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 ةمدقملا

اقلطنم تارابتخالا لثمت
ً

امهم 
ً

 ةمهم تالخدم نم اهجئاتن ھلثمت امب ةيميلعتلا تاــسرامملاو تاــسايــسلا ريوطت ي= 

 نeملعملل ��ملا ريوطتلا جمارب ءاـنبو ،ةـيـــــــــــــسيردـتلا تاـــــــــــــسراـمملاو ،ةـيـــــــــــــساردـلا جهاـنملا ريوطتو ،ميلعتلا عقاو صيخـــــــــــــشتل

اقفو ميوقتلاو ميلعتلا بيلاـــــــــــسأ ريوطت HIتعيو .مهليهأتو
ً

 نم ةـــــــــــسيئرلا ءادألا تارـــــــــــشؤم دحأ ةيلودلا تارابتخالا جئاتنل 

 جئاتن ءوـــض ي= ةينبملا ةيميلعتلا تاـــسايـــسلا مهـــستـــسو .2030 ةكلمملا ةيؤر نمـــض ميلعتلل ةيجيتا�Iـــسالا فادهألا زربأ

 ةيساسألا ميلعتلا تاجرخم نسحيو ،لمعلا قوس تاجايتحا عم مءاوتي امب يرشبلا لاملا سأر ريوطتب تارابتخالا هذه

 م��ارايتخال ميلــسلا طيطختلا ي= مهدعاــست بالطلا نع ةقيقد تامولعم رفوت ،ةلماكتم ةيميلعت ةلحر ءانب نمــضي امب

 .لمعلا قوس تاجايتحاو ةيقيقحلا ميلعتلا تاجرخم نeب ةمءاوملا نامضلو ،ةيلبقتسملا ةينهملاو ةيميلعتلا

 مدقت ةيلاع ةيقادـــــــصم تاذ تارابتخا قيبطت ىLإ ى�ـــــــست بناجلا اذه ي= ا��يلوؤـــــــسم قلطنم نم ميلعتلا ةرازوو

 سرادـمللو ميلعتلا بـتاـكملو تارادإل ةـعجارلا ةـيذـغتلا ميدـقتو ،ةـبلطلا ءادأل ةـينيـــــــــــــسحتلا ططخلا مـــــــــــــسرل جئاـتنلا قدأ

 ذـيفنتل ةـمزاللا ةـيمقرلا تاـنكمملا عيمج ةرازولا ترخـــــــــــــس بـناـجلا اذـه ي=و .ءادألا ةدوج ققحي اـمب ةرازولا تاـعاـطقلو

 .ينو�Iكلإلا )رابتخا( ماظن لالخ نم تارابتخالا عاونأ ةفاك

 تارابتخاو ةيلودلا تارابتخالل ةيكاحم ةمكحم تارابتخا ءانب ىkع ماعلا ميلعتلل ةرازولا ةلاكو تصرح انه نم

 ةيبرعلا ةكلمملا سرادم ةفاك ي= ةددحم فوفص ي= ةبلطلا عيمج ىkع قبطت ،تايضايرلاو مولعلاو ةءارقلا ي=ةيليصحت

 §eك�Iلا ىLإ ةفاضإ ،م��ايح ي= بالطلا اهجاتحي �¦لا ةيساسألا تاراهملاو فراعملا ىkع تارابتخالا هذه زكرتو ،ةيدوعسلا

 لوح كاردإ تاذ تارارق ذاختا ىkع نيرداق ،ةيمويلا م��اعمتجم تايدحت ةهجاوم ىkع ةردقلاو ميهافملا باعيتسا ىkع

 اياضقلل �ملعلا ساسألا مهفو ةيملعلا ةقيقحلا §eيمت ىkع نيرداق نeعلطم نeنطاوم نوحبصي ثيحب ،مهملاعو مهسفنأ

 نوكيل ليلدلا اذه دادعإب ي=رعملا ليصحتلا سايق ةرادإ تماق كلذ ءوض ي=و .ةماهلا ةيئيبلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

اعجرم
ً

ايلمع 
ً

 يموكحلا ماعلا ميلعتلا سرادم ي= ةيليصحتلا تارابتخالاو ةيلودلا تارابتخالل ةيكاحملا تارابتخالا قيبطتل 

 امب ةجردملا تاميلعتلا قفو مهلامعأ ميظنت نم رابتخالا قيبطت ىkع نومئاقلا ھلالخ نم نكمتيلو ،يملاعلاو يkهألاو

 .ةدوشنملا فادهألا قيقحتو قيبطتلا ةدوج نمضيو لماكتلا ققحي

 قفوملا هللاو
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 PIRLS ملاعلا ي5 ةءارقلا مدقت ىدم سايقل ةيلودلا ةساردلا

 ةبلط تاردق سايقل )IEA( �±ـــــــــــــ°اردلا ليـــــــــــــصحتلا مييقتل ةيلودلا ةمظنملا اهدعت ،تاونـــــــــــــس 5 لك دقعت ةيلود ةـــــــــــــسارد

 ةــنراــقمو ،اــهوملعت �¦لا فقاوملاو ميهاــفملا ي= م��اــيوتـــــــــــــسم ىkع فوقولاو ةءارقلا تاراــهم ي= يئادــتبالا عبارلا فـــــــــــــصلا

 ي= ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تكراشو ،م2001 ماع ي= اهل ةسارد لوأ دقع ةمظنملا تأدب .ةكراشملا لودلا نeب جئاتنلا

 لوألا �±ــــــــ°اردلا لــــــــصفلا ي= قبطتــــــــس �¦لاو ةــــــــساردلا نم ةثلاثلا ةرودلا ي= ةكلمملا كراــــــــشتــــــــسو .م2016و 2011 يترود

 .)م2021/11/17 ىLإ م2021/11/8( نeب ام ة�Iفلا ي= ،ـه1443

  :ةفد=>سملا ةئفلا

 .يئادتبا سماخلا فصلا ىkع قبطت ًءانثتسا ةرودلا هذه ي=و يئادتبا عبارلا فصلا ةبلط نوفد��سملا

 :)PIRLS( عبارلا فصلل ةءارقلا ي5 ةكلمملا ةبلط تاجرد طسوتم

 ةءارقلا - عبارلا فصلا

 ةجردلا طسوتم )ةنسلا( ةرودلا

2011 430 

2016 430 

 :ءادألا تايوتسم فصو

 ةءارق

 ةطقن 625 – مدقتملا يLودلا ىوتسملا

 :ةبلطلا عيطتسي ةيبدألا صوصنلا م��ءارق ىدل

 .صنلل ةماعلا راكفألا مهفل صنلا ي= ةدراولا عئاقولاو راكفألا طبر •

 معد عم ةــصقلا تايــصخــش تامــسو رعاــشمو عفاودو بابــسأ ةفرعمل ا��ايــصخــش لاعفأو ةــصقلا ثادحأ ليلحت•

