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 كلمة املشرف العام على ملتقيات املناهج

اكتملت مرحلة من مراحل ملتقيات املناهج "مرحلة التأسيس" انطلقت خالل العاا   حبمد اهلل وتوفيقه؛ 

ها، اكتسبنا خالهلا العديد من اخلربات وتشااركنا فيااا العدياد مان النتاحاات ؛ الا          2344-2341الدراسي 

، ثم تضافر جاود  على كل تيسري وتقدير تكن لوال توفيق اهلل أواًل حيث كان لنا نعم املعني فله احلمد وله الشكر

 املعنيني يف ختطيط امللتقيات مركزيا وميدانيا واملشاركني يف تنفيذها وتطويرها.

كتاباة  من جديد يف  ة نتوسع فياا شيئا يسريا لنتشاركها حنن بعون اهلل ننتقل مناا إىل مرحلة جديدو 

ونشاحذ   ،من املدرسة؛ مرحلة نستحضار فيااا اخلاربة   قصة جديدة من قصص النتاح الرتبوي التشاركي املنطلق 

 املستمر.النوعي فياا اهلمم حنو التطوير 

ي فياه اهتماماات املعنايني    الاذي تلتقا  وامُلانَّمم  من مناذج احلوار الرتبوي املوجاه   إن ملتقيات املناهج أمنوذٌج

ون الصاعوبات الا  تاواجاام خاالل     حتقياق أهادافاا؛ يناقشا   ولتنفيذ املنااهج   املثلى، يتحاورون حول الطرق باملناج

تعاملام مع املاناج وكيامت نكناوا مان تذليلااا  وماا احللاول الا  أبادعوها يف سابيل ذلا    ويقادمون خال اات              

 مرئياتام حول املناج وكيمت يرون أن يكون 

حلَّات لقد أتاحت ملتقيات املناهج خالل مرحلة التأسيس ملا يربو على عشرة آالف مشارك ومشاركة أن يعيشوا 

شاااركوا يف االعااالى علااى يو ،عااربوا عاان قصااص النتاااحيو ،تبااادلوا خالهلااا اخلاارباتناج حااوارا ومناقشااة؛ ويمااع املاا

 .تنفيذه وأساليبمناذج ومعروضات تعرب عن املناج 

"مرحلااة  األوىلاملرحلااة ماان شاااركونا  لالشااكر لكااالص "مرحلااة التوسااع" لنتقااد   اا نسااتال إننااا وحناان 

باااذل حلَّاااات  يلاااة يف التنطااايط والتنَّااايم مااان  مشااااركتام وفعااااليتام، كماااا نشاااكر كااالعلاااى التأسااايس" 

وخناص بشاكرنا مدارسانا     ،والتنفيذ والتقويم يف إدارات التنطيط والتطوير ويف الوحدات اإلدارية املشااركة معااا  

 . نفذت امللتقيات يف تل  املرحلةال 

"مرحلة التوسع" ال  ساتحقق بانذن اهلل املزياد مان      ونؤمل أن يستمر العطاء وينمو خالل مرحلتنا الثانية

 النتائج واملزيد من الرتكيز .من الشراكة واملزيد 

 سدد اهلل اخلطى وبارك يف اجلاود.
 

 وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير
 د. نايف بن هشال الرومي

  



للمرحلة الثانية اإلطار التنظيمي   
 من امللتقيات املدرسية واحمللية للمناهج

 

3 

 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 

 توطئة:
والتاريخ  41234323يف اخلطاب ذي الرقم  والتعليماعُتمد برنامج ملتقى املناهج مبوافقة معالي نائب وزير الرتبية 

 على ثالثة مستويات:ا سنويًّ ىلتقاملاملوافقة على تنفيذ  اعتماد معاليه تضمن؛ وها3/3/2341

 :امللتقى املدرسي )على مستوى املدرسة( املستوى األول. 

  على مستوى اإلدارة التعليمية(. احملليامللتقى  الثاني:املستوى( 

  (مبشاركة ممثلي اإلدارات التعليمية امللتقى املركزي )على مستوى الوزارة الثالث:املستوى. 

 : على عدة مراحلتدرجييا  هاذيفتم تنلي يات املناهج مللتق وقد خطط 

 .(ها2344ااا  2341) املرحلة األوىل : مرحلة التأسيس

مبشاركة تسع   تعليمية، إدارةعددها إحدى عشرة  والتعليملة من إدارات الرتبية التطبيق األولي على عينة ُممثِّ وكان فياا

 .مدارس يف كل إدارة تعليمية مناا، بعدد إ الي قدره تسع وتسعون مدرسة نثل  يع املراحل الدراسية للبنني والبنات

 .(ها2343ااا  2344حلة الثانية : مرحلة التوسع )املر

إىل ساات نفااذة وزيااادة عاادد املاادارس امل، تعليميااة إدارة إىل: مخااس وعشاارينزيااادة يف عاادد اإلدارات التعليميااة املنفااذة وفياااا 

؛ حياث  ، بعادد إ االي قادره أربعمائاة مدرساة نثال  ياع املراحال الدراساية للبانني والبناات           درسة يف كال منااا  عشرة م

هلاااذه املرحلاااة العملياااات التحضاااريية  هاااا2343اااااا 2344الدراساااي العاااا  الفصااال الدراساااي األول  مااان  ماااع بداياااةتنطلاااق 

لياة  املدرساية واحمل  وإجراءات التايئة واالستعداد والتنطيط، ثم تنطلق فعالياات امللتقياات   )املستويني املدرسي واحمللي(

 .يف الفصل الدراسي الثاني من العا  نفسه ثم امللتقى املركزي

 وما بعدها. (ها2343ااا  2343) املرحلة الثالثة : مرحلة االنتشار

 .استنادا إىل نتائج املراحل السابقة ؛إن شاء اهلل تعاىل اوستحدد مالحماا يف حينا

ورغبة في تنظيم العمل واتساقه وتوافقه مع األهداف والمنطلقات، وحفاظًا على درجة مقبولة من اإلتقان   
والجودة فقد تم إعداد اإلطار التنظيمي للملتقيات المدرسية والمحلية للمناهج في المرحلة الثانية كما تم 

خالل المرحلة األولى من ملتقيات المناهج لتوظيف الخبرات من أجل تيسير األداء تطوير الدليل اإلجرائي المعد 
التنفيذي على مستوى اإلدارات التعليمية وإعانتها على ممارسة مهامها، وقيادة أدائها بكفاءة واقتدار دون 

 التنفيذية.أن يخل ذلك بقدرتها على اإلبداع الذي يمكن أن يظهر في العديد من المستويات التخطيطية و
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 :مللتقيات املناهج الفكرة العامة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

املناااهج مااع طططااي ومطااوري مااع بعضااام ويلتقااي فياااا ممثلااو املياادان الرتبااوي منَّمااة  فاار  إتاحااة إن  

إىل نتاائج ملموساة   وحتويلااا  املاناج   نثل خطوة أساسية يف سبيل تفعيل نتائج اخلربات امليدانية ال  نارس تنفياذ 

مد اجلسور وبناء الشراكات وبناء آلية تعاون مستمر؛ من أجال ماناج   وخطوة ضمن خطوات متعددة تستادف  ،األثر

 أفضل وقابل للتدريس والتعلم.

