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مقدمة
احلم ــد ب رب الع ــاملني والص ــالة والس ــالحم عل ــى نبين ــا حمم ــد وعل ــى لـ ـ
وصحب أمجعني وبعد:
جتوي ــدا للعملي ــات اإلجرائي ــة يف املي ــدان وفقً ــا للمس ــتجدات التعليمي ــة
والتوجهــات الرتبويــة الــت تعتــا املدرســة هــي وحــدة التطــوير األساســية يف
نظامنا التعليمي.
وحتقيقًا للتكامل بني قطاعي البنني والبنات ،فقـد مت إعـداد هـذا الـدليل
ال تىعن ــى بأنظم ــة وإج ــراءات االختب ــارات
ال ــذي حي ــوي ثالث ــة وعش ــرين فصـ ـ ً
والتقويم وفق تنظيم موحـد حيقـق للميـدان واملـدارس وثيقـة واحـدة  ،يسـهل
الرجوع إليها  ،وختتصر الوقت واجلهد على املستفيد من .
ســائلني اب أن حيقــق هــذا الــدليل األهــدام الــت وضــع مــن أجلــها ،كمــا
نسأل العون والتوفيق للجميع.
االدارة العامة لالختبارات والقبول
(بنني -بنات)
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الفصل األول
تعليمات وقواعد عامة
 .0تشــمل هــذ التعليمــات مــدارس التعلــيم العــاحم املتوســـطة والثـ ــانوية ومــا يف مسـ ــتواها
(بنني وبنات) - ،وبعض التنظيمات الـت ختـا املرحلـة االبتدائيـة  -ويسـتثنى مـن
بعض التعليمات مدارس نظاحم املقررات بالرجوع إىل دليل النظاحم وتطبيقات .
 .3تدل املصطلحات التالية الواردة يف هذا الدليل:
(الطالب/املعلم/قائد املدرسة/املشرم الرتبوي/املرشد الطالبي  )...على اجلنسني.
 .2ينطبق على املصطلحات يف هذا الدليل ما ورد يف الئحة تقويم الطالب.
 .4ختضع مـدارس التعلـيم األجـن والـاامج الدوليـة ألنظمـة االختبـارات اخلاصـة بهـا
ووفقًا للتنظيمات الصادرة من وكالة التعليم األهلي واألجن .
 .5علـى مـديري التعلـيم تنفيـذ مـا ورد يف هـذ التعليمـات ،وتبلـ كاملـة لعمــوحم اإلدارات
املعنية واملدارس املتوسطة والثانوية وما يف مستواها (بنني وبنات) ،وعلى قادة املـدارس
تبليغها ملنسوبيهم سنويا ،والعمل مبوجبها.
 .6عل ــى مجي ــع إدارات وأقس ــاحم االختب ــارات والقب ــول ق ــراءة ه ــذ التعليم ــات ،واس ــتيعابها
بصـ ــورة دقيقـ ــة ،وعقـ ــد ورش عمـ ــل يف املـ ــدارس ومكاتـ ــب التعلـ ــيم؛ لشـ ــرحها ومتابعـ ــة
تنفيذها يف امليدان ،وعلى املشرفني الرتبويني التأكد من أن مجيع املـدارس قـد بىلغـت
بها وتىنفَّذ االختبارات مبوجبها بشكل دقيق.
 .7مين ــع اختب ــار أي طال ــب خ ــارج املدرس ــة مهم ــا كان ــت امل ــارات ويس ــتثنى م ــن ذلـ ـ
احلـاالت التاليـة (:الطالـب املنـوحم يف املستشـفى ،الطالـب املوقـوم يف السـجن ،أصــحاب
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الظروم اخلاصة ـ إن كانت حالت الصحية أو ظروف تسمح بذل

ـ) انظر تفصـيل

هذا يف الفصل اخلامس عشر.
 .8ت ــنظم ك ــل إدارة تعل ــيم كيفي ــة اختب ــارات الط ــالب املنتس ــبني وف ــق م ــا ت ــرا مناس ــبا
إلمكانياتها وظروفها مع مراعاة ما يتطلب ذل

من إجراءات.

 .4جيوز التحول من االنتظاحم لالنتساب أو العكس بعد أي مستوى/فصل دراسي بشروط
كل منهما ،وتعاجل درجات الطالب مبا يتفق مع وضع .
 .01حتتسـب الدرجـة الشــرطية يف اختبـار الفصــل الثـاني للطالــب املنتسـب يف املرحلــة
املتوسطة.
 .00ينطب ــق االنتس ــاب يف م ــواد الرس ــوب  -االنتس ــاب اجلزئ ــي  -عل ــى ط ــالب املرحل ــة
املتوســطة فقــط مــع األخــذ باالعتبــار أن ـ ال ينطبــق ذل ـ

إال علــى مــن جتــاوز الســن

احملددة لالنتظاحم بالصف الـذي رسـب فيـ  -للطـالب املنـتظمني يف املـدارس النهاريـة
 وعنــد تكــرار الرســوب (أكثــر مــن ســنتني) لطــالب مــدارس تعلــيم الكبــار (بــنني /بنات).
 .03حيق للطالب أن خيتا منتسبا يف كامـل املقـرر وف ًقـا للقاعـدة السـابعة ( )4 - 7مـن
القواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب على النحو التالي:
أ ـ إصدار قرار من إدارة التعليم بعد دراسة وضع .
ب -اختبــار الطالــب يف الــدور األول ،وإذا مل يــنجح حيــق لـ دخــول االختبــار يف الــدور
الثاني.
ج ـ توضع أسئلة خمصصة ل يف كامل املقرر.
 .02تنفذ االختبارات القصـرية مـن قبـل معلـم املـادة حسـب طبيعـة املـادة الدراسـية وف ًقـا ملـا
ورد يف امل ــذكرة التفس ــريية ،والقواع ــد التنفيذي ــة لالئح ــة تق ــويم الطال ــب ،ومبوج ــب
خطة جمدولة لكل معلم بالتنسيق مع قائد املدرسة ،وهلا موعد حمدد ينتهـي بنهايـة
كل فرتة تقوميية ،كما أن مسؤول عن رصدها يف نظاحم نور.
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 .04جي ــب أن يق ــوحم الطال ــب بنفسـ ـ بإع ــداد وتنفي ــذ املش ــاريع والبح ــوي والتق ــارير ال ــت
تتطلبهــا أي مــادة ،وعلــى املعلــم التأكيــد علــى ذل ـ  ،ومتابعت ـ  ،وال ميــنح درجــة هــذا
اجلانب ملن ثبت علي عكس ذل .
 .05مينح الطالب يف املرحلة الثانويـة (النظـاحم الفصـلي) وثيقـة يف نهايـة كـل عـاحم دراسـي
بعــد إنهائ ـ ملتطلبــات املســتويني الدراســيني األول والثــاني بنجــا يــبني فيهــا درجات ـ
لكامــل العــاحم مــع اإلشــارة إىل أنهــا تعــادل النجــا مــن الصــف األول الثــانوي ،أو بعــد
املستويني (الثالث والرابع) على أنها تعـادل النجـا مـن الصـف الثـاني الثـانوي ،كمـا
مينح وثيقة جنا نهائية بعـد إكمالـ املسـتويات السـتة املطلوبـة؛ أمـا يف حالـة وجـود
عن طريق نظاحم نور.

مواد تعثر تذكر يف الوثيقة عبارة تفيد بذل

 .06امل ــواد غ ــري املق ــررة يف اخلط ــة الدراس ــية املعتم ــدة م ــن ال ــوزارة وال ــت تىــدسرسس يف بع ــض
املدارس األهلية ال ترصد درجاتها يف الوثائق الدراسية.
 .07تصــدر الوثــائق الدراســية وكشــوم الــدرجات باللغــة العربيــة ويرادفهــا ترمجــة باللغــة
اإلجنليزية بدون ذكر عبارة الدور األول أو الدور الثاني ،ويكتفى بتـاري صـدورها مـع
اإلشارة إىل النظاحم الدراسي ،أو الانامج (تربية خاصة  -ليلي  -انتساب).
 .08يوقــف إصــدار شــهادات حســن الســرية والســلو  ،ويكتف ـى بــدرجاتها املدونــة يف كشــف
ال ــدرجات ال ــذي مي ــنح للطال ــب وف ــق م ــا ورد يف (التعم ــيم ال ــوزاري رق ــم  2382141/يف
0423/5/8هــ) ،وميك ـن للطالــب الــذي تــنقا درجت ـ يف الســلو احلصــول علــى إفــادة
توضح نوع املخالفة الت بسببها مت احلسم  -إذا رغب يف ذل

 -مع مراعاة التقيد

مبا ورد يف قواعد السلو واملواظبة.
 .04مينــع الطالــب مــن إعــادة االختبــار يف املــادة الدراســية الــت جنــح فيهــا بغــرحت حتســني
الدرجة.
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 .31ال جيوز إعادة اختبار الطالب يف أي مادة سبق ل دخول اختبارها إال إذا كان مكمـالً/
متعثرا فقط ،ويف املواعيد احملددة (الدور الثاني  /اختبار مواد التعثر).
 .30مينع الطالب من إعادة املستوى الدراسي أو السنة الدراسية الت جنح منها.
 .33متنح كل مدرسة  -بدون استثناء  -اسم مستخدحم وكلمـة مـرور لكـل طالـب وولـي
أمــر وتفعلــهما؛ لالطــالع علــى نتائجـ واالســتفادة مــن اخلــدمات الــت يتيحهــا نظــاحم
نور ،وكذل

مجيع العاملني باملدرسة من املعلمني والـوكالء واملرشـدين الطالبـيني

واإلداريني كل فيما خيص .
 .32ىتشــكل كــل إدارة تعلــيم جلنــة مبســمى (جلنــة االختبــارات الطارئــة) ختــتا بدراســة
قض ــايا االختب ــارات الطارئ ــة ،وتتك ــون بعض ــوية ك ــل م ــن :م ــدير إدارة/رئ ــيس قس ــم
االختب ــارات ،ومش ــرم اختب ــارات ،ومش ــرم توجيـ ـ وإرش ــاد ،ومش ــرم ترب ــوي م ــن إدارة
اإلشرام (مشرم مادة حسب االحتياج).
 .34يت ــوىل املرك ــز ال ــوطين للمعلوم ــات الرتبوي ــة واإلدارة العام ــة لالختب ــارات والقب ــول
ب ــالوزارة متابع ــة حت ــديث نظ ــاحم (ن ــور) فيم ــا خي ــا االختب ــارات وفقً ــا مل ــا ورد يف ه ــذا
الدليل ،وما يستجد من لوائح ونظم.
 .35تع ــد الئح ــة تق ــويم الطال ــب وامل ــذكرة التفس ــريية وم ــا اش ــتملت عليـ ـ م ــن قواع ــد
تنفيذية ،وكذل

أدلة نظاحم املقررات ،والئحة التقويم والدراسـة يف النظـاحم الفصـلي

مرجعا أساسا يف كل األمور الت مل ترد يف هذ التعليمات.
 .36تعد كافة النظم والتعليمات الواردة يف هذا الـدليل سـارية املفعـول اعتبـارا مـن تـاري
صدورها.
 .37تق ــوحم اإلدارة العام ــة لالختب ــارات والقب ــول بوض ــع اخلط ــط املناس ــبة لإلش ــرام عل ــى
تطبيــق هــذا الــدليل يف امليــدان وتبليغ ـ  ،ومجــع ودراســة املالحظــات الــواردة وحتــديث
فقرات كلما استلزحم األمر.
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الفصل الثاني
ضوابط االختبارات الشفوية ومواد التقويم املستمر واملواد ذات
اجلانبني يف املرحلتني املتوطةة والثانوية
 .0يتم إجراء االختبارات الشفوية يف مدارس حتفيظ القر ن الكـريم والطـالب املنتسـبني
يف التعلـ ــيم العـ ــاحم خـ ــالل األسـ ــبوعني األخرييـ ــن اللـ ــذان يسـ ــبقان بـ ــدء االختبـ ــارات
التحريرية لنهاية كل فصل دراسي.
 .3تعلن إدارة املدرسة جداول االختبارات الشفوية للطالب قبل بدئها بوقت كامٍ ،ويـزود
كل طالب بصورة من اجلدول.
ني للمادة ،أحدهما معلم الصف ومعلـم
 .2يىختا الطالب من قبل جلنة مكونة من معلِّم ِ
خ ــر حبي ــث يش ــرت املعلم ــان يف متابع ــة الطال ــب ،وإذا تع ــذر تك ــوين جلن ــة فيىخت ــا
الطالب من قبل معلم املادة.
 .4على املعلمني االلتزاحم باملوعد احملدد لبدء االختبارات كـل يـوحم دون التـأثري علـى سـري
اجلدول الدراسي اليومي.
 .5يىهيأ املكان املناسب لتأدية االختبار حبيث يكون هادئـا ومكي ًفـا وداخـل الفصـول ولـيس
يف ممرات املدرسة ،مع تنبي الطالب إىل ضرورة التزاحم اهلدوء وعدحم الفوضى.
 .6يىخصا مقعد جللوس الطالب ،ومكتب ليضع علي املصحف ،أو الكتـاب الـذي سـوم
يقرأ من .
 .7يىهيأ اجلو النفسي املالئم للطالب؛ ويف حالة ارتباك أو حـدوي أي عـارحت مينعـ مـن
االستمرار باالختبار ميكن تأجيل اختبار ريثما تسكن نفس أو يزول العارحت.
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 .8يىراع ــى ع ــدحم االلت ــزاحم حبرفي ــة من ــوذج اإلجاب ــة ،ويىقب ــل م ــن الطال ــب ك ــل اإلجابـ ـات
الصحيحة ،ويىكتفى بتعبري الدال على املطلوب –ويستثنى من ذل

اآليات القر نيـة

ونصوص احلفظ . -
 .4يىراعى عدحم مقاطعة الطالب أثناء قراءت وإجابت  ،ويتم تنبيه عندما يىخطئ بإشـارةٍ
تربويةٍ مناسبةٍ.
 .01تىقدر درجة الطالب بدقة وحرص شديد وفق منوذج اإلجابة املعد مسبقًا ،ويىوضح يف
النموذج توزيع الدرجة وجزئياتها ،وتىرصد مباشرة يف الكشف املعد لذل

.

