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مقدمة:

يهــدف مشــروع تطويــر املســارات يف التعليــم الثانــوي إلــى تقــدمي منــوذج تعليمــي متميــز وحديــث للتعليــم 
الثانــوي باململكــة، يســهم بكفــاءة يف تأهيــل الطالــب للحيــاة وإلكمــال تعليمــه مــا بعــد الثانــوي، وتهيئتــه كذلــك 
لســوق العمــل، ويعــزز مــن انتمائــه الوطنــي مبــا يتوافــق ومتطلبــات التنميــة الوطنيــة املســتقبلية يف اململكــة 

وفــق رؤيــة 2030.
 ويُعــد القبــول والتقــومي املكــون الرئيــس لــكلِّ أنظمــة التعليــم مبــا يحققانــه مــن تــوازن وتكامــل بــن 
مختلــف عناصــر التعليــم، وهمــا حلقــة مهمــة وأساســية لتطويــر العمليــة التربويــة، ومــن الركائــز األساســية 

ــة.  ــب التعليمي ــة الطال ــا دور حاســم خــالل رحل ــر والتحســن، ولهم ــات التطوي يف عملي
 مــن هنــا كان ضبــط آليــات وأنظمــة القبــول والتقــومي يف األنظمــة التعليميــة عنصــراً رئيســاً يف  حتســن 
جــودة التعليــم، والتحكــم بتنفيــذ األهــداف التربويــة بســهولة وتضــيء الطريــق للمعلــم واملتعلــم يف رحلــة 
التعليــم، وألهميــة مواكبــة املســتجدات فقــد مت حتديــث وتطويــر القبــول والتقــومي واخلــروج بدليــل موحــد 
ينظــم إجــراءات العمــل، ويختصــر الوقــت واجلهــد، ويحقــق جلميــع إدارات التعليــم واملــدارس ســهولة العمــل 

وضبــط آلياتــه.
ويأتــي هــذا الدليــل كأحــد األدوات املهمــة لتحقيــق الغايــات ومتكــن املدرســة مــن أداء وظائفهــا وحتقيــق 
األهــداف املرجــوة، وقــد اشــتمل عــدة عمليــات، ضوابــط وإجــراءات القبــول والتســجيل يف املرحلــة الثانويــة، 
واخلطــط الدراســية، واختيــار املســارات، وتأجيــل الدراســة، واالنقطــاع، وآليــات التقــومي، وقواعــد النجــاح 
والرســوب، واإلكمــال، والــدور الثانــي، وأدوات التقــومي، واإلرشــاد األكادميــي، والتجســير، والتحويــل مــن 
نظــام املقــررات، والقادمــن مــن اخلــارج، وهــو مبثابــة الدليــل العــام، ويوجــد نقــاط أكثــر تفصيــاًل يف األدلــة 

التفصيليــة املختصــة.

واهلل املوفق.
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أهداف الدليل:

تنظيم قواعد القبول يف التعليم الثانوي. 	

توضيح أسس وقواعد تقومي أداء الطلبة يف التعليم الثانوي وحتصيلهم الدراسي. 	

تطوير ممارسات تقومي أداء الطالب وحتصيلهم الدراسي يف مرحلة التعليم الثانوي. 	

تفعيل دور التقومي التربوي للنهوض باألداء األكادميي وحتسن مخرجات التعليم. 	

* احلاالت التي لم ترد يف هذا الدليل يطبق بشأنها ما ورد يف لوائح التعليم العام.
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المصطلحات الرئيسة:

 وقــت التعلــم احملــدد ملــادة دراســة معينــة، ومدتهــا يف اجلــدول الدراســي احلصة الدراسية:
)50( دقيقــة. 

مجمــوع عــدد احلصــص ملــادة مــا مضروبــاً بزمــن احلصــة مقســوماً الساعات الدراسية:
ــى )60(. عل

 املدة التي يبقى فيها الطالب يف املدرسة خالل عام دراسي واحد وتتكون السنة الدراسية:
مــن ثالثــة فصــول دراســية وفصــل صيفــي.

املادة الدراسية:
مجموعــة موضوعــات مقــررة ضمــن اخلطــة الدراســية لهــا اســم ورقــم 
ووصــف ملفرداتهــا، تــدرس بواقــع عــدد محــدد مــن الســاعات أســبوعّيًا 

أكثــر. أو  كامــل  دراســي  فصــل  ملــدة 

مواد متتد دراستها لفصلن أو ثالثة فصول دراسية يف عام دراسي واحد.املواد املمتدة:

وفــق حصص اإلتقان: لهــا  مخطــط  واإلثرائيــة  العالجيــة  احلصــص  مــن  مجموعــة   
احتياجــات الطــالب.

 مجموعــة املــواد الدراســية موزعــة بــن الفصــول الدراســية، التــي حتقــق  اخلطة الدراسية:
يف مجموعهــا الكفايــات املطلوبــة للمرحلــة الدراســية.

إليهــا درجــة االختبــار الدرجة النهائية:  مجمــوع درجــات األعمــال الفصليــة مضاًفــا 
النهائــي لــكل مــادة دراســية، وحتســب مــن )100( درجــة.

 وصف للنسبة املئوية ويعبر عنه بحرف أبجدي محدد يف توزيع الدرجات التقدير: 
التــي حصــل عليهــا الطالــب يف أي مــادة دراســية نهاية كل فصل دراســي.

 متوســط الدرجــات جناًحــا ورســوًبا للمــواد الدراســية التــي درســها املعدل الفصلي:
واحــد.  دراســي  فصــل  يف  الطالــب 

ــب املعدل التراكمي:  ــي درســها الطال ــواد الدراســية الت ــج درجــات امل ــع نتائ متوســط جمي
بنجاح للمستويات السابقة حتى تاريخ احتساب ذلك املعدل.

ســجل تفصيلــي ملســار الطالــب يف املرحلــة الثانويــة يتضمــن بيانــات السجل األكادميي:
املــواد الدراســية التــي درســها ونتائجهــا، ومعدالتــه الفصليــة والتراكميــة.

 شهادة إمتام املرحلة الثانوية العامة التي متنح للطالب يف نهاية املرحلة.وثيقة التخرج:

مــواد السنة املشتركة: مجموعــة  ويضــم  املســارات،  بنظــام  األول  الدراســي  العــام   
دراســية يشــترك جميــع الطــالب يف دراســتها.
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التخصص الذي يدرسه الطالب يف السنتن الثانية والثالثة بعد أن يُقبل فيه املسار التخصصي: 
وفًقا ملجموعة من املعايير. ويتضمن مسار عام و )4( مسارات تخصصية.

مواد دراسية ضمن اخلطة الدراسية تقدم بالسنة األولى. املواد االختيارية: 

 مجموعــة موضوعــات تقــدم كوحــدة متكاملــة يدرســها الطالــب ويقــدم املجال االختياري:
تخــرج. مشــروع  نهايتهــا  يف 

احلرمان: 
منــع الطالــب املنتظــم مــن أداء االختبــار النهائــي يف جميــع أو بعــض 
يف  احملــددة  الغيــاب  أيــام  عــدد  جتــاوزه  نتيجــة  الدراســية؛  املــواد 

مــا.  مــادة  أو  دراســي  فصــل 

االلتــزام اإلرشاد األكادميي:  علــى  مســاعدته  أجــل  مــن  للطالــب،  تقــّدم  تربويــة  خدمــة 
بواجباتــه األكادمييــة وتســهيل إجراءاتــه أثنــاء الدراســة.

الفصل الدراسي الصيفي:
 الفترة التي تلي الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي، وال تقل عن 
ســتة أســابيع دراســية، ويتــاح التســجيل فيــه للطالــب الــذي يرغــب بتغييــر 
مســاره التخصصــي، أو مــا حتــدده اللوائــح املنظمــة للفصــل الصيفــي.

 نظــام مــرن يتيــح للطالــب فرصــة التحويــل بــن املســارات الدراســية التجسير:
وفــق آليــة محــددة.

مواد دراسية يدرسها الطالب ليتمكن من تغيير مساره الدراسي.مواد التجسير:

مجموع املواد التي أخفق بها الطالب طوال العام الدراسي.مواد التعثر:

عدم متكن الطالب من حتقيق متطلبات النجاح يف املادة الدراسية.الرسوب يف املادة: 

 االختبار الذي يعقد نهاية كل فصل دراسي، ويشمل جميع الطالب.اختبار الدور األول:

اختار يعقد يف نهاية كل فترة خالل الفصل الدراسي.اختبار نهاية الفترة:

 اختبــار مــواد الرســوب التــي لــم ينجــح فيهــا الطالــب يف اختبــارات اختبار الدور الثاني:
الــدور األول مــن كل فصــل دراســي. 

