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 المقدمة
 

، وبعد:    الحمد هلل رب العالمير  والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعير 

الطالب   تقويم  الئحة  التنفيذية  1444ُعممت  وقواعدها  ية  التفسير ومذكرتها  رقم  بالـه 

ي ـه 1444/ 2/ 4وتاري    خ  (  4400051645)
بوية التر  للمستجدات التعليمية والتوجهات الير

ً
تعتير   ، ووفقا

؛ فقد تم إعداد هذ  المدرسة ي نظامنا التعليمي
ي ال إلجراءات  اه األنظمة و وحدة التطوير األساسية ف 

عت        تر
ُ
  ت

ي التعليم العام وفق تنظيم موحد يحقق للميدان وثيقة   تاإلجرائية لالختبارابضبط وتجويد العمليات  
ف 

ا ة تتضمن شامل
ً
  واحد

ً
ين فصل    الوقت والجهد عىل المستفيد منها. يسهل الرجوع إليها ويختض  وعش 

ي وضع 
 ، كما نسأله العون والتوفيق للجميع. ا من أجله  تسائلير  هللا أن يحقق األهداف التر

                                                               

 اإلدارة العامة للتقويم والقبول 
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 تعريف المصطلحات
 

التالية المصطلحات  عىل  :  تدل   )... ي  الطالنر الموجه  بوي/ 
الير ف  المش  المدرسة/  مدير  المعلم/  )الطالب/ 

 .  الجنسير 
 الوزارة: 

 وزارة التعليم.  

 التعليم العام:  
العام ويشمل:   التعليم  والمرحلة جميع مراحل  المتوسطة،  والمرحلة  االبتدائية،  والمرحلة  المبكرة،  الطفولة  مرحلة 

 الثانوية. 

 الطالب: 
ي كل من يتلقر التعليم  
 . ساسي األ راحل التعليم م جميعف 

 المعلم:  
ي مهنة التعليم كل من   

ي يرخص له بالعمل ف 
 . التعليم العاممراحل  جميعف 

 المادة الدراسية: 
ي صف دراسي معير  مثل: القرآن الكريم، والعلوم، والرياضيات ... إلخ. المقرر الذي 

 تشتمل عليه الخطة الدراسية ف 

  :  المقرر الدراسي
 . الذي تتضمنه الخطة الدراسية، ويدرسه الطالبالمحتوى  

   التقويم: 
ي ضوئها. عملية منهجية منظمة لجمع المعلومات وتحليلها واستخالص نتائجها وإصدار أحكام وبناء 

 خطط ف 

 :  االختبار التحصيلي
ي إعداد أداة مح

 إجراء منظم يتمثل ف 
 
؛ للتأكد من تحقيقه لألهداف  هلقياس مقدار ما تعلم مةك ي مقرر دراسي

الطالب ف 
ي ضوء معايير كمية وكيفية من خالل وصف وتحليل استجابات الطالب لالستفادة منها 

ي يتضمنها المقرر ف 
العامة التر

ي تحسير  نواتج التعلم. 
 ف 

 :    الدرجة النهائية للمقرر الدراسي
(. ل مجموع ما تحص   ي

 عليه الطالب من درجات )أعمال السنة + االختبار النهان 

 الدرجة الموزونة: 
ب ما تحص   ي مقرر دراسي بعدد الحصص الدراسية المحددة لذلك المقرر ناتج عملية ض 

ل عليه الطالب من درجات ف 
ي الخطة الدراسية. 

 ف 

  : اكمي  المعدل الثر
ال الدراسية  المقررات  لجميع  الدرجات  تاري    خ  متوسط مجموع  السابقة حتر  للمستويات  بنجاح  الطالب  اجتازها  ي 
تر

 احتساب ذلك المعدل. 
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 النسبة المئوية العامة:  

ي كل المقررات عىل مجموع الدرجة الموزونة للنهاية 
ي حصل عليها الطالب ف 

ناتج قسمة مجموع الدرجة الموزونة التر
ي مائة. 

 ف 
ً
وبا ي كل المقررات مض 

ى ف   الكير

 االنتساب: 

ي التعليم العام
    ؛ أحد أنظمة القبول ف 

ً
ي تعليمه ذاتيا

ي يتيح للطالب تلقر
عير البدائل التعليمية المختلفة )البث الفضان 

  ) ي نهاية كل فصل دراسي  و ،  هال يتطلب حضور و لقنوات عير  أو عير قنوات دروس عير 
يقدم التكليفات واالختبارات ف 

 وفق ضوابط محددة. 

ونية  :  االختبارات اإللكثر
نت؛ لقياس  نمط من االختبارات تتم عن طريق الحاسوب وتقنياته المتنوعة ووسائطه المتعددة، أو عير شبكة اإلنير

 وتقويم مستوى تحصيل الطالب. 
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 الفصل األول

 تعليمات عامة
 
)بنير  الحكومية واألهلية والعالمية    االبتدائية والمتوس  طة والث  انوية  التعليمات مدارس التعليم العامتشمل هذه   .1

 . ( بنات -

ية وما اشتملت عليه من قواعد تنفيذية، وكذلك دليل التعليم الثانوي  .2 عد الئحة تقويم الطالب والمذكرة التفسير
ُ
ت

ي كل األمور تعليم الظام مسارات اللنبول  لنظام المقررات والدليل اإلرشادي للتقويم والق
 ف 
ً
ثانوي؛ مرجًعا أساسيا

ي ه
ي لم ترد ف 

 . ذا المرجعالتر

ي ألنظمة االختبارات الخاصة بها  .3  . تخضع مدارس التعليم العام العالمي واألجنتر

4.  
 
التعليمات، وتبل ي هذه 

تنفيذ ما ورد ف  التعليم  المدارس االبتدائية جميع  غ كاملة لإلدارات المعنية و عىل مديري 

والثانوية مد  والمتوسطة  وبنات(، وعىل  لمنسوبيهم    يري)بنير   تبليغها  دراسي المدارس  عام  والعمل  بداية كل   ،

 بموجبها. 

التعليمات، .5 قراءة هذه  والقبول  االختبارات  أقسام  إدارات/  جميع  ومكاتب   عىل  المدارس  ي 
ف  عمل  ورش  وعقد 

ي  
حها ومتابعة تنفيذها ف  بويير  التأكد من أن جميع المدارس قد ُبلغت التعليم؛ لش 

فير  الير الميدان، وعىل المش 

ذ االختبارات 
 
نف
ُ
 بموجبها. بها، وت

ي  .6
 سارية المفعول اعتباًرا من تاري    خ صدورها. هذا اإلصدار أو الوثيقة تعد كافة النظم والتعليمات الواردة ف 

ة من قبل معلم المادة حسب طبيعة .7 ذ االختبارات القصير
ّ
نف
ُ
المادة الدراسية بموجب خطة مجدولة لكل معلم   ت

ة  البالتنسيق مع مدير المدرسة، ولها موعد محدد ينتهي بنهاية   تقويمية، كما أن المعلم مسؤول عن رصدها  الفير

 . ي
ون  ي النظام اإللكير

 ف 

ي نهاية كل عام دراسي بعد إنهائه متطلبات   .8
ي المرحلة الثانوية وثيقة ف 

بير  ت  ؛الفصول الثالثة بنجاحُيمنح الطالب ف 

   الدراسي   لعاملفيها درجاته  
ً
صف األول الثانوي، وكذلك بعد الفصول للنجاح  د وثيقة  مع اإلشارة إىل أنها تع  كامل

ي الثانوي، كما يمنح وثيقة نجاح نهائية  لصف  لنجاح  وثيقة  الثالثة للسنة الثانية عىل أنها  
بعد إكماله )إتمام(  الثان 

ي حال وجود مواد تعير )حمل أو رسوب(  و  ،لمتطلبات التخرج
 به ف 

ً
 بمواد النجاح موضحا

ً
أكاديميا  

ً
يمنح سجل

 المواد المتبقية عىل تخرجه. 

اف عىل تطبيق هذ .9 المناسبة لإلش  للتقويم والقبول بوضع الخطط  العامة  الميدان ه اإلجراءات  تقوم اإلدارة  ي 
ف 

 كلما استلزم األمر.   ا وتحديث فقراته، وجمع ودراسة المالحظات الواردة ا وتبليغه
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ي 
 الفصل الثان 

 أنواع االختبارات
 

 :  تصنف االختبارات عىل النحو التاىلي
: االختبارات الشفوية.     

ً
 أوال

: االختبارات العملية      
ً
 )اختبارات األداء(. ثانيا

: االختبارات التحريرية وتصنف إىل:     
ً
 ثالثا

 االختبارات المقالية.  ➢

 . )االختبارات ذات اإلجابة المنتقاة(  االختبارات الموضوعية ➢

 
ا
 االختبارات الشفوية: : أول

إىل معرفة مدى فهم   نفسها؛ تهدفبالطريقة    نها شفوية، وُيطلب منه اإلجابة عتلقر عىل الطالب بطريقة  أسئلة  
ات االختبارات الشفوية ما يىلي المطلوبة، الطالب للمادة الدراسية وقياس تحقق األهداف 

 : ومن ممير 
ي ال .1

ي تساهم ف 
 والمحادثة. كشف عن قدرة الطالب عىل النطق والتعبير اللفظ 

ي تساعد المعلم  .2
 التعرف عىل نواحي القوة والضعف لدى طالبه عن طريق متابعة الحوار والنقاش معهم.  ف 

خالل مناقشة   نيستطيع الطالب أن يتلقر تغذية راجعة فورية حيث يستطيع التعرف عىل اإلجابة الصحيحة م .3

 المعلم له، أو لزمالئه اآلخرين. 

ام آراء اآلخرين. تنمي لدى الطالب مهارات اجتماعية مثل: مهارات  .4  التواصل والحوار واحير

5.  : ي
 يراىع عند صياغة األسئلة الشفوية اآلنر

بوية بحي فيشتق السؤال من األهدا . أ  .  ثالير  تغظي األسئلة جميع عناض الموقف التعليمي

ية المطولة؛ بحيث يتضمن السؤال فكرة واحدة  . ب يصاغ السؤال بشكل موجز ومختض يخلو من الجمل التفسير

 بعبارات واضحة ومفهومة.  محددة تصاغ

تتضمن مستويات معرفية متعددة تبدأ من مستوى المعرفة والفهم ومنها إىل    ثتنوع األسئلة وتدرجها بحي  . ت

 مهارات التفكير العليا. 

أو   . ث ي تكون فيها اإلجابة بنعم 
التر النوع من األسئلة يدفع الطالب إىل   ال؛ االبتعاد عن األسئلة  حيث إن هذا 

 اإلجابة. تخمير  

 االختبارات العملية )اختبارات األداء(: : ا ثاني  
ي المادة، حيث تعتمد عىل  

 ما اختبارات تقيس أداء الطالب بهدف التعرف عىل بعض الجوانب العملية واألدائية ف 
ي الواقع هيقدم 

: و ، الطالب من أداء عمىلي ف  ات االختبارات العملية ما يىلي
 من ممير 

المعرفيةباالمرتبطة  األهداف  تقيس   .1 األهداف  جوانب  بعض  وكذلك  الحركية،  التحليل    : )مثل  لمهارات 

  . والتطبيق( 

ي نحتاج فيها إىل قياس األداء   .2
ي المجاالت التر

 ف 
ً
ي قياس التحصيل الدراسي وخصوصا

تساند االختبارات التحريرية ف 

 . الفعىلي للمهارات

ي يراىع عند صياغة أسئلة اختبارات األداء  .3
 : اآلنر

 تحديد الهدف الذي سيالحظه المعلم، وتحديد كيفية قياس هذا الهدف.  . أ 

 ا للنجاح. تحديد سقف ألداء الطالب يمثل معيارً  . ب

ي يريد المعلم اختبار الطالب بها إىل مكوناتها ليسهل قياسها.  . ت
 تحليل المهارة التر

 قو  يُ  . ث
ُ
ت بطاقة مالحظة  باستخدام  الطالب   م 
 
المعايير  ض فيها  الممن  إتقان واجتياز  قرر  المرتبطة بمستويات 

 .  الدراسي

.  . ج ا شاملة لموض  وعات مقرر الفصل الدراسي
ً
 تحتوي البطاقات أسئلة متنوعة ومتكاف   ئة كًما وكيف

كتب األسئلة عىل وجه واحد فقط من البطاقات.  . ح
ُ
  ت
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 الضوابط اإلجرائية لالختبارات الشفوية والعملية: 
جرى   .1

ُ
ي األسبوع الذي يسبق بدء االختبارات التحريرية لنهاية ت

االختبارات الشفوية/ العملية للطالب بالتعليم العام ف 

 . ، وتكون ضمن اليوم الدراسي كل فصل دراسي 

/ الشفوي(  .2  )العمىلي
ي تتساوى فيه درجة التحرير و   ؛ُيجرى االختبار التحريري للمادة ذات الجانبير 

مع العمىلي    يالتر

ة    ( العمىلي   / الشفوي) عن الدرجة المخصصة    يتقل فيه درجة التحرير  أو  هي والشف ختبارات الشفوية/  اال خالل فير

 . العملية

عد البطاقات لكل مادة من المواد الشفوية قبل موعد االختبارات بمدة كافية، وتسلم إىل إدارة المدرسة مع إعداد  .3
ُ
ت

ي البطاقات مو 
 نموذج شامل إلجابات جميع األسئلة الواردة ف 

ً
 عليها الدرجات الكلية والجزئية.  ضحا

ي المدرسة بتهيئة أماكن لجان االختبارات الشفوية والعملية والمواد ذات الجانبير  والتنسيق  .4
تقوم لجنة االختبارات ف 

ي وقت مناسب، ويزود كل طالب بصورة من الجدول وفق 
بير  معلمي المواد لوضع الجداول المنظمة لها وإعالنها ف 

. تنظيم   مخصص لذلك بما ال يتعارض مع الحصص الدراسية، ودون التأثير عىل سير الجدول الدراسي اليومي

ي متابعة   .5
كان ف  المادة بحيث يشير َمير  للمادة أحدهما معلم الصف/ 

ِّ
الطالب من قبل لجنة مكونة من معل ُيختير 

المدرسة تكليف معلم آخر من معلمي    الطالب، وإذا تعذر تكوين لجنة فيختير الطالب من قبل معلم المادة، ولمدير 

 التخصص عند الحاجة. 

م المعلم .6 . و يلير   ن بالموعد المحدد لبدء االختبارات كل يوم دون التأثير عىل سير الجدول الدراسي اليومي

ي االختبار ي .7
ي حالة حدوث عارض يمنع الطالب من االستمرار ف 

 العارض. جدول له موعد آخر بعد زوال ف 

ا .8 ه الدال عىل ُيراىع عدم االلير   بتعبير
م بحرفية نموذج اإلجابة، وُيقبل من الطالب كل اإلجابات الصحيحة، وُيكتق 

 المطلوب، ويستثت  من ذلك اآليات القرآنية ونصوص الحفظ. 

 مناسبة.   ُيراىع عدم مقاطعة الطالب أثناء قراءته وإجابته، ويتم تنبيهه عندما ُيخظ  بإشارٍة تربوية .9

قدر درجة الطالب بدق .10
ُ
ي النموذج توزي    ع الدرجة   ينة وحرص شديد ت

ا، وُيوضح ف 
ً
وفق نموذج اإلجابة المعد مسبق

ي الكشف المعد لذلك. 
ة ف  رصد مباش 

ُ
 وجزئياتها، وت

إلخ(   .11  ... إجابة  ونماذج  أسئلة  من  بها  يتعلق  ما  فيها  )ُيوضع  العملية  الشفوية/  لالختبارات  خاصة  ملفات  إعداد 

 الحاجة. رجوع إليها عند وُيحتفظ بها لدى إدارة المدرسة لل

، ويسلم إدارة المدرسة نسخة  تقارير ونتائج الطالب وكل ما يتعلق بالتقويم من هذا النوعمسؤول عن حفظ  المعلم   .12

 . منها 

 
 
 ا: االختبارات التحريرية: ثالث

ي نهاية  
قدم للطالب عىل هيئة أسئلة مكتوبة  الوحدة أو الفصل الدراسي يراد بها تقويم التحصيل الدراسي ف 

ُ
صاغ ، وت

ُ
ت

وط محددة، ويطلب .   ،منهم اإلجابة عنها كتابة  وفق ضوابط وش   ثم تصحح من قبل المعلم أو مجموعة من المعلمير 
 
 
 صنف هذا النوع من االختبارات إىل:  ي

 االختبارات المقالية.  ➢

                 . االختبارات ذات اإلجابة المنتقاة( ) الموضوعية االختبارات  ➢

 تحديد نوع االختبار المناسب عىل طبيعة المادة واألهداف التعليمية المراد قياسها.  وتعتمد عملية
 

 االختبارات المقالية:  ➢

 أو مشكالت م 
ً
 لمعطيات   نها ع  حددة، وتتفاوت إجابة الطالبأسئلة تعرض أفكارا

ً
من سطر واحد إىل عدة صفحات تبعا

ات هذا النوع من األسئلة م، السؤال وحجم اإلجابة :  ا ومن ممير   يىلي
وصياغتها   . أ  األفكار  وترتيب  التعبير  عىل  الطالب  قدرة  لقياس  وتصنيفها  تستخدم  عناضها  وربط  وتنظيمها 

اكتساب  ،الخاص  بأسلوبه مدى  عىل  التعرف  خاللها  من  عىل   معرفيةلمستويات  ه  ويمكن  القدرة  مثل  عليا 

 ما تبدأ أسئلتها   الوصف والتحليل والتفسير واالستدالل
ً
ا واالستنباط والنقد وإبداء الرأي وإصدار األحكام، وكثير

ها.  ح، علل، قارن، وضح ناقش ... وغير  بكلمات مثل: صف، اذكر، اش 

ي االختبار تقلل  . ب
ي اإلجابة.  ال ، و من احتمال إمكانية الغش ف 

  تسمح بالتخمير  ف 

ي التعبير عن االستجابة.  . ت
 تمنح الطالب حرية ف 
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: تصاغ و   بطريقتير 
عِظي للطالب حرية  أسئلة مقالية ذات إجابة مستفيضة أو حرة   . أ 

ُ
تحديد طبيعة إجاباته ومداها )غير محددة( ت

ح والتحليل والتقويم.  ي الش 
 مما يتيح له الفرصة إلظهار مهاراته ف 

ة(  . ب    أسئلة مقالية ذات إجابة محددة )قصير
ً
ضمون  حديد معتمد عىل تا عىل اإلجابات المطلوبة وتتضع قيود

ي خمسة أسطر، عدد، عرف، علل(.  سؤالال
ي أضيق الحدود، مثل: )حدد إجابتك ف 

 المطلوب ف 

ي  عند صياغة االختبار المقاىلي  ويراىع
 : اآلنر

ي يراد قياسها.  . أ 
 تحديد األهداف التر

ي سؤال واحد. ع . ب
 دم كتابة أسئلة تتناول موضوعات عدة ف 

ي كتابة السؤال. تحديد نوع العمليات العقلية المراد من الطالب  . ت
ي اإلجابة قبل البدء ف 

 استخدامها ف 

، بير   . ث  ...(. ، كتابة السؤال بصيغة محددة بحيث يبدأ بكلمات محددة مثل: )وازن، وضح، مير 

ي تشتمل عليها.  . ج
 توضيح حدود االختبار؛ وذلك بتوضيح طول اإلجابة المرغوبة والدرجة المستحقة لها والنقاط التر

 جميع أسئلة االختبار.  عنة تقدير الزمن الالزم لإلجاب . ح

 : االختبارات ذات اإلجابة المنتقاة( )  الموضوعيةاالختبارات  ➢

المنتقاة  تسم   ة، وإجاباتها محددة، و االختبارات ذات اإلجابة  لها قصير تكون االستجابة  ي 
التر بها االختبارات  يقصد 

حيث يقوم الطالب باختيار اإلجابة الصحيحة من بير  عدة بدائل أو يضع إشارة عىل العبارة الصحيحة أو يكمل جملة  
 أو عبارة ناقصة.  

 عدة أنواع من أهمها:  ولألسئلة الموضوعية
 أسئلة الصواب والخطأ.  .1

 إكمال الفراغ.  ةأسئل .2

 االختيار من متعدد.  ةأسئل .3

 الربط )المزاوجة(.  ةأسئل .4

ح موجز   كل نوع: لوفيما يىلي ش 
 الصواب والخطأ:  ةأسئل .1

، ُيطلب فيها من الطالب أن يستجيب   تصاغ هذه األسئلة عىل شكل عبارات تقريرية تتألف من جملة واحدة أو أكير
ات هذا النوع من األسئلة ما يىلي ، خطأ بإحدى إجابتير  محتملتير  فقط إما صواب أو 

 : ومن ممير 
المسلمات والفرضيات وبير  المصطلحات الصحيحة   تقيس قدرة الطالب عىل التميير  بير  الحقائق واآلراء وبير   . أ 

 وغير الصحيحة. 

 الحفظ والتذكر. و  فالمرتبطة بالتعر تستخدم لقياس نواتج التعلم  . ب

 سهولة التصحيح.  . ت

 موضوعية التقييم.  . ث

 . تغظي جميع أجزاء المنهجبحيث  ؛الشمولية النسبية . ج

 سهولة الصياغة.  . ح

ي مراعاة المعايير اآلتية: 
 عند إعداد أسئلة الصواب والخطأ ينبغ 

 تضمير  العبارة أو السؤال فكرة واحدة فقط.  . أ 

.  . ب
ً
 أو خاطئة تماما

ً
 صياغة العبارة بإحكام بحيث تكون صحيحة تماما

ي تحتوي عىل  . ت
. تجنب العبارات التر ي

ي بقدر اإلمكان وإذا لزم األمر لذلك فإنه يتحتم إبراز كلمة النق 
 النق 

 عدم تميير  العبارات الصحيحة؛ كأن تكون أطول من العبارات الخاطئة بشكل مستمر، والعكس كذلك.  . ث

 ا لعدد األسئلة الخاطئة، ولكن دون مطابقة تامة. يفضل أن يكون عدد األسئلة الصحيحة مقاربً  . ج

ي تسلسل اإلجابات ترتب   . ح
يكون هناك نمط معير  ف  بحيث ال  ؛  ي

الصحيحة والخاطئة بشكل عشوان  العبارات 

  الصحيحة والخاطئة. 
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ي المعلومات وليس عىل ألغاز لغوية.   . خ
 عىل خطأ ف 

ً
ي أن يكون الخطأ مبنيا

 عندما تكون العبارة خاطئة ينبغ 

ي ) تجنب استخدام كلمات التعميم مثل:  . د 
 ، ...(.  ء كل، جميع، ال أحد، ال س 

ي تدل عىل الكم مثل . ذ 
 (. ... ، ا غالبً  ،كثير )  : تجنب الكلمات التر

 أسئلة إكمال الفراغ:  .2

أسئلة أو عبارات ناقصة تتطلب كتابة كلمة أو أكير لتصبح كاملة المعت  ومفيدة، وقد تكون هذه الكلمة )أو الكلمات(  
: ومن ، مختارة من ضمن مجموعة كلمات معطاة أو من الذاكرة  ات هذا النوع من األسئلة ما يىلي

 ممير 
ي اإلجابة. أ تقلل من  . أ 

 ثر التخمير  ف 

ي المرتبط بالتذكر والفهم.  . ب
ي المستوى المعرف 

 يقيس هذا النوع من األسئلة مخرجات التعلم ف 

ي مراعاة 
ي عند صياغة أسئلة إكمال الفراغ ينبغ 

 : اآلنر
 إال بالكلمة المطلوبة لملء الفراغ.  نها بة عاإلجاحكام؛ بحيث ال يمكن صياغة العبارة الناقصة والسؤال بإ . أ 

ي قد تؤدي إىل غموض السؤال وبالتاىلي تنوع اإلجابات.  . ب
 أال تحتوي العبارة عىل عدد كبير من الفراغات التر

ي اإلبقاء عىل ما يحدد المطلوب فيها.  . ت
 عند حذف الكلمات الرئيسة من العبارة ينبغ 

ي ذهن الطالب. يكون الفراغ قرب نهاية العبارة،  . ث
 لتوضيح المطلوب ف 

 أسئلة االختيار من متعدد:  .3

ي تتضمن عدة حلول 
مجموعة من األسئلة تتكون من جذر السؤال الذي يطرح مشكلة محددة، وبدائل اإلجابة التر

ي البدائل خاطئة وتعرف بالمشتتات، أو أن تكون البدائل كلها  
بديلة حيث يوجد منها إجابة صحيحة واحدة فقط وبافر

ها صح  صحة من غير
: ، يحة ومنها إجابة واحدة أكير ات هذا النوع من األسئلة ما يىلي

 ومن ممير 
التنظيم والربط واالستنتاج  . أ  التفكير واكتساب مهارات  تنمية  إمكانية قياس مستويات عقلية عليا متعددة مثل: 

 وحل المشكالت. 

 أقل عرضة للتخمير  عند مقارنتها بأسئلة الصواب والخطأ.  . ب

 ا. ا أو آليً حيح سواء كان التصحيح يدويً سهولة التص . ت

ي حيث يسهل تحليل نتائجها ورصد نقاط القوة والضعف عند الطالب، كما مناسبتها ألنظمة التقويم اإل . ث
ون  لكير

ة فور انتهاء االختبار.   يمكن توزي    ع الدرجات بسهولة ورصدها مباش 

ي 
 : اآلتية مراعاة المعايير عند صياغة أسئلة االختيار من متعدد ينبغ 

 معايث  متعلقة بجذر السؤال: 
ة بشكل مناسب، واحتواء جذر  . أ   ل. السؤال عىل الجزء األكير من السؤا أن تكون البدائل قصير

ي للعبارات من المادة الدراسية المقررة تجنب . ب
 . نقل النص الحرف 

ة قبل قراءة  . ت  بحيث يستدل الطالب عىل اإلجابة مباش 
ً
أن يحتوي جذر السؤال عىل مشكلة محددة وواضحة تماما

 البدائل. 

ي جذر السؤال.  . ث
كة بير  بدائل اإلجابة ف 

 وضع الكلمات المشير

ي السؤال، وإذا لزم األمر  . ج
ي ف 
. تجنب صيغة النق  ي

 فالبد من إبراز كلمة النق 

ي جذر السؤال.  . ح
 إذا كانت الفقرة متعلقة بتعريف مصطلح معير  فمن األفضل وضع المصطلح ف 

 الفصل بير  جذر السؤال وبدائله بمسافة معقولة.  . خ

 معايث  متعلقة بالبدائل: 
ي محتواها ومرتبطة بمجال المشكلة.  . أ 

 أن تكون كل البدائل متجانسة ف 

 . عىل األخطاء الناشئة من نقص المعلومات  مبنية البدائلأن تكون  . ب

تكون    . ت تالعبً   البدائلأن  وليس  باالختبار  المعنيير   الطالب  لدى  الحدوث  ة  وكثير وشائعة  ومقبولة  ي معقولة 
ف  ا 

 األلفاظ. 

 

 

 



 11                                                                                                      ـه1444 أنظمة وإجراءات االختبارات

 

ي البدائل معروفة كلها لدى الطالب.  ةأن تكون لغة البدائل سهل  . ث
 وواضحة والمصطلحات المستخدمة ف 

 لجذر السؤال . ج
ً
 لغويا

ً
  وتجنب االرتباطات اللفظية بير  جذر السؤال واإلجابة الصحيحة.   ، أن يكون كل بديل مناسبا

 أال تكون اإلجابة الصحيحة أطول )أو أقض( من البدائل الخاطئة بشكل مستمر.  . ح

ي  . خ
 قد تؤدي إىل التعرف عىل اإلجابة الصحيحة أو استبعاد البدائل الخاطئة.  تجنب العالمات التر

التقليل من استخدام عبارة "جميع اإلجابات السابقة صحيحة" أو عبارة "جميع اإلجابات السابقة خطأ" من بير   . د 

ي اإلجابة. 
 البدائل ألن ذلك يزيد من احتمالية التخمير  ف 

   . ذ 
ً
 أن توزع اإلجابة الصحيحة عىل المواقع المختلفة للبدائل توزيعا

ً
، فال توضع اإلجابة   ،متساويا ي

ولكن بشكل عشوان 

ي الموضع )أ( أو )ب(... 
 ف 
ً
 كأن تكون، مثل

ً
ي موضع ثابت دائما

ي جميع األسئلة. إالصحيحة ف 
 لخ، ف 

.  . ر 
ً
 أن يكون من بير  البدائل بديل واحد فقط صحيحا

 جاذبة وتستثير قدرات الطالب أثناء االستجابة عليها.  أن تكون البدائل . ز 

ي أما البدائل فتكتب بالحروف األبجدية  السؤاليكتب رقم  . س  . بالعدد الحسانر

 أيفضل  . ش
 
. عدد البدائل عن أربعة للتقليل من أثر  تقل ال  التخمير 

 ا. ا وليس أفقيً ترتب البدائل عموديً يفضل أن  . ص

 أسئلة الربط والمزاوجة:  .4

ي  تتكون  
ات أو المقدمات، أما العمود الثان  أسئلة الربط والمزاوجة من عمودين متوازيير  يتضمن العمود األول المثير
ي السؤال

، فيتضمن االستجابات أو النتائج، وُيطلب من الطالب الربط بير  المجموعتير  عىل أساس معير  وُيوضح ذلك ف 
ات هذا النوع من األسئلة:   ومن ممير 

ة من  . أ  ة. قياس كمية كبير ة زمنية قصير
ي فير

 الحقائق المتجانسة ف 

 مناسبة لقياس قدرات الطالب المتعلقة بذكر الحقائق والتعميمات والمفاهيم العلمية.  . ب

 تعظي درجات ثبات جيدة.  . ت

ي مراعاة 
ي عند إعداد أسئلة الربط والمزاوجة ينبغ 

 : اآلنر
ي محتواها ومرتبطة بمجال المشكلة.  . أ 

 أن تكون كل البدائل متجانسة ف 

 كون الكلمات أو العبارات أو المصطلحات المستخدمة متجانسة. أن ت  . ب

ة.  . ت  أن تكون العبارات وبدائلها المقابلة لها قصير

.  . ث
ً
 منطقيا

ً
 أن تكون البدائل مرتبة ترتيبا

عدد  . ج زيادة  ي 
ينبغ  متطابق حيث  المقابلة غير  المجموعة  وعبارات  األساسية  المجموعة  عبارات  يكون عدد  أن 

 المجموعة المقابلة عن عدد عبارات المجموعة األساسية. عبارات 

 ، ...( وقائمة اإلجابات باألحرف )أ، ب، ج، ...(. 3،2،1تصنف قائمة العبارات باألرقام )  . ح

ي صفحة واحدة حتر ال يتشتت انتباه الطالب أثناء اإلجابة.  . خ
 تدرج أسئلة الربط والمزاوجة ف 
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 لثالفصل الثا

 مواصفات االختبار الجيد
 

ي االختبار 
: ؛ هناك مواصفات أساسية ال بد أن تتوفر ف   ليؤدي الغرض منه عىل الوجه المطلوب ومن أهمها مايىلي

 

 
ا
 : الصدق : أول

ورة   عد لقياسه وصمم ألجلهين  أيشير مفهوم الصدق إىل ض 
ُ
عالية االختبار بدرجة    تصفي، ولكي  قيس االختبار ما أ

: صدق من ال ي
 يراىع اآلنر

ي يقيسها.  . أ 
 أن يمير  بير  جوانب القدرة التر

ي يقيسها والقدرات األخرى.  . ب
 أن يمير  بير  القدرة التر

 : الثبات ا: ثاني  
الدرجات عند تكرار تطبيق االختبار أو صور مكافئة له عىل المجموعة نفسها أو مجموعة  أخرى يقصد به استقرار  

ي الصفات
 ويؤثر عىل ثبات االختبار العوامل التالية: ، من األفراد مشابهة لها ف 

 كلما زاد طول االختبار زاد ثباته . أ 
ً
 وممثل

ً
 لجميع األهداف المراد قياسها.  ؛ بحيث يكون االختبار شامل

 ي . ب
ً
 قل ثبات االختبار إذا كانت األسئلة سهلة جد

ً
 ا.  ا أو صعبة جد

 . موضوعية التصحيح ترفع من ثبات االختبار  . ت

ي اإلجابة.  . ث
 االستقاللية بير  فقرات االختبار بحيث ال ترتبط الفقرات مع بعضها البعض ف 

 عن األسئلة. ا للطالب المتوسط كي يجيب بحيث يكون وقت االختبار كافيً  ؛مراعاة عامل الزمن . ج

 
 
 :  الموضوعية ا: ثالث

ي عدم تأثر نتائج المفحوص بذاتية المصحح أو شخصيته،
وبالتاىلي فإن الدرجة ال تتغير بتغير المصحح أو من   تعت 

: ، و يقوم بالتطبيق  ي
ي مراعاة اآلنر

ي االختبار ينبغ 
 من أجل تحقيق الموضوعية ف 

. أن تكون فقرات  الوضوح:  . أ   االختبار وتعليمات االختبار واضحة وغير خادعة وال تحتمل أكير من معت 

   الشمول: أن تكون األسئلة ممثلة لمختلف أجزاء المقرر بحيث . ب
ً
لألهداف التدريسية المراد   يكون االختبار شامل

 قياسها. 

 كلما كانت األسئلة من النمط الموضوىعي كان ذلك أفضل.  . ت

 العدالة:  ا: رابع  
ي االعتبار عند أن تكون 

 ف 
ً
فقرات االختبار متناسبة مع المستوى العام للطالب، وأن تؤخذ ظروف الطالب جميعا

 لكل الفئات دون تفضيل لفئة عىل أخرى. 
ً
 إعداد االختبار وتطبيقه، بحيث يكون مناسبا

 الواقعية:  ا: خامس  
تطبيق   عند  يكون  االختبار  ُيراىع  الظروف  أن  حدود  ي 

المتاحةف  الوقت   ،واإلمكانات  مع  طوله  يتناسب  وأن 
 المسموح به لتطبيقه. 

 سهولة التطبيق:  ا: سادس  
 أمام تحقيق الموضوعية والثبات والصدق و قد يؤدي إىل انخفاض درجة الطالب. 

