
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يف املدارس اليت روافدها من طالب خمرجات التعليم العام والتعليم األساسي ميكن للطالب املتميزين يف التحصيل الدراسي من خمرجات الصف العاشر ): ١(مالحظة
 ضعيفي التحصيل الدراسي من خمرجات الصف العاشر األساسي دراسة مادة اللغة اإلجنليزية ، كما ميكن للطالب)أ(العام دراسة مادة اللغة اإلجنليزية

  . وذلك بناء على مستوى أدائهم يف الصف العاشر). ب(
  .خيتار الطالب دراسة إحدى املادتني: الرياضيات  

 أخرى من قائمة العلوم بإمكا�ه اختيارها من قائمة مواد اموعة الثا�ية خيتار الطالب دراسة مادة من بني املواد األربع وإذا رغب يف دراسة مواد: العلوم   
  ).حسب التخصص الذي يرغب فيه الطالب(

  .١٢ عليه أن يدرس العلوم البيئية يف الصف ١١الطالب الذي خيتار مادة العلوم والتقا�ة يف الصف   
   .التوجيه املهين أسبوعيا على مدار العام الدراسييف منهج البحث بالتناوب مع ) �ظرية(يدرس الطالب مادة    *** 

   .١١اليت اختارها يف الصف ) مواد العلوم، الرياضيات، اللغة اإلجنليزية( بدراسة املواد الدراسية ١٢يلتزم الطالب يف الصف : )٢(مالحظة
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:   مواد اموعة الثا�ية 
  . يف األسبوعصحص) ٨(دراسية تغطي ال موادمادتني من ال          خيتار الطالب

  
  ) حصص لكل مادة٤ (  اخليارات 

  

   مهارات اللغة اإلجنليزية  
  األحياء  
  الكيمياء 
  الفيزياء  

  اجلغرافيا االقتصادية 
  )احلضارة اإلسالمية(التاريخ 

  الفنون التشكيلية  
  املهارات املوسيقية   

  الرياضة املدرسية 
   حصص يف األسبوع ٨ على الطالب اختيار ما يعادل  عدد احلصص 

  
   .١١اليت اختارها يف الصف ) موادالعلوم فقط( بدراسة املواد الدراسية ١٢يلتزم الطالب يف الصف : مالحظة
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   للتعليم ما بعد األساسيلصف الثا�ي عشراخلطة الدراسية ل

  م ٢٠٠٨/٢٠٠٩العام الدراسي 

  

 الدراسية املدرجة حتت كل مادة من املواد من بني اً واحداًاسي دراً مقررالطالبة / الطالبخيتار : مواد اموعة األوىل 
  :    املو أد�اهالثماناد 

٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

الثقافة   املواد
  اإلسالمية

الدراســـــــــات   العلوم  الرياضيات  اللغة اإلجنليزية  اللغة العربية
  االجتماعية

  

املهارات 
  احلياتية

ــ / شروعاملــــــــ
ــه  التوجيــــــــــــ

  *املهين
      

   
  ) أ(يزيــــــــــة  اللغــــــــــة اإلجنل -

  
ــة    - ــة اإلجنليزيــــــ   ) ب(اللغــــــ

  
   

  

   حبتــــــــــــــــة -
  

  تطبيقيـــــــــة -
  

ــاء -   األحيـــــــــــــــــــ
  

ــاء -   الكيميـــــــــــــــــ
  

ــاء -   الفيزيــــــــــــــــــــ
  

  البيئيةالعلوم  -

      

    عدد احلصص
٢  

  
١  ٢  ٢  ٤  ٥  ٦  ٦  

   حصة يف األسبوع٢٨  جمموع احلصص
  

  .  أسبوعيا على مدار العام الدراسيوحصة للتوجيه املهين ويكون ذلك بالتناوب) تطبيق عملي ملنهج البحث(ختصص حصة للقيام باملشروع     *
  

   .١١اليت اختارها يف الصف ) مواد العلوم، الرياضيات، اللغة اإلجنليزية( بدراسة املواد الدراسية ١٢يلتزم الطالب يف الصف   :مالحظة



-٣٥- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  :  مواد اموعة الثا�ية
   . يف األسبوعةحص) ١٢(دراسية تغطي  مواد )٣(         خيتار الطالب 

  
  ) حصص لكل مادة٤(   راتاخليا

  

   مهارات اللغة اإلجنليزية 
  األحياء 

  الكيمياء 
  الفيزياء  

**احلاسوب يف االتصاالت واألعمال التجارية

**التصميم اجلرافيكي

  اجلغرافيا والتقنيات احلديثة 
  )العامل من حويل(التاريخ 

  الفنون التشكيلية
  املهارات املوسيقية 
  الرياضة املدرسية

   حصة يف األسبوع ١٢على الطالب اختيار ما يعادل   صصعدد احل
وميكن للطالب . مادتا تقنية املعلومات ميكن للطالب من خمرجات الصف العاشر أساسي دراستهما إما يف الصف احلادي عشر أو الصف الثا�ي عشر  **

  .امللتحقني بالصف الثا�ي عشر من مدارس التعليم العام أن يدرسوا هاتني املادتني
  

   .١١اليت اختارها يف الصف ) موادالعلوم فقط( بدراسة املواد الدراسية ١٢يلتزم الطالب يف الصف : مالحظة



-٣٦- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩العام الدراسي 
  احلادي عشر اخلطة الدراسية للصف 

  )م ٢٠٠٨ يف سبتمرب الطالب امللتحقون بالصف احلادي عشر من  الصف العاشر األساسي (
 الدراسية املدرجة حتت كل مادة من املواد من بني اً واحداً دراسياً مقررالطالبة / الطالبخيتار  : مواد اموعة األوىل 

  :    امل أد�اهالثمانواد 
٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

الثقافة   املواد
  اإلسالمية

الدراسات   العلوم  الرياضيات  اللغة اإلجنليزية  اللغة العربية
  االجتماعية

  

املهارات 
  احلياتية

/ حثمنهج الب
التوجيه 

  ***املهين

    

  )أ(اللغـــــــة العربيــــــــة   -
  

ــة  - ــة العربيــــ   )ب(اللغــــ
  

  
   

ــة  -   اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  *) أ(اإلجنليزيــــــــــــــــــــة  

  
ــة  -   اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  **) ب(اإلجنليزيــــــــــــــة

  

ــة -   حبتــــــــــ

  
ــة -   تطبيقيـــ

  

  األحيـــــــــــــاء -
  

ــاء -   الكيميـــــــــ

  
ــاء -   الفيزيــــــــــــ

  
 العلـــــــــــــــــــــــــــــوم -

   والتقا�ة

  
  

 
  

  

عدد 
  احلصص

 
٢ 

  
١  ٢  ٢  ٤  ٥  ٦  ٦  

   حصة يف األسبوع٢٨  جمموع احلصص
  

  . هي مادة لطالب خمرجات التعليم األساسي) أ(مادة اللغة اإلجنليزية   *
  .لطالب خمرجات التعليم العام) ب(مادة اللغة اإلجنليزية   **

  
 الصف يف املدارس اليت روافدها من طالب خمرجات التعليم العام والتعليم األساسي ميكن للطالب املتميزين يف التحصيل الدراسي من خمرجات  : )١(مالحظة

، كما ميكن للطالب ضعيفي التحصيل الدراسي من خمرجات الصف العاشر األساسي دراسة مادة ) أ(العاشر العام دراسة مادة اللغة اإلجنليزية
   .وذلك بناء على مستوى أدائهم يف الصف العاشر). ب(اللغة اإلجنليزية 



-٣٧- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  
  .خيتار الطالب دراسة إحدى املادتني: الرياضيات  

 خيتار الطالب دراسة مادة من بني املواد األربع وإذا رغب يف دراسة مواد أخرى من قائمة العلوم بإمكا�ه اختيارها من قائمة مواد اموعة الثا�ية :العلوم   
  ).حسب التخصص الذي يرغب فيه الطالب(

  .١٢ الصف  عليه أن يدرس العلوم البيئية يف١١الطالب الذي خيتار مادة العلوم والتقا�ة يف الصف   
   .يف منهج البحث بالتناوب مع التوجيه املهين أسبوعيا على مدار العام الدراسي) �ظرية(يدرس الطالب مادة    *** 

  
   .١١اليت اختارها يف الصف ) مواد العلوم، الرياضيات، اللغة اإلجنليزية( بدراسة املواد الدراسية ١٢يلتزم الطالب يف الصف   :)٢(مالحظة



-٣٨- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  :  عة الثا�يةمواد امو
   .حصة يف األسبوع) ١٢( دراسية تغطي مواد )٣(         خيتار الطالب 

  
  ) حصص لكل مادة٤(  اخليارات 

  

   مهارات اللغة اإلجنليزية 
  األحياء 

  الكيمياء 
  الفيزياء 

**احلاسوب يف االتصاالت واألعمال التجارية

**التصميم اجلرافيكي 

  اجلغرافيا االقتصادية 
  )احلضارة اإلسالمية(التاريخ 

  الفنون التشكيلية 
  املهارات املوسيقية 
  الرياضة املدرسية 

   حصة يف األسبوع ١٢على الطالب اختيار ما يعادل   عدد احلصص 
      

 وميكن للطالب .مادتا تقنية املعلومات ميكن للطالب من خمرجات الصف العاشر أساسي دراستهما إما يف الصف احلادي عشر أو الصف الثا�ي عشر** 
  .امللتحقني بالصف الثا�ي عشر من مدارس التعليم العام أن يدرسوا هاتني املادتني

   .١١اليت اختارها يف الصف )  فقطممواد العلو( بدراسة املواد الدراسية ١٢يلتزم الطالب يف الصف : )١(مالحظة
ر األساسي ميكن للطالب الذين لديهم مهارات احلاسوب أن يدرسوا مادة احلاسوب يف االتصاالت يف املدارس اليت تضم خمرجات الصف العاشر العام والعاش: )٢        (

عوضا عن مادة مقدمة يف تقنية املعلومات، كذلك ميكن للطالب الذين لديهم قدرات ) ICDL(واألعمال التجارية وذلك بعد اجتيازهم اختبار 
 .وم املتحركة دراسة مادة التصميم اجلرافيكييف استخدام الرسوم النقطية والرسوم املتجهة والرس

  



-٣٩- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩العام الدراسي 
  احلادي عشر اخلطة الدراسية للصف 

  )م ٢٠٠٨ سبتمرب الطالب امللتحقون بالصف احلادي عشر من  الصف العاشر مبدارس التعليم العام  يف (
 الدراسية املدرجة حتت كل مادة من املواد من بني اً واحداً دراسياًمقرر الطالبة/ الطالب رخيتا: مواد اموعة األوىل 

: ه أد�االتسعاملواد 
٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  املواد

الثقافة 
  اإلسالمية

الدراسات   العلوم  الرياضيات  اللغة اإلجنليزية  اللغة العربية
  االجتماعية

  

املهارات 
  احلياتية

/ منهج البحث
التوجيه 

  ***املهين

مقدمة يف 
تقنية 

  املعلومات

    

  اللغـــــــــــــــــــــــــــة -
  )أ(العربيـــــــــــــــة 

  
  اللغـــــــــــــــــــــــــــة  -

ــة   )ب(العربيــــــــــ
  

  
  

   

ــة  -   اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  *)أ(اإلجنليزيـــــــــــــــــــــــة

  
ــة  -   اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  **)ب(اإلجنليزيـــــــــــــــة

  

ــة -    حبتـــــــــ

  
ــة -   تطبيقيـــ

  

ــاء  -   األحيـــــــــ

  
  الكيميـــــــــاء  -

  
  الفيزيــــــــــــاء  -

  
  العلوم والتقا�ـة  

  

  
  

      

عدد  احلص
  

٤  ١  ٢  ٢  ٤  ٥  ٦  ٦  ٢  

صص
وع احل

جمم
  

   حصة يف األسبوع٣٢

  . هي مادة لطالب خمرجات التعليم األساسي) أ(ة  مادة اللغة اإلجنليزي*
  .لطالب خمرجات التعليم العام) ب( مادة اللغة اإلجنليزية **

يف املدارس اليت روافدها من طالب خمرجات التعليم العام والتعليم األساسي ميكن للطالب املتميزين يف التحصيل الدراسي من خمرجات الصف العاشر ): ١(مالحظة
، كما ميكن للطالب ضعيفي التحصيل الدراسي من خمرجات الصف العاشر األساسي دراسة مادة اللغة اإلجنليزية )أ(ة مادة اللغة اإلجنليزيةالعام دراس

   .وذلك بناء على مستوى أدائهم يف الصف العاشر). ب(



-٤٠- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  .خيتار الطالب دراسة إحدى املادتني:  الرياضيات
ن بني املواد األربع وإذا رغب يف دراسة مواد أخرى من قائمة العلوم بإمكا�ه اختيارها من قائمة مواد اموعة الثا�ية خيتار الطالب دراسة مادة م: العلوم 

  ).حسب التخصص الذي يرغب فيه الطالب(
  .١٢ عليه أن يدرس العلوم البيئية يف الصف ١١الطالب الذي خيتار مادة العلوم والتقا�ة يف الصف  

   .يف منهج البحث بالتناوب مع التوجيه املهين أسبوعيا على مدار العام الدراسي) �ظرية(ب مادة يدرس الطال *** 
   .١١اليت اختارها يف الصف ) مواد العلوم، الرياضيات، اللغة اإلجنليزية( بدراسة املواد الدراسية ١٢يلتزم الطالب يف الصف : )٢(مالحظة



-٤١- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  :  مواد اموعة الثا�ية
  . يف األسبوعصحص) ٨(دراسية تغطي ال موادال مادتني منب    خيتار الطال

  
  ) حصص لكل مادة٤(  اخليارات 

  

   مهارات اللغة اإلجنليزية   
  األحياء  

  الكيمياء  
  الفيزياء  

  اجلغرافيا االقتصادية 
  ) احلضارة اإلسالمية(التاريخ 

  الفنون التشكيلية 
  املهارات املوسيقية 
  الرياضة املدرسية 

   حصص يف األسبوع ٨على الطالب اختيار ما يعادل   حلصص عدد ا
      
  

  
   .١١اليت اختارها يف الصف )  فقطممواد العلو( بدراسة املواد الدراسية ١٢يلتزم الطالب يف الصف : مالحظة
  

 



-٤٢- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  م ٢٠٠٩/٢٠١٠العام الدراسي 

  :الصف الثا�ي عشر

 الدراسية املدرجة حتت كل مـادة مـن املـواد           املوادسيا واحدا من بني     الطالبة مقررا درا  /خيتار الطالب  :مواد اموعة األوىل  

: أد�اه الثمان
  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  اخليارات
الثقافة   املواد

  اإلسالمية
الدراســـــــــــــــات   العلوم  الرياضيات  اللغة اإلجنليزية  اللغة العربية

  االجتماعية
ــارات  املهـــــــــــــ

  احلياتية
ــ / شروعاملـــــ

ــه  التوجيـــــــــ
  *املهين

ــة  -     ــة العربيـــــــ   ) أ (اللغـــــــ
  

  ) ب( اللغــــــــة العربيــــــــة -
  

  
   

  اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -
  )أ(اإلجنليزيـــــــــــــــــة  

   
  اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -

  )ب(اإلجنليزيــــــــــــــة  
  

  

ــة -   حبتــــــــــــ
  

  تطبيقيـــــــة  -
  

  

  األحيـــــــــــــــــــــاء -
  

  الكيميـــــــــــــــــــاء -
  

  الفيزيــــــــــــــــــــــاء  -
  

  العلوم البيئة -

      

