
   
 

   
 

  
  

  مشروع تطوير التعلیم اإلعدادي وتحسین أداء المدارس في المرحلة اإلعدادية 
  

  

 :مشروع تطوير التعلیم اإلعدادي

لوزارة وتحقیقًا لمضامینھا في التطوير الشامل للتعلیم بالمملكة وبناًء على افي ظل رؤية وفلسفة           
م والمتعلق ٢٠٠٣يولیو  ٣٠والصادر في  ٢٠٠٣/م ن ع/٢٨٦زير التربیة والتعلیم رقم والقرار الوزاري لسعادة 

  :على مرتكزامشروع تطوير التعلیم اإلعدادي  فقد انطلقبتطوير المرحلة اإلعدادية وفق خطة زمنیه، 
 .مواكبة العملیة التربوية للتغیرات في المعرفة والتكنولوجیا وثورة المعلومات §
 .یًا مبنیًا على القیم واألخالق ربط التعلیم بحیاة المتعلمین بحیث يكون وظیف §
والمواد التعلیمیة بالشكل الذي يجعل المتعلم ھو المحور األساسي للعملیة  تطوير المناھج §

 .التربوية
 .تعزيز روح المواطنة واالنتماء §
تنويع األنشطة، والممارسات التربوية، والمواد التعلیمیة التي تراعي ما بین المتعلمین من فروق  §

 .فردية
 ،ر أدوات التقويم ووسائله وأنواعه التراكمي والختاميتطوي §
 .إيجاد البیئة التعلیمیة التعلمیة الجاذبة لدافعیة المتعلمین للتعلم §
 .إدخال قدر كبیر من المرونة بما يحقق االستفادة من األنشطة الصفیة والالصفیة  §
 .إعادة النظر في بنیة الیوم الدراسي §

 
خطة دراسیة مطورة للمرحلة اإلعدادية تتضمن خمس حصص إضافیة على  تمادعتم ا ومن منطلق ذلك     

حصتین لتقنیة  وحصة للمواد االجتماعیة وواحدة لتدريس التالوة والتجويد  الخطة األصلیة السابقة
المعلومات واالتصال بالتبادل مع التربیة األسرية بحیث تدرس المادة لجمیع الطلبة في كل مرحل خالل 

يكون قادر استخدامھا  ي ؛ بھدف ازدياد تعرف الطالب على تكنولوجیات التواصل والتعلم  وأنالعام الدراس
  .بشكل میسر إضافة لحصتین للبرامج المدرسة حیث يمارس الطالب من خاللھا نشاطات متنوعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
 

   
 

  الدراسیة للمرحلة اإلعدادية الخطة
  
 

دارس غیر المطبقة  لمشروع خطة الدراسیة للمال
  تطوير التعلیم اإلعدادي

قة لمشروع تطوير التعلیم الخطة الدراسیة للمدارس المطب
  اإلعدادي

  )النصاب (   التخصص  النصاب  التخصص

  ٦  اللغة العربیة  ٦  اللغة العربیة

  ٥  الرياضیات  ٥  الرياضیات

  ٣  التربیة اإلسالمیة  ٢  التربیة اإلسالمیة

  ٥  اللغة اإلنجلیزية  ٥  يةاللغة اإلنجلیز

  ٤  العلوم  ٤  العلوم

  ٤  المواد االجتماعیة  ٣  المواد االجتماعیة

  ٢  التربیة الرياضیة  ٢  التربیة الرياضیة

  ٢  التربیة األسرية/ الحاسب اآللي  ٣  المجاالت

العمل / التقوية/ البرامج الدراسیة   -  -
  ٢  التطوعي

-  -  
  التربیة الفنیة

٢  
  ةالمجاالت العملی

  ٣٥  المجموع  ٣٠  المجموع

  
  

  الجدول الزمني للیوم الدراسي
 

  

للمدارس غیر المطبقة  لمشروع تطوير التعلیم 
  قة لمشروع تطوير التعلیم اإلعداديللمدارس المطب  اإلعدادي

  الحصة
  الوقـــــــت

  الحصة  المدة بالدقیقة
المدة   الوقـــــــت

  إلى  من   إلى  من  بالدقیقة
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