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املقدمة

الرتبية هلا دورها الَفعَّال يف بناء اإلنسان بناًء شاماًل : عقليًا واجتماعيًا 

مجيعًا لتحقيقه ، والوصول وأخالقيًا ، وهذا البناء هو اهلدف األمسى الذي نسعى 

إىل كمال إعداد اإلنسان الذي ُيعدُّ لبنة أساسية لرقي اجملتمع ونهضة األمم، 

والتعليم بأهدافه ووسائله وحمتواه وتقوميه وخمرجاته يرتبط ارتباطًا وثيقًا 

الذي ينبثق منه كل املخرجات  بالعصر الذي نعيشه فهو األساس واجلوهر

هذه  وجينمي، إال نتاج هذا اجلوهر الساين احلياة ، ازات يف شتى ميادجنواإل

الشجرة الباسقة ، واملرحلة املتوسطة واسطة الِعقد ، فهي املتممة للتعليم اإللزامي 

الذي يعد حقًا مكتسبًا لكل أفراد اجملتمع، ومن هذا انطلق فكرنا وتبلورت 

ثمارهاآتتأهدافنا يف إعداد وثيقة جديدة تستفيد من اجلهود السابقة اليت 

وحققت أهدافها يف حينها ، وتواكب تطورات وتغريات العصر الذي نعايشه ، 

والتطوير أمٌر الزٌم يف كل جماالت احلياة، والتغري الذي نشاهده يلزمنا بأن 

نواكبه حتى ال نتأخر عن ركب التطور.

أن حتقق هذه الوثيقة األهداف املرجوة، وتكون  –ونسأل اهلل عز وجل

مرشدة وهادية لكل العاملني واملهتمني يف اجملال الرتبوي.



 األولالباب 

رؤية وزارة الرتبية . 

رسالة وزارة الرتبية . 

ظيفتهاوطبيعة املرحلة املتوسطة و. 

املرحلة املتوسطةخصائص منو املتعلمني ب . 

األساسية للتعليمالكفايات . 

الدراسيةللموادالعامةالكفايات .

اخلاصةالكفايات .

املعايري وفق املنهج الوطين . 
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 االقتصادي واالجتماعي يف االزدهارنظام تعليمي يساهم يف 

الكويت. دولة 

 

 

 

تهيئة الفرص املناسبة ملساعدة األفراد على النمو الشامل املتكامل 

روحيًا وخلقيًا وفكريًا واجتماعيًا وجسمانيًا على أقصى ما تسمح به 

، ويف ضوء طبيعة اجملتمع الكوييت وفلسفته وإمكاناتهماستعداداتهم 

اإلسالمية والرتاث العربي والثقافة املعاصرة. املبادئ ويف ضوءوآماله، 

مبا يكفل التوازن بني حتقيق األفراد لذواتهم وإعدادهم للمشاركة 

 البناءة يف تقدم اجملتمع الكوييت واجملتمع العربي والعامل عامة.

رؤية وزارة الرتبية

رسالة وزارة الرتبية
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وسطى بني التعليم  حلقةة بوضعها يف السلم التعليمي حتتل املرحلة املتوسط

فهي امتداد للمرحلة االبتدائية.  ،التعليم الثانوي من جهة أخرىو ،االبتدائي من جهة

يتوقف عن ملنوهي مرحلة منتهية  ،كما تعترب قاعدة للمرحلة الثانوية التالية هلا

وبداية اكتشاف امليول  يف التعليم اإللزاميةمتابعة الدراسة باعتبارها نهاية املرحلة 

.واملراهقة

ة املتعلم فهي تعد مهمة يف حيا انتقالاملتوسطة مرحلة كما متثل املرحلة  

وهي يف الوقت  ،هم من الدراسة بهاانتهائ بأعباء احلياة العملية فور الع طاملتعلمني لالض

مييز وظيفة املرحلة و ،منهم يف املرحلة الثانوية تضع األساس ملن يواصل الدراسة  نفسه

:ًةثالث ًا  أموراملتوسطة 

ظيفتهاوطبيعة املرحلة املتوسطة و

 حاجات املتعلمني

اجات تعمل على الوفاء حب

املتعلمني مبا يتفق 

.املراهقةخصائص مرحلة و

ميول املتعلمني وقدراتهم  

 واستعداداتهم

تهتم بالكشف عنها وتعمل 

امليول على توجيه هذه 

 أقصىإىلوالقدرات وتنميتها 

.حد ممكن  املهارات واملعارف واالجتاهات  

تضيف إىل ما حتققه املرحلة 

االبتدائية من معارف 

و مهارات وأساسيات اجتاهات و

ق قدرا تحقالثقافة العامة ف

من التوازن والتوافق يف منو 

.املتعلمني
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حرجة حيث مير  سنا ً (سنة 15 ىلإ 11من )ن اليت مير بها املتعلم يف املرحلة املتوسطة تعترب الس

 دحدتهد ملا بعدها وتم ما قبلها ومتمتاالبتدائية و الثانوية فهي تني املتعلم مبرحلة انتقالية بني املرحلت

 يف حتقيق القدر الكايف من التناسق - خصائصهممطالب منو املتعلمني و  ءإزا- رسالة املرحلة املتوسطة

 .السابقة و الالحقة مبا يضمن التدرج الطبيعي يف النمو والنضوجمع املرحلتني والتناغم 

صائص منو خل ًاكبري ًالمرحلة املتوسطة ينبغي إعطاء وزنوضع أهداف الرتبية ل وعند

 :هذه اخلصائص ما يلياملتعلمني ومطالبهم يف هذه املرحلة ومن أهم 

 

 

 

 

 يالنمو الروح :أواًل 

التعرف على حقائق الدين 

اإلسالمي و تكوين اجتاه 

واحلياة متوازن حنو الكون 

ف وتنمية القدرة على التكي

السليم معها

 النمو النفسي ًا:ثالث

ملتعلم املعارف اكتساب ا

املهارات اليت واالجتاهات و

 هه على تقبل ذاتتساعد

ته على ضبط وتنمية قدر

.النفس وحتمل املسؤولية

 النمو العقلي :ثانيًا

املتعلم ألساسيات اكتساب 

التعرف على مصدرها املعرفة و

حنو  وتكوين اجتاه إجيابي

ة التفكري العلمي و تنمي

القدرة على ممارسة أساليب 

.التعلم الذاتي

 النمو االجتماعي :رابعًا 

معرفة املتعلم حلقائق 

اإلسالمي وجمتمعه العربي 

وتكوين اجتاهات  وثقافته

إجيابية و تنمية اجتماعية 

القدرة على املشاركة الفعالة 

 . يف جمتمع متغري

 النمو اجلسمي :خامسًا 

املتعلقة اكتساب املعارف 

بالنمو اجلسمي للمتعلم 

كوين اجتاه إجيابي حنو وت

قايته وممارسة وو بناء اجلسم

.العادات الصحية السليمة

خصائص منو املتعلمني باملرحلة املتوسطة
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والعاملية، للمتعلم وشعوره باالنتماء تعزيز اهلوية اإلسالمية، العربية، الكويتية .1

وتطوير قدراته على التفاهم املتبادل مع اآلخرين.

التواصل باللغة العربية بطالقة يف سياقات متعددة..2

التواصل باللغة اإلجنليزية بفاعلية يف سياقات متعددة..3

والقوانني استخدام لغة الرياضيات وفهمها بشكل صحيح واستخدام الرموز واإلشارات .4

ذات الصلة يف سياقات اجتماعية متنوعة.

يف عدة سياقات اجتماعية.استخدام اللغة والفهم العلمي والتكنولوجي .5

تعزيز الشمولية والعدالة والتنمية املستدامة بناًء على احرتام الدميقراطية..6

تعزيز التطور الشخصي وتنمية املهارات فوق املعرفية من أجل حياة جيدة..7

القدرة على مواجهة التحديات اليت يواجهها املتعلم يف املواقف احلياتية اليومية. تعزيز.8

األساسية للتعليم الكفايات

الكفايات اخلاصة )لكل صف دراسي أ. 

للمادة(

(مادة دراسية حبد ذاتها) العامةالكفايات ب.

(مجيع املواد الدراسية) األساسيةالكفايات جـ . 

أ

ب

ج

ـ
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من القرآن الكريم وتالوتها بطريقة صحيحة. حفظ سور.1

خالل الدروس والعرب املستفادة.إدراك وتبين توجيهات النصوص القرآنية من .2

تطوير مهارات التواصل من خالل االستماع إىل النصوص القرآنية وتالوتها..3

 

فهم وتطبيق قواعد إسالمية وأخالقية حمددة يف السلوك اليومي..1

من التعاليم اإلسالمية.اكتشاف اخلربات واملواقف احلياتية اليومية واملستوحاة .2

وفقا للقيم اإلسالمية. دينيةاملساهمة بفاعلية يف مشاريع ضمن اجملتمع لتطوير بيئة .3

ضمن سياقات متنوعة الكتشاف  واسرتاتيجياتنصوص  الستماع والتحدث باستخدام جمموعةا.1

الذات والعامل.

خمتلفة ضمن سياقات متنوعة الكتشاف  اسرتاتيجياتقراءة ومشاهدة جمموعة نصوص من خالل .2

الذات والعامل.

خمتلفة ضمن سياقات متنوعة  اسرتاتيجياتكتابة نصوص خمتلفة واستخدام مناذج مصورة وفق .3

الكتشاف الذات والعامل.

الدراسية للمواد العامة الكفايات

ملادة الدراسات القرآنية العامة الكفايات

ملادة الرتبية اإلسالمية العامة الكفايات

ملادة اللغة العربية العامة الكفايات
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 General Competences of English Language:
1. Listening to oral messages by means of different strategies in a

variety of contexts for effective comprehension. 

