
 
 

 ِذارص اٌٍّه ػجذ هللا اٌثبًٔ ٌٍتٍّش. .1       
 اٌتظزٌـــغ األوبدٌّـــً. .2       
 

أوالً: مذارس الملك عبذ هللا الثاني 

 للتميز:

 
 مبررات إنشاء مذارس الملك عبذ هللا الثاني للتميز:

ٌأتً إٔشبء ِذارص ٌٍطٍجخ اٌّتٍّشٌٓ وّجبدرح ٍِىٍخ طبٍِخ ِٓ حضزح      
اٌٍّه ػجذ هللا اٌثبًٔ ثٓ اٌحظٍٓ فً ِحبفظبد اٌٍّّىخ  طبحت اٌدالٌخ

اٌّختٍفخ, ٌتمذَ ّٔطبً تؼٍٍٍّبً إثزائٍبً فً ثٍئخ تؼٍٍٍّخ إلػذاد لٍبداد ٚاػذح 
 فً ِختٍف اٌتخظظبد.

تُ افتتبذ أٚي ِذرطخ ِٓ ِذارص اٌٍّه ػجذ هللا اٌثبًٔ ٌٍتٍّش فً ِطٍغ اٌؼبَ      
رلبء ٌٚتٛاٌى افتتبذ ٘ذٖ اٌّذارص ٌتشًّ خٍّغ َ فً ِحبفظخ اٌش2002/2001 اٌذراطً

ػشزح ِذارص ِٛسػخ ػٍى  2013/2012 ِحبفظبد اٌٍّّىخ حٍث ثٍغ ػذد اٌّذارص ػبَ

ػشزح ِحبفظبد ً٘ )اٌشرلبء, إرثذ, اٌظٍظ, اٌؼمجخ, اٌطفٍٍخ, ػدٍْٛ, ِؼبْ, اٌّفزق, اٌىزن, 

 ِبدثب(.
 

 أهذاف إنشاء مذارس الملك عبذ هللا الثاني للتميز:

تشٌٚذ اٌّتٍّش ثخٍفٍخ ٔظزٌخ ِتٍٕٗ فً اٌّؼبرف األطبطٍخ ثّظتٛا٘ب اإلتمبًٔ  .1       

 ٚاٌتطٌٛزي.
 إوظبة اٌّتٍّش ِٙبراد اٌحٍبح إٌبفؼخ اٌّزتجطخ ثبٌؼٍُ ٚاٌتىٌٕٛٛخٍب. .2       
 تٍّٕخ اٌّٛا٘ت ٚاإلثذاع ػٕذ اٌّتٍّش ٚاطتثّبر طبلبتٗ إٌى حذ ألظى. .3       
شخظٍخ اٌّتٍّش ِٓ خالي تؼشٌش ثمتٗ ثٕفظٗ ٚثمذراتٗ, ٚتطٌٛز ٔظزتٗ  تٍّٕخ .4       

 ٌٍّظتمجً ٚاٌتخطٍظ ٌٗ.
 تٍّٕخ اٌّتٍّش ٌّٛاخٙخ اٌتحذٌبد اٌتً تٛاخٙٗ ثشىً تطجٍمً. .5       
 تطٌٛز ِٙبراد اٌتفىٍز اٌؼٍٍب ٚاٌتمٍٕبد اٌؼٍٍّخ ػٕذ اٌّتٍّش. .6       
 ً.تٍّٕخ اٌحض ٚاإلٔتّبء اٌٛطٕ .7       
تٛفٍز فزص تؼٍٍٍّخ خذٌذح ٌّبرص فٍٙب اٌّتٍّش أطبٌٍت تؼٍُ ٚتؼٍٍُ تحمك اٌّٛ٘جخ  .8       

 ٚاإلثذاع ػٕذٖ.
 