اختبــار املــواد التــي لــم ينجــح فيهــا الطالــب يف جميع الفصول الدراســية.اختبار مواد التعثر: 
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واســتخالص   التقومي:  وحتليلهــا  املعلومــات  جلمــع  منظمــة  منهجيــة  عمليــة 
نتائجهــا وإصــدار احلكــم عليهــا. 

 التقومي املستمر: 
التدريــس  عمليــات  مــع  بالتزامــن  حتــدث  مســتمرة  متابعــة  عمليــة 
بهــدف اصــدار احــكام علــى مــدى التقــدم احملقــق مــن قبــل الطالــب 

ــّم املســتهدفة. باجتــاه نــواجت التعل

نســبة محــددة مــن درجــة االختبــار النهائــي يجــب علــى الطالــب حتقيقهــا الدرجة الشرطية: 
وتبلغ )20%(، وتعد شرًطا من شروط جناح الطالب يف املادة الدراسية.

مــع التعليم املدمج: بعــد  عــن  التعليــم  فيهــا  يندمــج  التــي  التعليــم  صيــغ  إحــدى   
واحــد. إطــار  يف  التقليــدي  الصفــي  التعليــم 

إحدى طرق التعليم، يعتمد مفهومه األساس على نقل البرنامج التعليمي التعليم عن بعد:
مــن موضعــه يف حــرم املؤسســة التعليميــة إلــى أماكــن متفرقــة جغرافًيــا.

ذاتيــاً االنتساب: تعليمــه  تلقــي  للطالــب  يتيــح  بعــد  عــن  التعلــم  أشــكال  أحــد 
وقــت.  بــأي  املختلفــة  القنــوات  خــالل  مــن 

قاعــات تدريســية علــى شــبكة االنترنــت، تشــبه الفصــول التقليديــة مــن الفصول االفتراضية: 
حيــث وجــود املعلــم والطــالب ال تتقيــد بزمــان أو مــكان.

 عمــل يقدمــه الطالــب يف نهايــة املرحلــة الثانويــة للبرهنــة علــى اكتســابه مشروع التخرج: 
الرئيســة يف مســاره. املهــارات  مــن  مجموعــة 

مجموعة ســاعات أعمال إنســانية يشــارك بها الطالب يف إطار مجتمعه األعمال التطوعية: 
احمليــط، حتــت إشــراف املدرســة وفــق اخلطــط والتنظيمــات املعتمــدة.
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١.  ماهية الدراسة في نظام المسارات:

1.1 نظام احلصص الدراسية املقننة لكل مادة دراسية يدرسها الطالب يف كل فصل دراسي.
2.1 نظام املعدالت الفصلية والتراكمية.

3.1  نظــام املنهــج التكاملــي بــن املــواد الدراســية، الــذي يربــط بــن املــواد الدراســية ليمكــن الطالــب مــن 
ــة لســوق العمــل. ــاة والتهيئ ــة واإلعــداد للحي ــة والعملي اكتســاب اجلوانــب املهاري

4.1 أساليب نوعية يف التعليم والتعلم وأدوات متعددة يف التقومي.
ــاء  ــد إنه ــن املســارات املتســقة بع ــال ب ــه فرصــة التجســير لالنتق ــح ل ــث يتي ــب حي ــة للطال 5.1 نظــام املرون

ــة بنجــاح.  دراســة الســنة الثاني
6.1 إتاحــة فرصــة الدراســة للطالــب يف الفصــل الصيفــي الجتيــاز ودراســة مواد التجســير أو املواد الدراســية 

التــي حتددهــا اللوائــح والتنظيمــات املنظمــة للفصل الصيفي.
7.1 مســاعدة الطالــب مــن خــالل اإلرشــاد األكادميــي لتوجيــه قدراتــه وميولــه يف اختيــار مســار التخصــص 

الــذي يناســبه.
8.1 بناء رحلة تعلّمية متكاملة للطالب متنحه خيارات تعليمية متنوعة تتسق مع قدراته وميوله.   

ــة كل مــادة  ــك حســب طبيع ــكل مــادة يف اخلطــط الدراســية، وذل ــن يف عــدد الســاعات املقــررة ل 9.1 التباي
ومحتواهــا العلمــي.
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٢. األنظمة والخطط الدراسية:
١.٢ نظام الدراسة:

1.2. 1 تبنــى اخلطــة الدراســية علــى أســاس فصــول دراســية مكّونــة مــن تســعة فصــول دراســية تقــدم 
يف ثــالث ســنوات دراســية وكل فصــل دراســي مســتقل مبــواده الدراســية ومتطلباتــه واختباراتــه، ونتائجــه 
مــع إجــراءات خاصــة باملــواد الدراســية املمتــدة ألكثــر مــن فصــل دراســي، وحُتــدد مــدة كل فصــل دراســي 

وفــق التقــومي الدراســي الصــادر مــن وزارة التعليــم.
     1.2. 2 الدراســة يف الســنة األولــى تكــون مشــتركة يدرســها جميــع الطــالب، ويف الســنة الثانيــة يلتحــق 

الطالــب يف أحــد املســارات املتاحــة وفــق الضوابــط احملــددة وحســب قدراتــه وميولــه.
1.2. 3 الطالب يف كل فصل دراسي يدرس عددا من املواد املتنوعة وفق خطة دراسية ثابتة.

1.2. 4 يعتمــد نظــام الدراســة علــى خطــة دراســية تشــمل مــواد دراســية محــددة ذات وزن يتوافــق مــع 
طبيعــة املــادة الدراســية واحملتــوى العلمــي.

1.2. 5 تكــون الدراســة وفــق جــدول مدرســي يتكــون مــن )6-7( حصــص يومّيًــا، يــدرس الطالــب خاللــه 
املــواد احملــددة يف اخلطــة الدراســية. 

1.2. 6 ال يزيــد بقــاء الطالــب املنتظــم يف املدرســة علــى )5( ســنوات دراســية، تشــمل فتــرات االنقطــاع 
والتأجيــل، شــرط أال يتجــاوز العمــر احملــدد مــن قبــل أنظمــة القبــول والتســجيل. يحــال بعدهــا للنظــام 
الدراســي املناســب لفئــة عمــره ويبقــى ســجله األكادميــي مفّعــاًل بالنظــام حســب وضعــه الدراســي الــذي 

توقــف عنــده. 
ــا ملــن يرغــب مــن الطــالب يف تغييــر مســاره )التجســير( أو وفــق مــا  1.2. 7 يقــدم النظــام فصــاًل صيفّيً

يــرد يف اللوائــح والضوابــط املنظمــة لذلــك.
1.2. 8 يُحدد نصاب املعلم وفق الئحة شاغلي الوظائف التعليمية.

1.2. 9 يســمح بالتعلّــم املدمــج واالنتســاب يف جميــع مــدارس التعليــم الثانــوي احلكوميــة، وإلدارات 
التعليــم صالحيــة حتديــد املــدارس يف األحيــاء.

1.2. 10 يحتســب نظــام الدراســة للطالــب )املنتظــم/ تعلــم مدمج/املنتســب( يف شــهادة إمتــام املرحلــة 
بأعلــى عــدد ســاعات دراســية درســها بالفصــول الدراســية، ويف حــال تســاوى عــدد الســاعات الدراســية 

يحتســب نظــام دراســة الطالــب منتظًمــا.
1.2. 11 الطالب الذي يعيد السنة الدراسية يعيد دراسة املواد الدراسية التي لم ينجح بها فقط.

 1.2. 12 يف حــال اختيــار الطالــب للتعلـّـم املدمــج يُلــزم بحضــور عــدد مــن ســاعات املــادة الدراســية وفــق 
)األدلة املنظمة لذلك(.
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٢.٢ ضوابط وإجراءات القبول والتسجيل:
٢.٢. ١ الطالب املستجدون يف السنة األولى:

1.1.2.2 يخصص لكل طالب رقم أكادميي يتكون من رقم تسجيل الطالب باملدرسة والعام الدراسي.
2.1.2.2 يقبــل الطالــب يف املرحلــة الثانويــة منتظًمــا، بعــد حصولــه علــى شــهادة الصــف الثالــث املتوســط أو 

مــا يعادلهــا علــى أال يتجــاوز عمــره )19( ســنة، وتــزاد ســنة يف عمــر الطالــب لــكل صــف دراســي أعلــى.
3.1.2.2 يلتحق الطالب بالصف األول من املرحلة الثانوية بعد تقدمي الوثائق االتية: 

• أصل شهادة املرحلة املتوسطة أو ما يعادلها، 
ــة أو اجلــواز لغيــر الســعودين )باإلضافــة إلــى شــروط القبــول    ــة الوطني •  صــورة مــن بطاقــة الهوي

ــم العــام(. ــل القبــول يف التعلي ــواردة يف دلي األخــرى ال
• أن يقدم تقريًرا طبًيا بخلوه من األمراض املعدية. 