 .ةصقلا نم ةبسانم ةلدأب كلذ

 :ةبلطلا عيطتسي تامولعم صوصن م��ءارق ىدل

 .صنلا لماك نم ةبسانملا ةلدألاب كلذ معدو صنلا ءازجأ فلتخم نم اهليلحتو ةدقعملا تامولعملا §eمت•

 .اهلسلستو عئاقولا ةيمهأ ليلحتو بسانملا حرشلا ميدقتل صنلا ي= ةدراولا تامولعملا طبر •

 .اهفئاظو حرشل ةيصنلاو ةيرهاظلا تامسلا مييقت•

 ةطقن 550 – يLاعلا يLودلا ىوتسملا
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 :ةبلطلا عيطتسي ةيبدألا صوصنلا م��ءارق ىدل

.صنلا ا�½مضتي �¦لا ةمهملا ليصافتلاو ثادحألا §eيمتو ديدحت•

 .صنلا نم ةبسانملا ةلدألاب كلذ معدو رعاشملاو ثادحألاو لاعفألاو عفاودلا نeب طبرت �¦لا تاقالعلا جاتنتسا•

 .صنلا ءازجأ فلتخم ي= ةدراولا ا��ايصخش تامسو لاعفأو ةصقلا ثادحأ طبرو ليلحت •

 .لماكلاب ةصقلا ي= ةدراولا لاعفألاو ثادحألا ةيمهأ مييقت •

 .)ةينايبلا روصلاو توصلا ةHIنو ةراعتسالا لثم( ةيوغللا بيلاسألا ضعب مادختسا §eيمت •

 :ةبلطلا عيطتسي تامولعم صوصن م��ءارق ىدل

 .دقعم لودج وأ دقعم صن نمض ةلصلا تاذ تامولعملا §eيمتو ديدحت •

 .بابسألا ميدقتو صنلا حرشل صنلا ي= ةيقطنملا طباورلا جاتنتسا •

 .راكفألا نeب ةقالعلا ليلحتل ةيصنلاو ةيرصبلا تامولعملا طبر •

 .ھنع ةماع ةركف ميدقتل هرصانعو صنلا ىوتحم مييقت •

 ةطقن 475 طسوتملا يLودلا ىوتسملا

 :ةبلطلا عيطتسي ةيبدألا صوصنلا م��ءارق ىدل

 .رشابم لكشب ةدراولا رعاشملاو قادحألاو لاعفألا عاج�Iساو راكذتسا •

 .اهعفاودو اهرعاشمو ةيسيئرلا تايصخشلا فقاوم لوح ةطيسب تاجاتنتسا صالختسا •

 .طيسب حرش ميدقتو ةحضاولا جئاتنلاو بابسألا ليلحت•

 .ةيوغللا صئاصخلاو بيلاسألا §eيمتب ءدبلا•

 :ةبلطلا عيطتسي تامولعم صوصن م��ءارق ىدل

 .صنلا نمض ةدراو تامولعم ثالث وأ نeتمولعم عاج�Iساو ديدحت •

.صنلا نم ءازجأ ديدحتل ةيحيضوتلا موسرلاو صنلا تاعبرمو ةيعرفلا نيوانعلا مادختسا•

 ةطقن 400 – ضفخنملا يLودلا ىوتسملا

 :ةبلطلا عيطتسي ةيبدألا صوصنلا م��ءارق ىدل

 .رشابم لكشب ةروكذملا ليصافتلا راكذتساو ديدحت •

 :ةبلطلا عيطتسي تامولعم صوصن م��ءارق ىدل

 .صنلا ةيادب ي= رشابم لكشب ةروكذملا تامولعملا عاج�Iساو ديدحت •
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تالا ةسارد
ّ

 TIMSS مولعلاو تايضايّرلل ةيملاعلا تاساردلا ي5 تاهاج

Ãةـمظنم اـهدـعت ةـيملاـع ةــــــــــــــسارد ي IEA اـجم ي= ةـبلطلا ءادأ ىوتـــــــــــــسم سيقت تاونـــــــــــــس 4 لـك ةـمظتنم ةروـــــــــــــصب دـقعتLي 

 كراــشت .ةددحملا تالاجملا ي= اهوملعت �¦لا فقاوملاو ميهافملا فد��ــست ،نماثلاو عبارلا نeفــصلا ي= مولعلاو تايــضايرلا

 ةادأ اهلعجي امم ،ةيداـــصتقالاو ةيعامتجالا ا��ايفلخو ،ا��افاقثو ،ةيميلعتلا ا��مظنأ فالتخا ىkع ةلود 60 نم ÅIكأ ا�Äف

 ي= ةمظنملل ةـسارد لوأ تأدب .�±ـ°اردلا ليـصحتلا ىkع لماوعلا هذه رثأ سايق ي= ةيئا�½لا ا��انايب دعاـست ةيلود ةنراقم

اءدب يLاوتلا ىkع تارود عبرأ ي= ةيدوعـــــــــــسلا ةيبرعلا ةكلمملا تكراـــــــــــشو م1995 ماع
ً

 ةكلمملا دعتـــــــــــستو .م2003 ماع نم 

 .م2023 ماع ي= ةمداقلا ا��كراشمل

  :ةفد=>سملا ةئفلا

 .طسوتم يناثلاو ،عبارلا فصلا ةبلط نوفد��سملا

 طــــــــسوتم يناـثلاو يئادـتبا عبارلا فـــــــــصلل تاـيــــــــضاـيرلا ي5 ةـكلمملا ةـبلط تاـجرد طــــــــسوتم
)TIMSS(

 2019 ماع 2015 ماع  2011 ماع  فصلا

 394 383 410 تايضاير - عبارلا

 398 368 394 تايضاير - طسوتم يناث

 :ءادألا تايوتسم فصو

TIMSS تايضاير

 ةطقن 625 – مدقتملا يLودلا ىوتسملا

ملا فقاوملا نم ةعونتم ةعومجم ىkع م��فرعمو مهمهف قيبطت ةبلطلا عيطتـــــــــسي
ُ

ايبـــــــــسن ةدّقع
ً

 .م��الالدتـــــــــسا حرـــــــــشو 

 طبا�Iم صن ةغيــــص ي= ةــــضورعملا تاوطخلا ةددعتم ةيــــضايرلا لئاــــسملا نم ةعونتم ةعومجم ّلح ةبلطلا عيطتــــسيو

امهف ىوتـــسملا اذه ي= ةبلطلا رهظُيو .بـــسنو ةيعيبط دادعأ نمـــضتت �¦لاو
ً

ايمانتم 
ً

 ىدلو .ةيرـــشعلا دادعألاو روـــسكلل 

 ةعومجم ىkع ةفرعملا هذه قيبطت نوعيطتـــــسيو داعبألا ةيثالثو ةيئانث ةيـــــسدنهلا لاكـــــشألا نم قاطنب ةفرعم ةبلطلا

 ةلدأ ركذ عم لودجلا ي= ةدوجوملا تانايبلا نم تاجاتنتــــــــسالا صالختــــــــسا مهعــــــــسوبو .تالاحلاو فقاوملا نم ةعونتم