2. Speaking by using strategies of individual and interactive speech in
a variety of communicative contexts. 

3. Reading and viewing a range of texts by means of different
strategies in a variety of contexts. 

4. Writing a range of texts adapted to a variety of communicative
purposes. 

الرياضية يف مواقف متنوعة )العد واجلرب(. استخدام األعداد والبنى.1

أشكال هندسية يف البيئة احمليطة ويف سياقات رياضية مألوفة )اهلندسة  خواصاستكشاف .2

والقياسات(.

حتليل أمناط/ عالقات/ اجتاهات ميكن مالحظتها يف عمليات خمتلفة )األمناط والدوال(..3

يات رياضية )معاجلة البيانات والنمذجة(.البحث يف بيانات كمية ونوعية لدراسة عالقات وعمل.4

استخدام املنطق والتربير يف سياقات تواصل متنوعة )املنطق والتواصل(..5

األدوات   البحث عن الظواهر والعمليات والتغري يف الكائنات احلية واألشياء غري احلية  باستخدام.1

املناسبة والنماذج واحملاكاة والعروض.

تفسري وحتليل الصفات والسلوك والظواهر والعمليات يف األشياء احلية واألشياء غري احلية من خالل .2

املالحظة والتفسري املوجه.

الربط بني األفكار العلمية واحملاوالت مع العمليات التكنولوجية واملنتجات من أجل محاية ورفع .3

وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية واجملتمعية.

ملادة اللغة اإلجنليزية العامة الكفايات

ملادة الرياضيات العامة الكفايات

ملادة العلوم العامة الكفايات
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االجتماعية وطرق التفاعل الشخصي مع مواقف مألوفة. حتليل وتفسري البنى.1

.ائق والعمليات االجتماعية للحياة العامةاستكشاف احلق.2

وتطبيق القواعد والثوابت للعيش املشرتك يف اجملتمعات املختلفة. تبين.3

اختاذ قرارات بشمولية يف مواقف اجتماعية متنوعة..4

الوسائل الرقمية. بواسطةمعاجلة املعلومات لتحسني احلياة والتعلم .1

للتواصل وحل املشكالت يف احلياة اليومية.استخدام األجهزة الرقمية .2

حلياة أفضل. أنظمة ومنتجات ،تصميم مناذج رقمية.3

تعرف فوائد املهارات احلركية البدنية لتنمية وحتسني وتطوير األداء احلركي والصحة..1

البدنية  والقدرات من أجل حياة مثمرة يف جمتمع ممارسة املهارات احلركية لتطوير اللياقة .2

كوييت قوي وصحي.

املشاركة يف األنشطة الرياضية املتعددة من أجل حياة صحية سليمة..3

ملوسيقى وحتليلها من خالل البحث واالستماع ملؤلفات خمتلفة.يف اتعرف العناصر األساسية .1

التعبري الفين وتنمية املهارات  الصوتية أو اآللية لتنمية املوسيقية جمموعة من األعمال أداء.2

.ةاإلبداعي

التمييز واملقارنة بني املوسيقى التقليدية والكالسيكية واحلديثة من ثقافات خمتلفة .3

املوسيقي والوعي الثقايف. احلس الفين والتذوقلتنمية 

ملادة الدراسات االجتماعية العامة الكفايات

ملادة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات العامة الكفايات

ملادة الرتبية املوسيقية العامة الكفايات

والصحية ملادة الرتبية البدنية العامة الكفايات
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تعرف العناصر األساسية للفن يف سياقات خمتلفة وحتليلها..1

إنتاج أعمال فنية باستخدام العناصر األساسية للفن  وتقنياتها للتعبري عن اإلحساس .2

واخليال واإلبداع.

التمييز واملقارنة بني النتاجات الفنية من ثقافات كويتية، وإسالمية، وعاملية لتنمية .3

الثقايف.الوعي 

(( وخاصة مادة 2014لسنة  42الربط بني املفاهيم اخلاصة بقانون البيئة بني مواد قانون البيئة رقم )).1

ومواد الدراسات العملية بأقسامها )يرتك للتوجيه بناء املهارات املناسبة وما يرافقها من  19رقم

ن التنمية أنشطة( لفتح سقف اإلبداع والتفكري الالمنطي للتوجيه ورؤساء األقسام كنوع م

والتدريب على التطوير.

التمكن من املفاهيم واملهارات للمرحلة املتوسطة وإتقان أساليب البحث العلمي يف جماالت .2

التخصص.

األساسية ملهارات أشغال اإلبرة  إملام املتعلمة باألنسجة املختلفة وأنواع املالبس و املفاهيم.1

واحلياكة ومهارات التفصيل واخلياطة.

غرس املبادئ والقيم االجتماعية اليت توجه سلوك املتعلمات وكيفية إدارة مواردها وتنمية .2

املهارات الفكرية بإتباع التخطيط اجليد وتوجيه املتعلمات حنو ترشيد االستهالك.

يف بالبيئة احمللية وتشجيع العمل التطوعي  الهتمامااحلرص على تشجيع املتعلمات حنو .3

احملافظة عليها وتطويرها وتعزيز اجلانب الوطين.

تعريف املتعلمة حبقوقها وواجباتها جتاه أسرتها وجمتمعها وتناول قضاياها لتحقيق أهدافها .4

والتعرف على مراحل النمو اإلنساني.

ذية وتنمية مهارات املتعلمات الفكرية تزويد املتعلمة باملفاهيم العامة للغذاء والتغ.5

واملكونات املختلفة لألغذية ومبادئ التخطيط والعلمية يف جمال أساسيات التغذية 

الغذائي الصحي السليم.

الرتبية الفنيةملادة  العامة الكفايات

ملادة االقتصاد املنزيل العامة الكفايات

ملادة الدراسات العملية العامة الكفايات
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ُتمثل حلقة أدنى من الكفايات العامة أي املراحل الكامنة يف تطوير الكفايات 

العامة.

أقسام فرعية من الكفايات العامة احملددة، ومرحلة من الكفايات اخلاصة هي 

مراحل اكتسابها.

ها وتطويرها لدى املتعلمني خالل العام الدراسي يتم تنظيم الكفايات اخلاصة وبناؤ

ضمن اخلطة الدراسية لكل مادة دراسية.

يشري املنهج الوطين إىل نوعني من املعايري:

معايري املنهج..1

معايري األداء..2

املعايري يف املنهج القائم على الكفايات

معايري األداء

مستوى اجلودة يف حتقيق الكفايات 

العامة يف نهاية كل مرحلة دراسية

معايري املنهج

مستوى اجلودة يف حتقيق الكفايات 

اخلاصة يف نهاية كل صف دراسي

اخلاصة الكفايات

املعايري وفق املنهج الوطني
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 الباب الثاني 

 اخلطة الدراسية

 للمرحلة املتوسطة
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.املتوسطة لمرحلةل الدراسية اخلطة: (1مادة )

التاسعالثامنالسابعالسادساملادة

 1 1 1 1الكريم القرآن

2222اإلسالمية الرتبية

6666العربية اللغة

6666االجنليزية اللغة

5555الرياضيات

4444العلوم

 2 2 2 2االجتماعيات

2222احلاسب اآللي

2222البدنية الرتبية

2222بنني -الفنية الرتبية

1111بنات -الفنية الرتبية

1111املوسيقية الرتبية

2222)بنات ( االقتصاد املنزلي

2222بنني )وكهرباء ديكور( عملية دراسات

1111بنات ) وكهرباء ديكور (عملية دراسات

35353535اجملموع

للمرحلة املتوسطة الدراسية اخلطة

مالحظة:

( حصص دراسية ملدارس البنات والبنني طوال األسبوع.7اليوم الدراسي ).1

مادتي الدراسات العملية والرتبية الفنية يف مدارس البنات فقط على أن يكون لكل يتم التبادل بني .2

مادة فصل دراسي واحد.

يتضمن اإلعداد الذهين والكتابي للمادة جانب من جوانب جماالت تأصيل القيم يف كل حصة..3
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:(2مادة )

تقسيم العام الدراسي كاآلتي:( على 2تنص املادة )

يقسم العام الدراسي إىل فصلني دراسيني:

الفصل الدراسي األول:.1

من بداية العام الدراسي إىل بداية إجازة منتصف العام الدراسي.

الفصل الدراسي الثاني:.2

إجازة منتصف العام إىل نهاية العام الدراسي. انتهاءيبدأ بعد 

تقسيم العام الدراسي
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.  هوأعمال أخالقه يف سلمآله وو عليه اهلل صلى حممد بالنيب االقتداء .1

 . الطلبة نفوس يف به واالعتزاز الوطن حب تعزيز .2

 شخصية بناء يف يسهم زًا تربويًا واجتماعيًا وثقافيًامرك بوصفها املدرسة دور تأكيد .3

. البالد مستقبل بناء يف للمشاركة وإعداده الفرد

اجملتمع. أفراد اجلماعية بني الفردية العالقات أواصر توثيق .4

.حياتنا يف اإلسالمي الدين دور تعميق .5

 والعدالة املساواة دعائم وترسيخ أشكاله جبميع والتعصب العنف لنبذ الدعوة .6

. اجملتمع يف والتسامح

 ين اآلخر آراء تقبل مع األفكار ، ومناقشة، واقرتاح(طرح) يف االعتدال إىل امليل .7

.صدر بسعة

. احلديث أثناء اللغوية واملرونة الطالقة أساليب تعميق .8

 البيئة محاية على يساعد وتنفيذها والتشريعات القوانني احرتام أن على التأكيد .9

 . التلوث من

 التقدم يف يسهم مبا االجتماعية اجملاالت خمتلف يف التطوعي العمل تشجيع.10

.للمجتمع احلضاري

. اإلنسان حقوق على احلرص.11

واإلسراف. العبث من وصيانتها العامة املمتلكات على احملافظة إىل الدعوة .12

مالحظات  عامة:

