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 اإلدارة الػامة للجػلّم بمصافظة ال
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مصطلحات هامة
(  15)، وِجنٍن الفطو العراؿُ من ( لمن ِػغب ) ثكؾم الؾوة العراؿّة إلَ فطلّن دراؿّّن غادِّن ، وفطو دراؿُ ضّفُ : الػام العراؿُ

ؿبٍغًا دراؿًّا فػلّاً 
أ

ما الفطو الطّفُ فمعثي . ا
أ

ؿابّع( 8)ا
أ

 ا
 

ن الؾاغة ثػادل فُ الرعول ، غعد الؾاغات العراؿّة المظططة لعراؿة مكػر دراؿُ مػّن فُ فطو دراؿُ واشع: الؾاغات العراؿّة
أ

غلمًا ا

 (.زمن الصطة العراؿّة ) دلّكة 45المعرؿُ 
 

ؿبٍغًّا لمعة فطو دراؿُ هامو( شطص) مادة دراؿّة ، ثجنٍن من طمؽ ؿاغات : المكػر العراؿُ
أ

ا
 

 .ًٍ غعد الؾاغات الجُ ِؾرلٌا الؽالب فُ الفطو العراؿُ الٍاشع وفكًا لكعراثي و مػعلي الجػاهمُ: الصمو العراؿُ
 

طػ الغي ِػجمع غلّي: المجؽلب الؾابق
آ

 .ًٍ مكػر دراؿُ ِرب دراؿجي لبو الجؾرّو فُ المكػر ال

 



مزايا نظام المقررات
 .ثكلّو غعد المكػرات العراؿّة الجُ ِعرؿٌا الؽالب فُ الفطو-1

 
 .الفشو فُ العراؿة وثظفّف شالت الػؿٍب  -2

 
ؿاؿّة الجُ ِجؽلبٌا ؿٍق الػمو -3

أ
 .ثكعِم بػظ المٍاد الرعِعة الجُ ثٌجم بجصكّق المٌارات ال

 
 .شػِة الؽالب فُ اثظاذ الكػار فُ المٍاد الجُ ِعرؿٌا -4

 
ل ثػٍِع الؽالب غلَ الرعِة  الجصطّلُرفع المؾجٍى  -5 ٍهُ من طال  .المٍاظبة وو الؾل

 



في نظام المقررات؟ ما هو نظام الدراسة
 (.ؿاغات 5)وزن هو مكػر  و( المكػرات)هظام العراؿة ِػجمع غلَ هظام المٍاد العراؿّة  -1

 .فطٍل دراؿّة مججابػة إلهٌاء دراؿجي الداهٍِة 6ِصجاج الؽالب فُ المجٍؿػ إلَ  -2

ؿبٍغاً  18الؾوة العراؿّة ثوكؾم إلَ فطلّن دراؿّّن مؾجكلّن معة هو فطو  -3  .اأ

 .شطص 8ٍِما دراؿًّا بصّح ل ِؼِع الٍّم العراؿُ للؽالب غن  90معة العراؿة الفػلّة للفطو العراؿُ  -4

ؿابّع 8ثنٍن معة الفطو الطّفُ  وثكعِم فطو ضّفُ فُ المعارس وفق الصازة  -5  .اأ



األسس التي يقوم عليها نظام المقررات
ِكٍم الوظام غلَ ؼػح طؽة دراؿّة ثٍزع غلَ شنو مكػرات دراؿّة  إزبارِة هو مكػر غبارة غن طمؽ ؿاغات بصّح : الجنامو بّن لمكػرات -1

لطَ
أ

 .ِعرس الؽالب فُ هو فطو دراؿُ ؿبػة مكػرات هصع ا
 

ل الفطو العراؿُ الٍاشع  هما ِجّس فػص : المػوهة و  الطجّار -2 ِجّس الوظام للؽالب فػضة ثؾرّو غعد الؾاغات الجُ ِػغب فُ دراؿجٌا طال
ػؽَ  الؽالب فػضة للعراؿة بالفطو الطّفُ ُِ  .الصغف واإلعافة من بّن المكػرات الُمكعمة هما 