ً
عد صعوبة التطبيق عائقا

ُ
 ت
 سهولة التصحيح و التعامل مع الدرجات:  ا: سابع  

ي 
ي  األخذ    ينبغ 

الطابع توزي    ع  طريقة    االعتبار ف  ذات  االختبارات   
ً
االختبار وخصوصا فقرات  إعداد  عند  الدرجات 

حدد إجابات أسئلة االختبار ، و ألن قيمة االختبار تقل عندما تكون طريقة توزي    ع الدرجات معقدة  ؛المقاىلي 
ُ
ت عندما 

 . دقيقة  نتائجعىل تحقيق  للمصحح، أو يزود بمفتاح للتصحيح، فإن ذلك يسهل من طريقة التصحيح ويساعد 
 
 
:  ا: ثامن  التميث  

قادرً  االختبار  يكون  أن  بذلك  التالميذ يقصد  بير   الفردية  الفروق  عن  الكشف  من حيث   والتميير    ،ا عىل  بينهم 
 .  المستوى الدراسي
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 رابعالفصل ال

 بناء االختبارات وإجراءات تطبيقها
                                              

تب عليها من   -تمر عملية بناء االختبار   بمجموعة من الخطوات األس             اس            ية   -جراءات مرتبطة بتطبيقه  إوما يير
ي عىل المعلم اإللمام بها كي 

ي ينبغ 
يتمكن من إعداد وتطبيق اختبارات تتس م بمواص فات االختبار الجيد، وفيما يىلي والتر

 عرض لهذه الخطوات: 
 
ا
 : تحديد الهدف من االختبار: أول

تب عىل هذا الهدف  عىل المعلم قبل أن يبدأ بإعداد االختبار أن يحدد الهدف الالزم منه بدقة متناهية لما سيير
ي يوضع من أ

ة ومتباينةمن نتائج، فاألهداف التر توجيه عملية التعليم والتعلم، وقد يكون وتضبط    جلها االختبار كثير
الهدف منه قياس تحصيل الطالب بعد االنتهاء من دراسة جزء محدد من المنهج الدراسي أو االنتهاء من وحدة دراسية 

كيب فإذا لم يحدد المعلم   ، أو الفهم، أو التطبيق، أو التحليل،ذكر معينة، أو قياس مستويات معرفية مرتبطة بالت أو الير
ي وضع من أجلها. 

 أهدافه بوضوح لن يحقق االختبار النتائج التر
 ا: صياغة األهداف التعليمية بصورة سلوكية إجرائية: ثاني  

ي سلوك المتعلم، والذي يمكن تقويمه بعد مرور 
يعرف الهدف السلوكي بأنه التغيير المرغوب فيه والمتوقع حدوثه ف 

ة تعليمية معينة، ويتم   تحديد نواتج التعلم من خالل صياغة تلك األهداف صياغة إجرائية محددة بعيدة المتعلم بخير
ي و   ،عن الغموض والتعميم بطريقة يسهل مالحظتها وقياسها 

 من توفر الخصائص التالية ف 
ّ
لتحقيق هذا الغرض البد

 األهداف: 
 يجب أن تصف عبارة الهدف سلوك المتعلم وأداءه الذي ُيستدل منه عىل تحقيق الهدف.   . أ 

 أن تصف نواتج التعلم ال النشاطات التعليمية.  . ب
.  . ت

ً
 واحدا

ً
ا  أن تكون عبارة الهدف واضحة الصياغة ال تقبل إال تفسير

 للمالحظة والقياس. أن يصف   . ث
ً
 أداًء قابل

".   . ج ي
 أن يشتمل عىل الحد األدن  لألداء المقبول "المعيار الكمي والكيق 

 "غير مركب" بمعت  أن كل عبارة منه تتعلق بعملية واحدة فقط.  . ح
ً
 أن يكون الهدف بسيطا

 أن تكون األهداف واقعية قابلة للتحقيق.  . خ
ي لكل هدف من األهداف التعليمية وكل عنض   وبناء عىل ذلك يتم إعداد جدول المواصفات الذي يعكس الوزن النستر

و   ، الدراسي المحتوى  ) من عناض  بلوم  تناولت Bloom`s Taxonomyتعد مصفوفة  ي 
التر التصنيفات  أشهر  ( من 

ي الم
 ف 
ً
ها استخداما بوي، ويتضمن تصنيف بلوم العقىلي مجموعة من المجاالت يداناألهداف التعليمية وأكير  : الير

ي تؤكد نواتج التعلم المرتبطة بالمعرفة والفهم واالستيعاب والتطبيق   المجال . أ 
: ويشمل األهداف التر ي

 ،المعرف 
كيب ،والتحليل  والتقويم.  ،والير

: ويشتمل عىل األهداف والنواتج المرتبطة بالمشاعر والميول واالتجاهات.  . ب ي
 المجال االنفعاىلي الوجدان 

ويتضمن   . ت  : الحركي النفسي  ها، المجال  وغير والسباحة  والرسم  الحركية كالكتابة  بالمهارات  المتعلقة  األهداف 
المجاالت  و  بهذه  العناية  التعليمية الثالثة  يجب  األهداف  تحديد وصياغة  البعض   عند  لبعضها  متممة  ألنها 

ي شخصية الطالب
   . وتتفاعل ف 

 
 
 تحليل محتوى المادة الدراسية: ا: ثالث

ي  تهدف عملية تحليل المحتوى إىل ت
ي بناء االختبار من خالل إعداد قائمة بالموضوعات التر

حقيق الشمول والتوازن ف 
 : ، ويشمل تحليل المحتوى العناض اآلتيةيشتمل عليها المقرر الدراسي 

ء من التفصيل    إىل وحدات، أو عناض، أو أقسام.   . أ  ي
 تحليل الموضوعات الرئيسة للمنهج    بس 

 اختيار عينة ممثلة لجميع جوانب المحتوى.  . ب
 إعداد األهداف السلوكية.  . ت
  تابة األسئلة المناسبة لقياس تحققها. ك . ث
 بناء االختبار من هذه األسئلة.  . ج
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 المواصفات: ا: إعداد جداول رابع  
مخطط تفص       يىلي يحدد محتوى االختبار ويربط محتوى المادة الدراس       ية باألهداف التعليمية الس       لوكية ويبير  الوزن 

ي الذي يعطيه معلم المادة لكل موض            وع من الموض            وعات المختلفة، واألوزان النس            بية لألهداف المعرفية  النس            تر

ي مس   توياتها المختلفة
ي )األهداف( ويتض   من البعد جدو ؛ يبت  عىل ش   كل الس   لوكية ف 

ي البعد يتض   من البعد األفقر
ل ثنان 

 الرأسي )موضوعات المحتوى(، ثم تحديد األوزان النسبية )األهمية النسبية( لبعدي الجدول. 

 قواعد بناء جدول المواصفات: 
.  . أ   تحليل المحتوى الدراسي لوحدات المقرر الدراسي

 تحديد مجاالت التقويم ومهاراتها الفرعية.  . ب

 وزن كل وحدة دراسية من خالل:  تحديد  . ت

 عدد األهداف الدراسية.  -

 عدد الصفحات.  -

 عدد الحصص.  -

:  . ث  تحديد وزن كل مجال من مجاالت التقويم، وذلك من خالل إحدى الطريقتير  اآلتيتير 

 الطريقة األوىل: 
ي 
به ف  ي الوحدة الدراس   ية )الفص   ل أو الموض   وع( ثم قس   مته عىل العدد الكىلي ألهداف المقرر وض 

إيجاد عدد األهداف ف 
 (100 .) 

 الطريقة الثانية: 
إيجاد عدد صفحات الوحدة الدراسية )الفصل أو الموضوع( ثم قسمته عىل العدد الكىلي لصفحات الكتاب أو )الفصول  

ي 
به ف   (. 100) أو الموضوعات( وض 

   ا: تحديد نوع األسئلة وعدد فقرات االختبار وترتيبها: خامس  
 . تعتمد عملية تحديد نوع األسئلة عىل طبيعة المادة واألهداف التعليمية المراد قياسها  .1

ي مراعاة الجوانب اآلتية:  .2
 عند تحديد عدد فقرات االختبار ينبغ 

 عامل الزمن.  . أ 

 نوع أسئلة االختبار.  . ب

 فقرات.  4-3قياس كل مفهوم عن أال تقل عدد فقرات  . ت

ي مراعاة الجوانب اآلتية:  .3
 عند ترتيب أسئلة االختبار ينبغ 

ا وفقرات نوع الفقرة: وذلك بتجميع الفقرات من النوع نفسه معا، كأن توضع فقرات الصواب والخطأ معً  . أ 

 ا، وهكذا. اإلكمال معً 

ي تغظي الموضوعات . ب
 المتشابهة معا.  موضوع الفقرة: ويكون ذلك بتجميع كل الفقرات التر

ي تقيس الهدف نفسه مع بعضها.  . ت
 الهدف السلوكي للفقرة: حيث ترتب الفقرات التر

ي المجموعة الواحدة من األسهل إىل األصعب.  . ث
 صعوبة الفقرة: وذلك بأن تتدرج الفقرات ف 

 حسب نوع الفقرة  ،تداخل بير  الجوانب السابقة  هناك .4
ً
ثم ترتب داخل   ،ولعل من األفضل أن ترتب األسئلة أوال

ي تتعلق بها الفقرة. 
 كل نوع بما يراىعي مستوى الهدف وموضوع المادة الدراسية التر

 

 ا: إعداد األسئلة ونماذج اإلجابة: سادس  
 بإعداد كافة أسئلة االختبارات، ونماذج اإلجابة وتسليمها قبل مواعيد االختبارات ير  المعلم  مدير المدرسة  ُيكلف .1

 يقل بوقٍت كاٍف 
ّ
 االختبارات النهائية. بدء أسبوعير  من  عن  عىل أال

  قبل وضع األسئلة  قد اجتماًعا  عىل مدير المدرسة أن يع .2
ً
ا يتضمن التأكيد   ؛يوقع عليه كافة المعلمير  ويحرر محض 

ي مضمونها ونصوصها عما هو  
ف  أسئلتهم  بعدم خروج  الدراسي عليهم  المقرر  ي 

األسئلة خالية من ف  تكون  وأن   ،

أو  ة  المباش  أو غير  ة،  المباش  أو اإلشارة  التأييد،  أو  التعاطف،  أو  الفكرية،  أو   التجاوزات  أو   التجويز  الثناء   اإلباحة 
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الفكرية ورموزها المتطرفة، أو تناولها لمفردات تمس الدولة ورموزها وثقافتها وقيمها  لألحزاب الدينية والتيارات  

 مسؤولية تامة أمام الجهات األمنية المختصة. 
ً
 األصيلة، وأن من خالف ذلك سيكون مسؤوال

ي إعداد األسئلة، أو   .3
ك ف  جة األوىل بالطالب ، أو تظريفها، أو االطالع عليها من له قرابة من الدر تصويرها ُيراىع أال يشير

ي إعداد األسئلة. 
 المراد وضع أسئلة االختبار لهم، أو من صدر بحقه قرار بمنعه من المشاركة ف 

 للضوابط التالية: ي .4
ً
 كلف المعلمون بإعداد أسئلة االختبار وفقا

 عن شية األسئلة مع مدير ال . أ 
ً
مدرسة، معلم واحد/ يقوم بإعداد أسئلة مادته ونموذج اإلجابة، ويكون مسؤوال

وكل إليه أمرها بحكم عمله 
ُ
 . وكل من أ

:  . ب  أكير من معلم/ يتم من قبل مدير المدرسة باالتفاق مع معلمي المادة االختيار بير 

مدير   ➢ مع  األسئلة   عن شية 
ً
ويكون مسؤوال يدرسه،  الذي  للصف  مادته  أسئلة  بإعداد  معلم  يكلف كل 

وكل إليه أمرها بحكم عمله.  
ُ
 المدرسة، وكل من أ

ك ➢ ونم  يشير األسئلة  إعداد  ي 
ف  يدرسونها  الذين  المادة  ون  امعلمو  ويعتير الدرجات،  وتوزي    ع  اإلجابة،  ذج 

وكل إليه أمرها بحكم عمله. 
ُ
 مسؤولير َ مع مدير المدرسة عن شية األسئلة، وكل من أ

ذج  امفيمن يقوم بإعداد األسئلة ون  الخيار مدير المدرسة  لعند وجود معلم له قريب من الدرجة األوىل فإن   . ت

   -اإلجابة  
ً
يراه مناسبا المدرسة  بير  معلم آخر   -  حسب ما  ي نفس 

أو مكتب   ف  التعاون مع مدرسة أخرى،  أو 

 مع معد األسئلة عن شية األسئلة.  ؛التعليم
ً
 بحيث يتم تسليم الظرف لمدير المدرسة ويكون مسؤوال

ف المختص أو  . ث ي األداء: يطلع عىل أسئلته المش 
مدير المدرسة للتأكد من اكتمال    المعلم حديث التخرج أو متدن 

ف مع المعلم ومدير المدرسة مسؤولير  عن شية األسئلة وكل   وط، وُيوضح له المالحظات، ويكون المش  الش 

وكل إليه أمرها بحكم عمله. 
ُ
 من أ

والنماذج  . ج للدورين،  نماذج األسئلة واإلجابة  المدرسة االطالع عىل  بنقله: عىل مدير  الذي صدر قرار  المعلم 

ِ عن شيتها. ال
ير 
َ
ي أعدها قبل إخالء طرفه، ويكون مدير المدرسة والمعلم مسؤول

 بديلة التر

الشؤون  .5 وكيل  بمشاركة  عليهم  ف  يش  الذين  المعلمير   أسئلة  وتحليل  دراسة  مختص  تربوي  ف  مش  يتوىل كل 

ي ملفه
ت والسلبيات لمعرفة اإليجابيا  ؛التعليمية، ويسلم لمدير المدرسة وللمعلم نسخة بالمالحظات تحفظ ف 

قو    ،لإلفادة منها عند إعداد المعلم ألسئلة االختبار وإجاباتها النموذجية القادمة
ُ
م األسئلة حسب المعايير الواردة وت

   : أدناه

 مدى ارتباط كل سؤال بالهدف الذي يقيسه.  . أ 

 مدى مناسبة االختبار للمحتوى العلمي للمادة.  . ب

لبة. مدى مناسبة االختبار للحصيلة اللغوية لدى  . ت
ّ
 الط

 . دقة وسالمة الصياغة اللغوية لألسئلة  . ث

6.  
ُ
: ت ي

 لآلنر
ً
 عد نماذج أسئلة االختبارات ونماذج إجاباتها وفقا

ي وحتر الثالث المتوسط: 
 للصفوف من الثالث االبتدان 
 النماذج المطلوب إعدادها: 

 ( درجة. 40درجاته من ) وتوزع ، أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي األول وبديله، مع نماذج اإلجابة ➢

ي وبديله، مع نماذج اإلجابة ➢
 ( درجة. 40وتوزع درجاته من ) ، أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثان 

 ( درجة. 40وتوزع درجاته من ) ، أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث، مع نماذج اإلجابة ➢

➢   : ، وتكون عىل النحو التاىلي ي
 أسئلة اختبار الدور الثان 

 ( درجة. 60وتوزع درجاته من ) ، مع نماذج اإلجابةوبديله وذج األول/ للفصل الدراسي األول النم •

ي وبديله •
/ للفصل الدراسي الثان  ي

 ( درجة. 60مع نماذج اإلجابة، وتوزع درجاته من )  النموذج الثان 

 رجة. ( د60النموذج الثالث/ للفصل الدراسي الثالث وبديله مع نماذج اإلجابة، وتوزع درجاته من )  •
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ي فصل أو فصلير  أو ثالثة فصول،  
ي الفصل الذي أكمل فيه؛ سواء كان إكماله ف 

*يسلم الطالب المكمل نموذج األسئلة ف 
ي أكمل بها الطالب. 

  مع مراعاة الزمن المخصص لالختبار حسب عدد الفصول التر
ي دليل توزي    ع درجات *يراىع عند إعداد أسئلة ونماذج اإلجابة للمواد ذات الجانبير  توزي    ع  

الدرجات المختلف الوارد ف 
 ـه. 1444المواد الدراسية وفق الئحة تقويم الطالب 

 المرحلة الثانوية 
 رات: قر نظام الم

 النماذج المطلوب إعدادها: 
➢  ،  ( درجة. 40وتوزع درجاته من ) ، للغائبير   هبديلو أسئلة اختبار نهاية كل مستوى دراسي

 ( درجة. 60وتوزع درجاته من ) ، المحمولة لكل مادة دراسيةأسئلة اختبار المواد  ➢

 نظام المسارات: 
 النماذج المطلوب إعدادها: 

 ( درجة. 40وتوزع درجاته من ) ، أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي األول، مع نماذج اإلجابة ➢

، مع نماذج اإلجابة ➢ ي
 ( درجة. 40وتوزع درجاته من ) ، أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثان 

 ( درجة. 40وتوزع درجاته من ) ، أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث، مع نماذج اإلجابة ➢

➢  : ، وتكون عىل النحو التاىلي ي
 أسئلة اختبار الدور الثان 

 ( درجة. 60النموذج األول/ للفصل الدراسي األول مع نماذج اإلجابة، وتوزع درجاته من )  . أ 

/ للفصل الدراسي  . ب ي
ي مع نماذج اإلجابة، وتوزع درجاته من )  النموذج الثان 

 ( درجة. 60الثان 

 ( درجة. 60النموذج الثالث/ للفصل الدراسي الثالث مع نماذج اإلجابة، وتوزع درجاته من )  . ت

➢  : ، وتكون عىل النحو التاىلي
 أسئلة اختبار التعير

 رجة. ( د100النموذج األول/ للفصل الدراسي األول مع نماذج اإلجابة، وتوزع درجاته من )  . أ 

ي مع نماذج اإلجابة، وتوزع درجاته من )  . ب
/ للفصل الدراسي الثان  ي

 ( درجة. 100النموذج الثان 

 ( درجة. 100النموذج الثالث/ للفصل الدراسي الثالث مع نماذج اإلجابة، وتوزع درجاته من )  . ت

ثالث . ث أو   ، دراسيير  )لفصلير   الممتدة  للمواد  الرابع/  وتوزع    ةالنموذج  اإلجابة،  نماذج  مع  دراسية(  فصول 

. 100درجاته من )   ( درجة لكل فصل دراسي

ي دليل توزي    ع درجات  
* يراىع عند إعداد أسئلة ونماذج اإلجابة للمواد ذات الجانبير  توزي    ع الدرجات المختلف الوارد ف 

 ـه. 1444المواد الدراسية وفق الئحة تقويم الطالب 

وط التالية: ُيراىع عند بناء   7  وإعداد األسئلة ونماذج اإلجابة المعايير والش 
عد لها أسئلة االختبارات.  . أ 

ُ
ي ت
 أهداف المرحلة التعليمية التر

ي يجري تقويمها.  . ب
 أهداف المادة الدراسية التر

 تطبيق جدول مواصفات كل مادة دراسية.  . ت

قويم؛ لتحقيق تقويم شامل  قياس األسئلة للمستويات العقلية العليا من فهم وتطبيق وتحليل وتركيب وت . ث

 للتحصيل والنمو المعرف ي، وأال تقتض عىل تقويم الحفظ واالستظهار فقط. 

ي األسئلة.  . ج
 وضوح ودقة األشكال المرسومة ف 

شمول األسئلة لوحدات المقرر الدراسي بشكل متوازن مع مراعاة التنوع، والمزاوجة بير  األسئلة المقالية   . ح

 والموضوعية. 

ي  . خ
ها.  وعدم بناء األسئلة عىل الملخصات، تجنب االعتماد ف  كير  عىل وحدات دراسية دون غير

 الير

صياغة األسئلة بلغة واضحة سليمة خالية من األخطاء اللغوية والمطبعية وأن تكون متوافقة مع النضج  . د 

 .  اللغوي للطالب وال تحتمل أكير من معت 

ا؛ بمعت  أ  . ذ 
ً
ال يتكون السؤال من عدة أجزاء يبت  كل جزء منها البعد عن األسئلة المركبة تركيًبا تراكمًيا معقد

ي اإلجابة عن األجزاء األوىل. 
ا للطالب إذا تعير ف 

ً
 عىل نتائج الجزء السابق مما يسبب إحباط
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ي تكون اإلجابة عنها مفتوحة كلًيا   . ر 
ي تحتمل عدة إجابات، أو التر

البعد عن األسئلة غير محددة اإلجابة، أو التر

  طالب. بحيث تستغرق معظم وقت ال

ي تقويم تحصيل الطالب ومكتسباته التعليمية  . ز 
كير  عىل الهدف األساس من االختبار والمتمثل ف 

مراعاة الير

ي والعلمي من ناحية أخرى؛ لذلك يجب أن تكون مناسبة لقدراته ونضجه  
ي والثقاف 

من ناحية، ونموه المعرف 

، وال تمثل تحدًيا له، وال تكون بالغة السهولة بحيث ال ت  ستثير قدراته العقلية. العقىلي

 أن تكون األسئلة مراعية للفروق الفردية بحيث يمكنها التميير  بير  المستويات المختلفة للطالب.  . س

المتوقعة والمقبولة، وتوزي    ع   . ش النموذجية واإلجابة  إعداد مفتاح لتصحيح االختبار يتضمن كتابة اإلجابة 

 ل
ً
مدى وضوح األسئلة ووجود إجابات محددة  الدرجات المستحقة عليها، ويمثل مفتاح التصحيح محكا

 لها. 

 . ذا لزم األمر إطريقة اإلجابة الصحيحة  البوجيهات توضح للطتضمير  ت . ص

ي القواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب )بأهمية المحافظة عىل شية األسئلة وعدم   . ض
التنبيه عىل ما ورد ف 

 أسئلة سابقة(. إفشائها أو التلميح بها بأي طريقة كانت أو تكرار 

ي الخطة الدراسية ؛ بحيث  مناسبة األسئلة للزمن المخصص الختبار كل مادة . ط
يحدد وفق عدد الحصص ف 

ي 
ي أدناه:    كما ف 

 الجدول الزمت 
 

 عدد الحصص وفق الخطة الدراسية م

* زمن االختبار  

ي وحتر  اال ثالث الالصفوف من 
بتدان 

متوسط الثالث ال  
 المرحلة الثانوية 

اوح حصصها ما بير  ) 1
ي تير

( حصة. 2     1المواد التر ( ساعة. 1)  ( ساعة ونصف. 1,5)   

ي عدد حصصها ) 2
( حصص. 4      3المواد التر ( ساعة ونصف. 1,5)  ( ساعتان. 2)   

ي عدد حصصها ) 3
( حصص فما فوق. 5المواد التر ( ساعتان. 2)  ( ساعتان ونصف. 2,5)   

ي  ➢
ي يكون فيها الجانب العمىلي نص        ف الدرجة أو أما بالنس        بة لالختبار التحريري ف 

المواد ذات الجانبير  التر
 أكير فيخصص له ساعة واحدة. 

ي   ➢
ي الدور األول، بحيث يكون اختبارها ف 

ي الزمن المخص        ص لها ف 
ي الدور الثان 

يخص        ص الختبار أي مادة ف 
ي فص     ل دراسي واحد أو فص     لير  أو 

ة واحدة، س     واء كان الطالب مكمال ف  ي االعتبار أن  فير
ثالثة، مع األخذ ف 

يس       لم الطالب أس       ئلة كل فص       ل دراسي عىل حده، ويمكن زيادة وقت اختبار الطالب حس       ب حاجته إن 
 . ي أكير من فصل دراسي

ي المادة ف 
 كان إكماله ف 

8   : ي
 االهتمام بورقة األسئلة من حيث اإلخراج، ويتضمن مراعاة اآلنر

 ع تدوين البيانات التالية أعىل ورقة األسئلة: تنظيم البيانات الخاصة برأس الصفحة، م . أ 
: ...  اسم المادة: ...   اسم المدرسة: ...  إدارة التعليم: ...  . ب : ...   القسم: ...  الصف الدراسي  الفصل الدراسي
)يتبع، تمت  . ت العبارات اإلرشادية مثل:  الصفحة بعض  أسفل  ...، ويدون  الزمن:    ...  : الدراسي العام    ... الدور: 

 سئلة(. األ 
، . ث قيم،مع العناية    طباعة األسئلة بشكل منسق وخط واضح مكتوبة بالحاسب اآلىلي تيب والتفري    ع والير وضبط   بالير

 الكلمات بالشكل كلما تطلب األمر ذلك بحيث ال تكون هناك حاجة لقراءتها للطالب. 
 الفصل بمسافة كافية بير  التعليمات واألسئلة.   . ج
 . كافيةسافة  الفصل بير  كل سؤال والذي يليه بم . ح
.  . خ  عدم تجزئة السؤال عىل صفحتير  متتاليتير 

 

ي آخر ورقة من نموذج اإلجابة، ويمنع طباعة األسئلة خارج .  9
التأكد من كتابة أسماء معدي األسئلة وتواقيعهم ف 

ها.   المدرسة، أو تضمينها ما ال يخص المادة من الدعايات أو غير
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كتب نماذج اإلجابة لألسئلة بحيث   .10
ُ
 الجزئيات، وذلك ت

ً
تكون وافية تماًما، وتوزع الدرجات عىل كل سؤال متناولة

 عىل الهامش األيش للورقة، مع مراعاة مناسبة الدرجة المخصصة للسؤال مع المحتوى. 

ي مجموعها تشكل   .11
أنها ف  يقوم معد األسئلة ونماذج اإلجابة بمراجعتها بعد االنتهاء من إعدادها لالطمئنان عىل 

 لتحصيل الطالب. تقويًما م
ً
 وضوعًيا عادال

ي ظروف رسمية .12
م أصول األسئلة ونماذج اإلجابة ف 

 
سل
ُ
 عليها كامل البيانات، لمدير المدرسة أو من ينوب عنه    ت

ٌ
ُمدون

ي السجل المخصص
 . قبل بداية االختبارات بوقت كاٍف   وُمغلقة وُموقًعا عليها من قبل واضع األسئلة مع التوقيع ف 

ي إعداد األسئلة ومن اطلع عليها بالتوقيع عىل اإلقرار المخصص لذلك. يقوم جميع المشار   .13
 كير  ف 

ورة معينة تربوية أو تعليمية غير ما ذكر أعاله،   .14 ف يمكن لمدير المدرسة االطالع عىل األسئلة لض  اك المش  وإش 

بوي عند الحاجة،   ي إعدادها إذا  الير
أعد ويتم ذلك من قبل مدير المدرسة ومعد أسئلة المادة أو أحد المشاركير  ف 

 ، وُيعد محض  ُيوضح فيه األسباب الداعية له، ويحتفظ به مع األسئلة لدى مدير المدرسة. األسئلة أكير من معلم

سة حكومية أو أهلية إذا دعت وضع أسئلة اختبار مادة أو أكير ألي مدر   مكتب التعليم  / يحق إلدارات التعليم .15

ي  مثل: )الشك    ،لذلك  الحاجة أو المصلحة التعليمية
ي بناء األسئلة وما شابهها،  تشر ف 

ب األسئلة، وجود خلل ف 

ي تخصصه، ...إلخ(. 
 انقطاع المعلم عن العمل وقت إعداد األسئلة، عدم وجود معلم ف 

، إذا رأى ما يستدىعي ذلك بالتنسيق مع  يحق لمدير المدرسة أن يتقدم بطلب إعداد أسئلة معينة لما .16 دة أو أكير

 مكتب التعليم وإدارة التعليم. 

بوي بإعدادها لكونها الجهة المسؤولة عن  .17 اف الير عند الحاجة إلعداد أسئلة بديلة يكلف مدير التعليم إدارة اإلش 

 ذلك. 
 

 ا: تصوير األسئلة وتظريفها:  سابع  

ي كل مدرسة مكان خاص   .1
ة، ويمنع ُيخصص ف  ي نفس الفير

لتصوير وتظريف األسئلة وال ُيستخدم ألي غرٍض آخر ف 

تصويرها خارج المدرسة مهما كانت األسباب، مع اتخاذ اإلجراءات األمنية الالزمة للتخلص من نماذج األسئلة، 

 من الطباعة.  ونماذج اإلجابة من جهاز الحاسب اآلىلي بشكل دقيق يضمن الشية لألسئلة وإجاباتها بعد االنتهاء

ي حال تعذر ذلك ألي سبب يكلف مدير المدرسة من يراه مناسًبا للقيام   .2
يتم تصوير األسئلة من قبل معدها، وف 

 بذلك عىل أن ُيحرر محض  بذلك موضًحا فيه األسباب. 

ي ظروف رسمية .3
ظرف األسئلة من قبل معدها ف 

ُ
ح البيانات التالية عىل كل ظرف من ظروف األسئلة: يوض؛ مع ت ت

، القسم، الفصل الدراسي والدور  ا إن مع توضيح    - سم المدرسة    اسم المادة، الزمن، الصف/المستوى الدراسي

  االختبار    كان
ً
مل  تإذا كانت تش  -وتاري    خ االختبار، عدد أوراق األسئلة، عدد ظروف المادة الواحدة    -أساسًيا أو بديل

ي ظروف رسمية خاصة مستقلة.  مع مراعاة أن تكون نماذج اإلجابة -عىل أكير من ظرف 
 ف 

ختم بختم المدرسة من جميع الجهات، وُيوقع مدير المدرسة   .4
ُ
ا، وت

ً
ا جيد

ً
غلق ظروف األسئلة ونماذج اإلجابة إغالق

ُ
ت

ي مكان 
ي السجل المخصص، وتحفظ ف 

أو وكيل الشؤون التعليمية ومعد األسئلة عىل تسليم األسئلة واستالمها ف 

ي جدول االختبارات. آمن تحت مسؤولية مدير المدر 
تيبها ف  ا لير

ً
ي مكان حفظها وفق

رتب ظروف األسئلة ف 
ُ
 سة، وت

 يجب عىل مدير المدرسة اتخاذ االحتياطات الالزمة للمحافظة عىل سالمة األسئلة وشيتها.   .5

ي حال حدوث أي أمر طارئ يتعلق بشية األسئلة أو تصويرها؛ ليتم معالجة الوضع .6
 ف 
ً
 . ُيشَعر مكتب التعليم عاجل

الحاجة الستخدامها فقط، وتسلم أصول األسئلة  .7 البديلة عند  ، واألسئلة  ي
الثان  الدور  اختبار  أسئلة  يتم تصوير 

ي ظرف مستقل يوقع عليه ويختم. 
 ونماذج اإلجابة ف 

ي المدرسة اإلجراءات التالية عند ثبوت ما يفيد بتشب أسئلة أي مادة قبل االختبار:  .8
 تتخذ لجنة االختبارات ف 

 تدوين محض  بذلك.  . أ 
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فيما يتعلق بالتشب بصورة فورية؛ التخاذ اإلجراءات    إشعار مكتب التعليم بالتنسيق مع إدارة/ قسم االختبارات . ب

 الالزمة. 

 إلغاء أسئلة هذه المادة بعد التحري الدقيق والتأكد من األمر.  . ت

  . ث
ِّ
ِ غير من قام بإعدادها إذا كانت التهمة  تكليف معلم أو معل

وذلك بوضع أسئلة    موجهة لمن قام بإعدادها َمير 

بوي المختص )إن أمكن ذلك(.  ف الير  بديلة أخرى بالتنسيق مع المش 

ستخدام األسئلة المعدة للغائبير  )البديل( أو التعاون مع مدرسة أخرى بالتنسيق مع مكتب التعليم إذا اكتشف ا . ج

ي وقت ال 
  يسمح بإعداد أسئلة. األمر ف 

 عن طريق لجنة  .9
ً
إذا تم كشف تشب األسئلة أثناء أو بعد أداء الطالب الختبار المادة؛ يتم دراسة الوضع مفصل

التعليم،  إدارة  ي 
المتابع وإدارة/ قسم االختبارات ف  ف  بالمدرسة، ويعد محض  بذلك بمشاركة المش  االختبارات 

تحق مراعاة  مع  المناسب  القرار  أولياء ويتخذ  وإبالغ  الطالب  لجميع  والتعليمية  بوية  الير والمصلحة  العدل  يق 

ي حينه. 
 أمورهم لالطمئنان عىل الوضع ف 

طلب االستشارة العاجلة عن طريق الهاتف مع إدارة/قسم االختبارات ومكتب التعليم عند حدوث أي مشكلة  .10

ختبارات والقبول تخصيص رقم هاتف معير  تتعلق باالختبارات وعىل إدارات التعليم ممثلة بإدارات/ أقسام اال 

ورة.   يحتفظ به مدير المدرسة لالتصال المباش  للض 
 

 
 
 ا: تطبيق االختبار: ثامن

1.   :  تقوم المدرسة قبل االختبارات بوقٍت كاٍف بتوعية طالبها وتهيئتهم لالستعداد لها بما يىلي

بوية الستذكار الدروس وطرق االستعداد الجيد لالختبارات وتنظيم الوقت.  -  األساليب الير

تبة عىل  التوعية بأهم التعليمات الواجب مراعاتها من قبل الطالب أثناء االختبارات، وتوضيح العقوبات الم - ير

ها.   الغش واإلخالل بسير االختبارات، والخروج، والغياب، وغير

2.  : ي
 تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق االختبار، ويتضمن ذلك مراعاة اآلنر

 اختيار مكان االختبار بشكل جيد )هدوء، تهوية، إضاءة(.  -

ي مواعيدها المحددة -
 .تعقد االختبارات ف 

للطالب   - النفسي  العامل  إعو مراعاة  يستحق عدم  مما  أكير  لالختبار  أهمية  االختبار  ؛  طاء  رهبة  من  للتخفيف 

 وإشعارهم أن االختبار لتحسير  تعلمهم. 

ي اإلجابة إلنهاء االختبار قبل الوقت المحدد.  -
 عدم حثهم عىل اإلشاع ف 

ي شؤون طالب بمفرده أو التوضيح له بشكل منفرد.  -
 عدم التدخل ف 

ي شؤون الطالب  -
 ومقاطعتهم أثناء وقت االختبار. عدم التدخل ف 

 أثناء تأدية االختبار.   توحي باإلجابة لميحات أو إشارات للطالبعدم تقديم ت -

 م بالتعليمات التالية: أن يلير  عىل الطالب قبل دخول االختبار التأكيد . 3

ي   -
 يحمل أي ورقة، أو كتاب، أو مذكرة إىل قاعة االختبار عدا األدوات الكتابية التر

ّ
يحتاجها لالختبار؛ عىل أن أال

 تكون األدوات المسموح بها خالية تماًما من أي معلومات سواء كانت كتابة رمز أو معادلة أو ما شابه ذلك. 

