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املـقـدمــة:
س ع و ارة ا ةبية ععل اةبم يف ع
مكت

ةملميفكععل ةب ية ععل ةبي ع ىل إل د داععت يمععتم ععىلإ

ععت

أستب به ،اأ اة ه ،اآب تت طب ه مبت حي ق أهعاة ةب ميف عل ةبيةىلإعل اةبم يف م عل ةملممليفعل

ةنتء خص ل ةملم يف ةنتءً مكت الً ا مىلةريًت؛ ب كعىل اعت ًة عيفع ةبعمريكا ةقعال  ،اةأل ةء ةملبعا،،
ممكنًت ن ىلةكبل مغاةت عصيه ،ا يفب ل مطيفبت ه ،ا ىلةجهل حتاإت ه.
ااععا سععتهمو يفععو ةبمطععىل ةت

اععتبا ةملنععته اةبم ععىلإ

ج ع ةب ميف ععل ةبم يف م ععل

ط عت ا كععت الً ،افيضععو ةجتجععل د
ة نتصععيهت ةبلال ععل :ةبععم يف  ،اةبمععا إ  ،اةبم ععىلإ  ،أكلععي يةة ً
أستب ب ا إي ل ا ىلمي ل منىلعل ا مطىل ا ،ا ىلفا ة ئل ةعمل بيفم يف إمتح ف هت بيفطتبعب عمعالً
طت فععتعالً ،فهععىل فتع ع
ايش عت ً
يفمه ،اات عيف

ةنععتء

ىلظ ف

ت فععه ،ا شععت

ت فه اخربة ه ةبيتة ل

عميف ععل يفمععه ،ا محم ع
ىلةاف ح

ي عؤاب ل د ة ا

ل؛ ابمح ق يفو ةألهعاة

اب أ :
ُ يةط حمكتت ةبم ىلإ ةأهاة ةبم يف .
ةبم ىلإ خميجتت يف م ل همل.

إ

نتابععه بألغععيةا ةبلال ععل ي ععىلإ ةبم يف ع  ،ععىلإ بيفععم يف  ،اةبم ععىلإ

 إمععىلةر ةبم ععىلإ
ك ميف ل يف ).

 إ ام ةبم ىلإ اصريًت اةضحًت أل ةء ةبطالب.
 إمالءم ةبم ىلإ
 إ ام

ع طيةئق ةبما إ .

يفىل تت ا ل ذةت

ن ا الالت اةضحل.

سععت ععن عنتصععي ةملععنه ةبم يف مععا ،اهععىل أحععا ي كععوةت طععىلإي
اإ ععا ةبم ععىلإ عنص عيًة أست ً
ةبم يف  ،دذ أ يمتئجه ها ةألستس

أهاة هذة ةملنه احممىلةه اطيةئق ا إيه.

ا ععن هنععت ف ي عه الةععا ععن دإ عالء ةبم ععىلإ عنتإععل ختصععل ععن ح ععت ةبمخط ع ط بععه ،ادعععاة أ اة ععه،
اةالسمريت ا ن يمتئجه؛ بكا إممكن ةمل يف اةملم يف
فع ع ك ععت

ععىلإ ةبنم ععتئ

اةبريتعيف ل ،ف يه

ن ةبم ي د

اى حت ق ةألهاة .

ة ععمل ةمله ععن ةملهم ععل أ ع عيًة حمىل ًإ ععت ة ععتبأل ةألهم ععل ا ععيطًت بيفنج ععتح

عم ةمل يف أكلي أهم ل؛ أل ستبل ةمل يف ها ةألمس  ،ا أ اه هعىل ةألاعىلى عن

أج ذبو ا ةالخمبت ةت ةملا س ل عن أهع أ اةت عىلإ ةبطتبعب اأكليهعت ع ىلعًت اةسعمخاة ًت،
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فععتمل يف إطب هععت اإأ ع أ إم ععي

عميفععه أا ًبعت ،اعيف ع جععااى ةألسععتب ب

ععن خال ععت د جنتحععه

اةبطيةئق ةبيت إيمخا هت تي ًت ،دال أ هذة ة عا ةألستسعا عن ةالخمبعت ةت ال حيمع ةتألابىلإعل
ةبغتبب ،ح ت حتىلل ةبيك و عيف ها أا أهم ل ،إممحىل
اغا يتجح

يهتإعل ةب عتم ،ااعا إي عب عيفع

ةمل يف ع عيف ع ةبمععا إ
سع ؤ ي د

صعن ف ةبطعالب د يعتجح

عت سعبق ة لعيا أابىلإعتت ةبم يفع  ،ا يك عو ةهممعتم

ععن أجع ةالخمبععت  ،اةبععم يف

ععن أج ع ةالخمبععت ععن اب ع ةبطتبععب ،اةتبمععتبا

ىلج ععه ةبم يف ع اجهععل ال منتسععب ععع ةألهععاة ةبيععت ل ةب م مععل ةبععيت ععىلم عيف هععت

س تسل ةبم يف

 ،ا نم ل ةبمريكا.

ةملميفكل ن ية ل ةبذةت ،اغيس ةب

اإلعععاة ةالخمبععت ةت ىلةصععريتت فن ععل امسععتت ز ععوا اأسععتب ب ادجععيةءةت عيفم ععل إمىلاععع أ كععىل
مج هت جوءًة ن تفل ةمل يف /عل اخربة ه/ة.
ااا كوت الئحل ىلإ ةبطتبب عيف أهم ل أ اةت ةبم ىلإ اةب ية ةت ةملي بل عيف هت ،ااجهعو د
ض ععيا ا ط ععىلإي أس ععتب ب دع ععاة هت ،ا ص ععح حهت ،احتيف ع ع يمتئجه ععت ،كم ععت يىله ععو ة ععيا ا ععىلةفي
ةألستب ب ةبيةىلإل بمطب هت عيف ةبطالب؛ حم ال كىل
أ اةت سيفب ل يف

صا ايفق ا هبعل ،اال عؤ ي د دحعاة

ن ةأل ي ةبيةعىلي ةإلاعتةا ةبعذي اعب أ حتا عه ةملا سعل

ع ع ةبطتبعب،

اسيفىلكه ،اأخالاه .ا ع هذة ف يه ال إمىلاع ن نم متت ةبالئحل حت ق هذة ة عا ؛ أل ذبعو
يهىل ةتبمطب ق اةب م ةبري يفا
اهكعذة فع

عىلإ ةبطتبعب همعل ب يعو ةتب يعاا ،ااعب أ ؤخعذ أخعذًة جعاإًت ،اأ بعذل ف هعت

أاص ةجلهعىل ؛ أل
اعيف حت

ةملا سل.

جنتحهعت طمأيعل بيفم يفع عيفع صعحل ةب عية ةت ةبعيت إمخعذهت بعق ةبطتبعب
عميفه.

ه بألهاة ةبم يف م ل اةتبمتبا جنتحه
ةهلل ةملىلفق.
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أوالً  -املكذرة التفسريية :
ها الئحعل عىلإ ةبطتبعب ةبصعت ا مبىلجعب ةملىلةف عل ةبيعت ل ةبكيميعل قعت م ةجعي
ةبشيإري

ةبيفجنل ةب يف عت بي تسعل ةبم يفع ذةت ةبعيا " "45397اةبمعت إ 1435/11/5ه ع عيفع

ئ

ا ع ع " " 351806569ا ع ععت إ 1435/10/16هع ع ع د

اع ععية ةبيفجنع ععل ةب يف ع ععت بي تسع ععل ةبم يف ع ع

طع ععىلإي

زت ستت أكلي ال ا ىلضىلع ل ملريهىلم ةبم ىلإ ا مطيفبت ه ةصريمه عنصيًة ن أه عنتصعي ةملعنه
ةبم يف ما ،احا ت ةبم ىلإ ةمل صىل عيف أيه خممص ةتبمحص ةبا ةسا بيفطتبب ،ؤكعاا عيفع
أهم ل ىلةفي ةمل يفىل تت ةبالر ل مليتعاا ةملم يف
عيف هععت س تسععل ةبم يف ع
ععت ا،

حت ق ةألس  ،اةبغتإتت ،اةألهعاة ةبعيت يصعو

ةملميفكععل ةب ية ععل ةبي ع ىل إل ،ااععا ة ععمميفو ةبالئحععل عيف ع " ععال عشععيا"
ةبالئح ععل ،كم ععت

ععمنو "ةألا " يإري ععتت دجيةئ ععل ب ععب مل ةملص ععطيفحتت ةملي ععمخا ل

حا ت ةملت ا " ةبلتي ل" أهاة ةبالئحل.
ا ؤكا ةبالئحل عيف أهم ل ةبم ت

ع أستب ب اأ اةت

ح ت أفي ت بذبو ةملت ا "ةبلتبلل"؛ ة إ تح
ملبت ئ ةبم يف اةبما إ

اةبم ىلإ ا مكت

ةهت بيفحك عيف أ ةء ةبطالب

ىلإ ةبطتبب

تإا عت ل

ت يفًت يةىلإًت خالاًت،

ىلميه ميق ع أحا ةبمىلجهتت

هت؛ ةيفأل عا هت ي)18

ت ًة ،متل أسيًت إم ةبم ا

ضىلء أ ةئه ةبري يفا ،اها ىلحاا بك ةملم يفم ةغمل ةبنمي عن
ن بت ئ ةبم يف همت :التميز واملساوا .

خيفري ت ه اخصتئصه  ،اهذة حي ق باأإن هم

د دعاة خطط ةبم ىلإ ادجيةءةت نري ذهت ،اسهىلبل ةبىلصىلل د يمتئجه اةجريتظ عيف ةبييإل
اةقصىلص ل اةحيةم دييتي ل ةبطتبب احريظ ح ىلاه ن أه
كمت أكات عيف حت ق ةجلىل ا اديمتج م يفم

ت أكات عيف ه" ةملت ا ةبلتبلل"،

اى ةج تا ،ا ذبو ةممها ةمل يفم

ةنتء

اةسمخاةم أ اةت ةبم ىلإ اةالسمريت ا ن يمتئجه.
ا شععا ةملععت ا "ةبيةة ععل"يةبري يا  )2د أ نم مععتت ةبالئحععل نطبععق عيف ع مج ععع ةملععىلة ةبا ةس ع ل
ةتسمعلعنعتء ةملععىلة ةبا ةس ل ةبيت يى ارة ا ةبية ل اةبم يفع ضعيا ا داعت نمع خعتو بم ىلميهعت
يةيمي د ةب ىلةعا ةبمنري ذإل ).
امل خيتبف ت ا
د فصععيف

ةس ع

ةبري يا ي )3ن ةملت ا "ةبيةة ل" ت هعىل
؛ إععىلر ،ة نهمععت

ةحملمععىلى ،اةبىلاععو ةملمععتح ،اذبععو
م ا أ إُيةع

ىلرإع

معىلل ةعه عن ي ع ةبع ععتم ةبا ةسعا

ععي ةملععت ا ةبا ةس ع ل ةشععك

مععىلةر ح ععت إُيةع ع ف ععه ععيةةط

ةملععيحيفم ةالةماةئ ععل اةملمىلسععطل دال أ يب) ععن يري ع

ي ةملت ا

ةبري ععيا

ةمليحيفل ةالةماةئ ل ت مطيفبه ةمل تإا ةألستس ل ن ااعو

صعت سعا ةجعاإت عنعه
بم يفمهت؛ أل ةبالئحل اا أفعي ت عذه ةمليحيفعل يمت ًعت ىلمي ًعت خت ً

ةملعت ا

ةقت يععل اأ تحععو ةبري ععيا ي )4ععن ةملععت ا "ةبيةة ععل" ابيفععىلرة ا د كتي ععل ةسععملنتء ة ععمل ةملععىلة ةبا ةسع ل
زت ا

ةبري يا ي )3ب ت كىل

ةسل ةمل ي كت الً خالل فص
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التقويم يف املةحلة االبتدائية:
م ععا ةملععت ا ةقت يععل أ إكععىل
عنععه
ح

ععىلإ حتص ع ةبطتبععب

ةمليحيفععل ةالةماةئ ععل خمميف ًريععت

ة ععل يةحع ةبم يفع ةب ععتم ،اأعععات ةبالئحععل بميفععو ةمليحيفععل اتعععاا أستسع ل ةيطال ًاععت ععن
ةاةإععل ةبمحتاعه ةعتبم يف حيمععتج د

عل أ ةبطتبعب

عن اا ة ه ،اةبم ي د

عتإعل ختصعل إععم

ت اعا إ يضعه عن صع ىلةتت يرييع ل ا ةسع ل ميكعن أ عؤ ي عيف عه ط يفعل

سنىلةت ةبم يف ةب تم ،ا ن أه ةبص ىلةتت اةب ىلةئق ةبيت ىلةجه ةبم ىلإ
 عب أسععتب ب ةبمعا إ
ا ي إاهت ا فه ح

ةبععيت ممعا عيفع ةبعميف

حع هعذه ةملشعكالت،

ع ىلإ ةبطالب

ةمليحيفل ةالةماةئ ل هىل:

 ،ا يكععو ف عط عيفع

عذكي ةمل يفىل ععتت

ا مل تي هت ا البمهت؛ ةأل عي ةبعذي إعؤ ي د ةيمريعتء ةبيك عو عيفع

ةجلىلةيب ةألستس ل ن هت ةت ا ت
ابإلسهتم

عن خال عت ةبكشععف

اخربةت.
بيفم ت ع

عمنو ةملعت ا ةقت يعل عن ةبالئحعل ععا ًة عن ةألسع

ةمليحيفل ةالةماةئ ل شمم عيف :

 )1ةبيك و عيف دكيتب ةبطالب ةملهت ةت ،اةمل ت  ،اةقربةت ةألستس ل
 )2ة بت ،أستب ب ا إي ل ؤ ي د جتي ا ةبريه ةج

ك

ت ا ةس ل.

ا حملمىلى ةملت ا ةبا ةس ل.

 )3ةب نتإل ةتجلتيب ةبمطب ا ،ةتعممت أسيفىلب ىلإ ةأل ةء ةبعذي إعم ف عه ةبمأكعا عن متكعن
ةبطتبب ن ةملهت ا أا ةمل يفل.
 )4جتنب ةآل ت ةبنريي ل ةبييفب ل ةبيت اا إم يا ت ةبطعالب ،ا صعب ذةت أ عي عيفع جتعيةمه
ةبا ةس ل ل  :ةبش ىل ةتب يفق اةقىل .
 )5غيس ةب ت ةت اةملىلةاف ةإلاتة ل

يريىلس ةبطالب جتته ةبم يف .

 )6دات ةجعتفو ةإلاعتةا بيفنجعتح اةبم عام ،ب عت إكعىل ةبعاةفع بيفعم يف اةبعذهتب د ةملا سعل
هىل ةبيغبل

ةبنجتح اب

ةقىل

ن ةبريش .

 )7جتن ععب ةبطععالب ةآل ععت ةبنرييع ل ةبنتجتععل عععن ةبيك ععو عيفع ةبمنععتف
أ اةت ةبم ىلإ ها ة ا
 )8د ية ابا أ ي ةبطتبب
ةةنه ،ا ا ه

اةبشع ىل ةععأ

جععتت

ن ةبم يف .
ةبم ىلإ ؛ اذبو ةمواإاه مب يفىل تت عن ةبصع ىلةتت ةبعيت عيا

ةبمغيفب عيف هت.
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 )9ةكمشع ععت ةبطع ععالب ذاي ةالحم تجع ععتت ةبيةىلإع ععل ةقتصع ععل بك ععيًة – كص عع ىلةتت ةبع ععم يف –
اةب م عيف

ه ةطيإ ل يةىلإل صح حل.

ىلج هه  ،اةبم ت

 )10ةبم ي عيف ةسم اة ةت ااا ةت ةبطالب ةملىلهىلة ا ىلج هه حنىل ةبربة
غععا أ ةبيك ععو عيف ع هععذه ةألس ع

ةملمخصصل.

ععىلإ طتبععب ةمليحيفععل ةالةماةئ ععل ال إ ع عععام ةسععمخاةم

ةالخمبععت ةت؛ فهععا م ع أ ةا ج ععاا ععن أ اةت ةبم ععىلإ يععمكم ةععتأل اةت ةألخععيى ل ع
ةمل يف  ،اةملشت كل

ةبا اس ،اةب تم ةتبما إبتت اةبنشتطتت ةملم يف ل ةتملت ا ةبا ةس ل.

اةبش ععتها أ ةالخمب ععت ةت اغاه ععت ععن أ اةت ةبم ععىلإ
اةبممت إن ةبصعري ل ،ا يفحىلظعتت ةمل يفمع
إمىلجب عيف ةبطتبب ةكميتةهت
ةمل يف

ه ععذه ةمليحيف ععل لع ع ةبىلةجب ععتت ةملنوب ععل،

يكعو عيفع ةملهعت ةت اةقعربةت اةمل عت

هذه ةمليحيفل ُطتبب ةما إ

اكمت شا "ةملت ا ةقت يل " عيف د

يعمىلى ةبطتبعب بع

ةخمبت

ةبععيت س ع م حتاإععاهت

ةألستسع ل ةبعيت

هذه ةمليحيفل اإكىل ةسمخاة هت يمميًة طعىلةل ةب عتم ،كمعت أ
مج ع ريي ةت ةملت ا ةبا ةس ل ةمل ي ا.

ةبيت حص عيف هت

الحمععل

ت ةجك عيفع

امعىل ،ةبعا جتت

ريها أا حتيإيي ،ادمنت هعىل عاى دملت عه ةتملهعت ةت اةمل عت

اععىلةئ

ععت يفل ملريععي ةت ةملععنه

ةألستسع ل

ععن اب ع ارة ا ةبية ععل اةبم يف ع اد تحمهععت

بيفم يف .
 عُن و ةملت ا ةقت يل ةبري يا ي )1ةتسممية إل عميف ل ةبم ىلإ ب ت إااّ ةمل يف
ةصريل يمميا حىلل يمىلى أ ةء ةبطتبب ا ا ه
مبت إ من حتاإا ةمليمىلى ةج

يفحىلظت ه

ةكميتب ةب يفىلم اةمل ت  ،اةملهت ةت

ا بيفطتبب ا ىلج هه بيفميت ةملنتسب به.

 أكات ةبري يا ي )2ةأ بن أ اةت ةبم ىلإ ا ُصح افق ةبم ىلإ ةحملكا ةمليجع.
 ةهممو ةملت ا ةقت يل ةبري يا ي )3ةمىلظ ف أ اةت منىلعل

عميف تت ةبم ىلإ مبت إميق

ع طب ل ةمليحيفل ةب ميإل بيفطتبب اطب ل ةملت ا ةبا ةس ل ل ةملالحمل ةملنممل
بيفم يف  ،اةملشت كل ،اةأل ةء ةب ميفا ،اةالخمبت ةت ةب صاا ةأيىلةعهت ،اةملشياعتت
ةبم يف م ل ،اةبىلةجبتت ةملنوب ل ةملم يف ل ةتملت ا ةبا ةس ل ،اأهم ل ىلفا خربةت ةبم يف
ةج
ا ع

ا

ىلةاف يف م ل ف يف ل اهت فل ،أ ا
أطي طب

س ت ةب ميف ل ةبم يف م ل ةبم يفم ل

ل منىلعل احمريوا إلظهت اا ةت ةبطتبب ا هت ة ه ،ا كىل
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ورا

بل مه ةنرييه ا اإيه بذة ه ،عيف أ إيمنا ةبم ىلإ عيف حمكتت ي بطل ةنمتجتت
ةبم يف ي كريتإتت ،هت ةت  )...ةبيت منتسب ع نتسب طب ل ةألهاة  ،اخميجتت ةبم يف
ةمليمهافل ةتملنته ةبا ةس ل.
ىلظ ف يمتئ ك ٍ ن ةبم ىلإ

 عُن و ةملت ا ةقت يل ةبري يا ي )4ةتالهممتم ةتبمىلةر
ةببنتئا اةبم ىلإ ةقمت ا؛ اذبو باا ةبم ىلإ ةببنتئا
بيفمم يف ا شت كمه

حتم

أك ا ةملشت كل ةإلاتة ل

يؤاب ل طىلإي أ ةئه احت ق ةمليمىلى ةملنشىل ن ةإل ت ؛

فتبطتبب أستس عميف ل ةبم ىلإ اهافهت؛ كمت عن و ةملت ا ةقت يل ةاا ةبم ىلإ
ةقمت ا

دصاة ةجك عيف يمتئ

يف ةبطتبب

ضىلء ةببنتء عيف امىلعل ن

ةبشىلةها ةبيت مي ةتبصا اةملىل ىلا ل.
 ا شا ةبري يا ي )5ن ةملت ا ةقت يل د

يمىلى أ ةء ةبطتبب ةم م نه ال ل يمىلإتت
ن ةب ىلةعا ةبمنري ذإل).