يات املناهج على ثالثة مستويات )مدرسية، وحملية، ومركزية( يادف إىل إتاحة مزياد  وتصميم تنفيذ ملتق

وحتقياق تطلعااتام يف منتتاتاه وكتباه     املناج  تطوير دعم عملياتلمشاركة يف من الفر  ألكرب شرحية ممكنة ل

تصال  ات؛ متعادد االااها  نَّم ُما تطويري حوار إشراكام يف والدراسية ال  ستعود إليام جمددًا ليمارسوا تنفيذها، 

طااالب والطالبااات واهليئااة التعليميااة املدرسااية وايتمااع الرتبااوي وايتمااع الكاابري إىل  مرئيااات املعلمااني واملعلمااات وال

حيث ُيطوَّر املناج، وباالااه املقابال تنقال رساالة املاناج ومتطلباات تنفياذه مان مراكاز تطاويره وتصاميمه إىل بيئاات            

 التنفيذ احلقيقية.

 

   ملتقيات المناهج:

عدة مستويات؛  فينفذ تفي مجال المناهج؛  ةمتخصصُمنظمة؛  ةدوريتربوية  ياتملتق يه
تتمركز حول المدرسة، لتمتد إلى مستويات اإلدارة التعليمية والوزارة، يتاح من خاللها 

لتبادل اآلراء خبراء المناهج مع المعنيين بتنفيذها واإلشراف الميداني عليها؛ مشاركة 
نشر ثقافة المنهج بين المعنيين، وتوحيد األطر المفاهيمية ل والخبرات التربوية

رصد واقع تطبيق المناهج وسبل رفع كفاءتها ، و بالمنهج ذات العالقةالمشتركة 
وتأثيرها، وتحسين أدواتها التعليمية، وتفعيل نقاط القوة ودعمها، وتشخيص نقاط 

 .الضعف والصعوبات وبحث حلولها ومعالجتها
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 املناهج:يات هداف ملتقأ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرعية ال  ميكن حتقيقاا العامة و املناهج إىل حتقيق ذل  من خالل عدد من األهدافيات ملتق تسعىكما 

 ؛ وتتمثل األهداف العامة فيما يلي:متى ما توفرت الفر  املواتية للتنفيذ

 :مللقيات املناهج األهداف العامة

)املنططااون، واملطااورون، واملنفااذون، وايتمااع املتفاعاال مااع املااناج  ترتكااز أهااداف املناااهج حااول دمااج املعناايني باااملناج  

مه، وتقدماه  صامِّ طاه الاوزارة وتُ  نطِّواملتأثر به( يف عمليات املناج حبسب عبيعة العالقة بني كل منام واملاناج الاذي تُ  

واهليئاة اإلشارافية الا      ويشرف على تعلمه املعلماون واهليئاة التعليمياة واإلدارياة املدرساية      ،ويتعلمه الطالب ،املدرسة

 تقد  الدعم الرتبوي املتنوى لتفعيل التنفيذ األمثل.

 وتتمثل األهداف العامة مللتقيات املناهج يف اآلتي:

، املناااهج وأساااليباا  تنفيااذساارتاتيتيات إ، ااااتوجااتاملناااهج و نشاار ثقافااة املااناج لاادى املعناايني )منطلقااات  .2

 ..(.، العاملية حول املناهجالتوجاات ،  التطوير املستمرعمليات 

 تتطلع ملتقيات المناهج إلى:
تكوين رؤية واقعية شمولية لتطوير المناهج وعمليات تطبيقها وتقويمها بتحقيق 
أكبر قدر من الشراكة الفاعلة مع الميدان التربوي بعامة والمدرسة بخاصة؛ والمجتمع 

والمفتوحة حول قضايا المنهج؛ العام، وتوفير بيئة ثرية للحوار والمناقشة الموجهة 
، وجوانب المتاحة وتفعيل أساليب علمية ُمنظَّمة لجمع المعلومات الميدانية عن الفرص

التميز/نقاط القوة، والمخاطر، ومكامن الخلل/نقاط الضعف، ومناطق التدخل السريع/العالج 
 المبكر، ونوعيته ومستوياته ومراحله؛ لتحسين تطبيق المناهج المطورة.
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حاول املنااهج الدراساية ومشاروعاتاا مباا      توظيمت خاربات املعنايني بااملناج يف تقاديم ت ذياة راجعاة منَّماة         .1

 وتطويرها. ايف حتسينايسام 

وتقاااديم الت ذياااة الراجعاااة بشاااأن املنااااهج   ،نشااار ثقافاااة املاااناجة ماااع املعنااايني مباااا حيقاااق  تعزياااز الشاااراك .4

 .وحتقيق التفاعل املتبادل مع عمليات التطوير املستمر للمناج ،وتنفيذها

 حتسني تنفيذ املناج ورفع مستوى تأثريه مبا حيقق األهداف املرجوة وحيسن التعلم والتعليم.  .3

 وميكن توضيح عالقات األهداف ببعضاا وفق الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 :مللتقيات املناهج الفرعية األهداف

دور الا (؛ بتفعيال  School based developmentالتايئة والنشر ملبااد  التطاوير املعتماد علاى املدرساة )      .2

وفااق خطااة اساارتاتيتية وآلياااات     ؛ عمليااات املااناج  يفواهليئااة اإلداريااة يف املدرسااة    الااب  والطلمعلاام  الفاعاال ل 

 واضحة ومتطورة؛ ال تقمت عند أدوار التنفيذ ايرد للمناج.

 توثيق الشراكة مع امليدان الرتبوي يف جمال عمليات املناج. .1

فتااا إىل امليادان الرتباوي، وحتفياز االااهاات اإلجيابياة حناو تبنيااا،         املساهمة يف نقل توجاات املنااهج وثقا  .4

 .ورفع درجة تأثريها

نشر ثقافة 
 املنهج

تعزيز 
الشراكة مع 
 املعنيني

 تقديم
التغذية 
 الراجعة

حتسني 
املناهج ورفع 
مستوى 
جودتها 
 ومالءمتها

حتسني تنفيذ 
املناهج 
وحتقيق 
 أهدافها

 ميدانيا   مركزيا  
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 أمانة ملتقيات المناهج

 

ساام يف نشار املفااهيم    الا  ت  اااا  يف ايال املدرسي واحمللاي واملركازي   ااا اإلجرائيةتشتيع الدراسات والبحوث  .3

التأسايس للتطاوير الرتباوي    ، ووحتليلااا وتقوميااا وتطويرهاا    واالااهات اجلديادة حاول املنااهج وتطبيقااا    

 وتنفيذه. هعمليات تطويرو املوجاة حنو املناج املعتمد على نتائج األحباث والدراسات

توفري بيئة علمية منَّماة جلماع املعلوماات امليدانياة حاول املنااهج الدراساية مباا حيقاق نقال مرئياات امليادان              .3

 ، ويتضمن ذل :بوي إىل طططي املناهج ومطوريااالرت

امن اخللااال )نقااااف الضاااعمت( والتحاااديات الااا  تواجاااه تطبياااق املنااااهج املطاااورة وسااابل  حتدياااد مكااا (3-2)

 معاجلتاا.

استكشاااف واقااع تطبيااق اخلطاااط الدراسااية ومشااكالت مواءمتاااا ماااع احملتااوى ومتطلبااات تنفياااذ          (3-1)

 املناهج املطورة.