4.1.2.2 يقبل الطالب القادم من خارج اململكة أو من نظام تعليمي آخر وفقا آللية املعادالت.
5.1.2.2 الطالــب الــذي جتــاوز عمــره )19( عامــا بالصــف األول ثانــوي يحــال إلــى الدراســة عــن بعــد )تــزاد 

ســنة يف عمــر الطالــب لــكل صــف دراســي أعلــى(.
6.1.2.2 يســمح للطالــب باختيــار نظــام الدراســة املناســب لــه )انتظــام - تعليــم مدمــج - انتســاب( مبــا ال 

يتعــارض مــع ضوابــط وإجــراءات القبــول املعتمــدة وفــق اجلــدول التالــي:

العمر
نظام الدراسة

االنتساباملدمجاالنتظام الكلي

أقل من 19 عاما ويزاد عاًما لكل صف دراسي أعلى

أن يتجاوز عمره 19 عاًما ويزاد عاًما لكل صف دراسي أعلى
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٢.٢.٢ اختيار املسار أو تغييره:
1.2.2.2 تكون الدراسة يف السنة األولى )سنة مشتركة( يدرسها جميع الطالب.

ــة وفــق الضوابــط  ــام أو أحــد املســارات التخصصي ــب باملســار الع ــة يلتحــق الطال 2.2.2.2 يف الســنة الثاني
ــه. ــه وميول احملــددة وحســب قدرات

3.2.2.2 يتــاح للطالــب تغييــر مســاره التخصصــي بعــد اجتيــازه مــواد التجســير )وفــق ضوابــط التجســير(. 
ويســتثنى الطالــب الــذي ينتقــل ملنطقــة ال يوجــد فيهــا تخصصــه )وفــق األدلــة املنّظمــة لهــذه احلــاالت(.

4.2.2.2 يســمح للطالــب أن يغيــر مســاره التخصصــي إلــى مســار آخــر وملــرة واحــدة فقــط، بحيــث يقــدم طلبــاً 
قبــل نهايــة الفصــل الدراســي الــذي يســبق الفصــل الصيفي بأســبوعن.

٣.٢.٢ التأجيل واالنقطاع عن الدراسة: 
1.3.2.2 احلــد األعلــى لدراســة الطالــب منتظمــا يف املرحلــة الثانويــة )خمــس ســنوات( مبــا فيهــا مــدد 

التأجيــل واالنقطــاع واإلعــادة .
2.3.2.2 يســمح للطالــب تأجيــل فصــل دراســي واحــد فقــط، مبوافقــة واعتمــاد اللجنــة املختصــة باملدرســة 

بإقــرار مــن الطالــب واعتمــاد مــن ولــي األمــر. ويراعــى مــا يلــي:
2.3.2.2. 1 يســمح بالتأجيــل ملــرة واحــدة خــالل العــام الدراســي، ولثــالث مــرات كحــد أقصــى خــالل دراســته 

يف حــال تقدميــه عــذًرا تقبلــه اللجنــة املختصــة يف املدرســة.
2.3.2.2. 2 يســمح للطالــب العــودة منتظًمــا يف فصــل دراســي بعــد إمتامــه اختبــارات الفصــل الدراســي 

ــر. ــارات التعث ــع اختب ــي لنفــس الفصــل أو م ــدور الثان ــارات ال ــع اختب املؤجــل، م
3.3.2.2 املنقطع/املؤجــل لفصــل دراســي لعــذر تقبلــه اللجنــة املختصــة يعامــل معاملــة الغائــب بعــذر وفــق مــا 

هــو موضــح يف الالئحــة التفســيرية. )الئحــة تقــومي الطالــب(
4.3.2.2 الطالــب املنقطــع ملــدة فصلــن دراســين يف العــام الدراســي يعتبــر راســبا، ويعيــد الســنة الدراســية 

يف العــام الــذي يليــه وحســب شــروط القبــول.
5.3.2.2 يراعــى أال تتجــاوز مــواد الرســوب واالنقطــاع أو التأجيــل يف العــام الواحــد  66 % مــن عــدد مــواد 

الســنة الدراســية.
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٣.٢  اخلطط الدراسية لنظام املسارات:
تتمحور اخلطة الدراسية حول أربعة مجاالت رئيسة هي:

• مواد عامة مشتركة. 
• مواد تخصصية مشتركة. 

• مواد التخصص.

• مواد ضمن املجال االختياري.

٢. ٣. ١  املسارات التخصصية:

2. 3 . 2 اخلطة الدراسية للسنة األولى املشتركة:

الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول
احلصص املادة احلصص املادة احلصص املادة

3 علم البيئة )2-1( 3 علم البيئة ) 1-1(  5
دراسات إسالمية: قرآن 

وتفسير 

3
دراسات إسالمية: 

حديث )1(
5

لغة عربية )2-1( : 
كفايات لغوية

5
لغة عربية ) 1-1( : 

كفايات لغوية

5 لغة اجنليزية )3-1( 5 لغة اجنليزية )2-1( 5 لغة اجنليزية )1-1(

5 رياضيات )3-1( 5 رياضيات )2-1( 5 رياضيات )1-1(

3 تقنية رقمية )3-1( 3 تقنية رقمية )2-1( 3 تقنية رقمية  )1-1(

5 كيمياء )1( 5 فيزياء )1( 5  أحياء )1(

5
علوم اجتماعية: دراسات 

اجتماعية )1(
3 مادة اختيارية

4 التفكير الناقد
3

تربية صحية وبدنية 
)2-1(

3
تربية صحية وبدنية 

)1-1 (
32 مجموع احلصص 32 مجموع احلصص 32 مجموع احلصص
8 عدد املواد الدراسية 8 عدد املواد الدراسية 7 عدد املواد الدراسية

السنة األولى المشتركة

  مسار الصحة 
والحياة

  المسار 
العام

  المسار 
الشرعي

مسار إدارة 
األعمال

مسار علوم الحاسب 
والهندسة

يمنح الطالب الفرصة لالنخراط في مجاالت التعلم التي يستطيع أن يبدع ويتميز بها عبر 
مجموعة قياسات تساعده على اختيار التخصص المناسب له، والكشف عن ميوله بوقت 

مبكر وفق مهاراته وقدراته.
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آليات التقويم:
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3. آليات التقويم:
١.٣ بنود عامة:

1.1.3 يتيح نظام املسارات للطالب ثالثة أمناط من التعليم )االنتظام، االنتساب، املدمج(
2.1.3 يقّوم الطالب يف املرحلة الثانوية تقومًيا متنوًعا، قبلّيًا، وتكوينّيًا، وختامّيًا.

ــرر دراســي، ويوظــف  ــة كل مق ــومي املتنوعــة، واملناســبة لطبيع ــم أدوات وأســاليب التق 3.1.3 يســتخدم املعل
ــم الطــالب. ــم وتعلي ــة ألغــراض حتســن تعل نتائجهــا بصــورة بنائي

4.1.3 ينــوع املعلــم أدوات التقــومي مــن أجــل جتويــد عمليــة التعليــم والتعلــم باســتخدام: االختبــارات التحريرية 
القصيــرة، واملشــروعات العلميــة، واالختبــارات الشــفوية، واالختبــارات العملية، والتقاريــر العلمية، واملالحظة 

والبحــوث، وملــف األعمــال، والواجبــات املنزلية.
5.1.3 يلــزم الطالــب الــذي يتلقــى تعليمــه مدمًجــا بتأديــة االختبــارات القصيــرة والنهائيــة )يف كال اجلانبــن 

كل علــى حــدة( حضورًيــا.
6.1.3 يلزم الطالب املنتسب بتأدية االختبارات النهائية )يف كال اجلانبن كل على حدة( حضورًيا.