بإل ت ا يمىلى اةحا ب ام ةإل ت (ةيمي ةب تعاا ةألا

 ا شا ةبري يا ي ) 6ن ةملت ا ةقت يل د حتيي ةباال اةملىلضىلع ل
ب ت ال

خالل ةبريص ةبا ةسا اأ

عن ي

كىل

صا يمتئ ةبطتبب

ىل ل ةشىلةها اأ بل عيف

يمىلةه ةبا ةسا.
 ا ؤكا ةبري يا ي )7ن ةملت ا ةقت يل أ ةجك ةتيم تل ةبطتبب ن صف د صف أعيف
إكىل ة تيه  %75ن

تإا ك

ت ا عيف أحا يمىلإتت ةإل ت ةبلال ل ،عيف أ كىل

ن ضمنهت ،اةمل صىل ةتجا ةأل ي " :امىلعل ن ةملهت ةت

مج ع

تإا ةجا ةأل ي

اةمل ت

ةبيت متكن ن ةملهت ةت ةبالح ل ن خالل ةعممت يمتئ ةبم ىلإ ةبمكىلإ

ةمليممي".
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املوإا ن ةإلإ تح يىل

لتالً ب تئمل ةمل تإا

ت ا "بغيت ةجلم يفل" بيفصف ةألال ةالةماةئا عيف ةبنحىل ةبمتبا:

الرتميز

املعايري

احلد األدنى

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

يطق ةجيا ةبيت سهت ةبطتبب ةأصىلة هت ةب صاا اةبطىلإيفل اةبيتكنل يط ت سيف متً.
إيس ةجيا ةبيت سهت مسًت صح حًت ةأ كت ت احيكت هت ةملخميفريل.
إيما ةجيا ة جتئ ل ةبيت سهت.
إ رب ريه ًت عن أحاة اصل صىل ا.
إيما ةجيكتت ةب صاا اةبطىلإيفل.
إيمنم ةمل ن ةب تم بيفنص ةمليمىل.،
إيممهي سمل أة تت ن ةأليت ا ةب صاا.
ا ب عن أسئيفل ذكيإل حىلل ةبنص ةمل ياء.
إ يفق عيف صىل ا ن حم طه.
إكمب ةجيا ة جتئ ل ةبيت سهت أ كت ت ةملخميفريل ن ةبذةكيا ةب يإبل.
إكمب ةجيا ة جتئ ل ةبيت سهت أ كت ت ةملخميفريل ن ةبذةكيا ةبب اا.
إيةط ةألمستء ةمليمىلعل ةتبصىل .
إكمب كيفمتت سبق به ةسل حيافهت مج هت ع ةجيكل ةب صاا اةبطىلإيفل ن ةبذةكيا ةب يإبل.
إىلر ،يميه عيف ةمليمم .
إصف شتهاة ه ةب ىل ل حاا عشي كيفمتت.
إني كيفمتت ف هت ظىلةهي بغىلإل ي تء يةىلطل ،ا ريمىلحل ،أل ةبشمي ل األ ةب ميإل).
إصىلغ أسئيفل ذكيإل عمت ةسممع دب ه.
إباي أإه اإنتاش ىلضىل ،إنتسب سنه مجيفل اةحاا.
إصف ةبشخص تت اةألحاة ف مت ةسممع دب ه ي خص تت ئ يل ،خص تت تيىلإل ،دخل)..
إ يأ كيفمتت ةصيإل يهذة .هذه).
حيكا حكتإل اصاا ةسممع دب هت يةع ًت ييفي أحاة هت ا يةةطهت.
إني مجالً حاا كيفمم أا ال كيفمتت.
إيمنم ةمل ن ةب تم بيفم ياء.
إكمب كيفمتت ف هت ظىلةهي بغىلإل سهت ن ةبذةكيا ةب يإبل.
إ يأ مجالً ا تطع ايةءا ييسيفل.
تطع ،احتيف ةمل تطع د أصىلةت.
حييف ةجلم د كيفمتت ،احتيف ةبكيفمتت د
إكمب مجالً ن ةبذةكيا ةب يإبل.
إكمب مجالً ن ةبذةكيا ةبب اا.
إ يأ يصًت شكىلالً عا كيفمت ه ني 40- 20كيفمل).
إكمشف البل ةبكيفمتت ةجلاإاا ن خالل ةبية .
إكمب كيفمتت ةصيإل يهذة .هذه) ن ةبذةكيا ةب يإبل اةبب اا.
إمىلاع مىل ةبنص ن ةب نىلة أا ةبصىل ةملصتحبل به.
إيس عال تت ةبيا يةبن طل ،ةبريتصيفل ،عال ل ةالسمريهتم).
إي ب كيفمتت ببنتء مجيفل ري اا.
إي ب مجالً ببنتء يص يةةط.
ميأل ةطتال يإف ةنرييه م من ةمسه ةبلال ا ا ا سمه ،افصيفه.

*
*
*
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*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

مج ع حممىلإتت هذه ةب تئمل أ نتء ةب تم ةبا ةسا ،اةبمأكا عن خعالل أ اةت

اعيف ةمل يف ا إ

ةبم عىلإ ةملمنىلععل ععن ةكميعتب ةبطععالب جلم عع هعذه ةملهععت ةت ،اةبمىلةصع
عت إ يضعه

سب حع

ععع أسعيه ؛ بيفم ععتا
عنه  ،ا يهتإعل ةب عتم

عن صع ىلةتت عن خعالل عت إي ريصعيفل ععن كع

ابغععيا ةج ك ع عيف ع جنععتح ةبطتبععب أا عععام ةجم ععتره إععم ةبمأكععا ععن متكنععه ععن
ةأل يع ؛ ح ععت إم ععي جنتحععه دذة ةكميععب  % 75ععن ةمل ععتإا مبععت ف هععت مج ععع
اإم ي ة تؤه دذة مل إكميب

عت ًة اةحعاًة أا أكلعي عن

ععتإا ةجععا

ععتإا ةجععا ةأل يع ؛

عتإا ةجعا ةأل يع أا مل إعم ن  % 75عن

ةمل تإا.
األهم ل دطِّال ،أسيا ةبطتبعب عيفع

ةكميعتب عت هعىل طيفعىلب نعه

عاى ا عه

يفحىلظت ععه

ةبا ةسع ل ةملخميفريععل اةبصع ىلةتت ةبععيت إىلةجههععتُ ،إعاّا ةمل يفع

سععج ةمل يفع بيفممتة ععل

اإن عع يم ج ععل ععىلإ كع ع طتب ععب د س ععج ةبطتب ععب ةإلبكياي ععا ةىلةا ععع " أ ة ععع ععيةت
ةبا ةسا " اإطيفع ابا أ يه عيف ه؛ ةها دات آب عل بيفم عتا ةع ةألسعيا اةملا سعل
ةبطتبب ،اح
ة تئه

صريه

ةملعىلة
ةب ععتم

صعا يعاا

ال ةأال ،ب عت إكعىل اعية ةيم تبعه د صعف أعيفع  ،أا
ت اا إ يضه ن ص ىلةتت أا ً
يهتإل ةب تم بن ًت عيف جهىل مىلةصيفل ،ا متة ل ا ل ط يفل ةب تم.

مععىل جلنععل ةبمىلج ععه اةإل ععت ةملشععكيفل

ةملا سععل اف ًععت بيفري ععيا ي )8ععن ةملععت ا ةقت يععل متة ععل

يمىلى ىلإ ةبطيفبل ن ةاةإل ةب تم ةبا ةسا د يهتإمه ،ا يهتإل ةب تم اب الج حتالت ةبطعالب
ةبذإن بن إممكنىلة ن ةاليم تل د ةبصف ةبمتبا إم

ةجتالت ةبعيت إكعىل سعبب ععام ةيم عتل

ةبطتبععب د ةبصععف ةألعيفع هععىل اجععىل دعتاععل ععن يععىل،

ععىلم ةملا سععل ةتببحععت عععن اسع يفل

ملي ععتعا ه ك ععأ إ ععم حتىلإيف ععه د ة ععية

ع ،أ

ةبية ععل ةقتص ععل بالس ععمريت ا ععن طيةئ ه ععت ةبم يف م ععل

اخا ت هت ةمليتياا.
ااا أعات ارة ا ةبية عل اةبم يفع
ةتبطالب ةمل ن

يف معتت حعىلل ةبيفجنعل ةملشعت دب هعت اأسعيفىلب عميفعهت ف معت إم يفعق

ةتبري يا ي )8ن ةملت ا ةقت يل.
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التقويم يف املةحلتني املتوسطة والثانوية:
أكات ةملت ا ةبيت سل عيف ةسمخاةم ةبم ىلإ ةببنتئا اةقمت ا
بمحي ع

يف ع ةبطععالب ا ىل ععق أعمععت

ةمليحيفم ةملمىلسطل اةبلتيىلإعل؛

 ،اةسععمخاةم ةألسععتب ب ا صععم ةأل اةت ةملمنىلعععل ةبععيت

ُمكّن عن ةبىلصعىلل د اعية ةت سعيف مل اعت بعل لع  :ةالخمبعت ةت ةب صعاا ،ةملشعياعتت ةبم يف م عل،
ةبىلةجبتت ةملنوب ل ،ةببحىل  ،ةملهمتت ةأل ةئ ل.
هت

اأاضحو أسيفىلب ىلإ ةبمحص ةبا ةسا بيفطتبب

صعص بكع
خ ّ
ةمليحيفم  ،ح عت ُ

ةس ل ا ةسملنتء ي )100جل ةىلةاع ي )50جل بك فص

ةسا

ةمليحيفل ةملمىلسعطل اةمليحيفعل

ةبلتيىلإل يةبنمتم ةبينىلي) ،أ ت ةمليحيفل ةبلتيىلإعل يةبنمعتم ةبريصعيفا) فخُصعص بكع
ك

عت ا

عت ا ةسع ل

يمىلى ةسا ي )100جل.

النجاح يف املةحلتني املتوسطة والثانوية:
أ ت ت ةملت ا ةبيتة ل ةاةإل ةأ ةبىلرة ا حتا ةبنهتإل ةبصغيى

ةملت ا ةبا ةس ل.

أوالً  -املةحلة املتوسطة
عمنو ةبري ععيا ي )1ععن ةملعت ا ةبيععتة ل ك ري ععل جنعتح ةبطتبععب

ةملععت ا ةبا ةسع ل ،ح ععت ة ععيطو

ييبل " " %20ن جل ةخمبت ةبريص ةبا ةسا ةبلتيا.
اةبري ععيا ي) 2

ععمنو جنععتح ةبطتبععب ععن صععريه د ةبصععف ةبععذي إيف ععه ةةمععاة ًء ععن ةبصععف ةألال

ةملمىلسععط ،ح ععت إععم مجععع كىليععتت ةبا جععل ةبنهتئ ععل بيفمععت ا ةبا ةسع ل ة ععا ةخمبععت يهتإععل ةبريصع
ةبا ةسا ةبلتيا ،ا ن

جل ةبنهتإل ةبصغيى عيف ةألاع

إم ي جنتحه دذة حص عيف

ةملىلة ةبا ةس ل.

املكذرة التفسريية والقواعد التنفيكذية لالئحة تقويم الطالب

9

ورالة التخطيط والتطوية

مج عع

جدول توضيحي لبعض احلاالت يف املةحلة املتوسطة:
اجملموع

اجملموع

ف1

ف2

ف2

الكلي

السنة ف1

نهاية

السنة

نهاية

اجملموع

احلالة

املاد

أعمال

اختبار

أعمال

اختبار

النتيجة
ةبطتبععب كم ع

ةألا

20

20

40

20

5

25

65

ةبلتي ل

10

5

15

20

8

28

43

ةبريص ع ةبا ةسععا

ةبلععتيا؛ اليمريععتء حصععىلبه عيفع ييععبل
%20

ةخمبت يهتإل ةبريص ةبلتيا.

ةبطتبععب يععتج ؛ بمح

ععه ةبشععيط

"ةبنهتإع ع ععل ةبصع ع ععغيى اييع ع ععبل %20
ةخمبت ةبريص ةبلتيا ".

إتض تت*

ةبطتبب كم

ةبلتبلل

7

10

17

10

7

17

34

ةبيةة ل

10

10

20

10

6

16

36

ةقت يل

20

30

50

20

5

25

75

ةبريصعيف ؛ اليمريعتء

حصع ع ععىلبه عيف ع ع ع ةبنهتإع ع ععل ةبصع ع ععغيى
ف همت.
ةبطتبععب كم ع

ةبلتيا؛ اليمريتء حصىلبه عيف ةبنهتإل
ةبصغيى

ةجملمىل ،ةبكيفا.

ةبطتبععب كم ع

ةبيت سل

ةبيتة ل

دسال ل
أا بغل

20

30

50

20

6

26

76

20

20

40

2

6

8

48

عية ل

ةخمبت يهتإل ةبريص ةبلتيا.

ةبطتبع ع ععب يع ع ععتج ؛ جصع ع ععىلبه عيف ع ع ع
ةبنهتإل ةبصغيى

ةجملمىل ،ةبكيفا.

ةبطتبععب كم ع

ةبريص ع ةبا ةسععا

ةبلتيا؛ اليمريتء حصىلبه عيف ةبنهتإل
ةبصغيى.
ةبطتبععب كم ع

ةبلت نل

ةبريص ع ةبا ةسععا

ةبلععتيا؛ اليمريععتء حصععىلبه عيفع ييععبل
%20

ية ل

ةبريص ع ةبا ةسععا

15

10

25

10

7

17

42

ةبريص ع ةبا ةسععا

ةبلتيا؛ اليمريتء حصىلبه عيف ةبنهتإل
ةبصغيى

ةجملمىل ،ةبكيفا.

* مج ع ةملىلة عاة ىلة ةبية ل ةإلسال ل اةبيفغل ةب ية ل.
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ثانيًا  -املةحلة الثانوية
أ) نظام املقةرات:
ةمل ي ةبا ةسا دذة حص عيف ةبنهتإل ةبصغيى ،يإطل أ إمعه الخمبعت

ُإ ا ةبطتبب يتجحًت

ععي ةت ةبم ععىلإ ةب ععتم ،اال إشععيح حصععىلبه عيفع ييععبل " " %20ععن

يهتإععل ةبريصع ةبا ةسععا

جل ةالخمبت ةبنهتئا بيفم ي ةبا ةسا.
ب) النظام الفصلي:
ح عت
 .1إُ ععا ةبطتبععب يتج ً

ةملععت ا ةبا ةسع ل دذة حص ع عيفع

يإطل حصىلبه عيف ييبل "  " %20عيف ةألا
ح عت
 .2إُ ععا ةبطتبععب يتج ً
ةألا

جععل ةبنهتإععل ةبصععغيى بيفمععت ا،

ن جل ةالخمبت ةبنهتئا بيفمت ا.

ةمليععمىلى ةبا ةسععا دذة حص ع عيفع

جععل ةبنهتإععل ةبصععغيى عيف ع

مج عع ةملعىلة ةبا ةسع ل عيإطل حصعىلبه عيفع ييعبل "  " %20عن جعل ةالخمبعت

ةبنهتئا بك

ت ا ةس ل.

حعت ةتمليععمىلى دذة حصع عيفع
 .3إُ ععا ةبطتبععب ةملنميععب يتج ً

كع

جععل ةبنهتإععل ةبصععغيى

ةملىلة .

ج) النظام السنوي:
ح عت
 .1إُ ععا ةبطتبععب يتج ً

ةملععت ا ةبا ةس ع ل دذة حص ع عيف ع

يإطل حصىلبه عيف ييبل "  " %20عيف ةألاع

جععل ةبنهتإععل ةبصععغيى بيفمععت ا،

عن جعل ةخمبعت يهتإعل ةبريصع ةبا ةسعا

ةبلتيا بيفمت ا.
ُ .2إ ا ةبطتبب يتجحًت
ةملععىلة

ةبينل ةبا ةس ل دذة حص عيفع

ععيإطل حصععىلبه عيف ع ييععبل " " %20عيف ع ةألا ع

ةبا ةسا ةبلتيا

ك

جعل ةبنهتإعل ةبصعغيى

مج عع

ععن جععل ةخمبععت يهتإععل ةبريص ع

ت ا ةس ل.

ُ .3إ ا ةبطتبب ةملنميب يتجحًت دذة حص عيف ةبنهتإل ةبصغيى يهتإل ةب تم ةبا ةسا.
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ج ععاال ىلضع ع حا ب ععب مل ةجع عتالت
بيف ت

السنة

نهاية

ف1

ف1

20

30

اجملموع

أعمال

اختبار

أعمال

اختبار

السنة

نهاية

ف2

ف2

20

5

اجملموع

املاد

1436/35هع ا 1437/36هع
اجملموع الكلي

احلالة

ةبا ةس

ةمليحيف ععل ةبلتيىلإ ععل بيفص ععري "ةبل ععتيا اةبلتب ععت ةبل ععتيىلي"

25

75

النتيجة
ةبطتبب كم

ةألا

50

ةبريص ةبا ةسا

ةبل ع ععتيا؛ اليمري ع ععتء حص ع ععىلبه عيفع ع ع
ييع ع ع ععبل %"20

ةخمبع ع ع ععت يهتإع ع ع ععل

مج ع ع ع ععع ع ع ع ععىلة

ةبريص ةبلتيا".

ةمليحيفععل ةبلتيىلإععل

ةبطتبع ععب يع ععتج ؛ جصع ععىلبه عيف ع ع

ةبلتي ل بيفص ععري ةبل ععتيا

20

50

30

20

6

26

76

ةبنهتإ ع ع ععل ةبص ع ع ععغيى

اةبلتبععت ةبلععتيىلي

ةبكيفا.

بيف ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععت

ةبطتب ع ع ععب كمع ع ع ع

ةبلتبلل ةبا ةسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع

20

22

2

6

2

8

30

1436/1435ه ع ع ع ا
1437/1436هع

ةبطتبب كم
15

ةبيةة ل

25

10

10

7

17

ةبريص ع ع ععيف ؛

اليمري ع ععتء حص ع ععىلبه عيفع ع ع ةبنهتإ ع ععل
ةبصغيى ف همت.

42

ةجملم ع ع ععىل،

ةبريص ةبا ةسا

ةبل ع ععتيا؛ اليمري ع ععتء حص ع ععىلبه عيفع ع ع
ةبنهتإ ع ع ععل ةبص ع ع ععغيى

ةجملم ع ع ععىل،

ةبكيفا.

اختبار الدور الثاني:
إ ععا ةخمبععت ةبععاا ةبلععتيا

ةمليحيفععل ةملمىلسععطل اةمليحيفععل ةبلتيىلإععل يةبنمععتم ةبيععنىلي) ة ععا

ةخمبت ةت ةبريص ةبا ةسا ةبلتيا ةأسبىل ،،أا ةاةإل ةب تم ةبا ةسا ةجلاإعا بيفطعالب ةبغعتئب ة عذ
عن ةخمبت ةباا ةبلتيا

ةملىلة ةبعيت مل حيصع ف هعت عيفع ةبنيعبل ةبشعيط ل

ةبلععتيا ،أا مل حيص ع عيف ع ةبنهتإععل ةبصععغيى

ةملععت ا ةبا ةس ع ل ةملشععت دب هععت

ةبريصع ةبا ةسعا
ةملععت ا ةبيععتة ل

ةخمبت ةبريص ةبا ةسا ةبلتيا.
أ ت ت خيص ةبا جتت ف يه خيصص الخمبعت ةبعاا ةبلعتيا " ال عىل
فص ع

ةس ععا اةح ععا ،أا" س ععمىل

جعل "دذة كعت إشعم

عي

ج ععل " دذة ك ععت إش ععم كت ع ةمل ععي  ،اإ ععم ة ععا ذب ععو حي ععتب

ةبا جل ةبنهتئ ل بيفمت ا ةبا ةس ل ة ضتفل ت حص عيف ه ةبطتبب ن جعتت ةخمبعت ةبعاا ةبلعتيا
ا ت مت ةالحمريتظ به ةه ن جعتت مبىلجعب ةبري عيا ي )1عن ةملعت ا ةبلت نعل ،أ عت ةبطتبعب " ةملنميعب"
ف

ا به ةخمبت ن ي )50جل دذة كت إشم

كت إشم كت

ي ةبريصع ةبا ةسعا ةبىلةحعا ا ي )100جعل دذة

ةمل ي .
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املةحلة الثانوية (النظام الفصلي):
 .1إ ععا ةخمب ععت ةب ععاا ةبل ععتيا بيفمي ععمىلإتت ةبا ةسع ع ل يةألال – ةبلتب ععت -ةق ععت
ةألس ععبىلع ةألابعع

) خ ععالل

ععن ةملي ععمىلإتت ةب ععيت يف ععا ك ًيف ععت نه ععت ةملي ععمىلإتت يةبل ععتيا -ةبيةة ععع -

ةبيت س) عيف ةبمىلةبا.
 .2إ ا ةخمبت ةباا ةبلعتيا بيفميعمىلإتت ةبا ةسع ل يةبلعتيا – ةبيةةعع -ةبيعت س) ة عا أسعبىل،
ن ةخمبت ةت ةباا ةألال بك

نهت اخالل اا ال مجتار ةألسبىلع .

