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تمهيد
ً
حرصــا مــن وزارة التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى تطويــر أنظمتهــا التعليميــة،
وخططهــا ،ومناهجهــا الدراســية ،فقــد بــادرت إلــى اعتمــاد مشــاريع تطويريــة نوعيــة ،ومنهــا:
نظــام مســارات التعليــم الثانــوي ،فقــد تــم تطويــر نظــام الدراســة بشــكل كامــل باإلضافــة إلــى
تطويــر المناهــج الدراســية لتتســق مــع مســتجدات الحيــاة ،وتؤهــل الطلبــة إلكمــال دراســتهم
الجامعيــة وإعدادهــم لســوق العمــل كمبادريــن أو رائــدي أعمــال أو مشــاركين.
وحيــث يعــد اختيــار التخصــص مــن أهــم الخطــوات فــي حيــاة الطلبــة لمــا يترتــب عليــه مــن تحديــد
أســلوب الدراســة واالتجاهــات المهنيــة المســتقبلية فقــد تــم وضــع عــدد مــن المعاييــر المناســبة
لتســكين الطلبــة فــي مســارهم التخصصــي الصحيــح بمــا يتوافــق مــع ميولهــم وقدراتهــم.
وألجــل ذلــك جــاء هــذا الدليــل ليوضــح للمســتفيدين التعليمــات والتوجيهــات واإلجــراءات
والنمــاذج التــي يجــب اتباعهــا ،وكذلــك يســلط الضــوء علــى األســس التــي يتطلــب القيــام بهــا
مــن جميــع األطــراف ذات العالقــة لتوجيــه الطلبــة نحــو المســار التخصصــي الصحيــح المناســب
لقدراتهــم وميولهــم.

واهللا الموفق.
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الفصل األول

الفصل األول
تعريفات إجرائية:
|التسكين :إجراءات تحديد التخصص الذي يدرسه الطالب بعد انتقاله من السنة األولى المشتركة في نظام
المسارات وفق مجموعة من المعايير والشروط.
|الئحة التسكين :مجموعة من القواعد العامة المنظمة آللية تسكين الطلبة في المسارات.
|التجسير :نظام مرن يتيح للطالب فرصة التحويل بين المسارات الدراسية وفق آلية محددة.
|العام الدراسي :المدة التي يقضيها الطالب في المدرسة ويتكون من ثالث فصول دراسية وفصل صيفي
اختياري.
|السنة األولى المشتركة :السنة الدراسية األولى بنظام المسارات ،وتضم مجموعة مواد دراسية يشترك
جميع الطلبة في دراستها.
تفضيال للطالب والمرتبطة بالمسار
|مقياس الميول المهنية :أداة للكشف عن الميول المهنية الرئيسية األكثر
ً
التخصصي المالئم له.
|الطاقة االستيعابية :عدد المقاعد الدراسية المحددة لكل مسار ،ويحكمها عدد الفصول ومساحتها وعدد
المعلمين.
ً
شاملة االختبارات.
أسبوعا
|الفصل الدراسي :مدة محددة من السنة الدراسية والتي ال تزيد عن 13
ً
|الفصل الدراسي الصيفي :الفترة التي تلي الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي ،وال تقل عن ستة
أسابيع دراسية ،ويتاح التسجيل فيه للطالب الذي يرغب بتغيير مساره التخصصي ،أو ما تحدده اللوائح
المنظمة للفصل الصيفي.
وفقا
ً
|المسار التخصصي :التخصص الذي يدرسه الطالب في السنتين الثانية والثالثة بعد أن يقبل فيه
لمجموعة من المعايير.
|المسار العام :أحد مسارات المرحلة الثانوية ويركز على المجاالت الرئيسة في العلوم الطبيعية واإلنسانية
والذي يمكن الطالب من االلتحاق مباشرة بالتعليم ما بعد الثانوي في التخصصات العلمية واإلنسانية.
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|معايير التسكين :الضوابط التي يجب على الطالب تحقيقها لاللتحاق بمسار تخصصي محدد.
|شروط التسكين :الضوابط التي يجب على الطالب تحقيقها قبل تطبيق معايير التسكين.
|المعدل التراكمي العام :متوسط جميع نتائج درجات المواد الدراسية التي درسها الطالب بنجاح للفصول
السابقة حتى تاريخ احتساب ذلك المعدل.
|المواد التخصصية :مواد دراسية تكون موضوعاتها متعلقة بمسار تخصصي محدد.
|المواد الدراسية :مجموعة موضوعات مقررة ضمن الخطة الدراسية لها اسم ورقم ووصف لمفرداتها،
أسبوعيا لمدة فصل دراسي كامل أو أكثر.
تدرس بواقع عدد محدد من الساعات
ًّ
|المواد المشتركة :مواد دراسية تكون موضوعاتها عامة وتتم دراستها لجميع الطلبة في جميع المسارات
التخصصية.
|المواد التخصصية المشتركة :مواد دراسية تكون موضوعاتها عامة وتتم دراستها من قبل الطالب في
المسارات ذات الطبيعة التخصصية المشتركة.
|النسبة الموزونة للتسكين :مجموع النسب التي حققها الطالب في معايير التسكين.
|نظام المسارات :نموذج تعليمي متطور وحديث للتعليم الثانوي بالمملكة يسهم بكفاءة في تخريج متعلم
قادرا على مواصلة تعليمه.
معد للحياة مؤهل للعمل،
ً
|الوزارة :وزارة التعليم.
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آلية التحديث للدليل:
يتــم تحديــث الدليــل وفــق مــا يــرد مــن مالحظــات مــن المختصيــن فــي الميــدان التعليمــي بعــد
ـاء علــى مــا يطــرأ مــن تطويــر وتعديــل فــي الئحــة تســكين الطلبــة واللوائــح المنظمــة
تطبيقــه ،وبنـ ً
لمســارات التعليــم الثانــوي.
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الفصل الثاني
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الفصل الثاني
التسكين وأهدافه:
التسكين:
يتميــز نظــام المســارات فــي المرحلــة الثانويــة بإتاحــة مســارات تخصصيــة تلبــي احتياجــات الطلبــة
وميولهــم الدراســية .ويمكــن تعريــف التســكين بأنــه تحديــد المســارات التخصصيــة المناســبة
ـاء علــى رغباتهــم بشــرط تحقيقهــم لشــروط التســكين ومعاييــره.
للطلبــة وتوجيههــم إليهــا بنـ ً
ويتــم تطبيــق تلــك المعاييــر مــع نهايــة الفصــل الدراســي الثالث للســنة األولــى المشــتركة من خالل

عــدد مــن اإلجــراءات تنفــذ مــن قبــل فــرق التســكين بــإدارة التعليــم ومكاتــب التعليــم والمــدارس.