ي استخدام القلم الرصاص كتابة اسمه وإجابته  -
ي ورقة   -باللون األزرق _ ويمكن لطالب الصف الثالث االبتدان 

ف 

 اإلجابة بحسب رقم السؤال، وترك فاصل بير  إجابة كل سؤال وما يليه. اإلجابة وبخٍط واضح، مع كتابة رقم 

ي ورقة اإلجابة.  -
 تجنب استخدم الطامس )المبيض( ف 

 تجنب تدوين أكير من إجابة للسؤال الواحد.  -

 تجنب الغش أو محاولته أو المساعدة عىل الغش بأي وسيلة كانت.  -
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أو مخ - بالنظام  اإلخالل  من شأنه  أو تضف  أي عمل  ي تجنب 
ف  التسبب  أو  االختبارات،  وتعليمات  لوائح  الفة 

ي قاعة االختبار، أو التطاول عىل أحد المسؤولير  بكالٍم غير الئٍق أو مناٍف لآلداب. 
 إحداث فوض  ف 

 الرجوع للمالحظ.  مكان آلخر أثناء االختبار دونمن  نتقالاال عدم  -

فتح ظروف أسئلة كل مادة حسب جدول االختبار من قبل لجنة     4
ُ
اف والمالحظةت وبحضور معلم المادة )إن   ،اإلش 

اف والمالحظة       ي حالة تأخره يكتق  بأعضاء لجنة اإلش 
وبمحض  رسمي      بعد التأكد من سالمتها  أمكن ذلك(، وف 

ة دقيقة.   عىل أن يتم ذلك قبل موعد بدء االختبار بخمس عش 

ة   .5 دقيقة بدخول االختبار، وُيؤخذ عليه تعهد بعدم تكرار ذلك، ُيسمح للطالب الذي يتأخر بما ال يتجاوز خمس عش 

ي قواعد السلوك والمواظبة )يتم حسم درجة من درجات المواظبة عن 
ي حال التكرار يتم معاملته وفق ما ورد ف 

وف 

اف والمتابعة بالمدرسة(  لطالب ل حال يسم، كما كل تأخر لسبب غير وجيه ال تقتنع به لجنة التحكم والضبط/اإلش 

(  15محض  تأخر طالب أكير من )   حرر ، ويُ المخصص لإلجابة بدخول االختبار زمن  النصف  الذي يحض  بعد مرور  

 . "1ملحق رقم" تكرار تأخر  / دقيقة

ورة صحية   .6 ي نصف الوقت المحدد لإلجابة إال إذا اقتضت ض 
ال يسمح ألي طالب بتسليم ورقة إجابته قبل أن يمض 

 . مدير المدرسة من وضعه وموافقة فيمكن خروجه بعد التأكد  ؛لطالب ما 

ي حالة وجود كلمات غير واضحة  .7
ي األسئلة بما ُيوحي باإلجابة أثناء سير االختبار، أما ف 

ُيمنع اإلجابة عن أي استفسار ف 

ورة بالتنسيق مع معلم المادة.   فُيمكن لرئيس اللجنة توضيح ذلك عند الض 

ي األسئلة أثناء   .8
ي نتيجة الطالب فيتم معالجة إذا تم اكتشاف خطأ ف 

االختبار أو عند التصحيح وترتب عليه تأثير ف 

 : ي
ي ضوئه اللجنة وفق اآلنر

 الوضع بحيث تبقر األسئلة عىل حالها، وُيحرر محض  بذلك تتضف ف 

 إعادة توزي    ع درجات السؤال الذي وقع فيه الخطأ عىل بقية األسئلة.  -

ي حالة نقص أو زيادة  -
ي نموذج اإلجابة. إعادة توزي    ع الدرجات ف 

 أسئلة االختبار عما ورد ف 

 وفيما عدا الحالتير  السابقتير  إلدارة المدرسة حق التضف بما يحقق مصلحة الطالب.  -

ر بأي طالب.  - ي استخدام اإلجراءات أعاله بحيث ال تلحق الض 
ي الدقة ف 

 توح 

ا دخول أجهزة الهاتف الجوال إىل قاعة االختبار، وال ي   .  9
ً
حق بأي حال من األحوال استخدامه أثناء  يمنع منًعا بات

ي الغش
 يحرر محض  رسمي بذلك.  اختبار أي مادة، وعند ثبوت استخدامه ف 

ي  .  10
ط أال تكون من اآلالت التر ي الصف الثالث المتوسط وصفوف المرحلة الثانوية؛ بش 

تستخدم اآللة الحاسبة ف 

ي  
تقوم بإجراء العمليات اإلحصائية، أو عمل الرسوم البيانية،  يمكن برمجتها، أو تخزين المعلومات فيها، أو تلك التر

 أو إيجاد التفاضل والتكامل. 

ف   . 11 المش  مع  المباش   بالتنسيق  االختبار  قاعات  ي 
ف  تحصل  ي 

التر بالحاالت  ا  ً محض  االختبار  قاعة  مالحظ  ُيعد 

ا شهود الحادثة ويرفق به األوراق ال
ً
اف والمتابعة متضمن ي لجنة اإلش 

مضبوطة فيها والقرائن، ُوتسلم المختص ف 

ي الدقة 
ي المدرسة أو نائبه، وُيعالج الوضع بطريقٍة ال تؤثر عىل سير االختبارات مع توح 

لرئيس لجنة االختبارات ف 

ي تطبيق التعليمات حرًصا عىل مصلحة الطالب. 
 والعدالة ف 

وصفه الدراسي عىل ورقة اإلجابة، ومن   يتأكد المالحظون من هوية الطالب قبل وأثناء االختبار، وتدوينه السمه  . 12

 ثم توقيعه عىل كشف تسليم أوراق اإلجابة. 

ي كل لجنة بالتأكد من عدد األوراق وكتابة    . 13
والتوقيع عىل كشف تسليم أوراق   أسمائهم ضيحةيقوم المالحظون ف 

 اإلجابة. 

 اف والمالحظة( عقب انتهاء موعد االختبار/ ُيسلم المالحظون أوراق اإلجابة للجنة المكلفة باالستالم )لجنة اإلش    . 14

ا 
ً
أرقام الجلوس، ومطابقة األسماء وفق ة لكل مادة، والتأكد من تسلسل  القاعة مباش  أو خروج آخر طالب من 

ا، وأن يكون للطالب إما ورقة إجابة، أو استمارة غياب لكل مادة. 
ً
 للكشوف المعدة مسبق
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وضع أوراق اإلجابة واستمارات ال  . 15
ُ
غياب بعد ذلك داخل ظرف خاص مرتبة حسب الكشوف يوضح عليه جميع  ت

أن يتم  المواد إىل  ي مكان آمن حسب ترتيب 
حفظ ف 

ُ
ي بداخله، وت

التر باالختبار، وعدد األوراق  البيانات الخاصة 

 تسليمها للجان التصحيح والمراجعة. 

است  . 16 مع  متسلسلة  دراسية  مادة  حسب كل  ظروف  ي 
ف  اإلجابة  أوراق  سلم 

ُ
التصحيح  ت للجان  الغياب  مارات 

ح فيها عدد أوراق 
 
والمراجعة، أو للمعلم المصحح للمادة    حسب التنظيم    بموجب بيانات استالم وتسليم؛ ُيوض

 اإلجابة واستمارات الغياب. 

ي تنفذ مهام سير االختبارات  . 17
 لما ورد ف 

ً
  لمدارس التعليم العام. التنظيمي  الدليلوفقا

المتعلقتطبق    . 18 واإلجراءات  القواعد   ةالتنظيمات  ي 
 
ف ورد  لما   

 
وفقا والغش  االختبارات  وسث   األسئلة  بشية 

ة؛ 1444 التنفيذية لالئحة تقويم الطالب ة، والقاعدة الرابعة عش   إضافة لإلجراءات التالية: ـه: الثالثة عش 
دلت . أ 

 
ع ستبدلت، 

ُ
ا تلفت، 

ُ
ا ا، 

 
عمد خفيت 

ُ
ا قت،  )ش  الذي  فقدتالطالب  فاإلجراء  (،  إجابته،  ات ورقة 

تبة عل ما سب : تك قالمثر  ون وفق التاىلي

اك مكتب التعليم وإدارة /قسم االختبارات.  . أ   بالموضوع باشير
ً
ا عاجل

ً
 تجري المدرسة تحقيق

إذا تبير  أن الطالب ليس له عالقة بما حدث، فتقوم المدرسة باعتماد درجة مناسبة له يراىع فيها مصلحته  . ب

ا لما تراه ل
ً
ي جنة التوجيه وفق  بالتنسيق مع إدارة/قسم االختبارات/ ومكتب التعليم.  الطالنر

  . ت
ً
ي هذه المادة ويعتير مكمل

ا ف 
ً
 راسًبا بها.  / إذا اتضح أن للطالب عالقة فيعتير ذلك غش

ي تم تعديلها، وإعادة التصحيح بعد التأكد  . ث
جري عىل ورقة اإلجابة تعديل فيتم حذف اإلجابات التر

ُ
إذا أ

 ك. التام من ذل

؛ يتم إحالته إىل لجنة التوجيه   . ج
ً
إذا كان الشخص الذي عدل عىل الورقة أو شقها أو استبدلها... إلخ طالبا

ي  ي قواعد السلوك.  الطالنر
 بالمدرسة ويطبق بحقه ما يناسب حالته ف 

ة  . ب ي القاعدة الثالثة عش 
 
شية األسئلة وسث  )الطالب الذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها ف

ي  (االختبارات
 
ي الفقرة ) - (4ــ  13) و  (3ــ  13)  و  (2ــ  13) اتالفقر ف

 
 لما ورد ف

 
يتم تنفيذ  -( 4ــ   6ــ   13وفقا

 :  اإلجراءات كما يلي

ي وحتر الثالث المتوسط:  ➢
 الصفوف من الثالث االبتدان 

.  . أ  ي
ي الدور الثان 

ي المادة نفسها، ويسمح له بدخول اختبارها ف 
 يلغ  اختباره ف 

ي ذلك العام، ويعتير راسًبا. يلغ  اخت . ب
ي جميع المواد ف 

ي حال التكرار ف 
 باره ف 

 المرحلة الثانوية:  ➢

المقررات"،   . أ  ي "نظام 
له بحملها ف  المادة نفسها، ويسمح  ي 

ي و يلغ  اختباره ف 
الثان  الدور  ي 

أو    دخول اختبارها ف 

ي "نظام المسارات" اختبار التعير 
ي ف 

ي الدور الثان 
 . فيعتير الطالب راسًبا ، وإن حصل الغش ف 

ي جميع مواد ذلك المستوى.  . ب
ي حال التكرار ف 

 يلغ  اختباره ف 

ة ) . ت ي القاعدة الرابعة عش 
 
 لما ورد ف

 
تبة عل 1ــ    14الطالب الذي ثبت غشه للمرة األوىل، فوفقا ( اإلجراءات المثر

: (2حاالت الغش )الحالة   ؛ يتم تنفيذها كالتاىلي

ي صفه.  . أ 
 سحب وسيلة الغش وإبقاؤه ف 

 تصور ورقة الطالب وتعرض مع وسيلة الغش عىل معلم المادة بصورة عاجلة.  . ب

ي ثبت غش الطالب فيها مع إرفاق   . ت
يحرر محض  بالغش يحدد فيه معلم المادة )الفقرات /السؤال/األسئلة( التر

 وسيلة الغش ما أمكن ذلك ويوقع من المالحظ ووكيل شؤون الطالب. 

ي أجاب عنها الطالب حير  ضبطه يع أسئلة المادة فيُ إذا احتوت وسيلة الغش عىل إجابة جم . ث
ي األسئلة التر

نظر ف 

، وإذا تعذر ذلك يتم تأجيل البت فيها لحير  عرضها عىل لجنة االختبارات.  ي المحض 
 وهو يغش وتكتب ف 

 يوقع الطالب عىل تعهد خظي بعدم تكرار الغش.  . ج

 يستكمل اختباره إذا كان الوقت يسمح بذلك.  . ح
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ي درجته عند تصحيح ورقة إجابته. تلغ  درجة  . خ
 ف 
ً
ي ثبت غشه فيها، ويعظ صفرا

 السؤال أو األسئلة التر

 يراىع إتمام هذه اإلجراءات بشكل شي    ع حتر ال يؤثر ذلك عىل وقت الطالب.  . د 
 

 ا: تصحيح االختبار: تاسع  
 أ. طرق تصحيح االختبار: 

 تصحيح األسئلة المقالية:   ➢

 درجة السؤال هي مجموع درجات تلك العناض. تجزأ اإلجابة إىل عناض وتكون 
 تصحيح األسئلة الموضوعية:  ➢

ُيحدد لكل فقرة من فقرات االختبارات الموض وعية درجة، ثم تجمع الدرجة الكلية، ويمكن اس تخدام إحدى 
ي التصحيح: 

 الطرق التالية ف 
 التصحيح اليدوي  . أ 

 التصحيح اآلىلي  . ب

 تعليمات التصحيح والمراجعة: ب.  
: لمدير  .1 ي آلية تصحيح أوراق اإلجابة وفق التاىلي

 المدرسة الخيار ف 

إلجراء   . أ  عليهم  األسئلة  توزي    ع  يعاد  ثم  بينهم،  األسئلة  توزي    ع  ويتم  اإلجابة،  أوراق  لتصحيح  لجنة  تشكل 

، ومن ثم يتم تدقيق لتأكد من أن جميع اإلجابات قد صححتواوتفحص أوراق اإلجابة    المراجعة الفنية

 الجمع. 

ي يدرسها،  المادة تمعلم  يتوىل   . ب
ثم يكلف معلم آخر من نفس التخصص للمراجعة  صحيح أوراق إجابة المادة التر

 . جمع وتدقيق ال لتأكد من أن جميع اإلجابات قد صححتلوتفحص أوراق اإلجابة الفنية 

ي التصحيح  .2
 . - عند الحاجة – يحق لمدير المدرسة تكليف معلم آخر للقيام بمساعدة معلم المادة ف 

ا لنماذج اإلجابة. يكون تقد .3
ً
 ير الدرجات طبق

 . يمنع فتح أظرف نماذج اإلجابة إال بعد التأكد من استالم جميع أوراق اإلجابة من الطالب .4

ي المكان المخصص لذلك، ويمنع التصحيح خارج .5
 بأول بالمدرسة ف 

ً
صحح أوراق إجابات الطالب أوال

ُ
مع مراعاة ها  ت

ويكتق  باسم وتوقيع المعلم والمدقق    ، والمراجعة والتدقيق بلون مغاير   الدقة التامة، ويتم التصحيح بالقلم األحمر 

 . ي  عىل الظرف الخارحر

ي حال وضوحها  .6
عند قيام الطالب بشطب إجابته الصحيحة وتدوين إجابة خاطئة؛ فإن كان مكمال فتصحح له ف 

 ويعظ بموجبها نصف الدرجة المستحقة للفقرة أو السؤال أو حسب تقدير المعلم. 

: يعامل  .7  من إجابة للسؤال الواحد كما يىلي
 الطالب عند قيامه بتدوين أكير

ي يحصل عليها من تلك اإلجابات، وال   . أ 
صحح هذه اإلجابات ويؤخذ متوسط الدرجة التر

ُ
األسئلة المقالية: ت

ؤخذ اإلجابة الصحيحة إال إذا كانت تؤدي إىل نجاح الطالب عند إخراج األوراق للمراجعة النهائية. 
ُ
 ت

 األسئلة الموضوعية: تعتير اإلجابة خاطئة.  . ب

ي حقل الكتابة.  .8
وك( ف  ي حقل درجة السؤال وتدون كلمة )مير

وك ف   توضع إشارة )×( عىل السؤال المير

ي السؤال )صفر(.  .9
 إذا كانت درجة الطالب ف 

ً
ي حقل الدرجة )صفر( كتابة

 ُيكتب ف 

 بعد اال  .10
ً
نتهاء من تصحيحها ومراجعتها، ويقوم المسؤول يقوم المعلم بتسليم المسؤول أوراق اإلجابة متسلسلة

 بالتوقيع عىل الكشوف المخصصة لتسليم أوراق اإلجابة. 

وروجعت ودققت مع كتابة األسماء ضيحة   صححتتفحص أوراق اإلجابة للتأكد من أن جميع اإلجابات قد   .11

. و للمصححير    المدققير 

ي لدى معلم   .12
ون  ي النظام اإللكير

طابقة كشف الدرجات المستخرج بعد الرصد المادة، ومن ثم متكون مهمة الرصد ف 

ول. عىل أوراق اإلجابة مع   أحد أعضاء لجنة الكنير

. بمدير المدرسة أو من ينوب عنه قوم ي .13  إعداد كشوف بأسماء وتوقيع المصححير  والمراجعير  والمدققير 
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ونية الحديثة    .14 ي عمليات إعداد األسئلة والتصحيح     وفق إمكانات المدرسة    يمكن استخدام التقنية اإللكير
   وذلك ف 

ط أن:   والرصد بش 

ي   . أ 
وط الواردة ف  ي األسئلة المعايير والش 

، وعىل إدارة التعليم متابعة ذلك، لرابعمن الفصل ا  ( سادًسا) تتحقق ف 

وط، وعدم اإلخالل بها.   والتأكد من توفر الش 

وط  . ب ي بهذه الش 
. تكون األجهزة المستخدمة تق   والمعايير

ام بدقة التصحيح والمراجعة  . ت يطبق عىل التصحيح اآلىلي ما يطبق عىل التصحيح اليدوي من حيث االلير 

.  للنظاموالتدقيق والتصدير  ي  الحاسونر

فير  المتابعير  للمدرسة واتخاذ الالزم.  . ث  تدرس عينة من أسئلة كل مدرسة من قبل المش 

م المدرسة بجميع الضوابط المنظمة للتصحيح   . ج ي حالة اإلخالل يوقف العمل بها. تلير 
 اآلىلي الواردة أعاله، وف 

بوي  . ح اف الير تكون مسؤولية التأكد من تطبيق المدرسة لضوابط التصحيح اآلىلي من قبل إدارة/ قسم اإلش 

 . االختبارات والقبول وتقنية المعلومات من: أو مكتب التعليم الذي تتبعه المدرسة، وبمشاركة كل 

ي إعداد األسئلة وتصحيحها  ترفع كل مدرسة طلبها ا . خ
لمدير    ورصدها ستخدام برامج وأجهزة التصحيح اآلىلي ف 

ة بعد التأكيد عىل المدرسة بتطبيق   / التعليم إدارة االختبارات والقبول وإصدار الموافقة إىل المدرسة مباش 

ي لجنة ضوابط استخدام أجهزة وبرامج التصحيح ا) ضوابط استخدام أجهزة وبرامج التصحيح اآلىلي  
آلىلي ف 

التصحيح اآلىلي برئاسة مدير (، و إدارة االختبارات والقبول تشكيل لجنة ضوابط استخدام أجهزة وبرامج 

اإل   االختبارات بإدارة  األقسام  رؤساء  افوعضوية  اللجنة    ،ش  قبل  من  الموافقة  تطبيق  لوتصدر  متابعة 

 . الضوابط عن طريق مكتب التعليم

ي ال .15  ومنسونر
ي الميدان بعدم القيام بتصوير إجابات يجب التنبيه عىل المعلمير 

وزارة وإدارات التعليم ممن هم ف 

 
ً
الطالب أو أجزاء منها بأي وسيلة كانت إال للدواىعي الرسمية كالتحقيق وما شابه ذلك، ويعد من يقوم بذلك مسؤوال

 أمام الجهات الرسمية. 

ي رصد درجة طالب أو تصحيح أوراقه أو ما شابه ذلك، وت .16
ار بالطالب كأن يعيد عند حدوث خطأ ف  رتب عليه إض 

ي إدارة التعليم السنة، أو نجح نجاًح 
ا غير مستحق وما إىل ذلك؛ فيتم دراسة المشكلة من قبل اللجنة المشكلة ف 

 )لجنة االختبارات الطارئة(، ويتخذ اإلجراء المناسب بما يحقق مصلحة الطالب التعليمية. 
 

   : ورصدها ومعالجتها قواعد وإجراءات تقدير الدرجات ج. 
عد درجة الطالب المنتظم أساس تق  دير الدرجات عىل الورقة و  .1

ُ
 ت

ُ
قدر فيها الدرجات المستحقة لكل مادة ولكل  ت

ي النموذج 
: للمقرر اسؤال ف  ي كالتاىلي

 كل فصل/مستوى دراسي بالدورين األول والثان 

ي وحتر الثالث   . أ 
أما درجات ،  ل الدراسي الواحد للفص  ( درجة40المتوسط: ) الصفوف من الثالث االبتدان 

ي  الطالب  
ي الدور الثان 

ويستثت  من    ،( درجة180الفصول الدراسية من ) ات  مقرر جميع  بتقدر  المكمل ف 

ية، ومادة المهارات الرقمية ذلك المواد ذات الجانبير    . مثل اللغة اإلنجلير 

. ويستثت  من ذلك  للمقرر الواحد؛ ( درجة40المرحلة الثانوية: )  . ب  المواد ذات الجانبير 

ي أو الثالث وكان منتسبً  .2
ي الفصل الثان 

ي الفصل  ا تحتسب للطالب المنتظم ف 
ي درجتا الدراسي ف 

األول أو األول والثان 

ي  100السلوك والمواظبة من )
ي الفصل الثان 

ي الفصلير  الآلًيا  ، ويمنح  ثأو الثال( درجة حسب انتظامه ف 
ذين لف 

ي فصل االنتساب انتسب  
ي الفصلير  فيمنح ف 

فيهما درجة مماثلة لدرجة الفصل الذي انتظم فيه، وإن كان االنتظام ف 

 .  معدل درجة الفصلير 

فصل .3 ي 
ف  المنتظم  فصل  فصول/ الطالب  ي 

ف  فصول  ومنتسب  المقرر أخرى  آخر/  ي كامل 
ف  وأكمل  له ي  ،  حتفظ 

ي الفصل الذي كان منتظًما فيه
ي الفصل  40درجة، وبدرجة المهام األدائية ) (  40)   بدرجات أعمال السنة ف 

( درجة ف 

ي من ) الذي انتسب فيه، 
ي اختبار الدور الثان 

قدر درجاته عىل الورقة ف 
ُ
 . لكل فصل دراسي  ( درجة60وت

ي حقل درجة اختبار الفصل الذي   تدون كلمة )غائب(  .4
ي اختبار نهاية أحد الفصول/ المستويات ف 

للطالب الغائب ف 

 غاب فيه، وتوضع ك
ً
ي حقل المجموع الكىلي للمادة ويعتير مكمل

ي حقل مجموع ذلك الفصل ومثلها ف 
لمة )غائب( ف 

 فيها. 
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طية   .5 ي نهاية الفصل الدراسي الثالث للصفوف (  %20) تحسب النسبة الش 
ي االختبار الختامي للمادة الدراسية ف 

ف 

ي وحتر الثالث المتوسط. 
 من الثالث االبتدان 

طية   .6 ي اختبار نهاية المستوى للمرحلة الثانوية )نظام المقررات، نظام المسارات(. %20) تحسب النسبة الش 
 ( ف 

طية للمواد ذات الجانبير   .7 :  تحتسب النسبة الش   كالتاىلي
 

 المرحلة االبتدائية )الصف الرابع، الصف الخامس، الصف السادس(

 المادة الدراسية
طية   احتساب النسبة الش 

ويشف  تحريري  عمىلي  
ية  د ال يوج اللغة اإلنجلير   - 20%  

 

، الصف الثالث( ي
 المرحلة المتوسطة )الصف األول، الصف الثان 

 المادة الدراسية
طية   احتساب النسبة الش 

ويشف  تحريري  عمىلي  
ية  د ال يوج اللغة اإلنجلير   - 20%  
د ال يوج المهارات الرقمية  من مجموع االختبارين العمىلي والتحريري  20%   

 

 المرحلة الثانوية )مقررات(

 المادة الدراسية
طية   احتساب النسبة الش 

ويشف  تحريري  عمىلي  
ية  د ال يوج اللغة اإلنجلير   - 20%  

من مجموع االختبارين العمىلي والتحريري  %20 - مواد العلوم الطبيعية  
من مجموع االختبارين العمىلي والتحريري  %20 - الحاسب اآلىلي   

ومصادر المعلومات البحث  من مجموع االختبارين العمىلي والتحريري  20% -   
 

 المرحلة الثانوية )مسارات(

 المادة الدراسية
طية   احتساب النسبة الش 

ويشف  تحريري  عمىلي  
ية  د ال يوج اللغة اإلنجلير   - 20%  

من مجموع االختبارين العمىلي والتحريري  %20 - مواد العلوم الطبيعية  
من مجموع االختبارين العمىلي والتحريري  %20 - التقنية الرقمية  

 

ا يوضح درجات أعمال السنة، ودرجات   ،يتوىل كل معلم رصد درجات مادته .8
ً
ويستلم قبل بداية االختبارات كشف

ي لها جانبان، والمواد الشفوية،  
، ثم يعيده للجنة المختصة بعد التوقيع همن  لالطالع عليه والتأكد المواد التر

 عليه. 

ي   .9
ة التر ية والقصير

َ أمره عىل ورقة إجابته لالختبارات الفير ة  التقام خالل  ُيطلع المعلُم الطالَب ووىلي    تقويمية. الفير

بعد  يُ  .10 المادة  معلم    تقويمية  الة  ير ف السلم 
ً
ي كشفا

ون  اإللكير النظام  ومواد   من  السنة  أعمال  بدرجات  مطبوًعا 

ي التقويم ا
 يوقع عليه المعلم ويحتفظ به.  لتكويت 

ي من أوراق إجابات الطالب  مادته  يرصد المعلم درجات   .11
ون  ي النظام اإللكير

بعد االنتهاء من عملية التصحيح  ف 

التصحيح   لجنة  إىل  ويسلم  اإلجابات،  أوراق  مع  ُيرفق  أوىلي  ُيطبع كشف  ثم  بنفسه،  ويراجعها  ة،  مباش 

ي حا  وتدقيق الدرجات وصحةوالمراجعة؛ لمطابقة  
ل اإلدخال بمشاركة معلم المادة، والتوقيع عىل ذلك، وف 

 والتوقيع عليه مرة أخرى مع إبقاء الكشف السابق. وجود اختالف يتم التعديل وطباعة الكشف 

يتعلُيوجه   .12 ما  بكل  االحتفاظ  بأهمية  األوراق  ق المعلمون  مع  والتعامل  ي   بهم، 
ف  ماورد  البند    والكشوف وفق 

 . من هذا الفصل وحفظها(  نتائج وتبليغها ال جاستخرا ) عش  حادي ال

ي حال تعذر   .13
االختصاص بتكليف معلم آخر ه بحكم  ب معلم ما القيام بأي عمل مكلف  عىل  يقوم مدير المدرسة ف 

  خطًيا؛ ليقوم بمهمته مع أخذ توقيعه بالعلم. 
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 قواعد المراجعة النهائية: د. 

باستخراج بيانات تهدف المراجعة النهائية إىل التأكد من حصول الطالب عىل ما يستحق من درجات، ويتم ذلك  
ي من خالل أيقونة درجات المراجعة، وذلك لكل مستوى/ فصل دراسي ... سواًء  

ون  ي النظام اإللكير
المراجعة النهائية ف 

 : ي عىل النحو التاىلي
ي الدور األول أو الدور الثان 

 ف 
ي مواد اإلكمال مراجعة نهائية بغض النظر عن  .1

 الدرجات. تراجع للطالب المكمل جميع أوراق إجابته ف 

ي آلًيا ب .2
ون  خراج است خراج درجات الطالب المكمل للمراجعة النهائية لتتمكن المدرسة من  استيقوم النظام اإللكير

 أوراق اإلجابة لهذه المواد ومراجعتها. 

ا  .3
ً
ي الدرجة تشطب شطًبا خفيف

ُيستعمل القلم األخض  للمراجعة النهائية عىل ورقة إجابة الطالب، وعند التعديل ف 

 والتوقيع بالتعديل بجانبها، مع مالحظة عدم استعمال بحيث  
ً
تسهل قراءتها وتكتب الدرجة الجديدة رقًما وكتابة

ي كل ما يتعلق بالدرجات. 
 الممحاة أو الطامس األبيض ف 

نتيجة  .4 )بحسب  التالية  العبارات  إحدى  النهائية  المراجعة  وكشف  اإلجابة  ورقة  عىل  المراجع  المعلم  يكتب 

 المراجعة(: 

 ت وزيدت ... درجة. روجع ▪

 روجعت ونقصت ... درجة.  ▪

 روجعت ولم تقبل الزيادة.  ▪

ي كشف المراجعة النهائية.  .5
 يتم رصد الدرجات المستحقة للطالب بعد المراجعة ف 

ي  .6
ون  ي الحقل الخاص بدرجات المراجعة، ويقوم النظام اإللكير

ترصد درجات الطالب المستحقة بعد المراجعة ف 

ي الحقل الخاص بذلك، بكتابة عبارة روجعت وزيدت. 
..درجة، وإذا لم يتم زيادتها تكرر نفس الدرجة السابقة له ف 

ي 
ا لفتح درجات الدور الثان 

ً
ي روجعت ولم تقبل الزيادة، وهذه الخطوة أساسية جد

ون  عندها سيكتب النظام اإللكير

 لهذا الطالب. 

ي   .7
ي خرجت للمراجعة الاستُيطبع كشف يحوي أسماء الطالب وعدد األوراق التر

نهائية لكل مادة، وُيحتفظ به ف 

 لجنة الرصد بعد مطابقته مع األوراق. 

ي البنود السابقة عىل اختبار نهاية كل مستوى أو فصل دراسي  .8
ي   ،يطبق ما ورد ف 

واختبار مواد   ،واختبار الدور الثان 

مع مراعاة انتقال الطالب من مدرسة إىل أخرى   ، واختبار مواد التعير )نظام المسارات(،الحمل )نظام المقررات( 

 وذلك بمخاطبة المدرسة المنتقل منها الطالب لمراجعة أوراقه. 

ة للمراجعة النهائية عند الحاجة.  .9 ي االختبارات القصير
 تخضع أوراق إجابات الطالب ف 

 

 ا: تدقيق النتائج واعتمادها: عاش   
؛ وذ .1 لك بمراجعة وتدقيق بيانات الطالب عن طريق مطابقة األسماء تبدأ عملية التدقيق من بداية العام الدراسي

ي لكل طالب 
ون  ، وشعة إنهاء متطلبات النقل اإللكير ي

ون  ي النظام اإللكير
والبيانات بالهوية أو الجواز بما هو مسجل ف 

 محول من وإىل المدرسة، أو منطقة أخرى. 

.  ائجتقوم كل مدرسة بتدقيق نت .2 ي
 ها داخل المدرسة بعد اختبارات نهاية الفصل والدور الثان 

ية  .3  . تقوم كل مدرسة بتدقيق النتيجة بمطابقة أسماء الطالب وبياناتهم وصحة أسمائهم باللغتير  العربية واإلنجلير 

ي سجل النتيجة   .4
للتأكد من صحتها وعدم رصد   - المسودة    –يقوم كل معلم بتدقيق درجات مادته لكل الطالب ف 

ة، وتكتب   عبارة درجات غير صحيحة، ويوقع كل معلم عىل النتيجة بعد التأكد من صحتها عىل الصفحة األخير

 دققت مادة... من قبل ...( مع كتابة االسم ضيًحا والتوقيع والتاري    خ. ) 

أخرى   .5 نسخة  عمل  ويتم  المدرسة،  مدير  من  المسودات  عتمد 
ُ
جميع    -المبيضة    -ت انتهاء  بعد  أعمال معتمدة 

ي مكاٍن آمن. 
حفظ ف 

ُ
 عليه وت

ً
، وتكون عهدة    االختبارات واختبارات الغائبير  كسجل رسمي

 ( درجة بدون الدرجات التفصيلية. 100يحتوي سجل المبيضة عىل اسم الطالب وبياناته ودرجاته النهائية من )  .6
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 :   : وحفظها  نتائج وتبليغها الاستخراج حادي عش 

ي  .1
ون  ي بعد االنتهاء من رصد الدرجات ومراجعتها وتدقيقها عىل النظام اإللكير

 : يجري العمل عىل اآلنر

ي  . أ 
ي  نظامالإغالق رصد الدرجات ف 

ون   . اإللكير
ي  النظام عىلنش  كشوف الدرجات  . ب

ون   . اإللكير
.  . ت    استخراج كشوف الطالب المكملير 
. المكمل تسليم الطالب  . ث ي

 إشعار بمواد اإلكمال، وموعد اختبار الدور الثان 
ي نظام المقررات.  . ج

 استخراج كشوف الطالب الراسبير  ف 
ي    إشعار   الب الراسبتسليم الط . ح

، ومواعيد اختبار "نظام المقررات"الرسوب، ومواعيد اختبار مواد الحمل ف 
ي 
 . "نظام المسارات"التعير ف 

 إعالن النتيجة وتسليم كشوف الدرجات.  . خ
 تحف  . د 

ً
ونًيا ظ إدارة المدرسة سجل . للنتيجة عىل إحدى وسائل الحفظ اإل إلكير ي

ون   لكير
 تطبع مبيضة للنتيجة وتحفظ بعد ختمها وتوقيعها من مدير المدرسة.  . ذ 

2.  :  ُيراىع عند إعداد سجالت النتيجة ما يىلي

 اكتمال البيانات المدونة عىل غالف السجل.  . أ 

ي بداية سجل النتيجة، وم . ب
 طابقتها لبيانات القبول. اكتمال اإلحصائيات ف 

 ترقيم صفحات السجل، والتأكد من تسلسلها بعد الطباعة، واعتمادها من قبل مدير المدرسة.  . ت

ي بطباعة السجالت تلقائيً  .3
ون  ا لما ورد أعالهيقوم النظام اإللكير

ً
 . ا وفق

ي عن   من خالليمكن للطالب أو وىلي أمره االطالع عىل نتيجته ودرجاته )ناجح    مكمل    راسب(   .4
ون  النظام اإللكير

ود بها، مع إمكانية حصوله عىل نسخة من إشعار مواد اإلكمال موضًحا 
ُ
ي ز

طريق اسم المستخدم وكلمة الش التر

 . ي
ي الدور الثان 

 بها موعد االختبار ف 

كتق  طالب الناجح بملفه موقًعا ومختوًما، أما طالب الصف الثالث الثانوي المتخرج فيالكشف درجات  ُيحفظ    .5

  ، ي
ون  " إضافة إىل تسليمه و بكشف الدرجات اإللكير ي  عند حاجته لنسخة ورقية يمكنه التقديم عىل خدمة "نتائجر

م ماىلي  لسبب  وثيقته  تم حجز  الذي  الطالب  ماعدا  السابقة  وثائقه  أصول  عىل  محتوًيا  قبل  ملفه  مدرسة  الن 

ي قامت بحجزها،  هليةاأل
ي حال ؛ فال يسلم له أصل الكشف مع ملفه إال بعد فك حجزها من قبل الجهة التر

وف 

 كان الحجز لسبب آخر فيحض  خطاًبا من إدارة التعليم. 

 ال توضع أي صورة شخصية للطالب عىل وثائقهم.  .6

ي بإضافة مواد عليها أو طباعتها عىل أوراق يمنع التعديل عىل الشهادات الدراسية الصادرة من   .7
ون  النظام اإللكير

 فيها شعارات دعائية للمدارس األهلية ويكتق  بطباعة الشهادات لصفوف النقل عىل ورق أبيض فقط. 

ي ملفه    ،ُيسلم الطالب المكمل أصل اإلشعار الرسمي بمواد إكماله، وُيوقع باالستالم عىل صورة اإلشعار  .8
وتحفظ ف 

 يها عند الحاجة. للرجوع إل

إذا لم يتمكن الطالب من الحضور الستالم )اإلشعار/ كشف الدرجات( فيحض  من ينوب عنه من أقاربه، أو توكيل  .9

وتدوين من خالل التأكد من بيانات الهوية؛  شخص الستالمه، ويجب قبل تسليمه التثبت من شخصية المستلم  

ي سجل التسليم.  اسمه وعنوانه ورقم هاتفه وكذلك رقم وتاري    خ هويته،
 ثم يوقع ويؤرخ االستالم ف 

ورة قصوى توضح لمدير المدرسة وال يعتمد  .10 يمنع تبليغ أي طالب بنتيجته أو مواد إكماله شفوًيا أو هاتفًيا إال لض 

 عليها كنتيجة رسمية. 