 .م��اجاتنتسا رHIت

  ةطقن 550 – يLاعلا يLودلا ىوتسملا
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 نمــــــضتت ةيــــــصن ةيــــــضاير لئاــــــسم لح م�½كميو .ةيــــــضايرلا لئاــــــسملا لح ي= م��فرعمو مهمهف قيبطت ةبلطلا عيطتــــــسي

 .لئاـــــــــسملا نم ةعونتم ةعومجم ي= ةمـــــــــسقلا تايلمع ءارجإ م�½كميو .ةيعيبطلا دادعألا ىkع ةيباـــــــــسح تايلمع ءارجإ

 دح داجيإل طامنألا عيسوت ةبلطلا عيطتسيو .لئاسملا لح ي= دادعألل ةيناكملا ميقلل مهمهف مادختسا ةبلطلا عسوبو

 ي= ةدراولا تانايبلا مادختــــــساو ليلحت م�½كمُيو .ةيــــــسدنهلا صئاــــــصخلاو يطخلا لثامتلل مهمهف ةبلطلا رهظيو .نeعم

 ي=و ةيريوـصت ةينايب موـسر ي= ةدوجوملا تامولعملا مادختـسا ةبلطلا عـسوبو .لئاـسملا لحل ةينايبلا موـسرلاو لوادجلا

 .ةيطيرشلا ةينايبلا لاكشألا لامكإل دعلا تامالع لوادج

 ةطقن 475 – طسوتملا يLودلا ىوتسملا

امهف ىوتــسملا اذه ي= ةبلطلا رهظيو .ةطيــسب فقاوم ىkع ةيــساــسأ ةيــضاير تاراهم قيبطت ةبلطلا عيطتــسي
ً

 دادعأللل 

 ةيريوــــــصتلا ةينايبلا موــــــسرلاو ةيطيرــــــشلا ةينايبلا لاكــــــشألا رّوــــــصت ةبلطلا عــــــسوبو .روــــــسكلل مهفلا ضعبو ةيعيبطلا

 .ةطيسبلا لئاسملا ّلحل لوادجلاو

 ةطقن 400 – ضفخنملا يLودلا ىوتسملا

 .ةيعيبطلا دادعألا حرطو عمج تايلمع ءارجإ نوعيطتـــــــــــسيو .تايـــــــــــضايرلا ي= ةيـــــــــــساـــــــــــسألا ةفرعملا ضعب ةبلطلا ىدل

 ةبلطلا عسوبو .طئارخلا تايثادحإو ةفولأملا ةيسدنهلا لاكشألاو ةدماعتملاو ةيزاوتملا طوطخلل ةفرعملا ضعب م�Éدلو

 .لوادجلاو ةيطيرشلا ةينايبلا لاكشألا لامكإو ةءارق

 )TIMSS( طسوتم يناثلاو يئادتبا عبارلا فصلل مولعلا ي5 ةكلمملا ةبلط تاجرد طسوتم

 2019 ماع 2015 ماع  2011 ماع  فصلا

 402 390 429 مولع - عبارلا

 431 396 436 مولع - طسوتم يناث
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 PISA ةبلطلا مييقتل ي`ودلا جمان[\لا

Ãلع فرشت ةيلود ةسارد يÄةيداصتقالا ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ا� OECD لك دقعت ،ةنس 15 رمع ي= ةبلطلا فد��ست 

 اهجاتحي �¦لا تاراهملاو ،تايضايرلاو مولعلاو ةءارقلا تالاجم ي= ةيفرعملا تاراهملا قيبطت نم م�½كمت سيقتو ،تاونس 3

 لودلا نeب جئاتنلا ةنراقمو .ةيتايح تاقايس ي= مهفراعم فيظوتو ،تارارقلا ذاختاو ،تالكشملا لح تاراهمك ةبلطلا

  .ةكراشملا

 :ةبـسنب )موـلعلاو ،تاـيضايرلاو ،ةءارـقلا( :ةثالثلا تالاجـملا نـم ةرود لك ي= ددـحم لاجم ىـلع PISA يـف ةـساردلا زـكرت

 تالاجملا نـمضتتو ،ةداـم لكـل ةلئسألا نـم )15%( عـقاوب نايقبتملا نeلاجملا ىـلع )30%( و ،�±°اسألا لاجملا ىـلع )%70(

 :ةـساردلا يـف ةيساسألا

 .ھقيبطت ىLإ بلاطلا جاتحي عوضوم لك ي= تاءافكلاو ةفرعملا•

 .تالكشملا بلاطلا ا�Äف ھجاوي �¦لا تاقايسلا•

 .ملعتلا وحن مهلويمو بلاطلا تاهجوت•

 .م2018 ةرود ي= ةقباسلا ا��كراشم دعب م2022 ةرود ي= ةكراشملل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دعتستو

  :ةفد=>سملا ةئفلا

 .اًماع 15 رمع اومتأ نيذلا ةبلطلا نوفد��سملا
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 :)PISA( ةءارقلا ي5 ةكلمملا ةبلط تاجرد طسوتم

 ةءارق - يوناث لوأ

 399 2018 ةرود

 :ءادألا تايوتسم فصو

6 ىوتسملا  
698 نم ىلعأ

 لماك لكشب رثكأ وأ دحاو صن مھف بلاطلا راھظإ مزلتست امك .ةددعتم ةلصفمو ةقیقد تالباقمو تانراقمو ةیلالدتسا تایلمعب مایقلا نم بلاطلا نكمت 6 ىوتسملا تامھم بلطتت
 میدقتو ،ةضراعتمو ةزراب تامولعم نیب نم ةفولأم ریغ راكفأ عم لماعتلا ىلع ةردقلا اضیأ بلاطلا نم يدتقتو .صوصن ةّدع نیب نم تامولعم جمد بلط نمضتت دقو ،لصفمو
 .ةدرجملا تاریسفتلا

5 ىوتسملا

625 نم ىلعأ
698 نم لقأو

 يف ةلصلا تاذ تامولعملا نم لالدتسالا ربع ةینمضو ةنطبم تامولعم نم ءازجأ ةدع میظنتو دیدحت نم بلاطلا نكمتی نأ 5 ىوتسملا يف تامولعملا عاجرتسا تامھم بلطتت
 لكش يذ صنل الضفمو الماش امھف ریكفتلاو ریسفتلا تامھم مزلتست نیح يف ،ةصصختملا ةفرعملا قایس يف يدقنلا مییقتلا وأ تایضرفلا ةماقإ ریكفتلا تامھم مزلتستو .صنلا
 .تاعقوتلا عم ضراعتت میھافم عم لماعتلا ىوتسملا اذھ يف ةءارقلا بناوج ةفاك تامھم نمضتتو فولأم ریغ نومضم وا