.حصة واحدة ملدارس البنني  من بداًل مادة الرتبية الفنية تصبح حصتني .1

.حصة واحدة ملدارس البنات  منبداًل تصبح حصتني)بنات ( االقتصاد املنزليمادة .2

كتأصيل قيم وتدرس يف بداية  نفسها مادة مهارات احلياة توزع جماالتها على املواد.3

.كل حصة

العامة لتأصيل القيم الكفايات
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الفصل األولالصفوف

الصف السادس
الالعنف والتحكم بالذات

الرتبية اإلسالمية

التوعية البيئية

العلوم

السابعالصف 

احلوار والتواصل مع اآلخرين

اللغة اإلجنليزية

ثقافة التسامح والسالم

الرتبية اإلسالمية

الصف الثامن

العمل التطوعي

 الدراسات العملية

االقتصاد املنزلي )بنات(

الرتبية البدنية ) بنني (

الدستور واالنتخابات

االجتماعيات

الصف التاسع
التخطيط املهين

االجتماعيات

التفكري الناقد

اللغة العربية

الفصل الثانيالصفوف

الصف السادس
القيادة والعمل التعاوني

االجتماعيات

احلفاظ على املمتلكات

الرتبية البدنية

الصف السابع

التوعية املرورية

االقتصاد املنزلي )بنات(

الرتبية البدنية ) بنني (

إدارة األموال

الرياضيات

الصف الثامن

الوسطية واالعتدال

الرتبية اإلسالمية

التوعية اإلعالمية

اللغة العربية

الصف التاسع

مواجهة األزمات

والكوارث الطبيعية

العلوم

بناء الشخصية

االجتماعيات

:توزيع جماالت تأصيل القيم يف كل فصل دراسي على النحو التايل
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املادة الدراسية

الصفوف

التاسعالثامنالسابعالسادس

اإلسالميةالرتبية 

الالعنف 

والتحكم 

بالذات

ثقافة التسامح 

والسالم

الوسطية 

واالعتدال

التفكري الناقدالتوعية اإلعالميةاللغة العربية

اللغة اإلجنليزية

احلوار 

والتواصل مع 

اآلخرين

إدارة األموالالرياضيات

التوعية البيئيةالعلوم

مواجهة األزمات 

والكوارث 

الطبيعية

االجتماعيات

القيادة والعمل 

التعاوني

الدستور 

واالنتخابات

 بناء الشخصية

 التخطيط املهين

الدراسات العملية )بنات(

التوعية 

املرورية

العمل التطوعي

االقتصاد املنزلي )بنات(

الرتبية البدنية
احلفاظ على 

املمتلكات

التوعية 

املرورية

) بنني ( 

التطوعيالعمل 

) بنني (

جماالت تأصيل القيم موزعة على املواد
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تنص على توزيع درجات املواد الدراسية لكل فصل دراسي.: (3مادة )

الصغرى النهاياتالكربى النهاياتاملادة الدراسيةم

10050القرآن الكريم1

10050اإلسالمية الرتبية2

10050العربية اللغة3

10050االجنليزية اللغة4

10050الرياضيات5

10050العلوم6

10050االجتماعيات7

10050احلاسب اآللي8

10050البدنية الرتبية9

900450اجملموع

---100الفنية الرتبية10

---100املوسيقية الرتبية11

---100)بنات ( االقتصاد املنزلي12

--- 100 ) وكهرباء ديكور (عملية دراسات13

مالحظة:

( درجة.100لنهايات الكربى جلميع اجملاالت الدراسية النظرية والعملية )ا

وضع يف بطاقة الطالب بتقدير لفظي.املواد اليت ليس هلا نهايات صغرى ت

توزيع درجات املواد الدراسية لكل فصل دراسي

الصف: السادس والسابع والثامن والتاسع
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بطاقة درجات الطالب

املادة الدراسية

الدرجاتالنهايات

مالحظات

باحلروفباألرقامالصغرىالكربى

10050القرآن الكريم

10050اإلسالمية الرتبية

10050العربية اللغة

10050جنليزيةاإل اللغة

10050الرياضيات

10050العلوم

10050االجتماعيات

10050احلاسب اآللي

10050البدنية الرتبية

900450اجملموع

نتيجة الطالب

ناجح

راسب

له دور ثاٍن

%النسبة  املئوية

تقدير لفظي---100الفنية الرتبية

تقدير لفظي---100املوسيقية الرتبية

تقدير لفظي---100 )بنات ( االقتصاد املنزلي

تقدير لفظي--- 100 ) وكهرباء ديكور (عملية دراسات

 

الغياب
بعذر مقبول

بعذر غري مقبول

مدير املدرسةاسم معلم الفصل/      التوقيع

اخلتمالتوقيع    اسم املراجع/

2017/ 2016العام الدراسي 

الصف / الشعبة

وزارة            الرتبية

منطقة        التعليمية

..................................................مدرسة 

اسم الطالب/
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الفصل الدراسي األول والثاني نهاية امتحان يف اإلجابة لزمن الزمنية الفرتة :

ذات النهايات  املواد هي المتحاناتها زمنية فرتة حتديد تتطلب اليت الدراسية اجملاالت

 جنليزية،اإل اللغة العربية، اللغة اإلسالمية، الرتبية الكريم، القرآن) الصغرى

.(، الرتبية البدنية احلاسوب االجتماعيات، العلوم، الرياضيات،

:نهاية الفصل الدراسي يف مادة كل المتحان اإلجابة زمن يبني التالي واجلدول

املادة الدراسية

زمن اختبار

نهاية الفصل الدراسي األول 

والثاني

زمن اختبار

الدور الثاني

القرآن الكريم
شفوي اختبار

حتدد موعده إدارة املدرسة

شفوي اختبار

حتدد موعده إدارة املدرسة

ساعة ونصفساعة ونصفاإلسالمية الرتبية

ساعتان ونصفساعتان ونصفالعربية اللغة

ساعتانساعتاناالجنليزية اللغة

ساعتانساعتانالرياضيات

ساعتانساعتانالعلوم

ساعة وربعساعة وربعاالجتماعيات

احلاسب اآللي

عملي اختبار

حتدد موعده إدارة املدرسة

عملي اختبار

حتدد موعده إدارة املدرسة

الرتبية البدنية

عملي اختبار

حتدد موعده إدارة املدرسة

عملي اختبار

حتدد موعده إدارة املدرسة

مالحظة:

( دقيقة على الوقت األصلي لزمن االختبار لتوزيع أوراق15يضاف ) .االختبار على الطالب

 دقيقة  30طالب احلاالت اخلاصة والذي لديهم قرار بقراءة االمتحان هلم يف جلنة خاصة يضاف هلم

على الوقت األصلي.
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 الباب الثالث

 

 : فلسفة نظام التقويم وأهدافه.أوالً 

 : نظام التقويم وفق املنهج الوطين.ثانياً 

 : قواعد الغياب خالل التقييم.ثالثاً 

 اآللي. الرتحيل: نظام رابعاً 

 الثاني.: تقييم الدور خامساً 

 . سادساً : أحكام عامة
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من  قياس معايري الكفايات أساس ج الوطين علىبنى نظام التقويم وفق املنهُي

هدف إىل قياس ، وتاملستمر الشامل املوجهة حنو التعلم يخالل عملية التقويم الصف

وثائق املنهج  هاتاخلاصة تدرجييا كما حدد م نتائج املتعلم يف حتقيق الكفاياتتقد

 ايري وفق املنهج الوطينأن املعب علمًا ،أو الرسوب فقطنجاح التحديد وليس ل ،واملعايري

األداء(.معيار و )معيار املنهج ، ننوعا

ق تقويم الصفي املستمر لتحديد مدى حتقاليقاس من خالل و :معيار املنهج :أواًل

التقييم وي ئويشتمل على التقييم البنا ،اخلاصة للمواد الدراسية الكفايات

.النهائي ملعايري املنهج لكل مادة دراسية

 تقدم لعملية مستمرة تهدف إىل تقديم التغذية الراجعة  هو البنائي:التقييم

من  وحتفيز ه ،ني أدائهلتحس ،هذاتــته بـــثقاعدته على تطوير ـــومس ،املتعلم

.أفضل لمأجل تع

نتائج قياس  إىلمية تهدف حدة تعل: عملية تتم يف نهاية كل والتقييم النهائي

.م واالجتاهاتالقيو ،املهاراتو ،اكتساب املتعلم للمعلومات

-:املنهج التالية تقويم الصفي املستمر على وثائقاليعتمد املعلم يف 

منهج ومعايري املادة الدراسية.

التقييم القائمة على املادة الدراسية أدلة.

 التعلم وخطة وحدةاخلطة السنوية.

قياس  إىلويهدف  ،من خالل التقييم النهائي يف نهاية املرحلة يقاسو :معيار األداء :ثانيًا

.املتعلم لدىمدى حتقيق الكفايات العامة للمواد الدراسية 

فلسفةًنظامًالتقويمًوأهدافً:أولاً
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:(4مادة )

 ،يئالتقييم البنا)اخلاصة لكل مادة دراسية  الكفاياتقيم املتعلم مبعايري ُي.1

.دراسي(  يف كل فصل التقييم النهائي

.اخلاصة لكل مادة دراسية الكفاياتشرتط اجتياز املتعلم ملعايري ُي .2

يف كل  نهاية العام الدراسي (درجة 50) الصغرىحصول املتعلم على النهاية .3

.للصف الذي يليه مادة علمية شرط أساسي النتقاله

الصف السادس والسابع والثامن:.4

 األول والثانينيدراسيالفصلني الحتتسب درجة نهاية العام معدل :.