عدد 
  ١  ٢  ٢  ٤  ٥  ٦  ٦  ٢  احلصص

جمموع 
  احلصص

   حصة يف األسبوع٢٨

  
  .  وحصة للتوجيه املهين ويكون ذلك بالتناوب أسبوعيا على مدار العام الدراسي)تطبيق عملي ملنهج البحث(ختصص حصة للقيام باملشروع     *
  

   .١١اليت اختارها يف الصف ) مواد العلوم، الرياضيات، اللغة اإلجنليزية( بدراسة املواد الدراسية ١٢يلتزم الطالب يف الصف : مالحظة
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    :مواد  اموعة الثا�ية

.حصة يف األسبوع) ١٢( طي دراسية تغمواد )٣(خيتار الطالب 

  ) حصص لكل مادة٤(  اخليارات 
   مهارات اللغة اإلجنليزية   

  األحياء 
  الكيمياء 

  الفيزياء 
**احلاسوب يف االتصاالت واألعمال التجارية

**علم احلاسوب

**التصميم اجلرافيكي 

  اجلغرافيا والتقنيات احلديثة 
  )العامل من حويل(التاريخ 

  الفنون التشكيلية
  ملهارات املوسيقية ا

  الرياضة املدرسية
   حصة يف األسبوع١٢على الطالب اختيار ما يعادل   عدد احلصص

  
وميكن للطالب . مواد تقنية املعلومات ميكن للطالب من خمرجات الصف العاشر أساسي دراستها إما يف الصف احلادي عشر أو الصف الثا�ي عشر  ** 

  .أن يدرسوا هذه املواد بالصف الثا�ي عشرامللتحقني من مدارس التعليم العام 
  

   .١١اليت اختارها يف الصف ) موادالعلوم فقط( بدراسة املواد الدراسية ١٢يلتزم الطالب يف الصف : مالحظة
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  ) ٢( رقم  ملحق
الدراسية    واد    وصف امل
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  الثقافة اإلسالمية : اسم املقرر الدراســـــي 
   الثقافة  اإلسالمية :ة      املادة الــــدراسيـــــــ

  احلادي عشر                        :الصـــــــــف 
     حصتان:عدد احلصص يف األسبوع 

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ : العام الذي سيطرح فيه املقرر 
  

  هــذا املقــرر مــصمم لتــوفري الفرصــة للطــالب لالســتمرار يف التخــصص يف  :وصــف خمتــصر للمقــرر 
وتتـضمن املوضـوعات الـيت حيتـوي عليهـا املقـرر العقيـدة              . علوم اإل�ـسا�ية  الدراسات اإلسالمية أو ال   

اإلسالمية والعبـادات ومبـادئ وقـيم، وحقـائق علميـة عـن القـرآن الكـريم، وإبـراز ملنـهج اإلسـالم يف                     
  . العالقات األسرية واالجتماعية

ة اإلســالمية يركّــز املقــرر علــى توضــيح معنــى الثقافــ     : املخطــط العــام حملتــوى املقــرر الدراســي     
ومصادرها اليت تبين هوية إسـالمية متمـايزة، ويـبني دور العقيـدة اإلسـالمية يف تربيـة الفـرد واتمـع،                  

  .ويشرح فلسفة العبادة والقيم يف اإلسالم
كما يؤكد على دور العقل يف بناء املنهج اإلسالمي يف الـتفكري الـذي أ�ـتج حـضارة فاعلـة أسـهمت يف                       

  .وبني أمهية األسرة ودور الزوجني يف احلفاظ على استقرارهابناء احلضارة املعاصرة،
 يــساعدهذا  املقــرر يف إعــداد الطــالب : الوظــائف واملهــن الــيت يعــد املقــرر الدراســي هلــا الطــالب  

ــسا�ية املتعــددة  يف مؤســسات التعلــيم العــايل أو االلتحــاق باملعاهــد      للدراســة يف جمــاالت العلــوم اإل�
  .زويدهم باألسس الفلسفية ملبادئ الدين اإلسالمي احلنيفاملتخصصة وذلك من خالل ت
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التخصــصات  الدراســية باجلامعــات والكليــات أو املعاهــد الــيت ميكــن للطــالب االلتحــاق هبــا بعــد  
  : دراستهم هلذا املقرر 

املهارات اليت تتم تنميتها من خالل دراسة هذا املقرر سـتُعد الطـالب للدراسـة يف ختصـصات العلـوم             
ية املتعــددة يف مؤســسات التعلــيم العــايل أو املعاهــد املتخصــصة يف مجيــع اــاالت الــيت قــد    اإل�ــسا�

  . خيتاروهنا وأيضًا لاللتحاق بأي مهنة يسعون لاللتحاق هبا
  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر 

 معلمو الرتبية اإلسالمية  •

ــي اجلام   • ــالمية خرجيـ ــات اإلسـ ــصون يف الدراسـ ــون املتخصـ ــالمية املعلمـ ــد اإلسـ ــات واملعاهـ  عـ
 . واحلاصلون على مؤهل تربوي
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  الثقافة اإلسالمية : اسم املقرر الدراســـــي 
   الثقافة  اإلسالمية :املادة الــــدراسيـــــــة      

  الثا�ي  عشر                        : الصـــــــــف 
   حصتان :عدد احلصص يف األسبوع 
   ٢٠٠٨/٢٠٠٩: قررالعام الذي سيطرح فيه امل

  
  هذا املقرر مصمم لتوفري الفرصة للطالب للدراسة يف ختـصص الدراسـات              :وصف خمتصر للمقرر    

وتتـضمن املوضـوعات الـيت حيتـوي عليهـا املقـرر العقيـدة اإلسـالمية                . اإلسالمية أو العلـوم اإل�ـسا�ية     
لم، والتعـرف علـى أمهيـة       والعبادات واملبادئ والقيم اإلسالمية، وسرية الرسول صلى ا عليه وسـ          

  . العلم يف اإلسالم، وأمهية الشباب يف مستقبل األمة
 و عالقاتـه مـع      يركّـز املقـرر علـى إبـراز إ�ـسا�ية الرسـول             : املخطط العام حملتوى املقـرر الدراسـي        

أزواجه وسائر املسلمني ، كما يؤكد على أمهية احلفاظ على األسرة والطرق الكفيلة بذلك ،كما يـبني     
عقيدة اإلسالمية،والعبادات،واملبادئ والقيم اإلسالمية،و�ظرة القـرآن الكـريم لإل�ـسان ،والتعـرف            ال

كما خياطب الشباب ويهيئهم للقيام بدورهم الريـادي        . على أمهية العلم يف اإلسالم لفهم الدين واحلياة       
  .يف مستقبل األمة

  املقـرر يف إعـداد الطـالب         اعد هـذ   يـسا  : الوظائف واملهـن الـيت يعـد املقـرر الدراسـي هلـا الطـالب                
للدراسة يف جماالت العلوم اإل�سا�ية املتعددة اليت تعاجل قـضايا العـصر االجتماعيـة والنفـسية ،والقـيم                  

  .واملبادئ اإل�سا�ية اليت تتوفر يف مؤسسات التعليم العايل أو االلتحاق باملعاهد املتخصصة
عاهــد الــيت ميكــن للطــالب االلتحــاق هبــا بعــد التخصــصات  الدراســية باجلامعــات والكليــات أو امل

  : دراستهم هلذا املقرر 
املهارات اليت تتم تنميتـها مـن خـالل دراسـة هـذا املقـرر سـتُعد الطـالب لدراسـة ختصـصات العلـوم                         
ــة          ــسا�ية واالجتماعيـ ــب اإل�ـ ــوم يف اجلوا�ـ ــامل اليـ ــسان يف عـ ــا اإل�ـ ــيت حيتاجهـ ــددة الـ ــسا�ية املتعـ اإل�ـ
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  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر
 معلمو الرتبية اإلسالمية  •

ــال     • ــد اإلسـ ــات واملعاهـ ــي اجلامعـ ــالمية خرجيـ ــات اإلسـ ــصون يف الدراسـ ــون املتخصـ  ميةاملعلمـ
 . واحلاصلون على مؤهل تربوي
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  املؤ�س واملفيد: اسم املقرر الدراسي
  )أ (لغة عربية: املادة الدراسية

    احلادي عشر : الصف
            حصص)٦(: عدد احلصص 

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨:  العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

  :وصف خمتصر للمقرر 
ائص النثـر القرآ�ـي مـن خـالل          خـص  هذا املقرر الدراسي مصمم ليوفر للطالب فرصة دراسة       

 أهـم مراحـل األدب العربـي وأيـضاً التـدرب علـى       �ص قرا�ي يربز قيمة األخـالق ،والتعـرف علـى       
 املتعلقـة بـاحلوار يف اإلسـالم        التعبري بأ�واعه من خالل مناقشة بعض القضايا احلـضارية واإل�ـسا�ية          

ذا املقرر علـى االسـتخدام الـصحيح     ، كما يركز ه   والتعرف إىل الثقافة اإلسالمية وكيفية محايتها     
  .للنحو والصرف والبالغة والعروض
  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي 

  : يطلع الطالب من خالل هذا املقرر على  أهم عصور األدب العربي وتشمل
 خصائص الشعر اجلاهلي  •

 القرآ�يخصائص النثر  •

  الغزل احلضري خصائص  •

 ادرة واحلكاية املثلية من خالل املنالنقد االجتماعي •

 شعر اإلحياء •
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 قصيدة الديوان •

 األدب املهجري •

 الشعر الوطين •

التعلـــــيم، ثقافـــــة احلوار،اإلســـــالم واحلداثة،العالقـــــة بـــــني (قـــــضايا حـــــضارية وإ�ـــــسا�ية  •
 ) األجيال،التسامح،آفات العصر،الفنون،البيئة

 مواضيع متعددة يف النحو والصرف والبالغة والعروض •

: الكتابية منها والشفويةعلى الكتابة بأ�واعها املختلفة كما يتدرب الطالب 
 اإلبداعية  •

 الوظيفية  •

 التحليلية  •

ــسا�ية الــيت تــشغله حمليــا وإقليميــا       ــة باســتخدام القــضايا احلــضارية واإل� ــواع الكتاب ــتم تــدريس أ� وي
لنحويـة  وإ�سا�يا، ويساعده على جتاوز صعوبات الكتابة من خالل معاجلة أهم الظـواهر البالغيـة وا              
  .والصرفية والعروضية  وذلك لتطوير مهارات الطالب يف استخدام سليم للغة كتابة ومشافهة

  :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب
باعتبار أن اللغة العربية هـي لغـة الطالـب األوىل ، فـإن هـذا املقـرر الدراسـي يتـسم باألمهيـة              

م املستقبلية، إذ أن اكتساب مهارات قوية يف الكتابة والقراءة  جلميع الطالب بصرف النظر عن خططه     
  . باللغة األوىل يعترب أمراً هاماً جلميع الطالب
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التخصــصات الدراســية باجلامعــات والكليــات أو املعاهــد الــيت ميكــن للطــالب االلتحــاق هبــا بعــد   
  : دراستهم هلذا املقرر

ــسبها الطــالب مــن خــالل دراســ     ــيت يكت ــارات ال ــرر ســتعدهم ملواصــلة   إن امله تهم هلــذا املق
دراستهم العليا يف أي جمـال آخـر قـد خيتارو�ـه، إال أ�ـه يعتـرب مهمـاً علـى وجـه اخلـصوص للدراسـات                            
اجلامعيــة يف جمــاالت األدب العربـــي، والرتبيــة، واحلقــوق، والـــصحافة أو أي مهنــة أخــرى تتطلـــب       

  . اكتساب مهارات  الكتابة  أو املخاطبة
  : على تدريس هذا املقرراملعلمون القادرون

  .اللغة العربيةمعلمو  -
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  املؤ�س واملفيد: اسم املقرر الدراسي
  )أ (لغة عربية: املادة الدراسية

                    الثا�ي عشر : الصف
   حصص )٦(: عدد احلصص يف األسبوع

   ٢٠٠٨/٢٠٠٩: العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

  :وصف خمتصر للمقرر 
للتعرف علـى دور العقـل يف الثقافـة العربيـة          مم ليوفر للطالب فرصة     هذا املقرر الدراسي مص   

دراسـة أهـم    اإلسالمية وأمهية تنميتـه بـالتفكري والتـدبر والـربط بينـه وبـني الـشريعة اإلسـالمية و                  
مناقــشة بعــض القــضايا والتــدرب علــى التعــبري بأ�واعــه  ووحديثــه قدميــه مراحــل األدب العربــي 

    ركز هذا املقرر على االستخدام الصحيح للنحو والـصرف والبالغـة           احلضارية واإل�سا�ية ، كما ي
  .والعروض

  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي 
  : يطلع الطالب من خالل هذا املقرر على  أهم عصور األدب العربي وتشمل

 املتنيب •

 من األدب األ�دلسي •

 املقامة •

  العقل يف الثقافة العربية اإلسالمية  •

 الزهد •



-٥٣- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

 إىل األوطان  ورثاء البلداناحلنني  •

 الشعر احلر والنثري  •

 األدب املسرحي •

 السرية الذاتية •

 القصة القصرية •

 األدب العاملي املرتجم •

 ة، اهلويـ  ي، اإل�ـسا�  ، الثقـايف  ، الـوطين  ياـال األسـري، االجتمـاع     (قضايا حضارية وإ�ـسا�ية    •
 )  والرتاث،الشباب،الفن

 والعروضمواضيع متعددة يف النحو والصرف والبالغة  •

:  منها والشفويةالكتابيةكما يتدرب الطالب على الكتابة بأ�واعها املختلفة 
 اإلبداعية  •

 الوظيفية  •

 التحليلية  •

ــسا�ية الــيت تــشغله حمليــا وإقليميــا       ــة باســتخدام القــضايا احلــضارية واإل� ــواع الكتاب ــتم تــدريس أ� وي
ة أهم الظـواهر البالغيـة والنحويـة        وإ�سا�يا، ويساعده على جتاوز صعوبات الكتابة من خالل معاجل        

  .والصرفية والعروضية  وذلك لتطوير مهارات الطالب يف استخدام سليم للغة كتابة ومشافهة
  :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب

 ، فإن هذا املقرر الدراسي يتسم باألمهية جلميـع  األم باعتبار أن اللغة العربية هي لغة الطالب       
لطالب بصرف النظر عن خططهم املستقبلية، إذ أن اكتساب مهارات قوية يف الكتابة والقراءة يعتـرب                ا

  . أمراً هاماً جلميع الطالب
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التخصــصات الدراســية باجلامعــات والكليــات أو املعاهــد الــيت ميكــن للطــالب االلتحــاق هبــا بعــد   

  : دراستهم هلذا املقرر
ــسبها الطــالب مــن    ــيت يكت ــارات ال ــرر ســتعدهم ملواصــلة    إن امله  خــالل دراســتهم هلــذا املق

دراستهم العليا يف أي جمـال آخـر قـد خيتارو�ـه، إال أ�ـه يعتـرب مهمـاً علـى وجـه اخلـصوص للدراسـات                            
اجلامعيــة يف جمــاالت األدب العربـــي، والرتبيــة، واحلقــوق، والـــصحافة أو أي مهنــة أخــرى تتطلـــب       

  . اكتساب مهارات  الكتابة  أو املخاطبة
  :ن القادرون على تدريس هذا املقرراملعلمو
  .اللغة العربيةمعلمو  -
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 Engage with Englishاالتصال باإلجنليزية : اسم املقرر الدراسي                     

  )أ( اللغة اإلجنليزية :املادة الدراسية                              
              احلادي عشر   :الصف                                              

