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املـقـدمــة:
سعععو وزارة الرتبيععة والتعلععيم ك االلرععة العربيععة الإعععودية ت يععاد ل ععا قععويم ععام
ترام أساليبه ،وأدوا ه ،وآليات طبيقه مبا حيقق أهعاا العلليعة الرتبويعة والتعليليعة ااتلللعة
ك بناء خصية ااتعلم بناءً مترامالً ومتوازلًا؛ ليرعو اعادرًا علع العتريرا اقعال  ،واألداء اابعا،،
متلرنًا من مواكبة متغاات عصره ،و لبية متطلبا ه ،ومواجهة حتايا ه.
واععا سععاهلو لععو التطععورات ك اععالا اانععاه والتقععويم ك جع ع العلليععة التعليليععة
ط عا و رععامالً ،وفرضععو اجاجععة ت
بعناصععرها اللال ععة :الععتعلم ،والتععاري  ،والتقععويم ،أكلععر راب ً
أساليب اريإية و قوميية متنوعة ومتطورة ،و وفا بيئة داعلة للتعلم يتاح فيها للطالعب علعالً
طا فععاعالً ،فهععو فاع ع ك بنععاء معارفععه ،ومشععار ك علليععة عللععه ،ومتحل ع مإ عؤولية دارة
ولش عا ً
علله ،واادر عل

وظيف معارفه وخربا ه الإابقة ك موااف حقيقية؛ ولتحقيق لو األهعاا

يب أ :
ُ ربط حمرات التقويم بأهاا التعلم.
 يقي

التقويم خمرجات عليلية مهلة.

 يتععواز التقععويم ك ناولععه لألغععراا اللال ععة ي قععويم التعلععيم ،قععويم للععتعلم ،والتقععويم
كعللية علم).
 يقا التقويم وصريًا واضحًا ألداء الطالب.
 يتالء التقويم مع طرائق التاري .
 يقا معلومات دايقة ذات معن ودالالت واضحة.
سععا مععن عناصععر ااععنه التعليلععا ،وهععو أحععا مر رععوات طععوير
ويعععا التقععويم عنص عرًا أسا ً
التعليم ،ذ أ لتائجه ها األساس ك أهاا هذا اانه وحمتواه وطرائق اريإه.
ومععن هنععا ف ل عه البععا مععن ي عالء التقععويم عنايععة خاصععة مععن حيععت التخطععيط لععه ،و عععااد أدوا ععه،
واالستريادة من لتائجه؛ لرا يتلرن ااعلم وااتعلم من التعر

ت ماى حتقق األهاا .

فع ع ك ععا ق ععويم النت ععائ ك بع ععمل ااه ععن ااهل ععة أمع عرًا حمور ًي ععا ب ععالأل األهلي ععة و ععرطًا للنج ععاح
والرياعلية ،ف له ك عل ااعلم أكلر أهلية؛ أل رسالة ااعلم ها األمس  ،و أ اه هعو األاعوى معن
أج ذلو عا االختبارات ااارسية معن أهعم أدوات قعويم الطالعب وأكلرهعا عيوعًا واسعتخاامًا،
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فععااعلم يطبقهععا ويأمع أ يتعععر مععن خال ععا ت جناحععه ك عللععه أو ًلعا ،وعل ع جععاوى األسععاليب
والطرائق اليت يإتخامها اليًا ،ال أ هذا ا عا األساسعا معن االختبعارات ال حي ع باألولويعة
ك الغالب ،حيت حتول الرتكيو عل ها أا أهلية ،يتلحور ك صعنيف الطعالب ت لعاجح
وغا لاجح ك لهايعة الععا  ،واعا يرت عب علع معا سعبق بعلعرة أولويعات التعلعيم ،و ركيعو اهتلعا
ااعلععم عل ع التععاري

مععن أجع االختبععار ،والععتعلم مععن أج ع االختبععار مععن اب ع الطالععب ،وبالتععالا

س عيؤدي ت وجيععه التعلععيم وجهععة ال تناسععب مععع األهععاا الإععامية الع يلععة الععيت قععو عليهععا
سياسة التعليم ك االلرة من ربية الذات ،وغرس القيم ،و نلية التريرا.
وإلعععااد االختبععارات مواصععريات فنيععة ومسععات زيععوة وأسععاليب و جععراءات علليععة يتواععع أ رععو
مجيعها جوءًا من قافة ااعلم/عة وخربا ه/ا.
واا ركوت الئحة قويم الطالب عل أهلية أدوات التقويم والقرارات اارت بة عليها ،ووجهعو ت
ض ععرورة ط ععوير أس ععاليب ع ععاادها ،و ص ععحيحها ،وحتليع ع لتائجه ععا ،كل ععا لوه ععو ب ععرورة ععوافر
األساليب الرتبوية لتطبيقها عل الطالب؛ حت ال رو مصار الق ورهبعة ،وال عؤدي ت حعاا
أ اات سلبية قل من األ ر الرتبعوي اإليعابا العذي يعب أ حتا عه ااارسعة ك عقع الطالعب،
وسلوكه ،وأخالاه .ومع هذا ف له ال يتواع من ن يلات الالئحة حتقيق هذا ا عا ؛ أل ذلعو
مرهو بالتطبيق والعل الريعلا ك ااارسة.
وهرعذا فع

قعويم الطالعب مهلعة ليإعو باليإعاة ،ويعب أ ؤخعذ مأخعذًا جعايًا ،وأ بعذل فيهعا

أاص اجلهعود؛ أل ك جناحهعا طلألعة لللعلعم علع صعحة القعرارات العيت يتخعذها بعق الطالعب
وعل حتقيقه لألهاا التعليلية وبالتالا جناحه ك علله.
اهلل ااوفق.
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أوالً  -املذكرة التفسريية :
ها الئحعة قعويم الطالعب الصعادرة مبوجعب ااوافقعة الإعامية الررميعة قعاد اجعرم
الشريري رئي

اللجنة العليعا لإياسعة التعلعيم ذات العرام " "45397والتعاري 1435/11/5ه ع علع

اع ععرار اللجنع ععة العليع ععا لإياسع ععة التعلع ععيم راع ععم" " 351806569و ع ععاري 1435/10/16هع ع ع ت طع ععوير
زارسات أكلر داة وموضوعية اريهو التقويم ومتطلبا ه بصريته عنصرًا من أهم عناصعر ااعنه
التعليلا ،وحادت التقويم ااقصود عل أله خمتص بالتحصي الاراسا للطالب ،مؤكعاة علع
أهلية وافر ااعلومات الالزمة اإاعاة ااتعلم ك حتقيق األس  ،والغايات ،واألهعاا العيت لصعو
عليهععا سياسععة التعلععيم ك االلرععة العربيععة الإعععودية ،واععا ا ععتللو الالئحععة عل ع " ععال عشععرة"
م ععادة،

ععلنو "األوت " عريري ععات جرائي ععة ل ععبعمل ااص ععطلحات ااإ ععتخامة ك الالئح ععة ،كل ععا

حادت ااادة " اللالية" أهاا الالئحة.
و ؤكا الالئحة عل أهلية التعام مع أساليب وأدوات قويم الطالب عاملًا ربويًا خالاًا،
حيت أفردت لذلو ااادة "اللاللة"؛ ب ي اح معايا عامة ك قوميه تإق مع أحا التوجهات
ابادئ التعلم والتاري

والتقويم و ترام معها؛ بلأل عادها ي )18معيارًا ،متل أسإًا يتم التقيا

بها للحرم عل أداء الطالب ك ضوء أدائهم الريعلا ،وها موحاة لر ااتعلل بغمل الن ر عن
خلرييا هم وخصائصهم ،وهذا حيقق مباأين مهل من مبادئ التعلم هلا :التميز واملساواة.
عااد خطط التقويم و جراءات نرييذها ،وسهولة الوصول ت لتائجه واجرياظ عل الإرية
واقصوصية واحرتا لإالية الطالب وحريظ حقواه من أهم ما أكات عليه" ااادة اللاللة"،
كلا أكات عل حتقيق اجلودة و لتاج متعلل ماى اجياة ،و ذلو بتلها ااعلل ك بناء
واستخاا أدوات التقويم واالستريادة من لتائجه.
و شععا ااععادة "الرابعععة"يالريقرة  )2ت أ ن يلععات الالئحععة نطبععق عل ع مجيععع ااععواد الاراسععية
باستعلعنعاء ااععواد الاراسية اليت رى وزارة الرتبية والتعلعيم ضعرورة يعاد ن عيم خعاو لتقوميهعا
يال ر ت القواعا التنرييذية ).
ومل خيالف ما ورد ك الريقرة ي )3من ااادة "الرابعة" ما هعو معلعول بعه معن قإععيم الععععا الاراسعا
ت فصععل دراسععي ؛ يععوز ،بينهلععا مقععرر ااععادة الاراسععية بشععر متععواز حيععت يُراع ع فيععه ععرابط
احملتععوى ،والواععو ااتععاح ،وذلععو ك ااععرحلت االبتاائيععة وااتوسععطة ال أ يب) مععن لري ع

الريقععرة

قت ا أ يُراع ك وزيع مقرر ااادة ك اارحلة االبتاائية ما تطلبه ااعايا األساسية من واعو
صعا سعاد اجعايت عنعه ك ااعادة
لتعللها؛ أل الالئحة اا أفعردت عذه اارحلعة ل ا ًمعا قومي ًيعا خا ً
اقامإععة وأ احععو الريقععرة ي)4مععن ااععادة "الرابعععة" وللععوزارة مراليععة اسععتلناء بعععمل ااععواد الاراسععية
زا ورد ك الريقرة ي )3بيت رو دراسة ااقرر كامالً خالل فص دراسا واحا.
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التقويم يف املرحلة االبتدائية:
قت ععا ااععادة اقامإععة أ يرععو قععويم حتصععي الطالععب ك اارحلععة االبتاائيععة خمتل ًريععا
عنععه ك بقيععة مراحع التعلععيم العععا  ،وأعععات الالئحععة لتلععو اارحلععة ااعععاة أساسععية الطال ًاععا مععن
حقيقعة أ الطالعب ك باايععة التحااعه بعالتعليم حيتععاج ت رعايعة خاصعة يععتم معن خال عا الرشععف
عن اارا ه ،والتعر

ت ما اعا يعرتضعه معن صععوبات لريإعية ودراسعية ميرعن أ عؤ ر عليعه طيلعة

سنوات التعليم العا  ،ومن أهم الصعوبات والعوائق اليت واجه التقويم ك اارحلة االبتاائية هو:
 عب أسععاليب التعاري

الععيت عتلعا علع العتلق  ،و ركععو فقعط علع

عذكر ااعلومععات

و ردياها دو فهم حقيقا اعاليها وداللتها؛ األمعر العذي يعؤدي ت التريعاء الرتكيعو علع
اجلوالب األساسية من مهارات ومعار وخربات.
علنو ااعادة اقامإعة معن الالئحعة ععادًا معن األسع

ولإلسها ك حع هعذه ااشعرالت،

للتعامع

مع قويم الطالب ك اارحلة االبتاائية شتل عل :
 )1الرتكيو عل كإاب الطالب ااهارات ،وااعار  ،واقربات األساسية ك ك مادة دراسية.
 )2ا با ،أساليب اريإية ؤدي ت جتإيا الريهم اجقيقا حملتوى ااادة الاراسية.
 )3العناية باجلالب التطبيقا ،باعتلاد أسلوب قويم األداء العذي يعتم فيعه التأكعا معن مترعن
الطالب من ااهارة أو ااعرفة.
 )4جتنب اآل ار النريإية الإلبية اليت اا يتعرا ا الطعالب ،و صعب ذات أ عر علع جتعربتهم
الاراسية مل  :الشعور بالقلق واقو .
 )5غرس العادات وااوااف اإليابية ك لريوس الطالب جتاه التعليم.
 )6ياد اجعافو اإليعابا للنجعاح والتقعا  ،بيعت يرعو العاافع للعتعلم والعذهاب ت ااارسعة
هو الرغبة ك النجاح ولي

اقو من الريش .

 )7جتنيععب الطععالب اآل ععار النريإععية الناجتععة عععن الرتكيععو علع التنععاف

والشعععور بععأ درجععات

أدوات التقويم ها ا ا من التعليم.
 )8را ولا أمر الطالب ك التقويم؛ وذلو بتووياه مبعلومات عن الصععوبات العيت ععرتا
ابنه ،ودوره ك التغلب عليها.
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 )9اكتشع ععا الطع ععالب ذوي االحتياجع ععات الرتبويع ععة اقاصع ععة مبر ععرًا – كصع عععوبات الع ععتعلم –
والعل عل

وجيههم ،والتعام معهم بطريقة ربوية صحيحة.

 )10التعر عل استعاادات واارات الطالب ااوهوب و وجيههم حنو الربام ااتخصصة.
غععا أ الرتكيععو عل ع هععذه األس ع
االختبععارات؛ فهععا

ك قععويم طالععب اارحلععة االبتاائيععة ال يع ع عععا اسععتخاا

ع أداة جيععاة مععن أدوات التقععويم إععترل بععاألدوات األخععرى مل ع مالح ععة

ااعلم ،وااشاركة ك الاروس ،والقيا بالتاريبات والنشاطات ااتعلقة بااادة الاراسية.
والش ععاها أ االختب ععارات وغاه ععا م ععن أدوات التق ععويم ك ه ععذه اارحل ععة ملع ع الواجب ععات اانولي ععة،
والتلارين الصعريية ،وملحوظعات ااعللع

ركعو علع ااهعارات واقعربات وااععار األساسعية العيت

يتوجب عل الطالب اكتإابها ك هذه اارحلة ويرو استخاامها مإتلرًا طعوال الععا  ،كلعا أ
ااعلم ك هذه اارحلة مُطالب بتاري

مجيع مريردات ااادة الاراسية ااقررة.

وكلا شا "ااادة اقامإة " عل

معيار اجرم علع مإعتوى الطالعب لعي

العو ،العارجات

اليت حص عليها ك اختبار ريها أو حتريري ،و منا هعو معاى اامعه بااهعارات وااععار األساسعية
الععيت سععيتم حتايععاها ك اععوائم ععاملة اريععردات ااععنه مععن اب ع وزارة الرتبيععة والتعلععيم و احتهععا
لللعلم.
 عُنيو ااادة اقامإة الريقرة ي )1باستلرارية عللية التقويم بيت ياوّ ااعلم ملحوظا ه
بصرية مإتلرة حول مإتوى أداء الطالب و قامه ك اكتإاب العلو وااعار  ،وااهارات
مبا ي لن حتايا ااإتوى اجقيقا للطالب و وجيهه لللإار ااناسب له.
 أكات الريقرة ي )2بأ بن أدوات التقويم و ُصح وفق التقويم احملرا اارجع.
 اهتلو ااادة اقامإة الريقرة ي )3بتوظيف أدوات متنوعة ك علليات التقويم مبا يتإق
مع طبيعة اارحلة العلرية للطالب وطبيعة ااادة الاراسية مل ااالح ة اان لة
لللعلم ،وااشاركة ،واألداء العللا ،واالختبارات القصاة بألواعها ،وااشروعات
التعليلية ،والواجبات اانولية ااتعلقة بااادة الاراسية ،وأهلية وفا خربات التعلم
اجقيقا ك موااف عليلية فعلية وهادفة ،أ ا ك سيا العللية التعليلية التعللية
و قع ك أطر طبيعية متنوعة وحمريوة إلظهار اارات الطالب ومهارا ه ،و رو معوزة
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للقته بنريإه و قايره لذا ه ،عل أ يإتنا التقويم عل حمرات مر بطة بنتاجات
التعلم ي كريايات ،مهارات  )...اليت تناسب مع ناسب طبيعة األهاا  ،وخمرجات التعلم
ااإتهافة بااناه الاراسية.
 عُنيو ااادة اقامإة الريقرة ي )4باالهتلا بالتواز ك وظيف لتائ ك ٍ من التقويم
البنائا والتقويم اقتاما؛ وذلو لاور التقويم البنائا ك أكيا ااشاركة اإليابية
لللتعلم ومشاركته ك حتل مإؤولية طوير أدائه وحتقيق ااإتوى اانشود من اإل قا ؛
فالطالب أساس عللية التقويم وهافها؛ كلا عنيو ااادة اقامإة باور التقويم
اقتاما ك صاار اجرم عل لتائ

علم الطالب ك ضوء البناء عل الوعة من

الشواها اليت تإم بالصا وااو واية.
 و شا الريقرة ي )5من ااادة اقامإة ت مإتوى أداء الطالب بت لينه ال ة مإتويات
لإل قا ومإتوى واحا لعا اإل قا (ال ر القاعاة األوت من القواعا التنرييذية).
 و شا الريقرة ي ) 6من ااادة اقامإة ت حتري الااة وااوضوعية ك رصا لتائ الطالب
بيت ال ق عن مر

خالل الريص الاراسا وأ

رو مو قة بشواها وأدلة عل

مإتواه الاراسا.
 و ؤكا الريقرة ي )7من ااادة اقامإة أ اجرم بالتقال الطالب من صف ت صف أعل
يرو ب قاله  %75من معايا ك مادة عل أحا مإتويات اإل قا اللال ة ،عل أ رو
مجيع معايا اجا األدل من ضلنها ،وااقصود باجا األدل " :الوعة من ااهارات
وااعار

اليت مترن من ااهارات الالحقة من خالل اعتلاد لتائ التقويم التروي

ااإتلر".