اإ ععا ةخمبععت ةبععاا ةبلععتيا ةبععذي إُغطععا

ععي فص ع

ةسععا

ع

ععن ح ععت ةألهم ععل ،زت ًيفععت

الخمبت يهتإل ذبو ةبريص ؛ ا ذة الةا ن ةالهممتم ة عاة ه ب ت إكىل صىل ا كتفئل بعه عن
ح ت ةحملمىلى اةبو ن.يةيمي د ةب تعاا ةبيةة ل ن ةب ىلةعا ةبمنري ذإل).

الةسوب واإلعاد يف املةحلة املتوسطة:
ص ععو ةمل ععت ا ةبمتس ع ل عيف ع أ ةبطتب ععب
ي ّ

ةمليحيف ععل ةملمىلس ععطل دذة مل إ ععنج إ ععا

ص ععريه

ب ت ال مجتار اا ة تئه ةبين ةمليمىلح ةه يمت ًت بميفو ةمليحيفل ،أ عت دذة عي مبىلجعب ةبري عيا
ي ) 1ن ةملعت ا ةبمتسع ل ععام ةسعممية ه
ف هععت ف ععط
ةا جت ه ،اإُ ت

صعريه ف يعه حيعق بعه ةبم عام نميعبًت

ةملعىلة ةبعيت سعب

ةبيععنل ةبمتب ععل بت ععيا ،ا ُإمععن ةبطتبععب عنععا جنتحععه ععهت ا ،أا ةطتاععل ،أا كشعريًت
كطتبب نميب ةمت إ ةب تم ةبذي جن ف ه.

االنتساب:
يممع ععو ةملع ععت ا ةب ت ع ععيا ةاليميع ععتب ةبكيفع ععا ،اأ تحع ععو بيفطتبع ععب ةملنميع ععب فيصع ععل ةب ع ععىل ا د
ةاليممتم

ةملاة س اف ًت ب ىلةةط ةبين ،ايصو ةبري يا ي )4ن هذه ةملعت ا عيفع أيعه إ عىلم ةبطتبعب

ةملنميب

ةسعا خيصعص بعه " " %50

ةمليحيفل ةملمىلسطل ةأ ةئه الخمبت اةحا

يهتإل ك فص

ن جتت ةملت ا ةبا ةس ل ،ابمشج ع أابئو ةبذإن مل إيفمح ىلة ةتبم يف ح عت جتعتارت أعمعت ه
ة ععنيت عش ععيا س ععنل ،فيف ععه ةج ععق
ةجصىلل عيف

أ إنمي ععبىلة د ةبص ععف ةألال ةملمىلس ععط بت ععيا ا ة ععيةح

هت ا ملت سب ه.
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الـغـيـاب:
أ تح ععو ةمل ععت ا ةجت إ ععل عش ععيا ةبرييص ععل بيفطتب ععب ةب ععذي إمغ ععب ع ععن ةخمب ععت يهتإ ععل ةبريصعع
ةبا ةسا ةألال

ةمليحيفل ةملمىلسطل اةمليحيفل ةبلتيىلإل يةبنمتم ةبيعنىلي) ،ايهتإعل ةمليعمىلى ةبا ةسعا

ةمليحيفل ةبلتيىلإل ةبنمتم ةبريصيفا ،أا ةخمبت ةباا ةبلتيا ة عذ

بيفعه ةملا سعل ،ةبم عام بالخمبعت

ىلةع ا حمعا ا ب عت صعا ارة ا ةبية عل اةبم يفع ةبم يف معتت ةقتصعل ةتالخمبعت ةت ةبباإيفعل
ةبيت

ا بيفممغ ب  ،اكذبو ضىلةةط ابىلل ةألعذة احنىل ذبو.

التقدية العام:
يك ععو ةبري ع ععيا ي )1ععن ةملع ععت ا ةبلتي ععل عشع ععيا ب ععىلرة ا ةبية ع ععل اةبم يفع ع أ ع ععي حتاإ ععا ا صع ععن ف
ةبم اإيةت ةب ت ل بنمتئ ةبم ىلإ بيفطالب ةبنتجح .
اة نو ةبري يا ي )2ن ةملت ا ةبلتي ل عشيا ةأ ةبنيبل ةملئىلإعل ةب ت عل

ةمليحيفعل ةملمىلسعطل اةمليحيفعل

ةبلتيىلإل يةبنمتم ةبريصيفا /ةبينىلي) حتيب ةعممت ًة عيف ةبا جل ةملىلرايل بك
اة نو ةبري ياي )3ن ةملت ا ةبلتي ل عشعيا ةعأ
ُيفغععا جععل ةبم لععي

ت ا ةس ل.

ةمليحيفعل ةبلتيىلإعل يةبنمعتم ةبريصعيفا) جعل ةبنجعتح

ةملععت ا ةبا ةسع ل؛ مب نع عنععا دكمععتل ةبطتبععب أا لععيه

ععت ا ةسع ل ع

جنتحه ف هت خالل ةخمبت ةباا ةبلتيا ،أا ةخمبت ىلة ةبم لي ف ةبا جل ةبيت حيص عيف هت ة عا
جنتحععه

هععذه ةملععت ا هععا ةبععيت يصععا

ععت إي ةمليععمىلإتت ةبا ةسع ل اةبيععج ةألكععت ميا ا ُيفغععا

ةبا جل ةبيت صات ذه ةملت ا اب ةبنجتح.
ااضحو ةبري يا ي )4ن ةملت ا ةبلتي ل عشعيا ك ري عل حيعتب ةمل عال ةبيةكمعا جلم عع ةمليعمىلإتت
ةمليحيفل ةبلتيىلإل ي ةبنمتم ةبريصيفا) اذبو عيف ةبنحىل ةبمتبا:
 حتميب ييبل ي )%25ن

ال ةمليمىلإ ةألال اةبلتيا.

 حتميب ييبل ي )%35ن

ال ةمليمىلإ ةبلتبت اةبيةةع.

 حتميب ييبل ي )%40ن

ال ةمليمىلإ ةقت
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األحـكـام الـعـامـة:
ةامصيت هعذه ةبالئحعل -كمعت أ عا  -ةاةإعل هعذه ةملعذكيا عيفع

عىلإ ةبمحصع ةبا ةسعا،

ا عذة يكععو ةملعت ا "ةبلتبلععل عشعيا " بععىلرة ا ةبية ععل اةبم يفع اضععع ةب عىلةةط اةبم يف مععتت بأل ععىل
ةملم يف ل ةتالخمبت ةت ،اةم ىلإ ةبطتبب ةصريل عت ل ،اع ىلةتت ةبغش اةإلخالل ةنمتم ةالخععمبت ةت،
ا واإا ةملاة س ةهت .كمت

ةبري ي

ي. ) 6 - 2

أ ععت ةب ععىلةةط ةملنمم ععل بي ععيفىل ةبط ععالب ا ععىلةظبمه فم مم ععا ة ععية ععن ةبع عىلرة ا كم ععت ة نم ععه
ةبري يا ي.)3
ايميًة ألهم عل د تحعل ةبرييصعل بيفطعالب ةملىلهعىلة  ،ف عا يصعو ةبري عيا ي )4عن ةملعت ا ةبلتبلعل عشعيا
عيف أيعه ميكعن بعىلرة ا ةبية عل اةبم يفع أ صعا اعية ًة افعق ضعىلةةط ُ عاهت إعم مبىلجبهعت يعيإع
ةبطتبب ةبذي أةاى ريىلاًت غا عت ي

ةسعمه د صعف أعيفع

عن صعريه ،كعأ إ عي جنتحعه عن

ةبصف ةبيةةع د ةبصف ةبيت س عيف سب ةمللتل.
كمت يصو ةبري يا ي  ) 9ن ةملت ا "ةبلتبلل عشيا" عيف أ يفع ارة ا ةبية ل اةبم يفع د ةجمليفع
ةألعيف بيفم يف
يفحىلظععت ه

يإيًة ىلمي ًت بالئحل كع أ ةعع سعنىلةت ،ح عت إُيجع أ إ عىلم ةمل يفمعىل ةمعااإن
أ نععتء طب ععق ةبالئحععل ،اأ

ععىلم ةملععاة س ةيفععع ذبععو د ارة ا ةبية ععل اةبم يفع

عععن طيإععق د ة ةت ةبية ععل اةبم يف ع ؛ ب يععممي ةبمطععىلإي د

يععمىلى أف ع مح ععق ف ععه ةألهععاة

ةبيةىلإل ةملنشىل ا.
اةهلل ابا ةبمىلف ق.
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ثانيًا :القواعد التنفيكذية:
القاعد األوىل
التقويم يف املةحلة االبتدائية:
 1ع 1إ ىلّم ةبطتبب ة ا يإريه ةتمل ت  ،ا ا إبه عيف ه ،ازت سمه به.
 1ع ع 2بيفم ععي عيف ع ةمل ععتإا ةبععيت أ نهععت ةبطتبععب اةبععيت مل إم نهععت ىلظ عف مج ععع أيععىلة ،ةبم ععىلإ
ا طبق ةسية ج ت ه اأستب به ،ا ىلظف أ اة ه.
 1عع 3إععااِّ ةمل يف ع

ىلميععه بيفطتبععب ععن خععالل ةمل ععتإا ةشععك إععىل ا

إن عع خالص ععل ىلمي ععه ا يفحىلظت ععه د س ععج ةبطتب ععب
ةبم ىلإ ةحملا ا ي
هىل ةملي كو ةألستس

فصيف ًت ،ىل ل ةشىلةها اأ بعل عيفع

سععج

متة ععل ةبطتبععب ،ع

يهتإ ععل كع ع ف ععيا ععن ف ععيةت
يعمىلةه ةبا ةسعا ،اإكعىل ةمل يفع

ةجك عيف ةيم تل ةبطتبب ن صريه د ةبصف ةبذي إيف ه.

اعت عالج ًععت بيفطتبعب ةبعذي مل إعم ن
 1ع ع ُ 4إ عا ةمل يفع ةييت ً

ععت ًة اةحعاًة أا أكلعي ،اإنريعذه ةخع

ةبصف اخت جه.
 1ع  5إ ىلم ةبطتبب

ت افق ةجلاال ةبمتبا:

ك

مستويات أداء الطالب يف املعيار
م ن بيفم ت %100
م ن بيفم ت ن  %90د أا

ن %100

م ن بيفم ت ن  %80د أا

ن %90

غا م ن أا
 1ع عع  6حيععتل اضععع ةبطتبععب ةبععذي مل إععم ن
إععم ن  %75ععن

ن %80
ععت ًة اةحعاًة أا أكلععي ععن

ععتإا ةجععا ةأل يع أا مل

ععتإا ةبريععيا ةبم ىلمي ععل د جلنععل ةبمىلج ععه اةإل ععت ةتملا سععل ة ععا ك ع

فيا ىلمي ل.
 1ع ع  7إيممي ىلإ ةبطتبب

ةمل ت أا ةمل تإا ةبيت مل إم نهت حم يهتإل ةب تم ةبا ةسا.
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 1ع  8إُ ىلّم أ ةء ةبطتبب

عت ا اف ًعت مليعمىلإتت ةأل ةء ةبعيت م عمن ال عل يعمىلإتت بإل عت

ك

ا يمىلى اةحا؛ اليمريتء ةإل ت .
ب ت كىل

يمىلإتت ةأل ةء عيف ةبنحىل ةآل ا:

مستويات األداء
مريىل

التوضيح
تإا ةملت ا مبعت ف هعت

أجنو%95فأكلي ن

عتإا ةجعا ةأل يع ةنيعبل د عت

%100
أجنععو %85د أا ع

م ام

ةنيبل د ت
ممكن

أجنععو % 75د أا ع
ةنيبل د ت

غا امتر

دجنتره أا

ععن  %95ععن

ن  %90د أا

ععتإا ةمل عت ا مبععت ف هععت
ن %100

ععن % 85ععن

ن  %80د أا
عن  %75عن

ععتإا ةجععا ةأل ي ع

ععتإا ةملععت ا مبععت ف هععت

ععتإا ةجععا ةأل ي ع

ن %90

عتإا ةملعت ا أا مل امعو

عت ًة أا أكلعي عن

عتإا

ةجا ةأل ي .
 1ع ع  9إععم

ععىلإ طععالب ععاة س حتري ع ظ ةب ععيآ ةبكععيإ

ععت ا حريععظ ةب ععيآ ةبكععيإ

ميععت
ىل ً

يةكم ًت ايهتئ ًت.
 1ع ع ع  10حت ععمريظ ةملا س ععل ةني ععخل ععن ةبنم ج ععل ةبنهتئ ععل بيفط ععالب عيفع ع دح ععاى اس ععتئ ةجري ععظ
ةإلبكيايا ،ب ت ميكن ةسيجتعهت ااو ةجتجل.
 1ع ع ُ 11ش ي ةملا سل طالةهت ةنمتئجه ا ا ًت ادبكيايا.
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القاعد الثانية
جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة:
 2ع ع ع  1شععك جلنععل ةبمىلج ععه اةإل ععت
ةع ععاا هت

ع ععىلإ ةبطتبع ععب

ةاةإععل ةب ععتم ةبا ةسععا ة ععية ععن ععاإي ةملا سععل ،ا ععىلم
ةبية ع ععل

مج ع ععع يةح عع ةبم يف عع ةب ع ععتم ا تهع ععا اةع ععية

ةقتصل.
اذبو عيف ةبنحىل ةآل ا :
 .1اإي ةملا سل ي ئ يًت).
 .2اك ةملا سل ييتئبًت بيفيئ
 .3ي ا طالةا يع ىلًة

).

ي ًة).

 .4ال ععل ععن ةمل يفم ع ةملمم ععوإن ةتبكريتإععل اةقععربا يأع ععتء) ااععا إشععت

يف ع ةملععت ا

ةجممت ،ةبيفجنل اذبو افق حتبل ةبطتبب ةبذي نتاش ةبيفجنل اض ه.
.5

يف ةملىلهىلة .

.6

يف ةبية ل ةقتصل.

 2ع ع ع  2إععم شععك أع ععتء جلنععل ةبمىلج ععه اةإل ععت ةخ ع ةملا سععل

ةألسععبىل ،ةألال ععن ةب ععتم

ةبا ةسا ،اة ية ن اإي ةملا سعل ،عيفع أ يعممي عاا ةبمكيف عف أ ةعع سعنىلةت ممتب عل عت
أ كن ذبو.
 2ع ع  3أسعيفعىلب ععمع جلنل ةبمىلج ه اةإل ت .
ي) 1

ىلم ةبيفجنل بصي ا شخ ص حتالت ةبطالب ةبذإن مل إممكنىلة ن حت ق ةجا ةأل يع
ن ةملهت ةت؛ اذبو ن خالل ةسل يمتئ

ىلإ

هت ةت ةبطالب

ةملىلة ةبا ةس ل.

ي ) 2ىلم ةبيفجنل ة جيةء صن ف حتالت ةبطعالب ة عا ةب عتم ة ميف عل ةبمشعخ ص ةتبم عتا
ذاي ةالخمصععتو عيف ع

عع

يععمىلى ةملا سععل اد ة ا ةبم يف ع  ،اذبععو حيععب ةجععتالت ةملمىلا ععل

ا نهت:
اةحاا أا أكلي ن ةب ميف تت ةبنريي ل

حاالت صعوبات التعليم :اها ةضطيةةتت

ةألستس ل ةبيت م من فه اةسمخاةم ةبيفغل ةملكمىلةل أا ةبيفغل ةملنطىلال اةبيت باا
ةضطيةةتت ةالسممت ،اةبمريكا اةبكالم ،اةب يةءا ،اةبكمتةل ،اةبيإتض تت اةبيت ال ىل د
أسبتب م يفق ةتب ىل ةب يفا أا ةبيم ا أا ةببصيي أا غاهت ن أيىلة ،ةب ىل أا ظيا
ةبم يف أا ةبيعتإل ةألسيإل.
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حاالت املوهوبني :ةبطالب ةملىلهىلةىل

اتل ةبمريىل ةب يفا اةبمريكا ةالةمكت ي اةملهت ةت

اةب ا ةت ةقتصل افئتت ةملىلهىلة

ذاي ص ىلةتت

ذاي ةبمشخ ص ةملو اج؛ كتملىلهىلة

ةبم يف اةملىلهىلة ذاي ةإلعتاتت ةجي ل اةجيك ل.
احلاالت النفسية :ةضطيةب سيفىلكا إنم عنه عام اا ه عيف ةبمك ف ع ةآلخيإن.
النشاط احلةري الزائد :هىل سيفىل إمي بيكل غا عت إل ايشتح رييح غا هت

إ ىل

يف ةبطتبب.
ي) 3

ىلم ةبيفجنل ةتالسمريت ا ن ةبيجالت ةقتصل ةتب م ةإل ت ي "سج
جتال ه

شمم عيف اصف ت

متة ل ةبطالب"

ن ح ت ةب ا ةت ،اةإل كتيتت ،اةالسم اة ةت افق
ةبيةىلإل ةملنتسبل بك حتبل خالل ةبريص ةبا ةسا

ةبمصن ف ةبيتةق ،اةايةح ةبربة
ةبلتيا.
ي )4ع عىلم ةبعيفعجعنعل افق ت ىلةفي ت ن

يفىل تت عن ةبطالب ةبذإن حيمتجىل د

خا تت

يةىلإل ةمنري ذ ةإلجعيةءةت ةبيةىلإعل اةإل عت إل ةبمتب ل ةبكري يفل ة الج حتال ه  ،اذبو عيف
ةبنحىل ةبمتبا:
أ -دجيةء ةسل حتبل ختصل بيفطالب ةبذإن إ تيىل
بمحاإا ةب ىلة

نض ف

ةبشخص ل ،اةالجممتع ل ،اةبنريي ل اةب

ض ف ةب ا ا عيف ةبم يف ؛ مته اًة إلحتبمه د ةبربة
ب  -نري ذ ةية
ن

ة عمال ةملهعت ةت ةألستسع ل

عىلإل ،اةبصعح ل ةبعيت يعم عنهعت
ةملنتسبل.

عالج ل في إل امجتع ل بيفطالب ةبذإن مل إم نىلة

تإا ةجا ةأل ي أا مل إم نىلة  %75ن

ج -د تحل ةبرييصل ألاب تء ةأل ىل
اةب الج ل ألةنتئه

أ إكىل

ت ًة اةحاة أا أكلي

تإا ةبرييا ةبم ىلمي ل.
عع ةقعا تت ةبيةىلإعل

ع ا ةعت ر ا عؤ ي

هذة ةجملتل.

 -نم ا ري ع ةبعربة

ةإل عت إل ةملىلجهعل ألاب عتء ةأل عىل يةألسعيا)

ك ري عل ةبم ت ع

ال جله ععىل ةملا س ععل ا وإوه ععت يا ععتب أ ن ععتء ةملا س ععل اغاه ععت ععن
ععع أةن ععتئه ؛ ةس ععمكمت ً
ةملنتسبتت..دخل).
هع  -ةسل ةجعتالت ةبصعح ل اةالييعتي ل ةبعيت اعا عؤ ي عيفع

يعمىلى حتصع ةبطتبعب ،مبعت

حي ق صيفحل ةبطتبب ةبيةىلإل اةبم يف مل.
ي )5أ  -متة ععل ةبطتبععب ةبععذي مل إععممكن ععن حت ععق ةجععا ةأل يع

ععتإا ععىلإ ةبطتبععب

ععن

ةمليحيفل ةالةماةئ ل دذة أكات ةبيفجنل ن ةبن تح ةبمتب ل:
 ةسمريت ا ةبطتبب اجتتاةه ع ةجلهىل ةب الج ل ةبيت اا و به.
 سال ل منىل ةبطتبب ن مج ع ةجلىلةيب ةجليم ل ،اةب يف ل ،اةبيفغىلإل ،اةجيع ل..دخل،
أا جتععتار ةبصع ىلةتت ةبنمتئ ععل؛ يم جععل ةب ععالج ةبطععس ةملنتسععب يميكععن ةالسععمريت ا ععن يشععيا
املكذرة التفسريية والقواعد التنفيكذية لالئحة تقويم الطالب
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ةبصع ععريىل ةألاب ع ععل ععن ةمليحيفع ععل

ةبمىلج ع ععه اةإل ع ععت حع ععىلل :خصع ععتئص منع ععىل ةبمال ع ععذ
ةالةماةئ ل ا طب ت هت ةبيةىلإل اةإل ت إل).