 
هادِمُ -3

أ
هادِمُ هصق للؽالب لمؾاغعثي فُ ثٍزّي لعراثي  ومٍّلي لطجّار الجظطص الغي :  المػشع ال

أ
ًٍ مػلم ِكٍم بالجٍزّي واإلرشاد ال

 .ِواؿبي
 

ٍع المكػر : الجكٍِم-4 هٍاع مجػعدة  ثػجمع غلَ ه
أ

ؿالّب وا
أ

 .غملّة الجكٍِم ثجغمن ا
 

ؿاس المػعل الجػاهمُ الغي ِصؾب فُ عٍء المػعلت الفطّلة وِمدو مجٍؿػ زمّع العرزات : المػعل الجػاهمُ -5
أ

ِكٍم هظام المكػرات غلَ ا
ل الفطٍل العراؿّة فُ المػشلة الداهٍِة  .للمكػرات العراؿّة الجُ درؿٌا الؽالب طال

 



مكتب التسجيل
لّة ثؾرّو المكػرات و الظؽة العراؿّة المكجػشة الجُ ُثمنن الؽالب من الجظػج فُ  -1

آ
ًٍ المن جب الغي ِؼود الؽالب با

ل ؿوجّن و هطف  و خالث ؿوٍات( ثؾػِع)طال  .اأ
 

لؽالب الفطلّن ( غعد الؾاغات العراؿّة الجُ ِؾرلٌا الؽالب فُ الفطو العراؿُ الٍاشع)الصمو العراؿُ   -2
ولّن ِنٍن من 

أ
 . ؿاغة  30إلَ  35العراؿّّن ال

 .مكػرات فُ الفطو 6- 5ِصق لي ثؾرّو ما بّن ( زّع)الؽالب الغي ِوظفظ مػعلي العراؿُ غن ثكعِػ   -3
ه دػ من   -4  .مكػرات فُ الفطو 8ِصق لي ثؾرّو ( ممجاز 90)الؽالب المجفٍق الغي وضو مػعلي الجػاهمُ إلَ اأ
هادِمّة  -5

أ
ل من جب الجؾرّو ِمنوم ثؾرّو المٍاد فُ الوظام المػهؼ هٍر و اؿجالم اإلشػارات ال  .من طال

 



أو تغييره اختيار مسار
هادِمُ بػع إثمام  -1

أ
 (.مكػًا دراؿّاً  14) ؿاغة ما ِػادل 70ِظجار الؽالب مؾارى الجظططُ بمؾاغعة مػشعى ال

 
ن مؾار الجظطص الغي اطجارى ل ِجواؿب مع لعراثي و مٍّلي   -2 ِمنن للؽالب ثغّّػ مؾارى الجظططُ إذا ثبّن اأ

مػ الؽالب هادِمُ و بػع مٍافكة ولُ اأ
أ

ل المػشع ال  .من طال
 

الجظطص و ثصؾب عمن مػعلي الجػاهمُ و  ثغّّػ مؾارِصجؾب للؽالب المكػرات الجُ درؿٌا فُ شال   -3
فغو مادثّنو ِجم اطجّار همٍاد شػى المٍاد للجظطص الؾابق  ثصؾب  .هجّرة اأ

 



قواعد عامة للتحويل من مقررات إلى فصلي
و الداهُ - ول اأ

أ
ؿابّع الدالخة من بعاِة الفطو العراؿُ ال

أ
ل ال  .ِصق للؽالب  الهجكال بّن الوظامّن طال

 
ا فُ المعرؿة الموجكو إلٌّا )غوع اهجكال الؽالب ِجم إزػاء مػادلة للمٍاد الجُ درؿٌا -  مٍاد الػؿٍب ثجم إغادة اطجباًر

 (.باإلعافة إلَ مٍاد الجُ ل ثٍزع لٌا مػادلة
 

 .ِجم اشجؾاب درزات المٍاد العراؿّة للؽالب الموجكو إلَ هظام المكػرات عمن مػعلي الجػاهمُ-
 