 وضع وتصميم احللول العالجية للمشكالت والصعوبات ال  تواجه تطبيق املناهج املطورة. (3-4)

حتليل املكتسبات الرتبوية املعتمدة على املنااهج املطاورة، وتوثيقااا، وحتدياد سابل تنميتااا ودعمااا         (3-3)

 واحلفاظ علياا.

 حتديد الفر  النمائية وجوانب التميز )نقاف القوة( يف املناهج املطورة وسبل تعزيزها وتنميتاا. (3-3)

ع فعاليتاا وتأثريها، وحتسني إجراءات التحليل املستمر الحتياجات تطبيق مشروعات املناهج، ومتطلبات رف .6

 تطبيقاا وتقومياا.

املشاركة يف تقويم املباادرات التطويرياة واحللاول العالجياة املركزياة املتعلقاة بتطبياق املنااهج املطاورة قبال            .2

 نشرها وأثناء اريباا.

دًا إىل خصائص كل مناقشة احتياجات الفئات املتنوعة من املتعلمني ال  ينب ي للمناهج أن تراعياا استنا .8

مناا ويشمل ذل  الطالب العاديني والطالب ذوي االحتياجات اخلا ة سواء كاانوا مان الفاائقني أو فئاات     

 الرتبية اخلا ة حتقيقًا ملبدأ العناية املتكافئة باملتعلمني.

حتقيااق الرةيااة التكامليااة للمااناج ماان خااالل التقاااء ختصصااات متنوعااة ملناقشااة قضااايا كليااة ذات عالقااة        .3

 مبفاو  املناج وتطبيقه وتكامله كتزء من الربنامج العا  للملتقى.
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 

، وحتليلاااااا، ومنااااذجتاا، ملتعلقااااة بالتنفيااااذ األمثاااال للمناااااهجامليدانيااااة اوقصااااص النتاااااح  ااااع املبااااادرات  .21

 وحتفيزها ومعاجلة  عوبات تطبيقاا. للتعريمت باا، ونشرهاواستنساخاا؛ وتوفري بيئة عرض مالئمة 

إعداد وتقويم وتطوير األدلة والنشرات الرتبوياة الا  تساتدعياا احللاول والتادخالت العالجياة       املشاركة يف  .22

 ذات العالقة بتطوير املناهج.

نشاار ثقافااة احلااوار املناتااي الرتبااوي املثماار واملسااتمر يف القضااايا ذات األثاار املاازدوج )مركزيااًا ومياادانيًا(،             .21

 تطوير والتنمية املستمرة.وتنمية روح اإلجيابية والفعالية والرغبة يف ال

ناااات املانياااة ذات العالقاااة بنااااء قاعااادة البياناااات املوساااعة للنااارباء الرتباااويني امليااادانيني ذوي اخلاااربة واإلمكا .24

 .جباياالت ال  تتطلباا عمليات تطوير املناه

 

وعلى الرغم من تدرج مستويات تنفيذ أهداف ملتقيات المناهج بحسب مستوى الملتقى   
 وطبيعة المرحلة التي تمر بها عمليات صناعة المنهج وتنفيذه وتقويمه؛

إال أن تلك األهداف تظل طموحًا عامًا تسعى إليه ملتقيات المناهج بعامة، ويكتمل تحقيقها  
جيًا بتضافر الجهود المركزية والميدانية، وتوخي أساليب التخطيط الجيد وفق تدري

معايير الدقة واإلتقان والجودة التي تقود إلى تحقيق أعلى النتائج المبنية على أعلى 
 درجات تنظيم الجهود وترشيدها.
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 
 

 اإلطار الزمني واملدارس والفئات املشاركة: (أ )

 

نوع 
 امللتقى

املدارس املستهدفة يف اإلدارة 
 املدة املكان التعليمية )بنني /بنات(

الفرتات 
احملددة 
 للتنفيذ

 احلد األدنى من املشاركني يف كل ملتقى
 موراأل أولياء طالب ونمعلم

 لياحملتمع واجمل
اإلدارة من 

 عدد املدارس املرحلة التعليمية

امللتقيات 
 املدرسية

 بنات( 2بنني/ 2) 1 ابتدائية
يف كل 
مدرسة 
 مشاركة

/  22/5 - 44/1 يومان
 هـ4141

45  41 41 5 
 5 41 21  45 بنات( 2بنني/ 2) 1 متوسطة

 5 41  41 21 بنات( 2بنني/ 2) 1 ثانوي/سنوي
 5 41  41  21 بنات( 2بنني/ 2) 1 ثانوي/مقررات

 للمناهج: ن يف امللتقيات املدرسية املستهدفو

مان مراحال ختطيطاه وتصاميمه      داًءتا حتقيقًا ملفاو  الشراكة؛ فنن ملتقياات املنااهج تساتادف املعنايني بااملناج اب     

 ني، املعناي ني الرتباوي نياملنااهج، املشارف  ي وانتااًء بعمليات تنفيذه وتقوميه، ويشمل ذل : القيادات الرتبوياة، مطاور  

، الطالب، كماا يشامل اجلااات    نيمن منسوبي ايتمع الرتبوي، القيادات املدرسية واهليئة اإلدارية املدرسية، املعلم

ا فاااايام أوليااااء األمااااور  املعنياااة باااااملناج مااان ايتمااااع احمللاااي للمدرسااااة وايتماااع احمللااااي لااا دارة التعليميااااة مبااا      

ة واخلا ااة الاا  تشااارك االهتمااا  باملناااهج والتعلاايم، وتتطلااع مناااا إىل حتقيااق   واجلاااات احلكوميااواألكااادمييني

املزيااد ماان التطلعااات واملتطلبااات؛ حيااث ميكاان احلصااول علااى املزيااد ماان املعرفااة والتثقياامت مبااا جيااري يف املناااهج        

بأهاداف ملتقياات    الدراسية على املستوى الوعين؛ أو اإلساا  بدور ما من األدوار خالل تل  امللتقياات مماا يارتبط   

 املناهج يف طتلمت مستوياتاا.
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 

 لمناهج:املدرسية للتقيات املفعاليات 
 ا يلي:بالتنوى والثراء، ومن تل  الفعاليات ممملتقيات املناهج تتسم فعاليات 

 .حلقات النقاش اجلماعية 

 .ورش  العمل املتنوعة 

 الرتكيز الفعالة. جمموعات 

 .أوراق العمل العلمية والرتبوية 

 والبحوث اإلجرائية الدراسات واألحباث املتنصصة. 

 املعرب عن جودة تنفيذ املناهج املعرض الرتبوي املصاحب. 

 .مبادرات التميز وقصص النتاح يف تنفيذ املناج 

 .احلوارات املوجاة مع فئات حمددة من املشاركني 

 أدوات  اعيااااااة وفرديااااااة جلمااااااع املعلومااااااات     تطبيااااااق

 حول املناهج.واملرئيات 

ل دارة التعليمية وللمدارس إضاافة فعالياات أخارى تساام يف حتقياق األهاداف العاماة واخلا اة للملتقياات           حيتاو

ختتاتم بااا   املرحلة، على أن يتم توثيقااا والرفاع بااا ضامن تقاارير اإللااز الا         هذه املدرسية واحمللية للمناهج يف 

 أعمال هذه املرحلة.