 ععىلةفي ج ععل نتس ععبل ععن ةب ععا ةت ،اةإل كتي ععتت ،اةالس ععم اة ةت ةب ععيت ؤهعع ةبطتب ععب
بمجتار ةبصف ةبمتبا ،اأ دخريتاه كت ؛ بصع ىلةتت يةىلإعل ،أا ةجممتع عل ،أا ةامصعت إل ،أا
تف ل عت ضل مت جتتارهت.
 ن خالل ةجلهىل ةب الج ل ةبيت اا و به خالل ةب تم ةبا ةسا.
ة ععمل جىلةي ععب ةبنم ععىل ةجليععما ،أا ةب يف ععا ،أا ةجيك ععا ،أا ةجي ععا ،أا

 ةبمشععخ ص

ةبيفغىلي..دخل جت يفه بتجل د

ا إب كلف عيف د ت ةملهت ةت ةملم يف ل ةهت برييا طىلإيفل.

ب -ةبمىلص ل ةمحىلإ ةبطتبب ةبذي مل حي عق ةجعا ةأل يع
د ةبربة

عن

عتإا عىلإ ةبطتبعب

ةمليعتياا اةبيفعع ةهعت جلهعل ةالخمصعتو دذة أكعات ةبيفجنعل أ ةبطتبعب

ععن ذاي ةالحم تجععتت ةقتصععل -ة ععا أخععذ ىلةف ععل ابععا ةأل ععي -اةبععيت مععام ععن
اب ةية

ا تها ةبية ل ةقتصل.

جع ع ع -ةبمىلص ع ل ةمطب ععق أ اةت اأسععتب ب ةبم ععىلإ ةقتصععل ةععتبطالب ذاي ةالحم تجععتت
ةقتصل اةبىلة ا

ةب تعاا ةبلتي ل عشيا.

4-2عيف ع جلنععل ةبمىلج ععه اةإل ععت فععع ععت إي فصععيف ل عععن أعمت ععت
مماا ن اإي ةملا سل د ةجلهل ةملخمصل

د ة ا ةبية ل اةبم يف .

ُ 5-2متةع جلنل ةبمىلج ه اةإل ت حتبل ةبطتبب ةبذي ة ا
ن حت ق

يهتإععل ك ع فص ع

ةسععا،

صريه عت ًت آخعي ةيعبب ععام متكنعه

تإا ةجا ةأل ي  ،أا ةيم ع د ةبصعف ةبعذي إيف عه اباإعه

عتإا حتمعتج د

متة ل.
 6-2ا س جلنل ةبمىلج عه اةإل عت ع عب كع فعيا ىلمي عل اضعع ةبطتبعب ةبعذي إ عتيا اصعىل ًة
يض ريًت)

ةكميتب ةملهت ةت ةألستس ل.

 7 -2شع ععي جلنع ععل ةبمىلج ع ععه اةإل ع ععت عيف عع

نري ع ععذ ةإلجع ععيةءةت ةبيةىلإع ععل اةإل ع ععت إل ةبكري يفع ععل

ةمش ععخ ص ،ا ص ععن ف ،اع ععالج حتب ععل ةبطتب ععب ةب ععذي باإ ععه ضع ع ف

ةكمي ععتب ةمله ععت ةت

ةألستس ل.
 2ع ع 8ىلصا جلنل ةبمىلج ه اةإل ت ةمحىلإ حتالت ةبمأخي ةبا ةسا ةبيت مل با جتتاةًت ع
ةبربة

ةب ال ج ل ةمل ا ل ةخ ةبصف أا خت جه د

ةالخمصتو؛ المتذ اية  ،عيف أ إم د
9-2

ةبربة

ةمليتياا اةبيفع ةهت د

جهتت

ت ابا ةأل ي ةذبو.

ععا جلنععل ةبمىلج ععه اةإل ععت ةجممتعت هععت ة ععا كع فععيا ىلمي ععل أي ةىلةاععع أ ةععع ععيةت
ةب تم ةبا ةسا ،ا ةجتالت ةبيت يماعا ذبو.
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القاعد الثالثة
التقويم يف املةحلتني املتوسطة والثانوية:
 3عع ُ 1خصععص
فص

ةمليحيفععل ةملمىلسععطل اةمليحيفععل ةبلتيىلإععل ةبنمععتم ةبيععنىلي مخيععىل

جععل ي )50بك ع

ةسا ىلرعل افق ةبمتبا:

 ي )20جل ألعمتل ةبريص .
 ي )30جل الخمبت يهتإل ةبريص .
3ع عُ 2خصص
ةبريص

ةمليحيفعل ةملمىلسعطل اةمليحيفعل ةبلتيىلإعل ةبنمعتم ةبيعنىلي عشعيا

جعل ي )20ألعمعتل

ىلرعل افق ةبمتبا:

 ي )10ج ععتت بم ععىلإ ةبطتب ععب أ اةت ةبم ععىلإ ةملمنىلع ععل لع ع  :ةملش ععت كل ،اةأليش ععطل،
اةبىلةجبتت ةملنوب ل.
 ي )10جتت ب ا ن ةالخمبت ةت ةبمحيإيإل ةب صاا ،ا نريذ افق ةبمتبا:
كىل جوءًة ن ر ن ةجصل ةبا ةس ل ،ا كىل هذه ةالخمبت ةت ةنهتإعل كع فصع ٍ أا ةعتب
اى ةسم تب ةبطتبب بيفمحمىلى ،ا عاى ةكميعتةه

أا احاا ن ةبكمتب ،عيف أ

بيفمهت ةت ةحمل ل بألهاة ةبيةىلإل ،اعيف ةمل يفم ةبمني ق ف مت ة نه .
 3ع عُ 3يععملن

ميععت خمميف ًريععت
ععن ةبمىلرإععع ةبععىلة ي 1- 3ا  )2- 3ةملععىلة ةبا ةس ع ل ةبععيت مطيفععب ىل ً

اها:
 ةب يآ ةبكيإ

ةمليحيفم ةملمىلسطل اةبلتيىلإل.

 ةبيفغل ةب ية ل

ةمليحيفم ةملمىلسطل اةبلتيىلإل.

 ةبية ل ةبباي ل اةبصح ل
 ةبية ل ةبرين ل

ةمليحيفل ةملمىلسطل.

 ةبية ل ةألسيإل اةبصح ل
 ةملهت ةت ةبمطب

ةمليحيفم ةملمىلسطل اةبلتيىلإل يةن ).

ل

ةمليحيفل ةبلتيىلإل يةنتت).

ةمليحيفل ةبلتيىلإل .

 3ع ع  4مكععىل ةمليحيفععل ةبلتيىلإععل يةبنمععتم ةبريصععيفا) ن ععال سععنىلةت ةس ع ل اةبيععنل ةبا ةس ع ل ععن
فصيف
 3عع 5ععم

ةس

ةسععل كع

ىلر ،عيف همت ةمليمىلإتت ةبا ةس ل بيفطالب.
يععمىلى ةسععا

ةمليحيفععل ةبلتيىلإععل يةبنمععتم ةبريصععيفا)

ععاا فصع

ةسععا

كت ع ي 18أسععبىلعًت م ععمن أإععتم نمع ةجلععاةال اةالخمبععت ةت) اميكععن اإيفععهت افععق ععت
حتا ه ةجلهتت ةملخمصل.
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 3ع ع ع 6إ ععا س ةبطتب ععب

كع ع

ةمليحيف ععل ةبلتيىلإ ععل يةبنم ععتم ةبريص ععيفا) ع ععا ًة ععن ةمل ععىلة

ي ععمىلى

ةبا ةس ل ةملمنىلعل افق خطل ةس ل حما ا.
 3ع 7إ ا ك

ةمليحيفعل ةبلتيىلإعل يةبنمعتم ةبريصعيفا) يعم الً ععن ةعتاا ةمليعمىلإتت

يمىلى ةسا

ةبا ةس ل.
ةمليحيف ععل ةبلتيىلإ ععل يةبنم ععتم ةبريصععيفا)ي )50ج ععل ألعم ععتل ةملي ععمىلى ،اي )50ج ععل

 3ع ع 8مص ععص

الخمبت يهتإل ةمليمىلىيبيفطتبب ةملنمم ).
 3ع 9مصص

ةمليحيفعل ةبلتيىلإعل يةبنمعتم ةبريصعيفا)ي )100جعل الخمبعت يهتإعل ةمليعمىلىيبيفطتبب

ةملنميب).
ةمليحيفل ةبلتيىلإل ي ةبنمتم ةبريصيفا) افق ت إيفا:

 3عُ 10ىلرّ ،جتت ةبم ىلإ عيف ةملىلة ةبا ةس ل
جمال التقويم
أعمتل ةمليمىلى

الدرجة املخصصة

 ةج ىل
 ةملشت كل اةبنشتطتت ةبصري ل

 30جل

 ةبىلةجبتت اةملهتم ةملنوب ل
 ةملشياعتت اةببحىل
يةإلجنتر)
ةمليمىلى ةبا ةسا
ةألعمتل خالل
ةخمبتيففةبريي

 20جل
 50جل

ةالخمبت ةبنهتئا ةخمبت يهتإل ةمليمىلى ةبا ةسا

 100جل

ةجملمىل،
 3عع11إ ععىلم ةبطتبععب

أعمععتل ةمليععمىلى ةبا ةسععا بيفمععت ا ةبا ةس ع ل

ةبنهتئ ل ألعمتل ةمليمىلى ةبا ةسا بيتب
أعمتل ةمليمىلى ةبا ةسا

اجملال

احلضور

ةبا جل

 5جتت

ال ةبريي

 ،ب ت عىلر ،جعل عىلإ ةبطتبعب

ك فيا افق ةبمىلرإع ةبمتبا:

املشاررة والنشاطات

الواجبات واملهام

الصفية

املنزلية

 5جتت

 5جتت

ةجملمىل،
 3ع ع  12ىلرإع جتت ةبم ىلإ

في ع  ،احتميععب ةبا جععل

املشةوعات
والبحوث
أو التقارية

ملف
األعمال

اختبار /اختبارات
قصري
(اختبار الفرت )

 10جتت  5جتت

 50جل
ةملىلة ةبيت ال إم ةبم ىلإ ف هت ىلميتً يمميةً:
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 20جل

 ىلر ،جتت ىلإ ةبطتبب ةملىلة ةبا ةس ل يةبنمعتم ةبريصعيفا) بيفم يفع ةبلعتيىلي
ةب تم ا اة س حتري ظ ةب يآ ةبكيإ عيف ةبنحىل ةبمتبا:

توزيع درجات

توزيع درجات أعمال املستوى

5

5

5

5

-

10

-

20
20

اجملموع

ةبا ةستت
ةالجممتع ل
اةبىلطن ل

5

5

5

10

شفهي

عملي حتةيةي

50
50

شفهي

ةب يفىلم ةبشيع ل

5

الصفية

املنزلية

االختبارات القصري

عملي

احلضور

والنشاطات

واملهام

األعمال

والبحوث

االختبارات النهائية

-

 5050 -

ةملهت ةت
ةبنريي ل
اةالجممتع ل

5

5

5

5

10

-

-

20

50

-

ةب يفىلم
ةبطب ل**

5

5

5

5

10

-

-

20

50

10 -

ةبيإتض تت

5

5

5

5

10

-

-

20

50

5

ةبيفغل
ةإلجنيف وإل

5

شم
ةحملت ل
اةالسممت،

5

5

10

ةجتسب ا ن ل
ةمل يفىل تت

5

5

5

5

10

هت ةت ةببحت
ا صت
ةمل يفىل تت

5

5

5

5

10
حمت ل
اةسممت،

-

10

-

10
كمتةل 50
اايةءا

15

50

-

5
20

50

10
حمت ل
اةسممت،

50 -

100

40 -

100

20

100

50 -

نهت ىلرإع ختو اأسيفىلب ختو بيفم ىلإ حيب طب مهت.

ي )4ةبيفغل ةإلجنيف وإل اةجتسب ا ن ل ةمل يفىل تت إىلجا مت ريتص
ي)5

ىلة ةب يفىلم ةبطب
جتت

ل خيمعرب ةبطتبعب ةملنميعب عن ي)90

نبل ل عن ةبمىلرإع ةحملا أعاله.
ةجلتيعب ةبنمعيي عن ةملعت ا ،ا عن ي)10

ةجلتيب ةب ميفا.
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100

40

ي )3ةملىلة ةألخعيى :ةب عيآ ةبكعيإ  ،ةب عيةءةت ،ةبيفغعل ةب ية عل ،ةبية عل ةبباي عل اةبصعح ل ،ةبية عل ةألسعيإل
اةبصح ل ،ةملهت ةت ةبمطب

100

100

ل شم  :ةبك م تء ،ةألح تء ،ةبري وإتء ،عيف ةأل ا.
ل ،بك

النهائية

50 -

ي )1ةب يفىلم ةبشيع ل شم  :ةبمرييا ،ةبمىلح ا ،ةبري ه ،ةجاإت ،عيفىلم ةب يآ .
ي )2ةب يفىلم ةبطب

الدرجة

100

 30-

حتةيةي

املواد الدراسية

املشاررة

الواجبات

ملف

املشةوعات

ةبم يفع

100

3ع ع  13إ ىلم ةبطتبب

ميعت يعمميًة .يةبعاا
ةبم يفع ةب عتم عن ي )100جعل ىل ً

ت ا ةب عيآ ةبكعيإ

ةألال)
الفرتات
جمال

الفرت األوىل
صحة

احلضور

التقويم

القةاء

5

الدرجة

تطبيق

احلفظ

45

الفرت الثانية
الرتتيل اجملموع احلضور

التجويد

25

صحة

10

15

5

100

45

 3ع ع  14ىلإ ةبطتبب
ةبا ةسا ،اإم

÷2

ةج ىل خعالل ةمليعمىلى

ت ا ةب يآ ةبكيإ ةا جمه
يف الدور الثاني
صحة

(أثناء املستوى الدراسي)

ةبا جل

10

200

ةباا ةبلتيا ن ي )95جل افق ةبمريص ةبمتبا:

احلضور

جمال التقويم

15

100

100

ةبم يف ةب تم يةباا ةبلتيا اةاليميتب) :

يف الدور الثاني :حيمريظ ةبطتبب ةملكم
ىلميه

الرتتيل اجملموع الفرتتني النهائية

التجويد

25

ةبا جل ةبنهتئ ل = امىل ،ةبريي

ت ا ةب يآ ةبكيإ

تطبيق

احلفظ

القةاء

جمموع الدرجة

احلفظ

القةاء
45

 5جتت

تطبيق

الرتتيل

التجويد

25

اجملموع

10

15

 100جل

 95جل

 3ع 15إ ىلم ةبطتبب ةملنميب ني )100جل افق ةبمريص ةبمتبا:
ةبا جل
 3ع 16إ ىلم ةبطتبب

صحة القةاء

احلفظ

تطبيق التجويد

الرتتيل

اجملموع

45

30

15

10

 100جل

اة س حتري ظ ةب يآ ةبكعيإ يةجريعظ) عن ي )100جعل

ت ا ةب يآ ةبكيإ

ىلميًت يمميًة .يةباا ةألال)
الفرتات
جمال
التقويم
ةبا جل

الفرت األوىل
احلضور
5

جود

تطبيق

احلفظ التجويد
70

15

الفرت الثانية

الرتتيل اجملموع احلضور
10

100

جود

احلفظ التجويد
70

5

ةبا جل ةبنهتئ ل = امىل ،ةبريي
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15

الرتتيل
10

اجملمو
ع
100

جمموع

الدرجة

الفرتتني النهائية
200
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 3ع  17ىلإ ةبطتبب

ت ا ةب يآ ةبكيإ

حيمريظ ةبطتبب ةملكم
ىلميه

اة س حتري ظ ةب يآ ةبكيإ يةباا ةبلتيا):

ت ا ةب يآ ةبكيإ ةا جمه ةج ىل خالل ةمليعمىلى ةبا ةسعا ،اإعم

ةباا ةبلتيا يةجريظ) ن ي 95جل) افق ةبمريص ةبمتبا:
يف الدور الثاني

احلضور

جمال التقويم

(أثناء املستوى الدراسي)

ةبا جل

جود احلفظ

تطبيق التجويد

الرتتيل

70

15

10

 5جتت

 3ع 18إ ىلم ةبطتبب

اجملموع
 100جل

 95جل

ت ا ةبيفغل ةب ية ل ىلميًت يمميًة بك احاا ةس ل افق ةآل ا:
توزيع درجات التقويم يف رل وحد دراسية

جمال التقويم

الواجبات

املشاررة

واملهام

احلضور والنشاطات
الصفية

ةبا جل

املنزلية

 5جتت  5جتت

ملف
األعمال

املشةوعات
أو البحوث
أو التقارية

اختبار

اختبارات قصري
1

2

نهاية

اجملموع

الوحد

 5جتت  5جتت  10جتت  10جتت  10جتت  50جل  100جل

حيتب ةبا جل ةبنهتئ ل

امىل ،جتت مج ع ةبىلحاةت ÷ عا ةبىلحاةت

يىل ،ةبم ىلإ

ىلإ

 3ع  19ةخمبت ةت ةبيفغل ةب ية ل

يممي

ةباا ةبلتيا ابيفطالب ةملنميب :

اختبار الدور الثاني:
إُحريععظ بيفطتبععب

ةبنمععتم ةبريصععيفا ج ععتت أعمععتل ةمليععمىلى ،اإم ععام الخمبععت ةب ععاا

ةبل ععتيا ةخمب ععت ًة جتم

ع عتً

مج ععع ةبىلح ععاةت ععن ي )50ج ععل ،ععع يةع ععتا أ إك ععىل

ةالخمبت ن جوأإن ريها احتيإيي ،اف ًت بطب ل ةخمبت ك احاا .
اختبار الطالب املنتسب:
خيمرب ةبطتبب ةملنميب ةخمبت ًة جتم ًت
أ إكىل

مج ع ةبىلحعاةت عن ي )100جعل؛ عع يةععتا

ن جوأإن ريها احتيإيي؛ اف تً بطب ل ةخمبت ك احعاا عن احعاةت ةبكمعتب

ةمل ي .
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 3ع  20ىلإ ةبطتببل
 ُ )1ععىلم ةبطتببععل

ت ا ةبية ل ةألسيإل اةبصح ل.
ععت ا ةبية ععل ةألسععيإل اةبصععح ل ىلمي عتً يععمميةً ععن ي )100جععل بك ع

فععيا ععن في ععا ةبم ععىلإ يال إىلجععا ةخمبععت ةت يهتئ ععل بيفطتببععل ةملنمممععل
ال ةبرييةت بيفحصىلل عيف ةمل ال ةبنهتئا بيفمت ا ،كمعت

اإؤخذ

الحمل أيعه مت اإيفعه ععن ةملنشعىل
عيف

ةبنيعخل ةألا

ةبععاا ةألال)،

ةجلعاال ةبمعتبا ي عع

عن الئحعل ةبا ةسعل اةبم عىلإ ةنعتء

مطيفبتت طىلإي يمتم يىل ةقتو بيفنمتم ةبريصيفا):
توزيع درجات أعمال املستوى
املشاررة

جمال التقويم

احلضور

والنشاطات
الصفية

الواجبات
واملهام املنزلية

ملف األعمال

املهام

اختبارات

األدائية

قصري

املشةوع
اجملموع

اخلتامي

اجملموع

ةبا جل

 5جتت  10جتت  10جتت  10جتت  15جل  20جل  70جل  30جل  100جل

حيتب ةبا جل ةبنهتئ ل

امىل ،جتت ةبرييةت ÷ عا ةبرييةت
ىلإ يممي

يىل ،ةبم ىلإ

 )2اختبار الدور الثاني:
حتمريظ ةبطتببل ةملنمممل ةا جتت أعمتل ةمليمىلى بيفمجعتالت ةبم ىلمي عل ةبمتب عل يةج عىل ،
ةملشععت كل اةبنشععتطتت ةبصععري ل ،ةبىلةجبععتت اةملهععتم ،يفععف ةألعمععتل ،ةملهععتم ةأل ةئ ععل) جلم ععع
ةبىلحاةت ،ا ىلر ،ةتاا ةبا جل ي )50افق ت إيفا :ي )20جعل بالخمبعت ةبنمعيي ،ا ي )30جعل
ن ةجلاال:

بالخمبت ةب ميفا يةملشيا ،ةقمت ا)؛ كمت إم
الدرجات اليت يُحتفظ بها للطالبة من أعمال املستوى

جمال
املشاررة
التقويم احلضور والنشاطات
الصفية
الدرجة

 5درجات

 10درجات

اختبار الدور الثاني

الواجبات
واملهام
املنزلية

ملف
األعمال

املهام
األدائية

االختبار النظةي االختبار العملي اجملموع
(املشةوع
اجملموع
النهائي
اخلتامي)

 10درجات

 10درجات

 15درجة

 100درجة
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 )3اختبار الطالبة املنتسبة:
خيصععص ي )30جععل بالخمبععت ةبنمععيي ةبنهععتئا ،ا ي )50جععل بالخمبععت ةب ميفععا يةملشععيا،
ةقمت ا) ،ا ي )20جل ملنتاشل ةملشيا ،اةبمح ق ن اى ةالسم تب اةبريه  ،كمت إم ع
ن ةجلاال ةبمتبا:
اختبار الطالبة املنتسبة
جمال التقويم

االختبار النظةي النهائي

االختبار العملي
(املشةوع اخلتامي)

املناقشة واالستيعاب والفهم
للمشةوع اخلتامي

اجملموع

 30جل

 50جل

 20جل

 100جل

ةبا جل
 3ع  21ةبم ىلإ

ت ا ةبية ل ةبباي ل اةبصح ل.