ي  .11
ي بعد إعالن نتائج الفصل الدراسي الثالث )للصفوف من الثالث االبتدان 

 وحتر الثالث يتم االستعداد للدور الثان 

الدور   باختبار  يتعلق  بإعداد وتجهير  كافة ما  المختصة  اللجان  المتوسط( حيث تقوم لجنة االختبارات بتوجيه 

ي مكاٍن آمن لحير  موعد اختبار  
حفظ ف 

ُ
ي من أسئلة وتعليمات ومواعيد وجداول وبطاقات وما إىل ذلك وت

الثان 
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ي 
ي  الدور الثان 

ي  عداد الختبارات الغائبير  واالمرحلة الثانوية يتم االست، أما ف 
نظام المقررات، والدور  لمواد المحمولة ف 

 .
ً
ي "نظام المسارات" بعد االنتهاء من اختبارات المستوى الدراسي ويبلغ كل طالب بالمواعيد والمواد رسميا

 الثان 

ي وحتر الثا .12
ي الصفوف من الثالث االبتدان 

لث المتوسط يوضح يتم إعداد بيانات بأسماء المكملير  ومواد إكمالهم ف 

المختلفة المقرر( مع توضيح   فيها حاالت اإلكمال  ، كامل  ، فصلير  دراسيير  ي )فصل دراسي
إكمالهم ف  سواء كان 

ي أكمل بها الطالب. 
 الفصل/ الفصلير  التر

ي كل مستوى.  .13
 تعد قوائم بأسماء المكملير  من طالب التعليم الثانوي ومواد إكمالهم ومواعيد اختبارهم ف 

/الحملُيوزع   .14 ي
،/ الطالب عىل لجان اختبارات الدور الثان  مع تحري الدقة التامة عند فتح ظروف األسئلة   التعير

ي حينه. 
 وتوزي    ع األوراق عىل الطالب لتالف ي أي لبٍس ف 

15.  : ي كالتاىلي
عد سجالت النتيجة النهائية للمدرسة بعد إعالن نتيجة الدور الثان 

ُ
 ت

ي ال -
 دور األول. أسماء ودرجات الطالب الناجحير  ف 

-  . ي
ي الدور الثان 

 أسماء ودرجات الطالب الناجحير  ف 

-  .  أسماء ودرجات الطالب الراسبير 

ي كل إشكالية تخص النتائج.  والقبول تقوم المدرسة بالتنسيق مع إدارة/ قسم االختبارات .16
 ف 

ف الدرجات فيكتق  بكشتتم طباعة كشوف الدرجات وتوقيعها من قبل المدرسة ماعدا الصف الثالث الثانوي   .17

"؛ عىل أن ي ي ، وعند حاجة الطالب لنسخة ورقية يمكنه التقديم عىل خدمة "نتائجر ي
ون  ك إلدارة التعليم اإللكير ير

 بكل منطقة أو محافظة تنظيم ذلك وفق ما يناسبها. 

 : ما يىلي وفق السجالت وكشوف الدرجات تحفظ  .18

 :
ً
حفظ بشكل دائمأوال

ُ
 عىل  ،سجالت ت

ً
عد عهدة

ُ
ي حال انتقاله ، والمدرسة مدير وت

الذي مدير تسليمها إىل اليتم ف 
ي المدرسة  

: كعهدة،  يخلفه ف   وهي
(. س . أ  ي

ون   جل قيد الطالب )كشف بيانات الطالب المستخرج من النظام اإللكير

 سجالت المبيضات.  . ب

.  . ت  ملفات الطالب المنقطعير 

 سجل سحب الملفات أو نقلها.  . ث

ها. ملف محاض  اإل  . ج  ت   الف وتسلي   م واست   الم عه   د االختب   ارات من شهادات وغير

 :
ً
:  من سجالت ُيحتفظ بها لمدة عام دراسي ونصف ثانيا ، وهي ي

 بعد انتهاء أعمال اختبارات الدور الثان 
ي )  . أ 

ونية بصيغتر  . PDF_ EXEL)أوراق إجابات الطالب التحريرية، واستجابات االختبارات اإللكير

ي درجات أعمال السنة ومواد التقويم اسجالت رصد  . ب
ول  للمعلمير  والكشوفات األولية الختبارات الفص لتكويت 

ي وسجل مسودة النتيجة.  الدراسية
 والدور الثان 

 قرارات تكليف لجان االختبارات وسجل توزي    ع مهام ومسؤوليات االختبارات.  . ت

ي المتعلقة بمستويات ونتائج الطالب.  . ث  سجالت الموجه الطالنر

ع . ج اليتوجب  التقويم  ومواد  السنة  أعمال  درجات  رصد  )سجالت  حفظ  المعلم  ي ىل 
وتحت  تكويت  لديه   )

اف مدير المدرسة.  ي مكان آمن بالمدرسة يخصص للمعلمير  بإش 
 مسؤوليته ف 

  :
ً
ي إدارة التعليم من التعليم األهىلي )رئيًسا( و ثالثا

( عند نقل   ختباراتالمدرسية واال   اإلدارةتشكل لجنة ف 
ً
والقبول)مقررا

اف عىل تسليم   ي  سجالت  الملكية المدارس األهلية من مالك إىل آخر لإلش 
 ) الواردة ف 

ً
حفظ بشكل  :  ( أوال

ُ
سجالت ت

ونقلها إىل المالك الجديد وذلك بكشف رسمي يوقع الطرفان عليه بحضور   ،شهادات المتبقية، باإلضافة إىل الدائم
 ممثىلي اللجنة.  

  :
ً
ورة االتصال بأولياء أمور الطالب ا عند إغالق إحدى المدارس األهلية أو  يراىعرابعا لحكومية النهارية أو الليلية ض 

إىل  المدرسة  سجالت  وتسليم كامل  شهاداتهم،  من  ي 
والمتبقر أبنائهم  ملفات  الستالم  المدرسة  بمراجعة  وإبالغهم 

جاقسم االختبارات والقبول؛  / إدارة آلية لحفظها واسير ي تضع 
أو  التر افتتاحها    سواء مدرسة أهلية  إعادة  عها، وعند 

ها بكشف تسليم واستالم رسمي  ، كما يراىع عند ضم مدرسة إىل مدرسة أخرى حكومية    تعاد لهم هذه السجالت وغير
ي ضمت إليها 

ة إىل المدرسة التر ي تلك المدرسة نقل كافة السجالت مباش 
 . ودمجها بالكامل ف 
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  :
ً
المدخامسا إدارة  الفصل تتوىل  اختبار  قرب موعد  بالمدرسة حتر  آمن  مكان  ي 

ف  اآلتية  اإلجابات  أوراق  رسة حفظ 
  :  الدراسي األول للعام الذي يليه وهي

ي جميع المراحل.  . أ 
ي للطالب ف 

 أوراق إجابة االختبار النهان 

 ة والعملية. تكويني أوراق إجابات الطالب لالختبارات الشهرية والقصي    رة وكش    وف الرصد للمواد الشفوية وال . ب

،  . ت األوراق المساندة مثل: الهوية الوطنية )الشخصية(، وأوراق الحضور والغياب، ومحاض  الغش واإلحصاء اليومي

ي لها مساس بالمزاولة اليومية ألعمال االختبارات. 
 وغير ذلك من األوراق التر

ي  . ث
ي القضية.   تتعلق بقضايا لم يتم البت فيها جميع األوراق التر

ي المدرسة وال تتلف لحير  البت ف 
 يستمر حفظها ف 

  :
ً
أو سادسا أي سجالت  إتالف  عند  لجنة  بختم    تشكل  وُيختم  األعضاء  قبل  من  ُيوقع  إتالف  محض   وُيعد  أوراق، 

ي الملف الخاص بذلك. 
 المدرسة، وُيحفظ ف 

  :
ً
 لحفظ أوراق اإلجاب سابعا

ً
 ومناسبا

ً
 آمنا

ً
 ثابتا

ً
ة بشكل منظم ومرتب يمكن الوصول إىل أي  تخصص كل مدرسة مكانا

 ورقة فيه بسهولة، ويتابع من قبل مكتب التعليم بشكل دوري. 
 

: مراجعة أوراق الطالب بعد إعالن النتائج:  ي عش 
 ثان 

 : ا للتاىلي
ً
 تكون مراجعة أوراق اإلجابة بعد إعالن النتائج لمن يرغب ذلك وفق

من إعالن النت ائج   م دير الم درس               ة خالل م دة ال تزي د عن أس               بوع يتق دم الط ال ب أو وىلي أمره بطل ب المراجع ة إىل .1

ي (، وتس           لم نتيجة المراجعة لوىلي األمر بنفس النموذج 2وفق نموذج يعد لهذا الغرض )ملحق رقم / 
مدة ال تزيد  ف 

 عن يوم واحد من تقديمه الطلب. 

عليم التابعة له المدرس              ة بطلب يتقدم من لم يقتنع بنتيجة مراجعة أوراق إجابته من قبل المدرس              ة لمكتب الت .2

ا به )النموذج المشار إليه( خالل يومير  من تسلمه. 
ً
 المراجعة مرفق

  -يحق لمدير المدرس         ة   .3
ً
عىل ورقة إجابته النهائية بمش         اركة   هوىلي أمر   طلع الطالب/ أن يُ  -حس         ب ما يراه مناس         با

بوي.  ف الير  معلم المادة والمش 

4.  . ام ماىلي
تب عليها أي الير   تكون المراجعة وقت الدوام الرسمي وال يير

س       حب الوثيقة الس       ابقة،   .5
ُ
ي جميع الس       جالت، وت

ي وف 
ون  ي النظام اإللكير

يتم تعديل نتيجة الطالب بعد المراجعة ف 

طبع له وثيقة جديدة بنتيجته بعد التعديل. 
ُ
 وت

ي تطبيق تعليم   ات االختب   ارا .6
ت؛ يرفع مكت   ب التعليم تقريًرا لم   دير التعليم عن نتيج   ة  عن   دم   ا يتبير  وجود ته   اون ف 

تخذ اإلجراءات النظامية. 
ُ
 المراجعة، وت

 إذا تبير  م ا يثير  لُيمكن  .7
ي إدارة التعليم إجراء مراجع ة أوراق إج اب ة م ادة أو أكير

لجن ة االختب ارات الط ارئ ة المش               كل ة ف 

 اإلجراء المناسب بما يحقق مصلحة الطالب التعليمية.  اتخاذ الشك، أو شكوى عامة بشواهد منطقية مثبتة، و 
 

  نتائج: التفسث  : عش   ثالث
يش  ير مفهوم  ، و الدرجة الخام ال تعظي ص  ورة واض  حة ودقيقة عن أداء الطالب إال بعد إخض  اعها للمعالجة اإلحص  ائية

ي اختبار ما 
ي يحص           ل عليها الطالب ف 

ي أجاب  موتعير عن عدد ال ،الدرجة الخام إىل الدرجات التر
فردات أو األس           ئلة التر

ها ما لم يكن هناك إطار مرجغي يتم عىل أس    اس    ه تفس    ير هذه الدرجات نها ع حيث    ؛إجابة ص    حيحة، ويص    عب تفس    ير
امج واإلجراءات العالجية للطالب وتحس          ير  نواتج   تب عىل تفس          ير نتائج االختبار القيام بالتش          خيص ووض          ع الير يير

ي تفسث  نتائج االختبارات: أساليب وهناك ، التعلم لديهم
 
 مستخدمة ف

 : أسلوب تقييم األداء )محكات األداء(. األول
 هناك طريقتان يمكن من خاللها تقييم أداء الطالب: 

 التصحيح محكي المرجع:  ➢

ي تحديد ما يتقنه الطالب 
ا، وتفيد هذه الطريقة ف 

ً
يقوم عىل مقارنة أداء الطالب بمحك أو مستوى محدد مسبق

ي المادة من 
ي يتم تقويمه فيها، وبالتاىلي يكشف عن مدى إتقان الطالب لتفاصيل المهارات ف 

أجزاء المهارة التر

 الدراسية. 
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 التصحيح معياري المرجع:  ➢

ي ضوء معايير معينة بحيث تسمح هذه المعايير بمقارنة أداء الطالب بأداء 
يعتمد عىل تقويم أداء الطالب ف 

ه من الطالب من نفس المستو  ي غير
ي مهارات المادة ككل، وي  هدف إىل التميير  بير  مستويات الطالب ف 

ى ف 

 التوزي    ع االعتداىلي للفروق الفردية. 
 التحصيل الدراسي وفق منحت 

 : ي
ي لنتائج االختبارات: الثان 

 : ويتضمن األنواع اآلتية أسلوب التحليل اإلحصان 
 تحليل فقرات االختبار.                                 .1

عة المركزية.  .2  مقاييس الي  

 مقاييس التشتت.  .3

ي للدرجات.  .4
 التمثيل البيان 

 

 : تحليل فقرات االختبار ــ  1
يقص           د بتحليل فقرات االختبار مراجعة األس           ئلة للكش           ف عن نواحي القوة والض           عف فيها وي  هدف هذا اإلجراء إىل 

.  معاملالختبار وزيادة قوته، ويتم ذلك من خالل حساب واستخراج تحسير  فقرات ا  الصعوبة ومعامل التميث  
 معامل الصعوبة:  . أ 

: إجابة خاطئة وتحسب لكل فقرة من السؤال  نأجاب عد به النسبة المئوية لمن يقص  األسئلة كما يىلي
 حساب معامل الصعوبة لألسئلة الموضوعية:  ➢

100معامل الصعوبة = معامل الصعوبة =  ×
س 

ن
 

 مجموع الطالب، ن: السؤال عن ا عدد الطالب الذين أجابو س: 
 

 ألسئلة المقالية: حساب معامل الصعوبة ل ➢

 %100مجموع الدرجات المحصلة للسؤال )الفقرة( ×  معامل الصعوبة =
 عدد الطالب   ×     عالمة السؤال       
فهذا يدل عىل أن السؤال   %100(، فإذا كان معامل الصعوبة  %100  -ويكون مدى قيم معامل الصعوبة )صفر %  

؛ لهذا ف
ً
 %، فهذا يدل عىل أن السؤال صعب جدا

ً
، أما إذا كان معامل الصعوبة صفرا

ً
نه ينصح باالحتفاظ  إسهل جدا

 %(.  70-%  30بالفقرة أو السؤال إذا كان معامل الصعوبة يقع بير  ) 
 معامل تميث   الفقرة: ب ــ 

األقل تمكنا، ويتم استخراج معامل التميير  للفقرة أو    طالبالمتمكن وال  طالبقدرة الفقرة عىل التميير  بير  اليشير إىل  
 السؤال باتباع الخطوات اآلتية: 

➢  .
ً
 ترتيب عالمات الطالب الكلية ترتيبا تنازليا

( وهم من حصلوا عىل أدن  %27مات، والفئة الدنيا ) ( وهم من حصلوا عىل أعىل العال %27تحديد الفئة العليا )  ➢

 العالمات. 

 =  مجموع الدرجة المحصلة من الفئة الدنيا -مجموع الدرجات المحصلة من الفئة العليامعامل التميير 
ي إحدى الفئتير     ×   درجة السؤال

 عدد الطالب ف 
   1.00 - 0.40وُيقبل معامل التميير  ضمن المدى 

عة المركزية:  . 2  مقاييس الث  
ي إعطاء صورة عن بعض خصائص التوزي    ع الذي تكون عليه درجات االختبار الذي تم  

عة المركزية ف  تفيد مقاييس الي  
ي تتمركز حولها درجات أفراد المجموعة

ز الدرجة التر ومن ،  تطبيقه وتعظي فكرة عن أداء المجموعة بشكل عام وتير
عة المركزية ا : أكير مقاييس الي   ي تحليل وتفسير نتائج االختبار ما يىلي

ي تستخدم ف 
 لتر
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:  . أ  ي  المتوسط الحسان 

يقصد به: معدل عالمات طالب صف ما، والمتوسط لمجموعة من القيم هو مجموع هذه القيم عىل عددها، ويحسب  
ي الصف الواحد بالمعادلة اآلتية: 

 مجموع  إىل  مج سويشير    ،ىل المتوسطإ  محيث يشير الحرف  ن،  م = مج س/    ف 
 فتشير إىل عدد القيم. ن القيم، أما 

 

 الوسيط: ب. 
ي سلسلة من القيم المرتبة تصاعديا أو تنازليا ويتم حساب الوسيط لسلسلة من القيم 

يعرف بأنه نقطة المنتصف ف 
 .  : عدد القيمن: رتبة الوسيط، وحيث، ، 2/ 1و= ن + بالمعادلة التالية: 

 المنوال: . ج
 يمكن استخدام المنوالحيث    ا أو القيمة ذات التكرار األكير الدرجات هو قيمة الدرجة األكير شيوعً المنوال لفئة من  

ي توزي    ع 
ي لنقطة التمركز ف   والحصول عىل فكرة أولية أو تقدير شي    ع وتقريتر

ً
إذا كان الهدف معرفة القيمة األكير تكرارا

 القيم. 

 مقاييس التشتت: ــ 3
: ، و القيم أو انحرافها عن المتوسط يقصد بالتشتت ابتعاد   ما يىلي

ً
 واستخداما

ً
 من أكير مقاييس التشتت انتشارا

 المدى: . أ 
ي أنه يعرفنا عىل الفرق الذي 

ي فئة الدرجات وتنحض فائدة المدى ف 
يشير المدى إىل الفرق بير  أكير عدد وأقل عدد ف 

ي فئة الدرجات حيث نعرف هل 
. يوجد بير  أعىل درجة وأقل درجة ف   الفرق قليل ومحدود أم أنه كبير

 ب. االنحراف المعياري: 
بيغي لمجموع مربعات انحرافات القيم عن متوسطها، ويحسب االنحراف المعياري بالمعادلة التالية: 

 الجذر الير

  / ن2مج حع =  
 ن: عدد القيم. ، المتوسط: مجموع مربعات انحرافات القيم عن 2مج ح، حيث ع: االنحراف المعياري

 
 التباين: . ج

يعتير أحد مقاييس التشتت وأفضلها لقياس مدى تباعد أو تقارب الدرجات عن  ، و التباين هو مرب  ع االنحراف المعياري
ي مما يوفر إمكانية إجراء المقارنات  : يمكن إيجاد التباين باستخدام معادالت مختلفة منها ، و وسطها الحسانر

ي  2مج ح، =التباين 2حيث: ع / ن، 2= مج ح2ع  ، / ن: مجموع مربعات انحرافات القيم عن متوسطها الحسانر
 ن: عدد القيم. 

 

ي للدرجات: ــ 4
 التمثيل البيان 

ي ليعظي صورة أوضح لتوزي    ع الدرجات 
من أنواع الرسوم البيانية: المدرج ، و يتم تحويل جداول الدرجات إىل رسم بيان 

التكراري  ،التكراري التكراري  ،والمضلع  ... والمنحت   الدرجات    ،  عن  صورة شيعة  تعظي  ي 
التر األشكال  من  ها  وغير

ها وقراءتها  : و ، وتوزيعها مما يسهل تفسير ي فيما يىلي
 يمكن االستفادة من التمثيل البيان 

 إجراء مقارنات.  . أ 
ي التوزي    ع.  . ب

 تحديد فجوات ف 
 تحديد المنوال.  . ت
 الطالب. تحديد مدى تجانس درجات  . ث
 بيان شكل توزي    ع الدرجات.  . ج
 تحديد شكل التفلطح وااللتواء.  . ح
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 خامسلفصل الا

 مواعيد االختبارات وتنظيماتها 
 

ي  .1
  . خر خمسة أيام من الفصل الدراسي آتجرى اختبارات نهاية كل فصل دراسي ف 

ي  تجرى االختبارات الشفهية والمعملية   .2
ي تسبق االختبارات التحريرية عىل أن تكون ضمن   األوىل  األيام الثالثةف 

التر

 . اليوم الدراسي 

ي فصل الصيف والسابعة والنصف .3
ي    تبدأ االختبارات الساعة السابعة صباًحا ف 

ولمديري التعليم   ،الشتاء فصل  ف 

ها أو تقديمها بما يتناسب مع األحوال الجوية، والظروف الطارئة.   صالحية تأخير

نسق المواد من حيث الصعوبة  .4
ُ
ي إعدادها عىل أن ت

عد المدارس جداول االختبارات بعناية تامة، وُيشارك الطالب ف 
ُ
ت

الطالب، وال   يرهق  الذي ال  بالشكل  الواحد والسهولة  اليوم  ي 
ف  مادتير    من 

أكير ي 
ف  الطالب  ي جلستير  ُيختير 

، ف 

 . منفصلتير  

ة االختبارات بمدة كافية؛ ليتمكن الطالب من  .5 ي المدرسة قبل فير
ي مكان بارز ف 

علن مواعيد وجداول االختبارات ف 
ُ
ت

 االطالع عليها مع تزويد كل طالب بصورة من الجدول. 

ا ألعداد الطالب ومواد تنظم كل مدرسة لجان وجداول االختبارا .6
ً
، والغائبير  بعذر، ومواد الحمل وفق ي

ت للدور الثان 

 اإلكمال، ويسلم للطالب صورة من هذه الجداول فور إعالن نتيجة الدور األول/المستوى. 

هم، ويسلم للطالب صورة من  .7 ا ألعداد الطالب ومواد تعير
ً
تنظم كل مدرسة لجان وجداول اختبارات التعير وفق

. هذه الجداو   ل قبل بداية إجازة نهاية العام الدراسي

ي  إذا كانت األيام المحددة الختبار بعض الطالب   .8
ي الدور الثان 

ي فيمكن تقديم اختبارات هذا الطالب بعد ف 
ال تكق 

ة من اختبار الدور األول، أو تؤجل   . -املة أو جزء منها  ك- االنتهاء مباش  ي موعد اختبار الغائبير 
 لبدء العام الدراسي ف 

ي وقت موحد، ويمنع  .9
يكون موعد خروج جميع الطالب من المدرسة أيام االختبارات بعد االنتهاء من االختبار وف 

ويُ  بمواعيد خروجهم،  األمور  أولياء  إشعار  المدرسة  مدير  ، وعىل  تير 
الفير بير   المدرسة  خروجهم  منسوبو  كلف 

 بالمناوبة طيلة أيام االختبارات حتر انضاف آخر طالب. 

ي يتم اختب .10
ي    ار الطالب ف 

ي مواد المتغيبير  بعذر، وف 
ي وحتر الثالث المتوسط ف 

المرحلة الصفوف من الثالث االبتدان 

ي 
ف  بعذر   الثانوية  والمتغيبير   الحمل  ) مواد  ي 

المقرراتف  و نظام  نظام (،  ي 
ف  ي 
والثان  األول  للفصلير   ي 

الثان  الدور 

ي جدول الحصص اليومي   المسارات
 بحيث يختير الطالب، ويعود إلكمال الحصص، بدون التأثير عىل سير الدراسة ف 

 وال يتم احتساب الغياب عليهم أثناء أدائهم لالختبارات. 

ي للطالب بير  إدارات التعليم، وكذلك بير  المدارس التابعة لكل إدارة .11
ولمدير   ،ُيمنع تحويل اختبارات الدور الثان 

الطالب    –التعليم   يتبعها  ي 
الخ  -التر الحاالت  استثناء  القاهرة؛صالحية  الظروف  وذوي  للمصلحة   مراعاة  اصة 

 التعليمية. 

ي اليوم الواحد مع اإلعاقتنظم المدرسة مواعيد اختبارات الطالب من ذوي   .12
ي أكير من مادة ف 

ة بحيث ال يختير ف 

إعطائه الزمن المناسب لإلجابة عن أسئلة االختبار، ويمكن تقديم موعد اختبارهم أسبوًعا قبل المواعيد المحددة 

ا لعدد المواد. وف
ً
 ق

13.  ( برقم  ُعمم  الذي  الشطان  لمرض   التعليمية  الخدمات  تقديم  برنامج  ي 
ف  ورد  ما  وتاري    خ  48206تنفيذ   )

 ـه. 1439/ 4/ 1
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ي الخارج    / يمكن لمدير التعليم  .14
/مدير عام المدارس السعودية ف  ي تقديم اختبار  مدير مكتب التعليم العالمي واألجنتر

للشؤون  المساعد  برئاسة  لجنة  بتشكيل  وذلك  استثناًء؛  ي 
الثان  أو  األول  الدور  ي 

ف  مواد(  عدة  أو  )لمادة  طالب 

/مدير عام المدارس السعودية  / التعليمية ي ي الخارج،مدير مكتب التعليم العالمي واألجنتر
   ف 

ً
وعضوية من يراه مناسبا

المدرسة، وأن يكون وفق  ، وذلك بعد رفع طلب التقديم من قبل  لدراسة الحالة وإصدار حكم بالموافقة أو عدمها 

 الضوابط التالية: 

والمواعيد  . أ  المحددة  مواعيدها  ي 
ف  االختبارات  أداء  عليه  تفوت  قصوى،  ورة  لض  االختبار  تقديم  يكون  أن 

 البديلة، وتعتير الحل الوحيد للطالب حتر ال تضيع السنة الدراسية عليه.   

ي أوراق رسمية، مثل: أوراق السفر  . ب
  -  لإنهاء عقود العم  -أن تكون الظروف الداعية لتقديم االختبار مثبتة ف 

القرارات الرسمية لمن له مهمة، أو بعثة، مع تحديد زمنها بدًءا ونهاية، وأي إثباتات  ، أو  مواعيد وتاري    خ العالج

 أخرى حسب الحالة. 

ي مواعيد   . ت
، أو ف  أن تكون مدة سفره طويلة، وال يمكنه العودة للمملكة مرة أخرى خالل العام الدراسي الحاىلي

ها بالخارج اختبار الغائبير  بعذر، وأال يكون   لدى الطالب فرصة االلتحاق بإحدى المدارس السعودية أو غير

 سواء الستكمال الدراسة أو لالختبار. 

القطاعير   . ث بير   كة 
المشير الحاالت  ي 

ف  /بنات(  )بنير  والقبول  االختبارات  / قسمي  ي
إدارنر بير   التنسيق  يتم  أن 

ا لإلجراءات. 
ً
 توحيد

ت  . ج )الدورين والبديل(، ومطابقة  المدرسة نموذج أسئلة للطالب يختلف    عد أن  المعتمدة  عن نماذج األسئلة 

ي المواعيد المعتمدة مع  لجدول المواصفات، ويُ 
ا أساسًيا، ويتم رصد درجاته وإعالن نتيجته ف 

ً
ط عد ذلك ش 

 بقية الطالب. 

ي مادة ثا . ح
ورة يمكن اختباره ف  ي حالة الض 

ي اليوم الواحد، وف 
 من مادتير  ف 

ي أكير
ط يمنع اختبار الطالب ف  لثة بش 

 أن تؤخذ موافقة وىلي أمره عىل ذلك خطًيا. 

ة له واليحق  . خ يؤخذ إقرار عىل وىلي أمر الطالب بأن هذا االختبار أو التقويم الذي قدم موعده يعتير الفرصة األخير

 له المطالبة عند الرسوب أو اإلكمال باالختبارات البديلة له. 

ي تستدىعي تقديم االختبارات تشمل:  . د 
 الحاالت التر

ي عىل  ال -
ها، والمبت  ي المحافل الدولية والمناسبات الرياضية وغير

طالب الذين يقومون بتمثيل المملكة ف 

 ( رقم  الوزراء  مجلس  وتاري    خ  310قرار  مجلس  1429/ 10/ 27(  رئاسة  ديوان  رئيس  بخطاب  المبلغ  ـه 

ي القطاعير  العام و 1429/ 11/ 1/ب وتاري    خ  43140الوزراء رقم   الخاص  ـه الخاص بتنظيم أوضاع منسونر

ي الداخل والخارج، وكذلك التعميم رقم  
ي مناسبات وطنية ف 

ـه  1438/ 7/ 12وتاري    خ    58864المشاركير  ف 

 بخصوص القواعد التنظيمية لتفري    غ الرياضيير  والرياضيير  النخبة. 

ي   -
الوافدين المنتهية عقودهم وبمدة تزيد عن تاري    خ انتهاء العقد بثالثة أشهر وملزمير  بمغادرة المملكة ف 

التوجيهات  تاري     بلدانهن حسب  إىل  العودة  من  لهن  والبد  أزواجهن  ي 
توف  ي 

الالنر الوافدات  أو  محدد،  خ 

عية لمثل هذه الحالة نظًرا لكونها أصبحت بدون محرم.   الش 

وري، وذلك بسبب االبتعاث أو   - امن أيام أو مواعيد اختباراتهم مع سفر وىلي األمر الض 
الطالب الذين تير 

 ة. مهام رسمية خارج المملك

ي  -
ا إنسانية صعبة سواء مرضية أو أشية، ويفوت عليهم أداء االختبارات ف 

ً
الطالب الذين يواجهون ظروف

  مواعيدها المحددة والمواعيد البديلة. 
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 سسادالفصل ال

 تنظيم العمل وتشكيل لجان االختبارات
  

نة وعضو من أعضاء اللجان بطريقة واضحة ال تحتمل اللبس، تشكل اللجان وتحدد المهام والمسؤوليات لكل لج .1

ي تنفيذ 
ي الدليلوال تحدث االزدواجية ف 

ا لما ورد ف 
ً
 لمدارس التعليم العام. التنظيمي  األعمال وفق

ي    التحصيل الدراسي   يقوم مدير المدرسة بتشكيل لجنة .2
ويرأسها ويختار  التنظيمي للمدارس    الدليلوفق ما ورد ف 

ي توزي    ع األعمال. نائًبا له، 
 ويحدد األعضاء مع مراعاة العدل ف 

ي المدرسة تقوم لجنة  .3
: التحصيل الدراسي ف   بتشكيل عدد من اللجان الفرعية، وتوزي    ع المهام فيما بينهم كالتاىلي

  :
ً
 وتقوم بالمهام التالية:   ،لجنة التحكم والضبط، ويرأسها وكيل الشؤون المدرسية، وعضوية عدد من المعلمير  أوال

ي كل  . أ 
 لجنة وتحديد عدد غرف اللجان. تحديد عدد الطالب ف 

ي المعتمد. طباعة  . ب نامج الحاسونر  للير
ً
 قوائم بأسماء الطالب لكل لجنة ووفقا

ي المدرسة.  . ت
 تثبيت أرقام الجلوس عىل طاوالت الطالب بحسب نظام التسلسل المعمول به ف 

 بمحتوى المواد الدراسية.  ق الوسائل التعليمية وكل ما يتعلالتأكد من استبعاد جميع  . ث

 تثبيت اللوحات اإلرشادية للداللة عىل مقار اللجان.  . ج

 تزويد كل لجنة بجداول االختبارات وكشوف بأسماء الطالب وأرقام جلوسهم.  . ح

 . اللجانعىل اوراق اإلجابة من المالحظير   استالم . خ

ي أوف رصد الدرجات مع كش   وضع . د 
 .  الظرف الخاص بالمادةوراق اإلجابة ف 

 . وراق اإلجابة لرئيس لجنة التصحيح والمراجعة أتسليم مظروف  . ذ 

ي ملف إدارة التعليم  . ر 
 . مكتب التعليم  / وضع صورة من أسئلة االختبار وصورة من اإلجابة النموذجية ف 

 . وراق اإلجابة بعد االنتهاء من الرصد والمطابقةأاستالم  . ز 

ي الملفات الخاصة بذلك صد كشوف الر   حفظ . س
 . ف 

ي الأحفظ  . ش
 . المخصص لذلك مكانوراق اإلجابة ف 

 . أوراق اإلجابة اتدرجع درجات الكشف م  ةمطابق  . ص

 . المصادقة والتوقيع عىل كشوف الرصد  . ض

  :
ً
اف والمالحظة، ويرأسها وكيل شؤون الطالب، وعضوية عدد من المعلمير  ثانيا  وتقوم بالمهام التالية:   ،لجنة اإلش 

. إعداد ال . أ  اف اليومي  جداول الخاصة بالمالحظير  واإلش 

 اليومي التوقيع المالحظير  عىل نموذج سجل متابعة  . ب
 . مالحظير 

 . تأمير  المالحظ البديل عند تأخر أو غياب أحد المالحظير  قبل بدء االختبار  . ت

 تها. التأكد من سالمو  فتح مظاريف األسئلة . ث

 . لجان االختبار لمتابعات دخول الطالب  . ج

فير  عىل قاعات االختبار  ،األسئلة حسب توزي    ع اللجانفرز  . ح  . وتسليمها للمش 

 . إعداد محض  رسمي عند اإلخالل بشية األسئلة أو سير االختبارات  . خ

ي أثناء االختبارات  ممتابعة سير االختبارات وحضور الطالب وخروجه . د 
 . ف 

فير  عىل قاعات االختبار  . ذ   االختبار.  بعد نهايةاستالم األسئلة من المش 

ي بداية وقت االختبار ت . ر 
 . وزي    ع األسئلة عىل الطالب ف 

 . وحض الطالب الغائبير   ،متابعة غياب الطالب أثناء االختبارات . ز 

 . الختبار لالوقت المحدد التأخير عن  عند االتصال عىل الطالب الغائبير   . س

  ن. متابعة أداء المالحظة داخل اللجا . ش

ي اللجان بعد انقضاء نصف زمن االختبار. عىل توزي    ع كشوف تسليم أوراق اإلجابة  . ص
ف   مش 
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  :
ً
وتقوم    ،لجنة التصحيح والمراجعة والتدقيق، ويرأسها وكيل الشؤون التعليمية، وعضوية عدد من المعلمير  ثالثا

 . لجان التصحيح وفقا للتخصص لوراق اإلجابات مع نماذج اإلجابة أتسليم  ب
 

  :
ً
وتقوم بالمهام    ،لجنة الرصد وإخراج النتائج، ويرأسها وكيل الشؤون التعليمي     ة، وعضوية عدد من المعلمير  رابعا

 التالية: 

ي الرصد يتم تعديل الدرجة  عند  . أ 
 . مشاركة المعلم المختص بوجود خطأ ف 

ي المعتمد  . ب نامج الحاسونر  . استخراج النتيجة األولية من الير

وط الئحة تقويم الطالبالنهائية للطال  ةالمراجع . ت  . ب المستحقير  للمراجعة النهائية وفق ش 

 . لنتيجة النهائية وطباعة الشهادات ااستخراج  . ث

ي   . ج
ي إدخال جداول الدور الثان 

ي المعتمد ف  نامج الحاسونر  . الير

الطالب . ح بأسماء  وكشوف  الشهادات  الفصول  رواد  الط  ؛تسليم  استالم  البلتوقيع  واالحتفاظ   ها عىل 

ي استالمها ب
ي خزانة مدير المدرسة إىل حير  مراجعة الطالب أو من ينوب عنه ف 

ي لم تسلم ف 
 . الشهادات التر

ي خزانة المدرسة  ةهدكعطباعة مبيضة النتائج وتغليفها واالحتفاظ بها   . خ
 . عىل مدير المدرسة ف 

تعلق بالصف الذي يوجد إذا كان ألحد األعضاء صلة قرابة من الدرجة األوىل بأحد الطالب، فيكلف بأعمال ال ت .4

 . - قدر اإلمكان  -به قريبه 

ي سجل    ُيحدد مدير المدرسة للجان العمل الفرعية المهام .5
وفق التعليمات الخاصة بكل مرحلة من مراحل العمل ف 

 حسب عمله. 
ً
 االختبارات الخاص، ويوقع جميع األعضاء بالعلم مع تزويدهم بصورة من تلك التعليمات كل

 د أعضاء كل لجنة متناسًبا مع حجم العمل وأعداد الطالب. ُيراىع أن يكون عد .6

 ُيعد كشف بأسماء معدي األسئلة والمصححير  والمراجعير  لكل مادة دراسية.  .7

ي  توزع المناوبة اليومية   .8
ام بالمناوبة حتر خروج ف  ي المدرسة، والتأكيد عليهم بااللير  ة االختبارات عىل منسونر

فير

 آخر طالب. 