 

 ضوابط عامة لفعاليات امللتقيات املدرسية للمناهج:

 الضوابط العامة: (أ )
وثيقاااة سياساااة التعلااايم يف اململكاااة واللاااوائح  التوافاااق ماااع ماااا تضااامنته  االلتااازا  بالضاااوابط الشااارعية و (2

 واألنَّمة املعمول باا.

الرتبوية العامة ال  تسعى وزارة الرتبية والتعلايم إىل حتقيقااا بعاماة    التوافق مع األهداف واملنطلقات  (1

 واملناهج  ا ة.

 .ومكوناته وعمليات تنفيذه وتقوميه وتطويرهاملدرسي االرتباف الوثيق واملباشر باملناج  (4

 واألهداف اخلا ة بامللتقى.االرتباف الوثيق بأحد األهداف العامة مللتقيات املناهج  (3

 مع إمكانية استندا  املصطلحات عند احلاجة مع االلتزا  بتعريباا. عربية سليمة بل ة الكتابة (3

 يف املوضوى وحمتواه وأدواته وأسلوب تقدميه.اجلدة واجلودة  (6

 .وتوثيق املصادر يف مالحق خا ة ،وحفظ احلقوق الفكرية ،الدقة واألمانة العلميةالتزا   (2

ال مباا  أو ورشاة العمال ...(   قاة العمال أو الفقارة العلمياة     )ورالفعالية ملقد  الذاتية ة سريلل ملنٍصإرفاق  (8

 . يزيد على  فحة واحدة

 .ما يلز  اسيده حسيًاايسمات يف حال تضمنت الفعالية امللفات الورقية واملزج بني العروض التقنية و (3
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 

 فما فوق. 1112املتوافق مع إ دارات برنامج األوفيس  (وورد)باستندا  برنامج  الكتابة (21

 26قااس  ومبالنتشاره يف معَّم األجازة احلاساوبية،  ( Times New Roman) من نوى خط تندا اس (22

 .بالنسبة لألوراق العلمية وورش العمل وما شابااا خفيمت للمحتوى 23ثقيل للعناوين، ومقاس 

 .تسلم للتنة العلمية للملتقى ونسنة إلكرتونية (A4) مطبوعًة على ورقأن تقد  يف  ورة  (21

 .أدناهوفق املوا فات ، (بور بوينتبرنامج برنامج مناسب )مثل: عرض تقدميي وفق  باملادة املقدمةيرفق أن  (24

 

 :الفعاليات املماثلةضوابط فنية ألوراق العمل واحملاضرات و (ب )

 ما يلي:مياثلاا وما  اضراتواحملإضافة إىل ما ورد أعاله من موا فات وضوابط يراعى يف أوراق العمل 

 يف حدود  فحة واحدة. أو احملاضرة وحنوها تتضمن مقدمة حتتوي على امللنص العلمي لورقة العمل أن 

 (  فحة23- 2ما بني ) اا تحاأن ترتاوح  ف . 

 امللتقىيف املستادفني  مالءمتاا لطبيعة املشاركني. 

 
 

 ورش العمل:ضوابط فنية ل (ج )

 طبيعة املشاركني يف ورشة العمل.ل مالءمتاا 

  النماذج واألدوات الالزمة لتنفيذ ورشة العمل.توفري 

  مع الزمن املنصص لتنفيذها.التوافق 

 املستندمة والنتائج املرغوب احلصول علياا لتكون قابلة للتوظيمت دواتاألنماذج والتوافق بني ال. 

  كافة مناذجاا.ورشة العمل وتوفري نسنة إلكرتونية من 

 

 عرض الفعاليات: مواصفات العروض التقدميية املستخدمة يف (د )

  ويكاااون  ، ...(ورشاااة العماال احملاضاارة،   لمااادة األساساااية )ورقااة العمااال،  العااارض احملتااوى األساساااي ل  يعكااس أن

 منبثقا عناا.

  فما فوق. 1112أن تكون متوافقة مع إ دارات برامج األوفيس 

    ال يقال مقااس  اخلاط    ، وأأن يكون حتم ونوى اخلطوف املستندمة واضحة للمشااركني يف القاعاات الكاربى

 . 11ويف النصو  عن  13املستند  يف العناوين عن 

 والتفاعل تقلل الرتكيز حمتويات مزدمحة / فحة العرض الواحدةأن ال تتضمن الشرحية. 

  عبيعة العرض وحمتوى الشرحية.مع حتم وجودة الصور والرسو  واألشكال تناسب  
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 

 احملاور العامة مللتقيات املناهج:
 اياالت التالية:تقيات املناهج على لملاحملاور العامة ترتكز 

 

 ويشمل ذلك اجملاالت الفرعية التالية: ؛نشر ثقافة املنهج بني املعنيني -4
  االااهات الرتبوية ال  تبنتاا املناهج املطورة يف اململكة العربية السعودية.توضيح ونشر 

   لتعرياامت اوانااب القااوة فيااه وكياامت ميكاان     واأباارز ممياازات املااناج اجلديااد ملااادة ماان املااواد     توضاايح ونشاار

 .التعامل مع الكتاب املطور للمادةتفعيلاا و

  ودورهاا يف ضاوء االااهاات احلديثاة للتقااويم،     أسااليب التقاويم املساتادفة يف الكتاب الدراسااية     التعريامت ب

 وحتسني أساليب التدريس. ،وسبل توظيفاا يف حتسني التعلم

 و أنشاطة   احلديثة يف جمال تنفيذ املناهج واسرتاتيتيات التعلم والتدريسالرتبوية االااهات التعريمت ب

وفعاليااات الااتعلم وتنوعاااا وأساااليب تنفيااذها، والتحااوالت احلديثااة يف جمااال أدوار املعلاام واملااتعلم وبيئااة       

 .التعلم وجمتمع التعلم الواسع

 تندامات احلديثة للتقنية يف جمال حتساني تعلام املنااهج وتنوياع الاتعلم والتوظيامت اإلجياابي        التعريمت باالس

 (.m-Learning( وأساليب التعلم احملمول )e-Learningلتقنيات اإلنرتنت، وأساليب التعلم اإللكرتوني )

  ليب الااا  تسااااعد علاااى نشااار األساااا عااارض وتشاااتيع مباااادرات التمياااز وقصاااص النتااااح يف تنفياااذ املنااااهج

 .احلديثة يف تفعيل املناج ورفع كفاءة تعلمه وتوظيمت التقنيات احلديثة واألدوات الرتبوية املناسبة

 

 التالية:الفرعية ، ويتضمن ذلك اجملاالت باملنهجاملعنيني بني تعزيز الشراكة  -2
 االااهات احلديثة يف جمال إشراك املعلمني والطالب يف عمليات تطوير املناهج.التعريمت ب 

   يف توجياااه وتفعياال الدراسااات واألحبااااث األكادمييااة بااااااه    مؤسساااات التعلاايم العااالي   مشاااركة  تعزيااز

حتسااني الكشاامت عاان واقااع املناااهج املطااورة وأباارز فاار  حتساايناا وأهاام جوانااب التميااز فياااا ودورهاام يف            

 .املناهج عمليات جودة تنفيذ

  املنااهج علاى الطاالب والطالباات وكيامت ميكان        تقاديم الت ذياة الراجعاة حاول تاأثري     أولياء األماور يف  مشاركة

 حتقيق أهداف املناهج من خالل الرعاية املنزلية واملتابعة األسرية.رفع تأثري املناهج عليام وكيمت ميكن 
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 

  حاول  يف احلوار ايتمع احمللي العا  يف اإلدارة التعليمية ايتمع احمللي املدرسي ومشاركة ممثلي تعزيز

للتكامل يف األدوار بني التعليم واحتياجات اجلاات املنتلفة وفق ما تستوعبه املنااهج  سبل حتقيق املناهج 

 الدراسية ويندرج ضمن نطاق اهتماماتاا.