املذكرة التفسريية والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب

6

وكالة التخطيط والتطوير

واويا من اإلي اح لورد ملاالً لقائلة ااعايا ك مادة "لغيت اجلليلة" للصف األول االبتاائا عل النحو التالا:

الرتميز

املعايري

احلد األدنى

1/4/1
2/4 /1
3/4 /1
4/4 /1
5/4 /1
6/4 /1
7/4 /1
8/4 /1
9/4 /1
10/4/1
11/4/1
12/4/1
13/4/1
14/4/1
15/4/1
16/4/1
17/4/1
18/4/1
19/4/1
20/4/1
21/4/1
22/4/1
23/4/1
24/4/1
25/4/1
26/4/1
27/4/1
28/4/1
29/4/1
30/4/1
31/4/1
32/4/1
33/4/1
34/4/1
35/4/1
36/4/1

لطق اجرو اليت درسها الطالب بأصوا ها القصاة والطويلة والإاكنة لطقا سليلاً.
يرسم اجرو اليت درسها رمسًا صحيحًا بأ را ا وحركا ها ااختلرية.
يإلا اجرو ا جائية اليت درسها.
يعرب ريهيًا عن أحاا اصة مصورة.
يإلا اجركات القصاة والطويلة.
يإتنت ااعن العا للنص ااإلو.،
يإت هر ستة أبيات من األلا يا القصاة.
ييب عن أسئلة ذكرية حول النص ااقروء.
يعلق عل صورة من حميطه.
يرتب اجرو ا جائية اليت درسها ك أ را ا ااختلرية من الذاكرة القريبة.
يرتب اجرو ا جائية اليت درسها ك أ را ا ااختلرية من الذاكرة البعياة.
يربط األمساء ااإلوعة بالصور.
يرتب كللات سبق له دراسة حروفها مجيعها مع اجركة القصاة والطويلة من الذاكرة القريبة.
يوز ،ل ره عل ااإتلع .
يصف مشاهاا ه اليومية ك حاود عشر كللات.
ينإ كللات فيها ظواهر لغوية ي اء مربوطة ،ومريتوحة ،أل الشلإية وأل القلرية).
يصوغ أسئلة ذكرية علا استلع ليه.
يباي رأيه وينااش ك موضو ،يناسب سنه ك مجلة واحاة.
يصف الشخصيات واألحاا فيلا استلع ليه ي خصيات رئيإة ،خصيات الوية ،خل)..
يقرأ كللات بصرية يهذا .هذه).
حيرا حراية اصاة استلع ليها مراعيًا إلإ أحاا ها و رابطها.
ينإ مجالً ك حاود كللت أو ال كللات.
يإتنت ااعن العا لللقروء.
يرتب كللات فيها ظواهر لغوية درسها من الذاكرة القريبة.
يقرأ مجالً ومقاطع اراءة مإرتسلة.
حيل اجلل ت كللات ،وحتلي الرللات ت مقاطع ،وحتلي ااقاطع ت أصوات.
يرتب مجالً من الذاكرة القريبة.
يرتب مجالً من الذاكرة البعياة.
يقرأ لصًا مشروالً عاد كللا ه مني 40- 20كللة).
يرتشف داللة الرللات اجلاياة من خالل الرتاد .
يرتب كللات بصرية يهذا .هذه) من الذاكرة القريبة والبعياة.
يتواع م لو النص من العنوا أو الصور ااصاحبة له.
يرسم عالمات الرتايم يالنقطة ،الرياصلة ،عالمة االستريها ).
ير ب كللات لبناء مجلة مريياة.
ير ب مجالً لبناء لص مرتابط.
ميأل بطااة عريف بنريإه ت لن امسه اللال ا ومارسته ،وفصله.

*
*
*
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*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

وعل ااعلم اري

مجيع حمتويات هذه القائلة أ ناء العا الاراسا ،والتأكا معن خعالل أدوات

التقعويم ااتنوععة مععن اكتإعاب الطععالب جلليعع هعذه ااهععارات ،والتواصع مععع أسعرهم؛ للتعععاو ك
سبي حع معا يعرتضعهم معن صععوبات معن خعالل قعارير مريصعلة ععن كع معنهم ،وك لهايعة الععا
ولغععرا اجرععم عل ع جنععاح الطالععب أو عععا اجتيععازه يععتم التأكععا مععن مترنععه مععن معععايا اجععا
األدلع ؛ حيععت يتقععرر جناحععه ذا اكتإععب  % 75مععن ااعععايا مبععا فيهععا مجيععع معععايا اجععا األدلع ؛
ويتقرر بقاؤه ذا مل يرتإب معيعارًا واحعاًا أو أكلعر معن مععايا اجعا األدلع أو مل يعتقن  % 75معن
ااعايا.
وألهلية طِّال ،أسرة الطالعب علع معاى قامعه ك اكتإعاب معا هعو مطلعوب منعه ك ااعواد
الاراسععية ااختلريععة والصعععوبات الععيت يواجههععاُ ،يعاّو ااعلععم ملحوظا ععه ك سععج ااعلععم لللتابعععة
وينقعع لتيج ععة ق ععويم كع ع طال ععب ت س ععج الطال ععب اإللررتول ععا بواا ععع " أرب ععع م ععرات ك الع ععا
الاراسا " ويطلع ولا أمره عليه؛ بها

ياد آليعة للتععاو بع األسعرة وااارسعة ك رصعا مإعاة

ال بأول ،بيعت يرعو اعرار التقالعه ت صعف أعلع  ،أو
الطالب ،وح ما اا يعرتضه من صعوبات أو ً
بقائه ك صريه ك لهاية العا مبنيًا عل جهود متواصلة ،ومتابعة دايقة طيلة العا .
تععوت جلنععة التوجيععه واإلر ععاد ااشععرلة ك ااارسععة وف ًقععا للريقععرة ي )8مععن ااععادة اقامإععة متابعععة
مإتوى قويم الطلبة من بااية العا الاراسا ت لهايته ،وك لهاية العا ولعالج حاالت الطعالب
الذين لن يتلرنوا من االلتقال ت الصف التالا يتع ك اجاالت العيت يرعو سعبب ععا التقعال
الطالععب ت الصععف األعلع هععو وجععود عااععة مععن لععو ،معع  ،أ قععو ااارسععة بالبحععت عععن وسععيلة
اإ ععاعا ه ك ععأ ي ععتم حتويل ععه ت ب ععرام الرتبي ععة اقاص ععة لالس ععتريادة م ععن طرائقه ععا التعليلي ععة
وخاما ها ااإالاة.
واا أعات وزارة الرتبيعة والتعلعيم عليلعات حعول اللجنعة ااشعار ليهعا وأسعلوب عللعها فيلعا يتعلعق
بالطالب ااعني بالريقرة ي )8من ااادة اقامإة.
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التقويم يف املرحلتني املتوسطة والثانوية:
أكات ااادة الإادسة عل استخاا التقويم البنائا واقتاما ك اارحلت ااتوسطة واللالويعة؛
لتحإ ع

علععم الطععالب و و يععق أعلععا م ،واسععتخاا األسععاليب و صععليم األدوات ااتنوعععة الععيت

ُلرّن معن الوصعول ت اعرارات سعليلة وعادلعة ملع  :االختبعارات القصعاة ،ااشعروعات التعليليعة،
الواجبات اانولية ،البحو  ،ااهلات األدائية.
وأوضحو أسلوب قويم التحصي الاراسا للطالب ك ها

صعص لرع معادة
خ ّ
اارحلت  ،حيعت ُ

دراسية دو استلناء ي )100درجة بوااع ي )50درجة لر فص دراسا ك اارحلة ااتوسعطة واارحلعة
اللالوية يالن ا الإنوي) ،أما اارحلة اللالويعة يالن عا الريصعلا) فخُصعص لرع معادة دراسعية ك
ك مإتوى دراسا ي )100درجة.

النجاح يف املرحلتني املتوسطة والثانوية:
أ ارت ااادة الإابعة بااية بأ الوزارة حتاد النهاية الصغرى ك ااادة الاراسية.

أوالً  -املرحلة املتوسطة
علنو الريقععرة ي )1مععن ااعادة الإععابعة كيرييععة جنعاح الطالععب ك ااععادة الاراسعية ،حيععت ا ععرتطو
لإبة " " %20من درجة اختبار الريص الاراسا اللالا.
والريقععرة ي) 2

ععلنو جنععاح الطالععب مععن صععريه ت الصععف الععذي يليععه ابتععاا ًء مععن الصععف األول

ااتوسععط ،حيععت يععتم مجععع مرولععات الارجععة النهائيععة لللععادة الاراسععية بعععا اختبععار لهايععة الريصع
الاراسا اللالا ،ومن م يتقرر جناحه ذا حص عل درجة النهاية الصغرى عل األاع ك مجيعع
ااواد الاراسية.
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جدول توضيحي لبعض احلاالت يف املرحلة املتوسطة:
اجملموع

اجملموع

ف1

ف2

ف2

الكلي

السنة ف1

نهاية

السنة

نهاية

اجملموع

احلالة

املادة

أعمال

اختبار

أعمال

اختبار

النتيجة
الطالععب مرل ع ك الريص ع الاراسععا

األوت

20

20

40

20

5

25

65

اللالية

10

5

15

20

8

28

43

اللععالا؛ اللتريععاء حصععوله علع لإععبة
 %20ك اختبار لهاية الريص اللالا.
الطالععب لععاج ؛ لتحقيقععه الشععرط
"النهايع ع ععة الصع ع ععغرى ولإع ع ععبة  %20ك
اختبار الريص اللالا ".

رياضيات*

الطالب مرل ك الريصعل ؛ اللتريعاء

اللاللة

7

10

17

10

7

17

34

الرابعة

10

10

20

10

6

16

36

اقامإة

20

30

50

20

5

25

75

حصع ع ععوله عل ع ع ع النهايع ع ععة الصع ع ععغرى
فيهلا.
الطالععب مرل ع ك الريص ع الاراسععا
اللالا؛ اللترياء حصوله عل النهاية
الصغرى ك اجمللو ،الرلا.
الطالععب مرل ع ك الريص ع الاراسععا
 %20ك اختبار لهاية الريص اللالا.

ربية
الإادسة

الإابعة

سالمية
أو لغة

اللععالا؛ اللتريععاء حصععوله علع لإععبة

20

30

50

20

6

26

76

20

20

40

2

6

8

48

الطالع ع ععب لع ع ععاج ؛ جصع ع ععوله عل ع ع ع
النهاية الصغرى ك اجمللو ،الرلا.
الطالععب مرل ع ك الريص ع الاراسععا

عربية

اللالا؛ اللترياء حصوله عل النهاية
الصغرى.
الطالععب مرل ع ك الريص ع الاراسععا

اللامنة

15

10

25

10

7

17

42

اللالا؛ اللترياء حصوله عل النهاية
الصغرى ك اجمللو ،الرلا.

* مجيع ااواد عاا مواد الرتبية اإلسالمية واللغة العربية.
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ثانيًا  -املرحلة الثانوية
أ) نظام املقررات:
يُعا الطالب لاجحًا ك ااقرر الاراسا ذا حص عل النهاية الصغرى ،ريطة أديتعه الختبعار
لهايععة الريصع الاراسععا ك مقععررات التقععويم العععا  ،وال يشععرتح حصععوله علع لإععبة " " %20مععن
درجة االختبار النهائا لللقرر الاراسا.
ب) النظام الفصلي:
حعا ك ااععادة الاراسععية ذا حص ع علع درجععة النهايععة الصععغرى لللععادة،
 .1يُعععا الطالععب لاج ً
ريطة حصوله عل لإبة "  " %20عل األا من درجة االختبار النهائا لللادة.
حعا ك ااإععتوى الاراسععا ذا حص ع علع درجععة النهايععة الصععغرى عل ع
 .2يُعععا الطالععب لاج ً
األا ك مجيعع ااعواد الاراسعية عريطة حصعوله علع لإعبة "  " %20معن درجعة االختبعار
النهائا لر مادة دراسية.
حعا بااإععتوى ذا حصع علع درجععة النهايععة الصععغرى ك كع
 .3يُعععا الطالععب اانتإععب لاج ً
ااواد.

ج) النظام السنوي:
ح عا ك ااععادة الاراسععية ذا حص ع عل ع درجععة النهايععة الصععغرى لللععادة،
 .1يُعععا الطالععب لاج ً
ريطة حصوله عل لإبة "  " %20عل األاع معن درجعة اختبعار لهايعة الريصع الاراسعا
اللالا لللادة.
 .2يُعا الطالب لاجحًا ك الإنة الاراسية ذا حص علع درجعة النهايعة الصعغرى ك مجيعع
ااععواد ععريطة حصععوله عل ع لإععبة " " %20عل ع األا ع مععن درجععة اختبععار لهايععة الريص ع
الاراسا اللالا ك ك مادة دراسية.
 .3يُعا الطالب اانتإب لاجحًا ذا حص عل النهاية الصغرى لهاية العا الاراسا.
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ج ععاول وض ععيحا ل ععبعمل اجع عاالت ك اارحل ععة اللالوي ععة للص ععري "الل ععالا واللال ععت الل ععالوي"
للعام الاراسي 1436/35هع و 1437/36هع

20

30

اجملموع

ف1

ف1

ف2

ف2

20

5

اجملموع

السنة

نهاية

السنة

نهاية

اجملموع الكلي

احلالة

املادة

أعمال

اختبار

أعمال

اختبار

25

75

النتيجة
الطالب مرل ك الريص الاراسا

األوت

لإع ع ع ععبة  %"20ك اختبع ع ع ععار لهايع ع ع ععة

مجي ع ع ع ععع م ع ع ع ععواد

الريص اللالا".

اارحلععة اللالويععة

الطالع ععب لع ععاج ؛ جصع ععوله عل ع ع

اللالية للص ععري الل ععالا

20

30

50

20

6

26

76

النهاي ع ع ععة الص ع ع ععغرى ك اجملل ع ع ععو،

واللالععت اللععالوي

الرلا.

للعع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععام

الطال ع ع ععب مرلع ع ع ع ك الريص ع ع ععل ؛

اللاللة الاراس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععي

الرابعة

50

الل ع ععالا؛ اللتري ع ععاء حص ع ععوله علع ع ع

20

2

22

2

6

8

30

اللتري ع ععاء حص ع ععوله علع ع ع النهاي ع ععة

1436/1435ه ع ع ع و

الصغرى فيهلا.

1437/1436هع

الطالب مرل ك الريص الاراسا
15

10

25

10

7

17

42

الل ع ععالا؛ اللتري ع ععاء حص ع ععوله علع ع ع
النهاي ع ع ععة الص ع ع ععغرى ك اجملل ع ع ععو،
الرلا.

اختبار الدور الثاني:
يعقععا اختبععار الععاور اللععالا ك اارحلععة ااتوسععطة واارحلععة اللالويععة يالن ععا الإععنوي) بعععا
اختبارات الريص الاراسا اللالا بأسبو ،،أو بااية العا الاراسا اجلايعا للطعالب الغعائب بععذر
عن اختبار الاور اللالا ك ااواد العيت مل حيصع فيهعا علع النإعبة الشعرطية ك الريصع الاراسعا
اللععالا ،أو مل حيص ع عل ع النهايععة الصععغرى ك ااععادة الاراسععية ااشععار ليهععا ك ااععادة الإععابعة ك
اختبار الريص الاراسا اللالا.
أما ما خيص الارجات ف له خيصص الختبعار العاور اللعالا " ال عو درجعة " ذا كعا يشعل مقعرر
فص ع دراس ععا واح ععا ،أو" س ععتو درج ععة " ذا ك ععا يشععل كام ع ااق ععرر ،وي ععتم بع ععا ذل ععو حإ ععاب
الارجة النهائية لللادة الاراسية ب ضافة ما حص عليه الطالب من درجعات اختبعار العاور اللعالا
وما مت االحترياظ له به من درجعات مبوجعب الريقعرة ي )1معن ااعادة اللامنعة ،أمعا الطالعب " اانتإعب"
فيعقا له اختبار من ي )50درجة ذا كا يشل مقرر الريصع الاراسعا الواحعا و ي )100درجعة ذا
كا يشل كام ااقرر.
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املرحلة الثانوية (النظام الفصلي):
 .1يعق ععا اختب ععار ال ععاور الل ععالا لللإ ععتويات الاراس ععية ياألول – اللال ععت -اق ععام ) خ ععالل
األس ععبوع األولعع م ععن ااإ ععتويات ال ععيت ل ععا ك ًل ععا منه ععا ااإ ععتويات يالل ععالا -الراب ععع -
الإادس) عل التوالا.
 .2يعقا اختبار الاور اللعالا لللإعتويات الاراسعية ياللعالا – الرابعع -الإعادس) بععا أسعبو،
من اختبارات الاور األول لر منها وخالل ماة ال تجاوز األسبوع .
ويعععا اختبععار الععاور اللععالا الععذي يُغطععا مقععرر فص ع دراسععا مع ع مععن حيععت األهليععة ،زا ًلععا
الختبار لهاية ذلو الريص ؛ و ذا البا من االهتلا ب عااده بيت يرو صورة مرافئة لعه معن
حيت احملتوى والومن.يال ر ت القاعاة الرابعة من القواعا التنرييذية).