 



ما هي الخطة الدراسية بنظام المقررات؟

 :ًُ وثجنٍن الظؽة العراؿّة بوظام المكػرات من خالخة بػامذ 

 .الؽبّػّة وًُ المكػرات الجُ ِعرؿٌا الجظططّن اإلهؾاهّة : البػهامذ المشجػك -1

و غلٍم ؼبّػّة: البػهامذ الجظططُ -2  .ًُ المكػرات الجُ مصعدة غلَ ثظطص غلٍم إهؾاهّة اأ

 .اطجّار ما ِواؿبي موٌا وًُ المكػرات الجُ للؽالب الصػِة بعراؿجٌا : البػهامذ الطجّاري  -3



مقررات البرنامج المشترك
ؿماء المكػرات غعد المكػرات غعد الؾاغات المرال

أ
 ا

ن هػِم  5 25 الشػغّة الػلٍم
آ

 1فكي،1شعِح،1ثفؾّػ،1ثٍشّع،1لػا

 4 لغة غػبّة ،3 لغة غػبّة ،2 لغة غػبّة ،1 لغة غػبّة 4 20 اللغة الػػبّة

 2رِاعّات ، 1رِاعّات  2 10 الػِاعّات

شّاء،1فّؼِاء،1هّمّاء 4 20 الػلٍم
أ

 غلم البّئة،1ا

English 4 20 اإلهرلّؼِةاللغة  1, English 2, English 3, English 4 

 ازجماغّات 1 5 الزجماغّات

 ثػبّة مٌوّة 1 5 الجػبّة المٌوّة

ؿػِة والمٌارات الصّاثّة 
أ

ؿػِة 1 5 الجػبّة ال
أ

 مٌارات شّاثّة و ثػبّة ا

 بعهّة وثػبّة ضصّة  1 5 (بوّن)البعهّة  والجػبّة الطصّة 

ٍع  25 125 المر م  



(الطبيعية مسار العلوم)مقررات البرنامج التخصصي 
 ثظطص إزباري  غعد الؾاغات المرال

 6رِاعّات، 5رِاعّات، 4رِاعّات، 3رِاعّات 20 الػِاعّات

شّاء ، 4فّؼِاء ،3فّؼِاء ، 2فّؼِاء ، 4هّمّاء ، 3هّمّاء ، 2هّمّاء  40 الػلٍم الؽبّػّة
أ

شّاء ،2ا
أ

 3ا

 English 5 5 اإلهرلّؼِةاللغة 

ٍع  مكػراً  13 65 المرم



(اإلنسانية مسار العلوم)مقررات البرنامج التخصصي 
 ثظطص إزباري  غعد الؾاغات المرال

 2فكي، 2شعِح ، 2ثفؾّػ، 2ثٍشّع 20 الػلٍم الشػغّة

شع المكػرِن+ 5لغة غػبّة  10 اللغة الػػبّة
أ

و لغة غػبّة  6لغة غػبّة : ا
أ

 7ا

 English 5 5 اإلهرلّؼِةاللغة 

 الزجماغّة والعراؿات الوفؾّة ، زغػافّا،ثارِض 15 الزجماغّات

 2غلٍم إدارِة 1غلٍم إدارِة ، المٌارات اإلدارِة  15 الػلٍم اإلدارِة

ٍع  مكػراً  13 65 المرم



مقررات البرنامج االختياري

رض English 6 الجعرِب الػملُ
أ

 غلم ال

ن هػِم 
آ

 الجػبّة الفوّة English 4 TOEFL 2لػا

 English 7 IELTS 3فكي 
 غلم الفلم

 

 مطادر المػلٍمات والبصح  3شاؿب 
 المصاؿبة

 