 )1إم ىلرإع جتت ت ا ةبية ل ةبباي ل اةبصح ل افق ةجلاال ةبمتبا:
توزيع درجات التقويم يف رل فرت من فرتات التقويم
جمال التقويم
الدرجة

احلضور
 5درجات

حتقيق االجتاهات

اللياقة الصحية

اخلربات املعةفية

والقيم الصحية

والبدنية

(اختبارات قصري )

واحلةرية

 10درجات

 25درجة

 10درجات

 50درجة

حساب الدرجة النهائية

جمموع درجات الفرتات ÷ عدد الفرتات

نوع التقويم

تقويم مستمة

 3ع  22إ ىلم ةبطتبب

املهارات البدنية اجملموع

ت ا ةملهت ةت ةبمطب

 100درجة

ل ىلميًت يمميًة بك احاا ةس ل امص ص ي)100

جل ت ا ىلر ،جت هت افق ةجملتالت ةبم ىلمي ل ةبمتب ل:
جمال التقويم

احلضور

الدرجة

 5جتت

االنضباط

تقةية األداء

تقويم األداء اخلتامي

الدرجة النهاية

والتفاعل

احملدد/اإلجناز

(املشةوع اخلتامي)

للوحد

 20جل

 25جل

 50جل

 100جل

حساب الدرجة النهائية

امىل ،جتت مج ع ةبىلحاةت ÷ عا ةبىلحاةت
ىلإ

نوع التقويم

املكذرة التفسريية والقواعد التنفيكذية لالئحة تقويم الطالب

27

يممي

ورالة التخطيط والتطوية

 )1الطالب املنتسب:
إُ ام يةملشيا ،ةقمت ا) بك احاا طب

ل ،اإنتاش ف مت اعام عن ابع

يفمعا ةبىلحعاةت

ةبمطب ل ن ي )100جل؛ ىلرعل كتبمتبا :ي )70جل بيفمشعياعتت ،ا ي )30جعل ملنتاشعل
اى ةالسم تب اةبريه بيفمشياعتت ةمل ا ل.
 )2يف الدور الثاني:
حيمريظ بيفطتبب ةتبا جتت ةبمتب عل عن جعتت أعمعتل ةمليعمىلى يةج عىل  ،اةالي عبتح اةبمريتعع ،
ا يإعي ةأل ةء ةحملعا /ةإلجنتر) جلم عع ةبىلحعاةت ،اإ عام شععياعتً خمت عتً بكع احعاا عن احععاةت
ةملت ا اإُنتاش ف هت ن اب

يفما ةبىلحاةت ا عاإي ةبا جعل ةنعت ًء عيفع كريعتءا ةملشعياعتت ا جعل

ةسم تةه ت ن ي )50جل ،اذبو افق ةبمىلرإع ةبمتبا:
الدرجات اليت يُحتفظ بها للطالب من أعمال املستوى
جمال التقويم

ةبا جل

احلضور

 5جتت

االنضباط

تقةية األداء

والتفاعل احملدد/اإلجناز
 20جل

حيتب ةبا جل
ةبنهتئ ل

اجملموع
50

 25جل

جل

درجات املشةوع

الدرجة النهاية

اخلتامي لكل وحد

للماد

 50جل
 30جل  20جل

 100جل

بيفمشيا ،بيفمنتاشل

امىل ،جتت ةبىلحاةت ÷ عا ةبىلحاةت

ةمليحيفععل ةبلتيىلإععل يةبنم ععتم ةبريصععيفا) اف ععق

 3ع ع 23كععىل ةالخمب ععت ةت ةبنهتئ ععل بيفمععىلة ةبا ةس ع ل
ةبمييفي ةبمتبا:

اختبــار الــدور األول :ةالخمبععت ةبععذي إنمهععا ةععه ةمليععمىلى ةبا ةسععا اإععم جلم ععع طععالب
ةجملمىلعل ةبا ةس ل اةبطالب ةملنميب ةمل بىلب .
اختبــار الــدور الثــاني :ةخمبععت ععىلة ةإلكمععتل بيفمععىلة ةبععيت مل إععنج ف هععت ةبطتبععب
ةخمبت ةباا ةألال.
اختبــار مــواد التعثــة :ةخمبععت ةملععىلة ةبععيت مل إععنج ف هععت ةبطتبععب

ةخمبععت ةبععاا ةبلععتيا

بيفميمىلإتت ةبيت يبق هذة ةالخمبت .
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 3ع ع  24إععؤ ي ةبطتبععب

ةمليحيفععل ةبلتيىلإععل يةبنمععتم ةبريصععيفا) ةخمبععت ةبععاا ةألال

يهتإععل ك ع

يمىلى ةسا ن ةمليمىلى ةألال د ةمليمىلى ةبيت س.
 3ع عع  25إ ععؤ ي ةبطتب ععب

ةمليحيف ععل ةبلتيىلإ ععل يةبنم ععتم ةبريص ععيفا) ةخمب ععت ةب ععاا ةبل ععتيا بيفمي ععمىلإتت

ةبا ةس ع ل يةألال – ةبلتبععت -ةقععت

)خالل ةألسععبىلع ةألاب ع

ععن ةمليععمىلإتت ةبععيت

يفا كالً نهت ،ةمليمىلإتت يةبلتيا -ةبيةةع -ةبيت س) عيف ةبمىلةبا.
 3ع عع 26إ ععؤ ي ةبطتب ععب

ةمليحيف ععل ةبلتيىلإ ععل يةبنم ععتم ةبريص ععيفا) ةخمب ععت ةب ععاا ةبل ععتيا بيفمي ععمىلإتت

ةبا ةس ل يةبلتيا – ةبيةةع -ةبيت س) ة ا أسبىل ،ن ةخمبعت ةت ةبعاا ةألال بكع

نهعت

اخالل اا ال مجتار ةألسبىلع .
 3ع  27إؤ ي ةبطتبب
ةألاب

ةمليحيفل ةبلتيىلإل يةبنمعتم ةبريصعيفا) ةخمبعت عىلة ةبم لعي خعالل ةألسعبىلع

ن ةاةإل ةب تم ةبا ةسا ةجلاإا.

 3ع ع ع  28ع ععىلة ةبم لع ععي

ةمليحيفع ععل ةبلتيىلإع ععل يةبنمع ععتم ةبريصع ععيفا) ع ععن ةمليع ععمىلإ ةبا ةس عع

اةبل ععتيا) ،أا يةبلتب ععت اةبيةة ععع) ،أايةق ععت

يةألال
ععهت لعع :

اةبي ععت س) ،اةمليةةط ععل ععع ة

ي إتض ع تت - 1إتض ع تتُ )....، 2خمععرب ضععمن جععاال ةخمبععت ةت ةملععىلة ةملم لععيا
اةحا إكريا أل ةء ةالخمبت إن يفيا ةخمبت اةحاا)؛ عع ةسعم الب ل كع

ااععو
أسعئيفل

عت ا

ةالخمبت  ،اةبا جتت ،اعنا ةبيصا ،ا أحكتم ةبنجتح اةإلكمتل اةبم لي.
 3ع  29ارب ةبكيي بصتحل ةبطتبب
ةس ل

ةجملمىل ،ةبنهتئا با جتت ةبريصيف ةبا ةس

ةمليحيفل ةملمىلسعطل ،ا يهتإعل كع فصع

ةسعا بكع

كع

عت ا ةسع ل

عت ا

ةمليحيفعل

ةبلتيىلإل.
 3ع ع ع 30إُخصععص بك ع

ععت ا ععن ععىلة ةبم ععىلإ ةمليععممي ي )100جععل

ةملمىلسطل ،اي )100جل

ةبريص ةبا ةسا

ةب ععتم ةبا ةسععا

ةمليحيفععل

ةمليحيفل ةبلتيىلإل.

 3عع  3 1إُشع ي ابععا أ ععي ةبطتبععب ةتمليععمىلى ةبا ةسععا ألعمععتل ةبريص ع ا ًإعت مبععت ال إ ع عععن ععي
خالل ةبريص ةبا ةسا ةبىلةحا.
 3ع ع  32إععم

ععىلإ طععالب ععاة س حتري ع ظ ةب ععيآ ةبكععيإ

ععت ا حريععظ ةب ععيآ ةبكععيإ

يةكم ًت ايهتئ ًت.
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مي عت
ىل ً

القاعد الةابعة
النجاح يف املةحلتني املتوسطة والثانوية:
 1 - 4كىل ةبنهتإل ةبصغيى

ةمليحيفعل ةبلتيىلإعل جلم عع ةملعىلة ةبا ةسع ل ي )50جعل سعىلة ًء كعت

ةبطتبب نمممًت أا نميبًت.
 2- 4كععىل ةبنهتإععل ةبصععغيى

ةمليحيفععل ةملمىلسععطل جلم ععع ةملععىلة ةبا ةسع ل ي )40جععل عععاة ععىلة

ةبية ل ةإلسال ل اةبيفغل ةب ية ل ي )50جل سىلة ًء كت ةبطتبب نمممًت أا نميبًت.
 3– 4إُ ا ةبطتبب

حعت
ةمليحيفل ةملمىلسطل اةمليحيفل ةبلتيىلإل يةبنمت ا ةبيعنىلي اةبريصعيفا) يتج ً

ةملت ا ةبا ةس ل دذة حص عيف
 %20عيف ةألا
 4- 4إُ ععا ةبطتبععب

جل ةبنهتإل ةبصغيى بيفمت ا ،يإطل حصعىلبه عيفع ييعبل

ن جل ةخمبت ةبريص ةبا ةسا ةبلتيا.
حععت
ةمليحيفععل ةملمىلسععطل اةمليحيفععل ةبلتيىلإععل يةبنمععتم ةبيععنىلي) يتج ً

حععت
اةمليحيفععل ةبلتيىلإععل يةبنمععتم ةبريصععيفا) يتج ً
ةبنهتإععل ةبصععغيى عيفع ةألاع

صععريه،

ةمليععمىلى ةبا ةسععا دذة حص ع عيف ع

جععل

مج ععع ةملععىلة ةبا ةسع ل ،ععيإطل حصععىلبه عيفع ييععبل %20

ن جل ةخمبت ةبريص ةبا ةسا ةبلتيا.
 5- 4إُ ععا ةبطتبععب ةملنميععب
ةكت
 6- 4إنم

ةمل ي يتجحًت
ةبطتبب ةملنمم

ةمليحيفععل ةملمىلسععطل اةمليحيفععل ةبلتيىلإععل يةبنمععتم ةبيععنىلي) اةملكم ع
ةملت ا.

ةباا ةبلتيا دذة ح ق ةبنهتإل ةبصغيى

ةمليحيفل ةبلتيىلإل يةبنمعتم ةبريصعيفا)د ةمليعمىلى ةبا ةسعا ةبمعتبا

ة ا ةسمه بيفمىلة ةبا ةس ل ةملخصصل به

ةمليمىلى ةبا ةسعا ةبيعتةق ،اإ ت ع ةبطتبعب

ةملن طععع عععن يععمىلى ةسععا اةحععا كطتبععب نميععب ،احيععق بععه دكمععتل ةسععمه افععق
ضىلةةط ةب بىلل اةاليميتب.
 7- 4إ ا ةبطتبب
ي )50جععل

حعت
ةمليحيفل ةبلتيىلإل ييمتم ةمل عي ةت) يتج ً

أي

عي

ةسعا دذة حصع عيفع

ذبععو ةمل ععي ةبا ةسععا ،ععيإطل أ إمععه الخمبععت يهتإععل ةبريص ع ةبا ةسععا

ي ةت ةبم ىلإ ةب تم.
حععىلل سععىلب ةبطتبععب
 8- 4ال إ ُ

ييمععتم ةمل ععي ةت)

ةبا ةس ل ةبالح ل ،اإيملن
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ةمل ععي ةت

 4ع ع 9ةبطتبععب

ةمليحيفععل ةبلتيىلإععل ييمععتم ةمل ععي ةت) ةبععذي إيسععب

بععذبو ةبريص ع يم جلي ةسععب) ،ااععب عيف ععه دعععت ا ةمل ععي
ةمل ععي ةت ةإلجبت إ ععل
ةبيتة ل
10- 4

ح ععه ،ادذة ةجم ععتر ةمل ععي ةنج ععتح

ععي ي ععت) حيميععب

ابععه

فص ع الحععق دذة كععت

ععن

فصع ع الح ععق أبغ ععو يم جم ععه

ذبو ةمل ي .

حتل سىلب ةبطتبعب

ةمليحيفعل ةبلتيىلإعل ييمعتم ةمل عي ةت)

ةبريص ةألخا ن ةسمه اةسمكمتبه ك
هذإن ةمل ي إن

عي أا

عي إعن ف عط

مطيفبتت ةبمخيج ،إيم بعه ة ععت ا ةالخمبعت

عاا ال مجعتار عهي عن يهتإعل ةبريصع يميكعن جمليفع

د ة ا ةملا سعل

حععاا ذبععو ععاإ أا ععأخا ةالخمبععت بيفطتبععب ةملمخععيج مبععت ال إم ععت ا ا صععيفحل
ةبطتبب).
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القاعد اخلامسة
اختبار الدور الثاني ومواد التعثة:
 5ع ع ع  1إععؤ ي ةبطتبععب
ةبلتيا

ةمليحيفععل ةملمىلسععطل اةمليحيفععل ةبلتيىلإععل ي ةبريصععيفا اةبيععنىلي) ةخمبععت ةبععاا

ةجتالت ةبمتب ل:
ةخمبت ةباا ةألال عيف

أ) دذة مل حيص
ب) دذة مل حيصعع

جل ةبنهتإل ةبصغيى بيفمت ا ةبا ةس ل.

ةخمب ععت ةب ععاا ةألال عيفع ع  %20ععن ج ععل ةالخمب ععت ةبنه ععتئا بيفم ععت ا

ةبا ةس ل.
ج) دذة غ ب عن ةخمبت ةباا ةألال
 5ع ع  2إؤ ي ةبطتبب

أحا ةبريصيف أا كيف همت.

ةمليحيفل ةبلتيىلإعل يةبنمعتم ةبريصعيفا) ةخمبعت عىلة ةبم لعي

دحعاى ةجعتالت

ةبمتب ل:
أ ) دذة مل حيص
ب ) دذة مل حيص

ةخمبت ةباا ةبلتيا عيف

جل ةبنهتإل ةبصغيى بيفمت ا ةبا ةس ل.

ةخمبت ةباا ةبلتيا عيف  %20عيف ةألاع

عن جعل ةالخمبعت ةبنهعتئا

بيفمت ا ةبا ةس ل.
ج) دذة غ ب عن ةخمبت ةباا ةبلتيا.
) دذة كت امىل ،ىلة ةبم لي  % 50فأاع

عن امعىل ،ةمليعمىلإ ةبا ةسع

ب عتم ةسعا

اةحا.
 3- 5حيمريظ ةبطتبب ةا جتت أعمتل ةبريص  /ةمليمىلى
 4- 5ةالخمبت ةبنهتئا

ةخمبت ىلة ةباا ةبلتيا /ةبم لي.

مج ع ةجتالت إشم مج ع ىلضىلعتت ةمل ي ةبا ةسا.

 5- 5إُييف ك ُّ طتبب يإيًة بك فص  /يمىلى ةسعا؛ إم عمن يمعتئ مج عع ةملعىلة ةبا ةسع ل
ةمليمىلى ،كمت إم عمن سعجالً أكت مي ًعت ؤا ًمعت ةةمعاةءً عن ةمليعمىلى ةبا ةسعا ةبلعتيا؛
ا يهتإ ععل ةمليحيف ععل ةبلتيىلإ ععل إي ععيف ةبطتب ععب ةبن ععتج
أكت مي ًت
ةتإلضععتفل د

مماًة إشم يمتئجه
يععيف مه ةبىل

مج ععع ةمل ععىلة ةبا ةسع ع ل س ععجالً

مج ع ةملعىلة ةبا ةسع ل

مج عع يعمىلإتت ةبا ةسعل؛

ععل ةبيمس ععل بيفمخععيج ىل ًععت ف هععت ةبم ععاإي اةمل ععال ةبنهععتئا

بيفمخيج.
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 5ع  6ةخمبت ةبعاا ةبلعتيا ملعت ا ةب عيآ ةبكعيإ حيعمريظ ةبطتبعب ةملكمع ةعا جتت ةج عىل خعالل
ةبريص ةبا ةسا ،ا ُىلر ،جل ةبم ىلإ افق ةبمىلرإع ةبمتبا:
جمال التقويم

احلضور خالل

صحة

الفصل الدراسي

القةاء

 5جتت

 45جل

ةبا جل



احلفظ تطبيق التجويد
 15جل

 25جل

الرتتيل

اجملموع

 10جتت

 100جل

ةملاة س ةبيف يف ل بم يف ةبكبت خيصص ي )10جتت بيفح عىل  ،ا ي )10جعتت بمطب عق
ةبمجىلإا.