 

 التالية:الفرعية ويتضمن ذلك اجملاالت  تقديم التغذية الراجعة حول املناهج ومشروعاتها، -4
 صاحبة هلا، ويشمل:الكتب الدراسية واملواد التعليمية املالت ذية الراجعة حول  (أ )

   النشااااف( للمراحاااال  الدراساااية )الطالب/املعلم/ حسااااني ومقرتحاااات التطاااوير للكتااااب   تأبااارز فااار  ال

 الدراسية بعامة.

  علااى حاليااًا العماال جيااري   كتااب املرحلااة الثانويااة يف النَّااا  الساانوي؛ الااأباارز املرئيااات امليدانيااة حيااال

 .إجراء عمليات تطوير جزئية عاجلةمواءمتاا و

 الدراسية ومقرتحات معاجلتاا.ناهج أبرز الصعوبات ال  تواجه تطبيق امل 

 .مقرتحات عامة حول املناهج الدراسية بوجه عا  وحتسني أساليب تطبيقاا يف امليدان 
 

 ملناهج، ويشمل:اعمليات وإجراءات وأساليب تطبيق مشروعات تطوير الت ذية الراجعة حول  (ب )

 شروعات تطوير املناهج.املتعلقة مبفر  التحسني ومقرتحات التطوير  أبرز 

  تطوير املناهج ومقرتحات معاجلتاا.أبرز الصعوبات ال  تواجه تطبيق مشروعات 

  أساليب تطبيقاا يف امليدان.إجراءات ووحتسني  املناهجمشروعات تطوير مقرتحات عامة حول 

 اجلاات ذات العالقة باملناج وتنفيذه.سبل تعزيز التكامل يف تطبيق املشروعات بني  
 

 لمناهج، ملشروعات املستقبلية لاتقديم املرئيات امليدانية حول  (ج )

لنَّاا  السانوي   تطاوير ا "ا: املرحلة الثانياة حاول املشاروى العاجال لا     هذه لفرعي خالل اويرتكز هذا ايال 

-2343الااذي جيااري تطااويره حاليااًا ليبادأ تطبيقااه ابتااداًء ماان العااا  الدراسااي القاااد   ، "لتعلايم الثااانوي ل

 ويشمل:ها، 2343

  فاار  التحسااني ومتطلبااات التطااوير الاا  حيتاجاااا النَّااا  الساانوي للتعلاايم الثااانوي وحتتاجاااا       أباارز

 الكتب الدراسية فيه.
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 

  لنَّا  السنوي للتعليم الثانوي.تطبيق التشعيب/املسارات التنصصية يف االصعوبات ال  تواجه أبرز 

 .املشاركة يف عمليات التقويم القبلي للكتب الدراسية املنتتة يف املشروى قبل تطبيقاا 

 .تقديم املقرتحات الالزمة للتطبيق األمثل ملنتتات املشروى 

حاول   خالل عمليات تقديم الت ذية الراجعاة لكي حتقق امللتقيات اخلا ة باملناهج أعلى درجة من اجلدوى و

تركياز جااود ورش العمال واحلاوارات واملناقشاات      الا  تتطلاب   القضاايا  واألولوياات  حتديد مت املناهج الدراسية؛ فقد 

ذه املرحلااة؛ يف هااللمناااهج ومشااروعاتاا العامااة ذات األهميااة األولويااات والقضااايا كمااا مت حصاار التطويريااة حوهلااا؛ 

 :مصنفة على النحو اآلتي

o  الدراسيةأولويات متعلقة بالكتب. 

o التنصصية واملناهج بوجه عا . القضايا العامة ذات العالقة باملناهج 

o بالنسبة ملشروعات تطوير املناهج. األولويات والقضايا ذات األهمية 

 

 اإلعارباذا يف ملمت ملحق األولويات التفصيلية يتم توضيح و
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 

 بادرات التميز وقصص النجاح يف تنفيذ املناهجم
واالهتما  باذا الناوى مان الفعالياات الا  تتضامناا ملتقياات املنااهج ملاا هلاا مان األثار يف تقرياب             يأتي التنصيص 

 األعر النَّرية من واقع املمارسة والتطبيق، والتحفيز على اإلنتاج الفريد واملمارسات املتميزة وتشتيع تداوهلا.

نفيااذ املناااهج الدراسااية الاا  تعاارب عاان قصااص لتحفيااز مبااادرات التميااز يف ت ر ااًا ثريااًةإن ملتقيااات املناااهج تتاايح ف

وجيااب أن تتساام املبااادرات وقصااص النتاااح املؤهلااة للعاارض يف     والطااالب يف تنفيااذ املااناج وتعلمااه،   لاااح املعلمااني  

 امللتقيات باملوا فات العامة املعتمدة لفعاليات ملتقيات املناهج، مع حتقق ما يلي:

 ال  تسعى  وزارة الرتبية والتعليم إىل حتقيقاا. أن تكون متفقة مع األهداف الرتبوية العامة .2

تنفيذ املناهج الدراسية والعملياات املصااحبة هلاا، وتكاون منساتمة ماع       عمليات أن ترتبط ارتباعا مباشرا ب .1

 أهداف ملتقيات املناهج بعامة وأهداف امللتقى الذي تقد  له على وجه اخلصو .

 ديدًا يدعو إىل التقدير.أن تعرب عن جاد متميز ، وعمل إبداعي يضيمت ج .4

 غري مسبوق يف فكرته وتنفيذه. أ ياًلإبداعيًا أن يكون العمل  .3

 ./مقد  العمل ويتحمل كافة املسؤوليات املتعلقة حبقوق اآلخرينمن إنتاج املعلمالعمل أن يكون  .3

 أن يكون ذا أثر على الطالب ويسام يف حتسني تعلمه للمناج. .6

 حتقق املتطلبات ال  حتددها اللتان املعنية املكلفة بالفرز والتمييز. أن .2

 وللمفاضلة بيناا ميكن مراعاة ما يلي: .8

 ت ذل .لم الطالب وفق مؤشرات حمايدة أكدتاحات ال  أسامت يف حتسني تعناألولوية لل 

    نفيااذ املااناج وظاامت معطيااات التقنيااة احلديثااة يف حتسااني تعلاام الطااالب وت  تاألولويااة للنتاحااات الاا

 بوجه عا .

  مان قبال اآلخاارين يف   والتوظيامت واالنتشااار  لالساتندا    تاحاات الاا  تقاد  أمنوذجاًا قااابالً   ناألولوياة لل

 ايال نفسه.