الرسوب واإلعادة يف املرحلة املتوسطة:
ص ععو اا ععادة التاس عععة عل ع أ الطال ععب ك اارحل ععة ااتوس ععطة ذا مل ي ععنج يعي ععا ك ص ععريه
ل ّ
بيت ال تجاوز ماة بقائه الإن ااإلوح به ل امًا لتلو اارحلة ،أمعا ذا قعرر مبوجعب الريقعرة
ي ) 1من ااعادة التاسععة ععا اسعتلراره ك صعريه ف لعه حيعق لعه التقعا منتإعبًا ك ااعواد العيت رسعب
فيهععا فقععط ك الإععنة التاليععة مبا ععرة ،و ُيلععن الطالععب عنععا جناحععه ععهادة ،أو بطااععة ،أو كشعريًا
بارجا ه ،ويُعام كطالب منتإب بتاري العا الذي جن فيه.
االنتساب:
ل لع ععو ااع ععادة العا ع ععرة االلتإع ععاب الرلع ععا ،وأ احع ععو للطالع ععب اانتإع ععب فرصع ععة العع ععودة ت
االلت ا ك اااارس وفقًا ل وابط الإن ،ولصو الريقرة ي )4من هذه ااعادة علع ألعه يقعو الطالعب
اانتإب ك اارحلة ااتوسطة بأدائه الختبار واحا ك لهاية ك فص دراسعا خيصعص لعه " " %50
من درجات ااادة الاراسية ،ولتشجيع أولئو الذين مل يلتحقوا بالتعليم حيعت جتعاوزت أعلعارهم
ا ععنيت عش ععرة س ععنة ،فل ععهم اج ععق ك أ ينتإ ععبوا ت الص ععف األول ااتوس ععط مبا ععرة دو ا ععرتاح
اجصول عل

هادة اا سبقه.
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الـغـيـاب:
أ اح ععو اا ععادة اجادي ععة عش ععرة الريرص ععة للطال ععب ال ععذي يتغي ععب ع ععن اختب ععار لهاي ععة الريصعع
الاراسا األول ك اارحلة ااتوسطة واارحلة اللالوية يالن ا الإعنوي) ،ولهايعة ااإعتوى الاراسعا
ك اارحلة اللالوية الن ا الريصلا ،أو اختبار الاور اللالا بععذر قبلعه ااارسعة ،التقعا لالختبعار
ك مواعيا حمعادة بيعت صعار وزارة الرتبيعة والتعلعيم التعليلعات اقاصعة باالختبعارات البايلعة
اليت عقا لللتغيب  ،وكذلو ضوابط ابول األعذار وحنو ذلو.

التقدير العام:
رك ععو الريقع ععرة ي )1م ععن ااع ععادة اللالي ععة عشع ععرة ل ععوزارة الرتبيع ععة والتعل ععيم أمع ععر حتاي ععا و صع ععنيف
التقايرات العامة لنتائ التقويم للطالب الناجح .
وبينو الريقرة ي )2من ااادة اللالية عشرة بأ النإبة اائويعة العامعة ك اارحلعة ااتوسعطة واارحلعة
اللالوية يالن ا الريصلا /الإنوي) حتإب اعتلادًا عل الارجة ااوزولة لر مادة دراسية.
وبينو الريقرةي)3من ااادة اللالية عشعرة بعأ ك اارحلعة اللالويعة يالن عا الريصعلا) درجعة النجعاح
ُلغععا درجععة التعلععر ك ااععادة الاراسععية؛ مبعنع عنععا كلععال الطالععب أو علععره ك مععادة دراسععية ععم
جناحه فيها خالل اختبار الاور اللالا ،أو اختبار مواد التعلر ف الارجة اليت حيص عليها بععا
جناحععه ك هععذه ااععادة هععا الععيت رصععا ك قععارير ااإععتويات الاراسععية والإععج األكععادميا و ُلغععا
الارجة اليت رصات ذه ااادة اب النجاح.
ووضحو الريقرة ي )4من ااادة اللالية عشعرة كيرييعة حإعاب ااععال الرتاكلعا جلليعع ااإعتويات
ك اارحلة اللالوية ي الن ا الريصلا) وذلو عل النحو التالا:
 حتتإب لإبة ي )%25من معال ااإتوي األول واللالا.
 حتتإب لإبة ي )%35من معال ااإتوي اللالت والرابع.
 حتتإب لإبة ي )%40من معال ااإتوي اقام
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األحـكـام الـعـامـة:
ااتصرت هعذه الالئحعة -كلعا أ عا  -ك باايعة هعذه ااعذكرة علع

قعويم التحصعي الاراسعا،

و عذا ركععو ااعادة "اللاللععة عشعرة " لععوزارة الرتبيععة والتعلعيم وضععع ال عوابط والتعليلععات لألمععور
ااتعلقة باالختبارات ،وبتقويم الطالب بصرية عامة ،وعقوبات الغش واإلخالل بن ا االخععتبارات،
و وويا اااارس بها .كلا ك الريقر

ي. ) 6 - 2

أم ععا ال ععوابط اان ل ععة لإ ععلو الط ععالب وم ععواظبتهم فتعتلع عا بق ععرار م ععن الع عوزارة كل ععا بينت ععه
الريقرة ي.)3
ول رًا ألهلية احعة الريرصعة للطعالب ااوهوبعو  ،فقعا لصعو الريقعرة ي )4معن ااعادة اللاللعة عشعرة
عل ألعه ميرعن لعوزارة الرتبيعة والتعلعيم أ صعار اعرارًا وفعق ضعوابط ُععاها يعتم مبوجبهعا إعريع
الطالب الذي أباى ريواًا غا عادي ك د راسعته ت صعف أعلع معن صعريه ،كعأ يقعرر جناحعه معن
الصف الرابع ت الصف الإادس عل سبي االال.
كلا لصو الريقرة ي  ) 9من ااادة "اللاللة عشرة" عل أ رفع وزارة الرتبية والتعلعيم ت اجمللع
األعل للتعليم قريرًا قومييًا لالئحة كع أربعع سعنوات ،حيعت يُرجع أ يقعو ااعللعو بتعاوين
ملحوظععا هم ك أ نععاء طبيععق الالئحععة ،وأ قععو ااععاارس برفععع ذلععو ت وزارة الرتبيععة والتعلععيم
عععن طريععق دارات الرتبيععة والتعلععيم؛ ليإععتلر التطععوير ت مإععتوى أف ع تحقععق فيععه األهععاا
الرتبوية اانشودة.
واهلل ولا التوفيق.
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ثانيًا :القواعد التنفيذية:
القاعدة األوىل
التقويم يف املرحلة االبتدائية:
 1ع 1يق ّو الطالب بعا عريريه بااعيار ،و اريبه عليه ،وزارسته له.
 1ع ع 2للتعععر عل ع ااعععايا الععيت أ قنهععا الطالععب والععيت مل يتقنهععا وظ عف مجيععع ألععوا ،التقععويم
و طبق اسرتا يجيا ه وأساليبه ،و وظف أدوا ه.
 1عع 3يععاوِّ ااعلععم قوميععه للطالععب مععن خععالل ااعععايا بشععر يععوما ك سععج متابعععة الطالععب ،ععم
ينقعع خالص ععة قومي ععه وملحوظا ععه ت س ععج الطال ععب ك لهاي ععة كع ع ف ععرتة م ععن ف ععرتات
التقويم احملادة مر

فصليًا ،مو قة بشواها وأدلعة علع مإعتواه الاراسعا ،ويرعو ااعلعم

هو اار رو األساس ك اجرم عل التقال الطالب من صريه ت الصف الذي يليه.
اعا عالج ًيععا للطالعب العذي مل يعتقن معيععارًا واحعاًا أو أكلعر ،وينريعذه داخع
 1ع ع ُ 4يععا ااعلعم برلا ً
الصف وخارجه.
 1ع  5يقو الطالب ك ك معيار وفق اجلاول التالا:
مستويات أداء الطالب يف املعيار
متقن لللعيار %100
متقن لللعيار من  %90ت أا من %100
متقن لللعيار من  %80ت أا من %90
غا متقن أا من %80
 1ع عع  6حيععال وضععع الطالععب الععذي مل يععتقن معيععارًا واحعاًا أو أكلععر مععن معععايا اجععا األدلع أو مل
يععتقن  %75مععن معععايا الريععرتة التقومييععة ت جلنععة التوجيععه واإلر ععاد بااارسععة بعععا ك ع
فرتة قوميية.
 1ع ع  7يإتلر قويم الطالب ك ااعيار أو ااعايا اليت مل يتقنها حت لهاية العا الاراسا.
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 1ع  8يُق ّو أداء الطالب ك ك معادة وف ًقعا اإعتويات األداء العيت ت علن ال عة مإعتويات لإل قعا
ومإتوى واحا؛ اللترياء اإل قا .
بيت رو مإتويات األداء عل النحو اآل ا:
مستويات األداء

التوضيح

متريو

أجنو%95فأكلر من معايا ااادة مبعا فيهعا مععايا اجعا األدلع بنإعبة قعا
%100

متقا

أجنععو %85ت أا ع مععن %95مععن معععايا اا عادة مبععا فيهععا معععايا اجععا األدل ع
بنإبة قا من  %90ت أا من %100

متلرن

أجنععو % 75ت أا ع مععن % 85مععن معععايا اا عادة مبععا فيهععا معععايا اجععا األدل ع
بنإبة قا من  %80ت أا من %90

غا اتاز

جنازه أا معن  %75معن مععايا ااعادة أو مل يتعو معيعارًا أو أكلعر معن مععايا
اجا األدل .

ميععا
 1ع ع  9يععتم قععويم طععالب مععاارس حتريععيظ القععرآ الرععريم ك مععادة حريععظ القععرآ الرععريم قو ً
راكليًا ولهائيًا.
 1ع ع ع  10حت ععتريظ ااارس ععة بنإ ععخة م ععن النتيج ععة النهائي ععة للط ععالب علع ع ح ععاى وس ععائ اجري ععظ
اإللررتولا ،بيت ميرن اسرتجاعها واو اجاجة.
 1ع ع ُ 11شعر ااارسة طالبها بنتائجهم ورايًا و لررتولا.
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القاعدة الثانية
جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة:
 2ع ع ع  1شععر جلنععة التوجيععه واإلر ععاد ك باايععة العععا الاراسععا بقععرار مععن مععاير ااارسععة ،و قععو
بع ععاورها ك قع ععويم الطالع ععب ك مجيع ععع مراح عع التعلع ععيم العع ععا ومعاهع ععا وبع ععرام الرتبيع ععة
اقاصة.
وذلو عل النحو اآل ا :
 .1ماير ااارسة يرئيإًا).
 .2وكي ااارسة يلائبًا للرئي ).
 .3مر ا طالبا يع وًا مقررًا).
 .4ال ععة مععن ااعلل ع ااتليععوين بالرريايععة واقععربة يأع ععاء) واععا يشععار معلععم ااععادة ك
اجتلا ،اللجنة وذلو وفق حالة الطالب الذي نااش اللجنة وضعه.
 .5معلم ااوهوب .
 .6معلم الرتبية اقاصة.
 2ع ع ع  2يععتم شععري أع ععاء جلنععة التوجيععه واإلر ععاد داخ ع ااارسععة ك األسععبو ،األول مععن العععا
الاراسا  ،وبقرار من ماير ااارسعة ،علع أ إعتلر معاة الترليعف أربعع سعنوات متتاليعة معا
أمرن ذلو.
 2ع ع  3أسعلعوب ععلع جلنة التوجيه واإلر اد.
ي )1قو اللجنة بصر و شخيص حاالت الطالب الذين مل يتلرنوا من حتقيق اجا األدلع
من ااهارات؛ وذلو من خالل دراسة لتائ قويم مهارات الطالب ك ااواد الاراسية.
ي ) 2قو اللجنة ب جراء صنيف حاالت الطعالب بععا القيعا بعلليعة التشعخيص بالتععاو معع
ذوي االختصععاو عل ع مإععتوى ااارسععة و دارة التعلععيم ،وذلععو حإععب اجععاالت ااتواعععة
ومنها:
حاالت صعوبات التعليم :وها اضطرابات ك واحاة أو أكلر من العلليات النريإية
األساسية اليت ت لن فهم واستخاا اللغة اارتوبة أو اللغة اانطواة واليت باو ك
اضطرابات االستلا ،والتريرا والرال  ،والقراءة ،والرتابة ،والرياضيات واليت ال عود ت
أسباب تعلق بالعو العقلا أو الإلعا أو البصري أو غاها من ألوا ،العو أو ظرو
التعلم أو الرعاية األسرية.
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ك اال التريو العقلا والتريرا االبتراري وااهارات

حاالت املوهوبني :الطالب ااوهوب
والقارات اقاصة وفئات ااوهوب

ذوي التشخيص ااودوج؛ كااوهوب

ذوي صعوبات

التعلم وااوهوب ذوي اإلعااات اجإية واجركية.
احلاالت النفسية :اضطراب سلوكا ينت عنه عا اار ه عل التريف مع اآلخرين.
النشاط احلركي الزائد :هو سلو يتإم بركة غا عادية ولشاح مريرح غا هاد يعو
علم الطالب.
ي )3قو اللجنة باالستريادة من الإجالت اقاصة بالعل اإلر ادي "سج متابعة الطالب"
شتل عل وصف ام جاال هم من حيت القارات ،واإلمرالات ،واالستعاادات وفق
التصنيف الإابق ،واارتاح الربام الرتبوية ااناسبة لر حالة خالل الريص الاراسا
اللالا.
ي )4عقعو العلعجعنعة وفق ما وافر

ا من معلومات عن الطالب الذين حيتاجو ت خامات

ربوية بتنرييذ اإلجعراءات الرتبويعة واإلر عادية التالية الررييلة بعالج حاال هم ،وذلو عل
النحو التالا:
أ  -جراء دراسة حالة خاصة للطالب الذين يعالو من ضعف ك امعتال ااهعارات األساسعية
لتحايا العوام الشخصية ،واالجتلاعية ،والنريإية والع عوية ،والصعحية العيت لعت عنهعا
ضعف القارة عل التعليم؛ متهياًا إلحالتهم ت الربام ااناسبة.
ب  -نرييذ برام عالجية فردية ومجاعية للطالب الذين مل يتقنوا معيارًا واحاا أو أكلر
من معايا اجا األدل أو مل يتقنوا  %75من معايا الريرتة التقوميية.
ج  -احة الريرصة ألولياء األمور ك أ يرو

عم دور بعارز ومعؤ ر ك دععم اقعامات الرتبويعة

والعالجية ألبنائهم ك هذا اجملال.
د  -ن يم و ريعيع العربام اإلر عادية ااوجهعة ألوليعاء األمعور ياألسعرة) ك كيرييعة التعامع
ال جله ععود ااارس ععة و عويوه ععا يا ععال أمن ععاء ااارس ععة وغاه ععا م ععن
م ععع أبن ععائهم؛ اس ععترلا ً
ااناسبات ..خل).
هع  -دراسة اجعاالت الصعحية وااللإعالية العيت اعا عؤ ر علع مإعتوى حتصعي الطالعب ،مبعا
حيقق مصلحة الطالب الرتبوية والتعليلة.
ي )5أ -متابعععة الطالععب الععذي مل يععتلرن مععن حتقيععق اجععا األدلع مععن معععايا قععويم الطالععب ك
اارحلة االبتاائية ذا أكات اللجنة من النقاح التالية:
 استريادة الطالب وجتاوبه مع اجلهود العالجية اليت اامو له.
 سالمة منو الطالب من مجيع اجلوالب اجلإلية ،والعقلية ،واللغوية ،واجإعية ..خل،
أو جتععاوز الصعععوبات النلائيععة؛ لتيجععة العععالج الطععس ااناسععب يميرععن االسععتريادة مععن لشععرة
املذكرة التفسريية والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب
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التوجيع ععه واإلر ع ععاد حع ععول :خصع ععائص منع ععو التالميع ععذ ك الصع ععريو األوليع ععة م ععن اارحلع ععة
االبتاائية و طبيقا ها الرتبوية واإلر ادية).
 ععوافر درج ععة مناس ععبة م ععن الق ععارات ،واإلمرال ععات ،واالس ععتعاادات ال ععيت ؤهعع الطال ععب
لتجاوز الصف التالا ،وأ خريااه كا ؛ لصععوبات ربويعة ،أو اجتلاعيعة ،أو ااتصعادية ،أو
قافية عارضة مت جتاوزها.
 من خالل اجلهود العالجية اليت اامو له خالل العا الاراسا.
 التشععخيص ك بع ععمل جوال عب النل ععو اجلإععلا ،أو العقل ععا ،أو اجرك ععا ،أو اجإ ععا ،أو
اللغوي ..خل جتعله باجة ت اريب مرلف عل

قا ااهارات ااتعلقة بها لريرتة طويلة.