 المػٌع الطواغُ الداهٍي

لُ –لصام –هرارة–هٌػباء –ثمعِعات ضصّة ) 
آ

 (شاؿب ا

ربػة مكػرات( ؿاغات10)ِكعم ًغا الوظام بػهامذ اطجّاري شػ ل ِكو غن مكػرِن 
أ

 : ؿاغة طالل المػشلة الداهٍِة( 20)ول ِؼِع غن ا



النجاح و الرسوب في نظام المقررات قواعد
ٍع  -1 ي مكػر دراؿُ إذا شطو غلَ مرم دِجي لطجبار هٌاِة  شػِؽةفُ ذلم المكػر  100من  50ِػع الؽالب هازصًا فُ اأ

أ
ثا

 .الفطو العراؿُ

ي مكػر دراؿُ  -2 أ
من الجؾرّو فُ المكػرات العراؿّة الشكي و ِؾجدوَ المكػر الغي لي مجؽلب ل ِموػي رؿٍب الؽالب فُ ا

 .ؿابق

و ِرب غلّي إغادة المكػر فُ فطو ( راؿب)الؽالب الغي ِػؿب فُ مكػر ما ِصجؾب فُ مػعلي فُ ذلم الفطو هجّرة  -3

لغّت هجّرجي الؾابكة فُ ذلم المكػر لشق إذا هان من المكػرات اإلزبارِة   .و إذا ازجاز المكػر بوراح فُ فطو لشق اأ



الرسوب في نظام المقررات والنجاح  قواعد
طػ هرسل ِؾمس للؽالب إغادة مكػر إذا  -4

آ
ي غػض ا

أ
و ل  .فّي بغػض ثصؾّن المػعل اأ

و مكػرِن  -5 طّػ من دراؿجي ولع اؿجنمو هو مجؽلبات الجظػج  فكػفُ شالة رؿٍب الؽالب فُ مكػر اأ
أ

، فُ الفطو ال

 .ِؾمس لي بإغادة الطجبار فُ ًغِن المكػرِن

شع مٍاد الجكٍِم الػام فإهي ِظّػ بّن  -6 ا إذا رؿب الؽالب فُ اأ و ِػّع اطجباًر ن ل ِنٍن مصػوم إغادة دراؿجٌا اأ ن  وبشػط اأ اأ

 .ل ثؼِع غعد المٍاد المصمٍلة غن مادثّن فكػ

ا -7 ه دػ من مادثّن فإهي ِظجار ما ِواؿبي من المٍاد لنُ ِػّع اطجباًر  .فُ شالة رؿٍب الؽالب فُ اأ

 .إذا رؿب الؽالب فُ المادة المصمٍلة للمػة الداهّة فإهي ِػّع دراؿجٌا -8

 



ضوابط الغياب
مػى بغلم ( 5)ِوغر الؽالب إذا وضو غّابي إلَ  -1

أ
 شطص دراؿّة فُ مكػر واشع و ِشػػ ولُ ا

 .درزجّن و هطفو ِصؾم غلّي 

 المٍاظبة بصغٍر  وِجػٌع بالصغٍر  وشطص دراؿّة فُ المكػر الٍاشع ( 10)ِوغر الؽالب إذا وضو غّابي إلَ  -2

مػى و ِصؾم غلّي  
أ

 .درزجّن و هطف إعافّةولُ ا

ي مكػر فإهي ِصػم من الجكعم لمجصان ًغا المكػر ( 15)الؽالب الغي ِطو غّابي إلَ  -3
أ

 شطي بعون غغر مكبٍل فُ ا

 (.ضفػاً )و ِػؽَ  

ي مكػر دراؿُ دون غغر ثكبلي المعرؿة -4
أ

 .(ضفػاً )ثػع درزجي فُ ذلم المكػر ، الؽالب المجغّب غن الطجبار الوٌائُ ل

ي مكػر دراؿُ لػغر ثكبلي المعرؿة ثؾرو  -5
أ

داء الطجبار الوٌائُ ل
أ

فُ اإلشػار الظاص بوجّرجي الفطلّة و ثكٍم “ هكص”الؽالب الغي ل ِجمنن من ا

ؿبٍغّن من بعاِة الفطو الجالُ
أ

 .فُ ذلم المكػر  (غّػ مرجاز)و إل اغجبػ راؿبًا ، المعرؿة بإغادة اطجبار الؽالب فُ معة ل ثجراوز ا

