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 2030رؤية                                    

 نرعى (متين بنيان ) حيو  مجتم /  األول المحور •

 صحتنا
عقل) قيل قد و الصحة  اإلنسان يملك  ما أغلى أن ية( )السليم الجسم  في  السليم ال  الوقا

عالج  من  خير يدة حكومتنا أولت قد و( ال  مملكتنا تأسس  من  بالصحة  اهتمامها جل الرش

بة  ي ثلت و الحب يتها تم ثق حيث 2030 رنية في  رعا  مجتم  محور من  صحتنا نرعى  انب

ية محاور أهم  حيو    -: خالل من  تحقيقها سنحاول التي 2030 رن

ية/ 1 ع متحولة) المهدرجة  الدهون  بأضرار التو  ( .ال

ية/ 2 ع . الخفي  السكر )  السكريات بأضرار التو  ) 

اعة أو الدراسية الحصص  خالل من   .  المدرسية اإل 

اني  المحور • ث ثمرة فرصة ) مزدهر اقتصاد/  ال علم( م  نت

  -:لنعمل

يم ل لك عل ت ية محاور أحد هو و مزدهر القتصاد مهم  مرتكز ال ينا يج  التي 2030 رن  أن عل

عا نحققها إ ن سنحققها و جمي   -: خالل من  هللا  ب

مون مما يستفيدون و الدرس أهداف لهم  أحقق بحيث الجودة عالي تعلم لطالبي  أحقق -1 عل ت  ي

علموه بما المجتم  مشاكل يحلون و حياتهم في  عرفة لتوظيف فيصلون  ت  الجودة هو و الم

يها التي  . نعن

ية لطالبنا  -2 ا  المفاهيمي وتنمية الحصيلة اللغو ع  .تحقيق االستي

ا           علم لنجعل مع عنا للت     ؟ نعلم كيف  دروس  سلسلة  م

 

 

عسكريا قو اقتصاد قو يتعليم قو
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 :  الرنياة ❖
تعليم متميز لبنا  مجتم  معرفي منافس 

 عالمياً.

 الرسالة : ❖
فرصة التعليم للجمي  في بيئة تعليمية مناسبة توفير 

في ضو  السياسة التعليمية للمملكة  ورف  جودة 

مخرجات   وزيادة فاعلية البحث العلمي  وتشجي  

اإلبداع واالبتكار  وتنمية الشراكة المجتمعية  

 واالرتقا  بمهارات وقدرات منسوبي التعليم.
 

 

 

 

 

almanahj.com/sa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحصة   

 اليوم

 

 األولى
 

 الثانية
 

 الثالثة
 

 الرابعة
 

 الخامسة
 

 السادسة
 

 السابعة

 األحد
       

 االثنين
       

 الثالثاء
       

 األربعاء
       

 الخميس 
      

 

almanahj.com/sa
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تنمية العقيدة في نفس الطالبة وترسيخ اإليمان في قلبها عن   .2
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تدريب الطالبة على االستقراء واالستنتاج والبحث بالمنطق   .3

السليم واالستدالل القويم بالقيام بالتجاري العلمية ودراسة  
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تدريب الطالبة على مناقشة األمور والبحث عن األسباب وتمهيد   .4

من ما تسمعه وتراه وتفكر فيه لتصل إلى الحق الخالص من شوائب  
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تعويد الطالبة على التجرد العلمي الذي يدعوا إليه اإلسالم بعيدًا   .5

   عن الهوى لتحفظ حق العلماء

االستفادة من تدريس العلوم ومنهجها في البحث عن ألوان   .6

التربية الخلقية التي يحرص عليها اإلسالم كالصدق والنزاهة  

 وتحري الحق والثبات عليه . 
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م  الترغيب في البحث عن منجزات أجدادها وفضل آبائها في تقد .8

 العلم . 

إعادة الثقة إلى نفوس المسلمين وإشاعة األمل فيهم بأن   .9

 العلم ليس وقفًا على غيرهم . 
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العامة لسياسة التعليم في المملكة العربية    تحقيق أألهداف  -1
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 التمهيد الجيد الذي يحفز الطالبات للدرس الجديد , فبراعة االستهالل شيء البد منه من خالل طرح مشكلة , أو قصة أو سؤال مثير  -1
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 ي والكتابي , ويقصد باالستعداد االستعداد النفسي والفكري .اإلعداد الذهن
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