 البرامج والخطط الذراسية:
ِذارص اٌٍّه ػجذ هللا اٌثبًٔ ٌٍتٍّش ػذداً ِٓ اٌّٛاد ٚ إٌّب٘ح ٚفك ٔظبَ اٌظبػبد  تٕفذ     

 اٌّؼتّذح, ٚػٍى إٌحٛ اَتً:
 ٌّجبحث اٌّذرطٍخ إٌظبٍِخ.ا .1       
اٌّجبحث اٌتطٌٛزٌخ ٚ ٌتضّٓ ِدّٛػخ ِٓ اٌؼٕبطز ٚاٌفؼبٌٍبد اٌتً ٌمَٛ اٌّتٍّش  .2       

 ثذراطتٙب ٚتٕفٍذ٘ب ِٕٚٙب:
األٔشطخ اإلثزائٍخ اٌّظبٔذح ٌٍّجبحث اٌزطٍّخ ٌٚخظض ٌٙب طبػخ أطجٛػٍبً ٌىً  أ.             

 ِجحث.
 رٌخ:اٌّجبحث اإلخجب ة.            



 اٌتزثٍخ اٌمٍبدٌخ. *                     
 .(2) (1) لضبٌب ِؼبطزح *                     
 اإلٌىتزٍٚٔبد. *                     
 .(2) (1) اٌزٌبضٍبد اٌّتمذِخ *                     
 تؼٍٍُ اٌتفىٍز. *                     
 ِبد.تىٌٕٛٛخٍب اٌّؼٍٛ *                     
 ( طبػخ دراطٍخ.21ِجبحث تؼٍٍٍّخ اختٍبرٌخ ِتمذِخ ثٛالغ ) ج.             
 ثزٔبِح خذِخ اٌّدتّغ اٌّحًٍ ٌٕٚفذ فً اٌؼطٍخ اٌظٍفٍخ. .3       
 تظٍُّ ٚتٕفٍذ ِشزٚع ٚفك ِٕٙدٍخ اٌجحث اٌؼًٍّ. .4       
ػبٌٍّخ ٚغٍز٘ب ِٓ ِشبروخ اٌطٍجخ فً أٔشطخ ٚأٔذٌخ ِٚظبثمبد ِحٍٍخ ٚإلٍٍٍّخ ٚ .5       

 فؼبٌٍبد.
 

 طبيعة الذوام الرسمي:

  ً  

ٚحظت ٔظبَ اٌٍَٛ اٌطًٌٛ, ثحٍث ٌذرص  (3 - 8) ٌجذأ اٌذٚاَ اٌّذرطً ِٓ اٌظبػخ     

 طبػخ أطجٛػٍبً. (40) اٌطبٌت ِب ِؼذٌٗ

 

 ثانيًا: التسريع األكاديمي

 تعريف برنامج التسريع األكاديمي:

ٚمصذ تانتغشٚع األكادًٚٙ ْٕ انغًاس نهطانة تانتمذو عثش دسراخ انغهى انتعهًٛٙ أٔ انتشتٕ٘      

تغشعح تتُاعة يع لذساتّ انعمهٛح، دٌٔ اعتثاس نهًضذداخ انعًشٚح أٔ انضيُٛح، ٔتًكُّٛ يٍ إتًاو 
ُٚغًش نهطان انًُاْذ انًذسعٛح انًمشسج ة أٌ ٚغشع فٙ يذج ألصش أٔ عًش أصغش يٍ انًعتاد، تضٛج 

يشتٍٛ فٙ انًشصهح األعاعٛح ششٚطح يشٔس عُتٍٛ عهٗ تغشٚعّ نهًشج األٔنٗ، ٔتطثك ٔصاسج انتشتٛح 
ٔانتعهٛى تشَايذ انتغشٚع األكادًٚٙ تطشٚمح ضغط انصفٕف أ٘ دساعح انطانة نزًٛع يثاصج انصفٍٛ 

  ج انصف انضانٙانهزٍٚ ٚزتاصًْا عهٗ يذاس فصهٍٛ دساعٍٛٛ تطشٚمح يكخفح تضٛج ٚذسط رًٛع يثاص
كايالً فٙ انفصم انذساعٙ األٔل، ٔٚذسط رًٛع يثاصج انصف انخاَٙ انز٘ عشع إنّٛ فٙ انفصم 

 انذساعٙ انخاَٙ.