ب  -التوصية بتحوي الطالب الذي مل حيقعق اجعا األدلع معن مععايا قعويم الطالعب
ت الربام ااإعالاة والرفعع بهعا جلهعة االختصعاو ذا أكعات اللجنعة أ الطالعب
مععن ذوي االحتياجععات اقاصععة -بعععا أخععذ موافقععة ولععا األمععر -والععيت مععا مععن
اب برام ومعاها الرتبية اقاصة.
جع ع ع -التوصععية بتطبيععق أدوات وأسععاليب التقععويم اقاصععة بععالطالب ذوي االحتياجععات
اقاصة والواردة ك القاعاة اللالية عشرة.
4-2عل ع جلنععة التوجيععه واإلر ععاد رفععع قععارير فصععلية عععن أعلا ععا ك لهايععة ك ع فص ع دراسععا،
معتلاة من ماير ااارسة ت اجلهة ااختصة ك دارة الرتبية والتعليم.
ُ 5-2تابع جلنة التوجيه واإلر اد حالة الطالب الذي بقا ك صريه عامًا آخعر بإعبب ععا مترنعه
من حتقيق معايا اجا األدل  ،أو التقع ت الصعف العذي يليعه ولايعه مععايا حتتعاج ت
متابعة.
 6-2ارس جلنة التوجيعه واإلر عاد عقعب كع فعرتة قومييعة وضعع الطالعب العذي يععالا اصعورًا
يضعريًا) ك اكتإاب ااهارات األساسية.
 7 -2شع ععر جلنع ععة التوجيع ععه واإلر ع ععاد عل عع

نرييع ععذ اإلجع ععراءات الرتبويع ععة واإلر ع ععادية الررييلع ععة

بتش ععخيص ،و ص ععنيف ،وع ععالج حال ععة الطال ععب ال ععذي لاي ععه ض عععف ك اكتإ ععاب ااه ععارات
األساسية.
 2ع ع 8وصا جلنة التوجيه واإلر اد بتحوي حاالت التأخر الاراسا اليت مل با جتاوبًا مع
الربام العال جية ااقامة داخ الصف أو خارجه ت الربام ااإالاة والرفع بها ت جهات
االختصاو؛ الماذ ارار ،عل أ يتم

عار ولا األمر بذلو.

 9-2عقععا جلنععة التوجيععه واإلر ععاد اجتلاعا هععا بعععا كع فععرتة قومييععة أي بوااععع أربععع مععرات ك
العا الاراسا ،وك اجاالت اليت إتاعا ذلو.
املذكرة التفسريية والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب
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القاعدة الثالثة
التقويم يف املرحلتني املتوسطة والثانوية:
 3عع ُ 1خصععص ك اارحلععة ااتوسععطة واارحلععة اللالويععة الن ععا الإععنوي مخإععو درجععة ي )50لر ع
فص دراسا موزعة وفق التالا:
 ي )20درجة ألعلال الريص .
 ي )30درجة الختبار لهاية الريص .
3ع عُ 2خصص ك اارحلعة ااتوسعطة واارحلعة اللالويعة الن عا الإعنوي عشعرو درجعة ي )20ألعلعال
الريص موزعة وفق التالا:
 ي )10درج ععات لتق ععويم الطال ععب أدوات التق ععويم ااتنوع ععة ملع ع  :ااش ععاركة ،واأللش ععطة،
والواجبات اانولية.
 ي )10درجات لعاد من االختبارات التحريرية القصاة ،و نريذ وفق التالا:
رو جوءًا من زمن اجصة الاراسية ،و رو هذه االختبارات بنهايعة كع فصع ٍ أو بعاب
أو وحاة من الرتاب ،عل أ قي

ماى استيعاب الطالب لللحتوى ،ومعاى اكتإعابه

لللهارات احملققة لألهاا الرتبوية ،وعل ااعلل التنإيق فيلا بينهم.
ميععا خمتل ًريععا
 3ع عُ 3إععتلن مععن التوزيععع الععوارد ي 1- 3و  )2- 3ااععواد الاراسععية الععيت تطلععب قو ً
وها:
 القرآ الرريم ك اارحلت ااتوسطة واللالوية.
 اللغة العربية ك اارحلت ااتوسطة واللالوية.
 الرتبية البالية والصحية ك اارحلت ااتوسطة واللالوية يبن ).
 الرتبية الرينية ك اارحلة ااتوسطة.
 الرتبية األسرية والصحية ك اارحلة اللالوية يبنات).
 ااهارات التطبيقية ك اارحلة اللالوية .
 3ع ع  4ترععو اارحلععة اللالويععة يالن ععا الريصععلا)من ععال سععنوات دراسععية والإععنة الاراسععية مععن
فصل دراسي

وز ،عليهلا ااإتويات الاراسية للطالب.

 3عع 5ععتم دراسععة كع مإععتوى دراسععا ك اارحلععة اللالويععة يالن ععا الريصععلا)ك مععاة فصع دراسععا
كامع ي 18أسععبوعًا ت ععلن أيععا ن ععيم اجلععااول واالختبععارات) وميرععن عايلععها وفععق مععا
حتاده اجلهات ااختصة.
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 3ع ع ع 6ي ععارس الطال ععب ك كع ع مإ ععتوى ك اارحل ععة اللالوي ععة يالن ععا الريص ععلا) ع ععادًا م ععن اا ععواد
الاراسية ااتنوعة وفق خطة دراسية حمادة.
 3ع 7يعا ك مإتوى دراسا ك اارحلعة اللالويعة يالن عا الريصعلا) مإعتقالً ععن بعااا ااإعتويات
الاراسية.
 3ع ع 8مص ععص ك اارحل ععة اللالوي ععة يالن ععا الريصععلا)ي )50درج ععة ألعل ععال ااإ ععتوى ،وي )50درج ععة
الختبار لهاية ااإتوىيللطالب اانت م).
 3ع 9مصص ك اارحلعة اللالويعة يالن عا الريصعلا)ي )100درجعة الختبعار لهايعة ااإعتوىيللطالب
اانتإب).
 3عُ 10وزّ ،درجات التقويم عل ااواد الاراسية ك اارحلة اللالوية ي الن ا الريصلا) وفق ما يلا:
جمال التقويم
أعلال ااإتوى

الدرجة املخصصة

 اج ور
 ااشاركة والنشاطات الصريية

 30درجة

 الواجبات وااها اانولية
 ااشروعات والبحو
ياإلجناز)
ااإتوى الاراسا
األعلال خالل
ملفالريرت
اختبار

 20درجة
 50درجة

االختبار النهائا اختبار لهاية ااإتوى الاراسا

 100درجة

اجمللو،

 3عع11يقععو الطالععب ك أعلععال ااإععتوى الاراسععا لللععادة الاراسععية ك فرت ع  ،وحتتإععب الارجععة
 ،بيت عوز ،درجعة قعويم الطالعب ك

النهائية ألعلال ااإتوى الاراسا بإاب معال الريرت
أعلال ااإتوى الاراسا ك ك فرتة وفق التوزيع التالا:

اجملال

احلضور

الارجة

 5درجات

املشاركة والنشاطات

الواجبات واملهام

الصفية

املنزلية

 5درجات

 5درجات

اجمللو،

املشروعات
والبحوث
أو التقارير

ملف
األعمال

اختبار /اختبارات
قصرية
(اختبار الفرتة)

 10درجات  5درجات

 50درجة

 3ع ع  12وزيع درجات التقويم ك ااواد اليت ال يتم التقويم فيها قومياً مإتلراً:
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20درجة

 وز ،درجات قويم الطالب ك ااواد الاراسية يالن عا الريصعلا) للتعلعيم اللعالوي ك التعلعيم
العا وماارس حترييظ القرآ الرريم عل النحو التالا:
توزيع درجات

توزيع درجات أعمال املستوى
اجملموع

شفهي

الصفية

املنزلية

شفهي

عملي حتريري

عملي

احلضور

والنشاطات

واملهام

األعمال

والبحوث

االختبارات القصرية

حتريري

املواد الدراسية

املشاركة

الواجبات

ملف

املشروعات

االختبارات النهائية

الدرجة
النهائية

العلو الشرعية

5

5

5

5

10

-

-

20

50

-

50 -

100

اللغة العربية

5

5

5

5

10

-

-

20

50

-

50 -

100

الاراسات
االجتلاعية
والوطنية

5

5

5

5

-

10

-

20

50

-

50 -

ااهارات
النريإية
واالجتلاعية

5

5

5

5

10

-

-

20

50

-

العلو
الطبيعية**

5

5

5

5

10

-

-

20

50

10 -

الرياضيات

5

5

5

5

10

-

-

20

50

5

اللغة
اإلجنليوية

5

شل
احملاد ة
واالستلا،

5

5

10

اجاسب و قنية
ااعلومات

5

5

5

5

10

مهارات البحت
ومصادر
ااعلومات

5

ي)1
ي)2
ي)3
ي)4
ي)5

5

5

5

10
حماد ة
واستلا،

-

10

-

10
كتابة 50
واراءة

15

50

-

5
20

50

10
حماد ة
واستلا،

50 -

100

40

100

50 -

100

40 -

100

20

100

 30-

50 -

العلو الشرعية شل  :التريإا ،التوحيا ،الريقه ،اجايت ،علو القرآ .
العلو الطبيعية شل  :الريلياء ،األحياء ،الرييوياء ،علم األرا.
اا ععواد األخ ععرى :الق ععرآ الر ععريم ،الق ععراءات ،اللغ ععة العربي ععة ،الرتبي ععة البالي ععة والص ععحية ،الرتبي ععة األس ععرية
والصحية ،ااهارات التطبيقية ،لر منها وزيع خاو وأسلوب خاو للتقويم حإب طبيعتها.
اللغة اإلجنليوية واجاسب و قنية ااعلومات يوجا لا رياصي منبلقة عن التوزيع احملاد أعاله.
ك مواد العلو الطبيعية خيترب الطالب اانتإعب معن ي )90ك اجلالعب الن عري معن ااعادة ،ومعن ي )10درجعات
ك اجلالب العللا.
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100

100

ميعا مإعتلرًا .يالعاور
3ع ع  13يقو الطالب ك مادة القعرآ الرعريم ك التعلعيم الععا معن ي )100درجعة قو ً
األول)
الفرتات
جمال

الفرتة األوىل
صحة

احلضور

التقويم

القراءة

5

الدرجة

احلفظ

25

45

الفرتة الثانية

تطبيق

صحة

الرتتيل اجملموع احلضور

التجويد

15

100

10

5

تطبيق

احلفظ

القراءة

45

الرتتيل اجملموع الفرتتني النهائية

التجويد

25

الارجة النهائية = الو ،الريرت

جمموع الدرجة

15

100

10

100

200

÷2

 3ع ع  14قويم الطالب ك مادة القرآ الرريم ك التعليم العا يالاور اللالا وااللتإاب) :
يف الدور الثاني :حيتريظ الطالب اارل ك مادة القرآ الرريم بارجته ك اج ور خعالل ااإعتوى
الاراسا ،ويتم قوميه ك الاور اللالا من ي )95درجة وفق التريصي التالا:
يف الدور الثاني

احلضور

جمال التقويم

(أثناء املستوى الدراسي)

الارجة

صحة

احلفظ

القراءة
45

 5درجات

تطبيق

الرتتيل

التجويد

25

اجملموع

10

15

 100درجة

 95درجة

 3ع 15يقو الطالب اانتإب مني )100درجة وفق التريصي التالا:
صحة القراءة

احلفظ

تطبيق التجويد

الرتتيل

اجملموع

45

30

15

10

 100درجة

الارجة

 3ع 16يقو الطالب ك مادة القرآ الرريم ك ماارس حترييظ القرآ الرعريم ياجريعظ) معن ي )100درجعة
قوميًا مإتلرًا .يالاور األول)
الفرتات
جمال
التقويم
الارجة

الفرتة األوىل
احلضور
5

جودة

تطبيق

احلفظ التجويد
70

15

الفرتة الثانية

الرتتيل اجملموع احلضور
10

100

جودة

احلفظ التجويد
70

5

الارجة النهائية = الو ،الريرت
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15

الرتتيل
10

اجملمو
ع
100

جمموع

الدرجة

الفرتتني النهائية
200
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100

 3ع  17قويم الطالب ك مادة القرآ الرريم ك ماارس حترييظ القرآ الرريم يالاور اللالا):
حيتريظ الطالب اارل ك مادة القرآ الرريم بارجته ك اج ور خالل ااإعتوى الاراسعا ،ويعتم
قوميه ك الاور اللالا ياجريظ) من ي 95درجة) وفق التريصي التالا:
يف الدور الثاني

احلضور

جمال التقويم

(أثناء املستوى الدراسي)

الارجة

جودة احلفظ

تطبيق التجويد

الرتتيل

70

15

10

 5درجات

اجملموع
 100درجة

 95درجة

 3ع 18يقو الطالب ك مادة اللغة العربية قوميًا مإتلرًا لر وحاة دراسية وفق اآل ا:
توزيع درجات التقويم يف كل وحدة دراسية
جمال التقويم

املشاركة

الواجبات
واملهام

احلضور والنشاطات
الصفية

الارجة

 5درجات  5درجات

املنزلية

ملف
األعمال

املشروعات
أو البحوث
أو التقارير

اختبار

اختبارات قصرية
1

2

نهاية

اجملموع

الوحدة

 5درجات  5درجات  10درجات  10درجات  10درجات  50درجة  100درجة

حإاب الارجة النهائية

الو ،درجات مجيع الوحاات ÷ عاد الوحاات

لو ،التقويم

قويم مإتلر

 3ع  19اختبارات اللغة العربية ك الاور اللالا وللطالب اانتإب :
اختبار الدور الثاني:
يُحريععظ للطالععب ك الن ععا الريصععلا درج ععات أعلععال ااإععتوى ،ويتقععا الختبععار ال ععاور
الل ععالا اختب ععارًا جتليعيع عاً ك مجي ععع الوح ععاات م ععن ي )50درج ععة ،م ععع مراع ععاة أ ير ععو
االختبار من جوأين ريها وحتريري ،وفقًا لطبيعة اختبار ك وحاة .
اختبار الطالب املنتسب:
خيترب الطالب اانتإب اختبارًا جتليعيًا ك مجيع الوحعاات معن ي )100درجعة؛ معع مراععاة
أ يرو من جوأين ريها وحتريري؛ وفقاً لطبيعة اختبار ك وحعاة معن وحعاات الرتعاب
ااقرر.
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 3ع  20قويم الطالبة ك مادة الرتبية األسرية والصحية.
ُ )1قععو الطالبععة ك مععادة الرتبيععة األسععرية والصععحية قومي عاً مإععتلراً مععن ي )100درجععة لر ع
فععرتة مععن فرت ععا التقععويم يال يوجععا اختبععارات لهائيععة للطالبععة اانت لععة ك الععاور األول)،
ويؤخذ معال الريرتات للحصول عل ااعال النهائا لللادة ،كلعا ك اجلعاول التعالا يمعع
مالح ة ألعه مت عايلعه ععن اانشعور ك النإعخة األوت معن الئحعة الاراسعة والتقعويم بنعاء
عل متطلبات طوير ل ا لور اقاو للن ا الريصلا):
توزيع درجات أعمال املستوى
املشاركة

جمال التقويم

احلضور

والنشاطات
الصفية

الواجبات
واملهام املنزلية

ملف األعمال

املهام

اختبارات

األدائية

قصرية

املشروع
اجملموع

اخلتامي

اجملموع

الارجة

 5درجات  10درجات  10درجات  10درجات  15درجة  20درجة  70درجة  30درجة  100درجة

حإاب الارجة النهائية

الو ،درجات الريرتات ÷ عاد الريرتات

لو ،التقويم

قويم مإتلر

 )2اختبار الدور الثاني:
حتتريظ الطالبة اانت لة بارجات أعلال ااإتوى لللجعاالت التقومييعة التاليعة ياج عور،
ااشععاركة والنشععاطات الصععريية ،الواجبععات وااهععا  ،ملععف األعلععال ،ااهععا األدائيععة) جلليععع
الوحاات ،و وز ،بااا الارجة ي )50وفق ما يلا :ي )20درجعة لالختبعار الن عري ،و ي )30درجعة
من اجلاول:

لالختبار العللا يااشرو ،اقتاما)؛ كلا يت

الدرجات اليت يُحتفظ بها للطالبة من أعمال املستوى

جمال
املشاركة
التقويم احلضور والنشاطات
الصفية
الدرجة

 5درجات

 10درجات

اختبار الدور الثاني

الواجبات
واملهام
املنزلية

ملف
األعمال

املهام
األدائية

االختبار النظري االختبار العملي اجملموع
(املشروع
اجملموع
النهائي
اخلتامي)

 10درجات

 10درجات

 15درجة

 100درجة
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 )3اختبار الطالبة املنتسبة:
خيصععص ي )30درجععة لالختبععار الن ععري النهععائا ،و ي )50درجععة لالختبععار العللععا يااشععرو،
اقتاما) ،و ي )20درجة انااشة ااشرو ،والتحقق من ماى االستيعاب والريهم ،كلا يت ع
من اجلاول التالا:
اختبار الطالبة املنتسبة
جمال التقويم

الارجة

االختبار النظري النهائي

االختبار العملي
(املشروع اخلتامي)

املناقشة واالستيعاب والفهم
للمشروع اخلتامي

اجملموع

 30درجة

 50درجة

 20درجة

 100درجة

 3ع  21التقويم ك مادة الرتبية البالية والصحية.
 )1يتم وزيع درجات مادة الرتبية البالية والصحية وفق اجلاول التالا:
توزيع درجات التقويم يف كل فرتة من فرتات التقويم
جمال التقويم
الدرجة

احلضور
 5درجات

املهارات البدنية اجملموع

حتقيق االجتاهات

اللياقة الصحية

اخلربات املعرفية

والقيم الصحية

والبدنية

(اختبارات قصرية)

واحلركية

 10درجات

 25درجة

 10درجات

 50درجة

حساب الدرجة النهائية

جمموع درجات الفرتات ÷ عدد الفرتات

نوع التقويم

تقويم مستمر

 100درجة

 3ع  22يقو الطالب ك مادة ااهارات التطبيقية قوميًا مإتلرًا لر وحاة دراسية ومصيص ي)100
درجة ا و وز ،درجا ها وفق اجملاالت التقوميية التالية:
جمال التقويم

احلضور

الدرجة

 5درجات

االنضباط

تقرير األداء

تقويم األداء اخلتامي

الدرجة النهاية

والتفاعل

احملدد/اإلجناز

(املشروع اخلتامي)

للوحدة

 20درجة

 25درجة

 50درجة

 100درجة

حساب الدرجة النهائية

الو ،درجات مجيع الوحاات ÷ عاد الوحاات

نوع التقويم

قويم مإتلر
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 )1الطالب املنتسب:
يُقا يااشرو ،اقتاما) لر وحاة طبيقية ،وينااش فيلا اعا معن ابع معللعا الوحعاات
التطبيقية من ي )100درجة؛ موزعة كالتالا :ي )70درجة لللشعروعات ،و ي )30درجعة انااشعة
ماى االستيعاب والريهم لللشروعات ااقامة.
 )2يف الدور الثاني:
حيتريظ للطالب بالارجات التال يعة معن درجعات أعلعال ااإعتوى ياج عور ،واالل عباح والترياعع ،
و قريعر األداء احملعاد/اإلجناز) جلليعع الوحعاات ،ويقعا مشععروعًا ختاميعًا لرع وحعاة معن وحععاات
ااادة ويُنااش فيها من اب معللا الوحاات و قعاير الارجعة بنعا ًء علع كريعاءة ااشعروعات ودرجعة
استيعابه ا من ي )50درجة ،وذلو وفق التوزيع التالا:
الدرجات اليت يُحتفظ بها للطالب من أعمال املستوى
جمال التقويم

الارجة

احلضور

 5درجات

االنضباط

تقرير األداء

والتفاعل احملدد/اإلجناز
 20درجة

حإاب الارجة
النهائية

اجملموع
50

 25درجة

درجة

درجات املشروع

الدرجة النهاية

اخلتامي لكل وحدة

للمادة

 50درجة
 30درجة  20درجة

 100درجة

لللشرو ،لللنااشة

الو ،درجات الوحاات ÷ عاد الوحاات

 3ع ع 23رععو االختب ععارات النهائيععة لللععواد الاراس ععية ك اارحلععة اللالويععة يالن ععا الريصععلا) وف ععق
التإلإ التالا:
اختبــار الــدور األول :االختبععار الععذي ينتهععا بععه ااإععتوى الاراسععا ويععتم جلليععع طععالب
اجمللوعة الاراسية والطالب اانتإب ااقبول .
اختبــار الــدور الثــاني :اختبععار مععواد اإلكلععال لللععواد الععيت مل يععنج فيهععا الطالععب ك
اختبار الاور األول.
اختبــار مــواد التعثــر :اختبععار ااععواد الععيت مل يععنج فيهععا الطالععب ك اختبععار الععاور اللععالا
لللإتويات اليت إبق هذا االختبار.
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 3ع ع  24يععؤدي الطالععب ك اارحلععة اللالويععة يالن ععا الريصععلا) اختبععار الععاور األول ك لهايععة ك ع
مإتوى دراسا من ااإتوى األول ت ااإتوى الإادس.
 3ع عع  25ي ععؤدي الطال ععب ك اارحل ععة اللالوي ععة يالن ععا الريص ععلا) اختب ععار ال ععاور الل ععالا لللإ ععتويات
الاراسععية ياألول – اللالععت -اقععام )خالل األسععبوع األول ع مععن ااإععتويات الععيت
لا كالً منها ،ااإتويات ياللالا -الرابع -الإادس) عل التوالا.
 3ع عع 26ي ععؤدي الطال ععب ك اارحل ععة اللالوي ععة يالن ععا الريص ععلا) اختب ععار ال ععاور الل ععالا لللإ ععتويات
الاراسية ياللالا – الرابع -الإادس) بعا أسبو ،من اختبعارات العاور األول لرع منهعا
وخالل ماة ال تجاوز األسبوع .
 3ع  27يؤدي الطالب ك اارحلة اللالوية يالن عا الريصعلا) اختبعار معواد التعلعر خعالل األسعبوع
األول من بااية العا الاراسا اجلايا.
 3ع ع ع  28مع ععواد التعلع ععر ك اارحلع ععة اللالويع ععة يالن ع ععا الريصع ععلا) م ععن ااإع ععتوي الاراسع ععي ياألول
والإ ععادس) ،واارتابط ععة م ععع بع ععها ملعع :

والل ععالا) ،أو ياللال ععت والراب ععع) ،أوياق ععام

يرياضععيات- 1رياضععياتُ )....، 2ختععرب ضععلن جععاول اختبععارات ااععواد ااتعلععرة ك واععو
واحا يرريا ألداء االختبارين يفرتة اختبار واحاة)؛ معع اسعتقاللية كع معادة ك أسعئلة
االختبار ،والارجات ،وعنا الرصا ،وك أحرا النجاح واإلكلال والتعلر.
 3ع  29يرب الرإر لصاحل الطالب ك اجمللو ،النهائا لارجات الريصل الاراسي ك كع معادة
دراسية ك اارحلة ااتوسعطة ،وك لهايعة كع فصع دراسعا لرع معادة دراسعية ك اارحلعة
اللالوية.
 3ع ع ع 30يُخصععص لر ع مععادة مععن مععواد التقععويم ااإععتلر ي )100درجععة ك العععا الاراسععا ك اارحلععة
ااتوسطة ،وي )100درجة ك الريص الاراسا ك اارحلة اللالوية.
 3عع  3 1يُشعععر ولععا أمععر الطالععب بااإععتوى الاراسععا ألعلععال الريص ع دور ًيعا مبععا ال يقع عععن مععر
خالل الريص الاراسا الواحا.
مي عا
 3ع ع  32ي عتم قععويم طععالب مععاارس حتريععيظ القععرآ الرععريم ك مععادة حريععظ القععرآ الرععريم قو ً
راكليًا ولهائيًا.
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القاعدة الرابعة
النجاح يف املرحلتني املتوسطة والثانوية:
 1 - 4رو النهاية الصغرى ك اارحلعة اللالويعة جلليعع ااعواد الاراسعية ي )50درجعة سعوا ًء كعا
الطالب منت لًا أو منتإبًا.
 2- 4رععو النهايععة الصععغرى ك اارحلععة ااتوسععطة جلليععع ااععواد الاراسععية ي )40درجععة عععاا مععواد
الرتبية اإلسالمية واللغة العربية ي )50درجة سوا ًء كا الطالب منت لًا أو منتإبًا.
حعا ك
 3– 4يُعا الطالب ك اارحلة ااتوسطة واارحلة اللالوية يالن اما الإعنوي والريصعلا) لاج ً
ااادة الاراسية ذا حص عل درجة النهاية الصغرى لللادة ،ريطة حصعوله علع لإعبة
 %20عل األا من درجة اختبار الريص الاراسا اللالا.
حععا ك صععريه،
 4- 4يُعععا الطالععب ك اارحلععة ااتوسععطة واارحلععة اللالويععة يالن ععا الإععنوي) لاج ً
حععا ك ااإععتوى الاراسععا ذا حص ع عل ع درجععة
واارحلععة اللالويععة يالن ععا الريصععلا) لاج ً
النهايععة الصععغرى علع األاع ك مجيععع ااععواد الاراسععية ،ععريطة حصععوله علع لإععبة %20
من درجة اختبار الريص الاراسا اللالا.
 5- 4يُعععا الطالععب اانتإععب ك اارحلععة ااتوسععطة واارحلععة اللالويععة يالن ععا الإععنوي) واارل ع
برام ااقرر لاجحًا ك الاور اللالا ذا حقق النهاية الصغرى ك ااادة.
 6- 4ينتق الطالب اانت م ك اارحلة اللالوية يالن عا الريصعلا) ت ااإعتوى الاراسعا التعالا
بعا دراسته لللواد الاراسية ااخصصة له ك ااإتوى الاراسعا الإعابق ،ويعامع الطالعب
اانقطععع عععن مإععتوى دراسععا واحععا كطالععب منتإععب ،وحيععق لععه كلععال دراسععته وفععق
ضوابط القبول وااللتإاب.
حعا ك أي مقعرر دراسعا ذا حصع علع
 7- 4يعا الطالب ك اارحلة اللالوية يل ا ااقعررات) لاج ً
ي)50درجععة ك ذلععو ااقععرر الاراسععا ،ععريطة أديتععه الختبععار لهايععة الريص ع الاراسععا ك
مقررات التقويم العا .
حععول رسععوب الطالععب ك يل ععا ااقععررات) ك أي مقععرر دراسععا دو إععجيله ك ااقععررات
 8- 4ال ي ُ
الاراسية الالحقة ،ويإتلن من ذلو ااقررات اليت ا متطلب سابق.
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 4ع ع 9الطالععب ك اارحلععة اللالويععة يل ععا ااقععررات) الععذي يرسععب ك مقععرر يمععا) حيتإععب ك معالععه
لععذلو الريص ع لتيجةيراسععب) ،ويععب عليععه عععادة ااقععرر ك فص ع الحععق ذا كععا مععن
ااق ععررات اإلجباري ععة ك حق ععه ،و ذا اجت ععاز ااق ععرر بنج ععاح ك فصع ع الح ععق ألغي ععو لتيجت ععه
الإابقة ك ذلو ااقرر.
 10- 4ك حال رسوب الطالعب ك اارحلعة اللالويعة يل عا ااقعررات) ك مقعرر أو مقعرر يعن فقعط ك
الريص األخا من دراسته واسترلاله ك متطلبات التخرج ،يإل لعه ب ععادة االختبعار
ك هذين ااقررين ك معاة ال تجعاوز عهر معن لهايعة الريصع يميرعن جمللع

دارة ااارسعة

ك حععاود ذلععو قععايم أو ععأخا االختبععار للطالععب ااتخععرج مبععا ال يتعععارا ومصععلحة
الطالب).
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القاعدة اخلامسة
اختبار الدور الثاني ومواد التعثر:
 5ع ع ع  1يععؤدي الطالععب ك اارحلععة ااتوسععطة واارحلععة اللالويععة ي الريصععلا والإععنوي) اختبععار الععاور
اللالا ك اجاالت التالية:
أ) ذا مل حيص ك اختبار الاور األول عل درجة النهاية الصغرى لللادة الاراسية.
ب) ذا مل حيصعع ك اختب ععار ال ععاور األول علع ع  %20م ععن درج ععة االختب ععار النهع عائا للل ععادة
الاراسية.
ج) ذا غيب عن اختبار الاور األول ك أحا الريصل أو كليهلا.
 5ع ع  2يؤدي الطالب ك اارحلة اللالويعة يالن عا الريصعلا) اختبعار معواد التعلعر ك حعاى اجعاالت
التالية:
أ ) ذا مل حيص ك اختبار الاور اللالا عل درجة النهاية الصغرى لللادة الاراسية.
ب ) ذا مل حيص ك اختبار الاور اللالا عل  %20عل األاع معن درجعة االختبعار النهعائا
لللادة الاراسية.
ج) ذا غيب عن اختبار الاور اللالا.
د ) ذا كا الو ،مواد التعلر  % 50فأاع معن العو ،ااإعتوي الاراسعي لععا دراسعا
واحا.
 3- 5حيتريظ الطالب بارجات أعلال الريص  /ااإتوى ك اختبار مواد الاور اللالا /التعلر.
 4- 5االختبار النهائا ك مجيع اجاالت يشل مجيع موضوعات ااقرر الاراسا.
 5- 5يُإلم ك ُّ طالب قريرًا لر فص  /مإتوى دراسعا؛ يت علن لتعائ مجيعع ااعواد الاراسعية
ك ااإتوى ،كلا يت علن سعجالً أكادمي ًيعا مؤا ًتعا ابتعااءً معن ااإعتوى الاراسعا اللعالا؛
وك لهاي ععة اارحل ععة اللالوي ععة يإ ععلم الطال ععب الن ععاج ك مجي ععع اا ععواد الاراس ععية س ععجالً
أكادمييًا معتلاًا يشل لتائجه ك مجيع ااعواد الاراسعية ك مجيعع مإعتويات الاراسعة؛
باإلضععافة ت إععليله الو يقععة الرمسيععة للتخععرج مو ًقععا فيهععا التقععاير وااعععال النهععائا
للتخرج.
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 5ع  6ك اختبار العاور اللعالا اعادة القعرآ الرعريم حيعتريظ الطالعب اارلع بعارجات اج عور خعالل
الريص الاراسا ،و ُوز ،درجة التقويم وفق التوزيع التالا:
جمال التقويم

احلضور خالل

صحة

الفصل الدراسي

القراءة

 5درجات

45درجة

الارجة

احلفظ تطبيق التجويد
 15درجة

25درجة

الرتتيل

اجملموع

 10درجات

100درجة

 ك اااارس الليلية لتعليم الربار خيصص ي )10درجات للح عور ،و ي )10درجعات لتطبيعق
التجويا.
 5ع  7التقويم ك مادة القرآ الرريم ك ماارس حترييظ القرآ الرريم:
ميععا مإععتلرًا مععن ي )100درجعة لرع فععرتة مععن
 يقعو الطالععب ك مععادة القععرآ الرعريم قو ً
فرت ا التقويم.
ُ وز ،درجات التقويم عل ك فرتة من فرت ا التقويم عل التوزيع التالا:
جمال التقويم

احلضور

جودة احلفظ

تطبيق التجويد

الرتتيل

اجملموع

الارجة

 5درجات

 70درجة

 15درجة

 10درجة

100درجة

حإاب الارجة النهائية

الو ،درجات الريرتات ÷ عاد الريرتات

لو ،التقويم

قويم مإتلر

 ك اختبار الاور اللالا اادة القعرآ الرعريم حيعتريظ الطالعب اارلع بعارجات اج عور
خالل الريص الاراسا ،و ُوز ،درجة التقويم وفق التوزيع التالا:
جمال التقويم

احلضور خالل الفصل الدراسي

جودة احلفظ

تطبيق التجويد

الرتتيل

اجملموع

الارجة

 5درجات

 70درجة

 15درجة

 10درجة

100درجة

 5ع  8وزيع درجات التقويم ك مادة اللغة العربية:
 خيصص لر وحاة دراسية من وحاات ااقرر ي )100درجة وز ،كالتالا:
املشاركة
جمال التقويم

احلضور

الدرجة

 5درجات

والنشاطات
الصيفية

حساب الدرجة
النهائية

 5درجات

الواجبات

املشروعات أو

ملف

واملهام املنزلية األعمال البحوث أو التقارير
 5درجات

10درجات

 5درجات

اختبارات قصرية

1

2

اختبار
نهاية
الوحدة

10درجات 10درجات  50درجة  100درجة

الو ،درجات مجيع الوحاات ÷عاد الوحاات

نوع التقويم
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 يف املــــدارل الليليــــة لتعلــــيم الكبــــار :خيصع ععص ي )10درجع ععات للح ع ععور و ي )5درجع ععات
لللشروعات أو البحو أو التقارير.
 5ع ع  9وزيع درجات التقويم ك مادة الرتبية البالية والصحية:
جمال التقويم