 5ع  7ةبم ىلإ

ت ا ةب يآ ةبكيإ

 إ عىلم ةبطتبععب

اة س حتري ظ ةب يآ ةبكيإ :

ععت ا ةب ععيآ ةبكعيإ

ميععت يععمميًة ععن ي )100جعل بكع فععيا ععن
ىل ً

في ا ةبم ىلإ .
ُ ىلر ،جتت ةبم ىلإ عيف ك فيا ن في ا ةبم ىلإ عيف ةبمىلرإع ةبمتبا:
جمال التقويم

احلضور

جود احلفظ

تطبيق التجويد

الرتتيل

اجملموع

ةبا جل

 5جتت

 70جل

 15جل

 10جل

 100جل

امىل ،جتت ةبرييةت ÷ عا ةبرييةت

حيتب ةبا جل ةبنهتئ ل
يىل ،ةبم ىلإ


ىلإ

يممي

ةخمبت ةباا ةبلتيا ملت ا ةب عيآ ةبكعيإ حيعمريظ ةبطتبعب ةملكمع ةعا جتت ةج عىل

خالل ةبريص ةبا ةسا ،ا ُىلر ،جل ةبم ىلإ افق ةبمىلرإع ةبمتبا:
جمال التقويم

احلضور خالل الفصل الدراسي

جود احلفظ

تطبيق التجويد

الرتتيل

اجملموع

ةبا جل

 5جتت

 70جل

 15جل

 10جل

 100جل

 5ع  8ىلرإع جتت ةبم ىلإ

ت ا ةبيفغل ةب ية ل:

 خيصص بك احاا ةس ل ن احاةت ةمل ي ي )100جل ىلر ،كتبمتبا:
املشاررة
جمال التقويم

احلضور

الدرجة

 5جتت

والنشاطات
الصيفية

حساب الدرجة
النهائية

 5جتت

الواجبات

املشةوعات أو

ملف

واملهام املنزلية األعمال البحوث أو التقارية
 5جتت

 10جتت

 5جتت

اختبارات قصري

1

2

اختبار
نهاية
الوحد

 10جتت  10جتت  50جل  100جل

امىل ،جتت مج ع ةبىلحاةت ÷عا ةبىلحاةت

نوع التقويم
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 يف املــــدارل الليليــــة لتعلــــيم الكبــــار :خيصع ععص ي )10جع ععتت بيفح ع ععىل ا ي )5جع ععتت
بيفمشياعتت أا ةببحىل أا ةبم ت إي.
 5ع ع  9ىلرإع جتت ةبم ىلإ
جمال التقويم

الدرجة

احلضور
 5جتت

ت ا ةبية ل ةبباي ل اةبصح ل:

حتقيق االجتاهات

اللياقة الصحية

اخلربات املعةفية

املهارات البدنية

والقيم الصحية

والبدنية

(اختبارات قصري )

واحلةرية

 10جتت

 25جل

 10جتت

 50جل

ىلإ

نوع التقويم
 5ع 10ةبم ىلإ
جمال التقويم
الدرجة

ت ا ةملهت ةت ةبمطب
احلضور

 100جل

يممي

ل*:

االنضباط

تقةية األداء

والتفاعل احملدد /اإلجناز

 5جتت  20جل

 25جل

تقويم األداء اخلتامي الدرجة النهائية
(املشةوع اخلتامي)

للوحد

 50جل

 100جل

امىل ،جتت مج ع ةبىلحاةت ÷ عا ةبىلحاةت

حساب الدرجة النهائية

ىلإ

نوع التقويم


اجملموع

يممي

ةبع ععاا ةبلع ععتيا حيع ععمريظ ةبطتبع ععب ةع ععا جتت أعمع ععتل ةمليع ععمىلى يةج ع ععىل  ،اةالي ع ععبتح
اةبمريتع  ،ا يإي ةأل ةء ةحملعا  /ةإلجنعتر) جلم عع ةبىلحعاةت ،اإ عام شعياعًت خمت ًعت بكع
احععاا ععن احععاةت ةملععت ا ،ا ععم

نتاشععمه ف هععت ععن ابع

يفمععا ةبىلحععاةت ،ا ععاإي ةبا جععل

ةنتءً عيف كريتءا ةملشياعتت ا جل ةسم تةه ت ،اذبو افق ةبمىلرإع ةبمتبا:
درجة أعمال املستوى (حيتفظ بها للطالب)

جمال التقويم

احلضور

االنضباط
والتفاعل

تقةية األداء
احملدد (اإلجناز)

 5جتت

 20جل

 25جل

درجات املشةوع اخلتامي

الدرجة النهائية
للوحد

 50جل
الدرجة

 30جل
بيفمشيا،

حساب الدرجة النهائية

 20جل
بيفمنتاشل

امىل ،جتت مج ع ةبىلحاةت ÷ عا ةبىلحاةت

املكذرة التفسريية والقواعد التنفيكذية لالئحة تقويم الطالب

34

ورالة التخطيط والتطوية

 100جل

 أ ت ةبطتبب ةملنميعب ف عام يةملشعيا ،ةقمعت ا) بكع احعاا ،اإعم
ابع ع

نتاشعمه ف معت اعام عن

يفم ععا ةبىلح ععاةت ععن ي )100ج ععل؛ ةىلةا ععع ي )70ج ععل بيفمش ععياعتت ،ا ي )30ج ععل

ملنتاشتت ةالسم تب اةبريه .
* مقةر املهارات التطبيقية:

ي طب ا هت ي؛ إمكىل

ةمليمىلى ةبا ةسا ةبىلةحا ،اإ ت
اةإلكمتل ،اةبم لي ،اةحميتةهت

ن احاةت طب

ل هت إعل ععاا

ت يفل ةمل ي ةت ةبا ةس ل ةألخيى عن ح عت ةبنجعتح،
ةمل ال ةبيةكما.

 5ع ع  11ةبطععالب ةبععذإن ب ع بععاإه أكلععي ععن %50ععن امععىل ،ععىلة ةمليععمىلإ ةبا ةس ع
ةسا ة ا ةبريص ةبص ريا ،ااب أ ةء ةخمبت ةت ىلة ةبم لعي إعم دععت ا يعج يفه
ةةم ععاةءً ععن ةبريص ععيف ةبا ةسعع
ةقت

ب ععتم
ةبنمعتم

ةبيف ععذإن يمج ععو نهم ععت ععىلة ةبم ل ععي يع ععاة ععىلة ةملي ععمىلإ

اةبيت س).

 5ع 12ةبطتبب ةبذي أيهع مج عع ةمليعمىلإتت ةبيعمل بيفميحيفعل ةبلتيىلإعل ،ا ب ع باإعه عىلة

لعي عع

ةسمنريتذه جلم ع ةبرييو ةملمتحل به مل تجلل ذبو؛ إم حتىلإيفعه بطتبعب نميعب خيمعرب عن
ي )100جل.
 5ع 13إُشْ ي ابا أ عي ةبطتبعب كمتة ًعت ادبكياي ًعت ةنمعتئ أعمعتل كع فص  /يعمىلى ةسعا ا ًإعت
عن في

مبت ال إ

ةملاة س ةبيف يف ل بم يف ةبكبت .

 ،كمت إش ي ةباة س ةذبو

 5ع ع 14حيععق بط ععالب ةبنمععتم ةبريص ععيفا ،اطععالب يمععتم ةمل ععي ةت
ةبنمت

ةبم يف ع ةبل ععتيىلي ةاليم ععتل ة ع

اةأليممل ةألخيى بيفم يف ةبلتيىلي اةب كع ؛ افعق ةب عىلةةط ةملنممعل بعذبو ،اال

حيق بيفطتبب ةبذي نطبق عيف ه ياح ةبمحىلإع
أ إطيفب ةبمحىلإ دب هت ة ا
 5ع  15إنطبق ةبم ىلإ

ا أسبىلع

عن ةملعاة س ةبنهت إعل د ةملعاة س ةبيف يف عل

ن ةاةإل ةبا ةسل.

ةبنمتم ةبريصعيفا بيف م يفع ةبلعتيىلي عيفع طعالب ةبية عل ةقتصعل ،اطعالب

اة س حتري ظ ةب يآ ةبكيإ  ،اطالب ةملعاة س ةبيف يف عل ،ا يفع ةبكبعت  ،اةملعاة س ةبيع ىل إل
ةقت ج احنىلهت ،اةملاة س ةجكىل ل اغا ةجكىل ل.
 5ع ع ع  16ةبطتب ععب ةمل ععا

ةبص ععف ةألال ةبل ععتيىلي ععن ةبنم ععتم ةبي ععنىلي ةج ععتبا إيفمح ععق ةتبنم ععتم

ةبريصيفا ن ةاةإل ةب تم ةبا ةسا ةجلاإا ،اإ ت
 5ع ع  17ةبطتبععب ةملنععمم
باإه ىلة

لي إ ط

ت يفل ةبطتبب ةجلاإا.

ةبنمععتم ةبريصععيفا بيفم يف ع ةبلععتيىلي ةبععذي س سععمل يععمىلإتت ا ب ع
هيفل ال سنىلةت ف ط؛ إؤ ي ف هت ةخمبت ىلة ةبم لي نميبًت ،فع

بق ىلة مل اموهت إطىل ا اه ن ةملا سل ،احيىلل د ةملاة س ةبيف يف ل ب ممكن عن حت عق
ةبنجتح

ةملىلة ةملمب ل عيف ه.
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القاعد السادسة
الةسوب واإلعاد :
 1- 6ال حي ععق بيفطتب ععب دع ععت ا ةخمب ععت ةمل ععت ا أا ةمل ععىلة ةب ععيت جنع ع ف ه ععت ،كم ععت ال حي ععق ب ععه دع ععت ا
ةبصف/ةمليمىلى ةبا ةسا ةبذي جتتاره ةنجتح.
 2- 6حيق بيفطتبب ةملنمم ةبم ام بالخمبت نميبًت جوئ ًت

ةملىلة ةبيت سب ف هت ف ط

ةبينل ةبمتب ل بت ي ًا افق ةبمتبا:
أ  -سىلةه ع جتتار ةبين ةمليمىلح ةه يمت ًت بيفميحيفل بطتبب اة س ةبم يف ةب تم.
ب  -كية سىلةه

صريه بطتبب ةملاة س ةبيف يف ل ،ا اة س يفع ةبكعباةت ا حتبعل

عام جنتحه ميكنه ةاليميتب ةبكيفا
ج -اية ن جلنل ةبمىلج ه اةإل ت
 3- 6مصّص بك

ةملاة س ةبيت يم أيمممهت ةتاليميتب.
ةملا سل.

ت ا ةس ل ي )100جل؛ ةىلةاع ي )50جل الخمبت يهتإل ك فص

ةسا ع حتاإا ةبا جل ةبنهتئ ل جبمع جيت يهتإيت ةبريصيف .
 4- 6ال إطبق ةاليميتب ةجلوئا

ةمليحيفل ةبلتيىلإل ي ةبنمتم ةبريصيفا) أا ةمل ي ةت.

 5- 6إم ام ةبطتبب ةملنميب جوئ ًت عن طيإق ةملاة س ةجكىل ل ف ط.
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القاعد السابعة
االنتساب الكلي:
 7ع  1ال إُطبق يمتم ةاليميتب ةبكيفا عيف :
 ةمليحيفل ةالةماةئ ل ن ةبم يف ةب تم.
 اة س حتري ظ ةب يآ ةبكيإ .
 يةكو حمىل ةأل ل ا يف ةبكباةت.
 2- 7حيععق بيفطتب ععب ةبم ععام باليمي ععتب ةبكيف ععا
ةملمىلسط ا ة يةح ةجصىلل عيف
ةبلتبت ةبلتيىلي ف ةجصىلل عيف

ةبصععف ةألال ةملمىلس ععط ،احم ع ةبص ععف ةبلتب ععت

هت ا ستة ل ،اةةماةءً ن ةبصف ةألال ةبلتيىلي حمع
هت ا ةبصف ةبيتةق يطًت ب بىلل ةبطتبب نميبًت.

 3 - 7حيق بيفطتبب ةملنميب ةب ىل ا د ةاليممتم

ةملاة س اف ًت ب ىلةةط ةبين.

 4 - 7حيق بطتبب ةاليميتب ةبكيفا أ إم ام بالخمبت

مج ع ةملعىلة ةبا ةسع ل

كت ع ةمل عي

يهتإل ةب تم ةبا ةسا ة ية ن اإي ةبية ل اةبم يف  ،أا ن إنىلب عنه.
 5 - 7عنا سىلب ةبطتبب ةملنميب
هععذة ةب ععتم حيععق بععه ةبم ععام
يمت ًت ،أا إا س نميبًت كيف ًت
غبمه

ةالخمبت

ت ا أا أكلي ،أا

حتبل عام ا ه بالخمبعت

ةألعععىلةم ةبمتب ععل نمم ًمععت دذة مل إمجععتار ةبيععن ةمليععمىلح ةععه
مج عع ةملعىلة دذة جتعتار ةبيعن ةمليعمىلح ةعه يمت ًعت ،أا عنعا

ةاليميتب ةبكيفا.

 6 - 7إم ام ةبطتبب ةملنميب كيف ًت بالخمبت
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القاعد الثامنة
االختبارات البديلة للغائبني بأعكذار مقبولة:
 1- 8حيق بيفطتبب خىلل ةالخمبت ةبباإ دذة غ ب عن أ ةء ةخمبت يهتإل أحا ةبريصيف
ةبا ةس

 ،أاكيف همت ،أا ةخمبت ةباا ةبلتيا ة ذ

بيفه ةملا سل.

 2- 8إُشيح أ إُ ام ةبطتبب عذ ًة عن غ به:


ة مل ةملىلة أ نتء سا ةالخمبت .



مج ع ةملىلة خالل فيا ال وإا عن ال ل أإتم ن يهتإل فيا ةالخمبت .

 3 - 8إُجيى ةالخمبت ةبباإ الخمبت ةبريص ةبا ةسا ةألال

ىلعا ال إمجتار أسبىلع

ن

ةاةإل ةبريص ةبا ةسا ةبلتيا.
 4 - 8إُجيى ةالخمبت ةبباإ الخمبت ةباا ةبلتيا

ىلعا ال إمجتار ةألسبىلع ةألاب

ةاةإل ةبريص ةبا ةسا ةألال ن ةب تم ةبا ةسا ةجلاإا.
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ن

القاعد التاسعة
حساب املعدل والتقدية العام:
 9ع  1إم ةحميتب
.1

ال ةبا جتت جلم ع ةبصريىل ةنمتم ةبا جل ةملىلرايل كتبمتبا:

يب ةبا جل ةبيت حص عيف هت ةبطتبب بك

تا

عا ةجصص ةملخصصعل بيفمعت ا

ف كىل ةبنت ةبا جل ةملىلرايل بيفمت ا.
 .2جتمع يىلة ةب يب جلم ع ةملىلة ةبا ةس ل.
 .3امع عا ةجصص ةألسبىلع ل.
 .4إ يعع ةجملم ععىل ،ةبكيف ععا بيف ععا جتت ةملىلراي ععل جلم ععع ةمل ععىلة عيفعع ام ععىل ،ع ععا ةجص ععص
ةألسبىلع ل.
 9ع  2إم حيتب ةمل ال

ةمليحيفل ةملمىلسطل بك صف ةسا عيف حاا ةت بت ،ةقطىلةت أعاله.
ةمليحيفل ةبلتيىلإل يةبنمتم ةبينىلي) ةت بت،

 9ع  3إم حيتب ةمل ال بيفصري ةبلتيا اةبلتبت
ةقطىلةت ةبيتة ل يةكم ًت عيف ةبنحىل ةبمتبا:
 حتميب ييبل  %50ن

ال ةبصف ةبلتيا.

 حتميب ييبل  %50ن

ال ةبصف ةبلتبت.

 جتمع ةبنيب

يهتإل ةمليحيفل ةبلتيىلإل بمكىل ةمل ال ةبيةكما ةب تم بيفطتبب.

 9ع  4إم حيتب ةمل ال جلم عع ةمليعمىلإتت

ةمليحيفعل ةبلتيىلإعل يةبنمعتم ةبريصعيفا) ةت بعت ،ةقطعىلةت

ةبيتة ل يةكم ًت عيف ةبنحىل ةبمتبا:
 حتميب ييبل  %25ن

ال ةمليمىلإ ةألال اةبلتيا.

 حتميب ييبل  %35ن

ال ةمليمىلإ ةبلتبت اةبيةةع.

 حتميب ييبل  %40ن
 جتمع ةبنيب

ال ةمليمىلإ ةقت

اةبيت س.

يهتإل ةمليحيفل ةبلتيىلإل بمكىل ةمل ال ةبيةكما ةب تم بيفطتبب.

 9ع  5إم حيتب ةمل ال ةبيةكما

ةمليحيفل ةبلتيىلإل ييمتم ةمل ي ةت) كتبمتبا:

حعت ،أا سعىلةًت جلم عع ةمل عي ةت ةبا ةسع ل ةبعيت
 حييب مىلسط يمتئ مج ع ةبعا جتت جنت ً
سععهت ةبطتبععب .كمععت أيععه حييععب

ضععىلء ةمل ععاالت ةبريصععيف ل ةبععيت ح ععق ف هععت ةبا جععل

ةبصغيى بيفنجتح ي )%50ن ةبا جل ةبنهتئ ل بيفم ي .
ح ععت ا س ععىلةًت)
 حيي ععب ةمل ععال ةبريص ععيفا بيفطتب ععب ة ععتجملمىل ،ةبكيف ععا ب ععا جتت ةمل ععي ةت يجنت ً
بيفريص ةبا ةسا

يىلم عيف عا ةمل ي ةت ةبيت سهت ةبطتبب
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 9ع  6ىلر ،جتت ةبم اإي ةقتو ةتملت ا ةبا ةس ل

ةمليحيفل ةملمىلسطل اةمليحيفل ةبلتيىلإعل يةبنمعتم

ةبينىلي) افق ةبمىلرإع ةبمتبا:
رمز التقدية
أ
ب
جع

التقدية
الدرجة
زمتر
100- 90
ج ا جاًة
 80د أا ن 90
جا
 65د أا ن 80
بىلل
أا ن 65
 7- 9ععىلر ،جععتت ةبم ععاإي ةقععتو ةتملععت ا ةبا ةس ع ل ةمليحيفععل ةبلتيىلإععلييمتم ةمل ي ةت)افععق
ةبمىلرإع ةبمتبا:
الدرجة

التقدية

رمز التقدية

100- 90
85د أا ن 90
 80د أا ن 85
 75د أا ن 80
 70د أا ن 75
 60د أا ن 70
 50د أا ن 60
أا ن 50
حميام ن خىلل ةالخمبت

زمتر
ج ا جاًة ي ريع
ج ا جاًة
ج ا ي ريع
جا
بىلل ي ريع
بىلل
غا امتر
حميام

أ
ب+
ب
جع +
جع
+

 9ع ع  8ععىلر ،ج ععتت ةبم ععاإي ةق ععتو ةتمل ععت ا ةبا ةس ع ل

هع
م

ةمليحيف عل ةبلتيىلإ ععليةبنمتم ةبريص ععيفا)افق

ةبمىلرإع ةبمتبا:
ةبا جل
 95د
 90د أا
 85د ةا
 80د أا
 75د أا
 70د أا
 60د أا
50د أا
أا

100
ن 95
ن90
ن 85
ن80
ن 75
ن70
ن60

ن 50

و ةبم اإي

ةبم اإي
زمتر ي ريع
زمتر
ج ا جاةً ي ريع
ج ا جاةً
ج ا ي ريع
جا
بىلل ي ريع
بىلل
ةباا ةألال
كم مل إنج
ةباا ةبلتيا
م لي مل إنج
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أ
أ
+
ب
ب
+
ج
ج
+

A+
A
B+
B
C+
C
D+
D

+

هع
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القاعد العاشة
تسةيع من أبدى تفوقًا غري عادي:
 10ع  1التسةيع هو :دجيةء إ طا ةبطتبب ةبذي ةسمىلف كت

عياح ةبميعيإع ةجعق

ةاليم عتل

عرب ةبييف ةبم يف ما د صعف ةسعا أعيفع ةصعف ةسعا اةحعا عن ةبصعف ةبا ةسعا ةبعذي
إا س ف ه.
 10ع  2إم ةبي

بيفمييإع

ةبريص ةبا ةسا ةألال ن ك عتم ةسا.

 10ع ع  3مععىل ةإل ة ا ةب ت ععل بيفمىلهععىلة دعععاة ةبععاب ةإلجيةئععا بنمععتم ةبميععيإع ا م مععه عيف ع
ععن ةإل ة ا ةب ت ععل بيفم ععىلإ  ،اةإل ة ا ةب ت ععل

د ة ةت ةبية ععل اةبم يف ع  .ةتبمني ع ق ععع ك ع
بيفمىلج ه اةإل ت .

 10ع عع  4إ ععىلم ةملي ععا ةبطالة ععا ةا ةس ععل اض ععع ةبطتب ععب ةملع عية ي ععيإ ه ععن مج ععع ةجلىلةي ععب اف ً ععت
بالسععممت ا ةمل ممععاا ععن ارة ا ةبية ععل اةبم يف ع ا بئععل سععج ةمل يفىل ععتت ةبشععت

بيفطتبععب

اةسععممت ا ةملالحمععل ةمل ممععاا ععن اب ع ارة ا ةبية ععل اةبم يف ع ؛ بيصععا الحمععتت ،ا ععت إي،
ا ىلص تت ةمل يفم  ،اأاب تء ةأل ىل ةشأ ةبطتبب ةملي

بيفمييإع.

 10ع ع 5عم عميف عل د جعيةءةت ةبميعيإع افعق ةقطعل ةبيعنىلإل بنمعتم ةبميعيإع ةبعيت صعا هت ةبيفجنعل
ةمليكوإل بنمتم ةبمييإع جبهتر ةبىلرة ا.
 10ع عع  6م ععىل د ة ةت /اأاي ععتم ةملىله ععىلة مبمتة ععل دج ععيةءةت ةبمي ععيإع
ةتبمني ق ع جلنل ةبمييإع
 10ع ُ 7جيى بيفطتبب ةملمريىل

د ة ةت ةبية ععل اةبم يفع ع

ةإل ة ا ةبم يف م ل.

تةيفل خص ل عن ابع

ن اى ةسم اة ةبطتبب ،ا غبمه

عاإي ةملا سعل ،اةملي عا ةبطالةعا بيفمأكعا

ةبمييإع ،ا يإريه ةنمتم ،ا عياح ةبميعيإع ،عع أخعذ

ىلةف ل ابا ةأل ي خط ًت.
 10ع  8ىلصا جلنل ةبمىلج ه اةإل عت ةتملا سعل ةي ع

ةبطتبعب بيفميعيإع ة عا ةيطبعت ةب عىلةةط

عيف ه ،اةسمكمتل ةإلجيةءةت ةملطيفىلةل ،اةبيفع إل ة ا ةبية ل اةبم يف .
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 10عع  9إم ععام ةبطتبععب بالخمبععت ةبمحص ع يفا ةمل ععا بيفميععيإع
يمتئجهت

فيا ال مجتار أسبىلع

فععيا ةخمبععت ةبععاا ةبلععتيا ا يععيف

ن ةيمهتئهت.