لالختبارات وتحديثه مع بدء كل عام دراسي بما يستجد من التعاميم واللوائح واألدلة، بحيث يتم إعداد ملف عام   .9

ية والقواعد التنفيذية لها وجميع التعاميم واألدلة المنظمة ألعمال  يشمل الئحة تقويم الطالب والمذكرة التفسير

 االختبارات. 

ة االختبارات يتضمن جميع األعمال وا .10 ة االختبارات، ُيعد ملف آخر مخصص لفير أثناء فير المستخدمة  لنماذج 

ل الرجوع لها عند الحاجة.  سهِّ
ُ
نظم بطريقة ت

ُ
 وت

11.   
ُ
ي المدرسة من الهيئة اإلدارية والتعليمية، وُيراىع أن يتم ذلك ت ح األنظمة الخاصة باالختبارات لجميع منسونر
ش 

هم بتلك األنظمة قبل  ي بداية كل عام دراسي مع تذكير
 االختبارات. ف 

ي وقتها المحدد   .12
ومراجعتها وتوقيع المعلمير  -حسب الخطة الدراسية  -يتم التأكد من إنهاء المقررات الدراسية ف 

 عىل ذلك. 

ي  يتم اختيار مكان آمن   .13
 المدرسة ُمحكم اإلغالق ومنظم؛ لحفظ أوراق األسئلة واإلجابات وما يتعلق باالختبارات. ف 

ِعد لجنة التحكم والضبط    عن .14
ُ
ا بأسماء جميع الطالب المتقدمير  لالختبار وأرقام   ت

ً
ي    كشوف

ون  طريق النظام اإللكير

 جلوسهم، ليتست  لها تنظيم مقار اللجان بما يحقق سهولة العمل.  

)ا .15 التعليم  مكتب  إىل  بهم  والرفع  انقطاعهم  والتعرف عىل سبب  المنقطعير   الطالب  متابعة وضع  لتوجيه يتم 

ي   رة/ قسم االختبارات والقبول وعدم طي قيدهم إال بعد التأكد التام من ذلك. للتنسيق مع إدا  ( الطالنر

ي )درجات أعمال السنة، درجات مواد  .16
ون  ي النظام اإللكير

يتم التأكد من رصد جميع الدرجات المستحقة للطالب ف 

ال ي التقويم 
، ودرجتكويت  الجانبير  المواد ذات  ي 

أو الشفوي ف  العمىلي  ات اختبار ، والدرجات المخصصة للجانب 

 االختبار. دخول نهاية الفصل/ المستوى( إضافة إىل التأكد من صحة بياناتهم حسب المستندات الرسمية قبل 
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أو من ينوب عنه مسؤول مسؤولية كاملة عن ظروف أسئلة االختبارات ونماذج اإلجابة وأوراق  .17 المدرسة  مدير 

 للمحافظة عليها. اإلجابة، وعليه أن يتخذ التدابير الالزمة 

ي داخل قاعات االختبار  .18   لما   ؛تهيئة األجواء المناسبة للطالب، وعدم استخدام الهاتف الجوال والحديث الجانتر

 . يهمذلك من تشويش عل يسببه 

ي معلمي مواد التقويم المن قبل  سجالت الرصد وتوزي    ع الدرجات  باالهتمام   .19
ي جميع المراحل  تكويت 

 وتوضيح  ،ف 

ي اتخذت للطالب غير المتقنير  من بداية العام
ي تم تقييمها لكل طالب، واإلجراءات التر

، ومتابعة المهارات التر

 مدير المدرسة. ذلك من قبل 

 . يتوىل مدير المدرسة توفير اإلسعافات األولية، وتهيئة المكان المناسب للحاالت الطارئة للطالب .20

 قبل التمتع باإلجازة. يجب االنتهاء من كافة أعمال االختبارات  .21
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 الفصل السابع

ي ومواد التعثر 
 
 اختبار الدور الثان
 

الطالب عند  أن  النجاح، كما  التعير فرصة للطالب لتحقيق  المحمولة واختبار  المواد  ي واختبار 
الثان  الدور  يعتير 

األدائية   )المهام  المستوى  الفصل/  أعمال  بدرجات  يحتفظ  المحمولة  المواد  اختبار  أو  ي 
الثان  الدور  اختبار   – إجراء 

 ( من  التعير  مواد  يختير  بينما  والتفاعل(،  ال100المشاركة  التقويم  مواد  ويختير  درجة،  مائة  ي ( 
ي    تكويت 

ف  لماورد   
ً
وفقا

 التعاميم واألدلة المنظمة الختباراتها، وفيما يىلي بيان لهذه االختبارات: 

ي وحتر الثالث المتوسط: 
: الصفوف من الثالث االبتدان 

ا
 أول
ي إحدى المواد  %50عند حصول الطالب عىل أقل من النهاية الصغرى )  .1

ي مجموع درجات تلك ( ف 
الدراسية ُينظر ف 

، الثالث(؛ لمعرفة الفصل الدراسي الذي أكمل فيه الطالب بحصوله عىل   ي
ي الفصول الدراسية )األول، الثان 

المادة ف 

(، وعليه يتم تحديد الفصل الدراسي الذي يؤدي الطالب فيه اختبار الدور %50درجة أقل من النهاية الصغرى ) 

 . ي
 الثان 

ي الحاالت التالية:  يؤدي الطالب .2
ي ف 
 اختبار الدور الثان 

ي دون عذر مقبول.  - أ 
 إذا تغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي األول أو الثان 

 إذا تغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث.  -ب

ي الفصول الدراسية الثالثة    أقل من )  -ت
ي لدرجة المادة الدراسية    ف   (. %50إذا كان الوزن النستر

طية ) إذا لم يح -ث ي اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث عىل النسبة الش 
 (. %20صل ف 

: المرحلة الثانوية )نظام المسارات(: 
 
 ثانيا
ي الحاالت التالية:  .1

ي ف 
 يؤدي الطالب اختبار الدور الثان 

.  - أ   إذا تغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي

ي المادة %50إذا حصل عىل أقل من النهاية الصغرى )  -ب
 الدراسية. ( ف 

طية )  -ت ي اختبار نهاية الفصل الدراسي عىل النسبة الش 
 (. %20إذا لم يحصل ف 

ه )  .2  العام الدراسي   بداية( من عدد مواد الفصول الدراسية الثالثة  %66يؤدي الطالب اختبار التعير إذا لم يتجاوز تعير

ي مواد التعير من ) التاىلي 
 ( درجة. 100، ويكون اختباره ف 

ا: المرحلة ال
 
 ثانوية )نظام المقررات(: ثالث

ي الحاالت التالية: 
 يؤدي الطالب اختبار المواد المحمولة ف 

 دون عذر مقبول.  الدراسي  إذا تغيب عن اختبار نهاية الفصل - أ 

ي المادة الدراسية. %50إذا حصل عىل أقل من النهاية الصغرى )  -ب
 ( ف 

طية )  يحصلإذا لم  -ت ي اختبار نهاية الفصل الدراسي عىل النسبة الش 
 . ( %20ف 

 

 
 



 37                                                                                                      ـه1444 أنظمة وإجراءات االختبارات

 ثامنالفصل ال

 قواعد حساب المعدل

 :
ا
ي وحتر الثالث المتوسطأول

 : الصفوف من الثالث االبتدان 

ي ب المعدل العام  ا حتستم اي .1
 . وفق الدرجة الموزونة للمادةللفصلير  الدراسيير  األول والثان 

؛ ) وفق بنهاية الفصل الدراسي الثالث ب المعدل العام احتستم اي .2 ي المخصص لكل فصل دراسي  %25الوزن النستر

،  %35للفصل األول،  ي
 للفصل الثالث(.  %40للفصل الثان 

ي المادة بناًء عىل مجموع   .3
ي المخصص لكل فصل دراسي وحصوله عىل النهاية يكون الطالب ناجًحا ف  الوزن النستر

 الصغرى. 

4.  . ي ي نهاية الصف الدراسي بناء عىل الوزن النستر
 تحسب الدرجة الموزونة للمادة ف 

ي بحساب المعدل  .5
ون   . تلقائًيا  ةوالدرجة الموزونيقوم النظام اإللكير

وط الطالب القادم من خارج المملكة بعد انتهاء الفصل الدراسي األ .6 ي ويحمل وثيقة نجاح مستوفية لش 
ول أو الثان 

 المعادلة يتم احتساب معدله اعتباًرا من الفصل الدراسي الذي تم قبوله فيه. 

 :
 
 : المرحلة الثانويةثانيا

 : )نظام المسارات( . أ 

 : اكمي لجميع المستويات عىل النحو التاىلي  يتم احتساب المعدل الير

ي  ( من معدل%20تحتسب نسبة )  •
 السنة األوىل.  المستويات ف 

ي  ( من معدل%40تحتسب نسبة )  •
 السنة الثانية.  المستويات ف 

ي  ( من معدل%40تحتسب نسبة )  •
 السنة الثالثة.  المستويات ف 

 : (قررات)نظام الم . ب

ي نظام المقررات بناًء عىل متوسط مجموع الدرجات لجميع المقررات  
اكمي ف  الدراسية يتم احتساب المعدل الير

ي اجتازها الطالب بنجاح للمستويات السابقة حتر تاري    خ احتساب ذلك المعدل. 
 التر

ي منتصف العام الدراسي   معدلمعالجة   . ت
 
ي االلتحاق بالمرحلة الثانوية ف

 
بعض الحاالت الراغبة ف

ي أو الثالث الثانوي: 
 أو بداية الصف الثان 

ي السنة األوىل أو الثانية ويحمل   .1
ي ف 
الطالب القادم من خارج المملكة بعد انتهاء الفصل الدراسي األول أو الثان 

وط المعادلة يتم   احتساب معدله اعتباًرا من الفصل الدراسي الذي تم قبوله فيه، وثيقة نجاح مستوفية لش 

ي تمت معادلتها.  كتب كلمة )معادلة( أمام مواد تو 
 المستويات التر

ي أو الثالث من الفئات التالية:  .2
ي االلتحاق بالصف الثان 

 الطالب الراغبون ف 

 منقطعون من النظام السنوي.  •

 . مية أو الدولية داخل المملكةالمدارس العالمنتقلون من المعاهد العلمية أو  •

وط المعادلة.  •  قادمون من خارج المملكة ويحملون وثيقة نجاح مستوفية لش 

المستويات    ويكتب كلمة )معادلة( أمام مواد يتم احتساب معدلهم اعتباًرا من الصف الدراسي الذي تم قبولهم فيه،  
ي تمت معادلتها. 

 التر
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 تاسعالالفصل 

 والغائبي   ختبار ذوي األعذار ا
 

 
ً
الطالب الغائب بعذر يؤدي اختبار الغائبير  بعذر بنفس الدرجة المخصصة لالختبار الذي تغيب عنه، مع األخذ :  أوال

ة المحددة الختبار الطالب المتغيبير  بعذر باالعتبار أنه  
ي  يمنع اختبار أي طالب بعد انتهاء الفير

، ماعدا الحاالت التر
 . تقدر "لجنة الظروف الطارئة" ظرف غيابها 

: م
ً
 واعيد اختبارات الغائبير  بعذر: ثانيا

ي وحتر الثالث المتوسط: 
  الصفوف من الثالث االبتدان 

ي  . أ 
.  ف  ي

ي والثالث؛ لمن تغيب عن اختبار الفصل الدراسي األول والثان 
 األسبوع األول من بداية الفصل الدراسي الثان 

؛ لمن تغيب عن اختبار الفصل الدراسي الثالث.  . ب ي
 مع اختبار الدور الثان 

.  . ت ي
؛ لمن تغيب عن اختبار الدور الثان   خالل األسبوع األول من بداية العام الدراسي التاىلي

 ة الثانوية: المرحل
   نظام المقررات  ➢

.  - أ  ي األسبوع األول من بدء المستوى الدراسي التاىلي
 ف 

 غير مجتاز لذلك المقرر، وعليه إعادة دراسته   -ب
ً
الطالب الذي تغيب عن دخول اختبار الحمل الدراسي يعتير راسبا

ي وقت الحق. 
 ف 

 نظام المسارات  ➢

؛  يختير الطالب الغائب بعذر مقبول أو غير مقبول عن   ي
ي الدور الثان 

اختبار نهاية أحد الفصول الدراسية الثالثة ف 
 :  والذي تم تحديد مواعيده عىل النحو التاىلي

ي الفصل الدراسي األول.  •
ي لمواد اإلخفاق ف 

ي من بداية الفصل الدراسي الثان 
 األسبوع الثان 

ي الفصل الدراسي  •
ي من بداية الفصل الدراسي الثالث لمواد اإلخفاق ف 

. األسبوع الثان  ي
  الثان 

ي الفصل الدراسي الثالث.  الهيئة اإلدارية والتعليميةمع عودة  •
 لمواد اإلخفاق ف 

المواعيد   بعذر حسب  المتغيبير   للطالب  البديلة  إعداد جداول منظمة لالختبارات  المدرسة  إدارة  : يجب عىل 
ً
ثالثا

 المحددة لها. 
: عىل الطالب المتغيب عن االختبارات بعذر أو بدون عذر مراجعة المدرسة لدراسة وضعه. 

ً
 رابعا

 : : األعذار المقبولة عند تغيب الطالب ما يىلي
ً
 خامسا

لب الذي يثبت بتق ارير طب  ية مع  تمدة أن ظ  روفه الم  رض  ية منع  ته من تأدية جم يع االخت بارات أو بعضها أثناء الطا . أ 

ة.  ة وجير 
ة انعقادها، أو قبل انعقادها بفير  فير

، بحيث تكون صلة القرابة به من الدرجة األوىل )أب، أ  . ب ي المستشق 
م، الطالب المرافق ألحد أفراد عائلته المنوم ف 

ي المعتمد، سواء كان من داخل البالد أو خارجها.   أخ، جد، ابن، زوج....( بموجب التقرير الطتر

ة بحيث تكون صلة القرابة من  . ت ة وجير 
الطالب الذي ُيتوف  أحد أفراد عائلته أثناء االختبارات، أو قبل انعقادها بفير

 الدرجة األوىل. 

الجهات   . ث قبل  من  للتعطيل  يتعرض  الذي  ذلك الطالب  إثبات  بعد  شابهه  ما  أو  بسبب حادث مروري،  األمنية 

 بخطاب رسمي من الجهات األمنية. 

ي يقدرها مدير المدرسة، أو لجنة التوجيه . ج
ي  الحاالت المرضية أو االستثنائية التر  بالمدرسة. الطالنر

: يتم دراسة العذر من قبل لجنة التوجيه 
ً
ي سادسا ، وإذا لم  بالمدرسة، وُيقبل إن كان من األعذالطالنر

ً
ار المذكورة سابقا

يكن منها فتقرر اللجنة مدى وجاهة العذر لدخول الطالب االختبار البديل، والحاالت الخاصة يرفع بشأنها إلدارة/ 
 قسم االختبارات والقبول. 
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ي 
: تقديم االستشارة المناسبة قبل االختبار لمن يعان 

ً
لموعد ، وتأجيله  من ظرٍف صجيٍ يعيقه عن دخول االختبار سابعا

ي للطالب. 
 الغائبير  بعذر، وذلك بعد التأكد من عدم قدرة الطالب عىل أداء االختبار بشكل يعكس المستوى الحقيقر

: يجب عىل مدير المدرسة والقائمير  عىل االخ
ً
تبارات التوضيح للطالب بأن الذي يدخل االختبار ال يحق له إعادته  ثامنا

 . ي
ي الدور الثان 

 إال ف 
ي فيمنح 

ي حالة الغياب بعذر عن الدور الثان 
ة للطالب لذلك العام، إال ف  ي هو الفرصة األخير

: يعتير اختبار الدور الثان 
ً
تاسعا

 الفرصة الختباره مع بداية العام. 
ال : يعامل الطالب 

ً
ا ي وحتر الثالث عاش 

ي الصفوف من الثالث االبتدان 
ي ف 
ذي لم يقبل عذره أو تغيب عن الدور الثان 

 :  المتوسط وفق التاىلي
.  . أ  ي

ي الدور الثان 
 وُيختير ف 

ً
 الطالب الذي تغيب عن اختبار الدور األول بعذر أو بدونه؛ يعتير مكمل

ي األول أو االطالب الذي تغيب عن دخول اختبار نهاية الفصل الدراسي   . ب
بدون عذر مقبول، أو تغيب بعذر   لثان 

ي الدور األول، وعليه التقدم 
 ف 
ً
؛ يعتير مكمل مقبول ولم يتمكن من دخول اختبار الغائبير  بعذر للفصل الدراسي

ي تغيب عنها حسب وضعه. 
ي مقرر الفصل الدراسي الذي تغيب فيه للمواد التر

ي ف 
 الختبار الدور الثان 

 مقبول؛بدون عذر مقبول، أو تغيب بعذر  الثالث    ر نهاية الفصل الدراسي الطالب الذي تغيب عن دخول اختبا . ت

ي مقرر الفصل الدراسي الذي تغيب فيه 
ي ف 
ي الدور األول، وعليه التقدم الختبار الدور الثان 

 ف 
ً
 . يعتير مكمل

ي بعذر مقبول يتم اختباره خالل األسبوع األول من   . ث
العام الدراسي الطالب الذي تغيب عن دخول اختبار الدور الثان 

 . التاىلي 

ي بدون عذر مقبول؛ يعتير راسبً الطالب الذي  . ج
 ا ويعيد السنة. تغيب عن دخول اختبار الدور الثان 
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 عاش  الفصل ال

ي معالجة حاالت الطالب الذين منعتهم ظروفهم من أداء االختبارات 
 
 المدرسةف

 
ي السجن .1

ة انعقاد  ختير اإلصالحية ي  / الطالب الموقوف ف  :  االختبارات،خالل فير ي
 وتتم معالجة اختباراته وفق اآلنر

ي نفس المنطقة؛   . أ 
( الختباره  إذا كان الطالب الموقوف ف  تشكل المدرسة لجنة مكونة من )اثنير  من المعلمير 

ي تأدية االختبار بموجب خطاب من وىلي أمره
هناك مدرسة   د إذا كان ال يوج   –  بعد التأكد من وضعه ورغبته ف 

ي ذلك مع الجهات ذات العالقة –داخل السجن/ اإلصالحية 
 . ويتم التنسيق ف 

تقوم إدارة    هناك مدرسة داخل السجن/ اإلصالحية؛  د ة وال يوجالطالب الموقوف من خارج المنطقإذا كان   . ب

ي  إدار الختباره بعد التنسيق مع    السجن/ اإلصالحيةمدارس القريبة من  الالتعليم بتوجيه إحدى  
ة التعليم التر

 إليها   هنقل ملف يأو    ،مدرسته األصلية والتأكد من حالته ومعلوماته، ومن ثم ترسل نتيجته لهم رسمًيا تتبع لها  

 
ً
ونيا  . إن كان إيقافه سيستمر  إلكير

الطالب المريض ذو الظروف الطارئة أو المزمنة، وتمنعه ظروفه الصحية من الحضور لالختبار؛ تجرى اختباراته  .2

ي مقر 
 تنويمه حسب اإلجراءات التالية: ف 

ي  الطالب المنوم   . أ 
( الختباره بعد التأكد ف  : تشكل له المدرسة لجنة مكونة من )اثنير  من المعلمير 

المستشق 

ي تأدية االختبار بموجب خطاب موافقة من وىلي أمره. 
 من وضعه ورغبته ف 

التعليم . ب إدارة  تقوم  المنطقة:  المستشق  وهو من خارج  ي 
ف  المنوم  الطالب  -  الطالب  فيها  بتوجيه  -الموجود 

ِ الختباره بعد التنسيق مع اإلدارة التعليمية  
َمير 

ِّ
إحدى مدارسها القريبة من مقر تنويمه لتشكيل لجنة من ُمَعل

ي يتبعها والتأكد من حالته ومعلوماته، ومن ثم ترسل نتيجته رسمًيا لهم. 
 التر

ل لظروف مرضي .3 ي المي  
ة شديدة أو معدية ومن هم بحاجة إىل متابعة مستمرة الطالب من ذوي اإلقامة الطويلة ف 

المستشفيات إحدى  اف  إش  تحت  وحاالتهم  للخطر  الخروج  ويعرضهم  ل،  المي   ي 
من   ف   

ً
معتمدا  

ً
تقريرا ولديهم 

: إجراء تم المستشق  بذلك يوضح الحالة؛ في  التاىلي

ي ومعلم وذلك تشكل لجنة  . أ  من المدرسة التابع لها الطالب أو من المدرسة من وكيل المدرسة والموجه الطالنر

ي مكان إقامته. 
 القريبة من سكنه إذا كان من خارج المنطقة الختباره ف 

ل وجود وىلي أمر الطالب أو أحد إخوته، ووجود والدة الطالبة أو إحدى   . ب
ي المي  

ط لحضور لجنة االختبار ف  يشير

(.  أخواتها   )حسب اإلثبات الرسمي

 الدارسون المرابطون عىل الحدود:  .4

ي وقته المحدد.  . أ 
ا من مرجعه يثبت عدم تمكنه من أداء االختبار ف 

ً
 ُيحض  الدارس مشهد

ي حال أكمل  . ب
حدد لهم مواعيد مرنة ألداء االختبار حسب ظروف عملهم، وُيعد االختبار األول لهم دور أول، وف 

ُ
ت

ي وقت الحق حسب المواعيد المحددة أو حسب ما تراه إدارة التعليم 
أو تعير يعظ الفرصة الختبار دور ثان ف 

 مناسًبا لظروف الطالب وظروف المنطقة. 

: -مؤقتة  –وف صحية الطالب الذي يتعرض لظر  .5 ي
 تعوقه عن الكتابة يتخذ معه اآلنر

ي االختيار، بحيث ال يكون   . أ 
ي الحرص ف 

ي المدرسة )يحدده مدير المدرسة مع توح  يكتب إجابته أحد منسونر

 معلم المادة أو قريب للطالب(. 

ك للمعلم بالتنسيق مع وكيل الشؤون التعليمية اتخاذ اإلجراء المناسب لحالته وحسب طبيعة   . ب المادة ونوع يير

 االختبار.   

ي  .6
الطالب الذي يتعرض لعارض صجي أثناء االختبار يتم التحفظ عىل ورقة إجابته، وتدوين محض  يوقع من مالحظ 

القاعة، ويعرض عىل لجنة االختبارات بالمدرسة؛ ليتم التعامل العاجل مع الحال    ة    حسب ما تستدعي   ه    بما يراع   ي  

 عليمية بأحد الحلول التالية: مصلح  ة الطالب الت

ي  العارض الصجي  يزوليعظ الفرصة إلكمال االختبار عندما  . أ 
  نفس يوم االختبار. ف 
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، إذا استدعت حالته الخروج من   . ب ي وقت الدوام المدرسي
ط أن يكون ذلك ف  يختير بأسئلة جديدة بديلة بش 

ي يوم من أيام ا
ي نفس اليوم أو ف 

ي العالج والعودة ف 
 الختبارات يحدد بموافقة الطالب ووىلي أمره.  المدرسة لتلقر

ي الموعد المحدد الختبارات الغائبير  بعذر.  . ت
 اختباره ف 

الدراسي  .7 الفصل  الحضور خالل  من  تمنعه  قاهرة  أشية  أو  مرضية  لظروف  يتعرض  الذي  لجنة  ؛  الطالب  تقوم 

ي  التوجيه   ي  الطالنر
المدرسة بدراسة وضعه بالتفصيل، والتأكد من ظروفه، ومن ثم يمنح الفرصة ألداء اختبارات ف 

ي مدرسته ( درجة100من ) نهاية الفصل الدراسي 
 . ف 

ي حاالت الغياب الجماعية للطالب أيام - بموافقة خطية منه- لمدير التعليم  .8
ي تتسبب ف 

تقدير الظروف الطارئة التر

الغياب    حدد شابه وتستلزم تأجيل اختبارهم، بحيث ياالختبارات بسبب السيول وما   أيام  ي وقت اختبار مواد 
ف 

 ، أو يؤجل إىل موعد االختبار البديل. مناسب للطالب
 يراىع أن تتناسب أساليب التقويم وعدد مواد االختبار مع حالة الطالب.  .9

ي الوقت المحدد؛  خري    ج المرحلة الثانوية .10
من قبل إدارة/   هدراسة وضعتم  ت  الذي منعته ظروفه من أداء االختبار ف 

العارض  والقبول  االختبارات  قسم التعليم  و   ،بعد زوال  المناسبة الختبار صالحية  لمدير  الوقت والمدة  ه، تقدير 

ي ذلك  والتنسيق 
مع اإلدارة العامة للتقويم والقبول بالوزارة إذا لزم األمر، أما بقية المراحل الدراسية فيتخذ مدير  ف 

ي اإلدارة التعليمية.  المدرسة اإلجراء
 المناسب بالتنسيق مع إدارة/ قسم االختبارات والقبول ف 

ها، ومراعاة  .11 يتم تهيئة البيئة المدرسية المناسبة للطالب الذين لديهم ظروف صحية أو طارئة؛ مثل اإلصابات وغير

، وأثناء االختب  ارات. ما يناسب حاالتهم، وما ييش حركتهم داخل المدرسة خالل العام الدراسي

وضعهم  .12 من  والتأكد  المنقطعير   مع  وتتواصل  االختبارات،  ألداء  الطالب  جاهزية  من  بالتأكد  مدرسة  تقوم كل 

ي المدرسة أو خارجها حسب األنظمة المتاحة. 
 وإمكانية اختبارهم ف 

أقسام .13 إدارات/  بية الخاصة بالمناطق والمحافظات    تبلغ  الير أقسام  إدارات/  جميع االختبارات والقبول بمشاركة 

ي مراكز األورام والمستشفيات نومير  المدارس بأهمية تفعيل برنامج تقديم الخدمات التعليمية للطالب الم
ومن   ف 

الفئة لهذه  ونية  اإللكير االختبارات  من  واالستفادة  حكمهم  ي 
اإلشعاىعي للطالب  و   ف  العالج  لجلسات  الخاضعير  

 . والكيماوي

شكل كل إدارة تعليم لجنة بمسم )لجنة االخ .14
ُ
تبارات الطارئة( تختص بدراسة قضايا االختبارات الطارئة، برئاسة ت

ف اختبارات،  إدارة/ رئيس قسم االختبارات والقبول، ومش  التعليمية وعضوية كل من: مدير  المساعد للشؤون 

ف مادة حسب االحتياج(.  بوي )مش  اف الير ف تربوي من إدارة اإلش  ف توجيه وإرشاد، ومش   ومش 

راتيمنع   .15 ي ، و اختبار أي طالب خارج المدرسة مهما كانت المير
يستثت  من ذلك الحاالت التالية :)الطالب المنّوم ف 

ي السجن، أصحاب الظروف الخاصة    إن كانت حالته
، الطالب الموقوف ف   تسمح  مالصحية أو ظروفه  مالمستشق 

 . لهم بتأدية االختبار( 

ي الفقرات ) يمكن االستفادة من االختبارات   .16
ونية عن بعد للطالب الواردة حاالتهم ف  (، وحاالت 4،  3،  2،  1اإللكير

 أخرى تقدرها )لجنة الظروف الطارئة( بإدارة التعليم. 

أو    أو الئحة تقويم الطالبها هذه اإلجراءات أو الضوابط  األمور الطارئة المتعلقة بإجراءات االختبارات ولم تعالج .17

ية   التفسير مذكرتها  ي 
 وقواعف 

ً
وفق ومعالجتها  فيها  للنظر  والقبول  للتقويم  العامة  لإلدارة  ترفع  التنفيذية؛  ا دها 

 للمصلحة التعليمية. 
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 حادي عش  الالفصل 

 التعليم أنظمة بي    والمحولي    الخارج من القادمي    الطالب أوضاع معالجة
 
 
ً
وط أوال : من يحمل وثيقة دراسية بنتيجة نهاية فصل دراسي مسبوقة بوثيقة النجاح من الصف السابق ومستوفية لش 

ا من نظام تعليمي يطبق تعليمي يطبق الفصول الدراسية الثالثة أو قادمً ا من نظام  المعادلة، سواء كان الطالب قادمً 
 :  يتم معالجة وضعه عىل النحو التاىلي

 الفصلير  الدراسيير 
 من نظام تعليمي يطبق   .1

ً
   الفصول الدراسية الثالثة،تعادل وثيقته الدراسية بما يعادلها إن كان قادما

ً
وإن كان قادما

ي من نظام تعليمي يطبق فصلير  دراس
يير  فتعادل وثيقة الفصل الدراسي األول بالفصلير  الدراسيير  األول والثان 

 . بالمملكة 

ي الفصل الدراسي  .2
. يلتحق الطالب بالدراسة ف   التاىلي

3.  / ي  تعتمد درجات الفصل الدراسي
ون  ي المملكة بالنظام اإللكير

ي التحق بها الطالب ف 
 . الفصول الدراسية التر

ي  .4
ي المملكة. يختير الطالب الدور الثان 

ي درسها ف 
/ الفصول الدراسية التر ي مقرر الفصل الدراسي

 للمواد المكمل بها ف 

ي بالمملكة وال يحمل وثيقة نهاية الفصل الدراسي ثانيً 
أو وثيقته    ،ا: الطالب القادم بعد نهاية الفصل الدراسي األول/ الثان 

 : وط المعادلة يتم معالجة وضعه عىل النحو التاىلي
 لم تستوف ش 

: ا  ذإ .1 ي
ي االبتدان 

ي الصف األول والثان 
 كان الطالب ف 

 يلتحق الطالب بالدراسة عند حضوره.  .أ

ة السابقة اللتحاقه. يقيم تدريجيً  .ب ي مهارات الفير
 ا ف 

ي الصفوف الدراسية األعىل:  .2
 إذا كان الطالب ف 

. ي .أ ي الفصل الدراسي التاىلي
 لتحق بالدراسة ف 

ي    ( درجة للفصل األول/ 100ختير الطالب من ) ي .ب
ي بداية الفصل الدراسي الثان 

ي تجرى ف 
ة االختبارات التر ي فير

ف 

 . ي ذلك الفصل/ الفصلير 
 التاىلي أو يعتير مكمال ف 
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ي عش  الفصل ال
 ثان 

 معالجة حاالت االنقطاع 
 

 ة لمعالجة حاالت االنقطاع لجميع المراحل الدراسية: عامتعليمات 
ي عند وجود حالة انقطاع عام أو متكرر، تقوم لجنة التوجيه  .1 ي المدرسة باتباع ما يىلي الطالنر

 : ف 

ي أحكام المواظبة  . أ 
 . " قواعد السلوك والمواظبة"تطبيق ما ورد ف 

 عدمه بعد استيفاء اإلثباتات الالزمة لذلك. دراسة وضع الطالب مع تحديد مدى وجاهة العذر من   . ب

 متابعة الطالب مع وىلي أمره، وأخذ تعهد عليه باالنتظام.  . ت

ورة.  التنسيق مع إدارة/ قسم . ث  االختبارات والقبول، ومكتب التعليم عند الض 

ي  للجنة التوجيه   . ج ي تناسب وضعه، فقد يكون الخيار المالطالنر
ي توجيه الطالب للحالة التر

ناسب دورها المهم ف 

 من اإلجراء المحدد. 
ً
 للطالب المنقطع أو متكرر االنقطاع أن يبدأ العام الدراسي والمستوى الدراسي التاىلي بدال

ة الالحقة لالنقطاع.  . ح ي الفير
ة االنقطاع بناًء عىل انتظامه ف   تقدر للطالب درجات السلوك والمواظبة لفير

ي ا .2
ي ترغب االلتحاق بمدرسة أهلية ف 

ي حاالت االنقطاع التر
ار الطالب نهاية يتم اختب  ، أو الثالث؛لفصل الدراسي الثان 

ي الفصل الدراسي األول
ي مدرسة حكومية، ومن ثم تنقل درجاته للمدرسة األهلية المنتقل  ، أو الثان 

 . إليها ف 

معالجة وضع الطالب بالقياس عىل إحدى الحاالت التالية حسب المرحلة التعليمية، وقد يطبق عليه أكير من  .3

بوية، وترفع الحاالت المختلفة أو المستجدة  إجراء   ي مصلحة الطالب التعليمية والير
   حسب الحالة    بحيث ينظر ف 

 لإلدارة العامة للتقويم والقبول لمعالجتها. 
ً
 بعد دراستها رسميا

 

 : ي
ي االبتدان 

ي الصفي   األول والثان 
 
: معالجة حاالت االنقطاع ف

ا
 أول

: تتم معالجة الحاالت  ي
 التالية وفق اآلنر

ا   .1 ي غ اب عنه ا ت دريجي ً
ي المه ارات والمع ارف التر

ة معين ة خالل الع ام ال دراسي يتم تقييم ه ف  إذا ك ان انقط اع ه لفير

امن مع المهارات والمعارف المطلوبة.  ة الالحقة النتظامه بالير   خالل الفير

ات متقطع ة خالل الع ام وص                ادف ت إح د .2 ة مح ددة أو لفير اه ا نه اي ة الع ام ال دراسي فتقوم  إذا ك ان انقط اع ه لفير

ي انقطع فيها 
ة التر ي مهارات الفير

المدرسة مع بداية العام الدراسي التاىلي           خالل األسبوعير  األولير            بتقييمه ف 

 وتظهر نتيجته عىل ضوء ذلك. 

للمهارات والمعارف اختبار تحديد -بعد دراس        ة وض        عه -إذا كان انقطاعه لمدة تزيد عن عام دراسي يجرى له  .3

 . انقطع فيه من قبل مدرستهبالصف الذي  المفقودة
 

ا:  ي وحتر الثالث المتوسط معالجة حاالت االنقطاع ثاني 
ي الصفوف من الثالث االبتدان 

 
 : ف

؛   فصلمن عدد أيام ال  %25بسببه عن الدراسة أو تجاوز غيابه بعذر أكير من  إذا حصل للطالب عذر انقطع   .1 الدراسي

 ويكمل من حيث انقطع، 
ً
 بحضوره شخصيا

ً
ي أن يعتذر عن إتمامه بموجب خطاب من وىلي أمره مؤكدا

فله الخيار ف 

 أو أن يحول إىل االنتساب الكىلي إىل أن يزول العذر الذي منعه من االنتظام. 