الدرجة

احلضور
 5درجات

حتقيق االجتاهات

اللياقة الصحية

اخلربات املعرفية

املهارات البدنية

والقيم الصحية

والبدنية

(اختبارات قصرية)

واحلركية

10درجات

25درجة

 10درجات

50درجة

اجملموع
100درجة

قويم مإتلر

نوع التقويم
 5ع 10التقويم ك مادة ااهارات التطبيقية*:
جمال التقويم
الدرجة

احلضور

االنضباط

تقرير األداء

والتفاعل احملدد /اإلجناز

 5درجات  20درجة

 25درجة

تقويم األداء اخلتامي الدرجة النهائية
(املشروع اخلتامي)

للوحدة

 50درجة

 100درجة

حساب الدرجة النهائية

الو ،درجات مجيع الوحاات ÷ عاد الوحاات

نوع التقويم

قويم مإتلر

 ك الع ععاور اللع ععالا حيع ععتريظ الطالع ععب بع ععارجات أعلع ععال ااإع ععتوى ياج ع ععور ،واالل ع ععباح
والترياع  ،و قرير األداء احملعاد /اإلجنعاز) جلليعع الوحعاات ،ويقعا مشعروعًا ختام ًيعا لرع
وحععاة مععن وحععاات ااععادة ،و ععتم منااشععته فيهععا مععن ابع معللععا الوحععاات ،و قععاير الارجععة
بناءً عل كرياءة ااشروعات ودرجة استيعابه ا ،وذلو وفق التوزيع التالا:
درجة أعمال املستوى (حيتفظ بها للطالب)

جمال التقويم

احلضور

االنضباط
والتفاعل

تقرير األداء
احملدد (اإلجناز)

 5درجات

 20درجة

25درجة

درجات املشروع اخلتامي

الدرجة النهائية
للوحدة

 50درجة
الدرجة

 30درجة
لللشرو،

حساب الدرجة النهائية

 20درجة
لللنااشة

الو ،درجات مجيع الوحاات ÷ عاد الوحاات
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 100درجة

 أما الطالب اانتإعب فيقعا يااشعرو ،اقتعاما) لرع وحعاة ،ويعتم منااشعته فيلعا اعا معن
ابع ع معلل ععا الوح ععاات م ععن ي )100درج ععة؛ بواا ععع ي )70درج ععة لللش ععروعات ،و ي )30درج ععة
انااشات االستيعاب والريهم.
* مقرر املهارات التطبيقية :مقرر طبيقا مهاري؛ يترو من عاة وحاات طبيقيعة مهاريعة
ك ااإتوى الاراسا الواحا ،ويعام معاملة ااقررات الاراسية األخرى معن حيعت النجعاح،
واإلكلال ،والتعلر ،واحتإابها ك ااعال الرتاكلا.
 5ع ع  11الطععالب الععذين بق ع لععايهم أكلععر مععن %50مععن الععو ،مععواد ااإععتوي الاراسععي لعععا
دراسا بعا الريص الصيريا ،واب أداء اختبارات مواد التعلعر يعتم ععادة إعجيلهم ك الن عا
ابت ععااءً م ععن الريص ععل الاراس ععي الل ععذين لتج ععو منهل ععا م ععواد التعل ععر يع ععاا م ععواد ااإ ععتوي
اقام

والإادس).

 5ع 12الطالب الذي ألهع مجيعع ااإعتويات الإعتة لللرحلعة اللالويعة ،و بقع لايعه معواد علعر معع
استنرياذه جلليع الريرو ااتاحة له اعاجلة ذلو؛ يتم حتويلعه لطالعب منتإعب خيتعرب معن
ي )100درجة.
 5ع 13يُشْعر ولا أمعر الطالعب كتاب ًيعا و لررتول ًيعا بنتعائ أعلعال كع فص /مإعتوى دراسعا دور ًيعا
مبا ال يق عن فرت

 ،كلا يشعر الاارس بذلو ك اااارس الليلية لتعليم الربار.

 5ع ع 14حيععق لط ععالب الن ععا الريص ععلا ،وطععالب ل ععا ااق ععررات ك التعلععيم الل ععالوي االلتقععال ب ع
الن ام واألل لة األخرى للتعليم اللالوي والعرع ؛ وفعق ال عوابط اان لعة لعذلو ،وال
حيق للطالب الذي نطبق عليه روح التحويع معن ااعاارس النهاريعة ت ااعاارس الليليعة
أ يطلب التحوي ليها بعا م ا أسبوع من بااية الاراسة.
 5ع  15ينطبق التقويم ك الن ا الريصعلا للتعلعيم اللعالوي علع طعالب الرتبيعة اقاصعة ،وطعالب
ماارس حترييظ القرآ الرريم ،وطالب ااعاارس الليليعة ،و علعيم الربعار ،وااعاارس الإععودية
ك اقارج وحنوها ،واااارس اجرومية وغا اجرومية.
 5ع ع ع  16الطال ععب ااعي ععا ك الص ععف األول الل ععالوي م ععن الن ععا الإ ععنوي اج ععالا يلتح ععق بالن ععا
الريصلا من بااية العا الاراسا اجلايا ،ويعام معاملة الطالب اجلايا.
 5ع ع  17الطالععب اانععت م ك الن ععا الريصععلا للتعلععيم اللععالوي الععذي درس سععتة مإععتويات و بق ع
لايه مواد علر يعط مهلة ال سنوات فقط؛ يؤدي فيها اختبار مواد التعلر منتإبًا ،فع
بق ع مععواد مل يتوهععا يطععوى ايععاه مععن ااارسععة ،وحيععول ت ااععاارس الليليععة ليععتلرن مععن
حتقيق النجاح ك ااواد ااتبقية عليه.
املذكرة التفسريية والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب
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القاعدة السادسة
الرسوب واإلعادة:
 1- 6ال حي ععق للطال ععب ع ععادة اختب ععار اا ععادة أو اا ععواد ال ععيت جنع ع فيه ععا ،كلع عا ال حي ععق ل ععه ع ععادة
الصف/ااإتوى الاراسا الذي جتاوزه بنجاح.
 2- 6حيق للطالب اانت م التقا لالختبار منتإبًا جوئيًا ك ااواد اليت رسب فيها فقط ك
الإنة التالية مبا ر ًة وفق التالا:
أ -رسوبه مع جتاوز الإن ااإلوح به ل امًا لللرحلة لطالب ماارس التعليم العا .
ب  -ررار رسوبه ك صريه لطالب اااارس الليلية ،وماارس علعيم الرعباات وك حالعة
عا جناحه ميرنه االلتإاب الرلا ك اااارس اليت إل أل لتها بااللتإاب.
ج -ارار من جلنة التوجيه واإلر اد ك ااارسة.
 3- 6مصّص لر مادة دراسية ي )100درجة؛ بوااع ي )50درجة الختبار لهاية ك فص
دراسا مع حتايا الارجة النهائية جبلع درجيت لهاييت الريصل .
 4- 6ال يطبق االلتإاب اجلوئا ك اارحلة اللالوية ي الن ا الريصلا) أو ااقررات.
 5- 6يتقا الطالب اانتإب جوئيًا عن طريق اااارس اجرومية فقط.
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القاعدة السابعة
االنتساب الكلي:
 7ع  1ال يُطبق ل ا االلتإاب الرلا عل :
 اارحلة االبتاائية من التعليم العا .
 ماارس حترييظ القرآ الرريم.
 مراكو حمو األمية و عليم الرباات.
 2- 7حيععق للطال ععب التقععا لاللتإ ععاب الرل ععا ك الصععف األول ااتوس ععط ،وحت ع الص ععف اللال ععت
ااتوسط دو ا رتاح اجصول عل
اللالت اللالوي ف اجصول عل

هادة سابقة ،وابتااءً من الصف األول اللالوي حتع
هادة الصف الإابق رطًا لقبول الطالب منتإبًا.

 3 - 7حيق للطالب اانتإب العودة ت االلت ا ك اااارس وفقًا ل وابط الإن.
 4 - 7حيق لطالب االلتإاب الرلا أ يتقا لالختبار ك مجيع ااعواد الاراسعية ك كامع ااقعرر
ك لهاية العا الاراسا بقرار من ماير الرتبية والتعليم ،أو من ينوب عنه.
 5 - 7عنا رسوب الطالب اانتإب ك االختبار ك مادة أو أكلر ،أو ك حالة عا قامه لالختبعار
هععذا العععا حيععق لععه التقععا ك األعععوا التاليععة منت ًلععا ذا مل يتجععاوز الإععن ااإععلوح بععه
ل امًا ،أو يارس منتإبًا كليًا ك مجيعع ااعواد ذا جتعاوز الإعن ااإعلوح بعه ل ا ًمعا ،أو عنعا
رغبته ك االلتإاب الرلا.
 6 - 7يتقا الطالب اانتإب كليًا لالختبار ك اااارس اجرومية فقط.
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القاعدة الثامنة
االختبارات البديلة للغائبني بأعذار مقبولة:
 1- 8حيق للطالب دخول االختبار الباي

ذا غيب عن أداء اختبار لهاية أحا الريصل

الاراسي  ،أوكليهلا ،أو اختبار الاور اللالا بعذر قبله ااارسة.
 2- 8يُشرتح أ يُقا الطالب عذرًا عن غيبه:
 ك بعمل ااواد أ ناء سا االختبار.
 ك مجيع ااواد خالل فرتة ال ويا عن ال ة أيا من لهاية فرتة االختبار.
 3 - 8يُجرى االختبار الباي الختبار الريص الاراسا األول ك موعا ال يتجاوز أسبوع من
بااية الريص الاراسا اللالا.
 4 - 8يُجرى االختبار الباي الختبار الاور اللالا ك موعا ال يتجاوز األسبوع األول من
بااية الريص الاراسا األول من العا الاراسا اجلايا.
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القاعدة التاسعة
حساب املعدل والتقدير العام:
 9ع  1يتم احتإاب معال الارجات جلليع الصريو بن ا الارجة ااوزولة كالتالا:
.1

رب الارجة اليت حص عليها الطالب لر مادة ك عاد اجصص ااخصصعة لللعادة
فيرو النا الارجة ااوزولة لللادة.

 .2جتلع لوا ال رب جلليع ااواد الاراسية.
 .3يلع عاد اجصص األسبوعية.
 .4يقإ ععم اجملل ععو ،الرل ععا لل ععارجات ااوزول ععة جللي ععع اا ععواد علعع ال ععو ،ع ععاد اجص ععص
األسبوعية.
 9ع  2يتم حإاب ااعال ك اارحلة ااتوسطة لر صف دراسا عل حاة با با ،اقطوات أعاله.
 9ع  3يتم حإاب ااعال للصري اللالا واللالت ك اارحلة اللالوية يالن ا الإنوي) با با،
اقطوات الإابقة راكليًا عل النحو التالا:
 حتتإب لإبة  %50من معال الصف اللالا.
 حتتإب لإبة  %50من معال الصف اللالت.
 جتلع النإب ك لهاية اارحلة اللالوية لترو ااعال الرتاكلا العا للطالب.
 9ع  4يتم حإاب ااعال جلليعع ااإعتويات ك اارحلعة اللالويعة يالن عا الريصعلا) با بعا ،اقطعوات
الإابقة راكليًا عل النحو التالا:
 حتتإب لإبة  %25من معال ااإتوي األول واللالا.
 حتتإب لإبة  %35من معال ااإتوي اللالت والرابع.
 حتتإب لإبة  %40من معال ااإتوي اقام

والإادس.

 جتلع النإب ك لهاية اارحلة اللالوية لترو ااعال الرتاكلا العا للطالب.
 9ع  5يتم حإاب ااعال الرتاكلا ك اارحلة اللالوية يل ا ااقررات) كالتالا:
حعا ،أو رسعوبًا جلليعع ااقعررات الاراسعية العيت
 حيإب متوسط لتائ مجيع العارجات جنا ً
درسععها الطالععب .كلععا ألععه حيإععب ك ضععوء ااعععاالت الريصععلية الععيت حقععق فيهععا الارجععة
الصغرى للنجاح ي )%50من الارجة النهائية لللقرر.
ح ععا ورس ععوبًا)
 حيإ ععب ااع ععال الريص ععلا للطال ععب ب ععاجمللو ،الرل ععا ل ععارجات ااق ععررات يجنا ً
للريص الاراسا مقإو عل عاد ااقررات اليت درسها الطالب ك الريص الاراسا.
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 9ع  6وز ،درجات التقاير اقاو بااادة الاراسية ك اارحلة ااتوسطة واارحلة اللالويعة يالن عا
الإنوي) وفق التوزيع التالا:
رمز التقدير
التقدير
الدرجة
أ
زتاز
100- 90
ب
جيا جاًا
 80ت أا من 90
جع
جيا
 65ت أا من 80
د
مقبول
أا من 65
 7- 9ععوز ،درجععات التقععاير اقععاو بااععادة الاراسععية ك اارحلععة اللالويععةيل ا ااقررات)وفععق
التوزيع التالا:
الدرجة

التقدير

رمز التقدير

100- 90
 85ت أا من 90
 80ت أا من 85
 75ت أا من 80
 70ت أا من 75
 60ت أا من 70
 50ت أا من 60
أا من 50
حمرو من دخول االختبار

زتاز
جيا جاًا مر ريع
جيا جاًا
جيا مر ريع
جيا
مقبول مر ريع
مقبول
غا اتاز
حمرو

أ
ب+
ب
جع +
جع
د+
د
هع

 9ع ع  8ععوز ،درج ععات التق ععاير اق ععاو باا ععادة الاراس ععية ك اارحل عة اللالوي ععةيالن ا الريص ععلا)وفق
التوزيع التالا:
الارجة

التقاير

 95ت 100
 90ت أا من 95
 85ت اا من90
 80ت أا من 85
 75ت أا من80
 70ت أا من 75
 60ت أا من70
 50ت أا من60

زتاز مر ريع
زتاز
جيا جااً مر ريع
جيا جااً
جيا مر ريع
جيا
مقبول مر ريع
مقبول
مرل مل ينج ك الاور األول
متعلر مل ينج ك الاور اللالا

أا من 50
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القاعدة العاشرة
تسريع من أبدى تفوقًا غري عادي:
 10ع  1التسريع هو :جراء يعطا الطالب الذي استوف كام

عروح التإعريع اجعق ك االلتقعال

عرب الإلم التعليلا ت صعف دراسعا أعلع بصعف دراسعا واحعا معن الصعف الاراسعا العذي
يارس فيه.
 10ع  2يتم الرت ي للتإريع ك الريص الاراسا األول من ك عا دراسا.
 10ع ع  3تععوت اإلدارة العامععة لللوهععوب

عععااد الععالي اإلجرائععا لن ععا التإععريع و عليلععه عل ع

دارات الرتبيععة والتعلععيم .بالتنإععيق مععع ك ع مععن اإلدارة العامععة للتقععويم ،واإلدارة العامععة
للتوجيه واإلر اد.
 10ع عع  4يق ععو اار ععا الطالب ععا باراس ععة وض ععع الطال ععب ااع عراد إ ععريعه م ععن مجي ععع اجلوال ععب وف ًق ععا
لالسععتلارة ااعتلععاة مععن وزارة الرتبيععة والتعلععيم و عبئععة سععج ااعلومععات الشععام للطالععب
واسععتلارة ااالح ععة ااعتلععاة مععن اب ع وزارة الرتبيععة والتعلععيم؛ لرصععا مالح ععات ،و قععارير،
و وصيات ااعلل  ،وأولياء األمور بشأ الطالب اار

للتإريع.

 10ع ع 5عتم علليعة جعراءات التإعريع وفعق اقطعة الإعنوية لن عا التإعريع العيت صعارها اللجنعة
ااركوية لن ا التإريع جبهاز الوزارة.
 10ع عع  6ت ععوت دارات /وأاإ ععا ااوه ععوب مبتابع ععة ج ععراءات التإ ععريع ك دارات الرتبي ععة والتعل ععيم
بالتنإيق مع جلنة التإريع ك اإلدارة التعليلية.
 10ع ُ 7جرى للطالب ااتريو مقابلة خصية معن ابع معاير ااارسعة ،واار عا الطالبعا للتأكعا
من ماى استعااد الطالب ،ورغبته ك التإريع ،و عريريه بن ا  ،و عروح التإعريع ،معع أخعذ
موافقة ولا األمر خطيًا.
 10ع  8وصا جلنة التوجيه واإلر عاد بااارسعة برت عي الطالعب للتإعريع بععا الطبعا ال عوابط
عليه ،واسترلال اإلجراءات ااطلوبة ،والرفع إلدارة الرتبية والتعليم.
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 10عع  9يتقععا الطالععب لالختبععار التحصععيلا ااعععا للتإععريع ك فععرتة اختبععار الععاور اللععالا و إععلم
لتائجها ك فرتة ال تجاوز أسبوع من التهائها.
 10ع ع  10ت ععوت اإلدارة العام ععة للتق ععويم ب ععوزارة الرتبي ععة والتعل ععيم ع ععااد االختب ععارات التحص ععيلية،
و شر عل

طبيقها و صحيحها جلليع الطالب.