 ثالث اخلاصة ل الكفاياتملعايري  ضعيفاملتعلم الذي حصل على تقدير

.الدور الثانيضع لتقييم مواد دراسية على األكثر خي

:لصف التاسعا.5

نهاية العام  املتوسطةملعايري أداء املرحلة  ًاإضافيًا يطبق على املتعلم تقييم

.الدراسي

(.جةدر100)التقييم من  تكون درجة

  األول نيلدراسيفصلني االمن معدل  (%70)حتتسب نهاية العام بنسبة :

األداء. معايري من تقييم(% 30)هلا نسبة  ًامضاف والثاني

الجتياز  ًاأساسي ًااألداء شرطاملنهج و عترب حضور املتعلم لتقييم معايريُي

.املرحلة

ورصد النتائج يف  ،الكنرتول يف تطبيق تقييم معايري األداء ُتتبع آلية

.الدور الثانيوالدور األول 

دراسية ثالث مواد ملعدل نهاية العام ل ضعيف يٍراملتعلم الذي حصل على تقد

.على األكثر خيضع لتقييم الدور الثاني

نظامًالتقويمًوفقًاملنهجًالوطنيً:ثانياًا

نظامًالتقويمقواعدًعامةًل
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الجتياز  ًاأساسي ًاالفصل الدراسي الثاني شرطنهاية  امتحانيعترب حضور املتعلم .6

.العام الدراسي

إىل الصف الذي يليه بعد حصوله على درجة النهاية  ينقل املتعلم من الصف.7

.جلميع املواد الدراسية العلمية الصغرى

جة النهاية درعن  أكثر أومواد دراسية  أربعته يف تقل درجاملتعلم الذي .8

.إلعادةملعدل العام الدراسي يبقى ل الصغرى

:(5مادة )

دخول الدور حيق له طوال العام الدراسي  بعذر(غياب مستمر ) املتعلم املتغيب.1

.الثاني يف مجيع املواد

.يعترب راسبًا ويبقى لإلعادة املتعلم املتغيب )بدون عذر( طوال العام الدراسي.2

 التقييم البنائي)الفصل الدراسي إذا تغيب عن عن  ًايعترب املتعلم متغيب.3

(:والتقييم النهائي

حتتسب له  (قبولم عن الفصل الدراسي األول كاماًل)بعذر  املتعلم املتغيبأ.

.(نهج كاماًلامل) رب مبنهج الفصلنيتوخي ،درجة نهاية العام الدراسي

رصد ُي (بدون عذر مقبول)املتعلم املتغيب عن الفصل الدراسي األول كاماًل ب.

نهاية العام الدراسي مبعدل درجة الفصلني.  درجةوحتتسب له  رله صف

نظامًالتقويمًوفقًاملنهجًالوطنيً:ثانياًا

نظامًالتقويمتابع:ًقواعدًعامةًل
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:الغياب بعذر مقبول (6مادة )

حلاالت التاليةا مقبول يف الطالب بعذر غياب يعترب :احلاالت املستثناة: 

املستعصية  األمراضوالسريرية والطارئة واحلاالت املرضية املفاجئة 

 أن يكون الطالب مرافقًا العالج باخلارج للمتعلم أو أو املزمنة واملومسية

.والديه بغرض العالج باخلارجألحد 

نظامًالتقويمًوفقًاملنهجًالوطنيً:ثانياًا

لنظامًالتقويمتابع:ًقواعدًعامةً
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:(7مادة )

:ما يلي وفققيم املتعلم يف الفصل الدراسي الواحد ُي

.لكل مادة دراسيةدرجة(  100) اجملموع النهائي من.1

:لكل مادة دراسية إىلدرجة(  100)قسم ت.2

.تقييم نهائي( %60و ) ،تقييم بنائي %( 40)

2X3+ ئياوية للتقييم البنالنسبة املئX  أجزاء 5=لتقييم النهائي ل املئويةالنسب

40%

60%

أنواع التقييم الصفي المستمر

التقييم البنائي

التقييم النهائي

نظامًالتقويمًوفقًاملنهجًالوطنيً:ثانياًا

نظامًالتقويمتابع:ًقواعدًعامةًل
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:(8مادة )

:يشمل (% 40) التقييم البنائي.1

 اجتاهات وترابط ما بني املادة  ،، قيممهارات ،معلومات)معايري املنهج

.(35)جدول مرفق صفحة  لكل مادة دراسية (الدراسية

جوانب التعلم الواردة يف معايري املنهج يف يلتزم املعلم بتقديم مجيع : مالحظة

.احلصة الدراسية

:يشمل (% 60) التقييم النهائي.2

ميةخلاصة املتضمنة الوحدات التعلمعايري املنهج للكفايات ا.

حيث ية للمواد الدراسية جيه الفنايتم إعداد التقييم من قبل التو

.للفصلني الدراسيني على مستوى املنطقة ًايكون التقييم موحد

الفنية جيهايتم حتديد زمن التقييم عن طريق التو.

تابعة تابي من قبل قسم املادة العلمية مبيتم تصحيح التقييم الك

.رئيس القسم

 للصف التاسع بامتحان واحدمعايري األداء و معايري املنهج امتحانيتم وضع.

:اتمالحظ

يف مادة القرآن الكريم. ًايقيم املتعلم شفهي

البدنية يكون عمليًاالرتبية و تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات مادة  امتحان.

الختبار العمليت التقييم النهائي ملادة العلوم لستقطع جزء من درجاُي.

التقويم الدراسيقرار ل ريري طبقًاق التقييم التحالشفهي والعملي يسب التقييم.

نظامًالتقويمًوفقًاملنهجًالوطنيً:ثانياًا

درجاتًالتقويمتوزيعً

% )الصف التاسع(60التقييم النهائي  =معايري األداء   +

امتحان معايري املنهج

)التقييم النهائي(
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.اجلدول التوضيحي لتقسيم الدرجات الكلية لكل جمال دراسي

درجة( 100تقييم معايري املنهج )

الدراسيالفصل 

صفي املستمرالتقييم ال

التقييم النهائيالتقييم البنائي

%60%40الفصل األول

%60%40الفصل الثاني

:(9مادة )

حتتسب درجات اجملاالت العلمية ضمن التقدير العام للمتعلم لكل فصل دراسي..1

–اللغــة االيليزيــة  –اللغــة العربيــة  –الرتبيــة االســالمية  –الدراســات القرآنيــة 

.الرتبية البدنية –احلاسب اآللي  - االجتماعيات –العلوم  –الرياضيات 

ضمن التقدير العام للمتعلم لكل فصل دراسي. العمليةال حتتسب درجات اجملاالت .2

.االقتصاد املنزلي )للبنات( –الدراسات العملية  –الرتبية الفنية–الرتبية موسيقية 

توزيعًدرجاتًالتقييمًللمرحلةًاملتوسطة

نظامًالتقويمًوفقًاملنهجًالوطنيً:ثانياًا
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البنائي والتقييم النهائي التقييم جدول توضيحي  خلصائص

درجة( 100تقييم معايري املنهج )

صفي املستمرالتقييم ال

%60التقييم النهائي %40التقييم البنائي 

النهائي على تطوير الكفايات التقييمُيركز 

اخلاصة ويطبق بصورة مستمرة يف الوحدات 

بفرتات حمددة للفصل الدراسي الواحد  التعلمية

خالل العام الدراسي.

 على األقل )معلومات، وُيقاس معيار املنهج مرتني

مهارات، قيم/ اجتاهات وترابط بني اجملاالت 

الدراسية( لكل جمال دراسي.

-مثل:من  عن طريق أساليب خمتلفة

التفاعل الشفهي

اجلهد الذاتي

أوراق العمل

 التقدميية.العروض

 تحدث.الوقفة

.اختبارات قصرية أثناء احلصص

يلتزم التوجيه الفين العام لكل جمال  -:مالحظة

دراسي بتحديد الكفايات اخلاصة الواردة 

.حسب املادة يف الفصل الدراسي الواحد

خلاصةُيركز التقييم النهائي على تطور الكفايات ا

فصل ال نهاية مية يفوُيطبق بنهاية كل وحدة تعل

الدراسي الواحد خالل العام الدراسي.

وُيقاس معيار املنهج للكفايات اخلاصة الواردة بكل 

-عن طريق: تعلميةوحدة 

.تقييم كتابي

مشاريع عملية.

-يلتزم التوجيه الفين العام لكل جمال دراسي بـ: -:مالحظة

 الواردة يف كل فصل  التعلميةحتديد الوحدات

دراسي وربطها بعدد التقييمات النهائية بالفصل 

الدراسي الواحد.

 التقييم النهائي لكل وحدة تعلمية  طرأ  وضع

بالفصل الدراسي الواحد.

-البنائي لتطوير وإعداد خطط فردية وبرامج: التقييمييم النهائي يدعم التق

.للمتعلم الفائق

.للمتعلم املتوسط األداء

.للمتعلم  املتعثر لتحسني حتقيق الكفايات

توزيعًدرجاتًالتقييمً:تابع
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ـ  مسـتويات مـن األداء يف    ةيستند نظام رصد الدرجات يف التقويم الصفي إىل مخس

ــ   سـتويات الوســطى  امل ةالثــنهج ويـتم رصــد نتـائج الـتعلم يف ث   حتصـيل معـايري امل

ــدا  3،2،1) ــي ع ــدير اللفظ ــالل التق ــن خ ــعيف( ( م ــاز، الض ــادرة )املمت ــاالت الن  احل

-:كالتالي

( حقق مستوى متميز4ممتاز )من األداء. ًانقاط

( حقق مستوى عالي3جيد جدًا )من األداء. ًانقاط

من األداء. ًا( حقق مستوى متوسطجيد )نقطتان

( حقق احلد األدنى من مستوى األداء.مقبول )نقطة

من مستوى األداء.نقاط( مل حيقق احلد األدنى  ضعيف )ال

Mark Description Mark (Symbol)النقاط

ممتاز4

جيد جدا3

جيد2

مقبول1

ضعيف0

نظامًالرصدًيفًالتقويمًالصفي
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-البنائي للفصل الدراسي الواحد: التقييمآلية احتساب درجة 

 البنائي كما هو موضح  التقييماملتعلم يف ُتجمع النقاط اليت حصل عليها

يف جدول سجل التحصيل للتقويم البنائي.