4 ىوتسملا

552 نم ىلعأ
625 نم لقأو

 ریسفت ىوتسملا اذھ يف تامھملا ضعب بلطتت دقو .ةنطبملا تامولعملا نم ةّدع ءازجأ میظنتو دیدحت تامولعملا عاجرتسا تامھم راطإ يفو 4 ىوتسملا يف بلاطلا عیطتسی
 ریغ قایسلا يف فینصتلا ةیلمع قیبطتو مھف ىرخألا ریسفتلا تامھم بلطتتو .رابتعالا نیعب ھلماكب صنلا ذخأ عم صنلا نم نیعم مسق يف ةغللا يف ةقیقدلا قورفلا يناعم
 قیقدلا مھفلا بلاطلا نم عقوتُی امك .ام صن لوح يدقنلا مییقتلا وأ تایضرفلا ةماقإل ةماعلا وأ ةیجھنملا ةفرعملا مادختسا بلاطلا عیطتسی نأ ریكفتلا تامھم مزلتست امیف ،فولأم
 .فولأملا ریغ نومضملا وأ لكشلا تاذ ةدقعملاو ةلیوطلا صوصنلل

3 ىوتسملا

480 نم ىلعأ
552 نم لقأو

 اذھ يف ریسفتلا تامھم بلطتتو ةددعتم طورش ءافیإ مزلتست تامولعملا نم ةّدع ءازجأ نیب ةقالعلا زییمت تالاحلا ضعب يفو دیدحت بلاطلا نم ىوتسملا اذھ يف تامھملا بلطتت
 ةنراقملا يف تامس ةّدع ىلإ بلاطلا ھبنتی .ام ةلمج وأ ةملك ىنعم لیوأت وأ ةقالع مھف وأ ةسیئر ةركف ىلع فّرعتلل ام صن نم ةّدع ماسقأ جمد نم بلاطلا نكمتی نأ ىوتسملا
 عم ضراعتت راكفأ لثم صنلا يف ىرخأ تابقع دوجو نكمی امك ؛ىرخأ تامولعم عم ةضراعتم وأ ةزراب ریغ نوكت ام ابلاغ ةبولطملا تامولعملاف .فینصتلا ةیلمعو ةلباقملاو
 .يفنلا ةقیرطب ةغاصم وأ تاعقوتلا

2 ىوتسملا

407 نم ىلعأ
480 نم لقأو

 يف ةسیئرلا ةركفلا زییمت ىرخأ تامھم بلطتتو .ةددعتم طورشب ءافیإلا وأ لالدتسالا ىلإ جاتحت دق يتلا تامولعملا ضعب دیدحت 2 ىوتسملا يف بلاطلا نم تامھملا بلطتت
 مایقلا ىلإ بلاطلا جاتحیو ةزراب ریغ تامولعملا نوكت ثیح صنلا نم ریصق مسق يف ىنعملا لیوأتو تاقالعلا مھفو صنلا
 .صنلا يف ةدحاو ةمسل قفو تالباقمو تانراقمب مایقلا نم نكمتلا اضیأ يوتلملا اذھ يف بلاطلا ىلعو .طیسبلا لالدتسالاب

ىوتسملا
1A

335 نم ىلعأ
407 نم لقأو

 وأ افولأم اعوضوم لوانتی صن يف بتاكلا فدھ وأ يسیئرلا روحملا زییمتو ةرھاظلا ةحیرصلا تامولعملا نم ةلقتسم ءازجأ وأ دحاو ءزج دیدحت بلاطلا نم ىوتسملا بلطتی
 ھیجوت متیو .اھنم لیلقلا طقف وأ ةضراعتم ىرخأ تامولعم بایغ عم صنلا يف ةداع ةزراب تامولعملا هذھ نوكت .ةكرتشملا ةیمویلا ةفرعملاو صنلا يف ةمولعم نیب طیسبلا طبرلا

.صنلا يفو ةمھملا يف ةلص تاذ لماوع ىلإ ھبنتلل رھاظ لكشب بلاطلا  

ىوتسملا
1B

262 نم ىلعأ
335 نم لقأو

ریصق صن يف ةزرابو ةرھاظو ةحیرص ةمولعم دیدحت بلاطلا نم )B( 1 ىوتسملا يف تامھملا بلطتت
ةیفاضإ لئالد صنلا مدقی امك .ةطیسبلا ةحئاللا وأ ةصقلا لثم فولأم صن عونو قایسو بیكرتلا طیسبو
امأ .ةضراعتملا تامولعملا نم لیلقلا عم ةفولأملا زومرلاو روصلاو تامولعملا راركت لثم بلاطلا دعاست
 .تامولعملا نم ةبیرق ءازجأ نیب طیسبلا طبرلا ءارجإ ھنم بلطتتف ریسفتلا تامھم

ىوتسملا
1C

189 نم ىلعأ
262 نم لقأو

 .ةفولأم تاقایس عم ةیوحنلا ةیحانلا نم ةطیسب عطاقمو ًادج ةریصق لمج نمضا ةبوتكملا تارابعلاو تاملكلل يفرحلا ىنعملا مھفی نأ ئراقلا نم ىوتسملا اذھ ىلع ماھملا بلطتت
 نمضتت يھو ،ةریصق 1C ىوتسملا يف صوصنلا .ةیفرح ةقباطم تاراشإ ىلإ دنتسی صن وأ ةریصق ةمئاق يف ةدحاو ةرابع وأ ةملك عقوم دیدحت بالطلا نم ماھملا ضعب بلطتت
 .حیضوتلاو راركتلاب تامولعملل ةحضاو تارشؤمو ةفولأم ةینبب بالطلا صوصنلا معدت .تدجو نإ تامولعملا نم لیلقلا
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 :)PISA( تايضايرلا ي5 ةكلمملا ةبلط تاجرد طسوتم

 تايضاير - يوناث لوأ

 373 2018 ةرود

 :ءادألا تايوتسم فصو

6 ىوتسملا

669 نم ىلعأ

 طبرلا مھناكمإب ةدقعم لئاسمل جذامن ریوطت نمو مھتاقیقحت نم اقالطنا تامولعملا مادختساو میمعتلاو روصتلا ىلع ةردقلا ىوتسملا اذھ يف ةبلطلا كلتمی
 عیطتسی .لیلعتلاو ةنھربلاو يضایرلا ریكفتلا يف ةمدقتم تاردق نورھظی امك ،ةنورمو ةلوھسب اھنع ریبعتلاو تالیثمتلاو تامولعملا رداصم فلتخم نیب
 ةدیدج تاّیجیتارتساو تابراقم ةغایص يف ،اھنونقتی يتلا ةیلكشلاو ةیزمرلا ةیضایرلا تاقالعلاو تایلمعلا ىلإ ةفاضإلاب میھافملاو لیلاحتلا هذھ قیبطت ةبلطلا
 مھتاریسفتو مھتاجاتنتساب قلعتی امیف مھریكفتو مھكولس نع دیدحتلاب ریبعتلاو ةغایص ىوتسملا اذھ يف ةبلطلا عیطتسی امك .ةفولأم ریغ فقاوم ةجلاعمل
 .اھنم اوقلطنا يتلا فقاوملاب اھطبرو مھنیھاربو