 .00يىراعى عند إعداد بطاقات أسئلة االختبارات الشفوية التالي:
 االلتزاحم بضوابط ومعايري صياغة األسئلة اجليدة.
 إعداد ملفات خاصة لالختبارات الشفوية (يىوضع فيها ما يتعلق بها من أسئلة ومناذج
إجابة  )...ويىحتفظ بها لدى إدارة املدرسة للرجوع إليها عند احلاجة.
 إعداد جمموعة من البطاقات حت ــتوي أسـئلة متنوعـة متكافـ ــئة كمـا وكي ًفـا شـاملة
ملوضــوعات مقرر الفصل الدراسي.
 كتابة األسئلة على وج واحد فقط من البطاقات.
 إعداد البطاقات لكل مادة شفوية قبـل موعـد االختبـارات مبـدة كافيـة ،وتسـليمها إىل
إدارة املدرسة مع إعداد منوذج شامل إلجابات مجيع األسئلة الواردة يف البطاقات موزع
عليها الدرجات الكلية واجلزئية.
 .03خيتا طالب املرحلة املتوسطة يف حالة إكمال يف إحدى املواد الشفوية يف أحد
الفصلني الدراسيني األول أو الثاني يف الدور الثاني من مخسني درجة ،وإن كان
إكمال يف كامل املقرر فيتم اختبار شفويا من مائة درجة.
 .02يىقيم طالب املرحلـة الثانويـة يف حالـة إكمالـ يف إحـدى مـواد التقـويم املسـتمر مثـل:
الق ــر ن الك ــريم ،اللغ ــة العربي ــة ،وامله ــارات التطبيقي ــة ،حس ــب التفص ــيل ال ــذي ورد يف
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القاعـ ــدة اخلامسـ ــة مـ ــن القواعـ ــد التنفيذيـ ــة أو الئحـ ــة الدراسـ ــة والتقـ ــويم للنظـ ــاحم
الفصلي.
 .04ي ــتم تق ــويم م ــواد التق ــويم املس ــتمر (غ ــري الش ــفوية) يف ال ــدور الث ــاني ،وفقً ــا مل ــا ورد يف
التعاميم واألدلة املنظمة الختباراتها.
 .05يتم اختبار املواد ذات اجلانبني وفق التالي:
أوالً  -امل ــواد ال ــت يس ــاوي درج ــة اجلان ــب (العمل ــي أو الش ــفوي) فيه ــا نص ــف درج ــة
االختبار النهائي أو أعلى من ( %51أو أكثر ألحد اجلانبني).
(املواد املقصودة مثل :القراءات ،احلاسب اآللي ،القر ن الكريم وتفسري )....
 .0جيرى اختبار اجلانبني (العملي أو الشفوي) والتحريري خالل األسبوعني األخريين
اللذين يسبقان بدء فرتة اختبارات نهاية الفصل/املستوى الدراسي ،ويعد جدول
رمسي ويسلم للطالب.
 .3خيصا لكل جانب يف مادة احلاسب اآللي ،والتحريري يف مادتي القراءات والقر ن
وتفسري نصف زمن االختبار املخصا للمادة الدراسية ككل قياسا مبا ورد يف
اجلدول الزمين (ملحق رقم .)0/
 .2حتتسب النسبة الشرطية ( )%31لكل جانب على حدة )%31( :على اجلانب العملي أو
الشفوي) و( )%31على اجلانب التحريري وليس على جمموع ما حتصل علي الطالب
يف اجلانبني ،ماعدا مادة القر ن الكريم وتفسري للمرحلة املتوسطة فتحتسب
الدرجة الشرطية على مقرر التفسري فقط.
 .4يىشرتط للنجا تأدية االختبار يف كال اجلانبني ،ويف حالة تغيب الطالب عن
أحدهما أو إكمال باملادة فإن خيتا كال اجلانبني يف الفرتة احملددة الختبار
الطالب يف الدور الثاني.
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 .5يكون موعد اختبار الطالب املكمل يف املادة الت هلا جانبان (عملي أو شفوي)
وحتريري يف الدور الثاني يف اجلانب العملي أو الشفوي يف نفس موعد اختبار املادة
وبعد أدائ اختبارها حتريرياً.
ثانيـاً ـ املــواد الــت تكــون درجــة اجلانــب العملـي أو الشــفوي فيهــا أقــل مــن نصــف درجــة
االختبار النهائي (أقل من  %51من درجة االختبار النهائي):
(املواد املقصودة مثل الفيزياء ،األحياء ،الكيمياء ،علم األرحت ،اللغة اإلجنليزية )...
 .0جيرى اختبار اجلانب (العملي أو الشفوي) فقط خالل األسبوعني األخريين اللذين
يسبقان بدء فرتة اختبار نهاية الفصل/املستوى الدراسي ويىعد جدول رمسي يسلم
للطالب ،وخيتا اجلانب النظري (التحريري) مع بقية املواد التحريرية يف فرتة
اختبارات نهاية الفصل/املستوى.
 .3يكون خر موعد للطالب الغائب بعذر عن اختبار اجلانب العملي أو الشفوي يف هذ
املواد هو موعد اختبار املادة حتريريا.
 .2خيصا للجانب العملي الزمن املناسب ل أما زمن االختبار املخصا للجانب
التحريري فيكون وفق ما ورد يف اجلدول الزمين (ملحق رقم .)0/
 .4حتتسب النسبة الشرطية ( )%31على اجلانب التحريري فقط.
 .5يؤدي الطالب اختبار الدور الثاني يف اجلانب النظري (التحريري) فقط دون العملي
من ( )51درجة يف حالة إكمال يف املادة أو غياب عن االختبار النظري وحتتسب
النسبة الشرطية على كامل الدرجة.
 .06جيــرى اختبــار اجلــانبني بشــكل حتريــري إذا تعــذر القيــاحم باالختبــار العملي/الشــفوي
ألي سبب من األسبابِ بالتنسيق مع مكتب التعليم.
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الفصل الثالث

تنظيم العمل وتشكيل جلان االختبارات يف املدارس
 .0تشكل اللجان وحتدد املهاحم واملسؤوليات لكل جلنة وعضو من أعضاء اللجان بطريقة
واضحة ال حتتمل اللبس وال حتدي االزدواجية يف تنفيذ األعمال وفقًا ملا ورد يف
الدليل اإلجرائي ملدارس التعليم العاحم.
 .3يقوحم قائد املدرسة بتشكيل جلنة االختبارات وفق ما ورد يف الدليل اإلجرائي
ويرأسها وخيتار نائبا ل  ،وحيدد األعضاء مع مراعاة العدل يف توزيع األعمال.
 .2تقــوحم جلنــة االختبــارات هــذ بتشــكيل عــدد مــن اللجــان الفرعيــة ،وتوزيــع املهــاحم فيمــا
بينهم كالتالي:
أ -جلنــة الــتحكم والضــبط ،ويرأســها وكيــل الشــؤون املدرســية ،وعضــوية عــدد مــن
املعلمني.
ب -جلنــة اإلشــرام واملالحظــة ويرأســها وكيــل شــؤون الطــالب وعضــوية عــدد مــن
املعلمني.
ج -جلنة التصحيح واملراجعة والتدقيق ويرأسها وكيل الشؤون التعليمية ،وعضوية
عدد من املعلمني.
د -جلنــة الرصــد وإخــراج النتــائج ويرأســها وكيــل الشــؤون التعليميــة ،وعضــوية عــدد
من املعلمني.
 .4إذا كان ألحد األعضاء صلة قرابة من الدرجة األوىل بأحد الطالب فيكلف بأعمال
ال تتعلق بالصف الذي يوجد ب قريب  -قدر اإلمكان. -
 .5يىحدد قائد املدرسة للجان العمل الفرعية املهاحم وفـق التعليمـات اخلاصـة بكـل مرحلـة
مــن مراحــل العمــل يف ســجل االختبــارات اخلــاص ،ويوقــع مجيــع األعضــاء بــالعلم مــع
تزويدهم بصورة من تل

التعليمات كالً حسب عمل .
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 .6يىدون رئيس اللجنة الفرعية املهـاحم واملسـؤوليات لكـل عضـو يف اللجنـة يف سـجل خـاص
ويوقع علي العضو مع تزويـد كـل عضـو بصـورة مـن بيـان املهـاحم واملسـؤوليات اخلـاص
ب.
 .7يىراعى أن يكون عدد أعضاء كل جلنة متناسبا مع حجم العمل وأعداد الطالب.
 .8ىيع ــد كش ــف بأمس ــاء املعلم ــني مع ــدي األس ــئلة واملص ــححني وامل ــراجعني لك ــل م ــادة
دراسية.
 .4توزع املناوبة اليومية فرتة االختبارات على منسوبي املدرسة بتكليف خطي ،والتأكيد
عليهم بااللتزاحم باملناوبة حتى خروج خر طالب.
 .01يتم إعـداد ملـف عـاحم لالختبـارات وحتديثـ مـع بـدء كـل عـاحم دراسـي مبـا يسـتجد مـن
التعــاميم واللــوائح واألدلــة حبيــث يشــمل الئحــة تقــويم الطالــب واملــذكرة التفســريية
والقواعد التنفيذية هلا ومجيع التعاميم واألدلة املنظمة ألعمال االختبارات.
 .00يىعـ ــد ملـ ــف خـ ــر خمصـ ــا لفـ ــرتة االختبـ ــارات يتضـ ــمن مجيـ ــع األعمـ ــال والنمـ ــاذج
املستخدمة أثناء فرتة االختبارات وتىنظم بطريقة تىسهِّل الرجوع هلا عند احلاجة.
 .03ىتشــر األنظمــة اخلاصــة باالختبــارات جلميــع منســوبي املدرســة مــن اهليئــة اإلداريــة
والتعليميــة ،ويىراعــى أن يــتم ذل ـ

يف بدايــة كــل عــاحم دراســي مــع تــذكريهم بتل ـ

األنظمة قبل االختبارات.
 .02يتم التأكد من إنهاء املقررات الدراسية يف وقتها احملدد  -حسب اخلطة الدراسـية ـ ـ
ومراجعتها وتوقيع املعلمني على ذل .
 .04يـ ــتم اختيـ ــار مكـ ــان مـ ــن باملدرسـ ــة مىحكـ ــم اإلغـ ــالق ومـ ــنظم حلفـ ــظ أوراق األسـ ــئلة
واإلجابات وما يتعلق باالختبارات.
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 .05تىعد جلنة التحكم والضـبط ـ ـ عـن طريـق نظـاحم نـور ـ ـ كشـوفًا بأمسـاء مجيـع الطـالب
املتقــدمني لالختب ــار وأرق ــاحم جلوس ــهم ليتس ــنى هل ــا تنظ ــيم مق ــار اللج ــان مب ــا حيق ــق
سهولة العمل.
 .06يتم التأكد من رصد مجيع الدرجات املستحقة للطالب يف نظاحم نـور (درجـات أعمـال
السـ ــنة ،درجـ ــات مـ ــواد التقـ ــويم املسـ ــتمر ،والـ ــدرجات املخصصـ ــة للجانـ ــب العملـ ــي أو
الشــفوي يف املــواد الــت هلــا جانبــان ،ودرجــات اختبــار نهايــة الفصــل  /املســتوى) إضــافة
إىل التأكــد مــن صــحة بيانــاتهم حســب املســتندات الرمسيــة (بطاقــة اهلويــة الوطنيــة
للسعوديني ـ جواز السفر لغري السعوديني) وذل

قبل االختبار.

ال مس ــؤوليةً كاملــةً ع ــن ظ ــروم أس ــئلة
 .07يىعــد قائ ــد املدرس ــة أو م ــن ين ــوب عنـ ـ مس ــؤو ً
االختب ـ ــارات ومن ـ ــاذج اإلجاب ـ ــة وأوراق اإلجاب ـ ــة ،وعليـ ـ ـ أن يتخ ـ ــذ الت ـ ــدابري الالزم ـ ــة
للمحافظة عليها.
 .08جيب على مجيع األعضاء أثناء االختبارات أن يىحسنوا التصرم مع التـزاحم اهلـدوء يف
التعامـل وتهيئـة األجـواء املناسـبة للطـالب ،وعـدحم اسـتخداحم اهلـاتف اجلـوال واحلـديث
اجلان داخل قاعات االختبار ملا يف ذل

من تشويش على الطالب.

 .04جيــب علــى معلمــي مــواد التقــويم املســتمر االهتمــاحم بكافــة ســجالت الرصــد وتوزيــع
الدرجات مىوضحا فيها املهارات الت مت تقييمها لكل طالـب ،واإلجـراءات الـت اختـذت
للطالب املتعثرين من بداية العاحم.
 .31يتوىل قائد املدرسة توفري اإلسعافات األولية ،وتهيئـة املكـان املناسـب للحـاالت الطارئـة
للطالب ،وتكليف أحد املعلمني بتل

املهمة.