أهداف التسكين:
يهــدف تســكين الطلبــة فــي المســارات التخصصيــة التــي تتوافــق مــع ميولهــم واتجاهاتهــم
وقدراتهــم إلــى:

 1تقليل الهدر والتسرب والحد من حاالت الرسوب والتأخر. 2تعرف الطلبة على نقاط قوتهم واسثمارها بما يعود عليهم بالنفع. 3مواءمــة قــدرات الطلبــة وميولهــم مــع المجــاالت المختلفة لإلبــداع واالبتكار في المســاراتالمختلفة.

4 -تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين جميع الطلبة في آلية اختيار التخصص المناسب.
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الفصل الثالث
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الفصل الثالث
مسارات التعليم الثانوي ومسميات الطلبة:
ُعنيــت المــادة الثالثــة فــي الئحــة التســكين بتوضيــح المســارات التخصصيــة ومســميات الطلبــة
فيهــا ،ويبــدأ الطلبــة بالدراســة فــي الســنة األولــى المشــتركة التــي تقــدم فيهــا مــواد دراســية
تشــمل كل مــن :الدراســات اإلســامية ،واللغــة العربيــة ،والعلــوم االجتماعية ،والعلــوم الطبيعية،
والرياضيــات ،والتقنيــة الرقميــة ،واللغــة اإلنجليزيــة ،وبعــض المهــارات التخصصيــة التــي تعــد

ً
ً
ً
وفقــا لشــروط التســكين ومعاييــره،
عامــا وتهيئهــم لاللتحــاق بأحــد المســارات،
إعــدادا
الطلبــة
والتــي تحــدد للطلبــة المســارات التــي تتناســب مــع ميولهــم واتجاهاتهــم وقدراتهــم .بحيــث يكمــل
الطلبــة دراســتهم فــي الســنتين التاليتيــن فــي المســار المحــدد ،ويتضمــن الفصــل الثالــث عرضـ ًـا
ً
مفصــا لمســارات التعليــم الثانــوي ،ومســميات تخصصــات الطلبــة فــي المســارات.
يتكون نظام المسارات من خمس مسارات هي:

أواًل :المسار العام
ً
هــو مســار يركــز علــى المجــاالت الرئيســة فــي العلــوم الطبيعيــة إلــى جانــب المجــاالت اإلنســانية
بأســلوب يعــزز مهــارات التحليــل والتفكيــر العلمــي واالســتقصاء وحــل المشــكالت بطــرق علميــة
وعمليــة ،كمــا يركــز علــى الجانــب الرقمــي مــن خــال مــواد التقنيــة الرقميــة العامــة ،ممــا يســهم
فــي تأهيــل الطلبــة للمشــاركة الفاعلــة فــي تنميــة الوطــن وبنــاء اقتصــاد المعرفــة ومجتمعهــا،
والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات التــي تفيــد فــي حياتهــم الشــخصية والتعليميــة والمهنيــة ،عبــر
ً
تصــورا عــن الفــرص الدراســية والمهنيــة
تعليمهــم الخبــرات التــي يحتاجونهــا ،فيبنــي الطلبــة
الواعــدة المرتبطــة بهــا ،وهــو المســار المتــاح لجميــع الطلبــة لاللتحــاق بــه عنــد اجتيــاز  %50مــن عــدد
المــواد الدراســية للســنة األولــى المشــتركة.

ماذا يقدم في المسار العام؟

يقــدم فــي المســار العــام خــال الســنتين الثانيــة والثالثــة مجموعــة مــن المــواد الدراســية الجديــدة
والمحدثــة والتــي تهتــم بمجــاالت متعــددة ،مثــل:
التقنية الرقمية

التقنية الرقمية

اللياقة والثقافة الصحية

المجال االختياري

المواطنة الرقمية

علوم األرض والفضاء

الفنون

شكل رقم ()1
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ثانيا :المسارات التخصصية
ً
 1يمكــن للطلبــة االلتحــاق بالمســار التخصصــي الــذي يرغبونــه والــذي يتوافــق مــع ميولهــمواتجاهاتهــم وقدراتهــم بعــد تطبيــق شــروط التســكين ومعاييــره وإجــراء المفاضلــة بيــن
الطلبــة حســب الطاقــة االســتيعابية المتاحــة بالمدرســة أو المــدارس األخــرى ،وتنقســم
المســارات التخصصيــة فــي نظــام المســارات إلــى أربــع مســارات تخصصيــة جديــدة ،وتتمثــل
فــي:

مسار الصحة والحياة:
يهــدف هــذا المســار إلــى تزويــد الطلبــة بمــواد دراســية عميقــة المحتــوى فــي مجــاالت العلــوم
والرياضيــات ومــواد دراســية تخصصيــة فــي مجــال الصحــة والحيــاة .لتعزيــز الصحــة والرفــاه ،وتنميــة
االقتصــاد الوطنــي فــي هــذا المجــال مــن خــال اســتثمار طاقــات أبنــاء الوطــن فــي التخصصــات
الطبيــة والحيويــة ،وتوجيههــم نحــو التخصصــات التــي تتناســب مــع ميولهــم وقدراتهــم وحاجــات
ســوق العمــل ،حيــث يوفــر خبــرات تعليميــة تجريبيــة تعتمــد علــى ربــط النظريــة بالتطبيــق ،مــن خــال
تزويــد الطلبــة بمشــكالت واقعيــة مرتبطــة ببيئتهــم وحياتهــم اليوميــة ،والتــي بدورهــا تســهم
فــي تعزيــز التحصيــل العلمــي وتحســين المهــارات ،وتنميــة االتجاهــات نحــو المجــاالت العلميــة
ومنهــا :المهــن الطبيــة والحيويــة التــي يتطلبهــا ســوق العمــل المحلــي واإلقليمــي مــن خــال
تقديــم مناهــج دراســية تتســم بالعمــق المعرفــي والمهــاري وتعــزز التكامــل بيــن فــروع العلــوم
المختلفــة ذات العالقــة.
ماذا يقدم في مسار الصحة والحياة؟
يقـ ّ
ـدم فــي مســار الصحــة والحيــاة خــال الســنتين الثانيــة والثالثــة مجموعــة مــن المــواد الدراســية
الجديــدة والمحدثــة ،والتــي تهتــم بمجــاالت متعــددة ،مثــل:

االبتكار في العلوم الصحية

العلوم الصحية

اللياقة والثقافة الصحية

اإلحصاء الحيوي (تطبيقات
في الصحة)