  حصص  ) ٦ ( :عدد احلصص يف االسبوع             
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ :العام الذي سيطرح فيه املقرر     

  
  :وصف خمتصر للمقرر 

هذا املقرر مصمم لتوفري الفرصة للطالب لتعزيز اللغة اإلجنليزية اليت تعلموها طوال فـرتة دراسـتهم هلـا                  
   ).English for Me(يف إطار منهج  األساسيشر من الصف األول وحتى الصف العا

  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي 
    إن اهلــدف العــام مــن هــذا املقــرر الدراســي هــو رفــع مــستويات اللغــة اإلجنليزيــة لــدى الطــالب إىل   

ويركّـز  . مستوى يكون مفيداً هلـم يف سـياقات متنوعـة سـواء كا�ـت مهنيـة أو اجتماعيـة أو أكادمييـة                     
ــة تتمركــز حــول الطالــب    وهنالــك عــشر . املنــهج علــى مهــارات االتــصال يف بيئــة تعلــم �ــشطة وفعال

ويركّـز  . وحدات دراسية تغطي عشرة موضوعات حيتوي كل منها على مخـسة موضـوعات فرعيـة              
كــل موضــوع فرعــي علــى جمموعــة مــشرتكة مــن مهــارات اللغــة مثــل القــراءة واإل�ــصات واملخاطبــة     

غة واملفردات اللغوية ، على أن تتكامل هذه املهارات مع بعضها البعض كلمـا كـان          والكتابة وقواعد الل  
  . ذلك مناسباً

  :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب 
     يــساعد هــذا املقــرر الدراســي يف إعــداد الطــالب جلميــع جمــاالت الدراســة يف مؤســسات التعلــيم 

 وذلك مـن خـالل تزويـدهم بأساسـيات اسـتخدام اللغـة اإلجنليزيـة يف        العايل  أو يف االلتحاق بأي مهنة  
  . الدراسة أو يف مواقع العمل
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التخصــصات الدراســية باجلامعــات والكليــات أو املعاهــد الــيت يمكــن للطــالب االلتحــاق هبــا بعــد  

  :دراستهم هلذا املقرر 
 سـتُعد الطـالب للدراسـة يف مجيـع           إن املهارات اليت يتم تنميتها لدى الطالب من خـالل هـذا املقـرر             

مؤســسات التعلــيم العــايل الــيت تــستخدم اللغــة اإلجنليزيــة كلغــة تــدريس، أو االلتحــاق بتخــصص لغــة  
  .  إجنليزية

  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر
   .معلمو مادة اللغة االجنليزية 
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  ل اللغة اإلجنليزية عاملنا من خال: اسم املقرر الدراسي                     
"                                                                                    Our World Through English "

  )ب( اللغة اإلجنليزية :املادة الدراسية                              
     ادي عشر    احل:الصف                                              

  حصص  ) ٦ ( :عدد احلصص يف األسبوع             
        ٢٠٠٧/٢٠٠٨ :العام الذي سيطرح فيه املقرر     

  
  : وصف خمتصر للمقرر 

     هــذا املقــرر الدراســي مــصمم لتزويــد الطــالب بالفرصــة لتعزيــز اللغــة اإلجنليزيــة الــيت تعلموهــا يف     
عاملنـا مـن خـالل اللغـة        " التعلـيم العـام والـذين درسـوا مقـرر           الصفوف من الرابع  إىل العاشـر مبـدارس          

 ويطرح  هذا املقـرر أيـضاً علـى الطـالب القـادمني مـن الـصف العاشـر األساسـي الـذين                        ."اإلجنليزية
ــرر   ــي  " درســوا مق ــة ألجل ــاجون إىل  " English for Meاللغــة اإلجنليزي ــذين حيت ــز ووال ــة تعزي تقوي

    .مستوياهتم يف اللغة اإلجنليزية
  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي

          إن اهلدف العام من هذا املقـرر الدراسـي هـو رفـع مـستويات اللغـة اإلجنليزيـة لـدى الطـالب إىل                        
ويركّـز  . مستوى يكون مفيداً هلـم يف سـياقات متنوعـة سـواء كا�ـت مهنيـة أو اجتماعيـة أو أكادمييـة                     

تابة و القراءة مـع تركيـز أكـرب علـى تكثيـف اسـتخدام املفـردات                 املنهج على تنمية  اللغة من خالل الك       
الـيت مت  " عاملنـا مـن خـالل اللغـة اإلجنليزيـة       " ويستخدم هذا املقرر �فس املواد اخلاصة مبقـرر            .اللغوية

  وتتم إتاحة الفرصة للطـالب لتطـوير قـدراهتم اللغويـة             .استخدامها يف الصفوف السابقة  بتوسع أكرب      
   .قرر وذلك باستخدام مواد أخرى عرب  الدراسة الذاتيةخارج متطلبات امل
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  : وتشتمل املوضوعات اليت يتضمنها املقرر على
 الكتابة املقار�ة  •

 اختيار جمل للموضوعات  •

 مطويات إعال�ية وكتابة �صوصها  •

 كتابة عن األحداث واالحتفاالت  •

 مقدمة إىل الشعر اإلجنليزي  •

 مقاالت وصفية  •

 ة وطلبات االلتحاق بدراسة أو عمل كتابة السري الذاتي •

  مقابالت   •
  :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب 

     يــساعد هــذا املقــرر الدراســي يف إعــداد الطــالب جلميــع جمــاالت الدراســة يف مؤســسات التعلــيم 
اإلجنليزيـة يف  العايل  أو يف االلتحاق بأي مهنة وذلك مـن خـالل تزويـدهم بأساسـيات اسـتخدام اللغـة         

  . الدراسة أو يف مواقع العمل
التخصــصات الدراســية باجلامعــات والكليــات أو املعاهــد الــيت يمكــن للطــالب االلتحــاق هبــا بعــد  

  :دراستهم هلذا املقرر 
     إن املهارات اليت يتم تنميتها لدى الطالب من خـالل هـذا املقـرر سـتُعد الطـالب للدراسـة يف مجيـع                   

  . لعايل اليت تستخدم اللغة اإلجنليزية كلغة تدريسمؤسسات التعليم ا
  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر

   .معلمو مادة اللغة اإلجنليزية 
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  " Our World Through English"عاملنا من خالل اللغة اإلجنليزية  :     اسم املقرر الدراسي 

  )ب( اللغة اإلجنليزية :    املادة الدراسية        
   الثا�ي عشر  :      ف           الص

  حصص  ) ٦ ( :  عدد احلصص يف األسبوع
        ٢٠٠٨/٢٠٠٩ :  العام الذي سيطرح فيه املقرر

  
  : وصف خمتصر للمقرر 

     هــذا املقــرر الدراســي مــصمم لتزويــد الطــالب بالفرصــة لتعزيــز اللغــة اإلجنليزيــة الــيت تعلموهــا يف     
عاملنـا مـن خـالل      "  مبدارس التعلـيم العـام والـذين درسـوا مقـرر              احلادي عشر  الصفوف من الرابع  إىل      

   ."اللغة اإلجنليزية
  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي

          إن اهلدف العام من هذا املقـرر الدراسـي هـو رفـع مـستويات اللغـة اإلجنليزيـة لـدى الطـالب إىل                        
ويركّـز  . مهنيـة أو اجتماعيـة أو أكادمييـة       مستوى يكون مفيداً هلـم يف سـياقات متنوعـة سـواء كا�ـت               

املنهج على تنمية  اللغة من خالل الكتابة و القراءة مـع تركيـز أكـرب علـى تكثيـف اسـتخدام املفـردات                        
الـيت مت  " عاملنـا مـن خـالل اللغـة اإلجنليزيـة       " ويستخدم هذا املقرر �فس املواد اخلاصة مبقـرر            .اللغوية

  وتتم إتاحة الفرصة للطـالب لتطـوير قـدراهتم اللغويـة             .وسع أكرب استخدامها يف الصفوف السابقة  بت     
   .خارج متطلبات املقرر وذلك باستخدام مواد أخرى عرب  الدراسة الذاتية

  : وتشتمل املوضوعات اليت يتضمنها املقرر على
  يف تسلسل تارخيي ةكتابة السري الذاتي •
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 كتابة املقاالت الوصفية والتفسريية  •

 )األسباب واآلثار(ة املفردات اللغوي •

 . الكتابة احلرة •

 الكتابة املنطقية •

 السرد وحكي القصص  •

 تكوين قصص من الصور  •

  مقاالت الرأي •
  :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب 

     يــساعد هــذا املقــرر الدراســي يف إعــداد الطــالب جلميــع جمــاالت الدراســة يف مؤســسات التعلــيم 
اللتحاق بأي مهنة وذلك مـن خـالل تزويـدهم بأساسـيات اسـتخدام اللغـة اإلجنليزيـة يف        العايل  أو يف ا  

  . الدراسة أو يف مواقع العمل
التخصــصات الدراســية باجلامعــات والكليــات أو املعاهــد الــيت يمكــن للطــالب االلتحــاق هبــا بعــد  

  :دراستهم هلذا املقرر 
خـالل هـذا املقـرر سـتُعد الطـالب للدراسـة يف مجيـع                إن املهارات اليت يتم تنميتها لدى الطالب من         

  . مؤسسات التعليم العايل اليت تستخدم اللغة اإلجنليزية كلغة تدريس
  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر

   .معلمو مادة اللغة اإلجنليزية 
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  . الرياضيات البحتة:اسم املقرر
  .  الرياضيات:املادة الدراسية

  . احلادي عشر:الصف
    حصص ٥  :عدد احلصص يف األسبوع

   ٢٠٠٨ /٢٠٠٧: العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

يهدف هذا املقرر  إىل تقديم مواضيع أكثر تطـورا للموضـوعات الـيت درسـها                : وصف خمتصر للمقرر  
الطالب يف الصفوف السابقة، لذلك مت اختيار موضوعات هذا الكتاب بعناية �ظـرا لالهتمـام العـاملي                 

ة، وملــا هلــا مــن أثــر بــالغ يف تنميــة القــدرات العقليــة يف حتليــل املواقــف وتفــسريها، وحــل  هبــا مــن جهــ
  . املشكالت، إضافة إلمكا�ية االستفادة منها يف بعض مناحي احلياة

التباديـل والتوافيـق،    :  حيتوي املقرر على  املوضـوعات التاليـة        :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي    
حيــث مت . دائريــة، املتتاليــات واملتسلــسالت، اهلندســة الفراغيــة، الــدوال االحتمــاالت، الــدوال ال

عرض هذه املوضوعات يف املقرر مـن حيـث أ�ـشطته ومتارينـه وتدريباتـه وطـرق معاجلاتـه املختلفـة                     
  .على أساس أن التعلم يزداد عمقا وأصالة عندما يتفاعل املتعلم مع املادة التعليمية

 املقرر  على هتيئة الطالب للدراسة العليا يف أ�شطة هادفـة تنفـذ بـشكل                      وتُركّز  مواضيع وأ�شطة         
فردي أو مجاعي، لتستخلص منها األفكار، ومت ربط التدريبات واألمثلة بصلة مباشرة حبياة الطالب       

  .ما أمكن ذلك، مدعما بالصور الالزمة لتقريب املفاهيم ألذهان الطالب
 مجيع أ�واع الوظائف اليت حتتـاج إىل اسـتخدام          :سي هلا الطالب  الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدرا     

  .الرياضيات
التخصــصات الدراســية باجلامعــات والكليــات واملعاهــد الــيت ميكــن للطــالب االلتحــاق هبــا بعــد      

  .كليات التقنيةال – كليات العلوم – كليات الرتبية – كليات اهلندسة :دراستهم هلذا املقرر
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  :تدريس هذا املقرراملعلمون القادرون على 

  .معلمو مادة الرياضيات 
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  . الرياضيات البحتة:اسم املقرر
  .  الرياضيات:املادة الدراسية

  . الثا�ي عشر:الصف
   حصص ٥   :عدد احلصص يف األسبوع

   ٢٠٠٩ /٢٠٠٨ :  العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

  للموضـوعات الـيت درسـها        يهدف هذا املقرر  إىل تقديم مواضيع أكثر تطورا        : وصف خمتصر للمقرر  
الطالب يف الصفوف السابقة، لذلك مت اختيار موضـوعات هـذا املقـرر بعنايـة �ظـرا لالهتمـام العـاملي            
هبــا مــن جهــة، وملــا هلــا مــن أثــر بــالغ يف تنميــة القــدرات العقليــة يف حتليــل املواقــف وتفــسريها، وحــل   

  . ياةاملشكالت، إضافة إلمكا�ية االستفادة منها يف بعض مناحي احل
النـهايات واالتـصال،    :  حيوي املقرر على  املوضـوعات التاليـة        :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي    

التفاضل وتطبيقاته، االحتمال واإلحصاء، التكامل وتطبيقاته، اهلندسة التحليلية للـدائرة، القطـوع            
ــشطته ومتارينــه   . املخروطيــة ــه حيــث مت عــرض هــذه املوضــوعات يف املقــررمن حيــث أ�  وتدريبات

وطرق معاجلاته املختلفة على أساس أن التعلم يزداد عمقا وأصـالة عنـدما يتفاعـل املـتعلم مـع املـادة                     
  .التعليمية

      وتركز مواضيع وأ�شطة املقرر على هتيئة الطالب للدراسـة العليـا يف أ�ـشطة هادفـة تنفـذ بـشكل          
ت واألمثلة بصلة مباشرة حبياة الطالب فردي أو مجاعي، لتستخلص منها األفكار، ومت ربط التدريبا      

  . ما أمكن ذلك، مدعما بالصور الالزمة لتقريب املفاهيم ألذهان الطالب
 مجيع أ�واع الوظائف اليت حتتـاج إىل اسـتخدام          :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب       

  .الرياضيات
  



-٦٤- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

 ميكــن للطــالب االلتحــاق هبــا بعــد   التخصــصات الدراســية باجلامعــات والكليــات واملعاهــد الــيت  
  .كليات التقنيةال – كليات العلوم – كليات الرتبية – كليات اهلندسة :دراستهم هلذا املقرر

  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر
  .معلمو مادة الرياضيات 



-٦٥- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  )تطبيقات يف االقتصاد والتجارة(الرياضيات التطبيقية: اسم املقرر الدراسي
  رياضيات:  الدراسيةاملادة

   احلادي عشر:الصف 
   حصص ٥ : عدد احلصص يف األسبوع

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨: العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

  :وصف خمتصر للمقرر
ــاة املختلفــة       مــن معــارف  ،جــاء املقــرر متمــشيا مــع فلــسفة ربــط املنــاهج التعليميــة مبتطلبــات احلي

 فكــان ارتبــاط ، التعلــيم وتوســيع مــصادرهومهــارات تنــسجم واالجتاهــات احلديثــة يف تنويــع منــاهج 
حمتوى املقرر مالزما ملتطلبات سـوق العمـل يف املهـن وقطـاع األعمـال وكـذلك بالنـسبة للموضـوعات            

 ٦ حيث أشتمل الكتـاب بفـصليه علـى    ،الرياضية اليت عوجلت يف صورة تطبيقات اقتصادية وجتارية   
 املعــامالت يف  ،والربجمــة اخلطيــة   املتباينــات  ،األســس واللوغاريتمــات : وحــدات دراســية وهــي  

  . تأسيس املشاريع الصغرية، املتتاليات واملتسلسالت، مقدمة يف مبادى االقتصاد،األسواق املالية
  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي

اعتمـــد املقـــرر  يف بنائـــه علـــى الرتكيـــز علـــى الـــتعلم الـــذاتي املتـــضمن للنقـــد والتحليـــل وإصـــدار    
 ، للتعلم التعاو�ي مساحة واسعة من خـالل تنفيـذ األ�ـشطة العمليـة املتـضمنة               وكذلك كان ،األحكام

 والـيت تتطلـب أحيا�ـا النـزول لـسوق           ،واملشاريع املقرتحة يف الكتاب ذات العالقة باملواضـيع املعاجلـة         
  .يف االقتصاد والتجارةختصاص العمل وجهات اال

  :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب
. األغلب مجيع أ�واع الوظائف اليت ال تتطلب درجات علمية جامعيةيف
  



-٦٦- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

التخصــصات الدراســية باجلامعــات والكليــات أو املعاهــد الــيت ميكــن للطــالب االلتحــاق هبــا بعــد   
  :دراستهم هلذا املقرر

  . الدراسات املصرفية، إحصاء،�تاج وتسويقإ، اقتصاد،إدارة أعمال،احملاسبة
  : تدريس هذا املقرراملعلمون القادرون على

 معلمو الرضيات، معلمون حيملون شهادة العلوم االقتصادية ودرسـوا بعـض مـساقات الرياضـيات               •
 . واحلاصلون على مؤهل تربوي



-٦٧- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  )تطبيقات يف االقتصاد والتجارة(الرياضيات التطبيقية: اسم املقرر الدراسي
  رياضيات: املادة الدراسية

   الثا�ي عشر:الصف 
   حصص ٥ : سبوععدد احلصص يف األ

   ٢٠٠٨/٢٠٠٩: العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

  :وصف خمتصر للمقرر
يهدف هذا املقرر  إىل ترمجة فلسفة ربط املناهج التعليمية مبتطلبات احلياة املختلفـة ومـا تـشمله مـن                    

 فقـد ارتـبط   ،معارف ومهارات تنسجم واالجتاهات احلديثة يف تنويع مناهج التعليم وتوسيع مصادره 
توى الكتاب مبتطلبات سوق العمل فيمـا يتعلـق بـاملهن وقطاعـات األعمـال املختلفـة حيـث يـشمل                     حم

 التباديـــل ،احملاســـبة يف املؤســـسات األعمـــال :  وحـــدات دراســـية وهـــي ٦املقـــرر بفـــصليه علـــى 
 إدارة  ، اإلحـصاء واالحتمـاالت    ، اإل�تاج والتـسويق يف املؤسـسة األعمـال        ، الدفع والتأمني  ،والتوافيق

تطبيقـات خمتلفـة يف     : حيث مت إدخال مواضيع جديدة يف الوحدات املعروضة مثـل         . ارد البشرية املو
  .التأمني واملشاركة يف التأمني وغري ذلك
  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي

 وذلـك مـن خـالل       ،     يركّز هذا املقرر على التعلم الذاتي املتضمن للنقد والتحليل وإصدار األحكام               
 والـيت   ، واملـشاريع املقرتحـة ذات العالقـة باملواضـيع املتناولـة فيـه             ،األ�شطة العمليـة املتـضمنة    تنفيذ  

  . تتطلب أحيا�ا  النزول لسوق العمل املرتبط مبجاالت االقتصاد والتجارة
  :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب
. ع األعمال أو املهن اإل�سا�ية أو املاليةيعد هذا املقرر الطالب لاللتحاق مبهن يف جماالت قطا

  



-٦٨- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

التخصــصات الدراســية باجلامعــات والكليــات أو املعاهــد الــيت ميكــن للطــالب االلتحــاق هبــا بعــد   
  :دراستهم هلذا املقرر

  . الدراسات املصرفية، إحصاء،�تاج وتسويقإ، اقتصاد،إدارة أعمال،احملاسبة
  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر

 علمو الرضيات، معلمون حيملون شهادة العلوم االقتصادية ودرسـوا بعـض مـساقات الرياضـيات              م •
 . واحلاصلون على مؤهل تربوي

  



-٦٩- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  الفيزياء : اسم املقرر الدراسي 
   العلوم: املادة الدراسية

  احلادي عشر                  :       الصف
   حصص ٤    :عدد احلصص يف األسبوع

   ٢٠٠٨ /٢٠٠٧:  فيه املقررالعام الذي سيطرح 
  

 يعترب هذا املقرر الدراسي مقدمة لدراسة الفيزياء بصورة متخصصة يف :وصف خمتصر للمقرر 
 علم احلركة ، والديناميكا، –وحيتوي هذا املقرر على دراسة موضوعات يف امليكا�يكا . املستقبل

  . وبقاء الطاقة، )الزخم(واحلركة الدورية ، والقوى، وااالت، وكمية احلركة 
 يزود هذا املقرر الطالب املهتمون بدراسة العلوم مبقدمة : املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي

: وسينظّم املقرر يف أربع وحدات دراسية وهي . أكادميية يف الفيزياء من حيث احملتوى واملهارات
 والقوى، وكمية احلركة وحفظ علم احلركة والديناميكا، احلركة الدائرية واملنتظمة، ااالت

ويستخدم الطالب سلسلة من األ�شطة لتنمية فهمهم للجوا�ب ذات الصلة مبوضوعات مثل . الطاقة
املتجهات وقياس احلركة، احلركة الدورية للنوابض والبندوالت، متجهات احلركة والقوى واحلركة 

الطاقة /ملغناطيسية، و�ظرية الشغلاملدارية، والقوى اليت توجد يف جماالت اجلاذبية والكهربية وا
  . وسيصمم احملتوى حبيث يعد الطالب لدراسات متقدمة يف العلوم. حسب صلتها بكمية احلركة

  : الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب
يضاً     تتطلب مجيع املهن والوظائف ذات الصلة بالعلوم مثل الطب واهلندسة ومعظم املهن التقنية وأ

وينمي هذا املقرر قدرات الطالب يف التفكري .  معرفة أساسية بالفيزياء تتطلباجليولوجيا اليتمهن 
ويعترب هذا املقرر الدراسي بداية  عملية إعداد . الناقد فيما يتعلق باملعلومات والعمليات العلمية

اً جلميع الطالب من حيث تطوير الطالب لدراسة العلوم يف مرحلة التعليم العايل ، إال أ�ه سيكون مفيد
  . فهمهم ملفهوم احلركة
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التخصصات الدراسية باجلامعات و الكليات أو املعاهد اليت يمكن للطالب االلتحاق هبا بعد 

  : دراستهم هلذا املقرر
     الطالب الذين يكملون دراسة هذا املقرر ومقررات العلوم األخرى سيكو�ون معدين إعداداً 

  .  التخصصات العلمية يف مؤسسات التعليم العايلجيداً لدراسة
  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر

املعلمون الذين درسوا الفيزياء كتخصص رئيس أو فرعي ستتوفر هلم اخللفية العلمية لدراسة  •
 . هذا املقرر



-٧١- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  الفيزياء : اسم املقرر الدراسي 
   العلوم: املادة الدراسية

   عشر                  الثا�ي:       الصف
   حصص ٤    :عدد احلصص يف األسبوع

   ٢٠٠٩ /٢٠٠٨:  العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

 يعترب هذا املقرر الدراسي مقدمة لدراسة الفيزياء بصورة متخصصة يف :وصف خمتصر للمقرر 
وت والضوء، وحيتوي هذا املقرر على دراسة موضوعات يف الديناميكا احلرارية، والص. املستقبل

  . والكهرومغناطيسية، والفيزياء الذرية
 يزود هذا املقرر، باالشرتاك مع الرياضيات البحتة،  الطالب : املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي

وسينظّم . املهتمون باخللفية الضرورية لدراسة الفيزياء بصورة أكادميية يف مؤسسات التعليم العايل
الديناميكا احلرارية، واألمواج وسلوكياهتا، واإلشعاع :  دراسية وهي املقرر يف أربع وحدات

ويستخدم الطالب سلسلة من األ�شطة لتنمية فهمهم . الكهرومغناطيسي، والفيزياء الذرية
للجوا�ب ذات الصلة مبوضوعات مثل بقاء الطاقة ،   ودرجة التعادل احلراري ، تكوين وا�تشار 

 مكو�ات الطيف الكهرومغناطيسي، وطبيعة الذرة وطاقة الصوت والضوء، والعالقات بني
  . وسيصمم احملتوى حبيث يعد الطالب لدراسات متقدمة يف العلوم. اجلزيئات الذرية

  : الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب
التقنية وأيضاً     تتطلب مجيع املهن والوظائف ذات الصلة بالعلوم مثل الطب واهلندسة ومعظم املهن 

وينمي هذا املقرر قدرات الطالب يف التفكري الناقد فيما . مهن اجليولوجيا معرفة أساسية بالفيزياء
ويعترب هذا املقرر الدراسي بداية  عملية إعداد الطالب . يتعلق باملعلومات والعمليات العلمية
  .لدراسة العلوم يف مرحلة التعليم العايل
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اجلامعات و الكليات أو املعاهد اليت يمكن للطالب االلتحاق هبا بعد التخصصات الدراسية ب
  : دراستهم هلذا املقرر

     الطالب الذين يكملون دراسة هذا املقرر ومقررات العلوم األخرى سيكو�ون معدين إعداداً 
 مثل الطب واهلندسة والعلوم جيداً لدراسة التخصصات العلمية يف مؤسسات التعليم العايل

  .تطبيقية  يف كليات العلومال
  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر

املعلمون الذين درسوا الفيزياء كتخصص رئيس أو فرعي ستتوفر هلم اخللفية العلمية لدراسة  •
 . هذا املقرر

  
  



-٧٣- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  األحياء  : اسم املقرر الدراسي
  العلوم : املادة الدراسية

                احلادي عشر              :الصف
    حصص٤  :عدد احلصص يف األسبوع

         ٢٠٠٨ / ٢٠٠٧  :العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

 يعترب هذا املقرر الدراسي مقدمة لدراسة األحياء بصورة متخصصة يف :وصف خمتصر للمقرر 
، وحيتوي هذا املقرر على دراسة موضوعات عن تداول املادة يف أ�ظمة الكائنات احلية. املستقبل

  .  وتبادل املادة يف الكائنات احلية، والتنوع احليوي، وعمليات حيوية يف النبات
  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي 

    يزود هذا املقرر الطالب املهتمون بدراسة العلوم مبقدمة أكادميية يف علم األحياء من حيث احملتوى 
تداول املادة يف أ�ظمة الكائنات :  دراسية هي وحيتوي هذا املقرر على أربع وحدات. واملهارات

ويستخدم . احلية ، وتبادل املادة يف الكائنات احلية، والتنوع احليوي، وعمليات حيوية يف النبات
الطالب سلسلة من األ�شطة لتنمية فهمهم للجوا�ب ذات الصلة مبوضوعات مثل دورة املادة، وآليات 

 العامة املستخدمة يف تصنيف احليوا�ات يف رتب وفئات، تبادل الغازات، والتغذية ، واخلصائص
وسيصمم احملتوى حبيث يعد الطالب لدراسات . وأيضاً تشكل النباتات ووظائف أعضائها

  .   متقدمة يف العلوم
  : الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب

طب واهلندسة ومعظم املهن التقنية وأيضاً     تتطلب مجيع املهن والوظائف ذات الصلة بالعلوم مثل ال
وينمي هذا املقرر قدرات . املهن يف جماالت علم احلياة والعلوم البيئية معرفة أساسية باألحياء
ويعترب هذا املقرر الدراسي . الطالب يف التفكري الناقد فيما يتعلق باملعلومات والعمليات العلمية
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التخصصات الدراسية باجلامعات و الكليات أو املعاهد اليت يمكن للطالب االلتحاق هبا بعد 
  : دراستهم هلذا املقرر
 إعدادهم األحياء ليتم يكملون دراسة هذا املقرر سيستمرون يف دراسة مقرر      الطالب الذين

  . لدراسة التخصصات العلمية يف جماالت علوم احلياة يف مؤسسات التعليم العايل
  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر

 لدراسة املعلمون الذين درسوا األحياء كتخصص رئيس أو فرعي ستتوفر هلم اخللفية العلمية •
 . هذا املقرر

  
  
  



-٧٥- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  األحياء  : اسم املقرر الدراسي
  العلوم : املادة الدراسية

        الثا�ي  عشر                     :الصف
    حصص٤  :عدد احلصص يف األسبوع

         ٢٠٠٩ / ٢٠٠٨  :العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

لدراسة األحياء بصورة متخصصة يف  يعترب هذا املقرر الدراسي مقدمة :وصف خمتصر للمقرر 
وحيتوي هذا املقرر على دراسة موضوعات عن عمليات اخلاليا، . مؤسسات التعليم العايل

  .  واجلينات، ومقاومة األمراض، والتوازن البيئي
  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي 

علمية اليت متكنهم من دراسة األحياء     يزود هذا املقرر الطالب املهتمون بدراسة األحياء باخللفية ال
تأيض اخلاليا : وحيتوي هذا املقرر على أربع وحدات دراسية هي . يف مؤسسات التعليم العايل

ويستخدم الطالب . ، واجلينات، واالتزان ومقاومة األمراض، والتوازن البيئي)البناء واهلدم(
وعات مثل الطاقة ومعاجلة املادة، سلسلة من األ�شطة لتنمية فهمهم للجوا�ب ذات الصلة مبوض

وآليات الوراثة، واحملافظة على االتزان عرب االستجابات النفسية والتطعيم ضد األمراض ، والقوى 
ويصمم احملتوى حبيث يعد الطالب لدراسات متقدمة يف علوم . البيئية اليت تؤثر على التوازن البيئي

  .   األحياء
  : ر الدراسي هلا الطالبالوظائف واملهن اليت يعد املقر

    تتطلب مجيع املهن والوظائف ذات الصلة بالعلوم مثل الطب أو التقنيات الطبية وأيضاً علوم احلياة  
وينمي هذا املقرر قدرات الطالب يف التفكري الناقد فيما يتعلق . والبيئة معرفة أساسية باألحياء
رر الدراسي بداية  عملية إعداد الطالب لدراسة ويعترب هذا املق. باملعلومات والعمليات العلمية



-٧٦- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

ا بعد التخصصات الدراسية باجلامعات و الكليات أو املعاهد اليت يمكن للطالب االلتحاق هب
  : دراستهم هلذا املقرر

     الطالب الذين يكملون دراسة هذا املقرر سيتم إعدادهم لدراسة التخصصات العلمية يف 
 مثل الطب واهلندسة والعلوم التطبيقية  يف كليات جماالت علوم احلياة يف مؤسسات التعليم العايل

   .العلوم
  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر

ون الذين درسوا األحياء كتخصص رئيس أو فرعي ستتوفر هلم اخللفية العلمية لدراسة املعلم •
 . هذا املقرر

  
  



-٧٧- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  الكيمياء  : اسم املقرر الدراسي
      العلوم:املادة الدراسية

  احلادي عشر                    :       الصف
   حصص ٤  :عدد احلصص يف األسبوع

          ٢٠٠٨ /٢٠٠٧:  العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

يعترب هذا املقرر الدراسي مقدمة لدراسة الكيمياء بصورة متخصصة يف : وصف خمتصر للمقرر 
االحتاد (وحيتوي هذا املقرر على دراسة موضوعات عن الروابط الكيميائية . املستقبل
      .، وكيمياء احملاليل، واحلسابات الكيميائية، ومقدمة يف الكيمياء العضوية)الكيميائي

  : املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي
يزود هذا املقرر الطالب املهتمون بدراسة العلوم مبقدمة أكادميية يف علم الكيمياء من حيث     