 يتم حتويل جمموع معدل النقاط اليت حصل عليها املتعلم آليًا إىل درجات

-يف سجل الطالب وفق املعادلة التالية:

-مالحظة:

 (4.متثل احلد األقصى من نقاط مستويات التقييم )

.خيتلف عدد الكفايات حسب اجملال الدراسي

ميع املعادالت للحاالت السابقة يف سجل الطالب. يعمل جب

-:آلية عمل املعلم بسجل حتصيل التقييم البنائي وطريقة تطبيق اجلدول

.حتديد عدد الكفايات العامة حبسب املادة الدراسية

.حتديد معايري املنهج املرتبطة بالكفايات اخلاصة لكل كفاية عامة

 مستمرة وحتديد األيام اليت مت قياس متابعة قياس معيار املنهج بصورة

املعيار بها.

 كما هو موضح احتساب معدل جمموع  النقاط لكل كفاية عامة

باجلدول.

آليةًقياسًمعايريًاملنهجًيفًالتقييمًالصفيًواحتسابًالدرجةً:تابع

البنائيًالتقييماحتسابًدرجةً

درجة التقييم البنائي 

 للمجال الدراسي

مجموع معدل النقاط التي حصل عليها المتعلم

x 4عدد الكفايات في الفصل الدراسي الواحد 
X  40 =
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..............................................................................   الصف: .........../.........اسم املتعلم: 

مستوى األداء

و.ت

(1)

و.ت

(2)

و.ت

(3)

و.ت

(4)

و.ت

جمموع (5)

النقاط اليوم /

التاريخ

اليوم /

التاريخ

اليوم /

التاريخ

اليوم /

التاريخ

اليوم /

التاريخ

4-  -  -

36

24

11

0-  -  -

اخلاصة املرتبطة باحملتوىو.ت تعين وحدة تعلمية )الوحدة التعلمية تضم عدد من الكفايات 

العلمي(.

نقطة 11

 التعلميةجدول توضيحي آللية رصد نتيجة التقييم النهائي ملعايري املنهج الواردة يف الوحدات 

اليت درسها املتعلم حسب كل جمال دراسي.

-تطبيق اجلدول: طريقة

.حتديد عدد الوحدات التعلمية حسب اجملال الدراسي

.قياس معايري املنهج للوحدات التعلمية مرة واحدة فقط

 تقييم كتابي/ مشروع  طريقدرجات عن  10تقاس كل وحدة تعلمية من(

عملي(.

:ُتعادل درجة التقييم كالتالي-

درجة املتعلمالنقاط

9 – 10نقاط 4
8–8.9نقاط 3
7–7.9نقاط 2
5– 6.9نقاط 1
0 –4.9نقاط 0

قياسًمعايريًاملنهجًللتقييمًالنهائيًسجلًالتحصيل

آليةًقياسًمعايريًاملنهجًيفًالتقييمًالصفيًواحتسابًالدرجةً:تابع
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-آلية احتساب درجة التقييم النهائي للفصل الدراسي الواحد:

 ُتجمع النقاط اليت حصل عليها املتعلم يف التقييم النهائي كما هو موضح

يف جدول سجل التحصيل للتقييم النهائي.

 يتم حتويل جمموع النقاط اليت حصل عليها املتعلم آليًا إىل درجات يف

-سجل الطالب وفق املعادلة التالية:

( متثل احلد األقصى من نقاط مستويات التقييم.4) -مالحظة:

حسب اجملال الدراسي. الوحدات التعلميةخيتلف عدد 

آليةًقياسًمعايريًاملنهجًيفًالتقييمًالصفيًواحتسابًالدرجةً:تابع

احتسابًدرجةًالتقييمًالنهائي

درجة التقييم النهائي 

 للمجال الدراسي

مجموع النقاط التي حصل عليها المتعلم

x 4عدد الوحدات التعلمية في الفصل الدراسي الواحد 
X  60 =

38



 

-آلية احتساب درجة املتعلم يف اجملال الدراسي لكل فصل دراسي:-1

 البنائي والتقييم  التقييمُتجمع الدرجات اليت حصل عليها املتعلم يف

النهائي.

االت الدراسية من بعض اجمل اجملموع االعتباري للمتعلم امُلعفىاحتساب -2

-كما يلي: ةلكل جمال على حد

-كل فصل دراسي:آلية احتساب النسبة املئوية للمتعلم نهاية -3

-حتسب النسبة املئوية للمتعلم نهاية الفصل الدراسي على النحو التالي:

درجة المتعلم نهاية الفصل 

الدراسي لكل مجال دراسي
درجة التقييم النهائي درجة التقييم البنائي + 

=

المجموع الكلي لدرجات النهاية الكبرى xالمجموع الفعلي للدرجات التي حصل عليها المتعلم 

النهاية الكبرى للمجال الُمعفى منه –المجموع الكلي للنهايات الكبرى 

المجموع الكلي الذي حصل علية المتعلم في المجاالت ذوات النهايات الصغرى

المجموع الكلي للنهايات الكبرى لتلك المجاالت
X 100

آليةًقياسًمعايريًاملنهجًيفًالتقييمًالصفيًواحتسابًالدرجةً:تابع

الفصلًالدراسي
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 :(10مادة )

 

 -( على احتساب معدل آخر العام كالتالي:10تنص املادة )

 

نهاية العام للفصلني الدراسيني لكل مادة دراسية:.1

 

 

 

لكل مادة دراسية علمية يتم نهاية العام الدراسي )للصف التاسع فقط( .2

احتساب املعادلة التالية بعد:

 

 تطبيق البند السابق.  -

 تقييم معايري األداء للمرحة املتوسطة. -

 

 

 

 

 -:مالحظة

 معايري األداء للصف التاسع بامتحان واحد.و معايري املنهج  امتحانيتم وضع 

.يعمل جبميع املعادالت للحاالت السابقة يف سجل الطالب 

 

 

احتسابًدرجاتًالتقويمً)معدلًآخرًالعام(

درجة المادة الدراسية في 

درجة( 100الفصل األول )

2

درجة المادة نهاية 

العام الدراسي

معدل درجة الفصلين 

 X 70الدراسيين 

100100

درجة المادة الدراسية في 

درجة( 100الفصل الثاني )
+

=

درجة تقييم معايير 

درجة المتعلم النهائية  X 30األداء 

+= لكل مادة دراسية
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آليًا يف سجل  معادلة جمموع الدرجات اليت حيصل عليها املتعلم إىل تقدير لفظي

-:الطالب كما يلي 

.اجملاالت الدراسية

.الفصل الدراسي

.نهاية العام

فئات النسب املئويةالتقدير

90–100ممتاز

80–89جيد جدًا

70–79جيد

50–69مقبول

0 –49ضعيف

التقديرًاللفظي

آليةًقياسًمعايريًاملنهجًيفًالتقييمًالصفيًواحتسابًالدرجةً:تابع
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:(11)مادة 

:(بعذر مقبول)غياب املتعلم   -أ

:(% 40)ي ئالتقييم البنا عن غياب.1

 درحة التقييم النهائي للفصل الدراسي األول، حبيث تضاف درجة التقييم البنائي إىل

درجة للفصل الدراسي األول. (100)تصبح درجة التقييم النهائي 

:(% 60)غياب عن التقييم النهائي .2

نهاية الفصل الدراسي الثاني. ميتحن باملنهج كاماًل

.(لنهائياالتقييم  ،يئالتقييم البنا)كاماًل األول غياب عن الفصل الدراسي.3

نهاية الفصل الدراسي الثاني. ميتحن باملنهج كاماًل

:(بدون عذر)املتعلم  غياب  -ب 

%40ي ئعن التقييم البناغياب .1

 ًا يف الفصل الدراسي األول.البنائي صفر التقييمتكون درجته يف

%60ب عن التقييم النهائي غيا.2

وحيتفظ  النهائي للفصل الدراسي األول التقييميف  ًاتكون درجته صفر

.بدرجة األعمال فقط

(التقييم النهائي لبنائي،التقييم ا)كاماًل األول الدراسيغياب عن الفصل .3

 ًاالبنائي والنهائي للفصل الدراسي األول صفر التقييمتكون درجته يف.

-:مالحظة

 لحاالت السابقة يف سجل الطالب. ل يعمل جبميع املعادالت

 تقوم إدارة املدرسة بإخطار قسم االمتحانات وشئون الطلبة باملنطقة التعليمية

.كاماًلبأعداد الطالب الذين حيق هلم دخول امتحان املنهج 

الفصلًالدراسيًاألولًجلميعًالصفوف

: قواعدًالغيابًخاللًالتقييم ثالثاا

42



 

 

 

 

 :(بعذر مقبول)غياب املتعلم   -أ 

:%(40)البنائيغياب عن التقييم .1

 ،تضاف درجة التقييم البنائي إىل درحة التقييم النهائي للفصل الدراسي الثاني

 درجة للفصل الدراسي الثاني. (100)حبيث تصبح درجة التقييم النهائي 

 :(% 60)غياب عن التقييم النهائي .2

بالدور الثاني. ميتحن باملنهج كاماًل 

 :لنهائي(اكاماًل )التقييم البنائي، التقييم  الثاني غياب عن الفصل الدراسي.3

بالدور الثاني. ميتحن باملنهج كاماًل

 :غياب املتعلم )بدون عذر مقبول(  -ب 

 (:% 40ي )ئغياب عن التقييم البنا.1

البنائي للفصل الدراسي الثاني التقييمب ًاتكون درجته صفر. 

 %(: 60غياب عن التقييم النهائي ).2

 الثانيالدراسي  لفصلل بالتقييم النهائيتكون درجته صفرًا.

بالدور الثاني.ميتحن باملنهج كاماًل  

 :كاماًل )التقييم البنائي، التقييم النهائي( الثاني الدراسيغياب عن الفصل .3

الثاني الدراسي النهائي للفصلالبنائي و التقييميف  ًاتكون درجته صفر.