5 ىوتسملا

606 نم ىلعأ
669 نم لقأو

 مییقتو ةنراقمو رایتخا مھناكمإب .تاضارتفالا دیدحتو ،دویقلا ىلع فّرعتلاو اھمادختساو ةدقعملا فقاوملل جذامن ریوطت 5 ىوتسملا يف ةبلطلا عیطتسی
 تاراھم تایجیتارتسا ىوتسملا اذھ يف ةبلطلا مدختسی جذامنلا هذھب ةقلعتملاو ةدقعملا لئاسملا ةجلاعم يف تالكشملا لح تایجیتارتسا مادختسا ةمءالم
 يف ریكفتلا نوعیطتسیو ،فقاوملا هذھ يف ةذفان يؤرو ،ةیلكشو ةیزمر صئاصخو ةمئالمو ةلص تاذ تالیثمتو ،ةروطتمو ةلماش لیلعتو ةنھربو ریكفت
 .اھنع ریبعتلاو مھلیلعتو مھتاریسفت ةغایصو مھكولس

4 ىوتسملا

544 نم ىلعأ
606 نم لقأو

 مھنكمی .تاضارتفالا میدقت ىلإ يعدتست وأ دویق ىلع لمتشت دق ةدقعم ةیقیقح فقاومل ةرھاظ جذامن عم ةیلاعفب لماعتلا 4 ىوتسملا يف ةبلطلا عیطتسی
 ةنورمب ریكفتلاو ةروطتم تاراھم مادختسا مھناكمإب امك .ةّیعقاولا فقاوملا بناوجب ةرشابم اھطبرو اھنم ةیزمرلا اھیف امب ةفلتخم تالیثمت جمدو رایتخا
 .ةذختملا مھتارارقو مھكولسل ىلع ءانب اھنع ریبعتلاو نیھاربلاو تاریسفتلا ریوطتو ،فقاوملا هذھ يف ةطیسب ةفرعم عم

 3 ىوتسملا
482 نم ىلعأ
544 نم لقأو

 ةطیسب تایجیتارتسا قیبطتو رایتخا مھنكمی .ةعباتتم تارارق بلطتت يتلا كلت اھیف امب حوضوب ةفوصوم تاءارجإ ذیفنت 3 ىوتسملا يف ةبلطلا عیطتسی 
 ةریصق حیراصت ةغایص مھناكمإب .لیلعتلا يف ةرشابم اھنم قالطنالاو ةفلتخم تامولعم رداصم نم اقالطنا تالیثمت مادختساو ریسفتو ،تالكشملا لحلا
 .مھلیلعتو مھجئاتنو مھتاریسفت حرشت

2 ىوتسملا

420 نم ىلعأ
482 نم لقأو

 دحاو ردصم نم ةلص تاذ تامولعم جارختسا مھنكمی .رشابملا لالدتسالا نم رثكأ بلطتت ال تاقایس يف فقاوملا زییمتو ریسفت 2 ىوتسملا ةبلطل نكمی
 ةنھربلا ىلع نورداق مھو ،ةطیسبلا تاحالطصالاو تاءارجإلاو غیصلاو ةّیساسألا تایمزراوخلا قیبطت نوعیطتسی امك .يداحأ يلیثمت طمن مادختساو
 .جئاتنلل ةیباتك تاریسفت میدقتو رشابملا لیلعتلاو

ىوتسملا
1A

358 نم ىلعأ
420 نم لقأو

 ةدّدحم ةلئسألاو ةرھاظ ةلصلا تاذ تامولعملا عیمج نوكت امدنع يأ طقف ةفولأملا فقاوملا تاذ ةلئسألا ىلع ةباجإلا ، 1A ىوتسم يف ةبلطلا عیطتسی
 ربع ازفحمو اّیھیدب مھكولس نوكی ،ةرھاظ فقاوم يف ةرشابم تامیلعت قفو ةینیتورلا تاءارجإلاب مایقلاو تامولعملا دیدحت ىلع نورداق مھف .حوضوب
 .ةرھاظ تاراشإ

ىوتسملا
1B

295 نم ىلعأ
358 نم لقأو

تاراشإلاو نیوانعلا حضاو لودج وأ ينایب مسلا يف ةدحاو ةمیق ةءارق لثم ةرشابملاو ةطیسبلا ةیضایرلا تامھملاب مایقلا ، 1B ىوتسم يف ةبلطلا عیطتسی
قایسلا بناوجو ينایبلا مسرلا نیب ةقالعلاو ةحضاو اذإ رایتخالا رییاعم نوكتف ،ةلئسألا وأ تازفحملا يف ةرھاظلا اھسفن يھ ھیف ةرھاظلا تامالعلا وأ
.ةددحمو ةحضاو تامیلعت عابتا لالخ نم ةحیحص اًدادعأ نمضتت يتلا ةیباسحلا تایلمعلاب مایقلا مھتعاطتساب امك .ًةّیلج رّوصملا

ىوتسملا
1C

233 نم ىلعأ
295 نم لقأو

 ةلصلا تاذ تامولعملا عیمج ءاطعإ متی ثیح تاقایسلا مھف ةلوھس ىلع يوطنت يتلا ةلئسألا ىلع درلا بالطلل نكمی ،1C ىوتسم يف ةبلطلا عیطتسی
 نورداق مھف .ةیبیكرتلا ةیحانلا نم ةطیسبو ،ادج ریصق صن يف اھفیرعتو )ةروص وأ ریغص لودج ،لاثملا لیبس ىلع( فولأمو طیسب لكش يف حوضوب
.ةیلمع وأ ةدحاو ةوطخ فصت ةحضاو تامیلعت عابتا ىلع
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 :)PISA( مولعلا ي5 ةكلمملا ةبلط تاجرد طسوتم

 مولع - يوناث لوأ

 386 2018 ةرود

 :ءادألا تايوتسم فصو

6 ىوتسملا  
708 نم ىلعأ

 نوعیطتسی امك .ةفلتخمو ةدقعم ةیتایح فقاوم يف اھقیبطتو اھریسفتو مولعلا نع ةفرعملا ىلعو ةیملعلا ةفرعملا ىلع فّرعتلا 6 ىوتسملا يف ةبلطلا عیطتسی
 ،لیلعتلاو ةنھربلاو يملعلا ریكفتلا يف ةمدقتم تاردقب نوعتمتی .ةذختملا تارارقلا ریربتلا اھنم ةلدألا جارختساو ةفلتخم تاریسفتو تامولعم رداصم طبر
 ةیملعلا ةفرعملا اضیأ ىوتسملا اذھ يف ةبلطلا مدختسی .ةفولأم ریغ ةیجولونكتو ةیملع فقاوم يف لولحلا طابنتسال ةبستكملا ةیملعلا میھافملا نومدختسیو
.ةیملاعلا وأ ةیعامتجالا وأ ةیصخشلا فقاوملا يف ةذختملا تارارقلاو تایصوتلا معد ةیغب نیھاربلا نومّدقیو