 10ع ع  10م ععىل ةإل ة ا ةب ت ععل بيفم ععىلإ ة ععىلرة ا ةبية ععل اةبم يف ع دع ععاة ةالخمب ععت ةت ةبمحصعع يف ل،
ا شي عيف

طب هت ا صح حهت جلم ع ةبطالب.

11-10إمععتح بيفطتبععب ةمليععي ،فععيا جتيإب ععل ال ع عععن أ ة ععل أسععتة ع ميكنععه ةبيجععىل ،ف هععت بصععريِّه
ةألستس؛ اإكىل ةب ية خ ت ًة بيفطتبب اابا أ يه ع ةملي ا ةبطالةا.
 10ع  12يفن أمستء ةملييع

فيا ال مجتار أسبىل ،ة ا ةيمهتء ةخمبت ةت ةباا ةبلتيا.

 10ع  13مىل ةإل ة ا ةب ت ل بيفمىلهىلة دصاة اية ييإع ةبطالب ةملىلهىلة .
 10ع  14إ ا ةبطتبب ةمليي ،ة صف أعيف

ن صريه ،امترةً بيفصعف ةبعذي سعي ،عنعه احتميعب بعه

جمه ةبنهتئ ل ةبكربى.
 10ع 15إم

متة ل ةألاضت ،ةبنريي ل اةالجممتع ل بيفطتبب ةبذي ام بيفمييإع.

 10ع 16إمىل اي عتإل ةملىلهىلة ة ة ا ةبية ل اةبم يف

يعؤاب ل ةبميعيإع ةتبمنيع ق عع ايع

ةبمىلج ه اةإل ت  ،اذبو اف ًت ملت إي ن ةإل ة ا ةب ت ل بيفمىلهىلة .
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القاعد احلادية عشة
حتاإ ععا ةملي ععمىلى بص ععريىل ةمل ععيحيفم ةالةماةئ ععل ةملمىلس ععطل بيفط ععالب ةب ععذإن مل ي ععم ظ ععيافه
ةتاليممتم:
11ع  1ةبطتبب ةبذي إيغب
حتاإا يمىلى

ابىلبه ةتبا ةسل نمم ًمعت ةتبصعف ةبلتبعت ةملمىلسعط إُجعيى بعه ةخمبعت

ةاةإل ةب تم ةبا ةسا

ي ةبصف ةبلتيا ةملمىلسعط عيفع أ إكعىل

كت

اععا ةيفععأل أ ةععع عشععيا سععنلً ،اإمجععتار ععن ذبععو ةععن ص ال ععل أ ععهي؛ ادذة مل إععنج إب ع عيف ع
اض ه.
11ع 2ةبطتبب ةبعذي إيغعب
حتاإا يمىلى

ابىلبعه ةتبا ةسعل نمم ًمعت ةتبصعف ةبلعتيا ةملمىلسعط إُجعيى بعه ةخمبعت

ةاةإل ةب تم ةبا ةسا

ي ةبصف ةألال ةملمىلسط عيفع أ إكعىل

كت

اا ةيفأل ال عشيا سنلً ،اإمجعتار ععن ذبعو ةعن ص ال عل أ عهي؛ ادذة مل إعنج إب ع عيفع
اض ه.
11عع 3ةبطتبععب ةبععذي إيغععب
حتاإا يمىلى

ابىلبععه ةتبا ةسععل نمممعتً ةتبصععف ةألال ةملمىلسععط إُجععيى بععه ةخمبععت

ةاةإل ةب تم ةبا ةسعا

كت ع

عي ةبصعف ةبيعت س ةالةمعاةئا عيفع أ

إكىل اا ةيفأل ة نيت عشيا سنلً ،اإمجتار عن ذبو ةعن ص ال عل أ عهي؛ ادذة مل إعنج إب ع
عيف اض ه.
 11ع ع  4ةبطتبععب ةبععذي إيغععب

ابىلبععه ةتبا ةسععل نمم ًمععت ةتبصععف ةبيععت س ةالةمععاةئا إُجععيى بععه

ةخمبععت حتاإععا يععمىلى

ةالةمععاةئا

ةاةإععل ةب ععتم ةبا ةسععا

كت ع

ععي ةبصععف ةقععت

عيف أ إكىل اا ةيفأل دحاى عشيا سنلً ،اإمجتار عن ذبو ةن ص ال عل أ عهي ،ادذة مل إعنج
عيف اض ه.

إب

 5- 11ةبطتبععب ةبععذي إيغععب
ةخمبععت حتاإععا يععمىلى

ابىلبععه ةتبا ةسععل نمم ًمععت ةتبصععف ةقععت
ةاةإععل ةب ععتم ةبا ةسععا

كت ع

ةالةمععاةئا إُجععيى بععه

ععي ةبصععف ةبيةةععع ةالةمععاةئا

عيف أ إكىل اا ةيفعأل عشعي سعنىلةت ،اإمجعتار ععن ذبعو ةعن ص ال عل أ عهي ،ادذة مل إعنج
إب

عيف اض ه.
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ابىلب ععه ةتبا ةس ععل نمم ًمععت ةتبص ععف ةبيةة ععع ةالةم ععاةئا إُج ععيى ب ععه

 6- 11ةبطتبععب ةب ععذي إيغ ععب

ةاةإعل ةب عتم ةبا ةسعا

ةخمبت حتاإعا يعمىلى

عي ةبصعف ةبلتبعت ةالةمعاةئا

كت ع

عيف أ إكىل اعا ةيفعأل يعع سعنىلةت ،اإمجعتار ععن ذبعو ةعن ص ال عل أ عهي ،ادذة مل إعنج
إب

عيف اض ه.

 7- 11ةبطتبععب ةبععذي إيغععب

ابىلبععه ةتبا ةسععل نمم ًمععت
ةاةإعل ةب عتم ةبا ةسععا

ةخمبعت حتاإعا يعمىلى

ةبصععف ةبلتبععت ةالةمععاةئا إُجععيى بععه
عي ةبصعف ةبلعتيا ةالةمععاةئا

كت ع

عيف أ إكىل اا ةيفأل مثتيا سنىلةت ،اإمجتار ععن ذبعو ةعن ص ال عل أ عهي ،ادذة مل إعنج
إب

عيف اض ه.

 8- 11ةبطتبب ةبذي إيغب
حتاإععا يععمىلى

ابىلبه ةتبا ةسل نمممًت
ةاةإععل ةب ععتم ةبا ةسععا

إكىل اا ةيفأل سبع سنىلةت اإمجعتار

ةبصف ةبلتيا ةالةماةئا إُجيى بعه ةخمبعت

كت ع

ععي ةبصععف ةألال ةالةمععاةئا عيف ع أ

ذبعو ةعن ص ال عل أ عهي ادذة مل إعنج إب ع عيفع

اض ه.
 9- 11إؤخععذ هععا خطععا عيف ع ابععا أ ععي ةبطتبععب ةبععذي إُجععيى بععه ةخمبععت حتاإععا ةمليععمىلى ةععأ
إنمم ةةنه

ةبا ةسل

حتبل جنتحه.

 11ع ع  10إُجيى ةخمبت حتاإا ةمليمىلى

ةملاة س ة ا ةبمىلج ه ن اب د ة ةت ةبية ل اةبم يف .

 11- 11ميكععن دعععت ا ةخمبععت حتاإععا ةمليععمىلى ععيا أخععيى بيفطتبععب

ةمليحيفععل ةالةماةئ ععل ة ععا عععتم

ةسا ن دجيةئه.
امل امو ةالخمبت إم ةخمبت ه ةصعف أ يع ،

 12- 11ةبطتبب ةبذي حا يمىلةه ةصف ةسا
اهكذة حم إم حتاإا ةبصف ةملنتسب به.

 13- 11ةبطتبععب ةبععذي جتععتار ةبيععن ةبنمت ععل بيفا ةسععل ةبنهت إععل ،اإيغععب

ةاليميععتب

ةمليحيفععل

ةملمىلسععطل جتععيي بععه ةملا سععل ةخمبععت حتاإععا يععمىلى بععائا؛ بيفمأك عا ععن دملت ععه ةتملهععت ةت
ةبالر ل بيفصف ةبذي س نميب ف ه ةاا ة يةح هت ةت ستة ل.

املكذرة التفسريية والقواعد التنفيكذية لالئحة تقويم الطالب

44

ورالة التخطيط والتطوية

القاعد الثانية عشة
تقويم طالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة:
إيمري ا ن هذة ةبمنم مج ع طالب ةبية ل ةقتصل ةملاا أا ةحملىلب .
 1- 12يمخام ةالخمبت ةت ةبكمتة ل اةبشريه ل اةب ميف ل ب تس أ ةء ةبطتبعب

اعتل ةمل يفىل عتت

ةمليمهافل.
 2- 12يمخام أستب ب ةملالحمل ةأيىلةعهت ةملخميفريل ااىلةئ ةبشطب ا اإي ةبييفىل ب تس
أ ةء ةبطتبب

اتل ةملهت ةت اةبييفىلكتت ةملطيفىلةل افق ةحم تجت ه.

 3- 12ىلظ ف ةالخمبت ةت ةأيىلةعهت ةملخميفريل؛ بيفمأكا ن يمىلى أ ةء ةبطتبب ا ا ه أا
ةسم ية ه افق أسيفىلب ةملمتة ل اةبم ىلإ ةملطيفىلة .
 4- 12د طب ق أ اةت اأستب ب عميف ل ةبم ىلإ بيفطالب ذاي ةإلعتال مم و خبصىلص مهت اف ًت
بطب ل ةحم تجتت ك فئل.
 5- 12إ ط ةبطتبب ذا ةإلعتال ةبو ن ةبكت ةبذي إمنتسب ااا ةت اد كتي ت ه ةبكمتة ل أا
ةب يةئ ل

أ نتء عميف ل ةبم ىلإ ةبيةىلإل.

 6- 12ميكن أ جتيى عميف ل ةبم ىلإ

أ تكن نتسبل بيفطالب ذاي ةإلعتال اأ إؤ اة

ةالخمبت ةت ةشك في ي أا مجتعا ،اف ًت الحم تجت ه اخصتئصه .
حتبل ةب يا ا ف يه ميكن عام ةالبموةم مبىلةع ا افيةت ةالخمبت ةت ةحملا ا

7- 12

ةبطالب ذاي ةإلعتال عيف أ إم ةبمني ق
 8- 12ميكن أ

ىلإ

ذبو ع د ة ا ةملا سل.

م عميف ل ةبم ىلإ بيفطالب ذاي ةإلعتال اف ًت ألسيفىلب ةبم ىلإ ةمليممي ك

حيب اا ة ه اد كتيت ه.
 9- 12حتبل ذ ةسمخاةم ةأل اةت اةألستب ب ةحملا ا

هذة ةبمنم

ف يه ميكن بيفم يف

ىلإ طالةه ةتبطيإ ل ةبيت إيةهت نتسبل قصتئصه اةحم تجت ه ا ىلرإع جتت
ةبم ىلإ مبت إمالءم ع ذبو عيف أ إم ذبو ةتبمني ق ع د ة ا ةملا سل.
حتبل

10- 12

ا ا نىل ،ةحم تجتت ةبطتبب ف يه إنبغا يةعتا أستب ب ةبم ىلإ ةملنتسبل

اذبو اف ًت ملىلة ةبم ىلإ ةقتصل ةك فئل كأ إكىل ةبطتبب كري ريًت اإ تيا ن
ص ىلةتت
11- 12

ةبم يف أا إكىل أصمًت ا مخيفريًت ع يف ًت اإ تيا ن ةضطيةةتت

مج ع ةجتالت اب يةعتا أال خيمرب ةبطتبب ذا ةإلعتال

ةبمىلةص .

أكلي ن ت ا حتيإيإل

ةب ىلم ةبىلةحا ع دعطتئه ةبو ن ةملنتسب بإلجتةل عن أسئيفل ةالخمبت .
 12- 12إم

ىلإ ةبطالب م ا ي ةب ىل حيب اا ة ه اةحم تجت ه .
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أوالً  -العوق البصةي:
- 1اب أ

نتسب أستب ب اأ اةت ةبم ىلإ ةقصتئص ةجي ل ةملمىلفيا باى ةبطالب ذاي

ةب ىل ةببصيي اةبيت مما
- 2اب أ

اةبيمع ،اةبب تإت ةببصيإل.

ةمل تم ةألال عيف ةبيفم

م ةالخمبت ةت ةبم ىلمي ل بيفطالب ذاي ةب ىل ةببصيي ةىلةحا أا أكلي ن

ةألستب ب ةآل ل :ةبكمتةل اةب يةءا ةأسيفىلب ةيةإ  ،أا ةتألسيفىلب ةبشريها ،أا عن طيإق يج
اةجتسب ةآلبا ،أا عن

أسئيفل ةالخمبت اةإلجتةل عنهت ةتبىلستئ ةملنتسبل كأ يطل ةبميج

طيإق ةالسم تيل ة ت ئ كت ب بصي ،اكذبو ةالسمريت ا ن ةمل نتت ةببصيإل ب
ل  :ةب استت ةملكربا اةبطبتعل ةملكربا ...دخل ،اذبو

ةببصي

اةالحم تجتت ةحملا ا بك طتبب

ت

ضىلء ةقصتئص

ةييتاه.

 - 3شك جلنل ةيئتسل اإي ةملا سل أا ن إنىلب عنه اع ىلإل ةملخمص ةتبيمجل ن اد
خط ةيةإ ا يف ةملت ا ك ف مت خيصه

ا سل إىلجا ةهت ةييت

ك

بيفم ىلا

ةصيإًت.
- 4إكىل شك هذه ةبيفجنل اب أسبىلع

ن ىلعا ةالخمبت ةت عيف ةألا ؛ بمممكن ن ةآل ا:

أ .جته و ةألسئيفل ةتبطيإ ل ةملنتسبل بيفم ىلا
ب

ةصيإًت يةيةإ بيفمكريىلف  ،اخط كرب

ت ةببصي).

ب .ي

ن خط ةيةإ د

دجتةتت ةبطالب ةملكريىلف

ةقط ةب ت ي؛ ب ممكن

يف ةملت ا

ن صح حهت.
 - 5يمخام يري
سىل تت أا جاةال

ةألسئيفل ةبيت

ا الخمبت ةت ة ل ةبطالب ،ا

يفو ةألسئيفل ف يف

د كتي ل دخيةج ذبو خبط ةيةإ أا

حتبل اجىل خيةئط أا

يف ةملت ا ةبمشتا ع ةمل يف ةملخمص ةتبيمجل مل يفل
ذ ه ،ف ذة

يف ةملت ا اضع ةبباإ

ذ ذبو ف يف

ةملنتسب.
- 6إىلفي ذه ةبيفجنل ت ميكنهت ن أ ةء عميفهت ع ةحملتفمل عيف سيإل ةالخمبت ةت ادجتةتت
ةبطالب.
 - 7يةع ةمليايل عنا
حاة مه

ىلإ ةبطالب ةحملىلب

حاإلًت ن ةبم يف

ةب تم ن ح ت ةملىلةريل ة

يف ة مل ةملهت ةت ل ةب يةءا اةبكمتةل خبط ةيةإ ا مطيفبتت ة مل ةملىلة

ةبا ةس ل ،ب ت إم

ىلإ ك طتبب حيب يمىلى ةكميتةه ةملهت ا.
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ثانيًا  -العوق السمعي:
- 1اب أ

نتسب أستب ب اأ اةت ةبم ىلإ ةقصتئص ةجي ل ةملمىلفيا باى ةبطالب ذاي

ةب ىل ةبيم ا اةبيت مما
- 2اب أ

ةمل تم ةألال عيف حتسل ةببصي ،اةبب تإت ةبيمع ل.

م ةالخمبت ةت ةبم ىلمي ل بيفطالب ةطيةئق ةبمىلةص ةملخميفريل ععل  :ايةءا ةبشريته

يايةءا ةبكالم) بغل ةبميفم

– ةبكالم ةملي و –ةبيفريظ ةملنغ  ،بغل ةإل ت ا ،أجباإل ةألصتةع

ةإل ت إل أا ةطيإ ل ةبمىلةص ةبكيفا ،ةتإلضتفل د

ةألستب ب ةبكمتة ل ةب ت إل اةألستب ب

ةبم ن ل ةجاإلل كتجتسب ةآلبا ،ك حيب اا ةت هىل د كتيت ه.
- 3ةسمخاةم ةألسئيفل ةملىلضىلع ل ةملبت يا اةبىلةضحل اةالةم ت عن ةألسئيفل ةمل تب ل اةمليكبل
اةألسئيفل ةبيفريم ل ةبيت حتمتج د حص يفل بغىلإل.
ثالثًا  -العوق العقلي:
- 1اب أ نتسب أستب ب اأ اةت ةبم ىلإ ةقصتئص ةجليم ل اةب يف ل اةبنريي ل بيفطالب
ذاي ةب ىل ةب يفا اةبيت مما
- 2اب أ

م عميف ل

ةمل تم ةألال عيف ةبمكت

ةجيا.

ىلإ ةبطالب اف تً بيفم ىلإ ةمليممي ةبذي ميكن ن خالبه طب ق

ةب اإا ن أستب ب ةبم ىلإ ةملخميفريل اةملمنىلعل كتالخمبت ةبكمتةا أا ةبشريها ك حيب
اا ة ه ةبباي ل اةجيك ل أا ةخمبت ةت ةملالحمل.
 - 3حتل ذ ةسمريت ا ةبطتبب ذي ةب ىل ةب يفا زت اام به

ةبصف ةب ت ي

اىلم ىلي

ت إمنتسب ع اا ة ه.
رابعًا -اضطةاب التوحد:
- 1اب أ منتسب أستب ب اأ اةت ةبم ىلإ
اةبييفىلك ل بيفطالب ةبمىلحاإ

ع ةقصتئص ةبمىلةصيف ل اةالجممتع ل

ع ةبيك و عيف أستب ب ةبمكت

 - 2يمخام ةألستب ب ةبمىلةصيف ل ةملخميفريل ع ةبطالب ةبمىلحاإ
ةبمىلةص  ...دخل

ةجيا.
ل  :ةبكمتةل اةب يةءا ابىلحل

أ نتء ىلميه  ،ا ذبو حيب خصتئص اد كتيتت اةحم تجتت ك طتبب

عيف حاا.
- 3ميكن جتوئل حممىلإتت ةالخمبت د

فيةت اصاا منتسب

ع خصتئص ااا ةت

اةحم تجتت ك طتبب عيف حاا.
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خامسًا -االضطةابات السلورية واالنفعالية:
- 1اب أ منتسب أستب ب اأ اةت ةبم ىلإ

ع ةقصتئص ةبييفىلك ل اةاليري تب ل بيفطالب

ذاي ةالضطيةةتت ةبييفىلك ل اةاليري تب ل.
- 2إ ىلم

يف ةبية ل ةقتصل ةمىلرإع حممىلى ةالخمبت عيف فيةت ر ن ل اصاا منتسب ع

يمىلى ةاليمبته اةبيك و باى ةبطتبب.
- 3إيم بيفطتبب ةتبمىلاف اةبمحي
ةملكىل

أ نتء أ ةء ةالخمبت اذبو حيب يمىلةه ااا ه عيف

ةمل ا.

- 4إيم بيفطتبب ةالخمبت

كن ختو ة ا عن ةملشممتت.

سادساً  -العوق احلةري والبدني والصحي:
- 1بيفطتبب ةبذي باإه عىل حيكا ةايا ةجق
اةبىلستئ اةألجهوا ةبم ىلإ

ل ةملخميفريل

ةسمخاةم ةألطية ةبطب

ل اةبصنتع ل

أ نتء عميف ل ةبم ىلإ .

- 2بيفطتبب ةبذي يماعا ظيافه ةبصح ل أ إؤ ي ةالخمبت

ةملكت اةبو ت ةملنتسب

جتبمه.
- 3خيمرب ع ةبطالب ةب ت إ كيفمت كت ذبو زكنًت.
 - 4ميكن جتوئل ةالخمبت ةبىلةحا عيف فيةت اصاا ب ًت بميا ةبطتبب ةبباي ل اةبصح ل.
- 5خيمرب ةبطتبب ةبذي ال إيمط ع ةبكمتةل ةأسئيفل إم ةإلجتةل عنهت ريه ًت اإكيفف اإي
ةملا سل أحا نيىلةا ةملا سل زن مىلفي ف ه ةأل تيل احتم ةمليؤاب ل ةتبكمتةل عن ةبطتبب.
- 6إ ري ةبطتبب ن ةالخمبت
- 7إكىل ةالخمبت

ةملىلة ةب ميف ل اةبيس ةبكمتةا.

هت ا ةإل الء عيف

ك أسئيفل حتيإيإل ا ب عنهت ةبطتبب ريه ًت.