بالدور الثاني.ميتحن باملنهج كاماًل 

 -:مالحظة

 لحاالت السابقة يف سجل الطالب. ل يعمل جبميع املعادالت 

 تقوم إدارة املدرسة بإخطار قسم االمتحانات وشئون الطلبة باملنطقة التعليمية

.كاماًلبأعداد الطالب الذين حيق هلم دخول امتحان املنهج 

الفصلًالدراسيًالثانيًجلميعًالصفوف

قواعدًالغيابًخاللًالتقييم تابع:
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:غياب املتعلم )بعذر مقبول(  -أ

وعن  كاماًل )التقييم البنائي، التقييم النهائي( األول الدراسيغياب عن الفصل .1

:التقييم البنائي للفصل الدراسي الثاني

الثاني.نهاية الفصل الدراسي  ( درجة100 ومن )ميتحن باملنهج كاماًل

التقييم النهائي للفصل الدراسي األول وعن التقييم البنائي للفصل غياب عن .2

:الدراسي الثاني

نهاية الفصل الدراسي الثاني. ميتحن باملنهج كاماًل

التقييم البنائي للفصل الدراسي األول والثاني:غياب عن .3

 تضاف درجة التقييم البنائي إىل درجة التقييم النهائي، حبيث تصبح درجة

درجة للفصل الدراسي الواحد. (100)التقييم النهائي من 

وعن التقييم البنائي  للفصل الدراسي األول والثاني النهائيالتقييم  غياب عن.4

:للفصل الدراسي الثاني

بالدور الثاني. ميتحن باملنهج كاماًل

كاماًل )التقييم البنائي، التقييم النهائي(: العام الدراسي غياب عن.5

( درجة.100بالدور الثاني ومن ) ميتحن باملنهج كاماًل

الفصلنيًالدراسيني:ًاألولًوالثانيًجلميعًالصفوفاحلالتًاملشرتكةًبنيً

قواعدًالغيابًخاللًالتقييم تابع:
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:مقبول(غري غياب املتعلم )بعذر ب ـ 

الدراسي األول كاماًل )التقييم البنائي، التقييم النهائي( وعن غياب عن الفصل . 1

الثاني:التقييم البنائي للفصل الدراسي 

للفصل الدراسي األول والثاني. البنائي التقييميف  ًاتكون درجته صفر

لفصل الدراسي األول.ل النهائي التقييم يف ًاكون درجته صفرت

غياب عن التقييم النهائي للفصل الدراسي األول وعن التقييم البنائي للفصل . 2

الدراسي الثاني:

األول الدراسي النهائي للفصل التقييميف  ًاتكون درجته صفر.

الثاني الدراسي البنائي للفصل التقييميف  ًاتكون درجته صفر.

:ني الدراسي نيغياب عن التقييم البنائي للفصل. 3

نيالدراسي نيللفصلالبنائي  التقييميف  ًاتكون درجته صفر.

للفصل وعن التقييم البنائي ني الدراسي نيللفصلالتقييم النهائي  غياب عن. 4

الدراسي الثاني:

األول.الدراسي النهائي للفصل  التقييميف  ًاتكون درجته صفر

الثاني الدراسي  للفصل والنهائي البنائي التقييميف  ًاتكون درجته صفر.

بالدور الثاني.ميتحن باملنهج كاماًل 

غياب عن العام الدراسي كاماًل )التقييم البنائي، التقييم النهائي(:. 5

 األول الدراسي النهائي للفصلالبنائي و التقييميف  ًادرجته صفرتكون.

الثاني الدراسي للفصل والنهائي البنائي التقييميف  ًاتكون درجته صفر.

بالدور الثاني.ميتحن باملنهج كاماًل 

-:مالحظة

 لحاالت السابقة يف سجل الطالب. ل يعمل جبميع املعادالت

 التعليمية  ةاالمتحانات وشئون الطلبة باملنطق إدارة املدرسة بإخطار قسمتقوم

.كاماًلبأعداد الطالب الذين حيق هلم دخول امتحان املنهج 
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لغياب عن اجملاالت الدراسية اليت حتتسب ضمن  اجملموع الكلي ل جلدول التوضيحيا

ونسبة املتعلم

الغياب بعذر مقبول: أ.

 م

 فصل ثاني فصل أول

 اإلجراء

 نهائي بنائي نهائي بنائي

1 × √ √ √

 التقييم النهائي  درحة تضاف درجة التقييم البنائي إىل

للفصل الدراسي األول، حبيث تصبح درجة التقييم 

درجة للفصل الدراسي األول. (100)النهائي 

2 √ × √ √  نهاية الفصل الدراسي الثاني. ميتحن باملنهج كاماًل

3 ××√ √  نهاية الفصل الدراسي الثاني. ميتحن باملنهج كاماًل

4 √ √ × √ 

  تضاف درجة التقييم البنائي إىل درحة التقييم النهائي

للفصل الدراسي الثاني، حبيث تصبح درجة التقييم 

درجة للفصل الدراسي الثاني. (100)النهائي 

5 √ √ √×  بالدور الثاني. ميتحن باملنهج كاماًل

6 √ √ ×× بالدور الثاني. ميتحن باملنهج كاماًل

7 

×××

√ 

  نهاية   درجة( 100) ومن كاماًلميتحن باملنهج

الفصل الدراسي الثاني.

8 √ ××√  نهاية الفصل الدراسي الثاني. ميتحن باملنهج كاماًل

9 ×√ ×√ 

 التقييم  درجة تضاف درجة التقييم البنائي إىل

النهائي، حبيث تصبح درجة التقييم النهائي من 

درجة للفصل الدراسي الواحد. (100)

10 √ ××× بالدور الثاني. ميتحن باملنهج كاماًل 

11 ××××درجة.( 100)بالدور الثاني ومن  ميتحن باملنهج كاماًل

-:مالحظة

 لحاالت السابقة يف سجل الطالب. ل يعمل جبميع املعادالت

 التعليمية  ةقسم االمتحانات وشئون الطلبة باملنطق بإخطارإدارة املدرسة تقوم

.كاماًلبأعداد الطالب الذين حيق هلم دخول امتحان املنهج 
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الغياب بعذر غري مقبول:ب.

 صفرا= سواء بنائي أو نهائي تكون درجته تقييماملتعلم الذي يتغيب بعذر غري مقبول يف أي 

-:كالتالي وذلك

 م

 فصل ثاني فصل أول

 اإلجراء

 نهائي بنائي نهائي بنائي

1 × √ √ √
  البنائي صفرًا يف الفصل الدراسي  التقييمتكون درجته يف

األول.

2 √ × √ √   النهائي للفصل الدراسي األول . التقييمتكون درجته صفرًا يف

3 ××√ √
  البنائي والنهائي للفصل الدراسي  التقييمتكون درجته يف

.األول صفرًا

4 √ √ × √  البنائي للفصل الدراسي الثاني. التقييمرًا بـون درجته صفـتك

5 √ √ √× 

  الثاني.الدراسي تكون درجته صفرًا بالتقييم النهائي للفصل

 .ميتحن باملنهج كاماًل يف الدور الثاني

6 √ √××

  البنائي والنهائي للفصل  التقييمتكون درجته صفرًا يف

الدراسي الثاني.

 .ميتحن باملنهج كاماًل يف الدور الثاني

7 ×××√ 

  للفصلني الدراسينيالبنائي  التقييمتكون درجته صفرًا يف.

  النهائي للفصل الدراسي األول. التقييمتكون درجته صفرًا يف

8 √ ××√ 

  األولالدراسي النهائي للفصل  التقييمتكون درجته صفرًا يف.

  الثانيالدراسي البنائي للفصل  التقييمتكون درجته صفرًا يف.

9 ×√ ×√   للفصلني الدراسينيالبنائي   التقييمتكون درجته صفرًا يف.

10 √ ×××

  األول. الدراسي النهائي للفصل التقييمتكون درجته صفرًا يف

  البنائي والنهائي للفصل التقييمتكون درجته صفرًا يف 

الثاني. الدراسي 

 .ميتحن باملنهج كاماًل يف الدور الثاني

11 ××××

  البنائي والنهائي للفصل التقييمتكون درجته صفرًا يف 

األول. الدراسي

  البنائي والنهائي للفصل التقييمتكون درجته صفرًا يف 

الثاني. الدراسي

 .ميتحن باملنهج كاماًل يف الدور الثاني

لحاالت السابقة يف سجل الطالب. ل يعمل جبميع املعادالت -:مالحظة
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:(12)مادة 

:)نهاية العام الدراسي والدور الثاني فقط( لحاالت التاليةلدرجة النجاح ل الرتحيليتم 

معدل ل ألي مادة من املواد العلمية ويق ضعيفم احلاصل على تقدير املتعل

يتم رفع ( 5.49) درجةال بنصفللمادة الدراسية  الصغرىعن النهاية  هدرجات

(.املتعلم اجتياز)يف برنامج سجل الطالب  الصغرىىل النهاية   إليًاآ درجته

 الصغرى عن النهاية  هدرجاتمعدل ل ويق ضعيفاحلاصل على تقدير املتعلم

من  االمتحانإعادة التصحيح لورقة  يتم أو أقل (48للمادة الدراسية بدرجتني )

 قبل جلنة مشكلة من مدير املدرسة ورئيس القسم ومعلم من نفس املادة

.الدراسية

 لي جلميع الصفوفاآل الرتحيلالتوضيحي لنظام اجلدول

معدل درجة

املادة الدراسية

عدد املواد الدراسية

مقدار الزيادة

يف النظام اآللي

الدرجة بعد

الرتفيع اآللي

مجيع املواد الدراسية49.5

نصف درجة

)تلقائيًا من سجل الطالب(

النهاية الصغرى

درجة( 50)

مجيع املواد الدراسية49ـــ    48

درجة ونصف  أو ندرجتا

لب ا)تراجع ورقة الط درجة أو

من قبل اللجنة(

: الرتحيلًاآليلنظامًًرابعاا
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:(13) مادة

الصفوف السادس والسابع لدور الثاني للمواد العلمية يف )املنهج(ل يعمل بتقييم

.والتاسع والثامن

 مبعايري املنهج للوحدات ت النهايات الصغرىاذو تقييم الدور الثاني للموادُيجرى 

:لحاالت التاليةل فقطيف الفصل الدراسي الثاني تعلمية الواردة ال

.ثالث مواد دراسية على األكثرل ضعيفلم احلاصل على تقدير املتعأ. 