تطبيقات في العلوم الصحية

أنظمة جسم اإلنسان

مشروع التخرج

شكل رقم ()2
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مسار علوم الحاسب والهندسة:
يتمثــل هــذا المســار فــي تنشــئة جيــل منتــج للحلــول الرقميــة مــن خــال مســار متخصــص ال يكتفــي
باالســتخدام واالســتهالك لتلــك التقنيــات بــل يذهــب بعيـ ًـدا وراء ذلــك ،مــن خــال مســار متخصــص
يعنــى بدمــج علــوم الحاســب مــع الهندســة ويؤهــل طلبــة المرحلــة الثانويــة إلكمــال دراســتهم
األكاديميــة فــي تخصصــات علــوم الحاســب والهندســة ،والتــي تشــكل النســبة األكبــر مــن حصــة
وظائــف المســتقبل ،مــع إمكانيــة أن يتجــه خريجــو هــذا المســار لســوق العمــل إمــا بشــكل مباشــر،
أو بعــد انخراطهــم فــي برامــج تخصصيــة قصيــرة بعــد المرحلــة الثانويــة ،تســاعدهم فــي االلتحــاق
بوظائــف تتناســب مــع المهــارات المكتســبة فــي هــذه المرحلــة.
ماذا يقدم في مسار علوم الحاسب والهندسة؟
يقـ ّ
ـدم فــي مســار علــوم الحاســب والهندســة خــال الســنتين الثانيــة والثالثــة مجموعة مــن المواد
الدراســية الجديــدة والمحدثــة والتــي تهتــم بمجاالت متعــددة ،مثل:
علم البيانات

إنترنت األشياء

التصميم الهندسي

األمن السيبراني

الهندسة

الذكاء االصطناعي

مشروع التخرج

شكل رقم ()3

مسار إدارة األعمال:
يعــد مســار إدارة األعمــال الطلبــة ليصبحــوا مواطنيــن مســؤولين وقادريــن علــى اتخــاذ القــرارات
الذكيــة التــي تفيدهــم فــي حياتهــم الشــخصية والتعليميــة والمهنيــة ،عبــر إكســابهم الخبــرات
التــي يحتاجونهــا فــي إدارة األعمــال إلعــداد القــوى العاملــة الناجحــة فــي مجــاالت االقتصــاد
وإدارة األعمــال .فيبنــي الطلبــة تصـ ً
ـورا عــن الفــرص المهنيــة والدراســية الواعــدة المرتبطــة بهــا،
ـاء علــى المعــارف
التخــاذ قــرارات صائبــة نحــو الحيــاة والتوجــه التعليمــي والمهنــي المســتقبلي ،بنـ ً
والمهــارات واالتجاهــات والقيــم المهنيــة األساســية المكتســبة أثنــاء الدراســة فــي هــذا المســار.
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ماذا يقدم في مسار إدارة األعمال؟
يقــدم فــي مســار إدارة األعمــال خــال الســنتين الثانيــة والثالثــة مجموعــة مــن المــواد الدراســية
الجديــدة والمحدثــة والتــي تهتــم بمجــاالت متعــددة ،مثــل:
اإلدارة

صناعة القرار في األعمال

االقتصاد

التسويق

اإلدارة المالية

مشروع التخرج
إحصاء :تطبيقات في األعمال

شكل رقم ()٤

المسار الشرعي:
يــزود المســار الشــرعي الطلبــة بالمعــارف األساســية حــول أحــكام الشــريعة اإلســامية فــي
العبــادات والمعامــات ودراســة مصــادر التشــريع وأصــول العقيــدة الصحيحــة والقضايــا المتعلقــة
باألنظمــة والحقــوق .ويهــدف هــذا المســار إلــى تزويــد الطلبــة بمــواد دراســية عميقــة المحتــوى
فــي عــدة مجــاالت ،مثــل :اللغــة العربيــة ،والدراســات االجتماعيــة ،واللغــة اإلنجليزيــة ،والفلســفة
وعلــم النفــس ،بهــدف تعزيــز األســس المعرفيــة والعقديّ ــة والفقهيــة والتعبديــة واألخالقيــة
والســلوكية والقيــم اإلســامية والهويــة الوطنيــة ،وبنــاء الشــخصية الوســطية لــدى الطلبــة؛
ليكونــوا قادريــن علــى العمــل ّ
البنــاء فــي مجتمعاتهــم ،وتكويــن الشــخصية العلميــة الملتزمــة

والمتميــزة فــي فهمهــا العميــق والشــامل للقــرآن الكريــم ،والســنة النبويــة الشــريفة ،واألحــكام
الشــرعية المســتنبطة منهمــا ،وإعــداد طلبــة مؤهليــن لمعرفــة حكــم اهللا تعالــى فــي كل مــا
يســتجد مــن أمــور الحيــاة ،وتأهيلهــم للوظائــف المدرجــة فــي التصنيــف الســعودي للمهــن.
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ماذا يقدم في المسار الشرعي؟
يقــدم فــي المســار الشــرعي خــال الســنتين الثانيــة والثالثــة مجموعــة مــن المــواد الدراســية
الجديــدة والمحدثــة والتــي تهتــم بمجــاالت متعــددة ،مثــل:

مصطلح الحديث

أصول الفقه

القانون

تطبيقات في القانون

علوم القرآن
مشروع التخرج
الدراسات البالغية والنقدية

شكل رقم ()٥

	  - 2

يتــم فــي نظــام المســارات تقديــم مــواد دراســية جديــدة ومطــورة تتســق مــع االتجاهــات
العالميــة ،والمســتوى العمــري والعقلــي للطلبــة ،وتقســم هــذه المــواد الدراســية فــي
جميــع المســارات إلــى:

|المواد المشتركة العامة لجميع المسارات.
|المواد التخصصية المشتركة بين المسارات المتشابهة.
|المواد التخصصية الخاصة بكل مسار.
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ً
ثالثا :مسميات تخصصات الطلبة في المسارات
يتم تقسيم المسارات التخصصية في نظام المسارات إلى قسمين رئيسين هما:

| 1تعليم ثانوي طبيعي:
تكــون معظــم المــواد الدراســية فــي هــذا القســم مختصــة بالرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة
باإلضافــة إلــى مــواد دراســية متخصصــة بالمســار ،وينــدرج تحــت هــذا القســم ثــاث مســارات
تخصصيــة ،وهــي:

 .2مسار الصحة والحياة

 .1المسار العام

 .3مسار علوم الحاسب
والهندسة

شكل رقم ()٦

| 1تعليم ثانوي إنساني:
تكــون معظــم المــواد الدراســية فــي هــذا القســم مختصــة باللغــة العربيــة والعلــوم الشــرعية
والعلــوم اإلداريــة باإلضافــة إلــى مــواد دراســية تخصصيــة فــي المســار ،وينــدرج تحــت هــذا القســم
مســارين تخصصيــن همــا:
 .1مسار إدارة األعمال

 .2المسار الشرعي

شكل رقم ()7

يتم كتابة اسم التخصص والمسار في السجل األكاديمي للطلبة على النحو التالي:
1 -تخصص طبيعي ــ المسار العام.

2 -تخصص طبيعي ــ مسار الصحة والحياة.

 3تخصص طبيعي ــ مسار علوم الحاسب والهندسة. 4تخصص إنساني ــ مسار إدارة األعمال.5 -تخصص إنساني ــ المسار الشرعي.
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الفصل الرابع
19

الفصل الرابع
شروط ومعايير التسكين:
حــددت المــادة الرابعــة فــي الئحــة تســكين الطلبــة فــي مســارات التعليــم الثانــوي الشــروط
والمعاييــر التــي يجــب علــى الطلبــة تحقيقهــا لاللتحــاق بالمســار التخصصــي الــذي يرغبونــه وفــق
إمكاناتهــم وقدراتهــم وميولهــم.