7.1.3 تكون النهاية الصغرى جلميع املواد الدراسية )50( درجة.
8.1.3 تكون االختبارات النهائية )اخلتامية( للمواد الدراسية وفق التسلسل التالي:

1.8.1.3 اختبار الدور األول: يف نهاية كل فصل دراسي.
2.8.1.3 اختبــار الــدور الثانــي: للمــواد التــي لــم ينجــح فيهــا الطالــب يف اختبــار الــدور األول، ويؤديــه الطالــب 
يف األســبوع الثانــي مــن بدايــة الفصــل الدراســي الــذي يليــه وملــدة أســبوع واحــد، ويف األســبوع الثانــي بعــد 

نهايــة اختبــارات الــدور االول للفصــل الثالــث.
3.8.1.3 اختبــار مــواد التعثــر: للمــواد التــي لــم ينجــح فيهــا الطالــب يف اختبــار الــدور الثانــي. ويؤديــه الطالــب 

مــع عــودة املعلمــن قبــل بدايــة العــام الدراســي التالــي وملــدة أســبوعن.
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٢.٣ آلية تقومي الطالب الذي يتلقى تعليمه منتظًما:

1.2.3 يخصص لكل مادة دراسية يف كل فصل )100( درجة موزعة وفق اآلتي:
1.1.2.3 ستون )60( درجة ألعمال الفصل موزعة على النحو التالي:

عشرون )20( درجة للمهام األدائية )واجبات/ بحوث أو مشروعات أو تقارير(. 	
عشرون )20( درجة للمشاركة والتفاعل. 	
عشرون )20( درجة لالختبارات القصيرة. 	

2.1.2.3 أربعون )40( درجة الختبار نهاية الفصل.

توزيع درجات املواد الدراسية

االختبار توزيع درجات أعمال املستوى
النهائي

الدرجة 
النهائية االختبارات املشاركة والتفاعلاملهام األدائية

املجموعالقصيرة

بحوث أو مشروعات واجبات
أو تقارير

نشاطات
املشاركةوتطبيقات صفية

100 درجة206040
10101010

* يستثنى من التوزيع مواد التقومي املستمر واملواد التي تتطلب طبيعتها توزيًعا خاًصا.

توزيع درجات املواد الدراسية على فترات التقومي
الواجبات: يكلف َ الطالب بعدد 6 - 12 واجباً خالل الفصل  10

20 البحوث أو املشاريع أو التقارير: يقدم الطالب واحداً فقط من ثالثة )بحوث، املهام األدائية 
مشاريع ، أو تقارير( خالل الفصل الدراسي كاماًل 

10

نشاطات وتطبيقات صفية 10

20 املشاركة 
والتفاعل 

التفاعل داخل الصف  5
ملف األعمال: يحصل الطالب على خمس درجات كاملة إذا كان لدية ملفاً 

إلكترونياً وثالث درجات فقط إذا كان امللف ورقياً
5

الفترة األولى  10
20

االختبارات 
الفترة الثانية القصيرة  10
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 ٣.٣ آلية تقومي الطالب لالنتساب
1.3.3 يُخصص لكل مادة دراسية يف كل فصل دراسي )100( مائة درجة الختبار نهاية الفصل الدراسي.

٤.٣ توزيع درجات التقومي للمواد الدراسية للطالب املنتظم على النحو التالي:

توزيع درجات أعمال املستوى 60 درجة

املواد 
الدراسية

املهام األدائية
20 درجة

املشاركة والتفاعل 
20 درجة

االختبارات القصيرة
املجموع20 درجة

 60
درجة

االختبار النهائي
الدرجة 40 درجة

النهائية
 100
درجة

واجبات
 10

درجات

بحوث أو 
مشروعات 
أو تقارير
10 درجات

نشاطات 
وتطبيقات 

صفية
10 درجات

املشاركة
 10

ي*درجات
عمل

ق 
طبي

ت

هي
شف

ري
ليحتري
عم

هي
شف

ري
حتري

101010لغة اجنليزية1
10

محادثة 
واستماع

-
10

محادثة 
واستماع

10
كتابة 
وقراءة

60-
10

محادثة 
واستماع

30100

40100--2060--10101010رياضيات 1

30100-156010-101010105أحياء 1

30100-156010-101010105فيزياء 1

30100-156010-101010105كيمياء 1

30100-156010-101010105علم البيئة

15100-106025-1010101010تقنية رقمية 1

 
* التطبيقــات العمليــة يف املــواد العلميــة مســتمرة طــوال الفصــل الدراســي، ويتــم مــن خاللهــا تقــومي مــا 

يتحصــل عليــه الطالــب مــن مهــارات يف كل فتــرة.
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2.4.3 توزيع درجات التقومي للمواد الدراسية للطالب بنظام االنتساب على النحو التالي:

املواد الدراسية
الدرجة اختبار نهاية الفصل

النهائية
100 درجة حتريريشفهيعملي

2080100-اللغة اإلجنليزية 1

100100--الرياضيات1

العلوم الطبيعية: 
90100-10) أحياء، فيزياء، كيمياء، علم البيئة(

40100-60تقنية رقمية 1

 3.4.3 املواد الدراسية التي يتم تقوميها  تقومًيا مستمًرا: 

تربية مهنيةدراسات اجتماعيةالتفكير الناقدتربية صحية وبدنيةحديثقرآن وتفسيركفايات لغوية

وفيما يلي تفاصيل حول توزيع درجات التقومي وآليات تنفيذه:
1.3.4.3  تقومي الطالب املنتظم يف املواد الدراسية التي يتم تقوميها تقومًياً مستمراً:

1.1.3.4.3  يتم توزيع درجات التقومي للطالب املنتظم على النحو التالي:

توزيع درجات التقومي املستمر خالل الفصل الدراسي

املواد الدراسية
املشاركة والتفاعلاملهام األدائية

االختبارات 
الدرجة اختبار نهاية الفترةالقصيرة

النهائية بحوث أو مشروعات واجبات
أو تقارير

نشاطات و 
تطبيقات 

صفية
املشاركة

101010102040100الكفايات اللغوية
101010102040100احلديث

101010102040100التفكير الناقد
الدراسات 
101010102040100االجتماعية

101010102040100التربية املهنية
حساب الدرجة 

مجموع درجات الفترات ÷ عدد الفتراتالنهائية

ــا( وشــفهًيا بحســب  ــا )كتابًي ــي حتريرًي ــار النهائ ــى االختب ــرة وعل ــارات القصي ــى االختب ــوزع الدرجــات عل  ت
ــة كل وحــدة. طبيع

2.1.3.4.3 يختبــر الطالــب املنتســب يف جميــع الوحــدات مــن )100( مائــة درجــة؛ مــع مراعــاة أن يكــون 
ــرر. ــن وحــدات املق ــار كل وحــدة م ــة اختب ــا لطبيع ــري؛ وفًق ــن شــفهي وحتري ــن جزئ ــار م االختب
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3.1.3.4.3 عنــد إخفــاق الطالــب يف الــدور األول فإنــه يحتفــظ بدرجتــه يف )املهــام األدائيــة واملشــاركة(، 
ــي مــن ســتن )60( درجــة. ــدور الثان ــار ال ــؤدي اختب وي

 4.1.3.4.3 عدد االختبارات القصيرة يف مواد التقومي املستمر اختبارين على األقل يف كل فترة.

2.3.4.3 تقومي الطالب يف مادة القرآن الكرمي  والتفسير:
ــى النحــو  ــة درجــة؛ عل ــن )100( مائ ــرآن والتفســير م ــادة الق ــب املنتظــم يف م ــومي الطال ــم تق 1.2.3.4.3 يت

ــي: التال

القران والتفسيراملادة

الدرجة

النهائية مجال 
التقومي

صحة 
تطبيق احلفظالقراءة

الترتيلالتجويد

املهام األدائيةاملشاركة والتفاعل
االختبارات

القصيرة

اختبار

نهاية

الفترة
املشاركة

نشاطات و 
تطبيقات 

صفية

بحوث أو 
مشروعات 
أو تقارير

الواجبات

1010101010101010515100الدرجة

مجموع درجات الفترات ÷ عدد الفترات

 2.2.3.4.3 عنــد إخفــاق الطالــب يف الــدور األول يف مــادة القــران والتفســير فإنــه يحتفــظ بدرجــة املشــاركة 
والتفاعــل واملهــام االدائيــة )40( درجــة ويختبــر يف الــدور الثانــي مــن 60 درجــة.

3. 3.2.3.4 يتم تقومي الطالب املنتسب يف مادة القران والتفسير من )100( على النحو التالي:

الدرجةالقران والتفسيراملادة

النهائية اختبار حتريريالترتيلتطبيق التجويداحلفظصحة القراءةمجال التقومي

1020101050100الدرجة

مجموع درجات الفترات ÷ عدد الفترات

3. 3.3.2.3.4 عنــد إخفــاق الطالــب املنتســب يف الــدور األول يتــم اختبــاره يف الــدور الثانــي بنفــس آليــة 
اختبــاره يف الــدور األول.
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3.3.4.3 تقومي الطالب يف مادة التربية الصحية والبدنية.
1.3.3.4.3 توزيع الدرجات ملادة التربية الصحية والبدنية/منتظم )تقومي مستمر(

السنة الدراسية

املهام األدائية

املشاركة 
والتفاعل

تطبيقات عمليةاالختبارات القصيرة

الدرجة النهائية
واجبات

بحوث أو 
مشروعات 
أو تقارير

لياقة حتريريشفهي
بدنية

مهارات 
حركية 

أو 
رياضية

101010552040100الدرجة

حساب الدرجة 
مجموع درجات الفترات ÷ عدد الفتراتالنهائية

•  عنــد إخفــاق الطالــب يف الــدور األول فإنــه يحتفــظ بجميــع درجاتــه مــا عــدا )املهــارات احلركيــة والرياضية 
واالختبــارات القصيــرة( ويــؤدي اختبــار الدور الثانــي من )50( درجة.