بعذر مقبول . تغيب عن التقييم النهائي للفصل الدراسي الثانيامل تعلمامل. ب

.التقويم الدراسيقرار الدور الثاني وفق  حيدد موعد تقييم.جـ 

:(14مادة )

احتساب الدرجات بعد اجتياز الدور الثاني:

:ضعيفتقدير حصل على املتعلم الذي .1

 أقل من النهاية الصغرى فقط.إذا كان معدل درجات املادة الدراسية يف الدور األول

حيتفظ الطالب بدرجات الدور األول.

حاالت الغياب بعذر:.2

.تضاف درجة الدور الثاني للمادة الدراسية إىل معدل درجات الدور األول

.ُيعدل جمموع درجات املادة الدراسية يف الدور األول بإضافة جمموع درجات الدور الثاني

:(15مادة )

 ( .%70املنهج ) يقيم مبعايري

 للمرحلة املتوسطة( %30) األداء يقيم مبعايري.

: تقييمًالدورًالثانيًخامساا

التاسعتقييمًالدورًالثانيًللصفً

(% 40) التقييم البنائي }

10

ر المنهجييامع

70%

+
=

X 7 { (% 60) التقييم النهائي

(%30( + معايير األداء )%70)=   معايير المنهج 
امتحان الدور الثاني

100%
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احلالة

مقرر امتحان نهاية 

الفصل الدراسي الثاني

مقرر امتحان 

الدور الثاني

الدرجة بعد امتحان 

الدور الثاني

الفصلني الدراسيني  امتحانحضر 

.األول والثاني

منهج الفصل الدراسي 

الثاني

منهج الفصل 

الدراسي الثاني

حيتفظ الطالب بدرجات 

الدور األول

غائب عن امتحان الفصل الدراسي 

األول بعذر مقبول وحضر امتحـان  

.الفصل الدراسي الثاني

املنهج كاماًل املنهج كاماًل

حيتفظ الطالب 

مبجموع درجات الدور 

األول

غائب عن امتحان الفصل الدراسي 

األول بعــذر  غــري مقبــول وحضــر  

.امتحان الفصل الدراسي الثاني

منهج الفصل الدراسي 

الثاني

املنهج كاماًل

حيتفظ الطالب 

مبجموع درجات الدور 

األول

الدراســي الفصــل امتحــان حضــر

 الفصـل  وغائب عن امتحـان  األول

الثاني بعذر مقبول الدراسي

املنهج كاماًلغائب

تعدل درجة اجملموع 

الكلي والنسبة يف 

الثانينتيجة الدور 

الدراســي الفصــل امتحــان حضــر

 الفصـل  امتحـان  عن وغائب األول

.مقبول بعذر غري الثاني الدراسي

املنهج كاماًلغائب

حيتفظ الطالب 

مبجموع درجات الدور 

األول

لحاالت السابقة يف سجل الطالب. يعمل جبميع املعادالت  ل -: مالحظة

تفسريًحالتًالطالبًيفًالدورًالثاني
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الغياب بعذر مقبول  

تربية –قرآن كريم عذر )) حاسوب ـ باملواد التالية  اختبارتغيب عن الطالب الذي ي

)عملي(. علوم (( –ةبدني

:)العملي( . مادة العلوم 1

 العملي ملادة العلوم  بعذر مقبول سواء بالفصل االختبارإذا غاب املتعلم عن 

درجة امتحان  50درجة بداًل من  60الفصل من و الثاني يقدم امتحان الدراسي األول أ

درجات . 10فصلي وعملي 

:. القرآن الكريم 2

األول  الدراسي القرآن الكريم بعذر مقبول نهاية الفصل اختبارأ .  إذا غاب املتعلم عن 

.( يالثاني ) منهج كامل شفو الدراسي ميتحن بنهاية الفصل

:لكريم بعذر مقبول نهاية الفصل الثانيالقرآن ا اختبارب . إذا غاب املتعلم عن 

العام الدراسي جتاوز درجة النجاح حيتسب طوال. إذا كان جمموع درجاته 1

نتيجة الطالب ناجح باملادة الدراسية وفق سجل الطالب. 

العام الدراسي مل تتجاوز درجة النجاح حيق له طوال. إذا كان جمموع درجاته  2

ما مل يكن راسب يف أكثر من ثالثة جماالت دخول اختبار الدور الثاني 

دراسية حيث حيتسب له درجة معدل التقويم البنائي + درجة اختبار الدور 

.كاماًل نهج املالثاني وميتحن ب

والصحية: . الرتبية البدنية 3

األول  الدراسي الرتبية البدنية بعذر مقبول نهاية الفصل اختبارأ . إذا غاب املتعلم يف 

.( كاماًل نهجامل)  الثاني الدراسي هاية الفصلميتحن بن

:الثاني الدراسي الرتبية البدنية بعذر مقبول نهاية الفصل اختبارب . إذا غاب املتعلم يف 

العام الدراسي جتاوز درجة النجاح لنهاية العام طوال. إذا كان جمموع درجاته  1

.نظام سجل الطالبالدراسي حيتسب املتعلم ناجح باملادة الدراسية وفق 

العام الدراسي ) البنائي + النهائي ( مل يتجاوز طوال. إذا كان جمموع درجاته  2

من  أكثردرجة النجاح حيق له دخول اختبار الدور الثاني ما مل يكن راسبَا يف 

ثالثة جماالت دراسية حيث حيتسب له درجة معدل التقويم البنائي + درجة 

.كاماًلنهج املن باختبار الدور الثاني وميتح

اختبارًخارجًاجلدول
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واملعلومات: تكنولوجيا االتصاالت. مادة  4

مادة احلاسوب بعذر مقبول نهاية الفصل األول ميتحن  اختبارأ . إذا غاب املتعلم يف 

بنهاية الفصل الثاني ) منهج كامل (.

مادة احلاسوب نهاية الفصل الثاني بعذر مقبول:  اختبارب . إذا غاب املتعلم يف 

العام الدراسي جتاوز درجة النجاح حيتسب طوالإذا كان جمموع درجاته  . 1

باملادة الدراسية وفق نظام سجل الطالب . ًاالطالب ناجح

العام الدراسي مل يتجاوز درجة النجاح حيق له طوال . إذا كان جمموع درجاته 2

دراسية  دخول اختبار الدور الثاني ما مل يكن راسبَا يف أكثر من ثالثة جماالت

حيث حيتسب له  )درجة معدل التقويم البنائي + درجة اختبار الدور الثاني ( 

.كاماًلنهج املوميتحن ب

مالحظات:

املنهج كامل يف اجملال الدراسي يتم ختصيص  المتحانن الذين يتقدمون . املتعلمو 1

جلان امتحان خاصة بهم بسبب اختالف املادة العلمية .

 ن يف املناسبات واملعسكرات والدورات واملناسبات واملهرجاناتاملتعلمون املشاركو . 2

.اليت متثل الدولة

أ . يلتزم املتعلم أو ولي األمر بتقديم كتاب رمسي معتمد من اجلهة املنظمة إىل 

إدارة املدرسة قبل موعد املشاركة.

.بعذر مقبولب . حيتسب غيابه ضمن الئحة الغياب 

زم املدرسة بإعداد جدول تعويضي للمتعلم باملوضوعات اليت تغيب عنها .. تلت ـج

د . يلتزم املتعلم املشارك بالعودة إىل املدرسة واالنتظام بالدراسة فور انتهاء املدة 

احملددة له.

للوكيل املساعد للتعليم العام. فيها. حاالت الغياب اليت مل ترد بالالئحة يرجع  3
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:(16مادة ) 

باملدرسة وتعترب املدة  التحاقهاملتعلم املستجد يطبق عليه نظام الغياب من تاريخ 

(.سجل الطالب)مقبول  ذربع ًاالسابقة غياب

:(17مادة )

للمدرسة املنقول وغيابه  هإىل مدرسة أخرى تنقل درجات تهاملتعلم املنقول من مدرس

(.سجل الطالب)إليها 

:(18مادة )

جمموع اعتباري:الفئات اليت حيتسب هلا  

متعلم غري مسلم:.1

غري املسلم من حضور املادة الدراسية ملادتي )القرآن املتعلم  ُيعفى

حضوره حصة القرآن الكريم  مانع مناالسالمية( وال  الكريم والرتبية

بعد أخذ موافقة خطية من ولي أمر املتعلم وحتسب  والرتبية االسالمية

.درجاته من ضمن اجملموع

مل يف احتساب الدرجة كبقية زمالئهعاقيم املتعلم غري املسلم ويُي 

املسلمني إذا رغب يف ذلك.

 ُيعفى من احلضور والتقييم عند رغبته يف االنسحاب من املادتني

تني "معفى" وحيسب له الدراسيتني، ويكتب له يف املادتني الدراسي

جمموع اعتباري )سجل الطالب(.

معتمد. طبي متعلم معفى من مادة الرتبية البدنية بتقرير.2

: عامةًأحكامًرابعاا
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:(19مادة )

.”إعفاء“املالحظات فى منها يف خانة ل املتعلم باملادة الدراسية املعيسج 

:(20مادة ) 

النهائي، يكلف  عند إصابة أحد املتعلمني بيده إصابة متنعه من أداء التقييمأ. 

الدراسية عدا مادة من معلمي املادة  اال يكونأعلى  ثننيا مدير املدرسة معلمني

عليه املتعلم دون زيادة أو  ليزية يتوىل أحدهما كتابة ما ميلياللغة االي

نقصان ويتوىل اآلخر املالحظة.