 (.درزات 5)غن غّاب هو شطي و العرزة الناملة هطف درزة ِجم ططم  -6



متى يعد الطالب متخرجاً في نظام المقررات؟
 200)ِػع الؽالب مجظػزًا من المػشلة الداهٍِة بوظام المكػرات إذا ازجاز زمّع المكػرات المؽلٍبة بما ل ِكو غن 

 :وفق الجٍزِع الجالُ( ؿاغة

 

 .ؿاغة من البػهامذ المشجػك 125 -

 .ؿاغة من البػهامذ الجظططُ 65 -

دهَ 10 -  .ؿاغات من البػهامذ الطجّاري هصع اأ



المقررات والفرق بين النظام الفصلي 
 الوظام الفطلُ المكػرات هظام وزي المكارهة

 للمجػدػِن فكػ لرمّع الؽالب الفطو الطّفُ

طؽة خابجة لرمّع المعارس الداهٍِة و ِعرؿٍهٌا الؽالب  للؽالب شػِة الطجّار فُ شعود مػّوة ولنو معرؿة طؽجٌا العراؿّة  الظؽة العراؿّة

 دون اطجّار

لو غعد المٍاد
أ

مادة  فُ المؾجٍى 12-14بّن  غعد المٍاد ِجػاوح ؿبع مٍاد فُ الفطو العراؿُ الٍاشع فا

 العراؿُ

ن ِصكق الؽالب الوٌاِة الطغػى للوراح فُ هافة المٍاد ل ٍِزع مٍاد الجراوز 
أ

 هظام للجراوز فالبع ا

 الوٌائُ شغٍر الطجبار شػط الوراح فُ المادة
من % 20الوٌائُ وشطٍل الؽالب غلَ  شغٍر الطجبار

 درزة الطجبار

 50درزة الوراح فُ  درزة 50درزة الوراح فُ  الوٌاِة الطغػى 

ٍع لنو مؾجٍى المصمٍلة المٍاد ؿب
أ

 فُ بعاِة هو فطو العراؿٍُِزع اطجبار  لمٍاد الجػدػ  ٍِزع اطجبار لبو الطجبارات الوٌائّة با



المقررات والفرق بين النظام الفصلي 
 الوظام الفطلُ المكػرات هظام وزي المكارهة

ول فطو دون ثعرج المػعل الجػاهمُ
أ

 من ا
أ

ٍع العرزات ثكؾم  و ِبعا ًٍ مرم

 غلَ غعد المكػرات

ولَ %25ِظطص 
أ

  والداهّة  للؾوة% 35 وللؾوة ال

 للؾوة الدالدة40%

 للصغٍر لنو مادة (درزات 5)ٍِزع  درزات الصغٍر 

 فُ هو مؾجٍى دراؿُ درزة لنو مادة 100 الجكٍِم

ول ٍِزع اطجبار ،الظؽة غّػ خابجة ل ٍِزع ًغا الشػط شّح الوراح

 .فُ بعاِة هو غام دراؿُ مظطص للمٍاد المصمٍلة

%  50فُ  هرسللؽالب الهجكال للؾوة العراؿّة الجالّة إذا  ِصق

إذا هان  ومن غعد مٍاد الفطلّن فُ الؾوة العراؿّة الٍاشعة 

ه دػ من 
أ

من غعد مٍاد الفطلّن فُ الؾوة العراؿّة % 50إطفالي ا

 .الٍاشعة فإهي ِػّع الؾوة

طفق فٌّا الؽالب بػع اهجكالي ثنٍن مٍاد مصمٍلة 
أ

المٍاد الجُ ا

 ِظجبػ فٌّا بعاِة هو غام دراؿُ شجَ ِصكق الوراح فٌّا

Twitter: Ammar_Al_Eid
SnapChat: A1407E
Telegram: A1407E