 .30جيب االنتهاء من كافة أعمال االختبارات قبل التمتع باإلجازة.
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الفصل الرابع

تعليمات إعداد األطئلة ومناذج اإلجابة
 .0ىتــدرس وحتلــل أســئلة االختبــارات الســابقة ،ومنــاذج إجاباتهــا مــن قبــل معلمــي املــواد،
وحتــت إشــرام املشــرم الرتبــوي املخــتا ،وقائــد املدرســة ووكيــل الشــؤون التعليميــة
بغ ــرحت تقوميه ــا ومعرف ــة اإلجيابي ــات والس ــلبيات لإلف ــادة منه ــا عن ــد إع ــداد أس ــئلة
االختبار وإجاباتها النموذجية.
 .3يىكل ــف املعلم ــون بإع ــداد كاف ــة أس ــئلة االختب ــارات ،ومن ــاذج اإلجاب ــة وتس ــليمها قب ــل
مواعيد االختبارات بوقتٍ كامٍ ـ ـ قبل أسبوعني من االختبارات النهائية على األقل.
 .2يىراعــى أال يشــرت يف إعــداد األســئلة أو طبعهــا أو تظريفهــا أو االطــالع عليهــا مــن ل ـ
قرابــة مــن الدرجــة األوىل بــني الطــالب املــراد وضــع أســئلة االختبــار هلــم ،أو مــن صــدر
حبق قرار مبنع من املشاركة يف إعداد األسئلة.
 .4تعد مناذج أسئلة االختبارات ومناذج إجاباتها وفقاً لآلتي:

أوالً :املرحلة املتوسطة:
النماذج املطلوب إعدادها:
أ ـ أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي األول وبديل مع مناذج اإلجابة.
ب ـ أسئلة اختبار الفصل الدراسي الثاني "الدور األول " مع مناذج اإلجابة.
ج ـ أسئلة اختبار الدور الثاني ،وبديل مع مناذج اإلجابة.
وتىعد مناذج الدور الثاني على النحو التالي:
 النموذج األول /للفصل الدراسي األول وبديل  ،وتوزع درجات من ( )21درجة.
 النموذج الثاني  /للفصل الدراسي الثاني وبديل  ،وتوزع درجات من ( )21درجة.
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 النموذج الثالث  /لكامل املقرر وبديل  ،ويشمل عدداً مكافئا من أسئلة الفصلني يتم
اختيارها من أسئلة النموذجني األول والثاني وتوزع درجات من ( )61درجة.
 تىسلَّم أسئلة الدور الثاني وبديل مع أسئلة الدور األول.
 ميكن االستفادة من مناذج االختبار البديل إذا مل تستخدحم للفصل األول يف اختبار
الدور الثاني أو بديل على أن يعاد تدوين املعلومات الالزمة عليها.

ثانيا :املرحلة الثانوية (النظاحم الفصلي):
 النماذج املطلوب إعدادها:
أ ـ منوذج أسئلة الختبار نهاية كل مستوى دراسي مع مناذج اإلجابة (دور أول).
ب ـ منوذج أسئلة الختبار الدور الثاني اخلاص بكل مستوى مع مناذج اإلجابة.
ج ـ منوذج أسئلة اختبار مواد التعثر ومناذج اإلجابة.
د  -يــتم إعــداد أســئلة اختبــار مــواد التعثــر ،وتســلم ملــدير املدرســة بعــد اختبــارات
الــدور الثــاني مباشــرة مــع مراعــاة أن املــواد املرتبطــة ببعضــها يىعــد هلــا منــوذج إضــايف
مستقل (انظر الئحة الدراسة والتقويم يف النظاحم الفصلي).
ه ـ ـ ـ ـ ـ ميك ــن االس ــتفادة م ــن من ــاذج اختب ــار ال ــدور الث ــاني إذا مل تس ــتخدحم وذلـ ـ
بإعدادها الختبار مواد التعثر على أن يعاد تدوين املعلومات الالزمة عليها.

ثالثاً  :املرحلة الثانوية (املقررات):
النماذج املطلوب إعدادها:
أ -منوذج أسئلة الختبار نهاية كل فصل دراسي ومنوذج بديل لكل مادة.
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 .5يراعى عند بناء وإعداد األسئلة ومناذج اإلجابة املعايري والشروط التالية:
 أهدام املرحلة التعليمية الت تىعد هلا أسئلة االختبارات.
 أهدام املادة الدراسية الت جيري تقوميها.
 تطبيق جدول مواصفات كل مادة دراسية.
 قياس األسئلة للمستويات العقلية العليا من فهم وتطبيق وحتليل وتركيب وتقـويم؛
لتحقيــق تقــويم شــامل للتحصــيل والنمــو املعرف ــي ،وأال تقتصــر علــى تقــويم احلفــظ
واالستظهار فقط.
 وضو ودقة األشكال املرسومة يف األسئلة.
 مناسبة األسئلة للزمن املخصا الختبار كل مادة.
 مشول األسئلة لوحدات املقرر الدراسي بشكل متوازن مع مراعاة التنوع ،واملزاوجة بـني
األسئلة املقالية واملوضوعية.
 جتنــب االعتمــاد يف بنــاء األســئلة علــى امللخصــات ،والبعــد عــن الرتكيــز علــى وحــدات
دراسية دون غريها.
 صياغة األسئلة بلغة واضحة سليمة خاليـة مـن األخطـاء اللغويـة واملطبعيـة متوافقـة
مع النضج اللغوي للطالب وأال حتتمل أكثر من معنى.
 البعد عن األسئلة املركبـة تركيبـا تراكميـا معقـدا ؛ مبعنـى أال يتكـون السـؤال مـن
عدة أجزاء يبنى كل جزء منها على نتائج اجلزء السابق مما يسبب إحباطًا للطالـب
إذا تعثر يف اإلجابة على األجزاء األوىل.
 البعــد عــن األســئلة غــري حمــددة اإلجابــة ،أو الــت حتتمــل عــدة إجابــات ،أو الــت تكــون
اإلجابة عليها مفتوحة كليا حبيث تستغرق معظم وقت الطالب يف اإلجابة عنها.
 مراع ــاة الرتكي ــز عل ــى اهل ــدم األس ــاس م ــن االختب ــار واملتمث ــل يف تق ــويم حتص ــيل
ا لطالب ومكتسبات التعليميـة مـن ناحيـة ومنـو املعـريف والثقـايف والعلمـي مـن ناحيـة
19

أخرى؛ لذل

جيب أن تكون مناسبة لقدرات ونضج العقلي ،وال متثل حتديا ل  ،وال

تكون بالغة السهولة حبيث ال تستثري قدرات العقلية.
 التنبي على مـا ورد يف القواعـد التنفيذيـة لالئحـة تقـويم الطالـب (بأهميـة احملافظـة
على سـرية األسـئلة وعـدحم إفشـائها أو التلمـيح بهـا بـأي طريقـة كانـت أو تكـرار أسـئلة
سابقة).
 .6جيــب االهتمــاحم بورقــة األســئلة مــن حيــث اإلخــراج ،وتنظــيم البيانــات اخلاصــة بــرأس
الصفحة ،وطباعة األسئلة بشكل منسق وخط واضح مكتوبة باحلاسـب اآللـي ،ويىعنـى
بالرتتيــب والتفري ــع والرتق ــيم ،وض ــبط الكلم ــات بالش ــكل كلم ــا تطل ــب األم ــر ذل ـ
حبيث ال تكون هنا حاجة لقراءتها للطالب ،مـع تـدوين البيانـات التاليـة أعلـى ورقـة
األسئلة:
إدارة التعليم  .............. :اسم املدرسة  ........... :اسم املادة............... :
الصف الدراسي ............ :القسم............. :
الدور:

الفصل الدراسي............ :

 ...................العاحم الدراسي ................ :الزمن.......... :

ويدون أسفل الصفحة بعض العبارات اإلرشادية مثل( :يتبع ،متت األسئلة).
 .7يتم التأكيد علـى كتابـة أمسـاء معـدي األسـئلة وتـواقيعهم يف خـر ورقـة مـن منـوذج
اإلجابــة ،ومينــع طباعــة األســئلة خــارج املدرســة ،أو تضــمينها مــا ال خيــا املــادة مــن
الدعايات أو غريها ،وال يىكلَّف الطالب بإعادة نس األسئلة إىل ورقة اإلجابة.
تىكتــب منــاذج اإلجابــة لألســئلة حبيــث تكــون وافيــة متامــا ،وتــوزع الــدرجات عل ـى كــل
ســؤال متناول ـةً اجلزئيــات ،وذل ـ

علــى اهلــامش األيســر للورقــة ،مــع مراعــاة مناســبة

الدرجة املخصصة للسؤال مع احملتوى.

21

 .8يقوحم معد األسـئلة ومنـاذج اإلجابـة مبراجعتهـا بعـد االنتهـاء مـن إعـدادها لالطمئنـان
على أنها يف جمموعها تشكل تقوميا موضوعيا عادالً لتحصيل الطالب ومنو .
 .4ىتســلَّم أصــول األســئلة ومنــاذج اإلجابــة لوكيــل الشــؤون التعليميــة يف ظــروم رمسيــة
ىمــدون عليه ــا كام ــل البيان ــات ،ومىغلق ــة ومىوقع ــا عليه ــا م ــن قب ــل واض ــع األس ــئلة م ــع
التوقيع يف السجل املخصا.
 .01يقــوحم مجيــع املشــاركني يف إعــداد األســئلة ومــن اطلــع عليهــا بــالتوقيع علــى اإلقــرار
املخصا لذل .
 .00يىكلف املعلمون بإعداد أسئلة االختبار وفقاً للضوابط التالية:
 معلم واحد /يقوحم بإعداد أسئلة مادت ومنوذج اإلجابة ويكون مسؤوالً عن سرية
األسئلة مع قائد املدرسة وكل من أُوكل إلي أمرها حبكم عمل .
 أكثر من معلم  /يتم من قبل قائد املدرسة باالتفاق مع معلمي املادة االختيار بني:
أ ــ يكلــف كــل معلــم بإعــداد أســئلة مادتـ للصــف الــذي يدرسـ  ،ويكــون مســؤوالً عــن
سرية األسئلة مع قائد املدرسة ،وكل من أُوكل إلي أمرها حبكم عمل .
ب  -يشــرت معلمــو املــادة الــذين يدرســونها يف إعــداد األســئلة مــع منــوذج اإلجابــة ،
وتوزيع الدرجات  ،ويعتاون مسؤولني مع قائد املدرسة عـن سـرية األسـئلة  ،وكـل مـن
أُوكل إلي أمرها حبكم عمل .
 املعلم الذي ل قريـب مـن الدرجـة األوىل /يـرت تقـدير ذلـ

لقائـد املدرسـة منعـا

للح ــرج إم ــا بإع ــداد األس ــئلة ومن ــوذج اإلجاب ــة م ــن قب ــل املعل ــم نفسـ ـ  ،أو معل ــم خ ــر،
أو بالتعاون مع مدرسـة أخـرى ،أو مكتـب التعلـيم ،ويسـلم الظـرم لقائـد املدرسـة الـذي
يكـون مـع معــد األسـئلة ومــن يشـارك مســؤولني عـن ســرية األسـئلة وكــل مـن أُوكــل
إلي أمرها حبكم عمل .
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 املعلم حديث التخرج أو متدني األداء /يطلع على أسئلت املشرم املختا أو قائـد
املدرســة للتأكــد مــن اكتمــال الشــروط ،ويىوضــح ل ـ املالحظــات ،ويكــون املشــرم مــع
املعلم وقائد املدرسة مسـؤولنيِ عـن سـرية األسـئلة وكـل مـن أُوكـل إليـ أمرهـا حبكـم
عمل .
 املعلم الذي صدر قرار بنقل  ،على قائد املدرسة االطالع على مناذج األسئلة واإلجابة
للدورين والنماذج البديلة الت أعدها قبل إخالء طرف  ،ويكون قائد املدرسة واملعلم
مسؤولنيِ عن سريتها.
 .03ميكن لقائد املدرسة االطالع على األسئلة لضرورة معينة تربوية أو تعليمية غري ما
ذكر أعال  ،ويتم ذل

من قبل قائد املدرسة ومعد أسئلة املادة أو أحد املشاركني يف

إعدادها إذا كانت األسئلة أعدها أكثر من معلم ،ويىعد حمضر يىوضح في األسباب
الداعية ل  ،وحيتفظ ب مع األسئلة لدى قائد املدرسة.
 .02حيق إلدارات التعليم وضع أسئلة اختبار مادة أو أكثر ألي مدرسة حكومية أو أهلية
إذا دعت احلاجة ،أو املصلحة التعليمية ،أو الرتبوية لذل

مثل (:الش

بتسرب

األسئلة ـ وجود خلل يف بناء األسئلة وما شابهها ـ انقطاع املعلم عن العمل وقت إعداد
األسئلة  -عدحم وجود معلم يف ختصص .)....
 .04حيــق لقائــد املدرســة أن يتقــدحم بطلــب إعــداد أســئلة معينــة ملــادة أو أكثــر ،إذا رأى مــا
يستدعي ذل

بالتنسيق بني مكتب التعليم وإدارة التعليم.