5 ىوتسملا

633 نم ىلعأ
708 نم لقأو

 هذھ يف مولعلا نع ةفرعملاو ةیملعلا میھافملا قیبطتو ،ةددعتمو ةدقعم ةیتایح فقاوم يف ةیملعلا تانّوكملا ىلع فّرعتلا 5 ىوتسملا يف ةبلطلا عیطتسی
 ةیئاصقتسا بیلاسأ ىوتسملا اذھ يف ةبلطلا مدختسی .فقاوملا كلت ةھجاوم يف اھمادختسا مییقتو اھنم ةبسانملا رایتخاو ةیملعلا ةلدألا ةنراقم نع الضف ،فقاوملا
 .يدقنلا لیلحتلا ىلع ةمئاقلا نیھاربلاو ةلدألا ىلع ةینبملا تاریسفتلا میدقت اضیأ نوعیطتسی .عاضوألل ةدقان ىؤر میدقتو فراعملا طبر نونسحی امك ،ةمّدقتم

4 ىوتسملا

559 نم ىلعأ
633 نم لقأو

 وأ مولعلا رود لوح لالدتسالا ةماقإ مھنم بلطتت ةحضاو رھاوظ يوحت دق يتلا ایاضقلاو فقاوملا عم ةیلاعفب لماعتلا نم 4 ىوتسملا يف ةبلطلا نكمتی
 ةبلطلا نقتی .ةیتایحلا فقاوملا نم بناوجب ةرشابم اھطبرو اھجمدو ایجولونكتلا وأ مولعلا ةمظنأ فلتخم نم تاریسفتلا جارختسا نوعیطتسی امك .ایجولونكتلا
 مھتارارق نع ریبعتلا يف ةیملعلا ةلدألاو ةفرعملا مادختساو ،مھكولس يف ریكفتلا اضیأ ىوتسملا اذھ يف

3 ىوتسملا

484 نم ىلعأ
559 نم لقأو

 ریسفتلا ةفرعملاو قئاقحلا رایتخا نونسحی .ةفلتخملا تاقایسلا نم ةعومجم يف حوضوب ةفوصوم ةیملع ایاضق ىلع فّرعتلا 3 ىوتسملا يف ةبلطلا عیطتسی
 مادختساو ،ةمظنألا فلتخمب ةصاخلا ةیملعلا میھافملا قیبطتو مادختساو ریسفت اًضیأ نوعیطتسی .ةیئاصقتسالا بیلاسألا وأ ةطیسبلا جذامنلا قیبطتو رھاوظلا
.تارارقلا ذاختا يف ةیملعلا ةفرعملاو ةریصق حیراصت ةغایص يف قئاقحلا

2 ىوتسملا

409 نم ىلعأ
484 نم لقأو

 .ةطیسب ةیملع تاقیقحت ىلع ةینبملا جئاتنلا صالختساو ،ةفولأم تاقایسلا يف ةلمتحملا تاریسفتلا میدقتل ةبسانم ةیملع ةفرعم 2 ىوتسملا يف ةبلطلا كلتمی
 .ةیجولونكت تالكشم لح وأ يملع ءاصقتسا جئاتنل ةیباتكلا تاریسفتلا میدقتو ،يقطنملا لیلعتلاو ةنھربلا كلذك نونقتی

ىوتسملا
1A

335 نم ىلعأ
409 نم لقأو

نومّدقی .طقف ةفولأم فقاوم ةعضب يف ةقبطمو ادج ةدودحم ةیملع ةفرعم 1 ىوتسملا يف ةبلطلا كلتمی
 .مھمامأ ةرھاظلاو ةمدقملا ةلدألا نومدختسیو ةّیھیدبلا ةیملعلا تاریسفتلا

ىوتسملا
1B

260 نم ىلعأ
335 نم لقأو

 میلعتلا لحارم يف ءاوسل مولعلا مادختسا يف ةغلاب تابوعص يلاتلاب نوھجاویسو ، PISA اھسیقی يتلا مولعلا يف ةیساسألا ةفرعملا ىوتسملا اذھ يف ةبلطلا كلت
.ایجولونكتلاو مولعلاب ةقلعتملا ةیتایحلا فقاوملا يف ةكراشملا يف وأ ىرخأ ملعت ةصرف يأ وأ ةقحاللا

ىوتسملا
1C

185 نم ىلعأ
260 نم لقأو

 ةردقلاو ةیعیبطلا رھاوظلا ىلع تاظحالملا لالخ نم وأ ةیمویلا ةایحلا يف ثدحت يتلا ةیملعلا رصانعلا نم ًارصنع ركذ بالطلل نكمی ، 1C ىوتسملا يف
  .ةیحیضوتلا موسرلا نم معدبو ةینقت ریغ وأ ةیمیداكأ ریغ قرط نم ھیلع لوصحلا مت يذلا حیحصلا يملعلا جاتنتسالا وأ ریسفتلا ىلع
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 ةيليصحتلا تارابتخالا

Ãرجت ةـيزكرم تاراـبتخا يÉاـحلا ماـعلل ةرازولا اـ�Lإ فدـ�� .)تاـيـــــــــــــضاـيرلاو مولعلاو ةءارقلا( لاـجم ي= ه1443 يLفرعتلا ى 
 ةـيعونلا هذه .ةبكرمو ةفولأم eIغ ىرخأو ةفولأم فقاوم ي= ةـــــــــــــسردملا ي= بلاطلا ا�Äلع لـــــــــــــصحت �¦لا ملعتلا جتاون ىkع
 .ةي§eلجنإلاو ةيبرعلا نeتغللاب مدقتس امك .ةيلودلا تارابتخالا ةلئسأل ة�Îاشم ةلئسألا نم

 ةفد=>سملا ةئفلا

 .طسوتملا ثلاثلاو لوألاو يئادتبالا ثلاثلا فصلا بالط نوفد��سملا
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 :ةيليصحتلاو ةيلودلا تارابتخالل ةيكاحملا تارابتخالا فادهأ

ت
ُ

 ةيليـــــــــصحتلاو ةيلودلا تارابتخالل ةيكاحم تارابتخا ماعلا ميلعتلل ةرازولا ةلاكو ي= ي=رعملا ليـــــــــصحتلا سايق ةرادإ دِع
 :ةيتآلا فادهألا قيقحتل

 فقاوملا ي= ةـــفرعملا فيظوت ىLإ فدـــ�� �¦لا تاراـــبتخالا نم عونلا اذـــه عم لـــماـــعتلا ىkع بالطلا ةردـــق ساـــيق .1
 .عمتجملاو تيبلاو ةسردملا ي= ةبلطلا اهل ضرعتي �¦لا ةيمويلا ةيتايحلا