ي مدارس ال يسمح فيها باالنتساب و الطالب الذي   .2
 لفصلمن عدد أيام ا  %25بعذر أكير من  ه  تجاوز غيابيدرس ف 

؛ يختير نهاية الفصل الدراسي  ي مدرسة حكومية ومن ثم  100من ) الذي انقطع فيه    الدراسي
بعد    يعود ( درجة ف 

 . ته لمدرس ظهور نتائج ذلك الفصل

 الطالب المنقطع عام دراسي يكمل من حيث انقطع.  .3
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 قواعد عامة لمعالجة حاالت االنقطاع: 
1.  :  االنقطاع بعذر أو بدون عذر عىل النحو التاىلي

ورة التفريق عند معالجة أعمال السنة واختبار نهاية الفصل بير   ض 

 ( درجة. 100منقطع بعذر: ال يحرم من الدرجة المخصصة للمهام األدائية ويختير نهاية الفصل الدراسي من )  ➢

ي درجة المهام األدائية ويختير نهاية الفصل الدراسي من )  ➢
 ( درجة. 60منقطع بدون عذر: يرصد للطالب صفر ف 

2.  : ورة التفريق عند اختبار نهاية الفصل بير  الطالب المستعد ألداء االختبار والطالب غير المستعد عىل النحو التاىلي  ض 

ي الموعد المحدد لالختبار.  ➢
 مستعد يختير مع أقرانه ف 

ي موعد اختب      ار الغائبير  غير مستعد يختير   ➢
ي موعد اختبار  ف 

.  بعذر، أو ف  ي
 الدور الثان 

، أو منتصف الفصل  .3 ورة التفريق عند معالجة وضع الطالب المنقطع بعد عودته بير  من عاد بداية الفصل الدراسي ض 

: الدراسي أو من عاد بعد االنتهاء من رصد أعمال الفصل الدراسي عىل النحو الت  اىلي

اختبار   ➢ السابقير  مع  الدراسير   الفصلير   أو  السابق  الدراسي  الفصل  يتم معالجة  الدراسي  الفصل  بداية  عاد  من 

ي االعتبار التفريق بير  من غيابه بعذر أو  
، حسب استعداده لالختبار مع األخذ ف  ي

الغائبير  بعذر أو مع الدور الثان 

ي الفقرة رقم ) 
 بما ورد ف 

ً
 (. 1بدون عذر عمل

ة المتبقية من الد منتصف الفصل الدراسي فمن عا ➢ ي الفير
ي حال الدراسي   فصليتم احتساب أعمال السنة ف 

، وف 

ي وجود انقطاع لفصل دراسي سابق أو فصلير  تعالج  
ي االعتبار  مع اختبار الغائبير  بعذر أو مع الدور الثان 

، مع األخذ ف 

ي الفقرة رقم ) عند معالجة الفصول السابقة التفريق بير  من غيابه بعذر أو بد
 بما ورد ف 

ً
 (. 1ون عذر عمل

إن كان غيابه   ( درجة100من )   نهاية الفصل الدراسي   يختير من عاد بعد االنتهاء من رصد أعمال الفصل الدراسي   ➢

ي حال وجود انقطاع لفصل دراسي ( درجة60من )   نهاية الفصل الدراسي   يختير بعذر، وإن كان غيابه بدون عذر  
، وف 

ي عالج  سابق أو فصلير  ت
ي االعتبار التفريق بير  من غيابه مع اختبار الغائبير  بعذر أو مع الدور الثان 

، مع األخذ ف 

ي الفقرة ) 
 بما ورد ف 

ً
 (. 1بعذر أو بدون عذر عمل

 يرفع ما يستجد من حاالت رسمًيا لإلدارة العامة للتقويم والقبول لتقوم بمعالجتها.  .4
 

 حاالت االنقطاع: 
ي الفصل  . أ 

 
 الدراسي األول: االنقطاع ف

 

 المعالجة حالة الطـالب  م

1 
حض  منتصف الفصل 

 الدراسي األول 
ة المتبقية من ال ي الفير

 . الدراسي  فصليتم احتساب أعمال السنة ف 

2 

حض  قبل االختبارات 
النهائية للفصل الدراسي  

 األول 

 :  تعالج أعمال السنة كالتاىلي
أ   بعذر: تضم الدرجة المخصصة ألعمال السنة مع اختبار نهاية الفصل الدراسي األول  

 . ( درجة100من ) نهاية الفصل الدراسي   يختير بحيث 
يختير نهاية    بحيث ترصد له المهام األدائية للفصل الدراسي األول صفًرا ب    بدون عذر: 

 . ( درجة60الفصل الدراسي من )

: اختبار يكون   نهاية الفصل الدراسي األول كالتاىلي

 مستعد 
 درجة.  (100)الفصل الدراسي األول من  نهاية أ    بعذر: يختير 

وترصد له  ، ( درجة60الفصل الدراسي األول من ) نهاية  ب    بدون عذر: يختير 
 صفًرا.  المهام األدائية الفصل الدراسي األول

غير 
 مستعد 

ي موعد اختبار   درجة (100الفصل الدراسي األول من ) نهاية أ    بعذر: يختير 
ف 

ي 
، أو ف  ي

. ا الغائبير  بداية الفصل الدراسي الثان  ي
 لدور الثان 

ي ( درجة 60الفصل الدراسي األول من ) نهاية  ب    بدون عذر: يختير 
ي ف 

،  الدور الثان 
 صفًرا.  المهام األدائية الفصل الدراسي األول وترصد له 
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:  . ب ي
ي الفصل الدراسي الثان 

 
 االنقطاع ف

 

 
 
 
 
 

 المعالجة حالة الطـالب  م

1 

بداية الفصل الدراسي    حض  

ي 
وكان منقطًعا الفصل  الثان 

 الدراسي األول 

ي موعد اختبار الغائبير  بداية الفصل   درجة (100)الفصل الدراسي األول من  يختير أ    بعذر 
ف 

ي 
ي الدور الثان 

، أو ف  ي
 استعداده. ، حسب الدراسي الثان 

ي ( درجة 60من ) الفصل الدراسي األول يختير ب    بدون عذر 
ي ف 

المهام  وترصد له ، الدور الثان 

 صفًرا.  األدائية الفصل الدراسي األول

2 

بداية الفصل الدراسي    حض  

ي 
وكان منقطًعا منتصف   الثان 

   الفصل الدراسي األول

 

: تعالج أعمال السنة للفصل الدراسي األول    كالتاىلي

بعذر: تضم الدرجة المخصصة ألعمال السنة مع اختبار نهاية الفصل الدراسي األول بحيث  

  . ( درجة100من ) نهاية الفصل الدراسي   يختير 

المهام األدائية  وترصد له ، ( درجة60الفصل الدراسي األول من ) نهاية يختير : عذر بدون 

 صفًرا.  الفصل الدراسي األول

: يعالج   اختبار نهاية الفصل الدراسي األول كالتاىلي

 مستعد:  أ    

ي موعد اختبار الغائبير  بداية    درجة (100)الفصل الدراسي األول من  بعذر: يختير  غيابه •
ف 

ي الفصل الدراسي الثا
.  ، أون  ي

ي الدور الثان 
 ف 

ي موعد اختبار الغائبير    ( درجة60بدون عذر: يختير الفصل الدراسي األول من )غيابه  •
  ف 

ي بداية الفصل الدراسي الثا
.  ، أون  ي

ي الدور الثان 
 ف 

 غير مستعد: ب    

ي   درجة (100)الفصل الدراسي األول من  يختير غيابه بعذر:  ➢
ي الدور الثان 

 . ف 

ي 60بدون عذر: يختير الفصل الدراسي األول من )غيابه 
ي الدور الثان 

وترصد له  ، ( درجة ف 

 صفًرا. األول  المهام األدائية الفصل الدراسي 

3 

بداية الفصل الدراسي    حض  

ي 
  وكان منقطًعا بعد  الثان 

إتمامه عمليات تقويم أعمال  

 الدراسي األول  السنة للفصل

:    اختبار نهاية الفصل الدراسي األوليتم معالجة   كالتاىلي

ي موعد اختبار الغائبير   درجة (40)الفصل الدراسي األول من  بعذر: يختير  مستعد وغيابه أ    
  ف 

، أو  ي
.  درجة (60)من  بداية الفصل الدراسي الثان  ي

ي الدور الثان 
 ف 

ي  60بدون عذر: يختير الفصل الدراسي األول من )غير مستعد وغيابه بعذر أو ب    
( درجة ف 

ي 
 . الدور الثان 

4 

حض  منتصف الفصل 

ي الدراسي ال
ا  تظمً وكان منثان 

 الفصل الدراسي األول 

ي 
ة المتبقية من اليتم احتساب أعمال السنة ف   الدراسي  فصلالفير

5 

حض  منتصف الفصل 

ي وكان من
ا  قطعً الدراسي الثان 

 الفصل الدراسي األول 

ي رقم )الفصل الدراسي ال أعمال السنةتعالج 
ي بنفس المعالجة الواردة ف 

 (. 4ثان 

 :  يعالج الفصل الدراسي األول كالتاىلي

.   ( درجة100)أ    بعذر: يختير الفصل الدراسي األول من  ي
ي الدور الثان 

 ف 

ي 60ب    بدون عذر: يختير الفصل الدراسي األول من )
ي الدور الثان 

المهام  وترصد له ، ( درجة ف 

 صفًرا.  األدائية الفصل الدراسي األول

6 

حض  قبل االختبارات 

النهائي     ة للفصل الدراسي  

ي 
وكان منتظًما الفصل   الثان 

 الدراسي األول 

 مستعد 

ي الفصل الدراسي ال نهاية بعذر: يختير أ    
 درجة.  (100)من  ثان 

ي الفصل الدراسي ال نهاية  ب    بدون عذر: يختير 
وترصد له   ،( درجة60من ) ثان 

ي 
 صفًرا.  المهام األدائية الفصل الدراسي الثان 

غير 

 مستعد 

ي الفصل الدراسي ال نهاية أ    بعذر: يختير 
ي موعد اختبار 100من ) ثان 

( درجة ف 

. لثالغائبير  بداية الفصل الدراسي الثا ي
ي الدور الثان 

 ، أو ف 

ي الفصل الدراسي ال نهاية  ب    بدون عذر: يختير 
ي الدور  60من ) ثان 

( درجة ف 

ي 
ي وترصد له ، الثان 

 صفًرا.  المهام األدائية الفصل الدراسي الثان 
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ي الفصل الدراسي الثالث:  . ت
 
 االنقطاع ف

 

 
 

 المعالجة حالة الطـالب  م

7 

قبل االختبارات  حض  

النهائي     ة للفصل الدراسي  

ي وكان 
ا الفصل منقطعً الثان 

 الدراسي األول 

ي رقم )الفصل الدراسي األيتم معالجة 
 (. 5ول بنفس المعالجة الواردة ف 

 مستعد 

ي الفصل الدراسي ال نهاية     بعذر: يختير 
 درجة.  (100)من  ثان 

ي الفصل الدراسي ال نهاية  ب    بدون عذر: يختير 
وترصد له  ، ( درجة60من ) ثان 

ي 
 صفًرا.  المهام األدائية الفصل الدراسي الثان 

غير 

 مستعد 

ي الفصل الدراسي ال نهاية أ    بعذر: يختير 
ي موعد اختبار   درجة (100من ) ثان 

ف 

. الثالث بداية الفصل الدراسي بعذر الغائبير    ي
ي الدور الثان 

 ، أو ف 

ي الفصل الدراسي ال نهاية  : يختير ب    بدون عذر 
ي الدور  60من ) ثان 

( درجة ف 

ي 
ي ال المهام األدائية الفصل الدراسي وترصد له ، الثان 

 صفًرا.  ثان 

 المعالجة حالة الطـالب  م

1 

بداية الفصل الدراسي  حض   
الثالث وكان منقطًعا الفصل  

ي 
 الدراسي الثان 

ي الفصل الدراسي ال  يختير أ    بعذر 
ي موعد اختبار الغائبير  بداية الفصل    درجة (100)من  ثان 

ف 
ي لثالدراسي الثا

ي الدور الثان 
 ، حسب استعداده. ، أو ف 

ي  يختير ب    بدون عذر 
ي 60من ) الفصل الدراسي الثان 

ي الدور الثان 
المهام  وترصد له ، ( درجة ف 

ي األدائية الفصل الدراسي 
 صفًرا.  الثان 

2 

بداية الفصل الدراسي  حض   
الثالث وكان منقطًعا منتصف  

ي الفصل الدراسي ال
 ثان 

 

 : ي كالتاىلي
 تعالج أعمال السنة للفصل الدراسي الثان 

ي بحيث  
بعذر: تضم الدرجة المخصصة ألعمال السنة مع اختبار نهاية الفصل الدراسي الثان 

 . ( درجة100من ) نهاية الفصل الدراسي   يختير 
ي الفصل الدراسي ال نهاية يختير : عذر  بدون

المهام األدائية  وترصد له ، ( درجة60من ) ثان 
ي 
 صفًرا.  الفصل الدراسي الثان 

 : ي كالتاىلي
 يعالج اختبار نهاية الفصل الدراسي الثان 

 مستعد:  أ    

ي الفصل الدراسي ال بعذر: يختير  غيابه •
ي موعد اختبار   درجة (100)من  ثان 

الغائبير  بداية  ف 
.  ، أولثالفصل الدراسي الثا ي

ي الدور الثان 
 ف 

ي بدون عذر: يختير الفصل الدراسي الغيابه  •
ي موعد اختبار الغائبير    ( درجة60من ) ثان 

ف 
.  ، أولثبداية الفصل الدراسي الثا ي

ي الدور الثان 
 ف 

 غير مستعد: ب    
ي الفصل الدراسي ال يختير غيابه بعذر:  ➢

ي  (100)من  ثان 
ي الدور الثان 

 . درجة ف 
ي بدون عذر: يختير الفصل الدراسي الغيابه  ➢

ي 60من ) ثان 
ي الدور الثان 

وترصد له  ، ( درجة ف 
ي 
 صفًرا.  المهام األدائية الفصل الدراسي الثان 

3 

بداية الفصل الدراسي  حض   
  وكان منقطًعا بعد  الثالث

إتمامه عمليات تقويم أعمال  
ي الدراسي ال السنة للفصل

 ثان 

:  اختبار نهاية الفصل الدراسي المعالجة  يتم ي كالتاىلي
 ثان 

ي الفصل الدراسي ال بعذر: يختير  مستعد وغيابه أ    
ي موعد اختبار الغائبير    درجة (40)من  ثان 

ف 
.   درجة (60)من  ، أو لثبداية الفصل الدراسي الثا ي

ي الدور الثان 
 ف 

ي بدون عذر: يختير الفصل غير مستعد وغيابه بعذر أو ب    
ي  60من ) الدراسي الثان 

( درجة ف 
ي 
 . الدور الثان 

4 

حض  منتصف الفصل 
ا  تظمً وكان منثالث الدراسي ال

ي الفصل الدراسي ال
 ثان 

ة المتبقية من ال ي الفير
 الدراسي  فصليتم احتساب أعمال السنة ف 

5 

حض  منتصف الفصل 
ا  قطعً وكان من لثالدراسي الثا
ي أو   الدراسي الفصل 

الثان 
ي الاألول و 

 ثان 

ي رقم )لفصل الدراسي الل أعمال السنةتعالج 
 (4ثالث بنفس المعالجة الواردة ف 

: الذي انقطع فيه   يعالج الفصل الدراسي   كالتاىلي
ي  ( درجة100من ) الفصل الذي انقطع فيه أ    بعذر: يختير 

ي موعد اختبار الدور الثان 
 . ف 

ي 60من ) الفصل الذي انقطع فيه يختير ب    بدون عذر: 
ي موعد اختبار الدور الثان 

،  ( درجة ف 
ي الفصل الذي انقطع فيه. وترصد له 

 المهام األدائية صفًرا ف 
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ا: 
 
ي المرحلة الثانوية: ثالث

 
 معالجة حاالت االنقطاع ف

 نظام المقررات: .1
 :
ً
من عدد أيام المستوى   %25بسببه عن الدراسة أو تجاوز غيابه بعذر أكير من  إذا حصل للطالب عذر انقطع    أوال

، أو أن يحول 
ً
 بحضوره شخصيا

ً
ي أن يعتذر عن إتمامه بموجب خطاب من وىلي أمره مؤكدا

؛ فله الخيار ف  الدراسي
 إىل االنتساب الكىلي إىل أن يزول العذر الذي منعه من االنتظام. 

: يحتسب الحضور والغياب 
ً
ي دليل التعليم الثانوي. ثانيا

 حسب ما ورد ف 
 : ي
: تتم معالجة حاالت االنقطاع وفق اآلنر

ً
 ثالثا
 الطالب الذي حض  منتصف الفصل الدراسي )منتصف المستوى(:  . أ 

 بعذر: 

-  
 
. يمك  ن الطالب من االنتظام بقية المستوى الدراسي

ة المتبقية من المستوى  - ي الفير
. يتم احتساب أعمال السنة ف   الدراسي

 
 
 

 المعالجة حالة الطـالب  م

6 

حض  قبل االختبارات 
النهائي     ة للفصل الدراسي  

وكان منتظًما الفصل   لثالثا
ي الدراسي ال

 ثان 

 درجة.  (100)من   ثالثالفصل الدراسي ال نهاية بعذر: يختير أ    
المهام األدائية  وترصد له  ،( درجة60من )  ثالثالفصل الدراسي ال نهاية  ب    بدون عذر: يختير 
 صفًرا.  الفصل الدراسي الثالث

7 

قبل االختبارات   حض  
النهائي     ة للفصل الدراسي  

ا الفصل  منقطعً وكان  لثالثا
ي فقط ثال الدراسي 

 ان 

ي يعالج الفصل الدراسي ال
:   ثان   كالتاىلي

. 100أ    بعذر: يختير من ) ي
ي موعد اختبار الدور الثان 

 ( درجة ف 
، وترصد له المهام األدائية  60من ) ب    بدون عذر: يختير  ي

ي موعد اختبار الدور الثان 
( درجة ف 

 صفًرا. 

ي رقم )ثالث بنفس اختبار نهاية الفصل الدراسي اليتم معالجة 
 (. 6المعالجة الواردة ف 

8 

حض  قبل االختبارات 
النهائي     ة للفصل الدراسي  
الثالث وكان منقطًعا الفصل  

ي 
 الدراسي األول والثان 

ي رقم )الفصل الدراسي األبعذر: يتم معالجة أ    
ي بنفس المعالجة الواردة ف 

(، ويختير  5ول والثان 
 ( درجة. 100)نهاية الفصل الدراسي الثالث من 

 . ال يقبل وعليه إعادة السنة الدراسية ب    بدون عذر: 

9 
ي  حض  بعد االختبارات النهائية للفصل الدراس     ي الثالث أو 

 ، وكان منقطعا الفصول السابقة كلها: بعد اختبارات الدور الثان 
 . ال يقبل وعليه إعادة السنة الدراسية : بدون عذر أو  بعذر 

10 

حض  بعد االختبارات النهائية  
  للفصل الدراس     ي الثالث أو 
ي 
،  بعد اختبارات الدور الثان 

وكان منقطعا الفصل الدراسي 
 األول 

ي   درجة (60)من   ثالثالفصل الدراسي ال نهاية يختير  : بدون عذر     
ي موعد اختبار الدور الثان 

أو   ف 
ي 
، وترصد له المهام األدائية صفًرا  ف   . االختب     ار البديل مع بداية العام التاىلي

(،  درجة (100)من   ثالثالفصل الدراسي ال نهاية  يختير : بعذر      ي
ي )الدور الثان 

ي  ف 
االختب     ار  أو ف 

 . البديل مع بداية العام التاىلي 

11 

حض  بعد االختبارات النهائية  
الدراس     ي الثالث أو  للفصل 

  ، ي
بعد اختبارات الدور الثان 

وكان منقطعا الفصل الدراسي 
ي 
 الثان 

ي رقم )
: بنفس المعالجة الواردة ف  ي

 (. 7معالجة الفصل الدراسي الثان 

ي رقم )
 (. 10يتم معالجة الفصل الدراسي الثالث بنفس المعالجة الواردة ف 

12 

حض  بعد االختبارات النهائية  
للفصل الدراس     ي الثالث أو  
  ، ي
بعد اختبارات الدور الثان 

وكان منقطعا الفصل الثالث  
 فقط

ي رقم )
 (. 10يتم معالجة الفصل الدراسي الثالث بنفس المعالجة الواردة ف 
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 بدون عذر: 
ي المستوى التاىلي بير  االنتساب واالنتظام.  -

ي المست    وى الذي انقطع في    ه، ويخي    ر ف 
 ُيحول لطال    ب منتسب ف 

ي المرحلة الثانوية.  -
ة دراسته ف   يسمح للطالب هذا اإلجراء مرة واحدة فقط خالل فير

ي وضعه. إذا تكرر انقطاع الطالب يح    ول إىل )لجن    ة اال  -
 ختبارات الطارئ    ة( بإدارة التعليم للنظر ف 

 الطالب الذي حض  بعد االختبارات النهائية للمستوى:  . ب

 لالختبار: 
 
 بعذر وكان مستعدا

. 100من  يختير الطالب -  من المستوى التاىلي
ي أول أسبوعير 

ي موعد اختبارات الغائبير  بعذر ف 
 درجة ف 

 بعذر وكان غث  مستعد لالختبار: 

-  
 
، ويقوم الموجه األكاديمي بتسجيل المواد المقررة له حسب ن  ُيمك ي المستوى التاىلي

 ف 
ً
من الدراسة منتظما

ي لم يدرسها. 
 خطة معدلة ليتمكن من اللحاق بزمالئه لتعويض المقررات التر

 بدون عذر: 
-  

 
 ُيمك

ً
ي المستوى الذي حض  فيه، ويقوم الموجه األكاديمي بتسجيل  ن من الدراسة منتسبا
المواد المقررة له ف 

 حسب خطة معدلة ليتمكن من اللحاق بزمالئه. 

 نظام المسارات: .2

  :
ً
( من عدد أيام الفصل الدراسي %25إذا انقطع الطالب عن الدراسة أو تجاوز غيابه دون عذر مقبول أكير من ) أوال

ي أحكام المواظبة )قواعد السلوك والمواظبة(. الواحد يتم 
 تطبيق ما ورد ف 

ي أي مادة    %50بلغت نسبة غياب الطالب المنتظم    ثانًيا: إذا 
بعذر أو دون عذر مقبول من عدد الحصص الدراسية ف 

 من المواد الدراسية؛ يتم معاملة الطالب كطالب منتسب. 
المواد من  باختبار  فيه  انقطع  الذي  الفصل  يتم معالجة   ، أو فصلير  دراسيير   دراسًيا 

ً
الطالب فصل انقطع  إذا  ا: 

ً
ثالث

ي االعتبار العمل بقواعد النجاح والرسوب ( در 100) 
ورة األخذ ف  ، مع ض  ي اختبار التعير

ي أو ف 
ي الدور الثان 

جة ف 
ي الدليل اإلرشادي للتقويم والقبول )نظام المسارات(. 

، الواردة ف  ي
 واإلكمال والدور الثان 

 رابًعا: المنقطع عام دراسي كامل يكمل من حيث انقطع. 
:  نقطاعتتم معالجة حاالت اال  خامًسا:  ي

 وفق اآلنر
ي الفصل الدراسي األول:  . أ 

 
 االنقطاع ف

 

 المعالجة حالة الطـالب  م

1 
حض  منتصف الفصل 

 الدراسي األول 
ة المتبقية من ال ي الفير

 . الدراسي  فصليتم احتساب أعمال السنة ف 

2 
حض  قبل االختبارات 
النهائية للفصل الدراسي  

 األول 

 :  تعالج أعمال السنة كالتاىلي
  يختير بحيث    بعذر: تضم الدرجة المخصصة ألعمال السنة مع اختبار نهاية الفصل الدراسي األول

 . ( درجة100من ) نهاية الفصل الدراسي 
يختير نهاية الفصل   بحيث  ترصد له المهام األدائية للفصل الدراسي األول صفًرا بدون عذر: 
 . ( درجة60الدراسي من )

: اختبار نهاية الفصل الدر يكون   اسي األول كالتاىلي

 مستعد 
 درجة.  (100)الفصل الدراسي األول من  نهاية أ    بعذر: يختير 

المهام  وترصد له ، ( درجة60الفصل الدراسي األول من ) نهاية  ب    بدون عذر: يختير 
 صفًرا.  األدائية الفصل الدراسي األول

غير 
 مستعد 

ي موعد اختبار الغائبير     درجة (100الفصل الدراسي األول من ) نهاية أ    بعذر: يختير 
ف 

) ي
ي موعد اختبار التعير )الدور الثان 

 . ، أو ف 
ي موع     د اختب     ار  60الفصل الدراسي األول من ) نهاية  ب    بدون عذر: يختير 

( درجة ف 
) ي
ي   ألولالمهام األدائية الفصل الدراسي اوترصد له ،  الغائب     ير  )الدور الثان 

صفًرا، أو ف 
 ( درجة. 100موعد اختبار التعير من )
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:  . أ  ي
ي الفصل الدراسي الثان 

 
 االنقطاع ف

 

 
 

ي الفصل الدراسي الثالث:  . أ 
 
 االنقطاع ف

 

 
 
 
 

 المعالجة حالة الطـالب  م

1 

بداية الفصل الدراسي  حض   
ي وكان منقطًعا الفصل 

الثان 
 الدراسي األول 

بعذر: تضم الدرجة المخصصة ألعمال السنة مع اختبار نهاية الفصل الدراسي األول بحيث  
ي موعد اختبار الغائبير  بداية الفصل الدراسي   درجة (100)الفصل الدراسي األول من   يختير 

ف 
ي 
(،  الثان  ي

، حسب استعداده. )الدور الثان  ي موعد اختبار التعير
 أو ف 

ي موعد اختبار الغائبير  بداية  60الدراسي األول من ) الفصل نهاية يختير بدون عذر: 
( درجة ف 

ي 
( الفصل الدراسي الثان  ي

ي   المهام األدائية الفصل الدراسي األولوترصد له ، )الدور الثان 
صفًرا، أو ف 

 ( درجة. 100موعد اختبار التعير من )

2 
بداية الفصل الدراسي  حض   

ي وكان منقطًعا منتصف  
الثان 

 الفصل الدراسي األول 
ي رقم )

 (. 1تتم المعالجة بنفس ما ورد ف 

3 

بداية الفصل الدراسي  حض   
ي 
  وكان منقطًعا بعد الثان 

إتمامه عمليات تقويم أعمال  
  الدراسي  السنة للفصل
 األول 

سواًء كان غيابه بعذر أو بدون عذر بأن يختير من   اختبار نهاية الفصل الدراسي األول يتم معالجة 
ي  ( درجة60)

ي موعد اختبار الغائبير  بداية الفصل الدراسي الثان 
(  ف  ي

ي موعد اختبار )الدور الثان 
، أو ف 

 ( درجة. 100التعير من )

4 

حض  منتصف الفصل 
ي الدراسي ال

ا  تظمً وكان منثان 
 الفصل الدراسي األول 

ة المتبقية من اليتم احتساب أعمال  ي الفير
. الدراسي  فصلالسنة ف   

5 

حض  منتصف الفصل 
ي وكان من

ا  قطعً الدراسي الثان 
 الفصل الدراسي األول 

ي  يتم احتساب أعمال السنة
ة المتبقية من ال  للفصل الدراسي الثان  ي الفير

يعالج  ، و الدراسي  فصلف 
 :  الفصل الدراسي األول كالتاىلي

.  ( درجة100الدراسي األول من ) : يختير الفصلأو بدون عذر  بعذر  ي موعد اختبار التعير
ف   

6 

حض  قبل االختبارات 
النهائي     ة للفصل الدراسي  

ي 
وكان منتظًما الفصل   الثان 

 الدراسي األول 

 بعذر
ي بحيث  

تضم الدرجة المخصصة ألعمال السنة مع اختبار نهاية الفصل الدراسي الثان 
ي الفصل الدراسي ال يختير 

. درجة (100)من    ثان   

بدون 
 عذر

ي الفصل الدراسي ال نهاية  يختير 
المهام األدائية الفصل  وترصد له   ،( درجة06من ) ثان 

ي 
ي موعد اختبار  الدراسي الثان 

( درجة. 100التعير من )صفًرا، أو ف   

7 

قبل االختبارات  حض  
النهائي     ة للفصل الدراسي  

ي وكان 
ا الفصل منقطعً الثان 

 الدراسي األول 

ي رقم )الفصل الدراسي األيتم معالجة 
(. 5ول بنفس المعالجة الواردة ف   

ي اختبار نهاية الفصل الدراسي اليكون 
ي رقم )  ثان 

(. 6بنفس اآللية الواردة ف   

 المعالجة حالة الطـالب  م

1 

حض  بعد االختبارات  
النهائية للفصل الدراسي  

ي وكان منتظًما الفصل  ال
ثان 

 الدراسي األول 

ي بحيث  
أ    بعذر: تضم الدرجة المخصصة ألعمال السنة مع اختبار نهاية الفصل الدراسي الثان 

ي الفصل الدراسي ال يختير 
ي موعد اختب      ار الغائبير   درجة (100)من    ثان 

بداية الفصل الدراسي   ف 
(، الثالث ي

، حسب استعداده.  )الدور الثان  ي موعد اختبار التعير
 أو ف 

 

ي الفصل الدراسي ال نهاية  ختير ي ب    بدون عذر: 
ي موعد اختب      ار الغائبير   ( درجة60من ) ثان 

بداية    ف 
( الفصل الدراسي الثالث ي

ي وترصد له  ،)الدور الثان 
ي  المهام األدائية الفصل الدراسي الثان 

صفًرا، أو ف 
 ( درجة. 100موعد اختبار التعير من )
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 المعالجة حالة الطـالب  م

2 

االختبارات بعد  حض  
النهائية للفصل الدراسي  

ي وكان منقطًعا ال
ثان 

ي الدراسي ال منتصف
 ثان 

ي رقم ) 
 (. 1نفس المعالجة الواردة ف 

3 

حض  منتصف الفصل 
وكان  ثالث الدراسي ال

ا الفصل الدراسي  تظمً من
ي ال

 ثان 

ة المتبقية من ال  للفصل الدراسي الثالث يتم احتساب أعمال السنة ي الفير
 . الدراسي  فصلف 

4 

حض  منتصف الفصل 
وكان   لثالدراسي الثا

 ا الفصل الدراسي قطعً من
ي أو األول و 

ي الالثان 
 ثان 

ة المتبقية من ال  للفصل الدراسي الثالث يتم احتساب أعمال السنة ي الفير
 . الدراسي  فصلف 

: الذي انقطع فيه   يعالج الفصل الدراسي   كالتاىلي
.  ( درجة100من )  الفصل الذي انقطع فيه : يختير أو بدون عذر  بعذر  ي موعد اختبار التعير

 ف 

5 

حض  قبل االختبارات 
النهائي     ة للفصل الدراسي  

وكان منتظًما   لثالثا
ي الفصل الدراسي ال

ثان   

تضم الدرجة المخصصة ألعمال السنة مع اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث بحيث   أ    بعذر: 
 درجة.  (100)من  ثالثالفصل الدراسي ال نهاية  يختير 

ي    ( درجة06من ) أو  ،( درجة06من ) ثالث الفصل الدراسي ال مع أقرانه نهاية ب    بدون عذر: يختير 
ف 

ي 
ي موعد اختبار  ألدائية الفصل الدراسي الثالثالمهام اوترصد له  موعد اختبار الدور الثان 

صفًرا، أو ف 
( درجة. 100التعير من )  

6 

قبل االختبارات   حض  
النهائي     ة للفصل الدراسي  

ا منقطعً وكان  لثالثا
ي  ال الفصل الدراسي 

ثان 
 فقط

ي يعالج الفصل الدراسي ال
:   ثان   كالتاىلي

ي موعد اختبار التعير  ( درجة100بدون عذر: يختير من )أو  بعذر 
 . ف 

ي رقم )اختبار نهاية الفصل الدراسي اليتم معالجة 
 (. 5ثالث بنفس المعالجة الواردة ف 

7 

قبل االختبارات   حض  
النهائي     ة للفصل الدراسي  

ا منقطعً وكان  لثالثا
األول   الفصل الدراسي 

ي الو 
ثان   

ي بأن الفصل الدراسي بعذر: يتم معالجة أ    
ي موعد   ( درجة100من ) فيهما  يختير األول والثان 

ف 
، ويختير الفصل الدراسي الثالث مع أقرانه من )

 ( درجة. 100اختبار التعير
 . ال يقبل وعليه إعادة السنة الدراسية ب    بدون عذر: 

8 
ي بعد اختبارات الدور  حض  بعد االختبارات النهائية للفصل الدراس     ي الثالث أو 

 ، وكان منقطعا الفصول السابقة كلها: الثان 
 . ال يقبل وعليه إعادة السنة الدراسية : بدون عذر أو  بعذر 

9 

ي  حض  بعد االختبارات النهائية للفصل الدراس     ي الثالث أو 
، وكان منقطعا الفصل الدراسي األول،  بعد اختبارات الدور الثان 

 : ي
 ومنتظًما الفصل الدراسي الثان 

(،  درجة (100)من   ثالثالفصل الدراسي ال نهاية  يختير : بعذر  ي
ي )الدور الثان 

، حسب استعداده.  ف  ي موعد اختبار التعير
 أو ف 

.  درجة  (100)من   ثالثالفصل الدراسي ال نهاية يختير  : بدون عذر  ي موعد اختبار التعير
 ف 

10 

ي بعد  حض  بعد االختبارات النهائية للفصل الدراس     ي الثالث أو 
،  اختبارات الدور الثان  ي

، وكان منقطعا الفصل الدراسي الثان 
 ومنتظًما الفصل الدراسي األول: 
ي  
.  درجة (100)من أ   معالجة الفصل الدراسي الثان  ي موعد اختبار التعير

 ف 
ي رقم )

 (. 9ب   يتم معالجة الفصل الدراسي الثالث بنفس المعالجة الواردة ف 

11 
ي  االختبارات النهائية للفصل الدراس     ي الثالث أو حض  بعد 

، وكان منقطعا الفصل الثالث فقط: يتم  بعد اختبارات الدور الثان 
ي رقم )

 (. 9معالجة الفصل الدراسي الثالث بنفس المعالجة الواردة ف 
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 الثالث عش  الفصل 

 اختبار تحديد المستوى
 

ي القاعدة اليراىع إض
 لما ورد ف 

ً
: ثانافة ة من القواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب ما يىلي  ية عش 

 :
ا
 أول

 
ي ت
 قبل لتحديد المستوى: الحاالت التر

 . ويمتلك المهارات والمعارف األساسية  ا الطالب الذي لم يسبق له التعليم نهائيً  .1

.  ثالثة أعوامدرس وانقطع لمدة الذي طالب ال .2  وأكير

3.  . " وتجاوز عمره السن النظامي
 الطالب الذي انتظم بعد انقطاع "مدته ثالث سنوات أو أكير

 فقد وثائقه لظروف خارجة عن إرادته. الذي طالب ال .4

ي صف أدن  من صفه مقارنة بعمره. القادم من الخارج و  طالبال .5
 وضع ف 

ي وإعطائه ال بدراسة الصف األول ا  يتقن اللغة العربية؛ وذلك  معالجة وضع الطالب القادم من دولة أجنبية وال  .6
بتدان 

أو عامير    القراءة والكتابة، وبعد عام  إتقانه    -برنامج لتقوية ودعم لمهارات  يجرى له اختبار    -حسب مستوى 

 . تحديد المستوى بصف يناسب عمره 

 يرفع ما يستجد من حاالت رسمًيا لإلدارة العامة للتقويم والقبول لتقوم بمعالجتها.  .7

 . ألخذ القرار فيها رسمًيا لإلدارة العامة للتقويم والقبول  ا بدراستها ورفعهتقوم إدارة التعليم  أخرىحاالت  .8

: ضوابط اختبار تحديد المستوى: 
 
 ثانيا
ط بلوغ السن النظامية للصف المراد االلتحاق به.  .1  يشير

ي تحديد  لذي يجتاز اختبار تحديد المستوى تالطالب ا  .2
النظام الدراسي الذي يرغب طبق عليه ضوابط السن ف 

 االلتحاق به. 