3. 4. 3. 3. 2 توزيع الدرجات ملادة التربية الصحية والبدنية/ منتسب

السنة الدراسية

املهام األدائية
املشاركة 
والتفاعل

االختبارات القصيرة

الدرجة النهائيةتطبيقات عملية
واجبات

بحوث أو 
مشروعات 
أو تقارير

حتريريشفهي

0200204020100الدرجة

• يــزود الطالــب بجميــع املتطلبــات واإلثــراءات يف األســبوعن األولــن بداية كل فصل دراســي على أن يتم 
اســتالم املتطلبــات قبــل بدايــة االختبــارات النهائية بأســبوعن، وجترى له خاللهــا جميع االختبارات.

• عنــد إخفــاق الطالــب يف الــدور األول فإنــه يحتفــظ بجميــع درجاتــه ماعــدا االختبــارات املعرفيــة )60( 
درجة.  
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٤. قواعد النجاح والرسوب واإلكمال والدور الثاني:

1.4 يُعــدُّ الطالــب ناجًحــا إذا حصــل علــى )50( درجــة مــن الدرجــة املخصصــة للمــادة الدراســية، شــريطة 
حصولــه علــى الدرجــة الشــرطية )20 %( مــن درجــة االختبــار النهائــي.

2.4 املــواد التــي يشــتمل االختبــار النهائــي فيهــا علــى أكثــر مــن جانــب )حتريري/عملي/شــفهي( يعتبــر 
الطالــب ناجًحــا إذا حصــل علــى إجمالــي درجــة النجــاح املطلوبــة.

ــه يف )املهــام  ــه يحتفــظ بدرجت ــدور األول فإن ــا يف ال ــذي يتلقــى تعليمــه منتظًم ــب ال ــد إخفــاق الطال 3.4 عن
األدائيــة واملشــاركة والتفاعــل(، ويــؤدي اختبــار الــدور الثانــي مــن ســتن )60( درجــة؛ متثل مجمــوع االختبارات 
القصيــرة واختبــار نهايــة الفصــل الدراســي، ويســتثنى ممــا ســبق مــواد التقــومي املســتمر أو املــواد التــي تتطلــب 

طبيعتهــا توزيًعــا خاًصــا.
4.4 يَُعدُّ الطالب مكماًل يف الدور األول ويحق له اختبار الدور الثاني يف احلاالت اآلتية:

1.4.4 إذا لم يحصل يف اختبار الدور األول على درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية.
ــي  ــار النهائ ــل مــن درجــة االختب ــى األق ــى )20 %( عل ــدور األول عل ــار ال ــم يحصــل يف اختب 2.4.4 إذا ل

للمــادة الدراســية التــي يلــزم لهــا اختبــار نهائــي.
3.4.4 إذا تغيب عن اختبار الدور األول بعذر أو دون عذر.

4.4.4 إذا تغيب الطالب عن أحد جزئي االختبار يف املواد ذات اجلانبن تعالج حسب طبيعة املادة.
5.4.4 الطالب الذي حذف/أجل فصال دراسيا ويعامل معاملة الطالب املنتسب.
6.4.4 الطالب احملروم بسبب غيابه دون عذر. ويعامل معاملة الطالب املنتسب.

5.4 مُيّكن الطالب من دخول اختبار الدور الثاني يف جميع املواد الدراسية التي لم ينجح بها.
6.4 جتــرى اختبــارات الــدور الثانــي للمــواد التــي لــم يجتزهــا الطالــب يف الفصــل الدراســي األول، يف 
األســبوع الثانــي مــن بدايــة الفصــل الدراســي الثانــي واختبــارات الــدور الثانــي للفصــل الدراســي الثانــي يف 

ــث. ــي مــن الفصــل الدراســي الثال األســبوع الثان
7.4 جتــرى اختبــارات الــدور الثانــي للمــواد التــي لــم يجتزهــا الطالــب يف الفصــل الدراســي الثالــث مــن العــام 

الدراســي خــالل األســبوع الثانــي الختبــارات نهايــة الفصــل الثالــث.
8.4 الطالــب الــذي لــم يتجــاوز تعثــره )66 %( مــن عــدد مــواد الفصــول الدراســية الثالثــة بعــد اختبــار الــدور 
ــاح لــه اختبــار مــواد التعثــر مــن )100( درجــة؛ علــى أن يتقــدم الختبارهــا مــع عــودة املعلمــن يف  الثانــي، يُت

العــام الدراســي التالــي وملــدة أســبوعن )اختبــار مــواد التعثــر(. 
9.4 يعيــد الطالــب الســنة الدراســية_ ماعــدا مــواد النجــاح _حــال جتــاوز تعثــره )50 %( مــن عــدد املــواد 
الدراســية املقــررة عليــه بعــد أداء اختبــار التعثــر، علــى اعتبــار املــادة املمتــدة ألكثــر مــن فصــل دراســي كمــادة 

واحدة.
ــر مــن عــدد املــواد الدراســية  ــى الصــف الثانــي يف حــال جناحــه بـــ  )50 %( أو اكث 10.4 ينتقــل الطالــب إل

ــر مــن فصــل دراســي كمــادة واحــدة. ــدة ألكث ــار املــادة املمت ــى اعتب للصــف الــذي يدرســه، »عل
11.4 الطالــب الــذي أنهــى دراســة املرحلــة الثانويــة وتبقــى لديــه مــواد تعثــر يســمح لــه بدراســتها، منتســًبا أو 

تعليًمــا مدمًجــا مبــا ال يتعــارض مــع ضوابــط وإجــراءات القبــول.
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12.4 يف حــال جتــاوز الطالــب الســن النظاميــة أو اســتنفد فــرص اإلعــادة فــال يســمح لــه بالدراســة منتظمــا، 
وتكــون دراســته باالنتســاب.

ــا يف موعدهــا  ــم يتمكــن مــن أدائه ــذي ل ــب ال ــر أو الطال ــارات التعث ــه الختب ــد أدائ ــب بع 13.4 يســمح للطال
أن يتقــدم الختبــار املــواد التــي لــم يتمكــن مــن اجتيازهــا يف أي فتــرة اختباريــة للــدور الثانــي، والــذي يــوازي 

الفصــل الدراســي الــذي تعثــر بــه مــن الســنة الدراســية التاليــة مــن  )100( درجــة. 
14.4 يختبــر الطالــب املنتســب مــن مائــة )100( درجــة، علــى أن يختبــر يف املــواد الشــفهية والعمليــة يف 

ــار نهايــة الفصــل الدراســي. األســبوع األخيــر الــذي يســبق اختب
ــة  ــاز جميــع املــواد املطلوب ــة العامــة؛ إذا اجت ــة الثانوي ــى شــهادة إمتــام مرحل ــد الطالــب حاصــاًل عل 15.4 يُع

بنجــاح وفــق اخلطــة الدراســية، وأنهــى ســاعات التطــّوع ومشــروع التخــّرج.
16.4 يــزود الطالــب وولــي أمــره بتقريــر نتائــج أعمــال الفصــل الدراســي بصفــة دوريــة )منتصــف كل فصــل 

دراســي( جلميــع املــواد الدراســية.
17.4 ال يسمح للطالب بإعادة مادة دراسية جنح فيها لغرض حتسن درجاته أو معدله التراكمي.

18.4 ال يسمح للطالب بإعادة السنة الدراسية التي أمتها بنجاح.
19.4 تنطبق قواعد النجاح والرسوب على الطالب املنتظم وامللتحق بنظام االنتساب أو التعليم املدمج.

20.4 يحتسب املعدل التراكمي جلميع املستويات يف املرحلة الثانوية على النحو اآلتي:
نسبة )20 %( من معدل السنة األوىل. 	

نسبة )40 %( من معدل السنة الثانية. 	

نسبة )40 %( من معدل السنة الثالثة. 	

21.4 يُحتفــظ للطالــب بالدرجــات التــي اكتســبها مــن أعمــال الفصــل الدراســي عنــد التقــدم الختبــار الــدور 
الثانــي عــدا االختبــارات القصيــرة، مــع مالحظــة الطبيعــة اخلاصــة لبعــض املــواد. 