 .ملعتلا جتاون نeسحتل ةفد��سملا تالاجملا ي= فعضلاو ةوقلا تالاجم صيخشتل ةيفاك تانايب eIفوت.2
 ريوطتلا تارارق ذاــــــختاو ةــــــكلمملا ي= ميلعتلا ةدوج لوح تاــــــمولعمب ميلعتلا ةرازو ي= رارقلا يذــــــختم دــــــيوزت .3

 .ةبسانملا
 .تقولا رورم عم ةبلطلا ءادأ تايوتسم ي= تاeIغتلا سايق .4

 قيبطتلا دودح

ارابتعا ه1443 ماعل ةيلودلا تارابتخالل ةئي��لا ةطخ أدبت
ً

 ماعلا ميلعتلا ي= ةبلطلا عيمج ىkع ـه19/2/1443 نم 
اعبت ،تايضايرلاو مولعلاو ةءارقلا ي= يملاعلاو يkهألاو يموكحلا

ً
 :هاندأ نايبلل 

 تالاجملا ةفد��سملا ةئفلا رابتخالا م
 لبق ةيرودلا
 يkعفلا رابتخالا

 ذيفنتلا دعوم
 يkعفلا

 دعب ةيرودلا
 يkعفلا رابتخالا

1 
 

PIRLS
 -عبار-ثلاث:يئادتبا

ايعوبسأ ةءارق سداس سماخ
ً

 

2021/11/8 
 ىLإ

2021/11/17 
 اًيلصف

2 TIMSS 
 -عبار-ثلاث:يئادتبا

 سداس سماخ
 يناثو لوأ :طسوتم

 تايضاير
 مولع

ايلصف
ً

ايلصف 2023 ليربا 
ً

 

3 
 

PISA
 ثلاث :طسوتم
 يناثو لوأ :يوناث

 تايضاير
 مولع
 ةءارق

ايعوبسأ
ً

اًيلصف 2022 ليربا 

4 
 

 ةيليصحت
 ثلاث :يئادتبا

 ثلاثو لوأ :طسوتم

 تايضاير
 مولع
 ةءارق

- 6/6/2022-

 .ةيميلعتلا تارادإلا يقسنمل لسرُت ةثّدحم ةينمز ةيعوبسأ ةطخ كانه نوكيس*
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 قيبطتلا تاءارجا

 .رابتخالا ذيفنتل ددحملا تقولا لالخ �±°ردملا مويلا ءانثأ ي= ةسردملا ي= رابتخالا ءارجإ متي •

 رذعت لاح ي= رشابملا طبارلا وأ �¦سردم ةصنم HIع ينو�Iكلإلا )رابتخا( ماظن لالخ نم رابتخالا ةبلطلا ذفني •

.�¦سردم ةصنم لوخد

 .رابتخالا ذيفنتل بلاطلل ةعاس 24 ةدم حاتت•

 .بلاطلا لبق نم قبسم eIضحت ىLإ رابتخالا جاتحي ال•
 ةطبترملاو ةفد��سملا تالاجملا تاراهمب ةقلعتملا رابتخالا تاودأ ي= ةلئسألا ةفاك ىkع ةباجإلا رابتخالا بلطتي•

 .ةسردملاو تيبلا ي= ةبستكملا بلاطلا تاHIخب
 ةفد��سملا داوملا ي= بلاطلل ةيئادألا ماهملا نمض ةيليصحتلاو ةيلودلا ةيكاحملا تارابتخالا ةجيتن بستحت •

.بلاطلل ةيئادألا تامهملا ةجرد نم %10 نع لقي ال امب

 https://ekhtibar.moe.gov.sa )رابتخا( ماظنل رشابملا طبارلا•

رابتخالا قيبطت نع ةلوؤسملا ناجللا

 :ةيفارشإلا ةنجللا

 فارشإلا ةرادإ ريدم ،ةيميلعتلا نوؤشلل ميلعتلا ريدم ة/دعاسم :نم لك ةيوضعو ميلعتلا ريدم ةسائرب ةنجل لكشت
اوضع( لوبقلاو رابتخالا ةرادإ ريدمو ،يوب�Iلا

ً
اررقمو 

ً
 ،بتاكملا ءاردمو ،�Òنجألاو يkهألا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا ريدم ،)

 قسنم( لوبقو تارابتخا فرشمو تامولعم ةينقت فرشمو ،تايضايرلاو مولعلاو ةيبرعلا ةغللا ي= صصختم فرشمو
 .ا��ايلمع عيمج ىkع فارشإلا لالخ نم تارابتخالا قيبطت حاجنإ ىkع اهماهم زكترتو .)ميلعتلا ةرادإ ي= ةيلودلا تارابتخالا
 ةدمتعملا ةطخلا بسح حيحصتلا ةدوجب ًءا��ناو ،ا��اءارجإ ةمالسو تارابتخالا قيبطت ةقد نم دكأتلا اضيأ اهماهم نمو
 .ميلعتلا ةرازو نم

 :ةيذيفنتلا ةنجللا

 ىkع فارشإلل سرادملا ءاردمو تايضايرلاو مولعلاو ةيبرعلا ةغللا ي=رشم :نم لك ةيوضعو بتكملا ريدم ةسائرب لكشت
 عفرلاو تارابتخالا ءادأ نع نeبيغتملا ةبلطلا تالاح ةعباتمو ،حيحصتلا تايلمع نم دكأتلاو ،تارابتخالا قيبطت
 .ميلعتلا تارادإ يقسنمل بابسألاب

 :رابتخالا قيبطت فرشم

 .ةفد��سملا لحارملل تايضايرلاو مولعلاو ةيبرعلا ةغللا وملعم
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 :ةيلودلا تارابتخالل ةيكاحملا تارابتخالا قيبطت ي5 نyكراشملل ةيليصفتلا ماهملا

 :ةيفارشإلا ةنجللا ماهم

.ا�Î سرادملا ما§�لاو تارابتخالا لامعأ ميظنت طباوض قيبطت نع ةرشابملا ةيلوؤسملا.1
 .ةيذيفنتلا ةنجللا ماهم ىkع فارشإلاو ةعباتملا.2
.كلذ ي= ةرازولا ةطخ eIس حاجن نامضو تارابتخالا ذيفنتل مزاللا معدلا ميدقت.3
.ميلعتلا ةرادإ ىوتسم ىkع جئاتنلا ءوض ي= بالطلا ءادأ نeسحتل ةيريوطت ةطخ ميدقت.4

 :ةيذيفنتلا ةنجللا ماهم

.مهل مزاللا معدلا ميدقتو ،ددحملا تقولا ي= رابتخالل ةبلطلا ذيفنت نم دكأتلا.1
  .)رابتخا( ماظن HIع ةحوتفملا ةلئسألا تاباجإ حيحصت ةعباتم.2
.ميلعتلا تارادإ يقسنمل بابسألاب عفرلاو ،رابتخالا ءادأ نع بايغلا تالاح دصر .3
 ةـــنجلل اـــهعفرو مهماـــهمب مهماـــيق ءاـــنثأ قيرفلا اـــههجاو �¦لا تاـــيبلـــــــــــــسلاو تاـــيباـــجيإلا نع ةـــعجار ةـــيذـــغت ميدـــقت.4