أواًل :شروط التسكين:
ً
ذكــرت الفقــرة األولــى مــن المــادة الرابعــة شــروط ومعاييــر التحــاق الطلبــة فــي المســارات
التخصصيــة وذلــك وفــق المســارات المتاحــة فــي المدرســة بحيــث تطبــق الشــروط التاليــة:
 1اجتيــاز النســبة المعتمــدة مــن عــدد المــواد الدراســية للســنة األولــى المشــتركة لالنتقــالللســنة الدراســية الثانيــة:

أوضحــت الفقــرة األولــى مــن شــروط التســكين ومعاييــره فــي المــادة الرابعــة أنــه يجب علــى الطلبة
اجتيــاز مــا نســبته  %50مــن عــدد المــواد الدراســية فــي الســنة األولــى المشــتركة فأكثــر مــع مراعــاة
مــا ورد فــي دليــل القبــول والتقويــم بنظــام المســارات فيمــا يتعلــق بالمــواد الدراســية الممتــدة
ألكثــر مــن فصــل دراســي باعتبارهــا مــادة دراســية واحــدة .وفــي حــال عــدم تحقيــق الطلبــة هــذه
النســبة فســيتم التعامــل مــع الطالــب وفــق مــا ورد فــي دليــل القبــول والتقويــم.

 2نجاح الطالب في جميع المواد الدراسية التي لها امتداد في المسار التخصصي:نصــت الفقــرة الثانيــة مــن شــروط التســكين ومعاييــره علــى أنــه يجــب علــى الطلبــة لاللتحــاق بأحــد
المســارات التخصصيــة تحقيــق الحــد األدنــى لدرجــة النجــاح بالمــادة الدراســية فــي الســنة األولــى
ً
علمــا بــأن المــواد
المشــتركة والتــي لهــا امتــداد فــي المســار التخصصــي وهــي  50درجــة أو أكثــر.
الدراســية التــي لهــا امتــداد للمســارات التخصصيــة علــى النحــو التالــي:
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المسار التخصصي

المواد التي لها امتداد في المسار التخصصي

مسار الصحة والحياة

الرياضيات – علم البيئة – الكيمياء ـ األحياء

مسار الحاسب والهندسة

الرياضيات – الفيزياء  -التقنية الرقمية

مسار إدارة األعمال

اللغة اإلنجليزية – الرياضيات – التقنية الرقمية – الدراسات االجتماعية

المسار الشرعي

الكفايات اللغوية -القرآن والتفسير -الحديث -الدراسات االجتماعية

جدول رقم ()1

 3رغبة الطالب وموافقة ولي األمر.تعد رغبة الطالب وموافقة ولي أمره أحد أهم شروط التسكين حيث يقوم الطالب بترتيب رغباته
خالل المدة التي تحددها وزارة التعليم ،ويمكن توضيح دور المدرسة في هذا الجانب من خالل:
كاف من
وقت ٍ
ٍ
| اإلعالن عن فترة اختيار رغبة الطالب لجميع الطلبة وأولياء أمورهم على أن يكون ذلك قبل
بدء فترة إدخال الرغبات.
| تنفيذ برامج تهيئة للطلبة في السنة األولى المشتركة وأولياء أمورهم.
الموجه األكاديمي مع الطلبة المسندين إليه وأولياء أمورهم -إن أمكن -للتشاور حول اختيار المسار
| اجتماع
ّ
المناسب.
| يشرف فريق التسكين باإلدارة ومكاتب التعليم على تهيئة الطلبة وأولياء أمورهم الختيار المسار المناسب.
4 -أن يتم الطالب حفظ جزئين من القرآن “خاص بالمسار الشرعي” قبل تخرجه.
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ثانيا :معايير التسكين
ً
تطبــق المدرســة معاييــر التســكين علــى الطلبــة فــي نظــام المســارات بعــد تطبيــق الشــروط
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ً
أوال مــن المــادة الرابعــة ،وذلــك لاللتحــاق بالمســارات التخصصيــة
األربعــة وهــي( :مســار الصحــة والحيــاة ،مســار علــوم الحاســب والهندســة ،مســار إدارة األعمــال،
المســار الشــرعي) وفــق المســارات المتاحــة بالمدرســة مــع مراعــاة أن األفضليــة تكــون للطالــب
الــذي حقــق النســبة الموزونــة األعلــى فــي المفاضلــة بعــد انطبــاق شــروط التســكين ومعاييــره،
بحيــث يتــم ترتيــب الطلبــة حســب أولويــة القبــول لــكل مســار تخصصــي ،ويســكن الطلبــة فــي
المســارات المتاحــة فــي المدرســة حســب رغباتهــم والمقاعــد المتاحــة .واألولويــة وفــق نتائــج
معاييــر التســكين ،وفــي حــال تســاوي الطلبــة فــي النســبة الموزونــة فيتــم الرجــوع إلــى إدارة/
ً
علمــا بــأن معاييــر التســكين هــي:
قســم التقويــم والقبــول فــي إدارة التعليــم،
 1نسبة الطالب في مقياس الميول. 2نسبة الطالب في معدل مواد السنة األولى المشتركة. 3نسبة الطالب في معدل المواد الدراسية المرتبطة بالمسار التخصصي.ويتضح فيما يأتي تفصيل لطريقة حساب كل معيار منها:
ً
وفقا للمحور المرتبط بالمسار الذي يرغبه.
>نسبة الطالب في مقياس الميول
نصت الفقرة األولى من ثانيً ا في المادة الرابعة في الئحة التسكين على أن نسبة الطالب في
مقياس الميول هي أحد معايير التسكين ،ويراعى في هذا المعيار ما يأتي:
 1تبلــغ المدرســة جميــع طلبــة الســنة األولــى المشــتركة بموعــد تطبيــق مقيــاس الميــول،علــى أن يتــم تطبيــق المقيــاس وفــق المواعيــد المقــررة مــن الــوزارة.