 .تنويع جماالت/ختصصات النتاحات املعروضة إلتاحة فر ا أوسع لالستفادة مناا 

 قة يف الفقرة التالية(.رفتوظيفاا للتقنية الداعمة للمناج )وفق ما حيقق املتطلبات امل 
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 

 التقنيات الداعمة لتنفيذ املناهج:مبادرات التميز من خالل 
يف إعااار االهتمااا  مببااادرات التميااز وقصااص النتاااح، ومراعاااة للتقااد  املتسااارى يف جمااال التقنيااة واالتصااال      

الثانياة مان ملتقياات املنااهج     فانن املرحلاة   بوجه عا  ويف جمال التقنيات الرتبوية الداعمة لتنفيذ املنااهج انطالقاًا   

تتيح فر ة لعرض أبارز اإلباداعات الرتبوياة املنبثقاة عان التقنياات التفاعلياة، ومان أشاار التقنياات املمكان حتفياز             

 النشر يف جماهلا خالل امللتقيات ما يلي:

  تقنيات اجليل الثاني من اإلنرتنتوخا ة  اإلنرتنتتقنيات تعلم املناج املعتمدة على (web2) الا  تتايح   ؛

فر ًا واسعة لتطبيقاات معتمادة علاى شابكات التوا ال اإللكرتوناي الا  تقاد  خادمات األرشافة اإللكرتونياة            

ياااة نوتاااوفر قناااوات متنصصاااة قابلاااة لالساااتندا  التعليماااي وتااادعم أنَّماااة التصاااويت والتصااافية اإللكرتو        

القابلااة لالسااتندا  يف  شاابكات، وماان أشااار الوالفاارز والتصاانيمت والتعلاايم حبسااب املوضااوى وايااال  )الفلاارتة(

 (.Youtube: شبكة )جمال التعلم 

  تعلم املناج املعتمدة على تقنيات تقنيات ( التعلم احملماولM-learning)      والا  أحادثت تقادمًا كابريًا يف

ساواًء كانات أجاازة هاتفياة     وتطبيقاتااا؛  األجازة الذكياة احملمولاة   تقنيات تقديم خدمات التعلم بتوظيمت 

( مثال أجاازة اآليبااد واجلاالكساي     Tab Devices( أو أجاازة لوحياة )  Smart Phone Devicesذكياة ) 

 .2مثل اآليبودص ار خلا ة بالحملمولة ااألجازة اوتاب وحنوها 

ولقد أتاحت تقنيات اإلنرتنت وتقنيات األجازة اإللكرتونية احملمولة الكاثري مان فار  االساتندا  التعليماي      

تحقيقاه، كماا أساامت يف توظيامت تطبيقاات تسااعد يف       وقليال املادى الازمين الاالز  ل    مبا يسام يف حتساني الاتعلم   

 عمليات التقويم للتحقق اإللكرتوني من مدى التقد  يف التعلم وحتقيق أهداف املناهج بصورة مقننة وموثقة.

تركاز  ومن خالل مبادرات التميز وقصص النتاح ميكن حتفيز تلا  املباادرات املعتمادة علاى التقنياة حبياث       

 املبادرات املتاحة للعرض يف ملتقيات املناهج على:

 جديدة يف جمال تعلم املناج املصاحبة. إلكرتونية ابتكار تطبيقات 

  وتقوميه  التعلمنيحسلتمتوفرة إلكرتونية توظيمت تطبيقات. 

  ت.على شبكات اإلنرتنقابلة للنشر ااا غري تقليدية ااا متميزة مقاعع تعليمية ملفات وإنتاج 

 .إنتاج عروض إلكرتونية للتعلم التفاعلي 

                                                           
2
 احملمولة املذكورة هنا فحسب ولكن مت ضرب املثل باا لشارتاا وانتشارها وكثرة استنداماتاا يف اياالت التعليمية. حيةللوقصود تل  األجازة اهلاتفية واليس امل 
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 

 املعرض املصاحب للملتقى:
تتاح خالل تنفيذ ملتقيات املناهج فر  موازية للربنامج العلمي يتم خالهلا عرض معروضاات املعلماني والطاالب    

 ال  تعرب عن التنفيذ األمثل للمناهج الدراسية، 

 قى ويسام يف حتقيق أهدافه العامة:أنه جزء من امللتال ي يب عن منَّمي املعرض املصاحب للملتقى وينب ي أ

 .تعزيز الشراكة مع املعنيني 

 .نشر ثقافة املناج بني املعنيني 

 ومشروعاتاا تقديم الت ذية الراجعة حول املناهج. 

 .حتسني تنفيذ املناج وتعلمه وتعليمه 

يااام الزائاارين ماان خااارج    حتقيااق تلاا  األهااداف وخا ااة مااا     بطاارق متنوعااة يف  املعاارض املصاااحب  حبيااث يسااام  

ايتماع الرتباوي حيااث يكتساب مزيادا ماان الاوعي بأنشااطة الاوزارة واإلدارة التعليمياة يف جمااال املنااهج وحتساايناا         

 وتطويرها وتنفيذها.

 :ما يليويراعى يف تنفيذ املعرض املصاحب مللتقيات املناهج 

 :بوجه عا  لتقىاملساهمة يف حتقيق األهداف اخلا ة بامل (أ )

 عة باإلدارة التعليمية واملدرسة يف جمال ملتقيات املناهج.يعة برناجمه العلمي واملاا  املناعب وذل  وفق

 األهداف اخلا ة باملعرض املصاحب للملتقى؛ وتتضمن ما يلي:حتقيق  (ب )

   الاا   وعالباااا وزوار املعاارض املصاااحب ااااود املدرسااة ومعلمياااا   امللتقااى املدرسااي تعرياامت املشاااركني يف

، وحتفيزهااا وتشااتيع اسااتفادة اآلخاارين مناااا وتوظيفاااا،    وتعلمااه تتساام بااالتميز يف جمااال تنفيااذ املااناج   

 وإبراز جاود املدرسة يف جمال تنَّيم امللتقى وحتقيق أهدافه.

  بأبرز وأفضل قصص لاح املعلمني واملعلمات يف جماال تنفياذ املاناج     امللتقى احملليتعريمت املشاركني يف

 اافات املعتماادة الختيارهااا، وحتفيزهااا وتشااتيع اسااتفادة اآلخاارين مناااا وتوظيفاااا، والتعرياامت      وفااق املوا

بأهاااداف امللتقياااات وأهميتااااا، والتعريااامت اااااود املااادارس املشااااركة يف هاااذه املرحلاااة، إضاااافة إىل جااااود     

 إدارة/قسم التنطيط والتطوير يف ختطيط وتنفيذ امللتقيات املدرسية واحمللية.
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 

 رض املصاحب للملتقى:واصفات املعم
على الرغم من أن الكثري من املوا فات العامة املطلوبة معروفة لدى املعنيني إال أن التأكياد عليااا يسااعد    

 على تذكرها واالهتما  باا، ومن املوا فات العامة للمعرض املصاحب ما يلي:

االلتااازا  بالضاااوابط الشااارعية والضاااوابط املعتمااادة يف وثيقاااة سياساااة التعلااايم يف اململكاااة واللاااوائح           (2

 واألنَّمة املعمول باا.

التوافااق مااع األهااداف واملنطلقااات الرتبويااة العامااة الاا  تسااعى وزارة الرتبيااة والتعلاايم إىل حتقيقاااا          (1

 بعامة واملناهج  ا ة.

مكوناته وعمليات تنفيذه وتقوميه وتطويره وفاق ماا حيقاق األهاداف     االرتباف الوثيق واملباشر باملناج و (4

 العامة مللتقيات املناهج واألهداف اخلا ة بامللتقى.