 و.8998/8997 تذأ انعًم تٓزا انثشَايذ فٙ انٕصاسج اعتثاساً يٍ انفصم انذساعٙ انخاَٙ نهعاو

 -أهداف البرنامج:

 تضفٛض انطهثح انًتفٕلٍٛ أكادًٚٛاً. -

 ٕفٛش فشص تعهًٛٛح تتُاعة ٔلذساخ انطهثح انًتفٕلٍٛ.ت -

 فىائـــده:

تشٛش َتائذ انثضٕث ٔانذساعاخ أٌ انتغشٚع األكادًٚٙ ٚؤد٘ إنٗ تضغٍٛ يغتٕٖ تضصٛم انطهثح      

انًْٕٕتٍٛ ٔانًتفٕلٍٛ، ٔال ٚؤحش عهثاً عهٗ تكٛفٓى انعاطفٙ ٔاإلرتًاعٙ، ٔٚؤكذ )تٛشياٌ( انز٘ ٕٚصف 
شكح تعهٛى انطفم انًْٕٕب عهٗ ضشٔسج انكشف انًثكش عٍ انطفم انًْٕٕب يٍ حى تاألب انشٔصٙ نض

تٕفٛش انثشَايذ انتشتٕ٘ انًُاعة نّ صتٗ ًٚكٍ تمصٛش انًذج انضيُٛح انالصيح إلتًاو دساعتّ ٔرنك تٓذف 
عذو إضاعح عُٕاخ يٍ عًشِ ٔانتٙ ًٚكٍ أٌ تكٌٕ صافهح تانعطاء اإلتذاعٙ انز٘ عادج يا ٚكٌٕ فٙ 

 انشثاب تانُغثح نهعذٚذ يٍ انًٛادٍٚ انعهًٛح.عًش 



إضافة إلً الفىائد التالُة التٍ َحققها الطلبة 

 :المستفُدون علً المستىي الفردٌ

تضغٍٛ يغتٕٖ انذافعٛح ٔانخمح تانُفظ ٔانشعٕس تاإلَزاص ٔتضغٍٛ اإلتزاْاخ َضٕ انتشتٛح  .8       

 ٔانتعهٛى.

 ٛم يٍ فشص انًهم فٙ انًذسعح ٔيُع انخًٕل انعمهٙ.صٚادج انًتعح نهتعهى ٔانتمه .2       

 تغٓٛم ٔإغُاء عًهٛح انتعهٛى تتمهٛم يذٖ انفشٔلاخ انفشدٚح تٍٛ انطهثح. .3       

 إعطاء فشصح أكثش نهتأحٛش انًتثادل تٍٛ عمٕل يتماستح انًغتٕٖ. .4       

ذ خالصٓى يٍ تغهط انطهثح فتش آفاق رذٚذج نتًُٛح انمٛادٚح نذٖ انطهثح انعادٍٚٛ تع .5       

 انًْٕٕتٍٛ ٔانًتفٕلٍٛ.

 فشص أكثش نهمثٕل فٙ رايعاخ عشٚمح يُاعثح نًؤْالخ انًْٕٕتٍٛ. .6       

 تٕفٛش تكانٛف عُح دساعٛح كايهح تانُغثح نآلتاء. .7       

 اإلَخشاط فٙ انزايعح يثكشاً تضٛج تتاس نٓى فشصح أكثش نإلتذاع. .8       

لتسرَع األكادَمٍ فىائد علً مستىي كما أن لبرنامج ا

 المجتمع منها:

 صٚادج عُٕاخ اإلعٓاو انًُٓٙ فٙ انًزتًع. .8       

 زيادة الدخل القومي. .2       

ٚـؤد٘ انتخـشد يثكـشاً إنـٗ تمهٛـم كهفـح انتعهٛـى انًذسعـٙ ٔٚتٛـش انفشصح نهزايعاخ ٔانًذاسط  .3        

 يٍ انطهثح.               نمثٕل عذد أكثش 

 الطلبة المستهدفىن:

األطبطً.  ِٛ٘ٛة ِٚتفٛق ػٍى ِمبػذ اٌذراطخ ِٓ اٌظف اٌثبًٔ ٚحتى اٌثبِٓ أي طبٌت
( طبٌجبً ٚطبٌجخ 1025ٚلذ ثٍغ ػذد اٌطٍجخ اٌذٌٓ اطتفبدٚا ِٓ اٌتظزٌغ حتى اَْ حٛاًٌ )

 تمزٌجبً.
 