 2أن تحتســب نســبة الطلبــة فــي مقيــاس الميــول فــي النســبة الموزونــة بمقــدار ( )%٢0مــنمعاييــر التســكين ،ويمكــن احتســابها كمــا يلــي:
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نسبة الطالب في مقياس الميول =(معدل الطالب في مقياس الميول * )0.2

مثال يوضح طريقة حساب نسبة مقياس الميول في معايير التسكين:
نسبة الطالب في مقياس الميول=(معدل الطالب في مقياس الميول * )0.2
نسبة الطالب في مقياس الميول= =(%18 =)0.2*90
> نسبة الطالب في معدل مواد السنة األولى المشتركة.
تضمنــت الفقــرة الثانيــة مــن ثانيً ــا فــي المــادة الرابعــة أن المعــدل التراكمــي للطالــب فــي الســنة
األولــى المشــتركة يعــد أحــد معاييــر النســبة الموزونــة للتســكين فــي المســار التخصصــي ،ويمكــن
تعريفــه بأنــه متوســط درجــات الطالــب التــي حصــل عليهــا خــال دراســته فــي الســنة األولــى
المشــتركة مــع مراعــاة مــا ورد فــي دليــل القبــول والتقويــم فيمــا يخــص المــواد الممتــدة ألكثــر
مــن فصــل دراســي ويمثــل ( )%60مــن النســبة الموزونــة لمعاييــر التســكين ،ويمكــن احتســابها
علــى النحــو التالــي:

نسبة الطالب في معدل مواد السنة األولى المشتركة= (معدل الطالب في مواد السنة
األولى المشتركة * )0.6
مثال يوضح طريقة حساب نسبة المعدل للطالب في معايير التسكين:
نسبة الطالب في المعدل(معدل الطالب في مواد السنة األولى المشتركة * )٠.٦
نسبة الطالب في مواد السنة األولى المشتركة= (%54.6=)0.6*91
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>نسبة الطالب في معدل المواد الدراسية المرتبطة بالمسار التخصصي.
تضمنــت المــادة الرابعــة فــي الئحــة التســكين أن معــدل الطلبــة فــي المــواد الدراســية ذات االرتباط
بالمســار والتــي تــم توضيحهــا فــي (جــدول رقــم  ،)1وهــو أحــد معاييــر النســبة الموزونــة لتســكين
الطلبــة فــي المســار التخصصــي ،ويمكــن تعريفــه بأنــه متوســط درجــات الطالــب التــي تحصــل
عليهــا خــال دراســته فــي الســنة األولــى المشــتركة لبعــض المــواد التخصصيــة ،والتــي لهــا ارتبــاط
بالمســار التخصصــي الــذي يرغــب الطالــب االلتحــاق بــه ،ويمكــن احتســابها علــى النحــو التالــي:

نسبة الطالب في معدل المواد الدراسية المرتبطة بالمسار التخصصي =(معدل الطالب في
المواد المرتبطة بالتخصص*)0.2
مثال:
نسبة الطالب في معدل المواد الدراسية المرتبطة بالمسار التخصصي =(%17.2 =)0.2*86

وتحتسب النسبة الموزونة لمعايير التسكين كما يلي:
النسبة الموزونة لمعايير التسكين = (نسبة الطالب في مقياس الميول) ( +نسبة الطالب
في معدل مواد السنة األولى المشتركة) ( +نسبة الطالب في معدل المواد المرتبطة
بالمسار التخصصي)
ويعتمد القبول في المسارات التخصصية على المفاضلة بين الطلبة حسب نسبهم الموزونة التي
حققوها في السنة األولى المشتركة.
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مــع التأكيــد علــى مــا تضمنتــه المــادة الرابعــة مــن إجــراءات تطبيــق شــروط التســكين ومعاييــره بمــا
يلي :
 1يســكن جميــع الطلبــة فــي المســار العــام ،ومــن تنطبــق عليــه شــروط التســكين ومعاييــرهللمســارات التخصصيــة يتــم تســكينه فــي المســار التخصصــي المتــاح.

 2التأكــد مــن إجــراء مقيــاس الميــول لجميــع الطلبــة خــال الفتــرة الزمنيــة التــي تحددهــا وزارةالتعليم.

 3التأكــد مــن تثبيــت رغبــات الطلبــة خــال الفتــرة الزمنيــة المحــددة لتثبيــت رغبــات الطلبــةخــال المواعيــد المحــددة مــن الــوزارة فــي الســنة األولــى المشــتركة.

وقــت
 4تهيئــة الطلبــة وأوليــاء أمورهــم بالمســارات المتاحــة بالمدرســة وإعالنهــا قبــلٍ
كاف .
ٍ

ّ
الموجــه األكاديمــي بجمــع توصيــات المعلميــن المتخصصيــن اللتحاق الطلبة بالمســار
 5يقــومالتخصصي.

 6الطالــب الــذي لــم يحقــق نســبة اجتيــاز عــدد المــواد الدراســية فــي الســنة األولــى المشــتركةال يتــم تســكينه فــي مســار تخصصــي ويتــم التعامــل معــه وفــق مــا ورد فــي الئحــة التقويــم

والقبــول.
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الفصل الخامس
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الفصل الخامس
المهام والمسؤوليات في تسكين الطلبة:
يتــم تشــكيل فــرق التســكين علــى مســتوى إدارات التعليــم ومكاتــب التعليــم والمــدارس ،والتــي
ترتبــط تنظيميـ ًـا بــاإلدارة العامــة للتقويــم والقبــول فــي الــوزارة ،وتؤكــد الئحــة تســكين الطلبــة فــي
المــادة الخامســة علــى أهميــة توضيــح مهــام ومســؤوليات كل جهــة مــن الجهــات ذات العالقــة
فــي إدارات التعليــم ،حيــث نصــت الالئحــة علــى أن تســــري أحــــكام الئحــة ودليــل تســكين الطلبــة
فــي المســارات علــــى جميــــع المــدارس الثانويــة الحكوميــة واألهليــة ،عــــدا المــدارس التي تســــري
فــــي شــــأنها أنظمــــة أو لوائــــح خاصــــة فــــي حــــدود مــــا نصــــت عليــــه .ويمكــن تحديــد المهــام
والمســؤوليات فــي تنفيــذ اإلجــراءات الخاصــة بتســكين الطلبــة فــي مســاراتهم التخصصيــة وفــق
مــا يلــي:

أوال :مهام ومسؤوليات اإلدارة العامة للتقويم والقبول بوزارة التعليم
ً
مــن ضمــن مهــام اإلدارة العامــة للتقويــم والقبــول فيمــا يتعلــق بتســكين الطلبــة فــي المســارات
التخصصيــة.
 1اقتــراح سياســات تســكين الطلبــة فــي المســارات والتنســيق فــي ذلــك مــع الــوكاالتواإلدارات ذات العالقــة.
 2إعــداد وتطويــر اآلليــات واألســاليب المناســبة للتســكين بالتنســيق مــع أصحــاب العالقــة:(مركــز تطويــر المناهــج ،إدارة قيــاس التحصيــل المعرفــي ...وغيرهــا مــن الجهــات) وأخــذ
الموافقــة عليهــا.
 3اإلشــراف علــى األدلــة واللوائــح واألنظمــة الخاصــة بتســكين الطلبــة ومتابعة تنفيــذ عملياتهودراســتها ،والعمــل علــى تطويرهــا مــع الجهــات ذات العالقة.
 4إعــداد الخطــط التشــغيلية والبرامــج لألنظمــة واللوائــح المنظمــة الخاصــة بالتســكين فــيالمســارات.
5 -دراسة قضايا الطلبة الواردة من إدارات التعليم المتعلقة بالتسكين .

6 -متابعة تطبيق األنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بالتسكين واقتراح تطويرها.

 7المشــاركة فــي إعــداد االختبــارات والمقاييــس المتعلقــة فــي تســكين الطلبــة مــع الجهــاتذات العالقــة.