الروابط الكيميائية : وحيتوي هذا املقرر على أربع وحدات دراسية هي . احملتوى واملهارات
. واحلسابات الكيميائية، ومقدمة يف الكيمياء العضوية، وكيمياء احملاليل، )االحتاد الكيميائي(

ويستخدم الطالب سلسلة من األ�شطة لتنمية فهمهم للجوا�ب ذات الصلة مبوضوعات مثل الروابط 
بني الذرات، والقوى بني اجلزيئات، وسلوك اجلزيئات يف احملاليل، والتنبؤ بالنواتج والكميات 

 ذرات ١٠اسية للمركبات العضوية اليت حتتوي على أقل من للتفاعالت الكيميائية، والبنيات األس
  .   وسيصمم احملتوى حبيث يعد الطالب لدراسات متقدمة يف العلوم. كربون ووظائف هذه املركبات

  : الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب
ت اهلندسة الكيميائية ومعظم تتطلب مجيع املهن والوظائف ذات الصلة بالعلوم مثل الطب وتقنيا    

وينمي هذا املقرر . املهن التقنية وأيضاً املهن يف جماالت العلوم البيئية معرفة أساسية بالكيمياء
ويعترب هذا املقرر . قدرات الطالب يف التفكري الناقد فيما يتعلق باملعلومات والعمليات العلمية



-٧٨- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

التخصصات الدراسية باجلامعات و الكليات أو املعاهد اليت يمكن للطالب االلتحاق هبا بعد 
  : دراستهم هلذا املقرر

ون دراسة هذا املقرر ومقررات العلوم األخرى سيكو�ون معدين إعداداً      الطالب الذين يكمل
  .جيداً لدراسة التخصصات العلمية يف مؤسسات التعليم العايل

  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر
املعلمون الذين درسوا الكيمياء كتخصص رئيس أو فرعي ستتوفر هلم اخللفية العلمية لدراسة  •

 . هذا املقرر

  



-٧٩- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  الكيمياء  : اسم املقرر الدراسي
  العلوم : املادة الدراسية

  الثا�ي عشر                    :       الصف
   حصص ٤  :عدد احلصص يف األسبوع

          ٢٠٠٩ /٢٠٠٨:  العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

اء يف مؤسسات يعترب هذا املقرر الدراسي مقرراً إعدادياً لدراسة الكيمي: وصف خمتصر للمقرر 
وحيتوي هذا املقرر على موضوعات الكيمياء الكهربائية، واألمحاض والقواعد، . التعليم العايل

      .والتوازن الكيميائي، و الكيمياء احلرارية
  : املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي 

سة الكيمياء يف يزود هذا املقرر الطالب املهتمون بدراسة العلوم باخللفية الضرورية لدرا    
األكسدة واالختزال : وحيتوي هذا املقرر على أربع وحدات دراسية هي . مؤسسات التعليم العايل

ويستخدم الطالب . ، وكيمياء األمحاض والقواعد، واالتزان الكيميائي، والكيمياء احلرارية
ختزال، واالاألكسدة سلسلة من األ�شطة لتنمية فهمهم للجوا�ب ذات الصلة مبوضوعات مثل 

. والطالء الكهربائي، و�ظرية الربو�ستد، واألدلة واملعايرة، وقاعدة لوشتيلية ،معدالت التفاعل
  .   وسيصمم احملتوى حبيث يعد الطالب لدراسات متقدمة يف العلوم

  : الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب
وم مثل الطب وتقنيات اهلندسة الكيميائية ومعظم تتطلب مجيع املهن والوظائف ذات الصلة بالعل    

وينمي هذا املقرر . املهن التقنية وأيضاً املهن يف جماالت العلوم البيئية معرفة أساسية بالكيمياء
ويعترب هذا املقرر . قدرات الطالب يف التفكري الناقد فيما يتعلق باملعلومات والعمليات العلمية

 الطالب لدراسة العلوم يف مؤسسات التعليم العايل ، إال أ�ه سيكون إلعدادالدراسي بداية عملية 
  . مفيداً جلميع الطالب من حيث تطوير فهمهم بقضايا املادة والبيئة اليت تؤثر على كل فرد



-٨٠- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  
التخصصات الدراسية باجلامعات و الكليات أو املعاهد اليت يمكن للطالب االلتحاق هبا بعد 

  : دراستهم هلذا املقرر
   الطالب الذين يكملون دراسة هذا املقرر ومقررات العلوم األخرى سيكو�ون معدين إعداداً   

 مثل الطب واهلندسة والعلوم جيداً لدراسة التخصصات العلمية يف مؤسسات التعليم العايل
  . كليات العلومالتطبيقية يف

  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر
يمياء كتخصص رئيس أو فرعي ستتوفر هلم اخللفية العلمية لدراسة املعلمون الذين درسوا الك •

 . هذا املقرر



-٨١- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

    العلوم والتقا�ة : اسم املقرر الدراسي
  العلوم : املادة الدراسية

         احلادي عشر                      :الصف
    حصص٤ : عدد احلصص يف األسبوع

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨: العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

يدرس الطالب موضوعات ذات صلة حبياهتم اليومية  ويتعلمون كيف تؤثر :   خمتصر للمقرروصف
ويتضمن هذا املقرر الدراسي موضوعات مثل السالمة يف التعامل مع املواد . العلوم على حياهتم

  .     الكيميائية، والسالمة البيئية، واخليارات الصحية، وموضوعات ذات صلة بالطاقة
  :م حملتوى املقرر املخطط العا

وحيتوي هذا املقرر على أربع وحدات دراسية . لعلوم يف مادة اعمليةالتطبيقات ال  بالتقا�ةيقصد    
ويستخدم الطالب . البيئة، واأل�ظمة احليوية، والسالمة الكيميائية، واستخدامات الطاقة: هي 

 التلوث، والزيادة يف إعداد سلسلة من األ�شطة لتنمية فهمهم للجوا�ب ذات الصلة مبوضوعات مثل
وسيصمم احملتوى حبيث يعد الطالب الختاذ . السكان، املواد السامة، وزيادة الطلب على الطاقة

  .   قرارات مدروسة تتعلق خبياراهتم الشخصية املستقبلية يف هذه ااالت
  : الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب

وينمي هذا املقرر . املهن والوظائف بعض املعرفة بالعلوم وطرق التفكري العلميتتطلب معظم أ�واع    
وال يعد هذا املقرر . قدرات الطالب يف التفكري الناقد فيما يتعلق باملعلومات والعمليات العلمية

الدراسي الطالب لدراسة العلوم أو الطب أو اهلندسة مبؤسسات التعليم العايل، إال أ�ه مصمم 
اص للطالب الذين يسعون لاللتحاق بوظائف خارج إطار التخصصات املشار إليها بشكل خ

  .أعاله



-٨٢- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  
التخصصات الدراسية باجلامعات و الكليات أو املعاهد اليت يمكن للطالب االلتحاق هبا بعد 

  : دراستهم هلذا املقرر
 العلوم البيئية يف      الطالب الذين يكملون دراسة هذا املقرر ميكنهم االستمرار يف دراسة مقرر

الصف الثا�ي عشر، ثم االلتحاق بتخصصات أخرى غري التخصصات العلمية يف مؤسسات التعليم 
  .العايل

  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر
الذين املعلمون املتخصصون يف مواد األحياء أو الكيمياء أو الفيزياء أو املواد العلمية األخرى  •

 .  العلمية لدراسة هذا املقررتوجد لديهم اخللفية

  



-٨٣- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  العلوم البيئية   : اسم املقرر الدراسي 
  العلوم : املادة الدراسية

  الثا�ي عشر :       الصف
    حصص٤ : عدد احلصص يف األسبوع

   ٢٠٠٨/٢٠٠٩  :العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

مون كيف تؤثر العلوم  يدرس الطالب موضوعات ذات صلة حبياهتم اليومية  ويتعل: وصف خمتصر 
ويتضمن هذا املقرر الدراسي موضوعات مثل سالمة وسائل النقل، والوقاية من . على حياهتم

  .     األمراض، وعلم الوراثة، وعلم املناخ
  :  املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي 

ربع وحدات دراسية وحيتوي هذا املقرر على أ.     يزود هذا املقرر الطالب بتطبيقات عملية للعلوم
ويستخدم الطالب سلسلة من األ�شطة . النقل، واألمراض، والوراثة، والتغريات املناخية: هي 

لتنمية فهمهم للجوا�ب ذات الصلة مبوضوعات مثل فيزياء التصادم، ومسببات األمراض والوقاية 
توى حبيث يعد وسيصمم احمل. منها، والصفات واخلصائص املوروثة، والتغريات البيئية الكو�ية

.   الطالب الختاذ قرارات مدروسة تتعلق خبياراهتم الشخصية املستقبلية يف هذه ااالت
تتطلب معظم أ�واع املهن والوظائف بعض : الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب

 التفكري الناقد فيما وينمي هذا املقرر قدرات الطالب يف. املعرفة بالعلوم وطرق التفكري العلمي
وال يعد هذا املقرر الدراسي الطالب لدراسة العلوم أو الطب . يتعلق باملعلومات والعمليات العلمية

أو اهلندسة مبؤسسات التعليم العايل، إال أ�ه مصمم بشكل خاص للطالب الذين يسعون لاللتحاق 
  .بوظائف خارج إطار التخصصات املشار إليها أعاله

  



-٨٤- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

دراسية باجلامعات و الكليات أو املعاهد اليت يمكن للطالب االلتحاق هبا بعد التخصصات ال
  : دراستهم هلذا املقرر

     الطالب الذين يكملون دراسة هذا املقرر الدراسي ميكنهم االلتحاق بتخصصات أخرى غري 
  .التخصصات العلمية يف مؤسسات التعليم العايل

  :قرراملعلمون القادرون على تدريس هذا امل
الذين املعلمون املتخصصون يف مواد األحياء أو الكيمياء أو الفيزياء أو املواد العلمية األخرى  •

 . اخللفية العلمية لدراسة هذا املقررتوجد لديهم 
 



-٨٥- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

   هذا وطين يف السرية احلضارية لعمان:سم املقرر الدراسي ا
  . الدراسات االجتماعية:املادة الدراسية 

  .احلادي عشر: الصف 
   حصتان  :عدد احلصص يف األسبوع 

   ٢٠٠٧/٢٠٠٨:   العام الذي سيطرح فيه املقرر 
  

  :وصف خمتصر للمقرر
          هــــذا املقــــرر مــــصمم لتعريــــف الطــــالب بــــالتطور التــــارخيي للحــــضارة والثقافــــة العما�يــــة   

  . ويغطي اجلوا�ب التارخيية واجلغرافية واالقتصادية والسياسية واإلدارية
  :ام حملتوى املقرر الدراسي املخطط الع

         اهلــدف العــام هلــذا املقــرر هــو  رفــع مــستوى إدراك الطــالب ومعرفتــهم بــبالدهم مــن خــالل           
  : مقاربة متكاملة ومرتابطة للموضوعات التالية

ــا  • ــر ذلـــك     -اجلغرافيـ ــا وأثـ ــا يف ذلـــك تضاريـــسها ومناخهـ ــة مبـ ــا اجلغرافيـ ــان ومساهتـ ــع عمـ  موقـ
 . على اتمع العما�ي

 .   تطور اتمع العما�ي منذ عصور ما قبل اإلسالم وحتى الوقت احلاضر-لتاريخ ا •

 .  سلطنة عمان جمتمع يفاألسرة  العالقات االجتماعية ودور –البعد االجتماعي  •

 .  املنتجات العما�ية واألسواق وتاريخ التنمية االقتصادية-البعد االقتصادي  •

 املتميــز  للــسلطنة وحتــافظ   الثقــايفالــيت تــربز الــرتاث     املؤســسات واأل�ــشطة  -البعــد الثقــايف   •
 . عليه
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  .  الدولة العصرية ومؤسساهتا اإلدارية-البعد اإلداري  •
  :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب 

يـــساعد هـــذا املقـــرر يف إعـــداد الطـــالب  جلميـــع جمـــاالت الدراســـة يف مؤســـسات التعلـــيم العـــايل  
ــائ  ــن والوظـ ــصلةف أو املهـ ــاالت      ذات الـ ــل يف جمـ ــسعون للعمـ ــذين يـ ــالب الـ ــة الطـ ــصفة خاصـ  ، وبـ

ــدريس ، أو  ــسياحةالتــــ ــال    واآلثار و،الــــ ــاع األعمــــ ــاك ،  أو قطــــ ــيد األمســــ ــة، أو صــــ   الزراعــــ
   .اخلاص،أو األعمال اليدوية احلرفية

التخصـــصات الدراســـية باجلامعـــات والكليـــات أو املعاهـــد الـــيت ميكـــن للطـــالب االلتحـــاق هبـــا   
  :تهم هلذا املقرر بعد دراس

املهـــارات الـــيت تـــتم تنميتـــها مـــن خـــالل دراســـة هـــذا املقـــرر ســـتُعد الطـــالب للدراســـة يف مجيـــع    
التـــــــــــاريخ (مؤســـــــــــسات التعلـــــــــــيم العـــــــــــايل يف جمـــــــــــال الدراســـــــــــات االجتماعيـــــــــــة  

  )،واجلغرافيا،وعلم االجتماع،واالقتصاد،والزراعةوالسياحة
  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر

  . الدراسات االجتماعيةمعلمو -
 .معلمو التاريخ -

  .معلمو اجلغرافيا -
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  ) هذا وطين يف العراقة واد( الدراسات االجتماعية  :اسم املقرر الدراسي 
  . الدراسات االجتماعية:املادة الدراسية 

  .الثا�ي عشر: الصف 
   حصتان  :عدد احلصص يف األسبوع 

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩: العام الذي سيطرح فيه املقرر 
  

  :وصف خمتصر للمقرر
       هـــذا املقـــرر الدراســـي مـــصمم لتزويـــد الطـــالب باملعرفـــة حـــول التطـــور احلـــضاري لـــسلطنة     
ــم        ــاج وعلــ ــل واإل�تــ ــة والعمــ ــاريخ و البيئــ ــال التــ ــوعات يف جمــ ــة موضــ ــالل دراســ ــن خــ ــان مــ عمــ

  االجتماع والسياحة إضافة إىل جمموعة مواضيع هتم الوطن واملواطن
  :قرر الدراسي املخطط العام حملتوى امل

        اهلـــدف العـــام هلـــذا املقـــرر هـــو  رفـــع مـــستوى إدراك الطـــالب ومعرفتـــهم بـــبالدهم ، و تكـــوين 
اجتاهــــات اجيابيــــة  حنــــو العمــــل واإل�تــــاج  لتحقيــــق التنميــــة علــــى املــــستوى الوطين،إضــــافة إىل 

  . تعزيز جا�ب املواطنة لدى الطلبة
ــارخيي   .١ ــان :  اجلا�ـــب التـ ــالمي لعمـ ــاريخ اإلسـ ــان    التـ ــربات عمـ ــضة وخـ ــصر النهـ ــى عـ  حتـ

 .احلضارية

مكو�ـــات البيئـــة العما�يـــة ودور الـــسلطنة يف اســـتدامتها ،     :  البيئـــي : اجلا�ـــب اجلغـــرايف   .٢
 .كما تطرق هذا اجلا�ب إىل املياه والسكان والتحضر يف السلطنة