22.4 االختبار النهائي يشمل جميع موضوعات املادة الدراسية.
23.4 عنــد إكمــال الطالــب أو تعثــره يف مــادة دراســية، ثــم جناحــه فيهــا خــالل اختبــار الــدور الثانــي أو اختبــار 
ــر  ــي ترصــد يف تقاري ــادة هــي الت ــد جناحــه يف هــذه امل ــا بع ــي يحصــل عليه ــإن الدرجــة الت ــر ف ــواد التعث م

املســتويات الدراســية، والســجل األكادميــي وتلغــى الدرجــة التــي رصــدت لهــذه املــادة قبــل النجــاح.
24.4 يُســلم كل طالــب تقريــًرا إلكترونًيــا لــكل فصــل دراســي؛ يتضمــن نتائــج جميــع املــواد الدراســية يف 
الفصــل الدراســي، كمــا يتضمــن ســجاًل أكادميًيــا مؤقًتــا ابتــداًء مــن الفصــل الدراســي الثالــث؛ )يوضــح فيــه 
بــأن الطالــب أنهــى الصــف بنجــاح أمــا يف حالــة وجــود مــواد تعثــر فيذكــر يف الوثيقة/الســجل مــا يفيــد 
بذلــك(، ويف نهايــة املرحلــة الثانويــة يســلم الطالــب الناجــح يف جميــع املــواد الدراســية ســجاًل أكادميًيــا 
معتمــًدا يشــمل نتائجــه يف جميــع املــواد الدراســية يف جميــع الفصــول الدراســية موثًقــا فيهــا التقديــر واملعــدل 

ــي للتخــرج.  النهائ
25.4 النجــاح يف الفصــل الدراســي: يعــد الطالــب ناجًحــا إذا حصــل علــى شــروط النجــاح يف جميــع مــواد 

الفصــل الدراســي.
26.4 النجــاح يف العــام الدراســي: يعــد الطالــب ناجحــاً إذا حقــق شــروط النجــاح يف جميــع مــواد العــام 

الدراســي.
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27.4 النجــاح يف املــواد املمتــدة: تعامــل املــواد املمتــدة يف كل فصــل بشــكل مســتقل وينطبــق عليهــا مــا ينطبــق 
ــادة  ــب - فتحســب كم ــح الطال ــت لصال ــدة باســتثناء درجــة النجــاح - يف حــال كان ــر ممت ــادة غي ــى أي م عل
ممتــدة بحســاب النســبة التراكميــة ملجمــوع الدرجــات للمــادة يف الفصــول يف حــال كان املجمــوع التراكمــي 

يؤهــل الطالــب للنجــاح.
28.4 تعامــل املــواد املمتــدة ألكثــر مــن فصــل دراســي يف اختبــارات التعثــر كمــواد منفصلــة، حســب الفصــل 

الدراســي الــذي حــدث فيــه التعثــر بهــذه املــادة.
29.4 جميــع أمــور االختبــارات التــي لــم يــرد بهــا نــص يف هــذا الدليــل تنظــم وفًقــا ملــا ورد يف الئحــة تقــومي 

الطالــب واألدلــة املنظمــة لالختبــارات يف وزارة التعليــم مبــا ال يتعــارض مــع نصــوص هــذا الدليــل. 

٥. أدوات التقويم:
يطبق يف نظام املسارات بالتعليم الثانوي أدوات متنوعة من التقومي ومنها:

١.٥ املشاركة والتفاعل الصفي: 
ــب  ــة، وحتــدد باجلوان ــة التعلمي ــف التعليمي ــع املواق ــي م ــم بالتفاعــل الصف ــد قيامه ــة املتعلمــن عن متابع
ــق املالحظــة املباشــرة للمتعلمــن، وفــق املالحظــة املنظمــة املعتمــدة  ــم قياســها عــن طري ــي ميكــن للمعل الت
علــى بطاقــات مالحظــة محــددة العناصــر مســبًقا، أو املالحظــة غيــر املنظمــة ويجــب علــى املعلــم تســجيل 
ــة لتســهم  يف تعديــل ســلوكيات املتعلمــن ويعتمــد  ــه وتفعيــل أدوات التقــومي الصفيــة بدقــة ومرون مالحظات
علــى نوعيــة املــادة الدراســية واختيــار املعلــم وتنويعــه لوســائل املالحظــة املناســبة ملادتــه، وكلمــا ازدادت 
ــرز أدوات التفاعــل الصفــي:  ــوى الدراســي، ومــن أب وســائل التفاعــل الصفــي ازداد التحكــم بأهــداف احملت
التطبيقــات الصفيــة، التــي هــي مبثابــة برهنــة عمليــة علــى قــدرة الطالــب علــى عكــس مــا تعلمــه مــن معــارف 
بصــورة تطبيقيــة حتفــّزه  علــى التفكيــر والتأمــل وتكــون إمــا علــى شــكل نشــاطات فرديــة أو جماعيــة أو تكــون 

حــل ملســائل ومتاريــن أو مهــارات معينــة يالحظهــا املعلــم علــى الطالــب أثنــاء التنفيــذ.
٢.٥ املهام األدائية: وهي مجموعة من املمارسات يقدمها الطالب مثل:

١.٢.٥ الواجبات: 
التكليفــات واملهــام عــن موضوعــات املــادة الدراســية ومــا يتعلــق بهــا، والتــي يكلــف املتعلــم بدراســتها أو حــل 
متاريــن عليهــا وهــي أي نشــاط تعليمــي أو تقييــم يطلــب مــن الطــالب القيــام بــه، إلثبــات معرفتهــم وفهمهــم 
وكفاءتهــم و تــؤدي مهــام األداء إلــى إنتــاج منتــج ملمــوس أو أداء يكــون مبثابــة دليــل علــى التعلــم، ومتثــل حالــة 
تســتدعي مــن املتعلمــن تطبيــق مــا تعلمــوه يف ســياق التعلــم وتُســتخدم هــذه املهــام يف كل مجــال دراســي وعلــى 
ــات  ــم للعملي ــم الطــالب ودرجــة إتقانه ــاس فه ــن قي ــن املعلمــن م ــع مســتويات الصــف الدراســي ومتك جمي
املعقــدة )مثــل البحــث وحــل املشــكالت والكتابــة العلميــة(، وهــي ليســت فقــط مناســبة لقيــاس املعــارف بشــكل 
ــا لدمــج مجــاالت املواضيــع وربــط املعرفــة باحملتــوى ومبهــارات القــرن احلــادي  منفصــل، بــل مناســبة متاًم

والعشــرين مثــل التفكيــر النقــدي واإلبــداع والتعــاون والتواصــل واســتخدام التكنولوجيــا.
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٢.٢.٥ التقارير العلمية والتجارب العملية: 
ــه شــيًئا شــاهده، أو  ــده الطالــب ليصــف في ــذي يُع ــوب أو املقابلــة الشــفهية ال ــا النــص املكت ويقصــد به
مكاًنــا زاره أو يلخــص موضوًعــا قــرأه، أو يعــرض رأًيــا يف مســألة درســها، أو جتربــة عمليــة قــام بإجرائهــا أو 
إجــراء دراســة تتبعيــه نظريــة ملوضــوع معــن يرتبــط باملــادة الدراســية. ويتضمــن أســاليب يتبعهــا املعلــم يف 
طــرح املواضيــع اإلبداعيــة واملواكبــة لتقــدم الطالــب املعــريف والتكوينــي وتســهم يف تغذيــة راجعــة لألهــداف 
املرســومة كمــا أنهــا تكســب الطالــب مفاهيــم إيجابيــة حتتــاج جهــد كبيــر لتحقــق التدريــس اإلبداعــي وتطبيــق 
اســتراتيجيات مثــل التعلــم االســتقصائي والتعلــم باالكتشــاف والتعلــم النشــط كمــا تعمــل علــى تقــدمي أنشــطة 
حقيقيــة وواقعيــة ذات صلــة بشــؤون احليــاة واملهــارات املطلوبة للعيش واملنافســة واإلســهام فى حل املشــكالت 

ويجــب علــى املعلــم تفعيــل املشــاركة اجلماعيــة والعمــل بــروح الفريــق.
٣.٢.٥ املشروعات: 

تنفيــذ الطالــب جملــة مــن اإلجــراءات واخلطــوات واألنشــطة التــي تُعبــر عــن امتالكــه مهــارات متنوعــة 
ــى اســتثمار  ــه عل ــارات ومــدى قدرت ــك امله ــب تل ــالك الطال ــه مــدى امت ــاس مــن خالل ــج يق ــى منت وصــواًل إل
مالديــه مــن قــدرات بشــكل إيجابــي وقــد تكــون املشــروعات فصليــة أو مشــروعات تخــرج مســتقلة وهــي 

نوعــان:
١.٣.٢.٥ مشروعات فردية:

مهمــة يكلــف بهــا كل طالــب علــى حــدة وينفذهــا مبوجــب مــا يقــدم لــه مــن إجــراءات وخطــوات مترابطــة 
وتنتهــي مبخــرج محــدد بإشــراف معلمــه.