 .06 .05عنــد احلاجــة إلعــداد اســئلة بديل ـ يكلــف مــدير التعلــيم إدارة االشــرام الرتبــوي
بإعدادها لكونها اجلهة املسؤولة عن ذل .
 .06حيدد زمن اختبـار مـواد املـرحلتني املتوسـطة والثانويـة وفـق عـدد احلصـا يف اخلطـة
الدراسية واملوضحة يف اجلدول الزمين (ملحق رقم .)0/
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الفصل اخلامس
التعليمات الواجب اتباعها أثناء تصوير وتظريف األطئلة
 .0يتم اختاذ اإلجراءات األمنية الالزمة للتخلا من مناذج األسئلة ،ومناذج اإلجابة
من جهاز احلاسب اآللي بشكل دقيق يضمن السرية لألسئلة وإجاباتها بعد االنتهاء
من الطباعة.
 .3يىخصا يف كل مدرسة مكان خاص لتصوير وتظريف األسئلة وال يىستخدحم ألي
غرحتٍ خر يف نفس الفرتة ،ومينع تصويرها خارج املدرسة مهما كانت األسباب.
 .2يىكلف قائد املدرسة من يرا من األعضاء باإلشرام على أعمال التصوير كاملة.
 .4يتم تصوير األسئلة من قبل معدها ،ويف حال تعذر ذل
املدرسة من يرا مناسبا للقياحم بذل

ألي سبب يكلف قائد

على أن حيرر حمضر بذل

موضحا في

األسباب.
 .5تىظرم األسئلة من قبل معدها يف ظروم رمسية على أن يوضح على كل ظرم من
ظروم األسئلة البيانات التالية :اسم املدرسة ـ اسم املادة ـ الزمن ـ الصف/املستوى
الدراسي ـ القسم ـ الفصل الدراسي والدور مع توضيح ما إذا كان أساسيا أو بديلًا ـ
تاري االختبار ـ عدد أوراق األسئلة ـ عدد ظروم املادة الواحدة إذا كانت تشمل على
أكثر من ظرم مع مراعاة أن تكون مناذج اإلجابة يف ظروم رمسية خاصة مستقلة.
 .6تىغلق ظروم األسئلة ومناذج اإلجابة إغالقًا جيدا ،وتىختم خبتم املدرسة من مجيع
اجلهات ،ويىوقع قائد املدرسة أو وكيل الشؤون التعليمية ومعد األسئلة على تسليم
األسئلة واستالمها يف السجل املخصا ،وحتفظ يف خزنة املدرسة يف مكان من حتت
مسؤولية قائد املدرسة.
 .7تىرتب ظروم األسئلة يف مكان حفظها وفقًا لرتتيبها يف جدول االختبارات.
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 .8جيب على قائد املدرسة اختاذ االحتياطات الالزمة للمحافظة على سالمة األسئلة
وسريتها.
 .4يىشعر مكتب التعليم عاجالً يف حال حدوي أي أمر طارئ يتعلق بسرية األسئلة أو
تصويرها؛ ليتم معاجلة الوضع.
 .01يتم تصوير أسئلة اختبار الدور الثاني ،واألسئلة البديلة عند احلاجة الستخدامها
فقط ،وتسلم أصول األسئلة ومناذج اإلجابة يف ظرم مستقل يوقع علي وخيتم.
 .00تتخذ جلنة االختبارات يف املدرسة اإلجراءات التالية عند ثبوت ما يفيد بتسرب
أسئلة أي مادة قبل االختبار:
 تدوين حمضر بذل

.

 إشعار إدارة مكتب التعليم بالتنسيق مع قسم/إدارة االختبارات فيما يتعلق بالتسرب
بصورة فورية؛ الختاذ اإلجراءات الالزمة.
 إلغاء أسئلة هذ املادة بعد التحري الدقيق والتأكد من األمر.
 تكليف معلم أو معلمنيِ غري من قاحم بإعدادها إذا كانت التهمة موجهة ملن قاحم
بإعدادها وذل

بوضع أسئلة بديلة أخرى بالتنسيق مع املشرم الرتبوي املختا

(إن أمكن ذل ).
 استخداحم األسئلة املعدة للغائبني (البديل) أو التعاون مع مدرسة أخرى بالتنسيق مع
مكتب التعليم إذا اكتشف األمر يف وقت ال يسمح بإعداد أسئلة.
 .03إذا مت كشف تسرب األسئلة أثناء ،أو بعد أداء الطالب الختبار املادة يتم دراسة
الوضع مفصالً عن طريق جلنة االختبارات باملدرسة ويعد حمضراً بذل  ،مبشاركة
املشرم املتابع وإدارة  /قسم االختبارات يف إدارة التعليم ،ويتخذ القرار املناسب مع
مراعاة حتقيق العدل واملصلحة الرتبوية والتعليمية جلميع الطالب وإبالغ أولياء
أمورهم لالطمئنان على الوضع يف حين .
24

 .02طلب االستشارة العاجلة عن طريق اهلاتف مع إدارة/قسم االختبارات ومكتب التعليم
عند حدوي أي مشكلة تتعلق باالختبارات وعلى إدارات التعليم ممثلة بإدارات  /أقساحم
االختبارات ختصيا رقم معني حيتفظ ب مدير املدرسة لالتصال املباشر للضرورة.
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الفصل السادس
مواعيد االختبارات وتنظيماتها
 .0تعقد االختبارات يف مواعيدها احملددة.
 .3تبدأ االختبارات يف الساعة السابعة صباحا يف فصل الصيف والسابعة والنصف يف
الشتاء؛ وملديري التعليم صالحية تأخريها مبا يتناسب مع األحوال اجلوية،
والظروم الطارئة.
 .2تىعد املدارس جداول االختبارات بعناية تامة وفق أفضل األساليب الرتبوية ،ويىشار
الطالب يف إعدادها على أن تىنسق املواد من حيث الصعوبة والسهولة بالشكل الذي ال
يرهق الطالب ،وال يىختا الطالب يف أكثر من مادتني يف اليوحم الواحد.
 .4تىعلن مواعيد وجداول االختبارات ـ متضمنة اختبارات املواد العملية والشفوية ـ يف
مكان بارز يف املدرسة قبل فرتة االختبارات مبدة كافية؛ ليتمكن الطالب من االطالع
عليها مع تزويد كل طالب بصورة من اجلدول.
 .5تنظم كل مدرسة جلان وجداول االختبارات للدور الثاني ،والغائبني بعذر ،ومواد
التعثر وفقًا ألعداد الطالب ومواد اإلكمال ،ويسلم للطالب صورة من هذ اجلداول
فور إعالن نتيجة الدور األول.
 .6تكون مدة اختبارات نهاية الفصل الدراسي لطالب املرحلة املتوسطة وطالب املرحلة
الثانوية يف نظاحم املقررات وفقًا لعدد املواد على أال تقل عن مخسة أياحم ،واملرحلة
الثانوية ال تقل عن سبعة أياحم ،أما الدور الثاني (الذي يصادم نهاية العاحم الدراسي)
فاملدة احملددة ال تزيد عن سبعة أياحم ،وتعلن نتائجها خالل يومني من انتهاء
االختبارات.
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 .7يكون موعد خروج مجيع الطالب من املدرسة أياحم االختبارات بعد االنتهاء من
االختبار ويف وقت موحد ،ومينع خروجهم بني الفرتتني ،وعلى قائد املدرسة إشعار
أولياء األمور مبواعيد خروجهم قبل بداية االختبار بوقتٍ كامٍ ،ووضع معلمني
مناوبني طيلة أياحم االختبارات حتى انصرام خر طالب إىل منزل .
 .8الطالب الذي يتغيب عن اختبار الدور األول يىختا يف الدور الثاني.
 .4يتم اختبار الطالب يف الدور الثاني ومواد التعثر للمرحلة الثانوية (النظاحم
الفصلي) ،أو اختبار الطالب املتغيبني بعذر للمرحلة املتوسطة بدون التأثري على سري
الدراسة يف جدول احلصا اليومي حبيث خيتا الطالب ،ويعود إلكمال احلصا،
وال يتم احتساب الغياب عليهم أثناء أدائهم لالختبارات.
 .01يىمنع حتويل اختبارات الدور الثاني للطالب بني إدارات التعليم ،وكذل

بني

املدارس التابعة لكل إدارة.
 .00تنظم املدرسة مواعيد اختبارات الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة حبيث
ال يىختا يف أكثر من مادة يف اليوحم الواحد مع إعطائ الزمن املناسب لإلجابة عن
أسئلة االختبار ،وميكن تقديم موعد اختبارهم أسبوعا قبل املواعيد احملددة وفقًا
لعدد املواد.
 .03ميكن ملدير التعليم االستثناء وتقديم اختبار طالب أو أكثر (ملادة أو عدة مواد) يف
الدور األول أو الثاني وفق الضوابط التالية:
أ .أن يكون تقديم االختبار لضرورة قصوى  ،تفوت علي أداء االختبارات يف مواعيدها
احملددة واملواعيد البديلة ،وتعتا احلل الوحيد للطالب حتى ال تضيع السنة
الدراسية علي .
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ب .أن تكون الظروم الداعية لتقديم االختبار مثبت يف أوراق رمسية ،مثل :أوراق السفر ـ
إنهاء عقود العمل ـ مواعيد وتاري العالج ـ القرارات الرمسية ملن ل مهمة ،أو بعثة،
مع حتديد زمنها بدءا ونهاية ــ ،وأي إثباتات أخرى حسب احلالة.
ج .أن تكون مدة سفر طويلة ،وال ميكن العودة للمملكة مرة أخرى خالل العاحم الدراسي
احلالي ،أو يف مواعيد اختبار الغائبني بعذر ،وأال يكون لدى الطالب فرصة االلتحاق
بإحدى املدارس السعودية أو غريها باخلارج سواء الستكمال الدراسة أو لالختبار.
د .أن يتم التنسيق بني إدارتي/قسمي االختبارات والقبول (بنني/بنات) يف احلاالت
املشرتكة بني القطاعني توحيدا لإلجراءات.
هـ .أن تضع املدرسة منوذج أسئلة للطالب خيتلف عن مناذج األسئلة املعتمدة (الدورين
والبديل) ،ومطابقة جلدول املواصفات  ،ويعد ذل

شرطًا أساسيا ،ويتم رصد درجات

واعالن نتيجت يف املواعيد املعتمدة مع بقية الطالب .
و .مينع اختبار الطالب يف أكثر من مادتني يف اليوحم الواحد ،ويف حالة الضرورة ميكن
اختبار يف مادة ثالثة بشرط أن تؤخذ موافقة ولي أمر على ذل

خطيا.

ز .يؤخذ إقرار على ولي أمر الطالب بأن هذا االختبار أو التقويم الذي قدحم موعد ل
يف بعض املواد الدراسية أو مجيعها يعتا الفرصة األخرية ل وال حيق ل املطالبة
عند التعثر/االكمال باالختبارات البديلة ل .
 .ال يتم التقديم ألكثر من  2أسابيع عن موعد بدء االختبارات النهائية.
ط .احلاالت الت تستدعي تقديم االختبارات تشمل:
ط .0/الطالب الذين يقومون بتمثيل اململكة يف احملافل الدولية واملناسبات الرياضية
وغريها ،واملبين على قرار جملس الوزراء رقم ( )201وتاري 0434/01/37هـ املبل
خبطاب رئيس ديوان رئاسة جملس الوزراء رقم /42041ب وتاري 0434/00/0هـ
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اخلاص بتنظيم أوضاع منسوبي القطاعني العاحم واخلاص املشاركني يف مناسبات
وطنية يف الداخل واخلارج.
ط .3/الوافدين املنتهية عقودهم ومبدة تزيد عن تاري انتهاء العقد بثالثة أشهر
وملزمني مبغادرة اململكة يف تاري حمدد ،أو الوافدات الالتي تويف أزواجهن والبد هلن
من الرحيل لبلدانهن حسب التوجيهات الشرعية ملثل هذ احلالة نظرا لكونها
أصبحت بدون حمرحم.
ط .2/الطالب الذين تتزامن أياحم أو مواعيد اختباراتهم مع سفر ولي األمر الضروري
ـ وذل

بسبب االبتعاي أو مهاحم رمسية خارج اململكة.

ط .4/الطالب الذين يواجهون ظروفًا إنسانية صعبة سواء مرضية أو أسرية تفوت
علي أداء االختبارات يف مواعيدها احملددة واملواعيد البديلة فتدرس من قبل جلنة
التوجي واالرشاد باملدرسة بالتنسيق مع إدارة  /فسم االختبارات و القبول واختاذ
القرار املناسب .
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الفصل السابع

تعليمات طري االختبارات
 .0تىفتح ظروم أسئلة كل مادة حسب جدول االختبار من قبل جلنة اإلشرام
واملالحظة بعد التأكد من سالمتها ومبحضر رمسي على أن يتم ذل

قبل موعد

بدء االختبار خبمس عشرة دقيقة.
 .3يىسمح للطالب الذي يتأخر مبا ال يتجاوز عن مخس عشرة دقيقة بدخول االختبار،
ويىؤخذ علي تعهد بعدحم تكرار ذل  ،ويف حال التكرار يتم معاملت وفق ما ورد يف
قواعد السلو واملواظبة (يتم حسم درجة من درجات املواظبة عن كل تأخر لسبب
غري وجي ال تقتنع ب جلنة التحكم والضبط/اإلشرام واملتابعة باملدرسة).
 .2الطالب الذي يتأخر أكثر من مخس عشرة دقيقة ومبا ال يتجاوز نصف زمن
االختبار يىسمح ل بدخول االختبار بعد ان يوضح ل االجراء الذي ميكن ان يتخذ
بشأن بعد ذل  ،ويىعد حمضر يىحدد في مقدار التأخري يوقع علي الطالب ،وبعد
انتهاء االختبار تىدرس أسباب التأخري ويستكمل احملضر بقبول العذر أو عدحم قبول
ىبل الطالب بذل  ،ويف حالة عدحم قبول عذر تىعدُّ ل استمارة (حمضر تأخر طالب
وي َّ
أكثر من ( )05دقيقة/تكرار تأخر – ملحق رقم  )– 8ترفق مع أوراق االجابة.
 .4الطالب املنتسب/الدارس الليلي عند تأخر أكثر من مخس عشرة دقيقة أو يف حال
تكرار التأخر يعامل وفق ما ورد يف الفقرة ( )2أعال .
 .5ال يسمح ألي طالب بتسليم ورقة إجابت قبل أن ميضي نصف الوقت احملدد لإلجابة
إال إذا اقتضت ضرورة صحية لطالب ما فيمكن خروج بعد التأكد من وضع
وموافقة قائد املدرسة.
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 .6يىمنع اإلجابة على أي استفسار عن األسئلة مبا يىوحي باإلجابة أثناء سري االختبار،
أما يف حالة وجود كلمات غري واضحة يف األسئلة فيىمكن لرئيس اللجنة توضيح
ذل

عند الضرورة بالتنسيق مع معلم املادة.