 8المشــاركة مــع الجهــات ذات العالقــة فــي بنــاء األدلــة والحقائــب التدريبيــة وتنفيــذ ورشالعمــل واللقــاءات المرتبطــة بتســكين الطلبــة فــي المســارات على مســتوى الــوزارة وإدارات
التعليــم.
 9التنســيق مــع فــرق التســكين بــاإلدارات التعليميــة ودراســة المقترحــات والحلــولا لتطو ير يــة .

 10أي مهــام أخــرى ترتبــط بالتســكين وتكلــف بهــا اإلدارة العامــة للتقويــم والقبــول مــن قبــلصاحــب الصالحيــة.
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ثانياً  :مهام ومسؤوليات إدارة التعليم
يتم إسناد مهام تسكين الطلبة في اإلدارة التعليمية لفريق التسكين والذي يتم تشكيله بإشراف
مدير التعليم خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي األول على أن يكون برئاسة مساعد/ة
المدير العام للشؤون التعليمية وعضوية مدير/ة اإلشراف التربوي ،وإدارة/قسم التوجيه الطالبي
وإدارة/قسم التخطيط المدرسي وأربعة مشرفين تربويين من التخصصات ذات العالقة بالمسارات
التخصصية من اإلشراف التربوي أو حسب ما يراه صاحب الصالحية على أن يكون مدير/ة إدارة/

ً
أمينا للفريق ،بحيث ترتكز مهام الفريق فيما يلي:
قسم التقويم والقبول

 1اإلشــراف علــى تطبيــق أحــكام الئحــة التســكين والدليــل وعلــى عمليــة تســكين الطلبــة فــيالمســارات التخصصيــة باإلضافــة إلــى ضــرورة توجيــه اإلدارات ذات العالقــة بتعريــف الطلبــة
وأوليــاء أمورهــم بآليــة التســكين.
 2إعــداد خطــة عامــة لعمليــة التســكين فــي اإلدارة التعليميــة وتنفيــذ الخطــط التشــغيليةوالبرامــج لألنظمــة واللوائــح المنظمــة الخاصــة بالتســكين ونشــرها بالميــدان التعليمــي.

 3التنســيق بيــن الجهــات ذات العالقــة داخــل اإلدارة التعليميــة ،وتوضيــح دور كل جهــة وفــقمــا جــاء فــي الئحــة التســكين.

 4التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة خــارج اإلدارة التعليميــة إلقامــة الــدورات والنــدوات فــيمجــال التســكين والتخصصــات الدراســية علــى مســتوى اإلدارة التعليميــة.

 5دراســة المقترحــات والحلــول التــي تــرد مــن الميــدان التعليمــي بشــأن التســكين ورفعهــالــإدارة العامــة للتقويــم والقبــول.

 6متابعــة مــا يــرد مــن الــوزارة بهــذا الشــأن مــن تعليمــات وتوجيهــات وتحديثــات وتعميمهــاللميــدان التعليمــي.

 7توجيه اإلدارات المعنية بتنفيذ برامج تدريبية للمستفيدين. 8اإلشــراف علــى المســارات المتاحــة فــي المــدارس والتأكــد مــن توفــر المســار العــام فــيجميــع المــدارس وتنــوع المســارات المتاحــة ،وذلــك وفــق اإلمكانــات المتاحــة وبمــا ال

يتعــارض مــع األدلــة واللوائــح المنظمــة لذلــك.
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تتولى إدارة/قسم التقويم والقبول في إدارات التعليم ،ما يلي:
 1اإلشــراف علــى تطبيــق أحــكام الالئحــة والدليــل .بمــا ال يتعــارض مــع األدلــة واللوائــحاألخــرى.
 2الرفــع لفريــق التســكين بــاإلدارة بجميــع مــا يــرد مــن مســتجدات أو أعمــال أو مخالفــات أومقترحــات مــن الميــدان التعليمــي .
 3اقتــراح الحلــول المناســبة فيمــا يتعلــق بالتحديــات المحتملــة لتســكين الطلبــة فــيالمســارات.
 4معالجــة حــاالت تســكين الطلبــة الناتجــة عــن االنتقــال بيــن المــدارس مــن داخــل المــدنوخارجهــا وفــق األنظمــة المعمــول بهــا فــي االنتقــال.
 5اإلشــراف علــى تنفيــذ عمليــة تســكين الطلبــة فــي المســارات وعلــى عمليــة انتقالهــم مــنمســار إلــى آخــر داخــل المدرســة والعمليــات المرتبطــة بذلــك.
 6أي مهــام أخــرى ترتبــط بالتســكين وتكلــف بهــا إدارة/قســم التقويــم والقبــول مــن قبــلصاحــب الصالحيــة.

تتولى إدارة/قســم اإلشــراف التربوي في إدارات التعليم اإلشــراف على تســكين الطلبة
مــن خــال مــا يلي:

 1متابعة عملية تسكين الطلبة بالمدارس بالتنسيق مع مكاتب التعليم. 2التعــاون مــع التدريــب التربــوي لتنفيــذ برامــج تدريبيــة توضــح آليــة التســكين إلداراتالمــدارس.

 3استكمال إجراءات التسكين للطلبات الواردة إليها عبر النظام اإللكتروني. 4اإلشراف على فرق التسكين بمكاتب التعليم والمدارس. 5أي مهــام أخــرى ترتبــط بالتســكين وتكلــف بهــا إدارة/قســم اإلشــراف مــن قبــل صاحــبالصالحيــة.
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تتولى إدارة/قسم التوجيه الطالبي في إدارات التعليم المهام التالية:
  1متابعة تنفيذ خطط وبرامج وخدمات التوجيه فيما يخص التسكين وتقويمها. 2تطبيــق الضوابــط الالزمــة لتحديــد االحتياجــات الخاصــة للتوجيــه الطالبــي بالتنســيق مــعالجهــات ذات العالقــة.

 3المشاركة في تنفيذ معايير التسكين مع الجهات ذات العالقة. 4أي مهــام أخــرى ترتبــط بالتســكين وتكلــف بهــا إدارة/قســم التوجيــه الطالبــي مــن قبــلصاحــب الصالحيــة.

يتولى إدارة/قسم التخطيط المدرسي المهام التالية:
 1اإلشــراف علــى تشــكيل عــدد الفصــول الدراســية للمســارات التخصصيــة فــي كل مدرســةوفــق األدلــة المنظمــة الصــادرة مــن الــوزارة مــع مراعــاة أن يكــون المســار العــام أحــد

المســارات المتاحــة فــي جميــع المــدارس ،وذلــك بالتنســيق مــع إدارة/قســم شــؤون
المعلميــن وفريــق التســكين بمكتــب التعليــم.
 2دراســة الكثافــة الطالبيــة بالمســارات التخصصيــة بالتنســيق مــع إدارة/قســم التقويــموالقبــول ،والرفــع لفريــق التســكين بــاإلدارة بالحلــول والمقترحــات.

 3أي مهــام أخــرى ترتبــط بالتســكين وتكلــف بهــا إدارة/قســم التخطيــط المدرســي مــن قبــلصاحــب الصالحيــة.