 البساعة وقلة التكاليمت. (3

 اجلدة واجلودة ، ويعرب عن جاد مميز على مستوى املدرسة أو اإلدارة التعليمية. (3

وار للتفاعاال مااع املعروضااات مبااا حيقااق    اإلثااارة والتشااويق حبيااث يساااعد علااى جااذب املشاااركني والااز      (6

 األهداف من إقامة املعرض.

 االستدامة والقابلية إلعادة االستندا . (2

 تقدميه أمنوذجًا متميزا ميكن االحتذاء به. (8

 بني العروض التقنية والعروض احلسية املطبوعة وايسمة. جاملز (3

 التالية: تضمني املعرض املصاحب ما ميكن عرضه من املقرتحات (21

 اجلناح اخلا  باإلدارة التعليمية )من إعداد إدارة التنطيط والتطوير(: (21-2)

   عان امللتقيااات املدرسااية يف  ( بااور بويناات)مثاال عاروض  بااأي برنااامج مناساب  إلكرتونااي عاا   عارض

 اإلدارة التعليمية.

        فيلم وثائقي عن امللتقيات املدرسية؛ وميكن أن يتكون مان مقااعع لكال مدرساة مشااركة تادمج

 حد.يف عرض وا

       قصص النتاح يف تنفيذ املناج الفائزة للعرض على مستوى امللتقاى احمللاي بعاد اعتمادهاا مان

اللتنة املنتصاة علاى أن يتضامن عرضااا حتدياد اسام املدرساة واملرحلاة الدراساية واسام املعلام            

والتنصاااص واملوضاااوى ، وميكااان االكتفااااء بعرضااااا هناااا عااان العااارض التفصااايلي يف اجلنااااح      

 بعد اإلشارة إلياا هناك.اخلا  باملدرسة 
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 

 .نشرة تعريفية عامة عن امللتقيات املدرسية ميكن توزيعاا يف حال توفرت نسخ مناا 

  لوحات تعريفية عامة مبشروعات املناهج وتوجااتاا واملناهج املطورة فياا )إن أمكن( للمساهمة

 يف نشر ثقافة املناج لدى الزوار واملشاركني.

    وإدارة التنطاايط والتطااوير معااربا عاان التميااز يف ختطاايط وتنفيااذ     مااا تااراه اإلدارة التعليميااة

 امللتقيات املدرسية واحمللية للمناهج لدياا.

 )من إعداد املدارس(:يف امللتقى األجنحة املنصصة للمدارس املشاركة  (21-1)

  بامللتقى املدرسي تعريمت( للبور بوينت)مثل عروض بأي برنامج مناسب إلكرتوني عرض. 

 عن امللتقى املدرسي. فيلم وثائقي قصري 

       ،واملعاارض املصاااحب لااه،   قصااص النتاااح يف تنفيااذ املااناج الاا  مت عرضاااا يف امللتقااى املدرسااي

والنشاارات التعريفيااة بكاال مناااا ؛ مااع اإلشااارة إىل قصااص النتاااح الاا  اخااتريت للعاارض علااى       

 مستوى امللتقى احمللي دون التفصيل فياا حيث يكتفى باإلحالة إلياا.

 يف تنفيذ امللتقيات املدرسية. االاحرسة معربا عن قصص ما تراه املد 

      للصااور اإلعالميااة   ًالألخبااار وملفاا  ًاامللاامت اإلعالمااي التااوثيقي اخلااا  باملدرسااة يتضاامن ملفاا

املعروضااة يف اإلعااال  املدرسااي ويف الوسااائل اإلعالميااة املطبوعااة واإللكرتونيااة، وتوثيااق مقاااعع     

 مية املرئية.الفيديو ال  نشرت يف الوسائل اإلعال

  ملفات تتضمن عينات من أوراق العمل وأدوات/مناذج ورش العمل، وملنصات نتائتاا للملتقى

 املدرسي لكل مدرسة للعرض فقط وليس للتوزيع.

      عينااات ماان ملفااات امللتقيااات املدرسااية الاا  عبعاات ووزعاات علااى املشاااركني تتضاامن الربنااامج

حنوهاا للعارض ولاايس للتوزياع؛ إال يف حاال تااوفر     العلماي لكال ملتقااى والنشارات املوزعاة فيااه ، و    

 كميات فائضة ولن تستند  ألغراض مستقبلية فيمكن توزيعاا.

 املعرض املصاحب للملتقى املدرسي: -ثالثا  
سااتفاد ماان املوا اافات املقرتحااة جلناااح املاادارس يف املعاارض املصاااحب للملتقااى       ُينَّاارا للتشااابه والعالقااة،   

 املصاحب للملتقى املدرسي اخلا  باا.احمللي يف تنَّيم املعرض 
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 

 

 

 

رمز 
 اجملموعة

اإلدارات التعليمية 
 املهام املطلوبة من اجملموعات التشاركية املشرتكة يف كل جمموعة

إدارات مرحلة 
 التأسيس

إدارات مرحلة 
 مهام عامة مشرتكة مهام ختصصية التوسع

اجملموعة 
 )أ(

 الرياض
 اخلرج

 الشمالية
 عفيف
 عسري

 مناهج العلو  الشرعية. 

 مناهج احلاسب وتقنية املعلومات. 

 مناهج العوق السمعي. 

 واقع تطبيق املشروى الشامل/االبتدائية 

 نشر ثقافة املناج. 

 تعزيز الشراكة بني املعنيني باملناج. 

     تعزيز املباادرات وقصاص النتااح يف

 .تنفيذ املناج

 األولويات والقضايا املتعلقة باملناهج
 يف حتديد األولويات والقضايا ذات األهمية يف املرحلة الثانية من مراحل ملتقيات املناهج نؤكد على ما يلي: قبل البدء

   دوات علمياة ُمحكمماة جلماع    أالقضاايا إىل بنااء   و األولوياات  قد تتطلب اإلجابة على التساةالت احملاددة يف تفا ايل

 ومان ثام تساام يف حتساني موثوقياة النتاائج و ادقاا        معلومات أكثر دقة تقود إىل اإلجابة علاى تلا  التسااةالت   

 ،  وثباتاا

  ( من املفيد رفع مستوى اهتما  املعلمني باألحباث اإلجرائياةAction Researches     الا  تااتم بتفعيال املنااهج )

الدراسااية واريااب أساااليب جدياادة لتحقيااق أهاادافاا ، وإتاحااة فر ااة لعاارض نتائتاااا خااالل فعاليااات ملتقيااات        

واء كاان ذلا  علاى املساتوى املدرساي أو املساتوى احمللاي، وقاد يتطلاب ذلا  تنفياذ ورش عمال تعريفياة              املناهج س

 لكيفية تنفيذ البحوث اإلجرائية.