ــاعي   .٣ ــب االجتمـ ــه ،      : اجلا�ـ ــيت تواجهـ ــتغريات الـ ــشئته واملـ ــا�ي ، وتنـ ــشباب العمـ ــاول الـ تنـ
 .ة الدولة وبراجمها املخصصة للشباب ، إضافة إىل أمهية اتمع املد�يوأ�شط
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ــصادي   .٤ ــب االقتـ ــستقبلها يف     : اجلا�ـ ــتدامتها ومـ ــا واسـ ــبل تطويرهـ ــسياحة ، وسـ ــاول الـ تنـ
الــــسلطنة ، كمــــا تطــــرق هــــذا اجلا�ــــب إىل موضــــوع العمــــل واإل�تــــاج وأمهيــــة اإلعــــداد   

ــة االهت   ــراك االجتمـــاعي وكيفيـ ــا تطـــرق   العلمـــي واملهـــين يف احلـ ــا�ي ، كمـ ــاملنتج العمـ ــام بـ مـ
 .إىل املشاريع الصغرية واخلصخصة

 تـــدرجت فيـــه املواضـــيع مـــن العامليـــة  ةلقـــد مت تنـــاول تلـــك املوضـــوعات مبقاربـــة مواطنيـــ  .٥
إىل احملليـــة ، لكـــي يـــدرك الطلبـــة الوضـــع الـــراهن الـــذي يعايـــشو�ه علـــى املـــستوى العـــاملي   

  .والوطين
  :راسي هلا الطالب الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الد

ــيم      ــة يف مؤســـسات التعلـ ــاالت الدراسـ ــع جمـ ــداد الطـــالب  جلميـ ــرر يف إعـ ــذا املقـ            يـــساعد هـ
 ، وبــــصفة خاصــــة الطــــالب الــــذين يــــسعون للعمــــل يف  ذات الــــصلةالعــــايل أو املهــــن والوظــــائف 

جمــــــاالت التــــــدريس ، والتــــــاريخ، والدراســــــات البيئيــــــة ، وعلــــــم االجتمــــــاع، واخلدمــــــة        
   .ية، وقطاع األعمال اخلاصة، و السياحةاالجتماع

التخصـــصات الدراســـية باجلامعـــات والكليـــات أو املعاهـــد الـــيت ميكـــن للطـــالب االلتحـــاق هبـــا   
  :بعد دراستهم هلذا املقرر 

ــع            ــرر ســتُعد الطــالب للدراســة يف مجي ــذا املق ــن خــالل دراســة ه ــها م ــتم تنميت ــيت ت ــارات ال      امله
البيئـــــة ، وعلـــــم االجتمـــــاع ، ( الدراســـــات االجتماعيـــــة مؤســـــسات التعلـــــيم العـــــايل يف جمـــــال

  ..) .واخلدمة االجتماعية ، والسياحة ،   والعمل اخلاص
  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر

  .معلمو الدراسات االجتماعية -
  .معلمو التاريخ -
 .معلمو اجلغرافيا -
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   املهارات احلياتية :اسم املقرر الدراسي
  .ملهارات احلياتيةا: املادة الدراسية

  .احلادي عشر: الصف
  حصتان : عدد احلصص يف األسبوع

٢٠٠٨ /٢٠٠٧:العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

  :وصف خمتصر للمقرر
       هذا املقرر مصمم لتوفري الفرصة للطالب لتنمية وتطوير  املهارات الشخصية واالجتماعية 

وسيخصص وقت كبري يف إطار .  يف جمتمعاهتمومهارات العمل الضرورية ليكو�وا مواطنني فاعلني
  . هذا املقرر  لالستكشاف املهين للطالب
  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي

  :     يركّز هذا املقرر على تنمية مهارات احلياة اليومية من خالل دراسة
 الروابط األسرية  •

 السالمة يف مواقع العمل •

 اختيار املهن والوظائف  •

 عمل مهارات ال •

ويتعلم الطالب التفاعل اإلجيابي واملنتج ملواجهة التحديات اليت تقابلهم يف حياهتم الشخصية 
  . واالجتماعية واملهنية
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  :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب
     يزود هذا املقرر الطالب بأساسيات احلصول على وظيفة أو االلتحاق بالدراسة يف مؤسسات 

عليم العايل يف مجيع ااالت حيث أ�ه ينمي املهارات األساسية جلميع املهن والتخصصات الت
  .  الدراسية

التخصصات الدراسية باجلامعات والكليات أو املعاهد اليت ميكن للطالب االلتحاق هبا  بعد 
  :دراستهم املقرر

ستُعد الطالب للدراسة جمال العلوم        املهارات اليت يتم تنميتها لدى الطالب من خالل هذا املقرر 
  . الصحية والرتبية وعلم النفس واالجتماع والتوجيه املهين واإلرشاد األسري

  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر
 .)١٠ - ٥(معلمو املهارات احلياتية بالصفوف  -

  .املعلمون الذين تدربوا تدريباً خاصاً لتدريس مادة املهارات احلياتية -
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   املهارات احلياتية :اسم املقرر الدراسي
  .املهارات احلياتية: املادة الدراسية

  .الثا�ي عشر: الصف
  حصتان: عدد احلصص يف األسبوع

٢٠٠٨/٢٠٠٩:العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

  :وصف خمتصر للمقرر
الجتماعية        هذا املقرر مصمم لتوفري الفرصة للطالب لتنمية وتطوير  املهارات الشخصية وا

وسيخصص وقت كبري يف إطار . ومهارات العمل الضرورية ليكو�وا مواطنني فاعلني يف جمتمعاهتم
  . هذا املقرر  لالستكشاف املهين للطالب
  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي

  :     يركّز هذا املقرر على تنمية مهارات احلياة اليومية من خالل دراسة
 رعاية الطفولة •

 حة الشخصية الص •

 التنمية املهنية  •

 مشروع تطبيقي  •

ويتعلم الطالب التفاعل اإلجيابي واملنتج ملواجهة التحديات اليت تقابلهم يف حياهتم الشخصية 
  . واالجتماعية واملهنية
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  :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب
يفة أو االلتحاق بالدراسة يف مؤسسات      يزود هذا املقرر الطالب بأساسيات احلصول على وظ

التعليم العايل يف مجيع ااالت حيث أ�ه ينمي املهارات األساسية جلميع املهن والتخصصات 
  .  الدراسية

التخصصات الدراسية باجلامعات والكليات أو املعاهد اليت ميكن للطالب االلتحاق هبا  بعد 
  :دراستهم املقرر

تنميتها لدى الطالب من خالل هذا املقرر ستُعد الطالب للدراسة يف جمال        املهارات اليت يتم 
  . العلوم الصحية والرتبية وعلم النفس واالجتماع والتوجيه املهين واإلرشاد األسري

  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر
 .)١٠ - ٥(معلمو املهارات احلياتية بالصفوف  -

  . خاصاً لتدريس مادة املهارات احلياتيةاملعلمون الذين تدربوا تدريباً -
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  )The Project( املشروع -منهج البحث  : اسم املقرر الدراسي
  املعلوماتية   : املادة الدراسية

  والثا�ي عشر  احلادي عشر :   الصف
حـصة واحـدة تُنفـذ كـل أسـبوعني يف غرفـة احلاسـوب أو مركـز مـصادر                    : عدد احلصص يف األسبوع   

  ).Laptopة صفية واستخدام أجهزة احلواسيب احملمولة أو أي غرف(التعلم 
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩،  ٢٠٠٧/٢٠٠٨:  العام الذي سيطرح فيه املقرر

  
يهدف هـذا املقـرر إىل إكـساب الطـالب مهـارات االستقـصاء ووسـائل                : وصف خمتصر للمقرر  

 إليهـا، كمـا   البحث املختلفة اليت متكنـهم مـن الوصـول إىل مـصادر املعلومـات الـيت يرغبـون يف الوصـول                 
ــم إعــداد       يكــسبهم مهــارات احلــوار واختيــار املوضــوعات الــيت تنمــي قــدراهتم واجتاهــاهتم ومــن ث

  .  املشروعات مستخدمني منهجية علمية يف ذلك
واملقرر عبارة عن عملية مستمرة من مراجعة ملهارات البحث وتطبيقها يف دراسة فردية للصفني            

ادي عشر يكتسب الطالب قدراً أكرب من الفهم ملهارات         احلادي عشر والثا�ي عشر؛ ففي الصف احل      
البحــث، ويف الــصف الثــا�ي عــشر يطلــب إىل كــل طالــب بــشكل فــردي أو مجــاعي إعــداد مــشروع  
مستقل، وال يرتبط املشروع ارتباطاً مباشراُ مبادة دراسية بعينها أو مبقرر دراسي حمدد إال أ�ـه ميكـن     

  . أن يكون امتداداً ألي منها
  : لعام حملتوى املقرر الدراسياملخطط ا

     يقــدم منــهج البحــث للطــالب التوجيهــات الــيت متكنــهم مــن إعــداد مــشروعات مــن اختيــارهم 
يتعلمون من خالهلا كيفية ممارسة الـتعلم الفـردي املـستقل ويعرفـون الفوائـد الـيت ميكـن أن جينوهنـا مـن                        

طــالب ألن يربهنــوا علــى تنميتــهم إن أحــد أهــداف مــادة املــشروع يتمثــل يف إتاحــة الفرصــة لل. ذلــك
وميكن تقـسيم حمتـوى     . لقدراهتم الذاتية يف ممارسة التعلم بصورة مستقلة يعتمدون فيها على أ�فسهم          

ففــي البدايــة سيكتــسب الطــالب قــدراً أكــرب مــن الفهــم لطبيعــة  : هــذا املقــرر الدراســي إىل قــسمني
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  : ي هلا الطالبالوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراس
ــستقلة، واالضــطالع        ــصورة م ــاج إىل إجــراء البحــوث ب ــيت حتت ــواع الوظــائف واملهــن ال ــع أ�    مجي

وميكن للطالب أيضاً تطبيق ما يتعلمو�ه مـن هـذا املقـرر يف مواقـف            . مبسؤولية ختطيط العمل وإدارته   
  .   التعلم الذاتي األخرى سواء كان ذلك مبكان العمل أو املنزل

لدراســية باجلامعــات و الكليــات أو املعاهــد الــيت يمكــن للطــالب االلتحــاق هبــا بعــد التخصــصات ا
املقرر  : دراستهم هلذا 

   إن املفاهيم واملهارات البحثية اليت يكتسبها الطالب أثناء دراستهم هلذا املقرر مفيدة للطـالب            
  . يف مجيع التخصصات يف مؤسسات التعليم العايل

  :ريس هذا املقرراملعلمون القادرون على تد
معلمو أي مادة دراسية ومعلمو مركز مصادر التعلم الذين تسمح جداول حصـصهم بتـدريس               *

هذا املقرر وذلك بعد اجتيازهم لدورة تدريبية يف جمـال منـهج البحـث ، ويفـضل املعلمـني احلاصـلني                     
.على درجة املاجستري
  :  مالحظات إضافية

 احلادي عشر والثا�ي عشر مبعـدل حـصة واحـدة كـل                يستمر تدريس هذا املقرر طوال الصفني        
ويبدأ املقرر بسلسلة من مواقف التعلم اليت يشارك فيها مجيع طالب يف الغرفـة              . أسبوعني لكل صف  

الصفية حبيث يفهمون طبيعة املشروعات اليت ينفذوهنا كمتطلب من متطلبـات التخـرج ويتقنـون مـن                 
ويتمثـل دور املعلـم يف هـذه املرحلـة          . اء والبحـث  خالهلا بعض مفاهيم ومهارات عمليات االستقص     

وحاملـا حيـدد الطـالب      . يف تنظيم حلقات تعلم ميارس الطالب من خالهلا مهام تعلم ذات صفة عامة            
املوضــوعات الــيت ســتتمحور مــشروعاهتم حوهلــا ويعرفــون طبيعــة الدراســات أو البحــوث الــيت          
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  االقتصادية  اجلغرافيا :سم املقرر الدراسي ا
  .جغرافيا/  الدراسات االجتماعية :املادة الدراسية 

  احلادي عشر : الصف 
  .حصص) ٤ (:عدد احلصص يف األسبوع 

  ٢٠٠٨ / ٢٠٠٧: العام الذي سيطرح فيه املقرر 
  

  :وصف خمتصر للمقرر
ــاً      ــا معـ ــربط االقتـــصاد باجلغرافيـ ــوعات الـــيت تـ ــة املوضـ ــرر مـــصمم للطـــالب لدراسـ ــذا املقـ         هـ
مثـــــل املـــــوارد الطبيعيـــــة والزراعـــــة والـــــصناعة والنقـــــل واالتـــــصاالت والتجـــــارة الدوليـــــة         

  . والسياحة
  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي 

       يعــــرض املقــــرر للعديــــد مــــن املوضــــوعات ذات الــــصلة باجلغرافيــــا االقتــــصادية ، معــــززة         
 ويـــدرس الطـــالب .قتـــصاديبـــاخلرائط ،  واجلـــداول والرســـومات والـــصور لتحليـــل النـــشاط اال  

ــشاط            ــع وحــدات دراســية ذات صــلة بالن ــشطة ، أرب ــى األ� ــائم عل ــاو�ي الق ــتعلم التع ــن خــالل ال م
  : االقتصادي هي

   .املوارد الطبيعية •

  .الزراعة والصناعة •

 .النقل واالتصاالت والتجارة الدولية •

 .السياحة •

  :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب 
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 ، والــــصناعة، قطــــاع  النقــــل ، والتجــــارة ، والــــسياحة ، واالتــــصاالت ، ومــــشروعات الزراعــــة
  .األعمال الصغرية

التخصـــصات الدراســـية باجلامعـــات والكليـــات أو املعاهـــد الـــيت ميكـــن للطـــالب االلتحـــاق هبـــا   
  :بعد دراستهم هلذا املقرر 

ــتُعد              ــرر سـ ــذا املقـ ــة هـ ــالل دراسـ ــن خـ ــها مـ ــتم تنميتـ ــيت تـ ــارات الـ ــة يف    املهـ ــالب للدراسـ  الطـ
التعـــدين ، والـــصناعة ، والتجـــارة، (مؤســـسات التعلـــيم العـــايل يف جمـــاالت اجلغرافيـــا االقتـــصادية  

   .)وقطاع النقل، والسياحة، واالتصاالت
  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر

  معلمو  اجلغرافيا  -
  جتماعية  االدراساتالمعلمو   -
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  فيا والتقنيات احلديثة اجلغرا:سم املقرر الدراسي ا
  .جغرافيا/  الدراسات االجتماعية :املادة الدراسية 

  .   الثا�ي عشر:الصف 
  حصص  ) ٤:(عدد احلصص يف األسبوع 

  ٢٠٠٩ /٢٠٠٨: العام الذي سيطرح فيه املقرر 
  

  :وصف خمتصر للمقرر
حيـــث هـــذا املقـــرر الدراســـي مـــصمم ليـــدرس الطـــالب بعـــض اجلغرافيـــا وارتباطهـــا بالتقنيـــات   

ــرائط ،           ــم اخلـ ــن رسـ ــا ، وفـ ــم اجلغرافيـ ــور علـ ــن تطـ ــوعات عـ ــة  وموضـ ــات احلديثـ ــضمن التقنيـ يتـ
  .و�ظم املعلومات ، واالستشعار عن بعد

  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي 
يــــساعد املقــــرر الطلبــــة علــــى اكتــــساب املعــــارف واملهــــارات والقــــيم فيمــــا يتعلــــق          

يــات احلديثــة ، حيــث حيتــوي املقــرر علــى املوضــوعات       باجلوا�ــب اجلغرافيــة الــيت تــسا�دها التقن   
  :اآلتية  

  .تطور اجلغرافيا وعلم اخلرائط -
اخلــــــرائط الرقميــــــة ، وكيفيــــــة رمسهــــــا واســــــتخدامها ، واســــــتخدام احلاســــــوب يف  -