 .7إذا مت اكتشام خطأ يف األسئلة أثناء االختبار أو عند التصحيح وترتب علي تأثري
يف نتيجة الطالب فيتم معاجلة الوضع حبيث تبقى األسئلة على حاهلا ،ويىحرر
حمضر بذل

تتصرم يف ضوئ اللجنة وفق اآلتي:

 إعادة توزيع درجات السؤال الذي وقع في اخلطأ على بقية األسئلة.
 إعادة توزيع الدرجات يف حالة نقا أو زيادة أسئلة االختبار عما ورد يف منوذج
اإلجابة.
 وفيما عدا احلالتني السابقتني إلدارة املدرسة حق التصرم مبا حيقق مصلحة
الطالب.
 مراعاة توخي الدقة يف استخداحم اإلجراءات أعال حبيث ال تلحق الضرر بأي طالب.
ت كامٍ بتوعية طالبها وتهيئتهم لالستعداد هلا
 .8تقوحم املدرسة قبل االختبارات بوق ٍ
مبا يلي:
 األساليب الرتبوية الستذكار الدروس وطرق االستعداد اجليد لالختبارات وتنظيم
الوقت.
 التوعية بأهم التعليمات الواجب مراعاتها من قبل الطالب أثناء االختبارات وتوضيح
العقوبات املرتتبة على الغش واإلخالل بسري االختبارات واخلروج والغياب وغريها.
 .4يؤكد على الطالب قبل دخول االختبار االلتزاحم بالتعليمات التالية:
 أن ال حيمل أي ورقة أو كتاب أو مذكرة أو جهاز إلكرتوني إىل قاعة االختبار عدا
األدوات الكتابية الت حيتاجها لالختبار؛ على أن تكون األدوات املسمو بها خالية
متاما من أي معلومات سواء كانت كتابة رمز أو معادلة أو ما شاب ذل .
 كتابة امس وإجابت باحلا األزرق يف ورقة اإلجابة وخبطٍ واضح ،مع كتابة رقم
اإلجابة حبسب رقم السؤال ،وتر فاصل بني إجابة كل سؤال وما يلي .
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 جتنب الغش أو حماولت ذل

أو املساعدة على الغش بأي وسيلة كانت.

 جتنب أي عمل أو تصرم من شأن اإلخالل بالنظاحم أو خمالفة لوائح وتعليمات
االختبارات ،أو التسبب يف إحداي فوضى يف قاعة االختبار ،أو التطاول على أحد
املسؤولني بكالحمٍ غري الئقٍ أو منامٍ لآلداب.
 جتنب تدوين أكثر من إجابة للسؤال الواحد.
 جتنب استخدحم الطامس (املبيض) يف ورقة اإلجابة.
 .01مينع منعا باتا دخول أجهزة اهلاتف اجلوال وغري إىل قاعة االختبار ،وال حيق بأي
حال من األحوال استخدام أثناء اختبار أي مادة ،وعند ثبوت استخدام يف الغش
حيرر حمضر رمسي بعد حتري الدقة يف ذل .
 .00يكون استخداحم اآللة احلاسبة وفقًا ملا يلي:
أ ـ الصفني األول والثاني املتوسط تستخدحم اآللة احلاسبة فقط يف الدروس الت
وردت فيها دون غريها ،وال تستخدحم يف االختبارات.
ب ـ الصف الثالث املتوسط وصفوم املرحلة الثانوية تستخدحم اآللة احلاسبة يف
الدروس الت وردت فيها مع استخدامها يف االختبار بشرط أال تكون من اآلالت الت
ميكن برجمتها ،أو ختزين املعلومات فيها ،أو تل

الت تقوحم بإجراء العمليات

اإلحصائية ،أو عمل الرسوحم البيانية ،أو إجياد التفاضل والتكامل.
 .03يىعد مالحظ قاعة االختبار حمضرا باحلاالت الت حتصل يف قاعات االختبار
بالتنسيق املباشر مع املشرم املختا يف جلنة اإلشرام واملتابعة متضمنا شهود
احلادثة ويرفق ب األوراق املضبوطة فيها والقرائن ،وىتسلم لرئيس جلنة االختبارات
يف املدرسة أو نائب  ،ويىعاجل الوضع بطريقةٍ ال تؤثر على سري االختبارات مع توخي
الدقة والعدالة يف تطبيق التعليمات حرصا على مصلحة الطالب.
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 .02يتأكد املالحظون من هوية الطالب قبل وأثناء االختبار ،وتدوين المس وصف
الدراسي على ورقة اإلجابة ،ومن ثم توقيع على كشف تسليم أوراق اإلجابة.
 .04يقوحم املالحظون يف كل جلنة بالتأكد من عدد األوراق وكتابة االسم الصريح
والتوقيع على كشف تسليم أوراق اإلجابة.
 .05يىسلم املالحظون أوراق اإلجابة للجنة املكلفة باالستالحم (جلنة اإلشرام واملالحظة)
عقب انتهاء موعد االختبار /أو خروج خر طالب من القاعة مباشرة لكل مادة
والتأكد من تسلسل أرقاحم اجللوس ،ومطابقة األمساء وفقًا للكشوم املعدة مسبقًا،
وأن يكون للطالب إما ورقة إجابة ،أو استمارة غياب لكل مادة.
 .06تىوضع أوراق اإلجابة واستمارات الغياب بعد ذل

داخل ظرم خاص مرتبة حسب

الكشوم يوضح علي مجيع البيانات اخلاصة باالختبار ،وعدد األوراق الت بداخل ،
وتىحفظ يف مكان من حسب ترتيب املواد إىل أن يتم تسليمها للجان التصحيح
واملراجعة.
 .07تىسلم أوراق اإلجابة يف ظروم حسب كل مادة دراسية متسلسلة مع استمارات الغياب
للجان التصحيح واملراجعة ،أو للمعلم املصحح للمادة ـ حسب التنظيم ـ مبوجب
بيانات استالحم وتسليم يىوضسح فيها عدد أوراق اإلجابة واستمارات الغياب.
 .08تنفذ مهاحم سري االختبارات وفقاً ملا ورد يف الدليل اإلجرائي ملدارس التعليم العاحم.
 .04تطبق التنظيمات واإلجراءات املتعلق بسرية األسئلة وسري االختبارات والغش وفقاً ملا
ورد يف القواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب ( )05 ،04 ،02إضافة لإلجراءات
التالية:
أوالً :الطالب الذي (سىرقت ،اُخفيت عمدا ،اُتلفت ،اُستبدلت ،عىدلت) ورقة إجابت
فاإلجراء يكون وفق التالي:
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أ -جت ــري املدرس ــة حتقيقً ــا ع ــاجالً باملوض ــوع باش ــرتا مكت ــب التعل ــيم وإدارة /قس ــم
االختبارات.
ب -إذا ت ــبني أن الطال ــب ل ــيس لــ عالق ــة مب ــا ح ــدي ،فتق ــوحم املدرس ــة باعتم ــاد درج ــة
مناسبة ل يراعى فيها مصـلحت وف ًقـا ملـا تـرا جلنـة التوجيـ واإلرشـاد بالتنسـيق مـع
إدارة/قسم االختبارات  /ومكتب التعليم.
ج  -إذا اتضــح أن للطالــب عالقــة فيعتــا ذل ـ

غشــا يف هــذ املــادة ويعتــا مكم ًل ــا/

راسبا بها.
د  -إذا أُجري على ورقة اإلجابة تعديل فيتم حذم اإلجابات الت مت تعديلـها ،وإعـادة
التصحيح بعد التأكد التاحم من ذل .
هــ  -إذا كــان الشــخا الــذي عــدل علــى الورقــة أو ســرقها أو اســتبدهلا ...اخل طالب ـاً
يـتم إحالتـ إىل جلنــة التوجيـ واإلرشــاد باملدرسـة ويطبــق حبقـ مــا يناســب حالتـ يف
قواعد السلو .
ثانيا :الطالب الذي يرتكب إحدى املخالفات املنصوص عليهـا يف القاعـدة الثالثـة عشـرة ـ
وفقاً ملا ورد يف القاعدة ( 04ـ  )4ـ يتم تنفيذ اإلجراءات كما يلي:
 -0إذا كان الطالب يف املرحلة املتوسطة:
أ -يلغى اختبار يف املادة نفسها ،ويسمح ل بدخول اختبارها يف الدور الثاني.
ب -يلغى اختبار يف حال التكرار يف مجيع املواد يف ذل

العاحم للدورين (ويعتا راسبا).

 -3إذا كان الطالب يف املرحلة الثانوية (النظاحم الفصلي):
أ -يلغى اختبار يف املادة نفسها ،ويسمح ل بدخول اختبارها يف الدور الثاني.
ب -يلغى اختبار يف حال التكرار يف مجيع مواد ذل

املستوى ويعامل مبوجب النجا

والرسوب وفق ما ورد يف القاعدة اخلامسة ( 5ـ .)3
ثالثا :الطالب الذي ثبت غش للمرة األوىل ،فوفقاً ملا ورد يف القاعدة اخلامسة عشرة رقم
( 05ـ  )0احلالة ( )3يتم تنفيذها كالتالي:
أ -يىخرج الطالب بهدوء تاحم من قاعة االختبار إىل مكان بعيد عن زمالئ ؛ جتنبا حلدوي
الضوضاء مع أخذ املالحظ للورقة وتسليمها للمختا.
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ب -تعرحت ورقة الطالب مع وسيلة الغش على معلم املادة بصورة عاجلة.
ج -حيرر حمضر بالغش حيدد في معلم املادة (الفقرات /السؤال/األسئلة) الت ثبت
غش الطالب فيها مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذل .
د  -إذا احتوت وسيلة الغش على إجابة مجيع أسئلة املادة فينظر يف األسئلة الت
أجاب عنها الطالب حني ضبط وهو يغش وتكتب يف احملضر  ،وإذا تعذر ذل

يتم

تأجيل البت فيها حلني عرضها على جلنة االختبارات.
هـ -أثناء ذل

يوقع الطالب على تعهد خطي بعدحم تكرار الغش.

و -يعود الطالب للقاعة ويستكمل اختبار إذا كان الوقت يسمح بذل
ز -يراعى إمتاحم هذ اإلجراءات بشكل سريع حتى ال يؤثر ذل

.

على وقت الطالب.

 تلغى درجة السؤال أو األسئلة الت ثبت غش فيها ويعطى صفراً يف درجت عندتصحيح ورقة إجابت .
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الفصل الثامن
تعليمات التصحيح واملراجعة:
 .0يقوحم كل معلم بتصحيح أوراق إجابة املادة الت يدرسها بدقة ،وعدالة وإن كان
للمادة أكثر من معلم ،فيصحح كل معلم أوراق الصفوم الت يدرسها ،وملدير
املدرسة تكليف معلم خر مع يف حال وجود ضرورة قصوى تستدعي ذل

.

 .3جيب على قائد املدرسة أو من ينوب عن إعداد كشوم بأمساء وتوقيع املصححني
واملراجعني واملدققني.
 .2يكون تقدير الدرجات طبقًا لنماذج اإلجابة.
 .4مينع فتح ظروم مناذج اإلجابة إال بعد التأكد من استالحم مجيع أوراق اإلجابة من
الطالب.
 .5تىصــحح أوراق إجابــات الطــالب أوالً بــأول يف املكــان املخصــا لــذل

باملدرســة ،ومينــع

التص ــحيح خارجه ــا م ــع مراع ــاة الدق ــة التام ــة ،وت ــدوين االس ــم الص ــريح والتوقي ــع
للمصحح واملراجع على كل ورقة إجابة جبانب الدرجـة املسـتحقة بعـد تـدوينها رقمـا
وكتابة بشكل واضح.
 .6يعامل الطالب عند قيام بتدوين أكثر من إجابة للسؤال الواحد كما يلي:
أ ـاألسئلة املقالية :تىصحح هذ اإلجابات ويؤخذ متوسـط الدرجـة الـت حيصـل عليهـا
م ــن تلـ ـ

اإلجاب ــات ،وال تىؤخ ــذ اإلجاب ــة الص ــحيحة إال إذا كان ــت ت ــؤدي إىل جن ــا

الطالب عند إخراج األوراق للمراجعة النهائية.
ب ـ األسئلة املوضوعية :تعتا اإلجابة خاطئة.
 .7توضع إشارة (×) على السـؤال املـرتو يف حقـل درجـة السـؤال وتـدون كلمـة (مـرتو )
يف حقل الكتابة.
 .8يىكتب يف حقلي الدرجة (صفر) كتابةً إذا كانت درجة الطالب يف السؤال (صفر).
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 .4تصحح األوراق باللون األمحر ،وتىراجع مراجعةً أوليةً بلونٍ أسود قبـل تسـليمها للجنـة
الرصـ ــد ،وتىكتـ ــب كلمـ ــة (روجعـ ــت) علـ ــى مجيـ ــع األوراق مـ ــع كتابـ ــة اسـ ــم املصـ ــحح
واملراجع ،وتوقيعهما على الظرم اخلارجي.
 .01تىسلِّم أوراق اإلجابة متسلسلةً بعد االنتهاء من تصحيحها ومراجعتها مـن قبـل املعلـم
الـذي صــحح أو راجـع للمســؤول الـذي بــدور يقـوحم بــالتوقيع علـى الكشــوم املخصصــة
لتسليم أوراق اإلجابة.
 .00تفحا أوراق اإلجابة للتأكد من أن مجيع اإلجابات قد قدرت وروجعت ودققت مع
كتابة األمساء صرحية للمصححني واملراجعني واملدققني.
 .03ميك ــن اس ــتخداحم التقني ــة اإللكرتوني ــة احلديث ــة ـ ـ وف ــق إمكان ــات املدرس ـة ـ ـ وذلــ