٢.٣.٢.٥ مشروعات جماعية:
مهــام يكلــف بــه مجموعــة مــن الطــالب حتــدد لهــم أو يختارونهــا بأنفســهم، تتســم بالشــمول والتنــوع 
وتتضمــن العديــد مــن اإلجــراءات واخلطــوات املترابطــة واملخرجــات اإلنتاجيــة التــي تتطلــب اشــتراك 

مجموعــة مــن الطــالب يف تنفيذهــا.
٤.٢.٥ البحوث: 

مــا يكلــف بــه الطالــب مــن دراســات حــول موضــوع مــا، أو دراســة حالــة، أو ظاهــرة أو إجنــاز علمــي، يقــدم 
وفــق خطــوات علميــة محــددة وهــو مــن ضمــن أدوات التقــومي التــي يكلــف بهــا الطــالب بشــكل جماعــي أو 
فــردي يف فصــل مــا أو نهايــة كل فصــل ولهــا درجــة معينــة ضمــن نشــاطات الفصــل وقــد يقــدم كمخــرج نهائــي 

مســتقل ملــادة محــددة.
٣.٥ ملف األعمال-ملفات اإلجناز: 

وســيلة حلصــر جهــود الطالــب التعلميــة وإجنازاتــه يف عمليــة التعلــم ومبادراتــه فيمــا يتعلــق باملــادة 
ــع يجــب أن  ــه، واجلم ــا الفصــل الدراســي بأكمل ــد يســتغرق جمعه ــال ق ــى عــدة أعم الدراســية، وتعتمــد عل
ــه يف مجــال  ــه وإجنازات ــده وتقدمــه وحتصيل ــي تعكــس مــدى جه ــب الت ــا ألعمــال الطال ــا وموثًق يكــون هادًف
أو مقــرر مــا بشــكل تراكمــي، وميكــن أن تكــون مكوناتهــا أحــد أدوات التقــومي األخــرى وعلــى املعلــم إرشــاد 

ــل: ــادة الدراســية مث ــه بحســب امل ــة إعــداده ومتطلبات ــف وكيفي ــات املل الطــالب حــول مكون
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. أوراق االختبارات.
. نتائج لبعض أدوات التقومي.

. عينات من كتابات الطالب ومقاالته.
. مصادر املعرفة التي اطلع عليها.

. بعض التقارير التي تتضمن ملخصات للبحوث، والتجارب واألنشطة املختبرية.
. ملخص املشروعات الفردية واجلماعية التي قام بها.

. أوراق العمل والتقارير املكتوبة.
. أعمال أخرى ُكلف بها أثناء دراسته للوحدة أو املقرر أو خالل الفصل الدراسي.

وميكن ان يكون ملف االعمال ورقياً او الكترونياً.

٤.٥ االختبارات:
١.٤.٥ االختبارات القصيرة املتكررة: 

ــة  ــة، والشــفهية، والعمليــة، واألدائيــة املقنن إحــدى أشــكال التقــومي التكوينــي تتضمــن األســئلة التحريري
التــي تقــدم للطــالب يف أثنــاء املوقــف التعليمــي التعلَمــي وتســاعد هــذه االختبــارات علــى تقــومي الطــالب، 
ــم  ــد املعل ــة يف ي ــى اعتبارهــا أداة فعال ــا؛ إضافــة إل ــة املخطــط له ومعرفــة مــا حتقــق مــن األهــداف التربوي
للكشــف عــن فعاليــة التدريــس، إذ تعمــل هــذه االختبــارات علــى دعــم عمليــة التعلــم والتعليــم، وذلــك بتزويــد 
الطلبــة مبؤشــرات حــول املوضوعــات واملهــارات التــي لــم يتقنوهــا واملهــارات التــي يجــب عليهــم التركيــز عليها، 
وتزويــد املعلــم بالتغذيــة الراجعــة الســريعة حــول مــا يتقنــه طالبــه وفاعليــة أســلوبه يف التدريــس وقــد يوجههــا 
املعلــم يف كل مــرة جلميــع الطــالب، أو لعــدد محــدد وقــد جتــرى أثنــاء كل درس عــدة مــرات أو يف كل أســبوع 
او كل وحــدة دراســية أو عــدة وحــدات دراســية وفقــا حملتــوى وطبيعــة املــادة الدراســية واألهــداف املنشــودة 

و تنقســم إلــى:
٢.٤.٥ االختبارات التحريرية: 

مجموعة من األسئلة يجيب عنها املتعلم كتابًيا يف موقف تعليمي محدد؛ لقياس نواجت التعلم. 
٣.٤.٥ االختبارات الشفهية:

نــوع مــن االختبــارات عبــارة عــن اســئلة غيــر مكتوبــة تعطــى للتالميــذ ويطلــب منهــم اإلجابــة عليهــا دون 
كتابــة والغــرض منهــا معرفــة مــدى فهــم التلميــذ للمــادة الدراســية؛ ومــدى قدرتــه علــى التعبيــر عــن نفســه 
وقــد تُركــز علــى قيــاس مــدى إتقــان الطــالب للمهــارات اللفظيــة واللغويــة والقرائيــة املباشــرة، وهــي تعطــى 

كوســيلة تقــومي بجانــب وســائل التقــومي التحريريــة.

٤.٤.٥ االختبارات األدائية: 
ــت جتــارب، أو  ــوع معــن مــن الســلوك /العمــل ســواء كان ــى أداء ن ــب عل ــاس قــدرة الطال وتســتخدم لقي

ــم. ــة للمتعل ــة األدائي ــق واملمارســة واحلرك ــى التطبي ــة عل نشــاطات قائم
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٥.٤.٥ التقومي الذاتي:
إشــراك الطــالب يف حتديــد مســتويات ومحــكات بغــرض تطبيقهــا علــى أعمالهــم، وإصــدار أحــكام تتعلــق 
مبــدى حتقيقهــم لهــذه احملــكات واملســتويات، وبذلــك يعــد التقــومي الذاتــي أداة أو وســيلة لالنعــكاس، والتعلــم، 
ــن أن  ــا ميك ــى م ــومي إل ــم يف التق ــردة للمعل ــن الســلطة املنف ــألداء، والتحــرر م ــي ل ــط الذات ــة والضب واملراقب

يسمى بالتقومي النشط.  

٦.٤.٥ االختبار النهائي/اخلتامي:  
ــوى  ــل الطــالب يف كامــل محت ــاس مســتوى حتصي ــذي ينفــذ يف آخــر الفصــل الدراســي لقي ــار ال االختب
املــادة الدراســية ويخضــع لضوابــط أهمهــا أن يقيــس جميــع مســتويات األهــداف للمــادة الدراســية، وأهــداف 
املرحلــة التعليميــة؛ وفقــا جلــدأول املواصفــات لــكل مــادة دراســية، وقــد يكــون حتريرًيــا أو شــفهًيا أو عملًيــا 

أو تقــدمي مشــروع أو بحــث أو يجمــع بــن طريقتــن.

٦. التقديرات للمواد الدراسية والمعدالت الفصلية والتراكمية

الدرجة / املعدل رمز التقدير التقدير

من 95 إلى 100 +أ ممتاز مرتفع

من 90 إلى أقل من 95 أ ممتاز

من 85 إلى أقل من 90 + ب جيد جًدا مرتفع

من 80 إلى أقل من 85 ب جيد جًدا

من 75 إلى أقل من 80 + ج جيد مرتفع

من 70 إلى أقل من 75 ج جيد

من 65 إلى أقل من 70 +د مقبول مرتفع

من 60 إلى أقل من 65 د مقبول

من 50 إلى أقل من 60  ض ضعيف

أقل من 50  ر راسب

صفر م محروم
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٧. المواظبة والسلوك:
١.٧ السلوك:

ــب املنتظــم درجــة الســلوك عــن كل فصــل دراســي مــن )100( درجــة ويؤخــذ املتوســط  ــح الطال 1.1.7 مين
ــد التخــرج. ــع الفصــول عن جلمي

2.1.7 ال يدخــل متوســط درجــة الســلوك ضمــن املعــدل العــام لدرجــات الطالــب واملعــدل التراكمــي ويكــون 
احــد متطلبــات احلصــول علــى مرتبــة الشــرف.  