11-10يتععاح للطالععب ااإععر ،فععرتة جتريبيععة ال ق ع عععن أربعععة أسععابيع ميرنععه الرجععو ،فيهععا لصععريِّه
األساس؛ ويرو القرار خيارًا للطالب وولا أمره مع اار ا الطالبا.
 10ع  12علن أمساء ااإرع ك فرتة ال تجاوز أسبو ،بعا التهاء اختبارات الاور اللالا.
 10ع  13توت اإلدارة العامة لللوهوب

صاار ارار إريع الطالب ااوهوب .

 10ع  14يعا الطالب ااإر ،ات صف أعل من صريه ،اتازاً للصعف العذي سعر ،عنعه وحتتإعب لعه
درجته النهائية الرربى.
 10ع 15يتم متابعة األوضا ،النريإية واالجتلاعية للطالب الذي قا للتإريع.
 10ع 16يتوت اإم رعاية ااوهوب ب دارة الرتبية والتعليم مإعؤولية التإعريع بالتنإعيق معع اإعم
التوجيه واإلر اد ،وذلو وفقًا اا يرد من اإلدارة العامة لللوهوب .
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القاعدة احلادية عشرة
حتاي ععا ااإ ععتوى لص ععريو اا ععرحلت االبتاائي ععة ااتوس ععطة للط ععالب ال ععذين مل إ ععل ظ ععروفهم
بااللت ا :
11ع  1الطالب الذي يرغب ك ابوله بالاراسة منت ًلعا بالصعف اللالعت ااتوسعط يُجعرى لعه اختبعار
حتايا مإتوى ك بااية العا الاراسا ك كام مقرر الصف اللالا ااتوسعط علع أ يرعو
اععا بلععأل أربععع عشععرة سععنةً ،ويتجععاوز ععن ذلععو بععنقص ال ععة أ ععهر؛ و ذا مل يععنج يبقع عل ع
وضعه.
11ع 2الطالب العذي يرغعب ك ابولعه بالاراسعة منت ًلعا بالصعف اللعالا ااتوسعط يُجعرى لعه اختبعار
حتايا مإتوى ك بااية العا الاراسا ك كام مقرر الصف األول ااتوسط علع أ يرعو
اا بلأل ال عشرة سنةً ،ويتجعاوز ععن ذلعو بعنقص ال عة أ عهر؛ و ذا مل يعنج يبقع علع
وضعه.
11عع 3الطالععب الععذي يرغععب ك ابولععه بالاراسععة منت لعاً بالصععف األول ااتوسععط يُجععرى لععه اختبععار
حتايا مإتوى ك بااية العا الاراسعا ك كامع مقعرر الصعف الإعادس االبتعاائا علع أ
يرو اا بلأل ا نيت عشرة سنةً ،ويتجاوز عن ذلو بعنقص ال عة أ عهر؛ و ذا مل يعنج يبقع
عل وضعه.
 11ع ع  4الطالععب الععذي يرغععب ك ابولععه بالاراسععة منت ًلععا بالصععف الإععادس االبتععاائا يُجععرى لععه
اختبععار حتايععا مإععتوى ك باايععة العععا الاراسععا ك كامع مقععرر الصععف اقععام

االبتععاائا

عل أ يرو اا بلأل حاى عشرة سنةً ،ويتجاوز عن ذلو بنقص ال عة أ عهر ،و ذا مل يعنج
يبق عل وضعه.
 5- 11الطالععب الععذي يرغععب ك ابولععه بالاراسععة منت ًلععا بالصععف اقععام

االبتععاائا يُجععرى لععه

اختبععار حتايععا مإععتوى ك باايععة العععا الاراسععا ك كامع مقععرر الصععف الرابععع االبتععاائا
عل أ يرو اا بلعأل عشعر سعنوات ،ويتجعاوز ععن ذلعو بعنقص ال عة أ عهر ،و ذا مل يعنج
يبق عل وضعه.
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 6- 11الطالععب ال ععذي يرغ ععب ك ابول ععه بالاراس ععة منت ًلععا بالص ععف الراب ععع االبت ععاائا يُج ععرى ل ععه
اختبار حتايعا مإعتوى ك باايعة الععا الاراسعا ك كامع مقعرر الصعف اللالعت االبتعاائا
عل أ يرو اعا بلعأل إعع سعنوات ،ويتجعاوز ععن ذلعو بعنقص ال عة أ عهر ،و ذا مل يعنج
يبق عل وضعه.
 7- 11الطالععب الععذي يرغععب ك ابولععه بالاراسععة منت ًلععا ك الصععف اللالععت االبتععاائا يُجععرى لععه
اختبعار حتايعا مإعتوى ك باايعة الععا الاراسععا ك كامع مقعرر الصعف اللعالا االبتععاائا
عل أ يرو اا بلأل مثالا سنوات ،ويتجاوز ععن ذلعو بعنقص ال عة أ عهر ،و ذا مل يعنج
يبق عل وضعه.
 8- 11الطالب الذي يرغب ك ابوله بالاراسة منت لًا ك الصف اللالا االبتاائا يُجرى لعه اختبعار
حتايععا مإععتوى ك باايععة العععا الاراسععا ك كام ع مقععرر الصععف األول االبتععاائا عل ع أ
يرو اا بلأل سبع سنوات ويتجعاوز ك ذلعو بعنقص ال عة أ عهر و ذا مل يعنج يبقع علع
وضعه.
 9- 11يؤخععذ عهععا خطععا عل ع ولععا أمععر الطالععب الععذي يُجععرى لععه اختبععار حتايععا ااإععتوى بععأ
ينت م ابنه ك الاراسة ك حالة جناحه.
 11ع ع  10يُجرى اختبار حتايا ااإتوى ك اااارس بعا التوجيه من اب دارات الرتبية والتعليم.
 11- 11ميرععن عععادة اخ تبععار حتايععا ااإععتوى مععرة أخععرى للطالععب ك اارحلععة االبتاائيععة بعععا عععا
دراسا من جرائه.
 12- 11الطالب الذي حاد مإتواه بصف دراسا مع ومل يتو االختبار يتم اختباره بصعف أدلع ،
وهرذا حت يتم حتايا الصف ااناسب له.
 13- 11الطالععب الععذي جتععاوز الإععن الن اميععة للاراسععة النهاري عة ،ويرغععب ك االلتإععاب ك اارحلععة
ااتوسععطة جتععري لععه ااارسععة اختبععار حتايععا مإععتوى مبععائا؛ للتأكععا مععن اامععه بااهععارات
الالزمة للصف الذي سينتإب فيه باو ا رتاح هادات سابقة.
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القاعدة الثانية عشرة
تقويم طالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة:
يإترييا من هذا التن يم مجيع طالب الرتبية اقاصة اااا أو احملول .
 1- 12إتخا االختبارات الرتابية والشريهية والعللية لقياس أداء الطالعب ك اعال ااعلومعات
ااإتهافة.
 2- 12إتخا أساليب ااالح ة بألواعها ااختلرية واوائم الشطب و قاير الإلو لقياس
أداء الطالب ك اال ااهارات والإلوكات ااطلوبة وفق احتياجا ه.
 3- 12وظيف االختبارات بألواعها ااختلرية؛ للتأكا من مإتوى أداء الطالب و قامه أو
استقراره وفق أسلوب ااتابعة والتقويم ااطلوب .
4- 12

طبيق أدوات وأساليب عللية التقويم للطالب ذوي اإلعااة تليو خبصوصيتها وفقًا
لطبيعة احتياجات ك فئة.

 5- 12يعط الطالب ذو اإلعااة الومن الراك الذي يتناسب واارات و مراليا ه الرتابية أو
القرائية ك أ ناء عللية التقويم الرتبوية.
 6- 12ميرن أ جترى عللية التقويم ك أماكن مناسبة للطالب ذوي اإلعااة وأ يؤدوا
االختبارات بشر فردي أو مجاعا ،وفقًا الحتياجا هم وخصائصهم.
 7- 12ك حالة ال رورة ف له ميرن عا االلتوا مبواعيا وفرتات االختبارات احملادة ك قويم
الطالب ذوي اإلعااة عل أ يتم التنإيق ك ذلو مع دارة ااارسة.
 8- 12ميرن أ

تم عللية التقويم للطالب ذوي اإلعااة وفقًا ألسلوب التقويم ااإتلر ك

حإب اارا ه و مرالا ه.
9- 12ك حالة عذر استخاا األدوات واألساليب احملادة ك هذا التن يم ف له ميرن لللعلم
قويم طالبه بالطريقة اليت يراها مناسبة قصائصهم واحتياجا هم و وزيع درجات
التقويم مبا يتالء مع ذلو عل أ يتم ذلو بالتنإيق مع دارة ااارسة.
 10- 12ك حالة عاد و نو ،احتياجات الطالب ف له ينبغا مراعاة أساليب التقويم ااناسبة
وذلو وفقًا اواد التقويم اقاصة بر فئة كأ يرو الطالب كرييريًا ويعالا من
صعوبات ك التعلم أو يرو أصلًا ومتخلريًا عقليًا ويعالا من اضطرابات ك التواص .
 11- 12ك مجيع اجاالت يب مراعاة أال خيترب الطالب ذو اإلعااة ك أكلر من مادة حتريرية
ك اليو الواحا مع عطائه الومن ااناسب لإلجابة عن أسئلة االختبار.
 12- 12يتم قويم الطالب متعادي العو حإب اارا هم واحتياجا هم.
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أوالً  -العوق البصري:
- 1يب أ

ناسب أساليب وأدوات التقويم اقصائص اجإية ااتوفرة لاى الطالب ذوي

العو البصري واليت عتلا ك ااقا األول عل اللل
- 2يب أ

والإلع ،والبقايا البصرية.

تم االختبارات التقوميية للطالب ذوي العو البصري بواحا أو أكلر من

األساليب اآل ية :الرتابة والقراءة بأسلوب براي  ،أو باألسلوب الشريها ،أو عن طريق إجي
أسئلة االختبار واإلجابة عنها بالوسائ ااناسبة كأ رطة التإجي واجاسب اآللا ،أو عن
طريق االستعالة بقارئ كا ب مبصر ،وكذلو االستريادة من ااعينات البصرية ل عا
البصر مل  :العاسات اارربة والطباعة اارربة ...خل ،وذلو ك ضوء اقصائص
واالحتياجات احملادة لر طالب ك برلااه.
 - 3شر جلنة برئاسة ماير ااارسة أو من ينوب عنه وع وية ااختص بالرتمجة من و ت
خط براي ومعلم ااادة ك فيلا خيصه ك ك مارسة يوجا بها برلام دم لللعوا
بصريًا.
- 4يرو شري هذه اللجنة اب أسبوع من موعا االختبارات عل األا ؛ لتتلرن من اآل ا:
أ .جتهيو األسئلة بالطريقة ااناسبة لللعوا

بصريًا يبراي لللرريوف  ،وخط مررب

ل عا البصر).
ب .لق جابات الطالب اارريوف

من خط براي ت اقط العادي؛ ليتلرن معلم ااادة

من صحيحها.
 - 5إتخا لري

األسئلة اليت عا الختبارات بقية الطالب ،وك حالة وجود خرائط أو

رسومات أو جااول ك لو األسئلة فعل معلم ااادة التشاور مع ااعلم ااختص بالرتمجة اعرفة
مرالية خراج ذلو خبط براي أو عذره ،ف ذا عذر ذلو فعل معلم ااادة وضع الباي
ااناسب.
- 6يوفر ذه اللجنة ما ميرنها من أداء عللها مع احملاف ة عل سرية االختبارات و جابات
الطالب.
 - 7راع اارولة عنا قويم الطالب احملول

حايلًا من التعليم العا من حيت ااوازلة ب

حاا تهم ك علم بعمل ااهارات مل القراءة والرتابة خبط براي ومتطلبات بعمل ااواد
الاراسية ،بيت يتم قويم ك طالب حإب مإتوى اكتإابه ااهارة.
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ثانيًا  -العوق السمعي:
- 1يب أ

ناسب أساليب وأدوات التقويم اقصائص اجإية ااتوفرة لاى الطالب ذوي

العو الإلعا واليت عتلا ك ااقا األول عل حاسة البصر ،والبقايا الإلععية.
- 2يب أ

تم االختبارات التقوميية للطالب بطرائق التواص ااختلرية م ععل  :اراءة الشرياه

ياراءة الرال ) لغة التللي – الرال اارمو –اللريظ اانغم ،لغة اإل ارة ،أجباية األصابع
اإل ارية أو بطريقة التواص الرلا ،باإلضافة ت األساليب الرتابية العادية واألساليب
التقنية اجايلة كاجاسب اآللا ،ك حإب اارات هو مرالا ه.
- 3استخاا األسئلة ااوضوعية اابا رة والواضحة واالبتعاد عن األسئلة ااقالية وااركبة
واألسئلة اللري ية اليت حتتاج ت حصيلة لغوية.
ثالثًا  -العوق العقلي:
- 1يب أ ناسب أساليب وأدوات التقويم اقصائص اجلإلية والعقلية والنريإية للطالب
ذوي العو العقلا واليت عتلا ك ااقا األول عل الترام اجإا.
- 2يب أ

تم عللية قويم الطالب وفقاً للتقويم ااإتلر الذي ميرن من خالله طبيق

العايا من أساليب التقويم ااختلرية وااتنوعة كاالختبار الرتابا أو الشريها ك حإب
اارا ه البالية واجركية أو اختبارات ااالح ة.
- 3ك حال عذر استريادة الطالب ذي العو العقلا زا اا له ك الصف العادي ك او قوي
ما يتناسب مع اارا ه.
رابعًا -اضطراب التوحد:
- 1يب أ تناسب أساليب وأدوات التقويم مع اقصائص التواصلية واالجتلاعية
والإلوكية للطالب التوحاي مع الرتكيو عل أساليب الترام اجإا.
 - 2إتخا األساليب التواصلية ااختلرية مع الطالب التوحاي مل  :الرتابة والقراءة ولوحة
التواص  ...خل ك أ ناء قوميهم ،و ذلو حإب خصائص و مرالات واحتياجات ك طالب
عل حاة.
- 3ميرن جتوئة حمتويات االختبار ت فرتات اصاة تناسب مع خصائص واارات
واحتياجات ك طالب عل حاة.
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خامسًا -االضطرابات السلوكية واالنفعالية:
- 1يب أ تناسب أساليب وأدوات التقويم مع اقصائص الإلوكية وااللريعالية للطالب
ذوي االضطرابات الإلوكية وااللريعالية.
- 2يقو معلم الرتبية اقاصة بتوزيع حمتوى االختبار عل فرتات زمنية اصاة تناسب مع
مإتوى االلتباه والرتكيو لاى الطالب.
- 3يإل للطالب بالتواف والتحر ك أ ناء أداء االختبار وذلو حإب مإتواه واار ه عل
اارو ك ااقعا.
- 4يإل للطالب االختبار ك ركن خاو بعيا عن ااشتتات.
سادساً  -العوق احلركي والبدني والصحي:
- 1للطالب الذي لايه عو حركا بالا اجق ك استخاا األطرا الطبيعية والصناعية
والوسائ واألجهوة التعوي ية ااختلرية ك أ ناء عللية التقويم.
- 2للطالب الذي إتاعا ظروفه الصحية أ يؤدي االختبار ك اارا والوما ااناسب
جالته.
- 3خيتربمع الطالب العادي كللا كا ذلو زرنًا.
 - 4ميرن جتوئة االختبار الواحا عل فرتات اصاة بعًا ل رو الطالب البالية والصحية.
- 5خيترب الطالب الذي ال يإتطيع الرتابة بأسئلة يتم اإلجابة عنها ريهيًا ويرلف ماير
ااارسة أحا منإوبا ااارسة زن توفر فيه األمالة وحتل ااإؤولية بالرتابة عن الطالب.
- 6يعري الطالب من االختبار ك ااواد العللية والرسم الرتابا.
- 7يرو االختبار ك مهارة اإلمالء عل

ر أسئلة حتريرية ييب عنها الطالب ريهيًا.