  .ةيفارشإلا
 .ضفخنملا ءادألا تاذ سرادملل ةصاخ معدلا ميدقتو سرادملا ءادأ ةعباتم .5

 :ماـــــهملاو راودألا

 ةيليصفتلا ماهملا رودلا ةذفنملا ةهجلا

زولا زاهج ا  ةر

 لوبقلاو ميوقتلا ةرادإ

 ليصحتلا سايق ةرادإو
 ي=رعملا

 )ماظنلا ريدم(

 يزكرملا رابتخالا ءاشنإ
 ماظن ىkع اهعفرو حيحصتلا حيتافمو رابتخالا جذومن دادعإ

 .)رابتخا(

 )رابتخا( ماظن HIع ةبلطلا جئاتن داeIتسا جئاتنلا داeIتسا

 .تارابتخالا ي= ةبلطلا ءادأ تايوتسمب ةيرود ريراقت دادعإ جئاتنلا ريراقت

ادإ ار
 ميلعتلا ت

 ميلعتلا ةرادإ

 )ةيفارشإلا ةنجللا(
 ةنجل ليكشت

 ة/دعاسم :نم لك ةيوضعو ميلعتلا ريدم ةسائرب ةنجل لكشت
 ،يوب�Iلا فارشإلا ةرادإ ريدم ،ةيميلعتلا نوؤشلل ميلعتلا ريدم
اوضع( لوبقلاو رابتخالا ةرادإ ريدمو

ً
اررقمو 

ً
 ةرادإلا ريدم ،)

 فرشمو ،بتاكملا ءاردمو ،�Òنجألاو يkهألا ميلعتلل ةماعلا
 ةينقت فرشمو ،تايضايرلاو مولعلاو ةيبرعلا ةغللا ي= صصختم
 ةيلودلا تارابتخالا قسنم( لوبقو تارابتخا فرشمو تامولعم
 .)ميلعتلا ةرادإ ي=

ادإ ار
 ميلعتلا ت

 ةنجللا( ميلعتلا بتكم
 )ةيذيفنتلا

 ةغللا ي=رشم :نم لك ةيوضعو بتكملا ريدم ةسائرب ةنجل لكشت ةنجل ليكشت
 .سرادملا ءاردمو تايضايرلاو مولعلاو ةيبرعلا

 نeفرشم فيلكت
 ةعباتملل

 نامضو رابتخالا قيبطت تاءارجإ ىkع فارشإلل نeفرشم فيلكت
 .سرادملا ي= تايلمعلا ةدوج
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12 3صورة الطالب المختبر عند الضغط عليهاعند الضغط عليها

1

2

3
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1
1

2

2

لقددددد  ددددرال عميدددد  الت ليمددددال 
ومست د لبدء االختبار

3 ار اضغط هنا لبدء االختب3
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الضغط على حفظ والتالي لالنتقال الى السؤال التالي داخل نفس 
القط ة وويتغير لون الزر باللون االخضر اي تم الحفظ 
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•
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•
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•
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الضغطخاللمنبينهابالتنقلالطالبيقومالرئيسيةاالسئلةب ددخاصزرهو
.سؤالكلداخلالمنسدلةاالسئلةلرؤية2او1زرعلى

طي يستظهورهوعندباالرشادالالمحددالو لمرورب داالختبارإنهاءزريتاح
.االختبارانهاءعلىالضغطالطالب

اعابةحسبلونهاويتغير ط ةبكلالموعودةاالسئلةار امعرضشاشة
.زيارتهايتملماواالعابةيتملماوالطالب

.وحفظهاالطالبعليهااعابالتىاألسئلةعدداالخضراللون•

.ليهاعاالعابةوفإنتظارالطالبعليهايعبلمالتىاألسئلةعدداالحمراللون•

.عليهاباإلطالعالطالبيقملمالتىاألسئلةعددالرمادياللون•

اروبإنتظعزئيبشكلالطالبعليهااعابالتىاألسئلةعدداالزرقاللون•
.كاملبشكلعليهااألعابة

.تباراالخانتهاءعلىالمتبقيالو ليوضح
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•

يتاح زر إنهاء االختبار ب د مرور الو ل المحدد باالرشادال وعند 
.االختبارإنهاء ظهوره يستطي  الطالب الضغط على 
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األسئلة المقاليةخطوات عمل مصحح

1

السؤال المقالي 
للطالب

2

تقييم

3

تقييم االسئلة 
المقالية

4
إعطاء الطالب درجة 
السؤال وكتابة 
التعليق وتسليمها



مصحح االسئلة المقاليةشاشة تسجيل دخول 

مهام مصحح األسئلة المقالية 

مع األسئلة المقالية في االختبار بطريقة يدوية واعطاء الطالب درجة السؤالتصحيح •
.وضع تعليق حول الدرجة المرصودة



مصحح األسئلة المقاليةالشاشة الرئيسية لدخول 

زر تقييم على الضغط : أواًل •



زر تدقيق االسئلة المقالية على الضغط : ثانيًا •



-(:لتقييماتم –تم صياغة التقييم –يتم التقييم لم )شاشة المصحح مقسمة الى ثالثة قوائم تظهر : ثالثًا •

لم يتم على ايقونةالمصحح بالضغط يتم تقييمها، حيث يقوم خاصة باألجوبة التى لم : لم يتم التقييم -
.التقييم ليظهر السؤال للمصحح المراد تصحيحة وقائمة بأجوبة الطلبة



-(:لتقييماتم –تم صياغة التقييم –يتم التقييم لم )شاشة المصحح مقسمة الى ثالثة قوائم تظهر : ثالثًا •

.الضغط على ايقونة تحديد ليظهر للمصحح أجابة الطالب -



:كيفية التصحيح ووضع التقييم 

حفظ ثم الضغط على ايقونةيقوم المصصح بقرأة االجابة ووضع درجة التقييم مع كتابة تعليق في المالحظات •
يتم حفظ  الدرجظة علظى النظظام دو  حف  كمسودة على لضغط اوفي حالة . حتى يتم حف  الدرجة على النظام

.حف اعتمادها بشكل نهائي وتصبح الدرجة معلقة لحين التأكد والتسليم النهائي بالضغط على ايقونة 



-(:لتقييمتم ا–تم صياغة التقييم –لم يتم التقييم )تظهر شاشة المصحح مقسمة الى ثالثة قوائم : ثالثًا •

كل تظهر فيها عدد االجوبة التى تم تقييمها من قبل المصحح ولكن لم تحف  بشظ: صياغة التقييم تم -
.نهائي في حالة مراجعة المصحح لتقييمة مرة أخرى 



-(:قييم تم الت–تم صياغة التقييم –لم يتم التقييم ) شاشة المصحح مقسمة الى ثالثة قوائم تظهر : ثالثًا •

.تظهر فيها عدد االجوبة التى تم تقييمها بشكل نهائي للمصحح : تم التقييم -