يف

عمليات إعداد األسئلة والتصحيح والرصد بشرط أن:
أ  -تتحقق يف األسئلة املعايري والشروط املذكورة يف الفصل الرابع من هـذا الـدليل،
وعلى إدارة التعليم متابعة ذل  ،والتأكد من توفر الشروط ،وعدحم اإلخالل بها.
ب ـ تكون األجهزة املستخدمة تفي بهذ الشروط واملعايري.
ج ـ يطبق على التصـحيح اآللـي مـا يطبـق علـى التصـحيح اليـدوي مـن حيـث االلتـزاحم
بتعليمات التصحيح واملراجعة والتدقيق والتصدير لنظاحم نور.
د ـ تــدرس عينـة مـن أســئلة كـل مدرسـة مــن قبـل املشـرفني املتــابعني للمدرسـة واختــاذ
الالزحم.
هـ ـ تلتزحم املدرسة جبميع الضوابط املنظمـة للتصـحيح اآللـي الـواردة أعـال  ،ويف حالـة
اإلخالل يوقف العمل بها.
و -تكــون مســؤولية التأكــد مــن تطبيــق املدرســة لضــوابط التصــحيح اآللــي مــن قبــل
إدارة /قسم اإلشرام الرتبوي أو مكتـب التعلـيم الـذي تتبعـ املدرسـة ومبشـاركة كـل
من االختبارات والقبول وتقنية املعلومات.
 .02جيب التنبي على املعلمني ومنسوبي الوزارة وإدارات التعليم ممـن هـم يف امليـدان بعـدحم
القي ــاحم بتصـ ــوير إجابـ ــات الطـ ــالب أو أجـ ــزاء منه ــا بـ ــأي وسـ ــيلة كانـ ــت إال للـ ــدواعي
الرمسيــة كــالتحقيق ومــا شــاب ذلـ  ،ويعــد مــن يقــوحم بــذل مســؤولًا أمــاحم اجلهــات
الرمسية.
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الفصل التاطع
تعليمات وإجراءات تقدير الدرجات ورصدها ومعاجلتها
 .0تعـ ــد درجـ ــة الطالـ ــب املنـ ــتظم أسـ ــاس تق ـ ــدير الـ ــدرجات علـ ــى الورقـ ــة يف مقـ ــرر كـ ــل
فصل/مستوى دراسي بالدورين األول والثاني كالتالي:
أ  -املرحل ــة املتوس ــطة )21( :درج ــة ،وتق ــدر درج ــات املكم ــل يف مق ــرر الفص ــلني يف ال ــدور
الثــاني مــن ( )61درجــة ،ويســتثنى مــن ذلـ

مــادة اللغــة اإلجنليزيــة ( )35درجــة ومــادة

التفســري ( )05درجــة ومــادة احلاســب اآللــي ( )01درجــات ،ومــن ثــم يــتم إضــافة درجــة
اجلزء العملي أو الشفوي.
ب ـ املرحلــة الثانويــة (النظــاحم الفصــلي) )51( :درجــة ويســتثنى مــن ذل ـ

املــواد العلميــة

(كيميــاء ،فيزيــاء ،)... ،واللغــة اإلجنليزيــة حيــث تقــدر الدرجـة مــن ( )41درجــة ومــادة
احلاسب اآللي ( )31درجة ،ومن ثم يتم إضافة درجة اجلزء العملي أو الشفوي.
ج ـ املرحلــة الثانويــة (نظــاحم املقــررات) )51( :درجــة ويســتثنى مــن ذلـ

العلــوحم الطبيعيــة

واللغة اإلجنليزية ( )41درجة ،احلاسـب اآللـي والبحـث ومصـادر املعلومـات ( )31درجـة،
ومن ثم يتم إضافة درجة اجلزء العملي أو الشفوي.
 .3حت ـوسل درج ــات طالــب االنتس ــاب اجلزئ ــي والكلــي بع ــد التص ــحيح مــن درج ــة الطال ــب
املنتظم إىل الدرجة املعادلة هلا مـن( )51درجـة للفصـل الواحـد ،أو ( )011درجـة لكامـل
املق ــرر واملرحلـ ــة الثانويـ ــة (النظـ ــاحم الفصـ ــلي) أو ( )35درجـ ــة للتفسـ ــري (مـ ــادة القـ ــر ن
وتفسري ) يف املرحلة املتوسطة.
 .2حتوسل درجات طالب االنتساب اجلزئي والكلـي مـن درجـة الطالـب املنـتظم إىل الدرجـة
املعادلة هلا للمنتسبني وفق التالي:
 إذا كانــت الــدرجات قياســية م ــن ( )21درجــة تضــرب الدرج ــة الــت حصــل عليه ــاالطالب يف ( )5ثم تقسم على (.)2
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 إذا كانت درجة الورقة من ( )41درجـة تضـرب الدرجـة الـت حصـل عليهـا الطالـبيف ( )5ثم تقسم على(.)4
 يف مادة التفسـري تصـحح الورقـة مـن ( )05درجـة وحتـول للمنتسـب إىل ( )35درجـةتضرب الدرجة يف ( )35ثم تقسم على ( )05وجيا الكسر لصاحل الطالب.
 يف مادة احلاسب اآللي تصحح الورقة من ( )01درجات للمتوسط ومـن ( )31درجـةللثانوي ثم حتول الدرجة للمنتسبني بضرب درجة الطالب × 3
 .4يعامل الطالب الذي حتول إىل االنتساب الكلي يف أحد الفصلني يف املرحلة املتوسطة
كالتالي:
 تىحتســب لـ (درجــات أعمــال الســنة يف الفصــل الــذي انــتظم فيـ  +درجــة اختبــار نهايــة
الفصل) كغري من املنتظمني.
 تىرصــد درجــة اختبــار الفصــل الــذي أدا عــن طريــق االنتســاب الكلــي قبــل حتويلــها يف
حقل درجة اختبار هذا الفصل وحتول ل الدرجة إىل ( )51درجة ليا عـن طريـق نظـاحم
نور.
 تىجمـ ــع درجـ ــة الطالـ ــب يف الفصـ ــلني وتىرصـ ــد يف احلقـ ــل املخصـ ــا جملمـ ــوع الدرجـ ــة
املكتسبة للمادة.
 .5حتتسب للطالب املنتظم يف الفصل الثاني وكان منتسبا انتساباً كلياً يف الفصل
األول درجتا السلو واملواظبة من ( )011درجة حسب انتظام يف الفصل الثاني ـ
يتم مضاعفة الدرجة ليا ـ وكذل
االنتساب الكلي ،وبعكس ذل

تعامل املواد األخرى الت ال توجد يف خطة

حتذم يف حال إن كان منتسبا يف الفصل الثاني.

 .6يعامل الطالب املنتظم يف فصل ومنتسب انتسابا كليا يف فصل خر ،وأكمل يف
كامل املقرر كالتالي:
 يىحتفظ ل بدرجات أعمال السنة يف الفصل الذي كان منتظما في وتىقدر درجات
على الورقة يف اختبار الدور الثاني يف كامل املقرر من ( )61درجة ،ثم حتول الدرجة
بضربها يف ( )4ثم يقسم الناتج على ( )2وترصد يف احلقل املخصا للمجموع الكلي
للمادة.
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 .7تدون كلمة (غائب)للطالب الغائب يف اختبار نهاية أحد الفصلني /املسـتوى يف حقـل
درجة اختبـار الفصـل الـذي غـاب فيـ  ،وتوضـع كلمـة (غائـب) يف حقـل جممـوع ذلـ
الفصل ومثلها يف حقل اجملموع الكلي للمادة ويعتا مكمالً فيها.
 .8يتم دراسة حالة الطالب املنتظمني الذين تعرضوا لظروم قاهرة أدت النقطاعهم عن
املدرسة لفرتات طويلة (من بداية الدراسة ـ من بداية الفصل الثاني ـ نهاية
الفصلني) من قبل جلنة االختبارات الطارئة يف إدارة التعليم ـ املشار إليها يف الفقرة
رقم ( )32من القواعد العامة يف هذا الدليل ،وإصدار ما يناسبهم وفقا للوائح
املنظمة ،أو ملقتضى احلالة ومبا يىراعي مصلحة الطالب التعليمية والرتبوية ،وتقدر
درجاتهم يف الفرتات حسب احلاالت املذكورة يف الفصل السابع عشر.
 .4حتول العمليات السابقة يف نظاحم نور تلقائيا بدون تدخل الراصد.
 .01يتـوىل كـل معلـم رصـد درجـات مادتـ  ،ويسـتلم قبـل بدايـة االختبـارات كشـفًا يوضــح
درجات أعمال السنة ،ودرجات املواد الت هلا جانبان ،واملواد الشفوية ،ويتأكد من  ،ثم
يعيد للجنة املختصة بعد توقيع علي .
 .00جي ـ ــب عل ـ ــى ك ـ ــل معل ـ ــم االهتم ـ ــاحم باالختب ـ ــارات القص ـ ــرية واملش ـ ــاركات الفص ـ ــلية
والواجبات ورصد الدرجات املستحقة فيهـا لكـل طالـب ،وتطبيـق مبـدأ العـدل واملسـاواة
يف ذل .
 .03يســلم معلــم املــادة بعــد كــل فقــرة تقومييــة مــن نظــاحم نــور كش ـفًا مطبوع ـا بــدرجات
أعمال السنة ومواد التقويم املستمر يوقع علي املعلم وحيتفظ ب لدي .
 .02يوج املعلمون بأهمية االحتفـاظ بكـل مـا يتعلـق بهـم والتعامـل مـع األوراق والكشـوم
وفق ما ورد يف الفصل العشرون من الدليل.
 .04يرصد املعلم درجات مادتـ يف نظـاحم نـور مـن أوراق إجابـات الطـالب مباشـرة ،ويراجعهـا
بنفس  ،ثم يىطبع كشـف أولـي يىرفـق مـع ورق اإلجابـة ،ثـم يسـلم إىل جلنـة التصـحيح
واملراجعة؛ ملطابقة وتدقيق الدرجات وصحة اإلدخال مبشاركة معلـم املـادة ،والتوقيـع
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على ذل

 ،ويف حال وجود اختالم يتم التعديل وطباعة الكشف والتوقيـع عليـ مـرة

أخرى مع ابقاء الكشف السابق.
 .05يق ــوحم م ــدير املدرس ــة يف ح ــال تع ــذر معل ــم م ــا القي ــاحم بـ ـأي عم ــل مكل ــف فيـ ـ حبك ــم
االختص ــاص بتكليـ ـف معل ــم خ ــر خطي ــا؛ ليق ــوحم مبهمتـ ـ م ــع أخ ــذ توقيعـ ـ ب ــالعلم
ومشاركت ما أمكن.
 .06تىحفظ أوراق إجابات الطالب والكشوم األولية يف مكانٍ من ويتم التعامـل معهـا وفـق
ما ورد يف الفصل العشرون من الدليل.
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الفصل العاشر

قواعد املراجعة النهائية
يتم استخراج بيانات املراجعة النهائية يف نظاحم نور من خـالل أيقونـة درجـات املراجعـة
وذل

لكل مستوى/فصل دراسي  ...دور أول أو ثاني كالتالي:

 .0خترج للطالب املكمل مجيع أوراق إجابت يف مواد اإلكمال للمراجعة النهائية بغض
النظر عن الدرجات.
 .3يقوحم نظاحم نور ليا بإخراج درجات الطالب املكمل للمراجعة النهائية لتتمكن املدرسة
من إخراج أوراق اإلجابة هلذ املواد ومراجعتها.
 .2يىستعمل القلم األخضر للمراجعة النهائية على ورقة إجابة الطالب ،وعند التعديل
يف الدرجة تشطب شطبا خفيفًا حبيث تسهل قراءتها وتكتب الدرجة اجلديدة رقما
وكتابةً والتوقيع بالتعديل جبانبها ،مع مالحظة عدحم استعمال املمحاة أو الطامس
األبيض يف كل ما يتعلق بالدرجات.
 .4يكتــب املعلــم املراجــع علــى ورقــة اإلجابــة وكشــف املراجعــة النهائيــة إحــدى العبــارات
التالية (حبسب نتيجة املراجعة):
 روجعت وزيدت  .........درجة.
 روجعت ونقصت  .......درجة.
 روجعت ومل تقبل الزيادة.
 .5يتم رصد الدرجات املستحقة للطالب بعد املراجعة يف كشف املراجعة النهائية.
 .6ترصــد درجــات الطالــب املســتحقة بعــد املراجعــة يف احلقــل اخلــاص بــدرجات املراجعــة،
ويقـوحم نظـاحم نـور بكتابـة عبـارة روجعـت وزيـدت...درجـة ،وإذا مل يـتم زيادتهـا تكـرر نفـس
عنــدها سـيكتب نظــاحم نــور روجعــت ومل

الدرجـة الســابقة لـ يف احلقـل اخلــاص بــذل

تقبل الزيادة ،وهذ اخلطوة أساسية جدا لفتح درجات الدور الثاني هلذا الطالب.
 .7يىطبع كشف حيوي أمساء الطالب وعدد األوراق الت أُخرجت للمراجعة النهائية
لكل مادة ،ويىحتفظ ب يف جلنة الرصد بعد مطابقت مع األوراق.
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 .8يطب ــق م ــا ورد يف البن ــود الس ــابقة عل ــى اختب ــار نهاي ــة ك ــل مس ــتوى أو فص ــل دراس ــي
واختب ــار ال ــدور الث ــاني واختب ــار م ــواد التعث ــر (النظ ــاحم الفص ــلي) م ــع مراع ــاة انتق ــال
الطالب من مدرسة إىل أخرى وذل