 .إ�تاجها

 .�ظم املعلومات اجلغرافية ، مفهومها ، ومكو�اهتا وتطبيقاهتا -

  .ه اجلغرافيةاالستشعار عن بعد وتطوره ومكو�اته وتطبيقات -
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  :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب 
  . رسام اخلرائط

  .حملل صور جوية
  مساح أراضي

  .حملل �ظم معلومات جغرافية
  استشاري ختطيط ميدا�ي

التخصـــصات الدراســـية باجلامعـــات والكليـــات أو املعاهـــد الـــيت ميكـــن للطـــالب االلتحـــاق هبـــا   
  :بعد دراستهم هلذا املقرر 

ــة يف مؤســـسات       ــرر تُعـــد الطـــالب للدراسـ ــذا املقـ ــها مـــن خـــالل هـ ــتم تنميتـ ــارات الـــيت تـ         املهـ
ــات       ــم املعلومــ ــاري ، و�ظــ ــيط املعمــ ــرائط، و التخطــ ــم  اخلــ ــن رســ ــاالت فــ ــايل يف جمــ ــيم العــ التعلــ

  . اجلغرافية ، ومسح األراضي،  وختطيط اتمعات احمللية، واهلندسة
  :ذا املقرراملعلمون القادرون على تدريس ه

  معلمو اجلغرافيا  •
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   تاريخ احلضارة اإلسالمية :سم املقرر الدراسي ا
  تاريخ /  الدراسات االجتماعية:املادة الدراسية 

  .احلادي عشر: الصف 
  حصص  ) ٤(:عدد احلصص يف األسبوع 

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨: العام الذي سيطرح فيه املقرر 
  

  :     وصف خمتصر للمقرر
ــرر  ــذا املقـ ــصميم هـ ــة     مت تـ ــصلة بالثقافـ ــوعات ذات الـ ــة املوضـ ــالب لدراسـ  الدراســـي للطـ

ــززة بــــاخلرائط التارخييــــة واجلــــداول والرســــومات والــــصور لتحليــــل     واحلــــضارة اإلســــالمية معــ
.احلضارة اإلسالمية وتفاعلها مع الثقافات األخرى حول العامل

  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي 
ــ     ر إســـــالمية لالجتاهـــــات االقتـــــصادية واالجتماعيـــــة            يتطـــــرق املقـــــرر مـــــن وجهـــــة �ظـــ

ــامل  ــة   . والــــسياسية الــــيت تُــــشكل العــ ــائق تارخييــ وسيــــستخدم الطــــالب �ــــصوص وصــــور ووثــ
  .    ومصادر تعلم أخرى متنوعة

  : ومت توزيع املقرر على أربع وحدات دراسية هي
  أصول احلضارة اإلسالمية وخصائصها وعوامل ازدهارها وتدهورها  .١
  .ة اإلسالميةمظاهر احلضار .٢

 احلضارة اإلسالمية يف آسيا ومراكز احلضارة فيها  .٣

  .أثر احلضارة اإلسالمية يف أوروبا .٤



-١٠١- )م٢٠٠٧ /١٦٠(الرب�امج املعتمد وفق القرار الوزاري رقم 

  :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب 
  .معلمو  دراسات اجتماعية -
  .باحثون تربويون -
 .باحثون اجتماعيون -

 .مؤرخون -

اهـــد الـــيت ميكـــن للطـــالب االلتحـــاق هبـــا  التخصـــصات الدراســـية باجلامعـــات والكليـــات أو املع
  :بعد دراستهم هلذا املقرر 

  .ختصص التاريخ بكلية اآلداب -
  .ختصص دراسات اجتماعية بكلية الرتبية -
 .علوم سياسية -

 .آثار -

 .صحافة وإعالم -

  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر
  .معلمو الدراسات االجتماعية -
  .معلمو التاريخ -
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   العامل من حويل :ي سم املقرر الدراسا
  .تاريخ/  الدراسات االجتماعية :املادة الدراسية 

  .الثا�ي عشر: الصف 
  حصص) ٤:(عدد احلصص يف األسبوع 

  ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨: العام الذي سيطرح فيه املقرر 
  

  :وصف خمتصر للمقرر
يتنــــاول الكتــــاب موضــــوعات حديثــــة ومعاصــــرة تتعلــــق باألحــــداث العامليــــة واملــــتغرية ، ودور 

ــامل ،       اإل ــتغرية يف العـ ــر املـ ــات النظـ ــايف ، ووجهـ ــوع الثقـ ــشرية ، والتنـ ــوارد البـ ــتغالل املـ ــسان يف  اسـ �ـ
  .واحلاجة إىل احلوار

  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي 
يــــستخدم هــــذا املقــــرر الدراســــي األحــــداث املعاصــــرة يف دراســــة العالقــــات واألحــــداث          

  :اب للموضوعات اآلتية  الدولية اليت تُشكل عامل اليوم، ويعرض الكت
ــاريخ ،      - ــة الكـــربى الـــيت غـــريت جمـــرى التـ ــورات التارخييـ ــازات األوائـــل ، والتطـ إجنـ

  .وتأثريها على مستقبل اإل�سا�ية
  .طاقة املستقبل وبدائلها -

ــة مـــن          - ــة الوطنيـ ــة وموقـــع الثقافـ ــة العامليـ ــاملي واألقـــاليم الثقافيـ ــايف العـ ــوع الثقـ التنـ
 .العاملية

 .حتمية احلوار مع اآلخر -

 .الرتاث العاملي ، وجهود احملافظة عليه -
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  .جهود العامل من أجل حياة أفضل -
  :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب 

      يعـــد هـــذا املقـــرر الدراســـي الطـــالب ليقـــوم بدراســـة األحـــداث العامليـــة الـــيت تـــؤثر علـــى            
واطنني إىل أن يكو�ــوا مطلعــني   وحيتــاج مجيــع املــ  . حيــاهتم دراســةً �قديــة وتقــويم هــذه األحــداث     

علــــى هــــذه األحــــداث ليتمكنــــوا مــــن تكــــوين آراء حكيمــــة واختــــاذ قــــرارات صــــائبة حوهلــــا، 
    .والدبلوماسي ، وعامل اآلثارأمهية بعض املهن مثل املؤرخ  إضافة إىل 

التخصـــصات الدراســـية باجلامعـــات والكليـــات أو املعاهـــد الـــيت ميكـــن للطـــالب االلتحـــاق هبـــا   
  :هم هلذا املقرر بعد دراست

ــع          ــرر ســتُعد الطــالب للدراســة يف مجي ــن خــالل دراســة هــذا املق ــها م ــتم تنميت ــيت ت ــارات ال        امله
ــايل   ــيم العـــ ــسات التعلـــ ــل اإلدارة   مؤســـ ــصات مثـــ ــة ،  يف ختصـــ ــار ، والبيئـــ ــسياسة ، واآلثـــ  والـــ

  . واالقتصاد ،  أو أي ختصصات إ�سا�ية ذات صلة
  : املقرراملعلمون القادرون على تدريس هذا

  .معلمو الدراسات االجتماعية ، معلمو التاريخ ، معلمو اجلغرافيا
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   املوسيقية  املهارات  :اسم املقرر الدراسي 
  املوسيقية   املهارات   :املادة الدراسية 

  الثا�ي عشر      حلادي عشر ا :الصف 
   حصص )٤( : عدد احلصص يف األسبوع

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  ،٢٠٠٧/٢٠٠٨: العام  الذي سيطرح فيه املقرر 
  

  : وصف خمتصر للمقرر 
     هذا املقرر مصمم ليمكّن الطالب من استكشاف جماالت متعددة من املعارف والتطبيقات 

  . املوسيقية   مبا يف ذلك تاريخ  و�ظريات املوسيقى وتذوقها ، واملمارسة العملية للعزف واإل�شاد
  : املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي

ويتضمن . ركز هذا املقرر على تنمية املهارات املوسيقية لدى الطالب وتطوير أدائهم فيها  ي
  : املوضوعات اآلتية

 النظريات املوسيقية  •

 األزمنة اإليقاعية  •

 تاريخ املوسيقى واآلالت املوسيقية  •

 الشخصيات املوسيقية من مؤلفني وملحنني  •

  الصوتية األداء العملي والرتبية الصوتية  والتدريبات  •
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  : الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب 
     يوفر هذا املقرر للطالب أساسيات  احلصول على وظائف يف حقل املوسيقى أو ملواصلة 
دراستهم اجلامعية يف جماالت مثل  احلصول على مؤهل يف تدريس مادة املهارات املوسيقية يف 

إلضافة إىل بعض الوظائف األخرى كعازفني يف الفرق املوسيقية الكبرية املدارس العامة واخلاصة ، با
  . أو يف اإلذاعة  والتلفزيون واملسرح

التخصصات الدراسية باجلامعات والكليات أو املعاهد اليت ميكن للطالب االلتحاق هبا بعد 
  دراستهم هلذا املقرر 

 يف جمال املوسيقى إذ  ميكنهم االلتحاق      يعد هذا املقرر الطلبة للدراسة التخصصية املتقدمة
باملعاهد واملراكز املوسيقية والتخصص يف بعض جماالت املوسيقى  املختلفة وأيضاً اال�ضمام  إىل 

   .الفرق املوسيقية
  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر

       معلمو املهارات  املوسيقية
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  لية   الفنون التشكي:اسم املقرر الدراسي
    الفنون التشكيلية  :املادة الدراسية

  احلادي عشر    والثا�ي عشر : الصف 
   حصص )٤( : عدد احلصص يف األسبوع

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩،  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ : العام الذي سيطرح فيه املقرر 
  

  :وصف خمتصر للمقرر
كالعمارة اإلسالمية             هذا املقرر مصمم  لتوفري الفرصة للطالب الستكشاف جماالت متعددة  

و صناعة الفخار، وتصميم امللصقات ، وممارسة الرسم على خمتلف أ�واع املواد واستخدام بر�امج 
   .والفوتوشوب"  Corel Draw" احلاسوب 

  :املخطط العام حملتوى املقرر
. ى اإلبداع           يركز هذا املقرر على  صقل مهارات الطالب وتنمية مواهبهم  الفنية وتشجيعهم عل

ويستخدم الطالب طرق خمتلفة  للرسم واإليضاح والتصميم ، وطرق ثالثية األبعاد لصناعة الفخار 
. سائط فنية متنوعةوويستكشف الطالب من خالل  اكتساهبم  ملهارات بعينها و. وعمل 

يم لوحة إعال�ية وحيتوي هذا املقرر على  وحدات دراسية تغطي تاريخ الفن ، والتعبري الفين ، وتصم
وجتميلها بالزخارف الرتاثية ، باإلضافة إىل اكتساب مهارة استخدام احلاسب اآليل يف عمل 
تصميمات زخرفية مثل بر�امج الفوتوشوب، كما يساهم هذا املنهاج يف تعليم الطلبة بعض املهارات 

  .إل�تاج بعض املشغوالت من اجللد وأشغال املعادن

النماذج
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  :د املقرر الدراسي هلا الطالبالوظائف واملهن اليت يع
يوفر هذا املقرر للطالب أساسيات  احلصول على وظائف يف حقل الفنون التشكيلية  أو ملواصلة 
دراستهم اجلامعية يف جماالت مثل  اإلعالن، وتصميم الديكور الداخلي والفنون اجلميلة، وأيضاً 

  .   تعبري الفيناحلصول على وظيفة تتطلب قدرات إبداعية وقدرات يف جمال ال
التخصصات الدراسية باجلامعات والكليات أو املعاهد اليت ميكن للطالب اإللتحاق هبا بعد 

  :دراستهم هلذا املقرر
  يعد هذا املقرر الطالب لاللتحاق بكليات ومعاهد الرتبية الفنية  و الفنون اجلميلة والديكور 

  . الداخلي واألزياء والتصميم الفين أو التجاري
  :علمون القادرون على تدريس هذا املقررامل
 .معلمو  الفنون التشكيلية •

  .خرجيو  الكليات ختصص التصميم أو الفنون اجلميلة  احلاصلون  على مؤهل تربوي •
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   الرياضة املدرسية :اسم املقرر الدراسي
    الرياضة املدرسية  :املادة الدراسية

  احلادي عشر والثا�ي عشر : الصف 
   حصص)٤( : ألسبوععدد احلصص يف ا

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩،  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ :العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

  :وصف خمتصر للمقرر
      هذا املقرر مصمم لتمكني  الطالب من أن يكو�وا فاعلني رياضياً أثناء ممارستهم ملختلف املهارات                     

  .  الرياضية اخلاصة باأللعاب  الفردية واجلماعية
  :راملخطط العام حملتوى املقر

      يركّز املقرر على تنمية املهارات الرياضية لدى الطالب من خالل تعلم وممارسة خمتلف ضروب 
التمرينات الفنية ، كرة القدم،  مسابقات امليدان : ومن بني موضوعات هذا املقرر  .الرياضة

  . والوعي الصحيالثقافةو، )كرة الطائرة / كرة السلة / كرة اليد ( األلعاب اجلماعية ، اإليقاعية 
  :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب

 أساسيات احلصول على وظائف يف حقل الرياضة وملواصلة      يوفر هذا املقرر الدراسي للطالب 
 أو دراستهم اجلامعية يف جماالت الرياضة وتدريس مادة الرياضة املدرسية أو االحرتاف كرياضيني

  .حمكمني رياضيني
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التخصصات الدراسية باجلامعات والكليات أو املعاهد اليت ميكن للطالب اإللتحاق هبا بعد 
  :دراستهم هلذا املقرر

يمكن للطالب االلتحاق بالكليات واملعاهد الرياضية يف ختصصات  الرتبية الرياضية ، وعلم النفس 
  .فرديةالرياضي، و علم التغذية ، والتدريب لأللعاب اجلماعية واأللعاب ال

  
  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر

  .معلمو  الرياضة املدرسية
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  مقدمة يف تقنية املعلومات : اسم املقرر الدراسي

                            )Introduction to Information Technology(   
  .تقنية املعلومات: املادة الدراسية

  ) ب القادمني من الصف العاشر العامللطال(        احلادي عشر    :الصف
  حصص يف خمترب احلاسوب) ٤( : عدد احلصص يف األسبوع

      ٢٠٠٧/٢٠٠٨:  العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

  :  وصف خمتصر للمقرر 
    يدرس طالب التعليم العام املفاهيم األساسية ومهارات استخدام احلاسوب حبيث يـتم حتـضريهم                  

هـذا املقـرر يؤهـل الطـالب للحـصول مـستقبال علـى شـهادة                . تقنيـة املعلومـات   ملقررات اختيارية يف    
  . )ICDL(الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب 

  :املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي 
هذا املقرر يهيئ الطالب الستخدام احلاسوب كأداة إ�تاج ُتستخدم يف املدرسة واملنزل ويف املهن              

ملقرر يبدأ الطالب بفهم أساسـيات وتـشغيل احلاسـوب ومـن ثـم ينتقلـون            من خالل هذا ا   . املستقبلية
إىل استخدام تطبيقات بعض الربامج مثل معـاجل الكلمـات، واجلـداول احلـسابية، وقواعـد البيا�ـات،                  

  . والعروض التقدميية، واالتصاالت، والرسوم البيا�ية، والرسوم املتحركة، والربجمة البسيطة
املقرر سيؤهلهم ألخذ أي من مواد تقنية املعلومات، كمـا سـيمكنهم مـن              إن جناح الطالب يف هذا      

اختيار موضوع مادة املشروع كامتداد ملا متـت دراسـته يف هـذا املقـرر وتطبيـق املهـارات واملفـاهيم                     
  . اليت اكتسبوها