سابعًا  -اضطةابات النطق والكالم:
- 1اب يةعتا ةضطيةةتت ةبنطق اةبكالم ةبيت إ تيا نهت ةبطتبب اعام

ت يمه  -أ نتء

ةبم ىلإ – ةتبطتبب ةب ت ي اعام حمتسبمه عيف ةألخطتء ةبنتجتل عن يفو ةالضطيةةتت.
- 2ميكن بيفم يف ةسمباةل ةالخمبت ةت ةبشريه ل ةتخمبت ةت حتيإيإل دذة عو ةجتجل د

ذبو

افق ت يةه جلنل ةبمىلج ه اةإل ت .
- 3ميكن بيفم يف ةالسم تيل مب يف

ا إبتت ةبنطق اةبكالم يأخصتئا ةضطيةةتت ةبمىلةص )

أ نتء عميف ل ةبم ىلإ .
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ثامنًا  -صعوبات التعلم:
- 1إيمري ا مج ع ةبطالب
ص ىلةتت ةبم يف افق ةية

ةبم يف

ةب تم ةبذإن مت شخ صه ا صن ريه ضمن فئل

ةبمشخ ص ةمل مماا ن أ اةت اأستب ب ةبم ىلإ ةقتصل ةهذه

ةبريئل.
- 2إم ةالبموةم ةمطب ق أ اةت ةب تس ا ةبم ىلإ بيفطالب ن فئل ص ىلةتت ةبم يف ةبذإن مت
شخ صه ضمن هذه ةبريئل املن
يف

ام

ص ىلةتت

ةقا تت ةمليتياا ب ام ىلةفي ةية

اة سه ةتمليةح ةبم يف م ل ةبلال يةالةماةئ ل  ،ةملمىلسطل ،ةبلتيىلإل).

- 3إم طب ق أ اةت ةب تس اةبم ىلإ ةشك في ي افق ةحم تجتت ك طتبب اإىل ق ذبو
جلنل ص ىلةتت ةبم يف اإىلاع عيف ه أع تء ةبيفجنل.
- 4

مج ع حتالت ةبم ىلإ إمىل

بيفطالب
- 5اب

يف ص ىلةتت ةبم يف ةإل ية

عيف ةخمبت ةت ةبم ىلإ

ةملىلة ةبيت إميف ىل ف هت خا تت ةبية ل ةقتصل.
ىلإ ةبطتبب ةبذي باإه ص ىلةتت

يف ةتبىلس يفل ةبيت نتسب اا ة ه اةحم تجتت

اذبو اف ًت بآل ا:
 دذة اجات شكيفل

ايةءا ةألسئيفل باى ةبطتبب ف يه اب أ

يأ به ةصىلت عتلٍ؛ بيفمأكا

ن فهمه بيفمطيفىلب اب ةإلجتةل.
 دذة كتيو ةبكمتةل ص ب عيف ةبطتبب ف جب أ إم
يإط افق ت م

يج عيف

ىلميه ريىلإًت أا كمب به ةإلجتةل أا

ه صيفحل ةبطتبب.

 اب أ إمنتسب ىلرإع ةألسئيفل ع كم ل ةملت ا ةبيت إم يفمهت ةبطتبب

ةبريص ا ت

إم يفمه ةنتءً عيف ةقطل ةبيةىلإل ةبريي إل.



حتبل أ ا ص ىلةتت ةبم يف باى ةبطتبب عيف أ ةئه
خا تت ختصل كمأ ا ص ىلةتت ةبم يف
ف يه إم

ىلميه ةتبم تا ة

ةب يةءا عيف أ ةئه

ىلة أخيى ال إميف

ف هت

ةب يفىلم أا ةب يآ ةبكيإ

يف ةملت ا ا يف ةبية ل ةقتصل ،اذبو ةتخم ت ةبطيإ ل

ةبيت نتسب اا ةت اةحم تجتت ذبو ةبطتبب.



حتبل اجىل

شكيفل

ةاليمبته باى ةبطتبب ةتإلضتفل د

ص ىلةتت ةبم يف ف يه اب

ىلميه ةشك في ي ة اًة عن أي صا شم و باليمبته.
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 إ ط ةبطتبب فيةت ةحل

أ ةء

أ نتء ةبم ىلإ ب ًت ب ا ه عيف ةبيك و اةالسممية

ةملهمل.



حتبل اجىل يشتح رةئا باى ةبطتبب ةتإلضتفل د
به ةتب تم ن ةمل ا اةملشا



ةجليفىلس يا أخيى

حتبل كىل ةبطتبب إ تيا ن ص ىلةل
ةجريظ د
يتعا ه

أ نتء ةبم ىلإ .

ةجريظ ف يه اب

أجوةء اصاا منتسب ااا ه عيف ةجريظ اإم
حريمه اب

ةجريظ اةالكمريتء



ص ىلةتت ةبم يف  ،ف يه اب ةبيمتح

حتبل كىل

ىلميه ةمجوئل ت ا

ىلميه

ك جوء ة ا

ةبم ىلإ ةرييا اج وا ا حتبل ذ ذبو ف يه إم دعريتؤه ن
ىلميه ة ةكه بيفمريته ةب ت ل بيفمىلضىل.،

ا ةملىلةض ع

ةملت ا ةبىلةحاا إُشك عيف ةبطتبب ف يه اب جتوئل

ك

هت

ةملىلةض ع ا ىلإ ةبطتبب

ىلضىل ،عيف حاا أا ض أكلي ن ىلضىل ،ع ة

ةبب مل افق اا ا ةبطتبب.
 - 6حتبل عام ةسمريت ا ةبطتبعب زعت إ عام بعه
ةقطععل ةبيةىلإععل ةبريي إععل اإمععىل

ةبريصع ةب عت ي ف يعه إعم

ىلميعه

حممعىلى

يف ع ةبية ععل ةقتصععل دعععاة ةألسععئيفل ةتبمني ع ق ععع

يف ع

ةملت ا.
 - 7حتبل ةسمريت ا ةبطتبب زت إ ام به

ةبريص ةب عت ي

عت ا

حممىلى ةقطل ةبيةىلإل ةبريي إل احممىلى ةملىلةض ع ةبعيت إم يفمهعت
ةملت ا اإيةع

ذبو أ ُ ا ةألسئيفل ةتبمشتا ة

 - 8ةملىلة ذةت ةبكلتفل

نعل ف يعه إعم
ةبريصع ةب عت ي

يفعو

يف ةملت ا ا يف ةبية ل ةقتصل.

ةحملمىلى ف يه إم ةبيك و عيف ةملريته ةألستس ل
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القاعد الثالثة عشة
سةية األسئلة وسري االختبارات:
ىلظف ،أا يمخام ،أا عت ع ةطيفعع بكع عميفعه أاكع

 13ع  1إ ا يؤابًت عن سيإل ةألسئيفل ك
دب ه أ يٌ ن أ ىل هت.

ال ةييإل ةألسئيفل:
 13ع ع  2ا ةأل ىل ةبمتب ل دخال ً
 ) 1سيال أسئيفل ةالخمبت ةت أا دجتةمهت ةبنمىلذج ل ةأي اس يفل كتيو بت يا أا غا بت يا.
 )2مجع ة تإت أا ة ةألسئيفل بالسمريت ا نهت ةطيإ ل غعا شعياعل ي كتمليعىل ةت أا ةب صتصعتت
أا حنىلهت).
 ) 3ة ع ةألسئيفل أا يةؤهت أا دفشتؤهت ةأي طيإ ل كتيو.
 ) 4ةبميفم
 ) 5ةبشيا،
 13ع ع 3

د يىلع ل ةألسئيفل أا ىلةطنهت ابىل ةصىل ا وإل ةأي اس يفل ن ةبىلستئ .
اء زت سبق أا ةمتذ أسبتةه.

ال ةيا ةالخمبت ةت:
ا ةأل ىل ةبمتب ل دخال ً
 )1سععيال ا اععل دجتةععل ةبطتبععب أا دخريتؤهععت عم عاًة أا د الفهععت أا ةسععمباةل ا اععل أخععيى ةهععت أا
ةبمغ ا ف هت ةأي ك

ن ةأل كتل.

 )2يه ةبغش ة ةبطالب اةبمهتا
 )3عام ةالبموةم ةم يف متت صح

ةمليةابل.

ةالخمبت ةت ا ىلرإع ةبا جتت عيف ةألسئيفل.

 )4ةيمحتل خص ل ةبغا ي خىلل طتبب ةال طتبب آخي ).
 13ع ع ُ 4إ ا ةبمىلةطؤ ع عي كس عاء عن ةأل ع تء ةبعىلة ا

ةب تععا

ي 13ع ع  )2ا ي 13ع ع )3دخعالالً

ةييإل ةألسئيفل اسال ل سا ةالخمبت ةت.
 13ع ع  5اب عيف ك

ن عيف ةت كتب اء زت سبق أ إبيفأل ذبو بيفجهتت ةملخمصل ،ا حتبل

ال ةييإل ةألسئيفل.
عام ةإلةالغ ف ا ذبو دخال ً
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القاعد الةابعة عشة
العقوبات املرتتبة على اإلخالل بسةية األسئلة وسري االختبارات:
دذة ة كبععو دحععاى ةملختبريععتت ةملنصععىلو عيف هععت
ةإل ة إل ةملخمصل جتيي حت ًت

ةب ىلةعععا ععن ي 13ع ع ع  ) 1د ي 13ع ع ،)5ف ع ةجلهععل

ةملىلضىل ،ا مبع

أيه ت إيفا :

 14ع عع  1دذة كش ععف ةبمح ععق ع ععن أ ةبىلةا ععل ال ععاا أ ك ععىل خمتبري ععل د ة إ ععل ،فمح ععا ةملي ععؤاب ل
ةبمأ إب ل ،ا ىلاع عيف

ي كبهت ةجلوةءةت ةبنمت ل.

 14ع ع  2دذة كشف ةبمح ق عن يؤاب ل د ة إل اعن اجىل خمتبريل جنتئ ل ،ف ةجلهل ةإل ة إل
حتا ةمليؤاب ل ةبمأ إب ل ،اةجلنتئ ل

حتبل د كعت ةبريصع ةع ةمليعؤاب م ةبمأ إب عل اةجلنتئ عل،

احت ةألا ة ة ا صاا اية ةجلوةء ةبمأ إس د ةجلهل ةملخمصل بيفريص

ةملختبريل ةجلنتئ ل.

 14ع عع  3دذة ععذ ةبريصع ةع ةمليععؤاب م ةبمأ إب ععل اةجلنتئ ععل ،كععأ إكععىل ةال بععتح ة نهمععت اتئ ًمععت
ف ةجلهل ةإل ة إل يجئ ةببو
ن ةجلهل ةملخمصل

ةمليؤاب ل ةبمأ إب عل ،ا ىلاعف دجيةءة هعت د أ إصعا حكع يهعتئا

ةملختبريل ةجلنتئ ل.

 14ع ع ع  4دذة كشععف ةبمح ععق أ

ي كععب دحععاى ةملختبريععتت ةملنصععىلو عيف هععت

ي 13ع ع ع  ) 3ا ي 13ع ع ،)4طتبععب ف يفغ ع ةخمبععت ه
ةبل ععتيا

ةببنععىل ي  13ع ع ع  ) 2ا

ةملععت ا يرييععهت اإيععم بععه ةععاخىلل ةخمبت هععت

ةبععاا

كت عع ةمل ععي اإُح ععمريظ ب ععه ةأعم ععتل ةبيععنل ،احي ععتل أ ععيه د جلن ععل ةبمىلج ععه اةإل ععت

ةتملا سععل؛ بم ععاإ ةقععا تت ةإل ععت إل ةملنتسععبل ،ا حععتل كععية ةملختبريععل نععه ف ُيفغ ع ةخمبععت ه
مج ع ةملىلة

ذبو ةب تم

ةباا إن.

ال عنه حيي حم ي إل بتت ةبىلةا ل
 14ع ع  5دذة ةيمح ةبطتبب خص ل طتبب آخي اأ ى ةالخمبت ةا ً
إُحي عيف همت ن جتت ةبييفىل  ،اإيفغ ةالخمبت  ،أ ت د كت ةملنمح ب
ف حتل أ يه بيفجهتت ةملخمصل ا بيفأل جهل عميفه –د كتيو
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ةملا سل

القاعد اخلامسة عشة
ةإلجيةءةت ةملي بل عيف حتالت ةبغش:
 15ــ 1
اإلجةاءات

احلاالت
ةمليا ةألا

 ) 1ةالبمريتت ةملمكعي

)1إنذ

اةبغش ةبشريىلي.

)2عنععا كععية ةحملتابععل إن ع ةبطتبععب ععن كتيععه د

كععت آخععي

اتعععل ةالخمبععت ،

اعنا كية ةحملتابل يحب ا ال ةجتةمه اإ عا حم عي ةتجتبعل عيفع أ إىلاعع عن
ةملالحظ/إن اإ مما ن ئ
 )2دذة بع ع ع ععو غع ع ع ععش
ةبطتبع ع ع ع ععب بيفمع ع ع ع ععيا
ةخمبع ع ع ع ع ععت
ةألا
يهتإع ع ع ع ع ع ع ععل أحع ع ع ع ع ع ع ععا
ةبريصع ععيف أا ةبع ععاا
ةبلتيا.

ةبيفجنل.

 )1حيي حم ي ةذبو إ مماه اإي ةملا سعل عع د فعت اسع يفل ةبغعش عت أ كعن
ذبو.
 )2يفغ

جل ةبيؤةل ،أا ةألسئيفل ةبذي بو غشه ف ه اإ ط صرييًة

جمه.

 )3إؤخذ ها خطا عيف ةبطتبب ة ام كية ذبو.

 )3ك ع ع ع ع ععية غ ع ع ع ع ععش  )1حيعي حم عي ةعذبو إ ممعاه عاإي ةملا سععل عع د فعت اسع يفل ةبغعش عت أ كععن
ةبطتبع ع ع ع ععب بيفمع ع ع ع ععيا
ةبلتي ع ععل

ذبو.
 )2يحب ا ال دجتةمه.

ةخمب ع ععت  ) 3إيفغ ةخمبت ه

يهتإع ع ع ع ع ع ع ععل أحع ع ع ع ع ع ع ععا

ةملت ا ةبيت غش ف هت ،ا ُإ ا كمعالً عع ةالحمريعتظ بعه ةعا جتت

أعمتل ةبينل ،ادذة كت ةبغش

ةباا ةبلتيا بيفميحيفل ةملمىلسطل ف يفغع ةخمبعت ه

ا مععتح بععه دعععت ا ةخمبععت ةملععت ا ععع ةبغععتئب ة ععذ

ةاةإععل ةب ععتم ،أ ععت ةبطتبععب

ةبريصع ععيف أا ةبع ععاا ةمليحيفل ةبلتيىلإل ف ُ ا م ليًة اإيم به ةتخمبت ةملت ا
ةبلتيا.

 )5إااّ

كشىلفتت ةبنمتئ كيفمل يغتش)

ااع ف ه ةبغش اعال لي×)

ح

ىلعا ىلة ةبم لي.
جعل ةخمبعت ةبريصع ةبعذي

ح يفا امىل ،يهتإل ةبريص اةجملمىل ،ةبنهتئا.

 )4ك ع ع ع ع ععية غ ع ع ع ع ععش  )1حيعي حم عي ةعذبو إ ممعاه عاإي ةملا سععل عع د فعت اسع يفل ةبغعش عت أ كععن
ةبطتبع ع ع ع ععب بيفمع ع ع ع ععيا ذبو.
ةبلتبل ع ععل ةخمب ع ععت  ) 2حيععيم ةبطتبععب ععن خععىلل ةالخمبععت ة ععل ةملععىلة ةبمتب ععل جععاال ةالخمبععت
يهتإع ع ع ع ع ع ع ععل أحع ع ع ع ع ع ع ععا ة ا ىلةف ل كمب ةبية ل اةبم يف .
حعيم عن خعىلل ةخمبعت ة عل ةملعىلة بمكعية
ةبريصع ععيف أا ةبع ععاا  ) 3اا الحمل ختيل ةملالحمعتت ي ُ
ة كتةه بيفغش).
ةبلتيا.
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 15ـــ  2الغش اجلماعي:
اإلجةاءات
 )1حصي ةألا ة ةبيت إشمبه ف هت.
 )2حيععي حم ععي ععن اب ع ةبيفجنععل ةإل ة إععل ةملخمصععل ةشععهىل ةجتبععل

مم عاًة ععن ععاإي ةملا سععل ععع

ةبمحريظ عيف ةبنم جل ج ةببو ف هت.
 )3فععع ةحمل ععي د

كمععب ةبية ععل اةبم يف ع ؛ إلجععيةء حت ععق عتج ع بيفبععو

ذبععو ادصععاة ةب ىلة عل

بيفمميبب.
 )4دذة ة بععو أ ةملميععبب
ذبو

ةبغععش طتبععب إيفغ ع ةخمبععت ه

ةباا ةألال ،أ ت دذة حا ذبو

ةباا ةبلعتيا بيفميحيفعل ةملمىلسعطل ،ف يفغع ةخمبعت ه ا معتح

به دعت ا ةخمبت هذه ةملت ا عع ةبغعتئب ة عذ
م لعيًة اإيععم بععه ةتخمبععت ةملععت ا

يفععو ةملععت ا أا ةملععىلة اإ ععا كم ع دذة حععا

ةاةإعل ةب عتم ،أ عت ةبطتبعب

ةمليحيفعل ةبلتيىلإعل ف ُ عا

ىلعععا ععىلة ةبم لععي ،أ ععت ة ععل ةبطتبععب ف ععت ةالخمبعت

ةملت ا أا ةملىلة ةبيت حا ف هت ةبغش بت يا ة ا ةاليمهتء ن ةخمبت مج ع ةملىلة .

 15ـــ  3التعديل يف ورقة الطالب:
اإلجةاءات
 )1إ ا حم ي ن اب ةبيفجنل ةإل ة إل اإ مما ن اإي ةملا سل ا شي ةالخمبت ةت.
 )2حي ق ع ةملميبب اإطبق ب ه ت يصو عيف ه الئحل أ إب ةملىلظري .
 )3دذة بو أ بيفطتبب صيفل ةذبو يفغ
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 15ـــ  4اإلساء إىل الدين اإلسالمي أو األشخاص:
احلاالت
دذة

اإلجةاءات

منو ا ال دجتةعل ةبطتبعب  )1ةبمأكا ن

دستءا د ةبعنس صعيف ةهلل عيف عه

عمن ا اعل ةإلجتةعل يإ ًعت أا سعبًت أا اعذفًت أا دهتيعل

ة يضهت عيف ةبيفجنل ةإل ة إل اجلنل ةبمىلج ه اةإل ت .

اسع ع ععيف أا صع ع ععحتةمه ةبكع ع ععيةم أا  )2إُحتل أ يه د ةجلهتت ةملخمصل.
ااح ًت
دذة

ةباإن ةإلسال ا.
منو ا ال دجتةعل ةبطتبعب

عبعت ةت يع ئل غععا عت ذكععي
ةبري يا ا ي.)1

 )1حيي حم ي ةذبو اإيماع ابا أ يه اإبيفأل مب مىليه.
 ) 2إؤخذ عيف ه ها خطا ا دبغتء ةخمبت ه.
 )3حيىلّل ةبطتبب د جلنل ةبمىلج ه اةإل ت با ةسل حتبمه دذة ةحمتج
ةأل ي بذبو اف ًت ب ىلةعا ةبييفىل .

 15ـــ  5حاالت اإلخالل بالنظام والفوضى:
ةإلجيةءةت

ةجتبل

دذة اععتم ةبطتبععب ةععأي عم ع أا  )1حيع ععي حم ع ععي ةع ععذبو إ ممع ععاه ع ععاإي ةملا سع ععل ع ععع حتاإع ععا يع ععىل،
صع ععي ع ععن ع ععأيه ةإلخع ععالل ةملختبريل.
ةتبنم ع ع ععتم

ةب تع ع ع ععل لع ع ع ع

 )2إطبععق عيف ععه ععت يصععو عيف ععه اىلةعععا ةبيععيفىل افععق يععىل ،ةملختبريععل ععن

دحع ععاة فىلض ع ع أا ةبمطع ععتال اب جلنل ةبمىلج ه اةإل ت ةتملا سل.
سعت ب يف ًعت أا ةنمععتم ةملنععترل ف ععم دبغععتء ةخمبععت ه
عيفع ع أحع ععا ةمليع ععؤاب ةكع ععالم )3دذة كععت ةبطتبععب ة ً
غا الئق.

ادحتبل أ يه د ةجلهتت ةملخمصل ،ا بيفأل جهل عميفه ةمصيفه خط ًت.
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