مبخاطبة املدرسة املنتقل منهـا الطالـب ملراجعـة

أوراق .
 .4ختضـ ــع أوراق إجابـ ــات الطـ ــالب يف االختبـ ــارات القصـ ــرية للمراجعـ ــة النهائيـ ــة عنـ ــد
احلاجة.
 .01تهدم املراجعة النهائية إىل التأكد من حصول الطالب على ما يستحق من درجات.
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الفصل احلادي عشر
اطتخراج نتائج االختبارات وتبليغها وحفظها:
 .0يتم بعد االنتهاء من رصد الدرجات ومراجعتها وتدقيقها على نظاحم نور ما يلي:
 طباعــة املســودات ومراجعتهــا وحفظهــا يف إدارة املدرســة بعــد ختمهــا وتوقيعهــا مــن
قائد املدرسة واملدققني.
 إغالق رصد الدرجات يف النظاحم.
 استخراج كشوم الطالب املكملني.
 إعطاء الطالب إشعار مبواد اإلكمال ،وموعد اختبار الدور الثاني.
 إعالن النتيجة وتسليم كشوم الدرجات.
 .3يىراعى عند إعداد سجالت النتيجة ما يلي:
 اكتمال البيانات املدونة على غالم السجل.
 وجود واكتمال اإلحصائيات يف بداية سجل النتيجة ،ومطابقتها لبيانات القبول.
 ترقيم صـفحات السـجل ،والتأكـد مـن تسلسـلها بعـد الطباعـة ،واعتمادهـا مـن قائـد
املدرسة.
 يقــوحم نظــاحم نــور بطباعــة الســجالت تلقائيــا وف ًقــا ملــا ورد أعــال  ،وعلــى القــائمني علي ـ
التأكد من إعدادات بهذا الشكل.
 .2ميكن للطالب أو ولي أمر االطالع على نتيجت (ناجح ـ مكمل ـ راسب) إلكرتونيا يف
نظاحم نورعن طريق اسم املستخدحم وكلمة السر الت زود بها مع إمكانية حصول على
نسخة من إشعار مواد اإلكمال موضحا بها موعد االختبار يف الدور الثاني.
 .4ىيســلم الطالــب النــاجح صــورةً مــن كشــف الــدرجات مــع حفــظ األصــل مبلف ـ موقعــا
وخمتوما ،أما طالب الصف الثالث الثانوي فيىسلَّم ل أصل الكشف مع ملفـ حمتويـا
علــى أصــول وثائقـ الســابقة ماعــدا الطالــب الــذي مت حجــز وثيقتـ لسـبب مــالي مــن
قبل مدرسة أهلية فيلزحم بإحضار خمالصة ماليـة منهـا ،وإن كـان احلجـز لسـبب خـر
فيحضر خطابا من إدارة التعليم.
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 .5يراعى عدحم وضع أي صورة شخصية للطالب على وثائقهم.
 .6ىيســلم الطالــب املكمــل أصــل اإلشــعار الرمســي مبــواد إكمال ـ  ،ويىوقــع باالســتالحم علــى
صورة اإلشعار وحتفظ يف ملف للرجوع إليها عند احلاجة.
 .7إذا مل يتمكن الطالب من احلضور الستالحم (اإلشعار –كشف الدرجات) فيحضـر مـن
ينوب عن من أقارب أو بالتوكيل من احلضور الستالم  ،وجيب قبـل تسـليم التثبـت
من شخصية املستلم وتدوين امس وعنوان ورقم هاتف وكذل

رقـم وتـاري هويتـ ،

ثم يوقع ويؤرخ االستالحم يف سجل التسليم مع إرفاق صورة من اهلوية.
 .8مينع تبلي أي طالب بنتيجت أو مواد إكمال شفويا أو هاتفيا إال لضرورة قصوى
توضح لقائد املدرسة وال يعتمد عليها كنتيجة رمسية.
 .4يــتم االســتعداد للــدور الثــاني بعــد إعــالن نتــائج (الفصــل الثــاني للمرحلــة املتوســطة ــ
ونهاية كل مستوى للمرحلة الثانوية) حيـث تقـوحم جلنـة االختبـارات بتوجيـ اللجـان
املختصة بإعداد وجتهيز كافـة مـا يتعلـق باختبـار الـدور الثـاني مـن أسـئلة وتعليمـات
ومواعيد وجداول وبطاقات وما إىل ذل  ،وتىحفـظ يف مكـانٍ مـن حلـني موعـد اختبـار
الدور الثاني.
 .01يتم إعداد ثالثة بيانات بأمساء املكملني ومواد إكمـاهلم يف املرحلـة املتوسـطة يوضـح
فيها حاالت اإلكمال املختلفة:
 طالب مكملون يف مقرر الفصل الدراسي األول.
 طالب مكملون يف مقرر الفصل الدراسي الثاني.
 طالب مكملون يف كامل املقرر.
 .00تعــد ق ــوائم بأمس ــاء املكمل ــني م ــن ط ــالب التعل ــيم الث ــانوي (النظ ــاحم الفص ــلي) وم ــواد
إكمــاهلم ومواعيــد اختبــارهم مبــا يتفــق مــع اختبــارات الــدور الثــاني يف كــل مســتوى
(الئحة الدراسة والتقويم يف التعليم الثانوي /النظاحم الفصلي).
 .03يىوزع الطالب على جلان اختبـارات الـدور الثـاني وفـق مـا ورد يف الفقـرتني ( )00 ،01مـع
حتري الدقة التامة عند فتح ظروم األسئلة وتوزيـع األوراق علـى الطـالب لتالفــي أي
لبسٍ يف حين .
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 .02ينقل الطالب املكمل حسب رغبت من مدرسة إىل أخرى داخـل املدينـة أو خارجهـا بعـد
تأدية اختبار الدور الثاني مبدرست .
 .04تىعد سجالت النتيجة النهائية للمدرسة يف املرحلة املتوسطة بعـد إعـالن نتيجـة الـدور
الثاني وتدون كالتالي:
 أمساء ودرجات الطالب الناجحني يف الدور األول املنتظمني ،ثم املنتسبني كليـا ،ثـم
املنتسبني يف مواد الرسوب.
 أمسـاء ودرجـات الطــالب النـاجحني يف الــدور الثـاني املنـتظمني ،ثــم املنتسـبني كليــا،
ثم املنتسبني يف مواد الرسوب.
 أمساء ودرجات الطالب الراسـبني املنـتظمني ،ثـم املنتسـبني كليـا ،ويلـيهم املنتسـبون
يف مواد الرسوب.
 .05تعد سجالت النتيجة يف املرحلة الثانويـة (النظـاحم الفصـلي) بنهايـة املسـتوى الدراسـي
والسنة الدراسية كالتالي:
 أمس ــاء ودرج ــات الط ــالب الن ــاجحني يف املس ــتوى ....املن ــتظمني ث ــم املنتس ــبني ،ث ــم
الطالب املكملني يف الدور األول (املستوى .)...
 أمساء ودرجات الطالب الناجحني يف الدور الثاني املنـتظمني ،ثـم املنتسـبني كليـا،
ثم الطالب املكملني يف الدور الثاني (املستوى .)...
 أمســاء ودرجــات الطــالب النــاجحني يف الفصــل الصــيفي املنــتظمني ،ثــم املعيــدين
للدراسة يف املستويني.
 أمســاء ودرجــات الطــالب النــاجحني يف اختبــار التعثــر (بدايــة العــاحم) املنــتظمني ،ثــم
املنتسبني كليا ،ثم الطالب املكملني يف اختبار التعثر (بداية العاحم).
 .06تىعد سجالت النتائج يف املرحلة الثانوية لنظاحم املقررات بنهاية كل فصـل دراسـي لكـل
شعبة.
 .07تىعد سجالت املدرسة من نسختني ورقيتني (مسودة ومبيضة) حتفـظ يف املدرسـة ورقيـا
وإلكرتونيا.
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 .08تىعتا سجالت النتـائج (املبيضـات) عـ ــهدةً دائمـة عنـد قائـد املدرسـة ،وعل ــي احملافظـة
عليها ،وتسليمها يف حال انتقال كعهدة إىل القائد الذي خيلف يف املدرسة.
 .04تقوحم املدرسة بالتنسيق مع إدارة /قسم االختبارات يف كل إشكالية ختا النتائج.
 .31حتفظ سجالت النتائج يف أماكن منة ومناسبة ،وعدحم تعريضها ملا يؤدي إىل تلفها.
 .30تتم طباعة كشوم الدرجات وتوقيعها من قبل املدرسة ماعدا الصف الثالـث الثـانوي
فيرت إلدارة التعليم بكل منطقة أو حمافظة تنظيم ذل

وفق ما يناسبها.

 .33توق ــف طباع ــة الش ــهادات املخطوط ــة يف مجي ــع املراح ــل ويكتف ــى بكش ــوم ال ــدرجات
املعتمدة.
 .32تقـ ــوحم اإلدارة العامـ ــة لالختبـ ــارات والقبـ ــول بـ ــالوزارة بالتنسـ ــيق مـ ــع إدارات التعلـ ــيم
(االختبارات والقبول) بتجميع النتـائج القدميـة مـا قبـل عـاحم 0423ه ـ جلميـع املـدارس
مبوبة يف قاعدة بيانات.
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الفصل الثاني عشر

تدقيق النتائج واعتمادها
 .0تب ــدأ عملي ــة الت ــدقيق م ــن بداي ــة الع ــاحم الدراس ــي؛ وذلـ ـ

مبراجع ــة وت ــدقيق بيان ــات

الطــالب عــن طريــق مطابقــة األمســاء والبيانــات باهلويــة أو اجلــواز مبــا هــو مســجل يف
نظ ــاحم ن ــور ،وس ــرعة إنه ــاء متطلب ــات النق ــل اإللكرتون ــي لك ــل طال ــب حم ــول م ــن وإىل
املدرسة ،أو منطقة أخرى.
 .3تقوحم كل مدرسة بتدقيق نتيجتها داخل املدرسة بعد اختبارات الفصل األول والثـاني
والدور الثاني.
 .2يبـدأ تــدقيق النتيجـة مبطابقــة أمسـاء الطــالب وبيانـاتهم وصــحة أمسـائهم بــاللغتني
العربية واإلجنليزية عن طريق جلنة التصحيح واملراجعة.
 .4يقــوحم كــل معلــم بتــدقيق درجــات مادت ـ لكــل الطــالب يف ســجل النتيجــة ـ ـ املســودة ـ ـ
للتأك ــد م ــن ص ــحتها وع ــدحم رص ــد درج ــات غ ــري ص ــحيحة ،ويوق ــع ك ــل معل ــم عل ــى
النتيج ــة بع ــد التأك ــد م ــن ص ــحتها عل ــى الص ــفحة األخ ــرية ،وتكت ــب عب ــارة (دقق ــت
مادة ....من قبل  )...مع كتابة االسم صرحيًا والتوقيع والتاري .
 .5تىعتمـد املســودات مــن قائـد املدرســة ،ويــتم عمــل نسـخة أخــرى ـ ـ املبيضـة ـ ـ معتمــدة بعــد
انتهــاء مجيــع أعمــال االختبــارات واختبــارات الغــائبني كســجل رمســي ،وتكــون عهــدةً
علي وتىحفظ يف مكانٍ من.
 .6يكون سجل املبيضة مبني في اسم الطالب وبيانات ودرجات النهائية من ( )011درجـة
بدون الدرجات التفصيلية ،أما سجالت املدارس االبتدائية فيـبني فيـ نتيجـة الطالـب
االسم والبيانات ،واالنتقال فقط بدون تفصيالت.

48

الفصل الثالث عشر

مراجعة أوراق الةالب بعد إعالن النتائج
تكون مراجعة أوراق اإلجابة بعد إعالن النتائج ملن يرغب ذل

وفقًا للتالي:

 .0يتقدحم الطالب أو ولي أمر بطلب املراجعة إىل قائد املدرسة خالل مدة ال تزيد عن
أسبوع من خروج النتائج وفق منوذج يعد هلذا الغرحت (ملحق رقم  ،)4/وتسلم نتيجة
املراجعة لولي األمر بنفس النموذج مبدة ال تزيد عن يوحم واحد من تقدمي الطلب.
 .3يتقدحم من مل يقتنع بنتيجت مراجعة أوراق إجابت من قبل املدرسة ملكتب التعليم
التابعة ل املدرسة بطلب املراجعة مرفقًا ب (النموذج املشار إلي ) خالل يومني من
تسلم .
 .2تكون املراجعة وقت الدواحم الرمسي وال يرتتب عليها أي التزاحم مالي.
 .4يتم تعديل نتيجة الطالب بعد املراجعة يف نظاحم نور ويف مجيع السجالت ،وتىسحب
الوثيقة السابقة ،وتىطبع ل وثيقة جديدة بنتيجت بعد التعديل.
 .5عندما يتبني وجود تهاون يف تطبيق تعليمات االختبارات يرفع مكتب التعليم تقريرا
ملدير التعليم عن نتيجة املراجعة ،وتىتخذ اإلجراءات النظامية.
 .6ميكن للجهة التعليمية املختصة إجراء مراجعة ألوراق إجابة مادة أو أكثر إذا تبني
هلم ما يثري الش  ،أو شكوى عامة بشواهد منطقية مثبت  ،وذل
من قبل مدير التعليم.
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عا جلنة مكلفة

الفصل الرابع عشر

اختبار ذوي األعذار والغائبني
 .0مينع اختبار أي طالب بعد انتهاء الفرتة احملددة الختبار الطالب املتغيبني بعذر.
 .3مواعيد اختبارات الغائبني بعذر:
أ  -خالل األسبوعني األولني من بداية الفصل الدراسـي الثـاني ملـن تغيـب عـن اختبـار
الفصل الدراسي األول للمرحلة املتوسطة.
ب  -مع اختبار الدور الثـاني ملـن تغيـب عـن اختبـار الفصـل الدراسـي الثـاني للمرحلـة
املتوسطة.
ج  -خالل األسـبوعني األولـني مـن بدايـة العـاحم الدراسـي التـالي ملـن تغيـب عـن اختبـار
الدور الثاني.
د  -الط ــالب الغ ــائبني ع ــن االختبارـ ـ ـ بع ــذر أو بدونـ ـ ـ ـ ـ يف املرحل ــة الثانوي ــة (النظ ــاحم
الفصلي) خيتاون يف الدور الثاني ،أو يف موعد اختبارات التعثر.
 .2جيب على إدارة املدرسة إعداد جـداول منظمـة لالختبـارات البديلـة للطـالب املتغيـبني
بعذر حسب املواعيد احملددة هلا.
 .4يعتا من األعذار املقبولة ما يلي:
أوالً :الطالــب الــذي يثبــت بتق ــارير طبـ ــية معـ ــتمدة أن ظـ ــروف املــرضـ ــية منعـ ــت مــن
تأدية مجـيع االختـبارات أو بعضها أثناء فرتة انعقادها ،أو قبل انعقادها بفرتة وجيزة.
ثانيا :الطالب املرافق ألحد أفراد عائلت املنوحم يف املستشفى حبيث تكون صلة القرابـة
بـ مـن الدرجــة األوىل (أب ،أحم ،أخ ،جـد ،ابــن ،زوج  )....مبوجـب التقريــر الطـ املعتمــد
سواء كان من داخل البالد أو خارجها.
ثالثا :الطالب الذي يىتوفى أحد أفراد عائلت أثناء االختبارات ،أو قبل انعقادها بفـرتة
وجيزة حبيث تكون صلة قرابت ب من الدرجة األوىل.
رابعا :الطالب الذي يتعرحت للتعطيل من قبل اجلهـات األمنيـة بسـبب حـادي مـروري،
أو ما شابه بعد إثبات ذل