3.1.7 تطبق قواعد السلوك لطالب املرحلة الثانوية كما هي مطبقة يف مدارس التعليم العام. 
٢.٧ املواظبة:

ــب  ــة عــن كل فصــل دراســي مــن )100( درجــة ويحســب للطال ــب املنتظــم درجــة مواظب ــح الطال 1.2.7 مين
ــد التخــرج وتظهــر يف نتيجــة الطالــب دون دخولهــا يف املعــدل  ــع الفصــول الدراســية عن املتوســط عــن جمي

ــة الشــرف. ــى مرتب ــات احلصــول عل التراكمــي ويكــون احــد متطلب
2.2.7 الطالــب املنتظــم الــذي يصــل غيابــه دون عــذر مقبــول إلــى )25 %( مــن عــدد احلصــص الدراســية يف 

أي مــادة مــن املــواد الدراســية، تطبــق عليــه االجــراءات املنظمــة لذلــك.
3.2.7 إذا انقطــع الطالــب عــن الدراســة أو جتــاوز غيابــه دون عــذر مقبــول بأكثــر مــن 25 % مــن عــدد أيــام 
الفصــل الدراســي الواحــد فيتــم الرفــع بــه إلــى إدارة التعليــم - االختبــارات والقبــول- إلصــدار قــرار بحقــه 

وفــق مــا نصــت عليــه قواعــد الســلوك واملواظبــة. 
4.2.7 إذا بلغــت نســبة غيــاب الطالــب املنتظــم 50 % بعــذر أو دون عــذر مقبــول مــن عــدد احلصــص 
الدراســية يف أي مــادة مــن املــواد الدراســية يتــم معاملــة الطالــب كطالــب منتســب؛ مــع مراعــاة نســبة غيــاب 

ــن الســابقتن.  ــق اإلجــراءات يف الفقرت ــول وتطبي ــب دون عــذر مقب الطال

٨. اإلرشاد األكاديمي:
يُعــدُّ اإلرشــاد األكادميــي مــن أســس التعليــم الثانــوي الرئيســة، وهــو خدمــة مهنيــة تهــدف إلــى التعــرف 
علــى املشــكالت التــي تعــوق الطالــب عــن التحصيــل العلمــي والتفاعــل مــع متطلبــات املرحلــة الثانويــة، وتقــدمي 
املســاعدة والدعــم بزيــادة وعــي الطــالب مبســؤولياتهم األكادمييــة، وتشــجيعهم علــى بــذل مزيــد مــن اجلهــد 
يف حــل املشــكالت األكادمييــة التــي حتــول دون حتقيقهــم أهدافهــم التعليميــة، كمــا أن اإلرشــاد األكادميــي 
يقــوم بتوجيــه قــدرات الطالــب وميولــه الختيــار التخصــص الــذي يناســبه، ومــن ثــم اختيــار مهنــة املســتقبل.

١.٨ ومن أبرز مهام اإلرشاد األكادميي: 
تقــدمي املعلومــات اإلرشــادية واألكادمييــة للطالــب، ومســاعدته يف اختيــار املســار املناســب لــه، واملتابعــة 
املســتمرة لــه تربوّيًــا وتعليمّيًــا، ومتابعتــه عنــد تنفيــذ الســاعات التطوعيــة، باإلضافــة للمهــام الــواردة يف 

ــم العــام. ــل التنظيمــي ملــدارس التعلي الدلي
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٩. التخرج ومرتبة الشرف:
١.٩ التخرج: 

1.1.9 يُعدُّ الطالب متخرًجا من املرحلة الثانوية إذا حقق ما يلي:
9. 1. 1. 1 إجتاز جميع املواد الدراسية املطلوبة يف اخلطة الدراسية.

9. 1. 1. 2 أنهى مشروع التخرج بنجاح.
9. 1. 1. 3 حقق ساعات العمل التطوعي املطلوبة.

٢.٩ مرتبة الشرف:
1.2.9 متنح مرتبة الشرف األولى عند التخرج للحاصلن على معدل )97 %( أو أكثر.

2.2.9 متنــح مرتبــة الشــرف الثانيــة عنــد التخــرج للحاصلــن علــى معــدل تراكمــي 95 % فأعلــى وأقــل مــن 
.% 97

ويشترط اآلتي:
3.2.9 أال يكون الطالب قد رسب يف أي مادة دراسية يف املرحلة الثانوية.    
4.2.9 أن يكون قد أمت دراسة املرحلة الثانوية يف مدة أقصاها ثالث سنوات.

5.2.9 أن يحقق نسبة 98 % فأكثر يف املواظبة.
6.2.9 أن يحقق نسبة 100 % يف السلوك. 

7.2.9 أن يكون الطالب منتظماً .

١٠. التجسير:
ــة محــددة مبــا يتناســب مــع ظروفــه  ــل بــن املســارات وفــق آلي نظــام مــرن يتيــح للطالــب فرصــة التحوي

ــه. ــه وميول وقدرات
١.١٠ الغرض من التجسير:

دراســة بعــض املــواد مــن أجــل االنتقــال بــن املســارات مبــا يتســق مــع طبيعــة املســار ويتناســب مــع ظــروف 
الطالــب وقدراتــه، وذلــك مــن أجــل مســاعدة الطالــب علــى اإلنخــراط يف املســار املناســبه لــه.
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١١. معالجة االنقطاع والقادمون من الخارج:
١.١١ الطالب املنقطعون من نظام التعليم السنوي:

1.1.11 يشترط النجاح يف جميع مواد الصف الدراسي
2.1.11 يتم احتساب املعدل التراكمي حسب ما يتحصل عليه بنظام املسارات. 

3.1.11 يلتحــق الطالــب احلاصــل علــى شــهادة الصــف األول ثانــوي بالنظــام الســنوي بالصــف الثانــي ثانــوي 
بنظــام املســارات باملســار املناســب لــه وفــق ضوابــط اختيــار املســار أو تغييــره.

٢.١١ الطالب احملولني من نظام املقررات:
1.2.11 منــع التحويــل مــن نظــام املقــررات إلــى نظــام املســارات إال يف حــدود معينــة او حــال انتهــاء تطبيــق 

نظــام املقــررات.
2.2.11 يلتحــق الطالــب يف الســنة الثانيــة يف حــال متــت معادلــة )66 %( أو أكثــر مــن مــواد الســنة الدراســية 

األولــى وفــق الئحــة املعــادالت.
3.2.11 يلتحــق الطالــب يف الســنة الثالثــة يف حــال متــت معادلــة )66 %( أو أكثــر مــن مــواد الســنة الدراســية 

األولــى والثانيــة وفــق الئحــة املعــادالت.
4.2.11 يلتحــق الطالــب يف الفصــل الدراســي املتســق مــع اخلطــة الدراســية ويعتبــر متعثــر يف املواد الدراســية 

للفصــول الدراســية الســابقة واملــواد الدراســية التــي لــم تتــم معادلتها.
5.2.11 الطالــب الــذي تبقــى لــه أكثــر مــن )35( مقــرًرا يف نظــام املقــررات يتــم احلاقــه يف نظــام املســارات 

كطالــب مســتجد يف الســنة األولــى لتطبيــق نظــام املســارات؛ مــع مراعــاة ضوابــط القبــول والتســجيل.
٣.١١  الطالب القادمون من اخلارج:

1.3.11 الطــالب القادمــون مــن اخلــارج والطــالب امللتحقــون بالدراســة مــن أنظمــة دراســية، ال تتوافــق مــع 
اخلطــط الدراســية لنظــام املســارات تعــادل شــهاداتهم، ويقبلــون بالصفــوف املناســبة حســب نظــام القبــول 

واملعــادالت الصــادر مــن وزارة التعليــم
ــة الطالــب  ــاء العــام الدراســي وقبــل انتهــاء الفصــل الثانــي يعاملــون معامل 2.3.11 إذا صــادف قدومهــم أثن
املنقطــع وتعالــج أوضاعهــم حســب موعــد حضورهــم، يحتســب لهــم املعــدل بــًدءا مــن الفصــل الدراســي الــذي 

درســه بنظــام املســارات 

٤.١١ االنقطاع يف نظام املسارات
يحــق للطالــب العــودة للدراســة بعــد االنقطــاع الــذي ال يزيــد عــن فصــل دراســي، ويســتأنف دراســته، مــن 
املســتوى الــذي انقطــع منــه ويعالــج وضعــه الدراســي مبوجــب اختبــار الــدور الثانــي أو اختبــار مــواد التعثــر. 
ــر ويراعــى أال تتجــاوز مــواد الرســوب  ــار مــواد التعث ــه مــن مــواد يحملهــا ويختبرهــا مــع اختب ومــا يتبقــى ل

واالنقطــاع أو التأجيــل يف عــام واحــد )66 %( مــن عــدد مــواد الســنة الدراســية.

انتهى