إحـدى  ) ICDL(سوف يكون احلصول مستقبال على شـهادة الرخـصة الدوليـة لقيـادة احلاسـوب              
  .احة للطالباخليارات املت
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  : الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب
ــة باســتخدامات احلواســيب      ــواع الوظــائف تتطلــب بعــض املعرف ــع أ� ــدرس . يف األغلــب مجي ي

الطــالب يف هــذا املقــرر أساســيات اســتخدام احلاســوب وميــنحهم فرصــة التعــرف علــى اســتخدام   
لكفــاءهتم يف  اــال ميكــن اســتخدامه كــدليل    إ�تــاج الطــالب يف هــذا  . احلاســوب يف مهــن خمتلفــة  

  . احلاسوب يف املهن املستقبليةاستخدام 
التخصــصات الدراســية باجلامعــات و الكليــات أو املعاهــد الــيت يمكــن للطــالب االلتحــاق هبــا بعــد 

  : دراستهم هلذا املقرر
 ـاالت دراسـية     فا�ـه يعتـرب متهيـدا      ،كون هذا املقرر يعد الطالب لدراسة مواد تقنيـة املعلومـات          

تخطــيط احملاســبة، العمــارة، الدراســات املــصرفية، اإلذاعــة، إدارة األعمــال، ال : متقدمــة تتــضمن 
وم اإل�ــسا�ية، ، االقتــصاد، الرتبيــة، اهلندســة، التــصميم اجلرافيكــي، العلــاتمعــي، علــوم الكمبيــوتر

  تــصميم األ�ظمــة،  ، الطــب، املوســيقى، العلــوم الــسياسية، البحــث العلمــي،     الــصحافة، القــا�ون 
  .اخلياطة،  تصميم األزياء والسياحة

  :املعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر
 .أخصائي مكتبات مصادر التعلم  •

 ).ICDL(املعلمون الذين سبق هلم تدريس مقرر الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب  •

 .خرجيني جدد يف احلاسوب من مؤسسة لتدريب املعلمني •

  .لومات يف مدارس احللقة الثا�يةمعلمو تقنية املع •
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   احلاسوب يف االتصاالت واألعمال التجارية : اسم املقرر الدراسي
   تقنية املعلومات: املادة الدراسية

  احلادي عشر          أو            الثا�ي عشر :       الصف
    حصص يف غرفة احلاسوب٤: عدد احلصص يف األسبوع
   ٢٠٠٧/٢٠٠٨:  ررالعام الذي سيطرح فيه املق

  
  :وصف خمتصر للمقرر 

      ســيتعرف الطــالب عــن قــرب علــى تطبيقــات االتــصاالت الــيت تتــوفر يف العــادة يف مؤســسات  
كما سـيتعرفون علـى     . وشركات قطاع األعمال، وسيشعرون بالراحة يف التعامل مع هذه التطبيقات         

  . هم يف هذا القطاعفرص العمل والوظائف ذات الصلة بأجهزة احلاسوب املتاحة أمام
  :  املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي 

ويعاجل هذا  .         مت تصميم هذا املقرر للطالب الذين يرغبون يف االلتحاق بعمل يف قطاع األعمال                    
املقــرر املهــارات واملعــارف اخلاصــة بتطبيقــات احلاســوب الــيت تتوقــع جهــات االســتخدام توفرهــا يف  

إن استخدام تقنيات االتصال الرقمية، وتـدوين املعلومـات وتقوميهـا           . حقون هبا موظفيها الذين قد يلت   
بطريقــة رقميــة، وتنظــيم وعــرض املعلومــات، وأيــضاً تــصميم العــروض اإللكرتو�يــة وتنفيــذها تُعتــرب   

ويكتسب الطالب الثقة أثناء قيامهم بتقويم عملهم باستمرار        . مجيعها مكو�ات هذا املقرر الدراسي    
وتـسمح  . ى كفاءهتم، وليكو�وا أكثر إبداعاً وقياماً باملبادرات الـيت تكتنفهـا املخـاطر       لتحسني مستو 

النظريـة الـيت تـصحبها أ�ـشطة عمليـة للطـالب بتطـوير مهـاراهتم وفهمهـم للتطبيقـات الفنيــة            الدراسـة 
  . املألوفة اليت تتسم بطبيعتها املنتجة
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   :الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب
          يعــد هــذا املقــرر الدراســي الطــالب للــدخول يف عــامل قطــاع األعمــال ســواء كــان ذلــك يف     

إن األعمال املكتبية مثل تلك املرتبطة بالشركات التجاريـة أو        . شركات ومؤسسات صغرية أو كبرية    
جلها هذا املقرر   الصناعية تتطلب من املوظفني أن يكو�وا على معرفة بأ�واع املهارات واملفاهيم اليت يعا            

ويــستفيد أيــضاً الــذين يــودون االلتحــاق مبؤســسات األعمــال الــصغرية كوكــاالت الــسفر   . الدراســي
إن . والسياحة أو العيادات الطبية من املعارف واإلجراءات اليت يتعلموهنا يف هـذا املقـرر الدراسـي               

لتـدريب املتخصـصة    الطالب الذين ينجحون يف هذا املقـرر سـيكو�ون مـستعدين لاللتحـاق بـربامج ا               
  .  اليت تُقدم أثناء اخلدمة أو تلك اليت تقدمها املؤسسات التدريبية

التخصــصات الدراســية باجلامعــات و الكليــات أو املعاهــد الــيت يمكــن للطــالب االلتحــاق هبــا بعــد 
  : دراستهم هلذا املقرر

حملـددة ذات الــصلة         فيمـا يعـد هــذا املقـرر الطـالب لدراســات أكثـر عمقـاً حــول التطبيقـات ا       
باحتياجات جهات االسـتخدام، فـإن املعرفـة واملهـارات الـيت يكتـسبوهنا ميكـن تطبيقهـا يف جمـاالت              

  .  دراسية متعددة بعد التخرج من الصف الثا�ي عشر
  : على تدريس هذا املقررالقادروناملعلمون 

 " )ICDL(الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب " معلمو املقرر الدراسي السابق  •

 . اخلرجيون اجلدد من أقسام احلاسوب يف كليات الرتبية •

 . مبدارس احللقة الثا�ية بالتعليم األساسي املعلومات معلمو مادة تقنية •
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    علم احلاسوب : اسم املقرر الدراسي
 تقنية املعلومات:املادة الدراسية

  احلادي عشر           أو           الثا�ي عشر :       الصف
   حصص يف غرفة احلاسوب ٤: صص يف األسبوععدد احل

   ٢٠٠٩/٢٠١٠:  العام الذي سيطرح فيه املقرر
  

  :  وصف خمتصر للمقرر 
   ينمي الطالب املعارف واملهارات اليت متكنهم من التحكم يف أجهزة احلاسوب من خالل الربجمة بلغـة                   

  . ويتعرفون على الفرص املرتبطة بربجمة احلاسوب. جافا
  :  ام حملتوى املقرر الدراسي املخطط الع

      يبدأ هذا املقرر باستعراض مفاهيم علوم احلاسوب، وميضي قُدماً يف دراسة مراحل تطور 
ويتعلم الطالب الكيفية اليت يتحكم فيها جهاز احلاسوب مبدخالت وخمرجات األجهزة . الربجميات

لموا أ�واع متنوعة من األوامر واأل�واع امللحقة به، وتتعزز لديهم اسرتاتيجيات حل املشكالت كلما تع
  . املختلفة للغة الربجمة جافا

      ويتم استكشاف طبيعة برجمة أي شيء قبل أن يبدأ الطالب العمل مبجموعة من املتغريات، 
ويتعلمون كيفية التحكم يف بنية البيا�ات يف جهاز احلاسوب، كما يتعلمون حول املوضوعات 

  . وحيدد املقرر فرص العمل ذات الصلة بعلوم احلاسوب. جمة احلاسوباألخالقية املرتبطة برب
  : الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب

  الطالب الذين يرغبون يف االلتحاق مبهنة يف جمال احلاسوب جيب أن يفكروا يف اختيار هذا املقرر 
 يتم هبا تصميم تطبيقات احلاسوب الدراسي إذ أ�ه سيزودهم مبعرفة جيدة حول الطريقة اليت

ويهم هذا املقرر . وإعدادها وإدارة مدخالت وخمرجات البيا�ات، وجتربتها ميدا�ياً وتطبيقها
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التخصــصات الدراســية باجلامعــات و الكليــات أو املعاهــد الــيت يمكــن للطــالب االلتحــاق هبــا بعــد 
  : دراستهم هلذا املقرر

ذا املقرر الدراسي على اهتمام الطالب الذين يرغبون يف مواصلة دراساهتم العليا يف سيستحوذ ه   
إن املعارف واملهارات . جماالت ذات صلة باحلاسوب يف معاهد ومؤسسات التعليم العايل

واالجتاهات اليت يتم اكتساهبا من دراسة هذا املقرر ستسمح للطالب بالقيام باختيارات تتصف 
سارات األكادميية اليت يتوجب عليهم إتباعها والتخصصات الدراسية اليت يودون باحلكمة حول امل

  .  االلتحاق هبا
  : القادرون على تدريس هذا املقرراملعلمون

 .) ICDL (معلمو املقرر السابق الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب  •

 . اخلرجيون اجلدد من أقسام احلاسوب بكليات الرتبية •

 . ات مبدارس احللقة الثا�ية بالتعليم األساسيمعلمو تقنية املعلوم •

  :  مالحظات إضافية
             إن هذا املقرر الدراسي هو أحد املقررين الدراسيني االختياريني ملادة تقنية املعلومات اليت 

وسيطرح هذا املقرر فقط يف . ٢٠٠٩/٢٠١٠ستتوفر املصادر اخلاصة به يف العام الدراسي 
وفر هبا معلمون يستطيعون تدريس هذا املقرر ، وتتوفر هبا أيضاً جتهيزات ومرافق املدارس اليت يت

وجيب على الطالب الذين يلتحقون بالتعليم ما بعد األساسي يف العام . لتدريس مواد احلاسوب
 والذين يرغبون يف دراسة هذا املقرر أن يضعوا يف اعتبارهم هذا املقرر ٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراسي 
  .     اليت ميكنهم اختيارها بالصف الثا�ي عشرواد اموعة الثا�ية ضمن مالدراسي 
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التصميم اجلرافيكي  : اسم املقرر الدراسي
  تقنية املعلومات : املادة الدراسية

  احلادي عشر             أو         الثا�ي عشر :       الصف
    حصص يف غرفة احلاسوب٤: عدد احلصص يف األسبوع

٢٠٠٨/٢٠٠٩:  طرح فيه املقررالعام الذي سي   
  

  :  وصف خمتصر للمقرر 
وسيتعرف الطالب على .  مع قوة التقنية الرقمية)Visuals(   يدمج هذا املقرر �ظريات املرئيات 

  . فرص العمل املرتبطة بالتصميم الفين باستخدام أجهزة احلاسوب
  :  املخطط العام حملتوى املقرر الدراسي 

ب استخدام اخلطوط واألشكال واأللوان واملواد األخرى لتوصيل الرسائل        سيستكشف الطال
وسيكتشفون امليزات النسبية . اليت يرجى إيصاهلا إىل املتلقني بفعالية من خالل صور ذات بعدين

لتقنيات التصميم للمواد اإلعالمية املطبوعة وتلك اليت توجد على شبكة املعلومات الدولية 
كما سيستكشفون من خالل . علم الطالب كيفية معاجلة الصور وحتسني �وعيتهاوسيت). اإل�رت�ت(

وسيعد . هذا املقرر التصميمات ثالثية األبعاد مبختلف التقنيات عرب تطبيقات برجميات متقدمة
الطالب مشروعات يستخدمون فيها عمليات فعالة لتكوين الصور واألشكال املتسلسلة واليت ميكن 

كما سيشجعهم على استخدام تقنيات تكوين الصور من . يم املواقع اإللكرتو�يةاستخدامها يف تصم
ويتيح هذا املقرر الدراسي الفرص للطالب . ختطيطها وتنفيذها منظور أخالقي أثناء عمليات

  .       الستكشاف املهن والوظائف املرتبطة بدراسته
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  : الوظائف واملهن اليت يعد املقرر الدراسي هلا الطالب
   إن املفاهيم واملهارات والقيم اليت يتعلمها الطالب يف هذا املقرر ميكن تطبيقها يف أ�واع عديدة من  

إن الطالب الذين يرغبون يف إعداد أ�فسهم للعمل يف جماالت اإلعالن والتسويق واألزياء . املهن
وسيستفيد . ملقرروالفنون والديكور الداخلي أو النشر جيب عليهم التفكري بقوة يف دراسة هذا ا

أيضاً من هذا املقرر الطالب الذين سيلتحقون يف املستقبل مبهن يف جماالت اهلندسة املعمارية 
أما . واهلندسة والرتبية واملهن األخرى اليت تتطلب تبادل األفكار يف صور فنية أو جرافيكية

باحلاسوب سيتمكنون من الطالب الذين يرغبون يف العمل يف صناعة الرتفيه أو الصناعات املرتبطة 
  . استكشاف هذا االجتاه من خالل أحد التحديات اليت يتضمنها هذا املقرر الدراسي

التخصصات الدراسية باجلامعات و الكليات أو املعاهد اليت يمكن للطالب االلتحاق هبا بعد 
  : دراستهم هلذا املقرر

الطالب الذين يرغبون يف . رافيكي     يعد هذا الطالب لدراسات متقدمة يف ختصص التصميم اجل
دراسة أي �وع من أ�واع التصميم أو التخصصات ذات الصلة يف اجلامعة ينصحون بدراسة هذا 

كما أن الطالب الذين سيلتحقون بالكليات واملعاهد اليت تُدرس هبا ختصصات التصميم . 
أما الذين . راستهم هلذا املقررالفين ستتوفر هلم بداية جيدة لدراسة هذه التخصصات من خالل د

املشروعات اليت ينفذوهنا يف إطار بفظوا تحييرغبون يف االلتحاق بسوق العمل بعد التخرج ميكنهم أن 
  .   العملدراستهم هلذا املقرر يف ملفاهتم املهنية وسريهم الذاتية وعرضها على جهات

املقرر

  : ذلكاملعلمون القادرون على تدريس هذا املقرر والذين يرغبون يف
 .) ICDL (معلمو املقرر السابق الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب  •

 .  معلمو الفنون املرئية الذين تتوفر هلم الرغبة يف العمل بأجهزة احلاسوب •

 . اخلرجيون اجلدد من أقسام احلاسوب بكليات الرتبية •

 . معلمو تقنية املعلومات مبدارس احللقة الثا�ية بالتعليم األساسي •
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  :  ت إضافيةمالحظا
   إن هذا املقرر الدراسي هو أحد املقررين الدراسيني االختياريني ملادة تقنية املعلومات اليت 

وسيطرح هذا املقرر فقط يف . ٢٠٠٨/٢٠٠٩ستتوفر املصادر اخلاصة به يف العام الدراسي 
جتهيزات ومرافق املدارس اليت يتوفر هبا معلمون يستطيعون تدريس هذا املقرر ، وتتوفر هبا أيضاً 

وجيب على الطالب الذين يلتحقون بالتعليم ما بعد األساسي يف العام . لتدريس مواد احلاسوب
 والذين يرغبون يف دراسة هذا املقرر أن يضعوا يف اعتبارهم هذا املقرر ٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسي 

   . اختيارها بالصف الثا�ي عشر اليت ميكنهممواد اموعة الثا�ية الدراسي ضمن 
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مت حبمد ا  
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