 الثانوية نَّا  املقررات يف امللتقى املدرسي باملرحلة وفيما يلي عرض ألهم األولويات 

 .خا  بايموعة التشاركية )أ(
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 

 يف املرحلة الثانوية نظام املقرراتأوال : الكتب الدراسية ذات األولوية املطلوب مناقشتها 
 بشأناا من خالل:التفصيلية ويتطلب ذل  املراجعة الدقيقة للكتب الدراسية احملددة وتقديم الت ذية الراجعة 

 املقرتحاات التحساينية الالزماة مان وجااة نَّار       امللحوظات و مراجعة احملتوى العلمي والرتبوي للكتب املستادفة وإبداء

 .يف الدليل اإلجرائي(النماذج احملددة وفق مناذج حمددة )ك املتنصصني يف امليدان الرتبوي

  يف الكتب.وتعزيز القيم واالااهات الرتبوية لتحديث وتطوير املادة العلمية واملاارية والبدائل وضع املقرتحات 

 سية ذات األولوية يف هذه املرحلة:وفيما يلي حتديد الكتب الدرا

الفصل  نوع الكتاب اسم الكتاب الصف الدراسي التخصص
 نشاط معلم طالب الطبعة الدراسي

 العلوم الشرعية
املرحلة الثانوية/نَّا  

 املقررات

 ها   - 2344-2343  2التفسري 

 ها   - 2344-2343 1التفسري 

 ها   - 2344-2343  2 احلديث

 ها   - 2344-2343 1 احلديث

 ها   - 2344-2343 2 توحيدال

 ها   - 2344-2343 1 توحيدال

 ها   - 2344-2343 2 فقهال

 ها   - 2344-2343 1 فقهال

احلاسب وتقنية 
 املعلومات

 نَّا  املقررات

 ها   - 2344-2343 2 حاسب

 ها   - 2344-2343 1 حاسب

 ها   - 2344-2343 4 حاسب

الرتبية اخلاصة/العوق 
  يع املراحل السمعي

 يع الكتب الدراسية اخلا ة 

 بطالب العوق السمعي
 - - ها2343-2344 األول والثاني 
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 
 

: القضايا التخصصية العامة ذات األولوية:  ثانيا 
قضايا عامة ذات عابع ختصصي ينبثق من عبيعة احملتوى العلمي والرتبوي للمادة وأساليب تقدمياا  وهي

 يف الكتب الدراسية بوجه عا ، وستضمن ذل  ما يلي:
  

املرحلة/املراحل  القضية ذات األولوية التخصص
 عناصر تفصيلية وإيضاحات حول القضية ذات األولوية الدراسية

 العلوم
 الشرعية

التعريمت بدليل معلم العلو  

الشرعية العا  وتدريب املعلمني 

 واملشرفني الرتبويني عليه

 يع املراحل 

 الدراسية

 .التعريمت بالدليل ومكوناته 

 .التدريب على وحداته ومفرداته 

 .إبداء املرئيات امليدانية حول احملتوى العلمي والرتبوي للدليل 

  يع املراحل ملمت اإللاز

         ما مدى مالءمة تطبياق ملامت اإللااز بالصاورة املعماول بااا حالياًا

على مستوى املرحلة الثانوية  وما املقرتحات التطويرية لتطبيقه 

حبيث حيقق االااهات الرتبوياة دون حادوث تاأثريات سالبية علاى      

 االستندا  والتطبيق.

األنشطة يف كتاب الطالب ويف 

 كتاب النشاف 

 

 

  يع املراحل 

   تقديم املرئيات التفصيلية املبنية على املراجعة الشاملة لألنشاطة

املوجاااودة يف كتاااب الطالاااب وكتاااب النشااااف وإباااداء املقرتحاااات      

 التطويرية علياا.

احلاسب 
وتقنية 
 املعلومات

التتابع واالتساق بني املرحلتني 

 املتوسطة والثانوية

 املرحلة الثانوية

 املقررات(والسنوي )

  حتقااااق التتااااابع يف املعااااارف واملاااااارات والتطبيقااااات بااااني      مااااا ماااادى

 املرحلتني الدراسيتني.

        مااا متطلبااات التطااوير الاا  جيااب إحااداثاا لتحسااني تعلاام وتعلاايم

 احلاسب اآللي يف املرحلة الثانوية.

 املقرتحات امليدانية حول سبل التحديث املساتمر ملنااهج احلاساب     ما

اآللاااي يف املرحلاااة الثانوياااة للتوافاااق ماااع التطاااور املساااتمر يف جماااال  

 احلاسب اآللي وتطبيقاته وتطبيقات اإلنرتنت.
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 وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
 اإلدارة العامة للمناهج

 

 أمانة ملتقيات المناهج

 

: القضايا  العامة ذات األولوية ملشروعات املناهج  والفئات ذات االحتياجات اخلاصةثالثا   

؛ تركااز علااى عمليااات  تطبيااق املشااروى والصااعوبات  عات االساارتاتيتية لتطااوير املناااهجقضااايا عامااة مرتبطااة باملشاارو وهااي 

، كمااا تركااز علااى   الاا  تواجااه املياادان الرتبااوي يف تنفيااذه واإلجااراءات الاا  يااتم العماال علياااا لتحقيااق أهااداف املشااروى        

أمااا مااا يتعلااق   ماان املناااهج الدراسااية؛    امواحتياجااات اخلا ااةاالحتياجااات ات الفئااات ذالقضااايا العامااة املتعلقااة مبناااهج    

فمتاال مناقشاتاا ضامن األولوياات املشاار إليااا يف       أو املقدماة لتلا  الفئاات    بالكتب الدراسية املطبقاة يف تلا  املشاروعات    

 البند أواًل.

 يلي: من القضايا العامة ذات األولوية ماو
 

املشروع/الفئة/املرحلة 
 عناصر تفصيلية وإيضاحات حول القضية ذات األولوية ذات األولويةالقضية  الدراسية

 عام
 أدلة املعلمني وكفايتاا

)ميكن التنفيذ على مستوى عا  أو على 

 مستوى ختصصي(

 أي ماادى تفااي أدلااة املعلمااني باحتياجاااتام وتساااعدهم علااى أداء       إىل

مااااااامام الرتبوياااااة املتعلقاااااة بتنفياااااذ ماااااواد ختصصاااااام، وماااااا أبااااارز 

 االحتياجات التطويرية ال  حتتاجاا أدلة املعلم.

   مااا املكوناااات األساساااية لااادليل املعلااام الااا  حتقاااق تطلعاااات املعلماااني

 واملعلمات.

مناهج ذوي اإلعاقة 
 السمعية

يف مجيع املراحل 
 الدراسية

كيمت ميكن حتسني فر  تعلم ذوي اإلعاقة 

 السمعية للمناهج الدراسية 

  كيمت ميكن للمناهج الدراسية القائمة حاليًا أن تليب احتياجاات ذوي 

 اإلعاقة السمعية 

  مااااا الصااااعوبات الاااا  تواجااااه ذوي اإلعاقااااة الساااامعية يف تعلاااام املناااااهج

 القائمة حاليًا 

       إىل أي ماادى هناااك حاجااة إلنتاااج دليل/أدلااة إضااافية خا ااة ملساااعدة

هذه الفئة على تعلم املنااهج الدراساية، وماا مكوناات الادليل املقارتح يف       

 حال مناسبة إنتاجه 

   إلنتاااج دليل/أدلااة إضااافية خا ااة ملساااعدة     إىل أي ماادى هناااك حاجااة

املعلماني علاى اإلشاراف واملتابعااة املساتمرة لاتعلم الطاالب ذوي اإلعاقااة       

السااامعية للمنااااهج الدراساااية، وماااا مكوناااات الااادليل املقااارتح يف حاااال       

 مناسبة إنتاجه 

 

 
 واهلل املوفق