ً
ثالثا :مهام ومسؤوليات مكاتب التعليم
يشــكل فــي كل مكتــب تعليــم فريــق للتســكين ،ويكــون برئاســة مدير مكتــب التعليم ويتم تشــكيله
وفــق مــا يــراه مديــر مكتــب التعليــم ،ويمكنــه االســتعانة بأعضــاء مــن بعــض اإلدارات واألقســام
ذات العالقــة ،علــى أن يكــون عملــه اإلشــراف علــى تنفيذ إجــراءات التســكين للمســارات التخصصية
فــي المــدارس التابعــة لمكتــب التعليــم ،ورفــع التقاريــر والمســتجدات والطلبــات لفريــق التســكين
بــاإلدارة التخــاذ اإلجــراءات المناســبة .وتكــون مهــام هــذا الفريــق علــى النحــو التالــي:
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 1اإلشراف على إقامة الدورات والندوات التوعوية للميدان التعليمي.2 -إقامة برامج تدريبية للموجه الطالبي لتوضيح آلية التسكين.

 3متابعــة أعمــال ومهــام الموجــه الطالبــي فــي المدرســة فيمــا يخــص تســكين الطلبــةبالتنســيق مــع إدارة/قســم التوجيــه الطالبــي.

4 -دراسة المقترحات والطلبات والتقارير التي ترد من المدارس.

5 -متابعة تطبيق اإلجراءات الخاصة بتسكين الطلبة في المدارس التابعة للمكتب.

 6متابعة تطبيق اإلجراءات النظامية في تسكين الطلبة في مساراتهم التخصصية. 7التنسيق مع اإلدارات المعنية لتنفيذ برامج تدريبية للمستفيدين.8 -أي مهام أخرى ترتبط بالتسكين وتكلف بها مكاتب التعليم من قبل صاحب الصالحية.

رابعاً  :مهام ومسؤوليات المدرسة
تنفيــذ إجــراءات التســكين مــن خــال تشــكيل فريــق للتســكين برئاســة مديــر المدرســة وعضويــة
الموجــه الطالبــي ووكيــل المدرســة وأربعــة معلميــن متميزيــن مــن تخصصــات مختلفــة تتعلــق
بالمســارات التخصصيــة فــي المدرســة؛ للقيــام بالمهــام التاليــة:
 1تنفيذ برامج تهيئة للطلبة في السنة األولى المشتركة ،وأولياء أمورهم. 2تنفيــذ اإلجــراءات والقــرارات التــي تصــدر مــن فــرق التســكين فــي اإلدارة التعليميــة ومكاتــبالتعليــم فيمــا يخــص المســارات التخصصيــة وتســكين الطلبــة فيهــا وفــق مــا نصــت عليــه
الئحــة ودليــل تســكين الطلبــة فــي المســارات التخصصيــة.
 3الرفع بالمقترحات والطلبات والتقارير المطلوبة والحاالت الخاصة. 4تنفيــذ نتائــج تســكين الطلبــة فــي المســارات التخصصيــة المتاحــة فــي المدرســة والمقاعــدالدراســية المحــددة لــكل مســار.

 5تنفيذ المهام المسندة للمدرسة من فرق التسكين في إدارات ومكاتب التعليم. 6متابعة انتقال الطلبة من مسار إلى مسار آخر. 7متابعة أعمال ومهام التوجيه األكاديمي داخل المدرسة. 8الرفــع بالتقاريــر الدوريــة للمقترحــات والحلــول العمليــة لتحســين إجــراءات وعمليــاتالتســكين فــي المدرســة.
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مهام التوجيه األكاديمي:
ّ
موجــه أكاديمــي لمجموعــة من الطلبة حســب مــا يراه فريق التســكين بالمدرســة
يتــم تخصيــص
بهــدف توعيــة الطلبــة ومســاعدتهم علــى اختيــار المســار المناســب لقدراتهــم وميولهــم ،علــى
ّ
الموجــه األكاديمــي المهــام التالية:
أن يتولــى
 1متابعــة الطلبــة خــال الســنة األولــى المشــتركة للتعــرف علــى المســارات المناســبة لــكلطالــب.

 2توجيه الطلبة وأولياء أمورهم الختيار المسار المناسب لهم. 3تســليم نمــاذج التوجيــه األكاديمــي الخاصــة بعمليــة تســكين الطلبــة فــي المســارات لفريــقالتســكين بالمدرســة.

4 -أي مهام تتعلق بالتسكين تسند له من فريق التسكين بالمدرسة.
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الفصل السادس
إجراءات التسكين:
نصــت المــادة السادســة مــن الئحــة تســكين الطلبــة علــى أن تســند إجــراءات التســكين إلــى فــرق
التســكين علــى مســتوى الــوزارة وإدارات التعليــم كمــا هــو موضــح فــي المهــام والمســؤوليات
فــي الفصــل الخامــس مــن هــذا الدليــل ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
 1يرتــب الطلبــة المســارات التــي يرغبــون التســجيل فيهــا بالتشــاور مــع أوليــاء أمورهــمومعلميهــم وذوي االختصــاص فــي المدرســة ،ويقومــون باســتكمال النمــاذج الخاصــة
بذلــك خــال التواريــخ المعتمــدة مــن الــوزارة.
 2يقــوم فريــق التســكين بالمدرســة بمتابعــة تطبيــق الطلبــة لمقيــاس الميــول للمســاعدةفــي اختيــار المســار التخصصــي المناســب لــكل طالــب خــال الفتــرة الزمنيــة التــي تحددهــا
الــوزارة.
 3يقــوم فريــق التســكين بالمدرســة بإعــان المســارات التخصصيــة المتاحــة فــي المدرســةالمعتمــدة مــن إدارة التعليــم قبــل بدايــة العــام الدراســي.

 4يشــرف فريــق التســكين فــي المدرســة علــى تنفيــذ إجــراءات التســكين بالمســاراتالتخصصيــة المتاحــة وفــق األدلــة المنظمــة لذلــك.

 5متابعــة تســكين الطلبــة فــي المســارات المتاحــة فــي المدرســة وفــق نتائــج المفاضلــةلشــروط التســكين ومعاييــره علــى النظــام اإللكترونــي.