يف مادة اللغة العربية ال يكلف من يقوم  صفحة الرسم اهلجائييف اختبار ب. 

إىل التعبري. الرسم اهلجائيبالكتابة عن الطالب وتضاف درجة 

:(21مادة )

.اختبار أو امتحان خارج املدرسة عقد أي باتًا مينع منعًا 

:(22مادة )

احلاالت  عدا ةمتعلمني يف جلنة خاصلل عقد أي اختبار أو امتحان باتًا مينع منعًا

اخلدمة النفسية  إدارةاحلاالت الواردة من ون بأمراض معدية : املصابوالتالية

ون التعليمية.(،أو من إدارة الشئصعوبات التعلم)واالجتماعية 

:(23مادة )

ساعد للتعليم امليف هذه الوثيقة يرجع للوكيل  نصمجيع احلاالت اليت مل يرد بها 

.االعام خبصوصه
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الباب الرابع

 الئحة الدوام املدرسي

 خري: التأأواًل

 االستئذان :ثانيًا

 الغياب :ثالثًا
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: (  24مادة )  

الغياب بعذر غري مقبول(: - بعذر مقبولأوال: نظام الغياب )الغياب 

مواظبة املتعلم عنصر من عناصر التقويم .

 
 

ضرورة املواظبة على حضور الطابور الصباحي يوميا كجزء من اليوم الدراسي..1

إذا مل يتواجد منذ بداية الدوام املدرسي  ًااملتعلم متأخر ُيعد.2

حبضور احلصص الدراسية وعدم التأخري عنها.جيب على املتعلم االلتزام .3

خيطر ولي أمر املتعلم املتأخر بإنذار صادر من سجل الطالب يف اليوم الرابع من .4

التأخري عن لقاء الصباح مع توقيع املتعلم باستالم اإلخطار.

حيسب التأخري الثامن الصباحي للطالب غياب يوم بدون عذر و خيطر ولي .5

األمر خطيا.

عليها الئحة  تخري عن احلصص الدراسية ضمن املخالفات اليت نصالتأ ُيعد.6

النظام املدرسي.

سب غياب مرات متفرقة حي 3الدراسية أكثر من حيث يعترب التأخري عن احلصة 

يوم دراسي بدون عذر بعد أن يتم تسليم  املتعلم التعهد بااللتزام باحلصص 

. بذلك الدراسية لدى مشرف اجلناح و خيطر ولي األمر

خريالتأ والً:أ

نظام الغياب واختبار الدور الثاني
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:(25)مادة 

االستئذان له خالل  أو من خيوله حيق لولي أمر املتعلم أو من ينوب عنه قانونيا

: وفق احلاالت التاليةاليوم الدراسي 

 

مواعيد طبية من جهات حكومية أو خاصة ..1

حاالت طارئة تقدرها إدارة املدرسة ..2

مراجعات اجلهات الرمسية ..3

يسمح حتويل اإلذن الطيب إىل غياب بعذر..4

بها سبب خروج الطالب لدى إدارة املدرسة. لذلك جيب االحتفاظ بسجالت موثق

االستئذان :ثانياً 
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:(26)مادة 

:قواعد عامة

يعترب كل فصل دراسي مستقل يف آلية رصد عدد أيام غياب املتعلم  .1

واحتساب درجة اخلصم.

جيب مواظبة الطالب على حضور احلصص الدراسية كافة  لكل جمال دراسي..2

املدرسة دير مل تقدير غياب الطالب إذا كان بعذر مقبول أو غري مقبول موكال .3

للبحث فيه.

مبرضيات الطالب يف ملفات خاصة.جيب احتفاظ إدارة املدرسة .4

الغياب بعذر غري مقبول( –نظام الغياب )الغياب بعذر مقبول ثالثًا: 
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رضية إىل إدارة املدرسة .املغري األعذار املرضية وتقدم .1

ملدرسة من غياب الطالب عن ا عمل أيام 3يشرتط تسليم العذر يف موعد أقصاه .2

بشأنه .قرار  ليتسنى إلدارة املدرسة اختاذ

-يشرتط لقبول الشهادات املرضية :.3

.أن تكون من مراكز صحية معتمدة من الصحة املدرسية .أ 

مستشفيات حكومية .أن تكون من .ب

أن تكون صادرة من عيادات أو مستشفيات خاصة و معتمدة من إدارة  .جـ 

الرتاخيص الطبية .

يراعي تعميم الضوابط السابقة على الطالب وأولياء األمور واحلصول على .4

توقيعاتهم بالعلم يف بداية العام الدراسي حرصا على االلتزام واالنتظام 

بالدوام املدرسي .

عليه عقوبة الفصل حسب الئحة النظام  تيعترب غياب املتعلم الذي طبق.5

املدرسي )ملدة حمدودة( غياب بعذر مقبول .

غياب الناتج عن ال أياموعد أقصاه ثالثة ستثنى من شرط تسليم التقرير خالل مي.6

دخول  املتعلم للمستشفى أو العالج باخلارج على أن يتم تبليغ إدارة املدرسة يف 

.عملموعد أقصاه مخسة أيام 

اإلجراءات املتبعة للغياب بعذر مقبول:.7

موعد الخصماإلجراءأيام الغياب )بعذر(

(31اليوم ) في جميع المواد ذات النهايات الصغرى (ةدرجخصم ) (ا  يوم 30غياب )

( اإلضافيةا  يوم 30التالي لـ )اليوم ةإضافي (درجةخصم ) ة( إضافيا  يوم 30غياب كل )

الغياب بعذر مقبول ) قواعد عامة (: الغياب تابع:
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عد غيابا عذر مقبول ي يف اليوم الدراسي دونالغياب عن حصة دراسية واحدة  (1

. عن اليوم الدراسي كاماًل

إنذارات خطية  ةيوجه للمتعلم الذي يتكرر غيابه دون عذر مقبول أربع (2

خالل الفصل الدراسي  املستقل.

و يسلم كل إنذار فور صدوره إىل الطالب للتوقيع عليه و يرسل إىل ولي األمر 

مبلف الطالب .مع االحتفاظ بنسخة منه أو شخصيًا بريديا  

الغياب بدون عذر مقبول ) قواعد عامة (: الغياب تابع:
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فرتة  تسليم اإلنذاراإلنذارات
اإلجراءات

اإلنذار األول
أيام غياب بدون  3 بعد

عذر مقبول

.ًا لهتوقيع املتعلم إنذار.1

أو  بريديااألول اإلنذار ب خيطر ولي أمر املتعلم.2

.شخصيًا

درجاته من اجملموع الكلي . ال ختصم.3

اإلنذار الثاني
غياب بدون أيام  6 بعد

عذر مقبول

نصف درجة صم توقيع املتعلم بالعلم  خب.1

ذات النهايات من اجملاالت لكل جمال دراسي 

.الدراسي احلاليلفصل ا الصغرى حسب

صم خالثاني و اإلنذارب، املتعلم ولي أمرخيطر .2

 من اجملاالت نصف درجة لكل جمال دراسي

الدراسي لفصل ذات النهايات الصغرى حسب ا

.أو شخصيًا بريديا احلالي 

اإلنذار الثالث
غياب بدون أيام  9 بعد

عذر مقبول

توقيع املتعلم بالعلم  خبصم درجة لكل .1

ذات النهايات  من اجملاالت جمال دراسي

الصغرى حسب الفصل الدراسي احلالي.

وخصم  الثالثخيطر ولي أمر املتعلم باإلنذار .2

ذات  من اجملاالت درجة لكل جمال دراسي

النهايات الصغرى حسب الفصل الدراسي 

احلالي  بريديا أو شخصيًا.

اإلنذار الرابع
مًا غياب يو 12 بعد

دون عذر مقبولب

لكل درجتنيتوقيع املتعلم بالعلم  خبصم  .1

ذات النهايات  من اجملاالت جمال دراسي

الصغرى حسب الفصل الدراسي احلالي.

وخصم  الرابعخيطر ولي أمر املتعلم باإلنذار .2

ذات  من اجملاالت لكل جمال دراسي درجتني

النهايات الصغرى حسب الفصل الدراسي 

احلالي  بريديا أو شخصيًا.

الغيابحرمان 
دون مًا غياب يو  15 بعد

عذر مقبول

حبرمانه من دخول توقيع املتعلم بالعلم   .1

.االمتحان للفصل الدراسي احلالي

استدعاء ولي األمر لتوقيع احلرمان قبل .2

موعد امتحان الفصل .

حيرم املتعلم من دخول امتحان الفصل و ال .3

يسمح سجل الطالب إدخال درجات امتحان 

احلالي مع االحتفاظ بدرجات  الفصل

يم البنائي للفصل.التقي

إنذارات الغياب و اإلجراءات املتبعة
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:الطالب امللزمأواًل:  

كوييت:

ام ـيومًا ( متصلة أو منفصلة خالل الع 15اب املتعلم الكوييت ) ــاوز غيــإذا جت

يرفع أمره للمنطقة التعليمية للبت يف  ًاالدراسي دون عذر مقبول وكان ملزم

نقله إىل مدرسة أخرى .

:لزماملغري الطالب ثانيًا: 

كوييت:

ام ــيومًا ( متصلة أو منفصلة خالل الع 15لم الكوييت ) ـاب املتعــاوز غيــإذا جت

الدراسي دون عذر مقبول وكان غري ملزم يرفع أمره إىل املنطقة التعليمية للبت 

يف شطبه ) وحيق له االلتحاق مبراكز تعليم الكبار حسب الرغبة ( .

كوييتغري ال:

الل ـ( متصلة أو منفصلة خ ًايوم 15كوييت ( ) الغري اب ) املتعلم ــاوز غيــإذا جت

بقرار من إدارة املدرسة . يشطب نهائيًاسي دون عذر مقبول العام الدرا

لزماملغري غياب الطالب امللزم و 
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