ط التحاق الطالب بعد اجتيا .3 ةيشير ي حال عدم تمكنه من الدراسة ورغب   ،زه الختبار تحديد المستوى مباش 
وف 

ي حينه. 
ي األعوام القادمة ُيجرى له اختبار تحديد مستوى ف 

 االلتحاق ف 

بصف أدن  لالختبار  يمنح فرصة أخرى    مره؛بالصف المناسب لع  الطالب الذي لم يجير  اختبار تحديد المستوى .4

ي نفس العام.  وهكذا حتر يتم تحديد الصف المناسب له
 ف 

 . والمقيمير  السعوديير  الطالب يشمل هذا التنظيم  .5

ي الصف األول المتوسط   .6
ي مدرسة ابتدائيةله  يجرى  الطالب الذي تقدم بطلب لقبوله ف 

، اختب    ار تحدي    د مست    وى ف 

مومن ثم 
 
ي يرغب الطالب االلتحاق بهنتيجته للمدرسة المتوسطة ال تسل

 ا. تر

 .  خالل رحلته التعليميةال يحق للطالب االستفادة من تحديد المستوى إال مرة واحدة  .7

ورية لالُيجرى  إفادة تحديد المستوى هي مجرد نتيجة اختبار عام   .8 بالمهارات الض   لتحاق لقياس إلمام الطالب 

ي وال  يناسبه،  الذي  عليها  بالصف  يتحصل  ي 
التر الدراسية  الوثيقة  أو  بالشهادة  يكون  واالعتداد  رسمًيا،  بها  عتد 

 الطالب حسب نظام تعليمي معتمد وخطة دراسية محددة. 

الطالب المنقطع بعد الصف الثالث المتوسط أو بعد الصف األول الثانوي ولم يجير  اختبار تحديد المستوى  .9

ط السن. يلتحق بالدراسة من حيث انقطع إذا رغب  ي ذلك، مع مراعاة ش 
 ف 

تاح له جميع المسارات بعد أن يخضع الختبار تحديد تاللتحاق بالصف األول الثانوي  الطالب الذي حدد مستواه ل .10

ي نظام المسارات. 
اطات الخاصة بطالب الصف نفسه إلكمال رحلته التعليمية ف   الميول واالستعداد وبقية االشير

ي الص .11
ي ُيخير بير  المسار العام أو مسار إدارة األعمال؛ عىل أن تتوفر طاقة الطالب الذي حدد مستواه ف 

ف الثان 

 استيعابية فيه. 

ي نظام المقررات، أما بعد اكتمال 1445عام  الطالب الذي حدد مستواه قبل   .12
ي الصف الثالث الثانوي ُيكمل ف 

ـه ف 

 تتوفر طاقة استيعابية فيه. تطبيق المسارات فيتاح له المسار العام، أو مسار إدارة األعمال؛ عىل أن 
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ات فيتاح  .13 ي نظام االنتساب أو التعليم الليىلي أو تعليم الكبير
ي الدراسة ف 

ي حال رغب الطالب بعد تحديد المستوى ف 
ف 

 له المسار العام أو مسار إدارة األعمال. 

ي ملف الطالب.  .14
 تحفظ إفادة تحديد المستوى ف 

: آلية قبول طلبات تحديد 
 
 المستوى: ثالثا
من قبل إدارة/ قسم اإلعالم واالتصال بالمشاركة مع   التوعية واإلعالن عن فتح باب القبول لتحديد المستوىتتم   .1

ي إدارة التعليم مع بداية إجازة الصيف. 
 إدارة/ قسم االختبارات والقبول ف 

، ويمكن أن .2 ي طلبات تحديد المستوى قبل شهر من بداية العام الدراسي
ونًيا من   تحديد موعد تلقر يتم ذلك إلكير

ي الطلبات وحضها. 
 قبل إدارة التعليم لتلقر

، وتحديد موعد اختبار الطالب وتزويده بالكتب الدراسية إن  .3 استقبال طلبات تحديد المستوى وفرز المتقدمير 

 .  أمكن أو توجيهه لالستفادة من حقيبة عير 
 

ي المرحلة 
 
 االبتدائيةتطبيق اختبار تحديد المستوى ف

ي يرغب الطالب التسجيل  يُ  .1
جرى اختبار تحديد المستوى بتوجيه من إدارة/ قسم االختبارات والقبول للمدرسة التر

ي وقت التحديد.  بدايةبها عند حضوره 
تب عليه قبوله ف  ، مع مراعاة ما سيير  العام الدراسي

ي المدارس االبتدائية األهلية تحديد المستوى جرى اختبار يُ  .2
 . والحكومية ف 

ي اختبار    جرىيُ  .3
ف  المستوى  العربية،   مقررات  تحديد  اللغة  التالية:  الدراسية  للمواد  اجتيازه  المطلوب  الصف 

ية.   الرياضيات، العلوم، اللغة اإلنجلير 

 ُيكلف مدير المدرسة معلم .4
ً
بإجراء اختبار الطالب وتقدير الدرجة من   _   أو معلم الصف_   للمواد المحددة أعاله  ا

 درجة.  ( 40ن ) عىل أن تكون درجة االجتياز م؛ مادة ( لكل 100) 

ي ملف الطالب موضًحا فيها مستوى اإلتقان والنتيجة النهائية )ملحق رقم .5
 (. 3تحفظ إفادة تحديد المستوى ف 

ي تم فيها تحديد مستواه.  .6
ي نفس إدارة التعليم التر

 يلحق الطالب ف 

ي األسبوع الثامن ن الدراسة دون عذر مقبول  للمنقطعير  عيتوقف قبول طلبات المتقدمير  لتحديد المستوى   .7
ف 

 من الفصل الدراسي األول. 

 

ي المرحلتي   المتوسطة والثانوية
 
 تحديد المستوى ف
: الصفوف المستهدفة وآلية التطبيق: 

ا
 أول

 : الصفوف المستهدفة . أ 

ي  ➢
 
ي والثالث المتوسط والصف األول الثانوي) فوفالصتحديد المستوى ف

 : (الثان 

ي والثالث المتوسط للمواد الدراسية التالية:  ُيعد نموذج  
ي مقررات الصف األول والثان 

اختبار وزاري لتحديد المستوى ف 
ية ي أو الثالث المتوسط أو الصف    اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، اللغة اإلنجلير 

لاللتحاق بأحد الصفوف التالية: الثان 
 األول الثانوي. 

ي  ➢
 
ي والثالث الثانويالثا)الصفي   تحديد المستوى ف

 (: ن 

اللغة  التالية:  الدراسية  للمواد  الثانوي  ي 
والثان  األول  الصف  مقررات  ي 

ف  المستوى  لتحديد  وزاري  اختبار  نموذج  ُيعد 
ية ياء، اللغة اإلنجلير  ي أو الثالث الثانوي.  العربية، الرياضيات، األحياء، الكيمياء، الفير 

: الثان   لاللتحاق بأحد الصفير 
 
 : آلية التطبيق  . ب

، معالمستوى للمرحلة الثانوية  اختبارات تحديد تجرى  .1  . لمرحلة المتوسطة ا  تليها  بداية العام الدراسي

 اختبار.  نظاميجرى اختبار تحديد المستوى من خالل  .2

ي   .3
ي والثالث المتوسط والصف األول الثانوي)   فوفالصيجرى اختبار تحديد المستوى ف 

ي جلسة واحدة الثان 
( ف 

ي 
 ) لجميع المواد المستهدفة    المحددة ف 

ً
  . أ( ) فقرة ( أوال
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ي   .4
ي والثالث الثانوي) الصفير   يجرى اختبار تحديد المستوى ف 

ي جلسة واحدة لجميع المواد المستهدفة  الثان 
( ف 

ي -
 ) المحددة ف 

ً
 . ( أ) فقرة  ( أوال

ي المتوسط، يشمل اختبار المرحلة المتوسطة ثالثة أقسام؛ بواقع قسم   .5
لكل صف دراسي )األول المتوسط، الثان 

 الثالث المتوسط(. 
ي   .6

كة"، الثان  ؛ بواقع قسم لكل صف دراسي )األول الثانوي "السنة المشير يشمل اختبار المرحلة الثانوية قسمير 
 ثانوي "المسار العام"(. 

، أما األسئلة المفتوحة تصحح من قبل .7
ً
ي كل إدارة   تصحح استجابات الطالب الموضوعية مركزيا

مصححير  ف 
من المرسلة  اإلجابة  مفاتيح  عىل  بناًء  والقبول  تعليم  للتقويم  العامة  أن  ،اإلدارة  معرفات   بعد  توليد  يتم 
 . للمصححير  ترسل لكل إدارة حسب احتياجها 

ي اختبار تحديد المستوى  .8
ي أحد اقسام االختبار.  %40تكون نسبة اجتياز الطالب ف 

 ف 
 الطالب. مع األخذ باالعتبار رغبة  الدراسي األعىل الذي حقق فيه درجة االجتياز ُيلحق المتقدم بالصف  .9
ن من االلتحاق باختبار المرحلة  .10

 
ي أي قسم من أقسام االختبار؛ ُيَمك

ي حال لم يحقق المتقدم درجة االجتياز ف 
ف 

 الدراسية األدن  لتحديد مستواه فيها. 
11.  

ُ
والق  صدر ت للتقويم  العامة  اإلدارة  من  التعليمخطابات  إلدارات  المتقدم  بول  تحديد    ير  باجتياز  الختبار 

 الصف الدراسي الذي يلحق به الطالب. 
ً
 المستوى؛ متضمنا

 يُ   نتائج المرحلة الثانويةبعد صدور   .12
 
من االلتحاق باختبار   لم يجير  اختبار المرحلة الثانويةالمتقدم الذي    نمك

ي  تحديد  
ي   يجير  إن لم  ، و المرحلة المتوسطةالمستوى ف 

 المرحلة المتوسطة ُيمَ   تحديد المستوى ف 
 
ن من التقدم ك

ي االختبار تحديد المستوى 
 لمرحلة االبتدائية. ف 

: لجان العمل
 
 : ثانيا

: يصدر قرار من مدير التعليم بتشكيل  
ً
  االختبارات والقبول وعضوية من يراه إدارة  مدير/ة    ةبرئاس  ؛تنفيذيةاللجنة  الأوال

، ومهمتها متابعة سير العمليات والتأكد من سالمة تطبيق اإلجراءات.  
ً
 مناسبا
 :
ً
 : ةمهام اآلتيويوكل لها ال ،التصحيح( متابعة عملية و  لجنة التطبيق ) فرعية  ةتنفيذية لجنال ةيتفرع من اللجن  ثانيا
 . تحديد المستوى لدخول اختبار المتقدمير  حض  . أ 

ي  يتم توليد معرفات  للتقويم والقبول بأسماء المرشحير  وسجالتهم المدنية؛ لتزويد اإلدارة العامة   . ب
نظام لهم ف 

 اختبار. 
ي كل قاعة بحسب ال . ت

ي ال مرحلةإعداد قوائم بأسماء المرشحير  الختبار تحديد المستوى ف 
 ا. يؤدون اختبارهس تر

 تحديد وتجهير  المقر الذي سيطبق فيه االختبار.  . ث
 الحاسب اآلىلي بما يتناسب مع عدد المرشحير  لدخول االختبار.  التأكد من توفر وصالحية أجهزة . ج
بحيث . ح المناداة،  رقم تشمل    إعداد كشوف  الهوية،  رقم   ، الرباىعي االسم  االختبار،  )تاري    خ  التالية:  البيانات 

 الجلوس، رقم قاعة االختبار، توقيع الطالب، توقيع المالحظ(. 
ي قاعة االختبار.   مرشحير  تحديد عدد المالحظير  بالتناسب مع عدد ال . خ

 ف 
 عىل طاولة االختبار.  المرشحبيانات يحتوي عىل التأكد من وضع ملصق   . د 
 التأكد من هوية المتقدم لالختبار.  . ذ 
بمتابعة   . ر  المالحظ  عىل  القاعةالمتقدمير   التأكيد  مغادرته  قبل  استجاباتهم  إرسال  ي كشف   ،عند 

ف  والتوقيع 
  المناداة، وتسليمه لمنسق االختبار مع محاض  الغياب. 
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 عش   رابعالفصل ال

 المرحلة الثانويةإتمام تنظيم إعادة إصدار شهادة 

 
حديثة بنفس لطالب الحاصل عىل شهادة إتمام المرحلة الثانوية التقدم بطلب الحصول عىل شهادة  ليمكن  

 . الثانويةتنظيم إعادة إصدار شهادة المرحلة وفق بإجراء اختبار له  ؛المعدل السابق 

 وفق الضوابط التالية: ويتم العمل به 
 أن يتقدم الطالب السعودي لمدرسة حكومية.  .1

 . فأكير  سنواتخمس  ة الطالبكون قد مض  عىل شهادي أن  .2

 عىل شهادة جميع صفوف المرحلة الثانوية من  .3
ً
 . المملكة العربية السعوديةأن يكون الطالب حاصل

ي  - التحقق من إتمام شهادة المرحلة الثانوية لألعوام القديمة .4
ون  ي صدرت قبل النظام اإللكير

 . - للشهادات التر

 . خالل رحلته التعليميةمرة واحدة إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية فرصة للطالب تمنح  .5
 

 آلية العمل: 
ال .1 عن  يتم  واإلعالن  عىلتوعية  التقديم  شهادة    موعد  إصدار  إعادة  الثانويةإتمام  تنظيم  إجازة   المرحلة  خالل 

 . إدارة/قسم االختبارات والقبول اإلعالم واالتصال وبالتعاون معمن قبل إدارة/ قسم  الصيف

المتقدم بمدرسة   .2 ي  حكومية  يلحق الطالب 
لل  من تخصصه  قربالمسار األ ف  المقررة  المواد  صف إلجراء اختبار 

 . الثالث الثانوي

ي    يختير المرحلة الثانوية  إتمام  عادة إصدار شهادة  إل الطالب المتقدم   .3
بعد استكمال فتح المسارات المسار العام  ف 

 ـه. 1445 بدء من العام الدراسي 

رصد درجات   .4
ُ
ةلجميع المستويات  مواد  الت ي   بعد االختبار مباش 

ي سجل ورفر
النظام  إصدار شهادة من  تاح له  وي،  ف 

ي بعد 
ون   . فقط وبنفس معدله السابق  تحديث سنة التخرجاإللكير

ي تدرج درجاته  عادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانويةإل الطالب الذي تقدم  .5
ون  وكان تخرجه قبل النظام اإللكير

 من شهادته الورقية وتصدر له شهادة حديثة. 

ي مادة واحدة .6
، و   ق ال يح  إذا أكمل المتقدم ف  ي

ال يحق له ، و يلغ  طلبه، وتبقر شهادته السابقةله دخول الدور الثان 

   التقدم مرة أخرى. 

ي الفصل الرابع: الفقرة الحادية تعد سجالت الرصد الورقية عهدة مع أوراق إجابات ا .7
لطالب وتعامل وفق ماورد ف 

ة: استخرا   وحفظها.  النتائج وتبليغها  جعش 

ي حال نجاحه .8
صدر له شهادة  تلغ  شهادة المتقدم السابقة ف 

ُ
بحسب بتاري    خ حديث وبنفس معدله السابق و ، وت

 . النظام الدراسي الذي كانت عليه شهادته السابقة
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 عش   خامسالفصل ال

ونية  االختبارات اإللكثر
 

ونية.  .1 ام باللوائح واألنظمة المعتمدة من وزارة التعليم عند تطبيق االختبارات االلكير  االلير 

ام بلوائح وأنظمة التق .2 ي يم المعتمدة من وزارة التعليم مالم يرد ما يخالفها من مقتضيات التعليم و االلير 
ون   . اإللكير

ونية "جهاز ذكي  .3
نت".  –التأكد من تجهير  الطالب لألدوات الرقمية المساعدة ألداء االختبارات اإللكير  اتصال باإلنير

4.  ( التعليم  وزارة  من  المعتمدة  المنصات  عير  االختبار  منصةمنصة  إنشاء   ، ي
ا  مدرستر ونية، إلاالختبارات  لكير

 . والعالمية مايكروسوفت فورمز( والمنصات المعتمدة للمدارس األهلية

ام ب .5 ي  الخطة الدراسيةااللير 
ون   . والوقت المحدد فيها عند إعداد االختبار اإللكير

ي  .6
ام بعدد أيام االختبارات المخصصة لكل مرحلة وفق ما ورد ف   . وإجراءاتها  االختبارات أنظمةااللير 

 . ضمن هذه األنظمة واإلجراءاتتعد األسئلة ونماذج اإلجابة بنفس اآللية الواردة  .7

ة خطوات بناء ، مع مراعاالمطبعية، واإلمالئية واألخطاء  من األخطاء اللغويةصياغة سليمة خالية  صياغة األسئلة   .8

 . ضمن هذه األنظمة واإلجراءات االختبار الجيد الواردة 

التنوع  ة  شمولي .9 مراعاة  مع  متوازن،  بشكل  الدراسي  المقرر  لوحدات  المقالية و األسئلة  األسئلة  بير   المزاوجة 

 والموضوعية، وتصحح األسئلة المقالية من قبل المعلم. 

ي االختبار لكل .10
 مادة.  التناسب بير  عدد ونوع األسئلة ف 

ي األسئلةضوح الصور واألشكال الرسومية والمقاطع الصوتي و مراعاة دقة و  .11
ي يتم استخدامها ف 

عىل أن تضمن   ،ة التر

ي نفس قالب االختبار برابط واحد. 
 ف 

12.  
ً
 . طارئ لحدوث أي خلل ا يعد المعلم نماذج اختبارات بديلة استعداد

ام بتوزي    ع الدرجات المعتمد  .13 ونية والتعليم عن بعد  االلير    . لالختبارات اإللكير

 يتم احتساب الزمن بما يتوافق مع عدد الفقرات االختبارية، مثال:  .14

 عدد الفقرات االختبارية  زمن االختبار  الدرجة المحددة لالختبار

دقيقة  20 10 فقرات اختبارية  10   

دقيقة  30 15 فقرة اختبارية  15   

دقيقة  40 20 اختبارية فقرة  20   

 * السؤال المقاىلي )األسئلة المفتوحة( يخضع تقديرها لمعلم المادة. 
 

 . )الشفهية والتحريرية( االختبارات التأكد من هوية الطالب قبل بدء  .15

 أن يكون االختبار الشفهي    .16
ً
امنا  . مير 

المعلم لطالبه قبل بداية االختبار بخمس دقائق  .17 ح آلية االختبار، بحيث تمنع    ؛تهيئة  هم وش  يتم فيها تحضير

 األسئلة بعد بداية االختبار لمنع إزعاج بقية الطالب وإشغالهم عن أداء االختبار. 

18.  
ً
الفصل الخامس "مواعيد االختبارات وتنظيماتها" الفقرة ا لما ورد من تنظيمات اختبار الطالب ذوي اإلعاقة وفق

 (12 ،13 ) . 

ونية  ب  استجابات الطال تحفظ   .19    ،PDF   _EXCELبصيغتير   اإللكير
ُ
عد  سلم إلدارة المدرسة، و وت

ُ
عهدة النسخ  ت

ي تعامل 
 . مراجعة أوراق الطالب بعد إعالن النتائج وحفظها الفصل الرابع: وفق ماورد ف 

ي يُ   هال يمكنالطالب الذي   .20
  المعتمدة رسل له رابط االختبار عير البدائل التعليمية  االختبار عن طريق منصة مدرستر

ي بعد دراسة وضعه من قبل لجنة التوجيه  ،FORMSمثل: مايكروسوفت   بالمدرسة.  الطالنر

ذ االختبارات  .21
ّ
نف
ُ
ونية ت  ويكون من قبل معلم المادة، اإللكير

ً
.  مسؤوال ي

ون  ي النظام اإللكير
 عن رصدها ف 
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22.   
ً
ي تعذر معه اختبار الطالب تقوم المدرسة عاجل

بتحديد وقت بديل لالختبار ويتم إبالغ عند حدوث أي خلل تقت 

 كافة الطالب بذلك. 

ي الزمن  .23
إذا تأخر الطالب عن دخول االختبار يتم التواصل معه ويختير مع زمالئه إذا تمكن من الدخول معهم ف 

 يساوي زمن تأخره حتر يكمل االختبار، وعند 
ً
 إضافيا

ً
المخصص لالختبار بما ال يزيد عن نصف الوقت، ويمنح وقتا

 ويتم دراسة عذر غيابهت
ً
 . وتحديد موعد تقرره لجنة االختبارات الطارئة بإدارة التعليم عذر ذلك يعتير غائبا

ي لقنوات عير  أو عير قنوات  .24
الطالب الذين يتابعون دروسهم عير البدائل التعليمية المختلفة األخرى )البث الفضان 

  ) ونية )أجهزة و   نكطالب االنتساب، والطالب الذين ال يمتلكو دروس عير  نت( إ/ ذكية  سائل الكير يتم اختبارهم   ،نير

ي المدرسة. 
 حضورًيا ف 

ي إحدى فقرات األسئلة يتم تنبيه الطالب عليها، ويتم التعامل معها وفق ما .25
ضمن هذه  ورد   عند وجود خطأ ف 

 األنظمة واإلجراءات 

ي اال  .26
ختبارات الحضورية، أو الرفع مالم يرد من تنظيمات الزمة لالختبار عن بعد يتم العمل وفق المعمول به ف 

 لإلدارة العامة للتقويم والقبول. 
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 عش   سادسالفصل ال

 اختبار الطالب المنتسبي   
 

إدا .1 وفق  تنظم كل  المنتسبير   الطالب  اختبارات  تعليم كيفية  ترا رة  مراعاة   هما  مع  وظروفها  إلمكانياتها  مناسًبا 

 ذلك من إجراءات.  بمايتطل

 للفئات التالية:  ال يسمح باالنتساب .2

ي والصف األول من التعليم ال . أ 
ي االبتدان 

 . مستمر الصفير  األول والثان 

 . مدارس تحفيظ القرآن الكريم . ب

اتتعليم  . ت  )المتوسط والثانوي( من التعليم المستمر.  الكبير

امج الدولية.  . ث  المدارس األهلية واألجنبية أو المدارس المطبقة للير

ي المدارس الحكومية فقط.  .3
 تعقد اختبارات الطالب المنتسبير  ف 

ي الفقرة )  .4
بها لالنتظام   ( من هذا الفصل النسبة المسموح 2إذا تجاوز عدد أيام غياب الطالب من الفئات الواردة ف 

ي  
ي مدرسة حكومية، وال يمكن من تأدية اختبار نهاية ذلك الفصل ف 

 إىل نظام االنتساب ف 
ً
ماعدا )أ( يحول فورا

 مدرسته. 

 قبل   .5
ً
ي المملكة فورا

ي أي من الفصول الثالثةختبار  اال يستبعد مدير المدرسة الطالب الذين يثبت عدم إقامتهم ف 
، ف 

. عدا الذين اضطرتهم ظروفهم للس ة ال تتجاوز أسبوعير   فر مدة قصير

منهما،   .6 وط كل  ( بش  أي )مستوى/ فصل دراسي بعد  العكس  أو  االنتظام لالنتساب  التحويل من  للطالب  يحق 

 وتعالج درجات الطالب بما يتفق مع وضعه. 

ل .7 المتوسططالب  ليحق  الثالث  ي وحتر 
االبتدان  الثالث  من  الصفوف  ي 

المقرر وف  ف  ي كامل 
ف  منتسًبا  ا  أن يختير 

ً
ق

: ( 5ـه البند ) 1444مادة التاسعة )أحكام عامة( من الئحة تقويم الطالب  لل  عىل النحو التاىلي

 دراسة وضعه من )إدارة/ قسم( االختبارات والقبول وإصدار قرار من مدير التعليم أو من ينيبه بذلك.  . أ 

ي   . ب
. الدور األول، وإذا لم ينجح  نهاية الفصل الدراسي الثالث  اختبار الطالب ف  ي

 يحق له دخول اختبار الدور الثان 

ي كامل المقرر.  . ت
 توضع أسئلة مخصصة له ف 
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 السابع عش  الفصل 

 حفظ السجالت
 

 
ا
 لحفظ سجالت النتائج بشكل منظم ومرتب يمكن  :  أول

ً
 ومناسبا

ً
 آمنا

ً
 ثابتا

ً
الوصول إىل أي تخصص كل مدرسة مكانا

 ورقة فيه بسهولة، ويتابع من قبل مكتب التعليم بشكل دوري. 
ا ي اإلدارة لحفظ سجالت المدارس الورقية  :  ثاني 

ا خاًصا )أرشيف( ف 
ً
تخصص كل إدارة/ قسم لالختبارات والقبول مكان

عام   قبل  لما  ونية  تنظيًما  1434/ 1433واإللكير التامة  العناية  وتوليه  الوصول ـه،  وسهولة  أمن  يحقق  بما  ا 
ً
اف وإش 

 للمحفوظات فيه. 
ا
 
ـه  1420عام   ة من يخصص لكل مدرسة جهاز حاسب آىلي لنظام معارف المعتمد الستخراج الشهادات وذلك للفير :  ثالث

ي حينه. 1431وحتر 
ي عملت عىل النظام ف 

 ـه وذلك للمدارس التر
 :
 
 (pdf)ملفات   من النظاممبيضات الدرجات المعتمدة    تخصص كل مدرسة مجلد لحفظ جميع نتائج المدرسة  رابعا
 والصفوف. حسب األعوام الدراسية  مرتبة

 :
 
 يجب أن يكون هناك أرشي  خامسا

ً
وني  فا  إلكير

ً
لسجالت    (pdf)والقبول يحتوي عىل ملفات    اختباراتلكل إدارة/ قسم    ا
 ـه وما يليه. 1435/ 1434النتائج للمدارس التابعة لها للعام الدراسي 

ا:  ي حالة فقدان سجالت النتائج ألعوام   سادس 
ي إدارة التعليم ف 

تقوم المدرسة بالتنسيق مع إدارة/ قسم االختبارات ف 
ي حال تعذر ذلك تجتهد المدرسة بحض أسما 

ء الطالب الذين درسوا وصفوف معينة سابقة؛ لحضها وسد النقص، وف 
ي السجالت األخرى للمدرسة والمذكورة 

ي ذلك الصف لذلك العام بقدر اإلمكان، وبشتر الوسائل    عن طريق البحث ف 
ف 

 
ً
ي أوال

 وتحفظ ضمن السجالت بعد اعتمادها. ، ف 
ا عامي  :  سابع   

بير  بها  الملتحقير   الطالب  وبيانات  وشهادات  سجالت  جرد  ثانوية  مدرسة  عىل كل  ه     1408يجب 
ي 1413

(، وحفظها لديهم مع متابعة ذلك من قبل إدارة/ قسم االختبارات والقبول ف  ـه بنظام الثانوية المطورة )بنير 
 إدارة التعليم، والتأكد من وجودها وحفظها. 

ا: 
 
ي حال وجود إشكالية تتعلق بفقد سجالت    االختباراتتقوم إدارة المدرسة بالتنسيق مع إدارة/ قسم    ثامن

والقبول ف 
لجنة   بتشكيل  للطالب وذلك  بدل مفقود  استخراج  إمكانية  تب عليها عدم  يير مما  الطالب(  )ملف  والوثائق  النتائج 

معالجة و     إذا استدىع األمر    ،    لدراسة الوضع والخروج بحل مناسب، ويمكن مشاركة اإلدارة العامة للتقويم والقبول
 :  الوضع عىل النحو التاىلي

ي الصف الذي يليه.  .1
ي الصف المناسب ومنحه بعد ذلك الفرصة للدراسة ف 

 أن يحدد مستوى الطالب ف 

العام  .2 ي 
ف  بالمدرسة  دراسته  يثبت  ما  ط وجود  المواد بش  لكل  للمادة وذلك  الدرجة  متوسط  الطالب  يعظ  أن 

 والصف أو ما قبله حسب المعطيات المتوفرة. 

لجنة عند إتالف أي سجالت أو أوراق، وُيعد محض  إتالف ُيوقع من قبل األعضاء وُيختم بختم المدرسة،  تشكل  ا:  تاسع  
ي الملف الخاص بذلك. 

 وُيحفظ ف 
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 الثامن عش  الفصل 

 منح وثائق بديلة عن التالفة أو المفقودة
 

وط عامة إلصدار وثائق بديلة عن التالفة أو المفقودة:   ش 
ي مراحل التعليم الثالث )االبتدائية، المتوس  طة، 

يمنح الطالب وثيقة بديلة عن التالفة أو المفقودة لجميع الص  فوف ف 
وط التالية:   الثانوية( وفق الش 

لحصول عىل بدل مفقود/ تالف من إدارة المدرسة  يتقدم الطالب أو وىلي أمره شخصًيا أو من يوكله رسمًيا بطلب ا .1
ي إدارة التعليم، أو يتقدم بطلبه عير البوابة اإل

ونية  أو إدارة/ قسم االختبارات والقبول ف    exam.moe.gov.saلكير
ونيةالخدمات اإلبالدخول عىل موقع وزارة التعليم ثم اختيار  (.  لكير ي  ويختار )نتائجر

الطلب ومطابقتها للس              جالت، وإذا تبير  وجود أي اختالف يتم توحيده وفق يجب التحقق من هوية ص              احب  .2
 ضوابط وإجراءات التعديل. 

ط إحض         ار مخالص         ة مالية ورقية لطباعة الش         هادات الص         ادرة من المدارس األهلية ويكتق  بالحجز   .3 ي ال يش         ير
ف 

 للتعميم الوزاري رقم النظام  
ً
؛ وفقا ي

ون   . ـه1438/ 6/ 16وتاري    خ   50136اإللكير
ي بدون أي ختم أو توقيع؛ وذلك النظام  نح الطالب المتعير بس    داد الرس    وم إش    عارا بحجز النتيجة من يم .4

ون  اإللكير
 لمراجعة المدرسة األهلية لمعالجة وضعه. 

عند فقدان الطالب وثيقته للمرة الثانية للص          ف الدراسي نفس          ه؛ يتم دراس          ة طلبه والتأكد من س          بب الفقدان   .5
 المتكرر قبل منحه البديل. 

ي العام  .6
 من مرتير  ف 

ال يس         مح للطالب بالحص         ول عىل ش         هادة بدل مفقود/ تالف للص         ف الدراسي نفس         ه ألكير
 رئيس االختبارات والقبول تقدير الحاالت االستثنائية.  / ولمدير الواحد 

  ال ُيكتب عىل الوثيقة عبارة بدل مفقود ويكتق  بتاري    خ إص     دارها، ويقوم ص     احب الطلب بالتوقيع عىل اس     تالمها  .7
ي سجل التسليم المخصص لذلك. 

 ف 
 قط: ف إجراءات إصدار وثائق بديلة عن التالفة أو المفقودة لصفوف النقل 

ي الثانوي من المدارس، وذلك  .1
ي حتر الص    ف الثان 

تص    در جميع ش    هادات ص    فوف النقل من الص    ف األول االبتدان 
ي دون من واقع الس      جالت لديها أو من خالل قاعدة البيانات  ونية لنظام معارف أو نظام نور أو نظام نتائجر اإللكير

 الرجوع إلدارة التعليم. 
ي حال تعذر الحص     ول عىل ش     هادة ص     فوف النقل من المدرس     ة، تص     در الش     هادة بدل مفقود/ تالف من إدارة/  .2

ف 
ي إدارة التعليم.  قسم

 االختبارات والقبول ف 
خارج اإلدارة التعليمية من قبل جميع أقس              ام/ إدارات تص              در ش              هادات بدل مفقود/ تالف ص              فوف النقل من   .3

ي إدارات التعليم  
ي    -االختب   ارات والقبول ف  وتوقع الش               ه   ادة من م   دير إدارة/ رئيس قس               م    -من نظ   ام نور ونت   ائجر

 االختبارات والقبول أو من ينيبه. 
4.  :  تصدر شهادات بدل مفقود/ تالف للمرحلة االبتدائية والمتوسطة كالتاىلي

 الجهة  العام الدراسي  لجنس ا المرحلة 

 المرحلة 
 االبتدائية

الوزارة )اإلدارة العامة   ـه وما قبله1395/ 1394 بنير  
 ـه وما قبله1394/ 1393 بنات للتقويم والقبول(

 ه  1400/ 1399ـه إىل 1396/ 1395 بنير  
 إدارات التعليم 

 ه  1400/ 1399ـه إىل 1395/ 1394 بنات

 بنير  
 المدارس  بعده ـه وما 1401/ 1400

 بنات

محو األمية  
للمرحلة  
 االبتدائية

 الكبار 
جميع برامج محو األمية للمرحلة االبتدائية: مكافحة  

 متابعة لجميع األعوام 
 إدارات التعليم والمدارس 

ات   الكبير

 المرحلة 
 المتوسطة

 بنير  
 ـه وما قبله1406/ 1405

الوزارة )اإلدارة العامة  
 بنات والقبول(للتقويم 

 بنير  
 إدارات التعليم والمدارس  ـه وما بعده1407/  1406

 بنات
 
 
 



 60                                                                                                      ـه1444 أنظمة وإجراءات االختبارات

ي ل  ديه  ا إمك  اني  ة إص                دار ش               ه  ادات المرحل  ة المتوس               ط  ة ب  دل مفقود/ت  الف لم  ا قب  ل  .5
يمكن لإلدارة التعليمي  ة التر

/ بنات( أو ش   هادات المرحلة االبتدائية بدل مفقود/ تالف لما  1406/ 1405 (، 1395/ 1394قبل ـه )بنير  ـه )بنير 

، وحس   ب النموذج                    ـه )بنات( طباعة الش   هادات واعتمادها، بش   1394/ 1393أو  ي رط أن تص   در من نظام نتائجر

 المعتمد. 

 إجراءات إصدار وثائق بديلة عن التالفة أو المفقودة لشهادة الثانوية العامة: 
ي إدارات التعليم فقط،  س  إدارة/ قتص  در وثائق الثانوية العامة بدل مفقود/ تالف من قبل  .1

م االختبارات والقبول ف 

 أو من اإلدارة العامة للتقويم والقبول بالوزارة، وال يتم إصدارها من المدرسة. 