سابعًا  -اضطرابات النطق والكالم:
- 1يب مراعاة اضطرابات النطق والرال اليت يعالا منها الطالب وعا مقارلته -ك أ ناء
التقويم – بالطالب العادي وعا حماسبته عل األخطاء الناجتة عن لو االضطرابات.
- 2ميرن لللعلم استباال االختبارات الشريهية باختبارات حتريرية ذا دعو اجاجة ت ذلو
وفق ما راه جلنة التوجيه واإلر اد.
- 3ميرن لللعلم االستعالة مبعلم اريبات النطق والرال يأخصائا اضطرابات التواص ) ك
أ ناء عللية التقويم.
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ثامنًا  -صعوبات التعلم:
- 1يإترييا مجيع الطالب ك التعليم العا الذين مت شخيصهم و صنيريهم ضلن فئة
صعوبات التعلم وفق برام التشخيص ااعتلاة من أدوات وأساليب التقويم اقاصة بهذه
الريئة.
- 2يتم االلتوا بتطبيق أدوات القياس و التقويم للطالب من فئة صعوبات التعلم الذين مت
شخيصهم ضلن هذه الريئة وان قا

م اقامات ااإالاة لعا وافر برام صعوبات

علم ك ماارسهم بااراح التعليلية اللال ياالبتاائية  ،ااتوسطة ،اللالوية).
- 3يتم طبيق أدوات القياس والتقويم بشر فردي وفق احتياجات ك طالب ويو ق ذلو ك
جلنة صعوبات التعلم ويواع عليه أع اء اللجنة.
- 4ك مجيع حاالت التقويم يتوت معلم صعوبات التعلم اإل را

عل اختبارات التقويم

للطالب ك ااواد اليت يتلقو فيها خامات الرتبية اقاصة.
- 5يب قويم الطالب الذي لايه صعوبات علم بالوسيلة اليت ناسب اارا ه واحتياجات
وذلو وفقًا لآل ا:
 ذا وجات مشرلة ك اراءة األسئلة لاى الطالب ف له يب أ قرأ له بصوت عالٍ؛ للتأكا

من فهله لللطلوب اب اإلجابة.
 ذا كالو الرتابة صعب عل الطالب فيجب أ يتم قوميه ريويًا أو رتب له اإلجابة أو
إج عل

ريط وفق ما قت يه مصلحة الطالب.

 يب أ يتناسب وزيع األسئلة مع كلية ااادة اليت يتعللها الطالب ك الريص وما
يتعلله بناءً عل اقطة الرتبوية الريردية.
 ك حالة أ ا صعوبات التعلم لاى الطالب عل أدائه ك مواد أخرى ال يتلق فيها
خامات خاصة كتأ ا صعوبات التعلم ك القراءة عل أدائه ك العلو أو القرآ الرريم
ف له يتم قوميه بالتعاو ب معلم ااادة ومعلم الرتبية اقاصة ،وذلو باختيار الطريقة
اليت ناسب اارات واحتياجات ذلو الطالب.
 ك حالة وجود مشرلة ك االلتباه لاى الطالب باإلضافة ت صعوبات التعلم ف له يب
قوميه بشر فردي بعياًا عن أي مصار شتيو لاللتباه.
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 يعط الطالب فرتات راحة ك أ ناء التقويم بعًا لقار ه عل الرتكيو واالستلرار ك أداء
ااهلة.
 ك حالة وجود لشاح زائا لاى الطالب باإلضافة ت صعوبات التعلم ،ف له يب الإلاح
له بالقيا من ااقعا وااشا م اجللوس مرة أخرى ك أ ناء التقويم.
 ك حالة كو الطالب يعالا من صعوبة ك اجريظ ف له يب قوميه بتجوئة مادة
اجريظ ت أجواء اصاة تناسب واار ه عل اجريظ ويتم قوميه ك ك جوء بعا
مإاعا ه ك حري ه ابي التقويم بريرتة وجيوة وك حالة عذر ذلو ف له يتم عرياؤه من
اجريظ واالكترياء ك قوميه ب دراكه لللرياهيم العامة لللوضو.،
 ك حالة كو

عاد ااواضيع ك ااادة الواحاة يُشر عل الطالب ف له يب جتوئة

ااواضيع و قويم الطالب ك ك موضو ،عل حاة أو ضم أكلر من موضو ،مع بع ها
البعمل وفق اارة الطالب.
- 6ك حالة عا استريادة الطالعب زعا يقعا لعه ك الريصع الععادي ف لعه يعتم قوميعه ك حمتعوى
اقطععة الرتبويععة الريرديععة ويتععوت معلععم الرتبيععة اقاصععة عععااد األسععئلة بالتنإععيق مععع معلععم
ااادة.
- 7ك حالة استريادة الطالب زا يقا له ك الريص الععادي ك معادة معينعة ف لعه يعتم قوميعه ك
حمتوى اقطة الرتبوية الريردية وحمتوى ااواضيع العيت يتعللهعا ك الريصع الععادي ك لعو
ااادة ويراع ك ذلو أ ُعا األسئلة بالتشاور ب معلم ااادة ومعلم الرتبية اقاصة.
- 8ك ااواد ذات الرلافة ك احملتوى ف له يتم الرتكيو عل اارياهيم األساسية ك أ ناء التقويم.
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القاعدة الثالثة عشرة
سرية األسئلة وسري االختبارات:
 13ع  1يعا مإؤولًا عن سرية األسئلة ك موظف ،أو مإتخا  ،أو عامع اطلعع برعم عللعه أوكع
ليه أمرٌ من أمورها.
ال بإرية األسئلة:
 13ع ع  2عا األمور التالية خال ً
 ) 1سراة أسئلة االختبارات أو جابتها النلوذجية بأي وسيلة كالو مبا رة أو غا مبا رة.
 )2مجع بقايا أورا األسئلة لالستريادة منها بطريقة غعا مشعروعة ي كااإعودات أو القصاصعات
أو حنوها).
 ) 3بيع األسئلة أو راؤها أو فشاؤها بأي طريقة كالو.
 ) 4التللي ت لوعية األسئلة أو مواطنها ولو بصورة رموية بأي وسيلة من الوسائ .
 ) 5الشرو ،ك اء زا سبق أو اماذ أسبابه.
ال بإا االختبارات:
 13ع ع  3عا األمور التالية خال ً
 )1س عراة وراععة جابععة الطالععب أو خرياؤهععا عل عاًا أو الفهععا أو اسععتباال وراععة أخععرى بهععا أو
التغيا فيها بأي ر من األ رال.
 )2إهي الغش ب الطالب والتهاو ك ااراابة.
 )3عا االلتوا بتعليلات صحي االختبارات و وزيع الارجات عل األسئلة.
 )4التحال خصية الغا يدخول طالب بال طالب آخر ).
 13ع ع  4يُعا التواطؤ مع معر رس عاء معن األ عياء العواردة ك القاععا

ي 13ع ع  )2و ي 13ع ع )3خعالالً

بإرية األسئلة وسالمة سا االختبارات.
 13ع ع  5يب عل ك من علم بار راب اء زا سبق أ يبلأل ذلو للجهات ااختصة ،وك حالة
ال بإرية األسئلة.
عا اإلبالغ فيعا ذلو خال ً
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القاعدة الرابعة عشرة
العقوبات املرتتبة على اإلخالل بسرية األسئلة وسري االختبارات:
ذا ار ربععو حععاى ااخالريععات اانصععوو عليهععا ك القواعععا مععن ي 13ع ع ع  ) 1ت ي 13ع ع ،)5ف ع اجلهععة
اإلدارية ااختصة جتري حتقيقًا ك ااوضو ،و تبع ك أله ما يلا :
 14ع عع  1ذا كش ععف التحقي ععق ع ععن أ الوااع ععة ال ع ععاو أ ر ععو خمالري ععة داري ععة ،فتح ععاد ااإ ععؤولية
التأديبية ،و واع عل مر ربها اجلواءات الن امية.
 14ع ع  2ذا كشف التحقيق عن مإؤولية دارية وعن وجود خمالرية جنائية ،ف اجلهة اإلدارية
حتاد ااإؤولية التأديبية ،واجلنائية ك حالة مرعا الريصع بع ااإعؤوليت التأديبيعة واجلنائيعة،
وحتي األورا بعا صاور ارار اجلواء التأديس ت اجلهة ااختصة للريص ك ااخالرية اجلنائية.
 14ع عع  3ذا عععذر الريصع بع ااإععؤوليت التأديبيععة واجلنائيععة ،كععأ يرععو االر بععاح بينهلععا اائ ًلععا
ف اجلهة اإلدارية رجئ البو ك ااإؤولية التأديبيعة ،و واعف جراءا هعا ت أ يصعار حرعم لهعائا
من اجلهة ااختصة ك ااخالرية اجلنائية.
 14ع ع ع  4ذا كشععف التحقيععق أ مر رععب حععاى ااخالريععات اانصععوو عليهععا ك البنععود ي  13ع ع ع  ) 2و
ي 13ع ع ع  ) 3و ي 13ع ع ،)4طالععب فيلغ ع اختبععاره ك ااععادة لريإععها ويإععل لععه بععاخول اختبارهععا ك الععاور
الل ععالا ك كامعع ااق ععرر ويُح ععتريظ ل ععه بأعل ععال الإععنة ،وحي ععال أم ععره ت جلن ععة التوجي ععه واإلر ععاد
بااارسععة؛ لتقععايم اقععامات اإلر ععادية ااناسععبة ،وك حععال رععرار ااخالريععة منععه فيُلغ ع اختبععاره ك
مجيع ااواد ك ذلو العا ك الاورين.
ال عنه حيرر حم ر إل بات الوااعة
 14ع ع  5ذا التح الطالب خصية طالب آخر وأدى االختبار با ً
م يُحإم عليهلا من درجات الإلو  ،ويلغ االختبار ،أما

كا اانتح لي

طالبًا ك ااارسة

فيحال أمره للجهات ااختصة و بلأل جهة علله – كالو معروفة  -مبا مت خطيًا.
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القاعدة اخلامسة عشرة
اإلجراءات اارت بة عل حاالت الغش:
 15ــ 1
اإلجراءات

احلاالت
 ) 1االلتريات ااترعرر )1ينذر ك اارة األوت
والغش الشريوي.

)2عنععا رععرار احملاولععة ينقع الطالععب مععن مرالععه ت مرععا آخععر ك ااعععة االختبععار،
وعنا ررار احملاولة إحب وراة اجابته ويععا حم عر باجالعة علع أ يواعع معن
ااالحظ/ين ويعتلا من رئي

 )2ذا بع ع ع ععو غع ع ع ععش
الطالع ع ع ع ععب لللع ع ع ع ععرة
األوت ك اختبع ع ع ع ع ععار
لهايع ع ع ع ع ع ع ععة أحع ع ع ع ع ع ع ععا
الريصع ععل أو الع ععاور
اللالا.

اللجنة.

 )1حيرر حم ر بذلو يعتلاه ماير ااارسعة معع رفعا وسعيلة الغعش معا أمرعن
ذلو.
 )2لغ درجة الإؤال ،أو األسئلة الذي بو غشه فيه ويعط صريرًا ك درجته.
 )3يؤخذ عها خطا عل الطالب بعا ررار ذلو.

 )3ر ع ع ع ع ععرار غ ع ع ع ع ععش  )1حيعرر حم عر بعذلو يعتلعاه معاير ااارسععة معع رفعا وسعيلة الغعش معا أمرععن
الطالع ع ع ع ععب لللع ع ع ع ععرة

ذلو.
 )2إحب وراة جابته.

اللالي ع ععة ك اختب ع ععار  ) 3يلغ اختباره ك ااادة اليت غش فيها ،ويُعا مرلعالً معع االحتريعاظ لعه بعارجات
لهايع ع ع ع ع ع ع ععة أحع ع ع ع ع ع ع ععا

أعلال الإنة ،و ذا كا الغش ك الاور اللالا لللرحلة ااتوسطة فيلغع اختبعاره
و تععاح لععه عععادة اختبععار ااععادة مععع الغععائب بعععذر ك باايععة العععا  ،أمععا الطالععب ك

الريصع ععل أو الع ععاور اارحلة اللالوية فيُعا متعلرًا ويإل له باختبار ااادة ك موعا مواد التعلر.
اللالا.

 )5ياوّ ك كشوفات النتائ كللة يغاش) ك حق درجعة اختبعار الريصع العذي
واع فيه الغش وعالمةي×) ك حقلا الو ،لهاية الريص واجمللو ،النهائا.

 )4ر ع ع ع ع ععرار غ ع ع ع ع ععش  )1حيعرر حم عر بعذلو يعتلعاه معاير ااارسععة معع رفعا وسعيلة الغعش معا أمرععن
الطالع ع ع ع ععب لللع ع ع ع ععرة ذلو.
اللالل ع ععة ك اختب ع ععار  ) 2حيععر الطالععب مععن دخععول االختبععار ك بقيععة ااععواد التاليععة ك جععاول االختبععار
لهايع ع ع ع ع ع ع ععة أحع ع ع ع ع ع ع ععا بعا موافقة مرتب الرتبية والتعليم.
حعر معن دخعول اختبعار بقيعة ااعواد لترعرار
الريصع ععل أو الع ععاور  ) 3او مالح ة ك خالة ااالح عات ي ُ
ار رابه للغش).
اللالا.
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 15ـــ  2الغش اجلماعي:
اإلجراءات
 )1حصر األورا اليت يشتبه فيها.
 )2حيععرر حم ععر مععن اب ع اللجنععة اإلداريععة ااختصععة بشععهود اجالععة معتل عاًا مععن مععاير ااارسععة مععع
التحريظ عل النتيجة ج البو فيها.
 )3رفععع احمل ععر ت مرتععب الرتبيععة والتعلععيم؛ إلجععراء حتقيععق عاج ع للبععو ك ذلععو و صععاار العقوب عة
لللتإبب.
 )4ذا ا بععو أ ااتإععبب ك الغععش طالععب يلغ ع اختبععاره ك لععو ااععادة أو ااععواد ويعععا مرل ع ذا حععا
ذلو ك الاور األول ،أما ذا حا ذلو ك الاور اللعالا لللرحلعة ااتوسعطة ،فيلغع اختبعاره و تعاح
له عادة اختبار هذه ااادة معع الغعائب بععذر ك باايعة الععا  ،أمعا الطالعب ك اارحلعة اللالويعة ف ُيععا
متعلعرًا ويإععل لععه باختبععار ااععادة ك موعععا مععواد التعلععر ،أمععا بقيععة الطالععب فيعععاد االختبععار ععم ك
ااادة أو ااواد اليت حا فيها الغش مبا رة بعا االلتهاء من اختبار مجيع ااواد.

 15ـــ  3التعديل يف ورقة الطالب:
اإلجراءات
 )1يعا حم ر من اب اللجنة اإلدارية ويعتلا من ماير ااارسة ومشر االختبارات.
 )2حيقق مع ااتإبب ويطبق بقه ما لصو عليه الئحة أديب ااوظري .
 )3ذا بو أ للطالب صلة بذلو لغ درجة اختباره.

املذكرة التفسريية والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب

54

وكالة التخطيط والتطوير

 15ـــ  4اإلساءة إىل الدين اإلسالمي أو األشخاص:
احلاالت
ذا

اإلجراءات

لنو وراة جابعة الطالعب  )1التأكا من

ساءة ت العنس صعل اهلل عليعه

علن وراعة اإلجابعة عري ًعا أو سعبًا أو اعذفًا أو هالعة

بعرضها عل اللجنة اإلدارية وجلنة التوجيه واإلر اد.

وسع ع ععلم أو صع ع ععحابته الرع ع ععرا أو  )2يُحال أمره ت اجلهات ااختصة.
ااح ًا ك الاين اإلسالما.
ذا

لنو وراة جابعة الطالعب

عبعارات مإعيئة غععا معا ذكععر ك
الريقرة رام ي.)1

 )1حيرر حم ر بذلو ويإتاع ولا أمره ويبلأل مب لوله.
 ) 2يؤخذ عليه عها خطا دو لغاء اختباره.
 )3حيوّل الطالب ت جلنة التوجيه واإلر اد لاراسة حالته ذا احتاج
األمر لذلو وفقًا لقواعا الإلو .

 15ـــ  5حاالت اإلخالل بالنظام والفوضى:
اإلجراءات

اجالة

ذا اععا الطالععب بععأي عل ع أو  )1حيع ععرر حم ع ععر بع ععذلو يعتلع ععاه مع ععاير ااارسع ععة مع ععع حتايع ععا لع ععو،
صع ععر مع ععن ع ععأله اإلخع ععالل ااخالرية.
بالن ع ع ععا ك القاع ع ع ععة ملع ع ع ع

 )2يطبععق عليععه مععا لصععو عليععه اواعععا الإععلو وفععق لععو ،ااخالريععة مععن

حع ععاا فوض ع ع أو التطع ععاول اب جلنة التوجيه واإلر اد بااارسة.
سعا ليل ًيعا أو بن ععا اانععازل فيععتم لغععاء اختبععاره
علع ع أحع ععا ااإع ععؤول برع ععال  )3ذا كععا الطالععب دار ً
غا الئق.

و حالة أمره ت اجلهات ااختصة ،و بلأل جهة علله بتصرفه خطيًا.
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