المسار الزمني للتسكين:
مــن خــال مــا ســبق مــن مهــام وإجــراءات لــإدارات ومكاتــب التعليــم والمــدارس فــي الفصليــن
الخامــس والســادس مــن هــذا الدليــل تتضــح أهميــة وجــود مســار زمنــي لإلجــراءات الخاصــة
بالتســكين لتحقيــق أهــداف التســكين بنســبة عاليــة ويمكــن توضيــح ذلــك فــي الجــدول التالــي:
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اإلجراء

وقت التنفيذ

الجهات المسؤولة

تشكيل فريق التسكين باإلدارة التعليمية

قبل بدء العام الدراسي

إدارة/قسم التقويم
والقبول ويعتمد من مدير
التعليم

إعداد خطة عامة لمتابعة إجراءات التسكين على أن تشتمل
على جميع البيانات والمهام والبرامج التي تتعلق بعملية
التسكين لجميع المستفيدين

قبل بدء العام الدراسي

فريق التسكين باإلدارة

تشكيل فريق التسكين بمكتب التعليم

قبل بدء العام الدراسي

مدير مكتب التعليم

تشكيل فريق التسكين بالمدرسة

مع بداية الفصل
الدراسي األول

مدير المدرسة

تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية لمديري المدارس ووكالئهم

مستمرة من بداية
الفصل الدراسي األول

إدارة/قسم اإلشراف
التربوي
مكاتب التعليم

ّ
ّ
والموجه
للموجه الطالبي
تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية
األكاديمي

مستمرة من بداية
الفصل الدراسي األول

إدارة/قسم التوجيه
الطالبي
مكاتب التعليم

إعداد نشرات تعريفية وإقامة لقاءات وورش عمل وتنفيذ
الزيارات الميدانية للتعريف بآلية التسكين للطلبة وأولياء
األمور

مع بداية الفصل
الدراسي األول

إدارة/قسم التوجيه
الطالبي

استكمال النماذج الالزمة لتحديد رغبات الطلبة في المسارات

يحدد وفق التواريخ
المعتمدة من الوزارة
قبل تطبيق المقياس

الطلبة بالتشاور مع أولياء
أمورهم ومعلميهم

تسكين الطلبة في المسارات المتاحة بالمدرسة بعد تطبيق
شروط التسكين ومعاييره والمفاضلة بينهم.

بعد انتهاء الفصل
الدراسي الثالث من
السنة األولى المشتركة

اإلدارة العامة للتحول
الرقمي

تنفيذ انتقال الطلبة من مسار إلى آخر وفق األدلة المنظمة
لذلك

خالل الفترة المعلن
عنها في النظام
اإللكتروني

فريق التسكين بالمدرسة
إدارة/قسم التقويم
والقبول

جدول رقم ()2
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الفصل السابع
انتقال الطلبة (التجسير):
ُعنيــت المــادة الســابعة مــن الئحــة تســكين الطلبــة بإمكانيــة انتقــال الطالــب مــن مســار إلــى آخــر
أو مــن مدرســة إلــى أخــرى بعــد اجتيــاز مــواد التجســير فــي الفصــل الصيفــي مــن الســنة الثانيــة
بالمرحلــة الثانويــة فــي حــال:
 1عدم انسجام الطالب في المسار التخصصي السابق وحاجته للتغيير.2 -انتقال الطالب إلى مدرسة ال يتوفر فيها المسار التخصصي السابق للطالب.

أواًل :آلية انتقال الطلبة بين المسارات التخصصية
ً
|أن يتقدم الطالب بطلب انتقاله من مسار إلى آخر إلدارة المدرسة ،ويستكمل إجراءات االنتقال وفق األدلة
واللوائح المنظمة لذلك.
|أن يحقق الطالب شروط التجسير (الواردة في دليل التجسير) للمسار الذي يرغب االنتقال إليه.
|يحدد دليل التجسير آلية انتقال الطلبة بين المسارات الخمسة:
  1المسار العام. 2مسار علوم الحاسب والهندسة. 3مسار الصحة والحياة. 4مسار إدارة األعمال.5 -المسار الشرعي.
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ثانيا :آلية انتقال الطلبة بين المدارس
ً
 1يشــترط النتقــال الطلبــة مــن مدرســة إلــى أخــرى توفــر مقاعــد متاحة فــي المســار التخصصيللطلبــة فــي المدرســة التــي يرغبــون االنتقــال إليها.

 2يجــب علــى فريــق التســكين بالمدرســة مراعــاة أفضليــة طلبــة المدرســة بااللتحــاقبالمســارات التخصصيــة قبــل الموافقــة علــى انتقــال طالــب مــن مدرســة أخــرى.

 3فــي حــال عــدم توفــر المســار التخصصــي فــي المدرســة يتــم تطبيــق الضوابــط الخاصــةباالنتقــال أو التجســير بيــن المســارات.
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الفصل الثامن
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الفصل الثامن
أحكام عامة:
نصــت المــادة الثامنــة مــن الئحــة تســكين الطلبــة فــي المســارات التخصصيــة علــى بعــض األحــكام

العامــة التــي يمكــن توضيحهــا فــي هــذا الدليــل وفقـ ًـا لمــا يلــي:

 1يتــم التعامــل مــع الطلبــة الذيــن لــم يجتــازوا النســبة المعتمــدة  %50مــن عــدد المــوادالدراســية للســنة األولــى المشــتركة ،وفــق مــا جــاء فــي دليــل التقويــم والقبــول.

 2رغبــة الطلبــة هــي الشــرط الــذي يعتمــد عليــه فــي تســكينهم فــي المســارات التخصصيــةبعــد اســتيفائهم كافــة الشــروط األخــرى والمعاييــر المطلوبــة.

 3يســكن الطلبــة فــي المســار العــام إذا لــم يحققــوا شــروط التســكين ومعاييــره للمســاراتالتخصصيــة أو إذا كان الطلبــة يرغبــون فــي ذلــك.

 4يشــكل فــي كل مدرســة فريــق لمتابعــة إجــراءات تســكين الطلبــة بالمســارات التخصصيــةويتــم اإلشــراف عليــه مــن قبــل فريــق التســكين بــاإلدارة وفريــق التســكين فــي مكاتــب
التعليــم.
5 -يتم الرجوع إلى اللوائح واألدلة ذات العالقة فيما لم يتضمنه هذا الدليل.

انتهى
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المالحق
41

المالحق
نموذج رقم ()1
استمارة توصية المعلمين
البيانات األساسية:

اسم
الطالب

رقم الهوية

توصيات المعلمين للطالب لاللتحاق بالمسارات التخصصية:

اسم المعلم

التخصص

عدد المواد التي تم
تدريس الطالب بها

المسار الموصى به

التوقيع

مالحظة :هذه االستمارة توجيهية ،وال يلزم تسكين الطالب في المسار بناء عليها.

ّ
							
الموجه األكاديمي:
اسم
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توقيعه:

نموذج رقم ()2
استمارة اختيار المسار التخصصي
العام الدراسي:
البيانات األساسية:

اسم الطالب

رقم الهوية

اسم ولي األمر

رقم االتصال

ترتيب رغبات الطالب لاللتحاق بالمسارات:
المسار
المسار العام.
مسار الصحة والحياة.
مسار علوم الحاسب والهندسة.
مسار إدارة األعمال.
المسار الشرعي.

ترتيب الرغبة

□
□
□
□
□

مالحظــة :أعــدت هــذه االســتمارة ألهــداف تنظيميــة وليســت ملزمــة بتســكين الطالــب فــي
المســارات التخصصيــة.
								
اسم الطالب:

توقيعه:

اسم ولي األمر							:

توقيعه:

ّ
							
الموجه األكاديمي:

توقيعه:
43