تص      در وثائق الثانوية العامة بدل مفقود/ تالف من أي إدارة تعليم يتواجد بها ص      احب الطلب، بغض النظر عن   .2

. مصدرها؛ وذلك من خالل قاعدة البي ي ونية لنظام نور أو نظام نتائجر  انات اإللكير

3.  :  تصدر شهادات الثانوية العامة بدل مفقود/ تالف كالتاىلي
 

 جهة استخراج الشهادة  العام الدراسي  الجنس  المرحلة 

 المرحلة الثانوية

 ـه وما قبله1420/ 1419 بنير  
 الوزارة )اإلدارة العامة للتقويم والقبول(

 ـه وما قبله1423/ 1422 بنات

 ه  1421/ 1420بدًءا من   بنير  
 إدارات التعليم 

 ه  1424/ 1423بدًءا من   بنات

الثانوية قسم 
تحفيظ القرآن 

 الكريم 
 بنات

 إدارات التعليم  ه  1417/ 1416ـه إىل 1396/ 1395

 الوزارة )اإلدارة العامة للتقويم والقبول( ه  1423/ 1422ـه إىل 1418/ 1417

 إدارات التعليم  ه  1424/ 1423بدًءا من  

 الوزارة )اإلدارة العامة للتقويم والقبول( ـه وما قبله1424/ 1423 بنات معاهد المعلمات
 

ي لديها إمكانية إص               دار ش               هادات ثانوية بدل مفقود/ تالف للمرحلة الثانوية لألعوام  .4
يمكن لإلدارة التعليمية التر

( 1421/ 1420ماقبل رط أن تصدر من نظام              ـه )بنات( طباعة الشهادات واعتمادها؛ بش1423/ 1422ـه )بنير 

ي وحسب النموذج المعتمد.   نتائجر

ي إدارات  تص  در ش  هادات الثانوية المطورة والش  املة بدل مفقود/تالف من قبل إدارة/  .5
قس  م االختبارات والقبول ف 

 التعليم فقط، وال ترسل الطلبات للوزارة. 

ي تص          در ش          هادات الثانوية  .6
التجارية والزراعية والمهنية ومعاهد الخياطة من المؤس          س          ة العامة للتدريب التقت 

، وتس      لم س      جالت نتائج المدارس الثانوية الفنية والمهنية رس      ميا ألقرب فرع للمؤس      س      ة، وتزود اإلدارة  ي
والمهت 

 العامة للتقويم والقبول بنسخة من محض  التسليم. 

فقود /ت الف للط ال ب ح دي ث التخرج نه اي ة الع ام ال ذي تخرج في ه، إال مع  ال تمنح ش               ه ادة الث انوي ة الع ام ة ب دل م .7

 بداية العام الدراسي الذي يليه، ولمدير إدارة/ رئيس قسم االختبارات والقبول تقدير الحاالت االستثنائية. 

ي   .8
اف الفت  واإلداري، والتعامل مع الحاالت تختص اإلدارة العامة للتقويم والقبول بالوزارة بالدعم والمساندة واإلش 

 الخاصة. 
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 تاسع عش  الفصل ال

ي وثائقهم الدراسية
 
 إجراءات تعديل البيانات الشخصية للطالب ف

 
 

تتوىل كل إدارة تعليم تنظيم إجراءات تعديل الوثائق الص   ادرة من المدارس التابعة لها، وتعديل المعلومات الواردة  .1

ي األسماء، أو تاري    خ  
ي الشهادات واالستمارات وكشوف الدرجات وبطاقات النقل سواء ف 

أو مكان الميالد، الميالد،  ف 

 :  أو الجنسية، أو أي اختالفات أخرى وفق ما يىلي

ي حالة تعذر ذلك تقوم إدارة  -أ 
ي أص   درت الش   هادة، وف 

ُيس   ند تعديل ش   هادات ووثائق ص   فوف النقل للمدرس   ة التر

 التعليم بالمهمة. 

ي الس          جالت المحفوظة   -ب
ي حالة تم التعديل بالمدرس          ة؛ إلجراء التعديل ف 

تبلغ إدارة التعليم بإش          عار بالتعديل ف 

 . ي
ون  نامج اإللكير  لديها أو الير

، أو ليتق  دم راغ  ب التع  د -ت ي الم  درس                 ة؛ يوض               ح في  ه المعلوم  ات   م  دير ي  ل بطلب  ه إلدارة التعليم عير بواب  ة نت  ائجر

، الش        خص        ية المطلوب تعديلها، ومن ثم تقوم بفحص طلب التعديل للتأكد من مطابقته لمس        وغات التعديل

ي الملحق رقم ) 
 (. 4وفق النموذج ف 

(، أو جواز الس    فر )لغير ُيرفق ص    ورة من دفير العائلة، أو البطاقة الش    خص    ية )بطاقة اله -ث وية الوطنية للس    عوديير 

( مع األصل للمطابقة والتحقق من أن تلك   لشخص ذاته. ا المؤهالت تتفق مع واقعالسعوديير 

 ُيرفق إشعار التعديل الصادر والمعتمد من الجهة المختصة ك  )األحوال المدنية ...( والذي يثبت التعديل.  -ج

: تكون آلية التعديل عىل الشهادات ك .2  التاىلي

 مع المسوغات. عليها    إن وجدت    ترفق الوثيقة أو الوثائق األصلية المطلوب إجراء التعديل  - أ 

 تتوىل كل إدارة/ قسم االختبارات والقبول تعديل الوثائق الدراسية.  -ب

ي الهوية أو إشعار التعديل الصادر من الجهة المختصة.  -ت
 ُيعتمد عند التعديل عىل المعلومة الواردة ف 

ي ت اري    خ أو مك ان الميالد أو إض               اف ة اس               م الفخ ذ أو  -ث
التع ديالت غير الجوهري ة ك أن يكون التع دي ل أو اإلض               اف ة ف 

ي آخر وثيق  ة )وينظر إىل رغب  ة الط  ال  ب وح  اج
ت  ه عن  د تق  ديم الوث  ائق لجه  ة م  ا(، ويتم  القبيل  ة، ُيكتق  ب  التع  دي  ل ف 

 بأن 
ً
ي أو قاعدة نظام نور، علما ي الس  جالت المحفوظة بالمدرس  ة أو إدارة التعليم أو قاعدة نظام نتائجر

التعديل ف 

ي بي ان ات الط ال ب عىل جم
وني ة تعكس التع دي ل ف  ي  يع الش               ه ادات المحفوظ ة ب النظ ام اإلاألنظم ة اإللكير

ون  لكير

ي أو نور(.   )نتائجر

ي  -ج
ي االس               م األول أو اس               م األب أو أكير من معلوم ة، ف إذا ك ان ت الوثيقة   ف 

ح ال ة التع ديالت الجوهري ة ك أن يكون ف 

ي ش      هادة نهاية المرحلة الس      ابقة 
المطلوب تعديلها وثيقة نقل من ص      ف إىل آخر، يلزم بتعديل نفس البيانات ف 

 لها. 

ي ش               ه ادة نه اي ة المرحل ة  إذا ك ان ت الوثيق ة المطلوب تع ديله ا ش               ه ادة نه اي ة المرحل ة الث  -ح
انوي ة؛ يلزم ب التع دي ل ف 

ي ش هادة نهاية المرحلة االبتدائية )مع 
المتوس طة، وإذا كانت الوثيقة نهاية المرحلة المتوس طة؛ فيلزم بالتعديل ف 

 أهمية تحقيق رغبة صاحب الطلب(. 

 يوجه صاحب الطلب بأهمية التعديل عىل جميع الوثائق الدراسية.  -خ

ي س   جالتها إذا كانت إحدى الش   ه - د 
ي نفس المدرس   ة  -ادات مفقودة تقوم المدرس   ة بالتعديل ف 

ويعظ   -إن كانت ف 

ي نظام نور، يتم الرفع 1430إش       عاًرا يفيد بذلك، أما إن كانت الوثيقة المفقودة ص       ادرة بعد العام  
ـه وموجودة ف 

ي قاعدة البيانات.  لمسؤوىلي نظام نور ب
 إدارة/ قسم االختبارات والقبول للتعديل ف 

، أو كان  - ذ  ي يمنح الطالب وثيقة جديدة باالسم أو البيانات الجديدة ما أمكن إن كانت محفوظة عير برنامج حاسونر

 بإمكان إدارة/ قسم االختبارات إصدارها مطبوعة. 
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ي القديم وهو بحالة جيدة دون ش        طب أي معلومة عىل  -ر 
يتم التعديل للطالب إذا رغب عىل نفس النموذج الورفر

 :   الشهادة األصلية ووفق ما يىلي

ي  .1
ي المؤهالت الدراس        ية األجنبية الص        ادرة من خارج المملكة إال من الجهات الرس        مية التر

ال يقبل التعديل ف 

ي تلك الدول فقط. 
 أصدرتها ف 

ي قاموا بتعديلها، وبموجبه يتم   .2
ي الوثائق التر

التعديل يعتمد مدير إدارة/ قس            م االختبارات والقبول التعديَل ف 

ي الس               جالت  
ي ص                 درت منه  ا تل  ك الوث  ائق بخط  اب؛ لتقوم ب  التع  دي  ل ف 

زود الم  دارس التر
ُ
ي س               جالته  ا، وت

ف 

ي المدرسة. 
 المحفوظة لديها، والعكس إن كان التعديل تم ف 

ي نظام نور؛ لتقوم  .3
ي تدخل ف 

ترفع المدرسة ل             إدارة/ قسم االختبارات والقبول مسوغات التعديل للوثائق التر

ي نظام نور. بمخاطبة ا
ي قاعدة البيانات المحفوظة ف 

 لجهة المختصة لتعديل االسم، أو البيانات ف 

ي حالة وجود وثيقة دراس       ية ص       ادرة من مدرس       ة تابعة إلدارة  .4
يرس       ل أص       ل الوثيقة مع مس       وغات التعديل ف 

  األمر.  تعليم أخرى؛ لتعديلها وتعديل السجالت المحفوظة لديها، ومن ثم إعادتها لتسليمها للطالب أو وىلي 

لزم كل جهة لديها س      جالت ورقية محفوظة س      واء كانت المدرس      ة، أو إدارة/ قس      م االختبارات والقبول، أو  .5
ُ
ت

ي سجالتها وإبالغ الجهات األخرى بذلك. 
 اإلدارة العامة للتقويم والقبول بالتعديل ف 

ي األس       ماء و  .6
ي ش       هادة الثانوية العامة تبلغ اإلدارة العامة للتقويم والقبول بالوزارة بأي تعديل جوهري ف 

ذلك ف 

ي العام  1406ـه/ 1405لجميع األعوام، والكفاءة المتوس    طة الص    ادرة عام 
ـه وما قبله، واالبتدائية الص    ادرة ف 

 ـه وما قبله؛ لتقوم بتعديل السجالت المحفوظة لديها. 1394ـه/ 1393الدراسي 

ي يتقدم لها الطالب إذا لم تكن الس          ج .7
ونًيا أن تقوم باس          تيفاء  يجب عىل إدارات التعليم التر الت متوفرة إلكير

ي ص         درت منها لتعديلها، ثم إعادتها 
مس         وغات التعديل، ثم ترس         ل مؤهالته الدراس         ية إىل إدارة التعليم التر

ي ذلك من تيس   ير عىل المراجعير  وتس   هيل إلجراءاتهم؛ نظًرا ألن بعض الطالب قد 
لتس   لم إىل أص   حابها، لما ف 

ي   حص   لوا عىل وثائقهم الدراس   ية
ي التعديل ف  من إدارات تعليمية متعددة وقد يكون عمل أو س   كن بعض راغتر

ي حصلوا منها عىل مؤهالتهم الدراسية. 
 مناطق أو محافظات غير التر

ي وثائق الطالب، وس      جالت المدرس      ة، والنس      خة  .8
نت خطأ ف  وِّ

ُ
يتم تعديل البيانات الش      خص      ية إذا تبير  أنها د

 طالب. المحفوظة باإلدارة بناًء عىل هوية ال

عند المطالبة بتعديل الجنس         ية الس         عودية إىل جنس         ية أخرى؛ تلزم الجهة التعليمية المتقدم لها ص         احب   .9

الطلب بإحض   ار ما يثبت إس   قاط الجنس   ية الس   عودية وذلك بمخاطبة أقرب فرع لألحوال المدنية، ثم تعدل  

دون الحاجة إلص     دار بدل تالف  الوثيقة الدراس     ية إن وجدت، وال ُيدون عليها أنه تم إجراء تعديل الجنس     ية

 عنها، أو يصدر له وثيقة بدل مفقود معدلة. 

، أو دفير العائلة الخاص  .10 ي
ي الس           جل المدن 

 لما ورد ف 
ً
يتم تس           جيل البيانات الش           خص           ية للطالب بدقة طبقا

بوالده الُمض     اف به الطالب، أو ش     هادة ميالده الرس     مية للطالب الس     عوديير  إذا لم يكن لديه هوية س     واها؛ 

 لحدوث األخطاء. 
ً
 وذلك تالفيا

كتب جميع بيانات الطالب غير الس      عوديير  من واقع جوازات س      فرهم، أو جوازات الس      فر المض      افير  فيها  .11
ُ
ت

، ويكون الجواز ساري المفعول. 
ً
 فيها كامل

ً
يطة أن يكون االسم مثبتا  ش 
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ون  الفصل العش 
 تصديق الوثائق الدراسية وترجمتها ومنح إشعارات بنتائج الفصل الدراسي األول

 
  :

ا
 التصديق عل أصول الوثائق الدراسية وصورها وترجمتهاأول
عىل المدارس ختم وتص        ديق جميع ما يص        در منها من ش        هادات أو كش        وف درجات وص        ورها لمن يرغب، بعد   .1

 .)  التأكد من صحتها، وختم الصور بعبارة )صورة طبق األصل(، مع مراعاة أن تكون المصادقة )بتوقيٍع حي
لوثائق من الس     جالت المحفوظة بإدارات التعليم، أو اإلدارة العامة للتقويم والقبول آلية التص     ديق: يتم مطابقة ا .2

ي أو من نظام نور لألعوام الحديثة، وهنا يجب توعية أولياء األمور المسافرين  لألعوام القديمة، أو من نظام نتائجر
،  أو من اإلدارة العامة للتقويم  للخارج بأن عليهم تص    ديق وثائقهم الدراس    ية القديمة وص    ورها من إدارات التعليم

والقبول كال حس    ب أعوامه المتوفرة لديه، ثم تص    ديقها من اإلدارة العامة للتص    اديق بوزارة الخارجية الس    عودية،  
ي سيتواجدون فيها. 

ي الخارج للبلدان التر
 أو من مكاتبها، أو من الملحقيات الثقافية بسفارات المملكة ف 

ي يرغبون الدراسة  ورة مراجعة سفض     ر التأكيد عىل أولياء األمور ب .3
ها، أو سفارات بلدانهم للطالب فيارات الدول التر

ي المملك   ة، وذل   ك لمعرف   ة إجراءات التص                 ديق ل   ديهم؛ لم   ا لوحظ من اختالف ه   ذه اإلجراءات بير   
المقيميير  ف 

ي متطلبات التصديق عىل الشهادات. 
 الدول ف 

مرور؛ لل دخول عىل نظ ام نور، ومط ابق ة الش               ه ادات مع  يتم منح الملحقي ات الثق افي ة اس               م مس               تخ دم، وكلم ة  .4
ي نظام نور، والمصادقة عىل الشهادات بعد التحقق منها. 

 البيانات ف 
ي المن  اطق والمح  افظ  ات إرس                 ال أس               م  ائهم، ونم  اذج تواقيعهم ومن ُيني  ب عنهم،   .5

يج  ب عىل م  ديري التعليم ف 
)التص                اديق(؛ العتم اده ا ل ديهم، وتح ديثه ا كلم ا   ونموذج الختم الرس               مي المعتم د لإلدارة لوكي ل وزارة الخ ارجي ة

   . دعت الحاجة لذلك، مع تزويد اإلدارة العامة للتقويم والقبول بنسخة منها 
ية، مع   .6 يجب أن تكون بيانات أختام تص            ديق إدارات/ أقس            ام االختبارات والقبول ثنائية باللغة العربية واإلنجلير 

كون من مطابع الوزارة أو مطابع حكومية، وال تص     در من وكالة دعاية  أن اس     تخراج األختام يجب أن ي إىل اإلش     ارة
 تجارية.  نوإعال

، أو النظامال يص            ادق عىل أي وثيقة إال الش            هادات الدراس            ية، وش            هادة تعريف الطالب فقط، والص            ادرة من  .7
ي ) ، أو ( معارف)  ها، كش       هادات الدورات ص       ادق إدارة/ قس       م االختبارات والقبول عىل أي ش       هادة  ت، وال ( نتائجر غير

ة، أو إش    عارات اإلكمال، أو عىل )ص    ور( إفادات  التدريبية، كما يمنع التص    ديق عىل إش    عارات نتائج التقويم القص    ير
 االنتظام. 

تقوم كل إدارة تعليم باستكمال النماذج الورقية لمعادلة الشهادة الصادرة من المملكة العربية السعودية للطالب  .8
ة خارج المملكة، وطلب منهم استكمال أوراق معادلة الشهادة الدراسية السعودية بالشهادة المتقدمير  للدارس

ي البلد الذي سيكمل دراسته فيه، 
كةالمناظر لها ف    مثل نماذج ش 

World Education Services  ،كة  Educational Credential Evaluators, Inc أو ش 
ي والهاتف للتواصل معهم. وتوضع بيانات إدارة/ قسم  

ون  يد اإللكير  االختبارات والقبول والير
الرسمي إلدارة االختبارات  .9 ي 

ون  اإللكير يد  الير إرسال صورة من شهادة عن طريق  الشهادة  ي حال طلب صاحب 
ف 

اطات القبول لديهم فإنه يتم إرسال صورة من الشهادة فق  ي للجامعة تنفيذا الشير
ون  يد اإللكير ط والقبول إىل الير

ي للجامعة بعد التحقق من وثائق القبول للمستفيد 
ون  يد اإللكير  . عىل الير

وير، واتخاذ اإلجراءات النظامية بإحالتها لإلدارة العامة   .10 ي جميع حاالت الير 
للمراجعة يتم حجز الوثائق الدراسية ف 

 . الداخلية 
ي التصديق مش .11

ي الوثيقة، وال ُيعق  المتسبَب        ال ُيضق 
 عىل أي وثيقة باطلة، وال عىل أي تعديل غير نظامي ف 

ً
روعية

ء من ذلك من  ي
ي س 
 . القانونية المساءلةف 
ي حال تقدم المس تفيد بش هادة مزورة فإنه يتحفظ عىل أص ل الش هادة المزورة، ويطلب من الجهة موافاة اإلدارة  .12
ف 

فع األوراق المزورة باألص               ل المزور وص               ورة البطاقة  الوطنية لص               احب الش               هادة، وتخاطب إدارة المتابعة لير
 للجهات المعنية. 

امج ال  دولي  ة )ال  دبلوم  ات(  .13 يتم اعتم  اد الوث  ائق ال  دراس               ي  ة الص                ادرة من الم  دارس األجنبي  ة )الع  المي  ة(، أو من الير
ها من قبل اإلدارة العامة للتعليم األهىلي  ي المدارس األهلية وغير

ي بالوزارة واألقس             ام المرتبطة  المعتمدة ف  واألجنتر
ي إدارات التعليم. 

 بها ف 
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جمة للراغبير  بمواص     لة   .14
جمة الش     هادات والوثائق الدراس     ية غير المير

تقوم إدارات التعليم بوض     ع آلية مناس     بة لير
ي دول أجنبية، وذلك بعد التحقق من صحة الشهادة. 

 دراستهم ف 
جم ة مع دة من الجه ة ذاته ا، أو تح ت  تص                ادق ك ل جه ة عىل ترجم ة الوث ائق الص                ا .15 يط ة أن تكون الير درة عنه ا ش 

 مسؤوليتها. 
، عند طلبهم  ( نور) يتم منح الجهات الرس  مية خطاًبا يؤكد ص  حة ش  هادة منس  وبيها للش  هادات الص  ادرة قبل نظام  .16

، ويمكنهم التنس          يق مع إدارات التعليم، أو اإلدارة العامة للتقويم والقبول بالو  زارة، لوض          ع  ذلك بخطاب رس          مي
 .  للمراجعير 

ً
 آلية للتصديق، وتأكيد الشهادات تسهيل

، ويطلب منهم  ( نور) ال تمنح الجهات الرس        مية خطابات تأكيد ص        حة الش        هادات الدراس        ية الص        ادرة من نظام   .17
وت أكي د   ( نور) التواص               ل مع اإلدارة الع ام ة للتقويم والقبول بوزارة التعليم لمنحهم ص               الحي ة ال دخول عىل نظ ام  

ة، دون الحاجة لمخاطبة إدارات التعليم.   صحة صور شهادات منسوبيهم من النظام مباش 
18.  
ُ
 ت

 
فة عليها، وال تص       دق نتائجها من    والمدارسق نتائج المعاهد ص       د ي ال تتبع لوزارة التعليم من الجهات المش        

التر
 إدارة التعليم. 

ي المملكة متض           من .19
/ النتيجة( من قبل إدارة ُيمنح الطالب إفادة بتس           لس           له الدراسي ف  ة )الص           ف/ العام الدراسي

 (. 5) رقم المدرسة، أو إدارة التعليم إدارة/ قسم االختبارات والقبول عىل أن يصادق من قبل إدارة التعليم، ملحق 
ي أي إدارة تعليمية يكون فيها المس  تفيد، بغض النظر عن مص  درها، وذلك من   .20

ص  دق )ص  ور( الوثائق الدراس  ية ف 
ُ
ت

ي ) رنامج خالل ب  . ( نور) أو نظام  ( نتائجر
تها بإجراء الالزم للطالب الراغبير  بتص             ديق وثائقهم   .21 تقوم إدارة/ قس             م االختبارات والقبول بالتنس             يق مع نظير

ونية المعتمدة لدى الوزارة.  ي أحد األنظمة اإللكير
 الصادرة من خارج المنطقة/ المحافظة وغير متوفرة ف 

 

ا: منح الط ي الفصل الدراسي األ البثاني 
 
ي  ولالراغب إكمال دراسته بالخارج إشعارات بنتائجهم ف

 : أو الثان 
ق   .1

 
ص         د

ُ
ة أو نهاية الفص         ل( للطالاإلش         عارات المس         تخرجة من  ت ي  البنظام )إش         عار الفير

ي   ف 
الص         فير  األول والثان 

ي اال 
ي  الذي درس الفص   ل الدراسي األول  بتدان 

ي الفص   ل الدراسي  أو األول والثان 
بالمملكة ويرغب مواص   لة دراس   ته ف 

ي 
ي أتقن ثأو الثال  الثان 

ي الخارج بالمهارات التر
ي درس                 ها ف 

ي المواد التر
، وُيعتمد من قبل المدرس               ة وإدارة التعليم ها ف 

ي بالسفارة. 
 قبل توثيقه من الملحق الثقاف 

ي   البُيمنح الط .2
ي وحتر الثالث المف 

أو  اختبار الفص  ل الدراسي األول ىالذي أدتوس  ط الص  فوف من الثالث االبتدان 
ي 
 إ المملكة ويرغب مواص لة دراس ته خارج داخل المملكة  األول والثان 

ً
ي  لفص ل الدراسي األولل ش عارا

،  أو األول والثان 
ي نظام  الوُيطبع عن طريق 

ون  عبارة )هذا الكش         ف مجرد إش         عار بمس         توى الطالب ، وُيكتب عىل الكش         ف اإللكير
ي نجاحه أو رس     وبه(، وُيعتمد من  التحص     يىلي وال 

ي   مدير يعت 
المدرس     ة وإدارة التعليم قبل توثيقه من الملحق الثقاف 

 بالسفارة. 
، مع   .3 ي أتموها نهاية كل مس      توى دراسي

ُيص      ادق لطالب المرحلة الثانوية نتيجة وس      جل الدرجات للمس      تويات التر
ي النجاح ومواد الحمل

 . والتعير  إيضاح وضعهم الدراسي ف 
إفادة باالنتظام حتر تاريخه؛   إكمال دراس   ته خارج المملكة  فص   ل دراسي ويرغب كملالذي لم ي  البيمكن منح الط .4

ي همتض        منة المس        توى الدراسي ل
ة الزمنية التر إن كان قد   –ة  قض        اها بالمدرس        ة، مع إش        عار بدرجات الفير   ، والفير

 وتصديقها لمن يهمه األمر.  -أتمها
ي أو المتعير الراس          ب أو المكمل    البُيمنح الط .5

   هالثانوية ويرغب مواص          لة دراس          تالمرحلة ف 
ً
خارج المملكة كش          فا

ي حص   ل عليها 
ي نظام  الُيطبع عن طريق  بالدرجات التر

ون  عدم اكتمال ، وُيكتب عىل الكش   ف عبارة تدل عىل اإللكير
ي المملكة، وُيعتمد من  اجتيازه للص            ف

المدرس            ة وإدارة التعليم قبل توثيقه من   مدير حس            ب النظام التعليمي ف 
ي بالسفارة. 

  الملحق الثقاف 
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ونالفصل ا  لحادي والعش 

 أحكام عامة
 

المق .1 الدراسيالمواد غير  ي الخطة 
 ررة ف 

َ
د
ُ
ت ي 
الوزارة والتر المعتمدة من  المدارس األهلية ال ترصد ة  ي بعض 

س ف  ر 

ي الوثائق الدراسية. 
 درجاتها ف 

ية بدون ذكر عبارة الدور  .2 تصدر الوثائق الدراسية وكشوف الدرجات باللغة العربية ويرادفها ترجمة باللغة اإلنجلير 

، ويكتق  بتار  ي
،  األول أو الدور الثان  نامج )تربية خاصة، ليىلي ، أو الير ي    خ صدورها مع اإلشارة إىل النظام الدراسي

 انتساب، ... إلخ(. 

ي كشف الدرجات الذي يمنح للطالب  .3
ة والسلوك، ويكتق  بدرجاتها المدونة ف  يوقف إصدار شهادات حسن السير

الوزاري رقم   )التعميم  ي 
ف  ما ورد  ي    3283090وفق 

ي ( ـه1432/ 5/ 8ف 
ف  تنقص درجته  الذي  للطالب  ، ويمكن 

ي بسببها تم الحسم  
ي ذلك    -السلوك الحصول عىل إفادة توضح نوع المخالفة التر

مع مراعاة التقيد   -إذا رغب ف 

ي قواعد السلوك والمواظبة. 
 بما ورد ف 

ي نجح فيها بغرض تحسير  الدرجة  ال يحق للطالب إعادة االختبار  .4
ي المادة الدراسية التر

ة الصف الذي ، أو إعادف 

 . تنظيم إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانويةإال المستفيدين من  نجح فيه

ي المواعيد  .5
، مواد الحمل، وف 

ً
ي أي مادة سبق له دخول اختبارها إال إذا كان مكمل

ال يجوز إعادة اختبار الطالب ف 

 وضعها. المحددة لها، أما الحاالت الخاصة ترفع بخطاب رسمي إىل اإلدارة العامة للتقويم والقبول بعد دراسة 

ي هي  .6
ي حالة الغياب فيمنح الفرصة الختباره   اختبارات الدور الثان 

، إال ف  ي العام الدراسي
ة للطالب ف  الفرصة األخير

 مع بداية العام ويوضح مدير المدرسة لطالبه هذا اإلجراء. 

أمره وتفعلهما؛ لالطالع  -بدون استثناء    -تمنح كل مدرسة   .7 عىل    اسم مستخدم وكلمة مرور لكل طالب ووىلي 

، وكذلك جميع العاملير  بالمدرسة من المعلمير    ي
ون  ي النظام اإللكير

نتائجه واالستفادة من الخدمات المتاحة ف 

 والوكالء والموجهير  الطالبيير  واإلداريير  كل فيما يخصه. 

ي يالطالب الذي   .8
له فيها ُيجرى  ؛  -لجميع المراحل الدراسية    –  عالمية أو أجنبية  ةمدرس  تقدم بطلب لقبوله ف 

 . اختبار تحديد المستوى بتوجيه من إدارة/ قسم االختبارات والقبول عند حضوره بداية العام الدراسي 

ي المرحلة االبتدائية والمتوسطة حسب رغبته من مدرسة إىل أخرى داخل المدينة أو  .9
ينقل الطالب المكمل ف 

الدو  اختبار  تأدية  بعد  بمدرسته األساسيةخارجها  ي 
الثان  إدارة/   ،ر  قبل  الحاالت االضطرارية من   قسم  وتعالج 

ي المنطقة/ و  االختبارات
 المحافظة بما يحقق مصلحة الطالب التعليمية.  القبول ف 

ي المرحلة الثانوية  ال يم .10
ي مدرسته من انع الطالب ف 

النتقال ألي مدرسة ثانوية يرغبها بعد انتهاء االختبارات ف 

األساسية، ويتم ذلك بعد التأكد من مناسبة خطته الدراسية للمدرسة المنقول إليها أو موافقة الطالب ووىلي 

  أمره عىل الخطة الدراسية الجديدة وأخذ توقيعهما عىل ذلك. 
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 لمالحقا

 

 (1الملحق رقم )

 ( دقيقة/تكرار تأخر15نموذج محض  تأخر طالب أكثر من )
 

  توقيعه  اسم الطالب: 

:   الهوية: رقم    عدد مرات التأخير

 :   المادة:   الصف الدراسي

  وقت حضور الطالب:   وقت بدء االختبار: 

  ه: توقيع  اسم المالحظ: 

  : هتوقيع  رئيس اللجنة: 

 أسباب التأخر: 
1.   
2.  

 االختبار إذا سمح الوقت. *من المستحسن دراسة عذر الطالب ومنحه الموافقة من عدمها بشكل عاجل قبل السماح له بدخول 

 :  بعد دراسة أسباب التأخر المقدمة من الطالب المذكور أعاله، وبناءا عل ما توصلت له لجنة التحكم والضبط فقد تقرر ما يلي

  ويدخل االختبار. قبول عذر الطالب    يدخل االختبار. عدم قبول عذر الطالب وال 

  .يحسم عىل الطالب درجة من درجات السلوك  :إجراء آخر 

 مدير المدرسة: 

 ه  14التاري    خ    /    /       التوقيع.....................  االسم ........................ 

 الختم: 
 
 
 

 التوقيع بالعلم 

 وىلي األمر:  الطالب: 
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 (2الملحق رقم )

 نموذج مراجعة ورقة طالب
 
 

 توقيع مقدم الطلب وتاريخه الصف/الفصل الهوية االسم 

    

 
 المكرم/ رئيس لجنة الرصد وإخراج النتائج  

ي الجدول أدناه وتسجيل نتيجة المراجعة. 
 آمل التكرم بمراجعة أوراق الطالب المذكور أعاله حسب المواد الموضحة ف 

 
 المواد المطلوب مراجعتها: 

 المادة  م
اختبارات 
ة   1قصير

الفصل 
الدراسي 
 األول 

اختبارات 
ة  2قصير

الفصل 
ي 
 الدراسي الثان 

اختبارات 
ة 3قصير  

الفصل 
الدراسي 

الث الث  
 توقيع المعلم  النتيجة

1          

2          

3          

4          

5          

6          

 
 التوقيع                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

 المدرسة/ رئيس لجنة االختبارات. *معلومات تعبأ من قبل 
ي ملف الطالب. 

 *يحفظ األصل ف 
 *نسخة لوىلي أمر الطالب. 
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 (3الملحق رقم )

 بنموذج إفادة بتحديد مستوى طال
    

: البيانات الشخصية
ً
        : أوال

ي   : اسم الطالب
  : السجل المدن 

  : تاري    خ الميالد   الميالد: مكان 

  : التاري    خ   : توقيع الطالب/ وىلي أمره

 :
ً
 : تحديد المستوىاختبار  اجتاز الطالبثانيا

  بالصف ...................................      ينتظم 

  ................................... ينتسب   بالصف 

 

 :
ً
 : *د المستوىإفادة تحدي  اعتماد  ثالثا

 التاري    خ  التوقيع  لعمل المكلف بها االسم

    

    

 الختم                              

 

 

 

 

 

 

 

 

. تحفظ هذه اإل* ي
ي ملف الطالب الورفر

 فادة ف 
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 ( 4الملحق رقم )
 نموذج طلب إصدار وثيقة )بدل مفقود/ تالف/ تعديل(

 

: بيانات الطالب: 
ا
 أول

 

 
ً
  الجنسية   اسم الطالب كامل

  تاري    خ الميالد   مكان الميالد 

             رقم الهوية/جواز السفر

 

: الوثائق المطلوبة: 
 
 ثانيا

 

 م
 مسم الوثيقة  
 )  )الصف الدراسي

اإلدارة  
 التعليمية 

 المدرسة 
العام 
 الدراسي 

 نوع الطلب 

 بدل مفقود  تعديل

1       

2       

3       

4       

  

: البيانات المطلوب إجراء التعديل عليها: 
 
 ثالثا

 

 إىل: ...  )  ( االسم من: ... 

 إىل: ...  )  ( الجنسية من ... 

 ... إىل:  )  ( مكان الميالد وتاريخه من: ... 

 إىل: ...  ... )  ( أخرى تذكر من: 
  

 وذلك بموجب إشعار التعديل الصادر من...............   بمنطقة/ محافظة.............   رقم.......... وتاري    خ ......... 

 
ً
 : المسوغات المطلوبة: رابعا

ي حال طلب إصدار وثيقة 
 بإحضار أصل بطاقة األحوال أو صورة منها. بدل )مفقود/تالف(: يكتق  أ    ف 

ي 
 حال طلب التعديل عىل الوثيقة: ب    ف 

( مع األصل )التعديل غير جوهري(.  .1  صورة )بطاقة األحوال/ الجواز لغير السعوديير 

 الشهادات األصلية المطلوب التعديل عليها.  .2

 إشعار التعديل الصادر من األحوال المدنية )التعديل جوهري(.  .3
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 (5الملحق رقم )

ي المملكة
 
 نموذج إفادة بالتسلسل الدراسي للطالب ف

 

  

  

                                                 

 بيانات الطالب 

 
ا
ي    اسم الطالب كامل

  للسعوديير  رقم السجل المدن 

  الجنسية   تاريــــخ الميالد

  تاري    خ االنتهاء   رقم اإلقامة 

 الصف األخث  الملتحق به .............................................         منتظم           منتسب 

ي حصل عليها الطالب( 
 التسلسل الدراسي )المؤهالت التر

 النتيجة اإلدارة التعليمية المدرسة من  الدراسي العام  الدور  شهادة الصف  م

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 مالحظة )تنبيه(

ي الصف/ .................. 
 
 للعام الدراسي ...................... إال بعد دخوله اختبار:   ال يوجد للطالب تسلسل دراسي ف

 ـه. 1434/ 5/ 7( وتاري    خ 28/ 331070138تحديد المستوى بناء عىل التعميم الوزاري رقم )         

ي          
ة ـه1435الئحة تقويم الطالب  تحديد المستوى وفق ما ورد ف   . والقاعدة التنفيذية الحادية عش 

ي الئحة تقويم الطالب          
ة. 1443تحديد المستوى وفق ماورد ف   ـه والقاعدة التنفيذية الثانية عش 

ي الئحة تقويم الطالب 
ة. 1444تحديد المستوى وفق ماورد ف   ـه والقاعدة التنفيذية الثانية عش 

 : إدارة/ قسم االختبارات والقبول : المدرسة  مدير 