خبطاب رمسي من اجلهات األمنية.
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خامسا :احلاالت املرضية أو االستثنائية الـت يقـدرها قائـد املدرسـة أو جلنـة التوجيـ
واإلرشاد باملدرسة.
 .5يتم دراسة العذر من قبل جلنة التوجي واإلرشاد باملدرسة ،ويىقبل إن كان من األعذار
امل ــذكورة يف الفق ــرة رق ــم ( ،)4وإذا مل يك ــن منه ــا فتق ــرر اللجن ــة م ــدى وجاه ــة الع ــذر
لدخول الطالب االختبار البديل.
 .6تقــديم االستشــارة املناســبة ملــن يعــانون مــن ظــرم صــحي قبــل االختب ـار بعــدحم دخول ـ
وتأجيل ملوعد الغائبني بعذر مـا مل يكونـوا متأكـدين مـن قـدرتهم علـى أدائـ وحتمـل
مسؤولية ذل .
 .7جيــب علــى قائ ــد املدرســة والقــائمني عل ــى االختبــارات التوضــيح للط ــالب بــأن ال ــذي
يدخل االختبار ال حيق ل إعادت إال يف الدور الثاني.
يعتا اختبار الدور الثاني هو الفرصـة األخـرية للطالـب يف املرحلـة املتوسـطة لـذل
العاحم إال يف حالة الغياب فيمنح الفرصة الختبار مع بداية العاحم.
 .8يعامل الطالب الذي مل يقبل عذر أو تغيب عن الدور الثاني وفق التالي:
أ ـ الطالب  -يف مجيع املراحل -الذي تغيب عن اختبار الدور األول بعذر أو بدون
يعتا مكمالً ويىختا يف الدور الثاني.
ب ـ الطالب ـ يف املرحلة املتوسطة ـ والذي تغيب عن دخول اختبار الفصل الدراسي
األول أو الثاني أو كليهما بدون عذر مقبول ،أو تغيب بعذر مقبول ومل يتمكن من
دخول اختبار الغائبني بعذر للفصل الدراسي األول يعتا مكمالً يف الدور األول وعلي
التقدحم الختبار الدور الثاني يف مقرر الفصل الدراسي أو يف كامل املقرر للمواد الت
تغيب عنها حسب وضع .
ج ـ الطالب ـ يف املرحلة الثانوية (النظاحم الفصلي) ـ والذي تغيب عن دخول اختبار
نهاية املستوى يعامل كمكمل ويتقدحم الختبار الدور الثاني وإذا مل يتمكن من دخول
اختبار الدور الثاني ،يعتا متعثرا وعلي التقدحم الختبار مواد التعثر مع بداية العاحم
الدراسي التالي.
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الفصل اخلامس عشر

معاجلة حاالت الةالب الذين منعتهم ظروفهم من أداء االختبارات باملدرطة
 .0الطالب املوقوم يف السجن تشكل املدرسة جلنة مكونة من (اثنني من املعلمني)
الختبار بعد التأكد من وضع  ،ورغبت يف تأدية االختبار مبوجب خطاب من ولي
أمر .
 .3الطالب املوقوم يف السجن/اإلصالحية وهو من خارج املنطقة ،أو القادحم من
مدرسة سعودية باخلارج ومل يتمكن من العودة لظرم معني ،تقوحم إدارة التعليم
املوجود فيها بالتوجي إلحدى مدارسها القريبة من مقر إيقاف  ،أو سكن الختبار
بعد التنسيق مع مدرست األصلية والتأكد من حالت ومعلومات  ،ومن ثم ترسل
نتيجت هلم رمسيا.
 .2املدارس املوجودة يف اإلصالحيات ختتا الطالب الذين يتم إيقافهم خالل فرتة
انعقاد االختبارات ومن ثم ترسل نتائجهم ملدارسهم األصلية ،أو تنقل ملفاتهم إليها
إن كان إيقافهم سيستمر ،ويعتا التنسيق يف ذل

من مسؤولية قائد مدرسة

السجن /اإلصالحية.
 .4الطالب الذي يتعرحت لظروم صحية ـ مؤقتة ـ تعوق عن الكتابة يتخذ مع
اآلتي:
أ ـ يكتب إجابت أحد منسوبي املدرسة (حيدد قائد املدرسة مع توخي احلرص يف
االختيار حبيث ال يكون معلم املادة أو قريب للطالب).
ب ـ يرت

للمعلم بالتنسيق مع وكيل الشؤون التعليمية اختاذ اإلجراء املناسب

حلالت وحسب طبيعة املادة ونوع االختبار.
 .5الطالب الذي يتعرحت لعارحت صحي أثناء االختبار يتم التحفظ على ورقة
إجابت  ،وتدوين حمضر يوقع من مالحظي القاعة ،ويعرحت على جلنة االختبارات
باملدرسة؛ ليتم التعامل العاجل مع احلال ـ ـة حسب ما تستدعيـ ـ مبا يراعـ ـي مصلح ـة
الطالب التعليمية والرتبوية إما باختبار :
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أ ـ يف املوعد احملدد الختبارات الغائبني.
ب -أو يعطى الفرصة إلكمال االختبار عندما يزول ظرف يف نفس يوحم االختبار.
ج ـ ويف حال استدعت حالت اخلروج من املدرسة لتلقـي العـالج والعـودة يف نفـس اليـوحم
فيختا بأسئلة جديدة بديلة بشرط أن يكون ذل

يف وقت الدواحم املدرسي.

 .6الطالب الذي يتعرحت لظروم مرضية أو أسرية قاهرة متنع من احلضور خالل
الفصل الدراسي (أعمال السنة) تقوحم جلنة التوجي واإلرشاد باملدرسة بدراسة وضع
بالتفصيل ،والتأكد من ظروف  ،ومن ثم مينح الفرصة ألداء اختبارات نهاية الفصل
الدراسي كطالب منتسب يف مدرست مع مراعاة ما ورد يف القواعد التنفيذية
لالنتساب الكلي من الئحة تقويم الطالب.
 .7يرت ملدير التعليم مبوافقة خطية من تقدير الظروم الطارئة الت تتسبب يف
حاالت الغياب اجلماعية للطالب أياحم االختبارات بسبب السيول وما شاب وتستلزحم
تأجيل اختبارهم ،حبيث يؤجل اختبار مواد أياحم الغياب إىل األسبوع التالي إذا أمكن
ذل  ،أو يؤجل إىل موعد االختبار البديل.
 .8الطالب ذوي الظروم املرضية الطارئة أو املزمنة والت تتطلب سرعة التعامل مع
حاالتهم يراعى ما يلي:
أوالً :الطالب الذي متنع ظروف الصحية من احلضور لالختبار جترى اختباراتهم يف
مقرات تنوميهم حسب اإلجراءات التالية:
أ ـ الطالب املنوحم باملستشفى :تشكل ل املدرسة جلنة مكونة من (اثنني من املعلمني)
الختبار بعد التأكد من وضع ورغبت يف تأدية االختبار مبوجب خطاب موافقة من
ولي أمر .
ب ـ الطالب املنوحم يف املستشفى وهو من خارج املنطقة :تقوحم إدارة التعليم املوجود
فيها بالتوجي إلحدى مدارسها القريبة من مقر تنومي بتشكيل جلنة من مىع ِلمنيِ
الختبار بعد التنسيق مع اإلدارة التعليمية الت يتبعها والتأكد من حالت
ومعلومات  ،ومن ثم ترسل نتيجت رمسيا هلم.
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ثانياً :الطالب من ذوي اإلقامة الطويلة يف املنزل لظروم مرضية شديدة أو معدية
ومن هم حباجة إىل متابعة مستمرة يف املنزل ،ويعرضهم اخلروج للخطر وحاالتهم
حتت إشرام إحدى املستشفيات ،أو ما يف حكمها من حاالت لظروم أخرى ،فيتم
التالي:
أ ـ تشكيل جلنة من املدرسة التابع هلا الطالب أو من املدرسة القريبة من سكن إذا
كان من خارج املنطقة الختبار يف مكان إقامت .
ب ـ يشرتط حلضور جلنة االختبار يف املنزل وجود والد الطالب أو أحد إخوت  ،ووجود
والدة الطالبة أو إحدى أخواتها (حسب اإلثبات الرمسي) بوجود أعضاء من إدارة
األمن بإدارة التعليم.
ج  -يف حال تعذر حالة الطالب من إجراء االختبار تعلق اختبارات حتى زوال
العارحت.
 .4يراعى أن تتناسب أساليب التقويم وعدد مواد االختبار مع حالة الطالب.
 .01يتم تهيئة البيئة املدرسية املناسبة للطالب والطالبات الذين لديهم ظروم
صحية ،أو طارئة مثل اإلصابات وغريها ،ومراعاة ما يناسب حاالتهم ،وما ييسر
حركتهم داخل املدرسة خالل العاحم الدراسي ،وأثناء االختبارات.
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الفصل السادس عشر

معاجلة أوضاع الةالب القادمني من اخلارج واحملولني بني أنظمة التعليم
 - 0الطالب الذين درسوا يف اخلارج بالفصـل الدراسـي األول يف مـدارس غـري سـعودية
(عربي ـ ــة أو أجنبي ـ ــة) أو يف مدرس ـ ــة س ـ ــعودية ال تىطبِّ ـ ــق اخلط ـ ــة الدراس ـ ــية وأنظم ـ ــة
االختبارات املطبقة باململكة ،وصدر هلـم قبـول رمسـي بالفصـل الثـاني ،يـتم معـاملتهم
وفق ما نا علي التعميم رقم  260118342وتاري 0426/5/07هـ كالتالي:
أوالً ـ يتم قبول وثائق الطالب القادحم من اخلارج منتصف العاحم الدراسي ،وحتتسب ل
نتيجة دراست يف اخلارج جناحا باملعادلة عن الفصل الدراسي األول كامالً بغض
النظر عن حمصلة درجات املواد الدراسية ،ويكون النجا النهائي فيما يدرس يف
الفصل الدراسي الثاني.
ثانيا ـ يتم إجراء املعادلة مستوفية للشروط املوضحة أدنا وترصد يف نظاحم نور
كلمة (معادلة) للفصل الدراسي األول وتعاجل تقنيا حبيث حتتسب درجات الفصل
الثاني من ( )011درجة.
ثالثا ـ جيب توافر الشروط التالية لقبول وثيقة الفصل الدراسي األول للقادحم من
اخلارج لغرحت إكمال الدراسة منتظما يف الفصل الدراسي الثاني:
 .0أصل الوثيقة معتمدة من اجلهة التعليمية ،ومصدقة من امللحق الثقايف
السعودي يف البلد الصادرة من الوثيقة ،أو السفارة السعودية يف حالة عدحم
وجود ملحقية ثقافية.
 .3ترمجة معتمدة للوثيقة إذا كانت صادرة بلغة أخرى غري العربية.
 .2إرفاق وثيقة الصف السابق على أن يكون ناجحا من ووفقًا للسلم التعليمي يف
اململكة ،وشروط القبول واملعادالت.
 .4إرفاق إفادة معتمدة بأن دراست قد متت باالنتظاحم واإلقامة يف بلد الدراسة وأن
الطالب قد أمت ماال يقل عن ( 01أسابيع) دراسية إذا مل تكن وثيقت الفصلية
الت تقدحم بها مكتملة ،أو قدحم من دول خيتلف نظاحم الفصول الدراسية بها.
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 .5االنتظاحم يف الدراسة حبيث ال تكون الدراسة بنظاحم االنتساب ،أو الدراسة يف
ختصصات مهنية وما يف حكمها ،أو الدراسة عن بعد ،أو دورات تدريبية ،أو
معاهد اللغات.
 .6إكمال الدراسة يف صفوم املرحلتني املتوسطة والثانوية هو اهلدم من املعادلة،
وال يعتد بها وظيفيا.
 .7وجوب توافر مجيع الشروط لتتم املعادلة.
 .8تعبئة النموذج املوحد من قبل املدرسة (املرفق).
رابعا ـ ال تعادل وثيقة الطالب الذي مل يستوم الشروط السابقة يف النظاحم ويلزحم
باختبار مواد الفصل الدراسي األول /أو املستوى الدراسي (كمنتسب).
خامسا ـ يىعيد الطالب الذي جترى ل معادلة للفصل األول ـ يف املرحلة املتوسطة ـ
ويكمل يف أي مادة خالل الفصل الثاني يف مقرر الفصل الثاني فقط.
سادسا ـ حتتسب املعدالت يف املرحلة الثانوية بصورة تراكمية ،فبعد استيفاء شروط
قبول وثيقت من إدارة االختبارات والقبول بإدارة التعليم ،وحتديد املستوى
الذي يلتحق في  ،يبدأ احتساب املعدل الرتاكمي اعتبارا من املستوى الذي
التحق في الطالب ويعامل كالتالي:
 0ـ من استوفى شروط قبول وثيقت للفصل الدراسي األول:
أ ـ إذا كان الطالب يف بداية املستوى الثاني يعادل ل املستوى األول ويكتفى
بكلمة (معادلة) ملواد املستوى األول ،ويبدأ احتساب معدل الرتاكمي اعتبارا
من املستوى الثاني ما نسبت .%35
ب ـ إذا كان الطالب يف بداية املستوى الرابع يعادل ل املستوى األول والثاني
والثالث ،ويكتفى بكلمة (معادلة) جلميع مواد تل

املستويات ،ويبدأ احتساب

معدل الرتاكمي اعتبارا من املستوى الرابع حبيث توزع نسبة املستويني األول
والثاني على املستويات القادمة فيخصا للمستوى الرابع ما نسبت (%03,5
 )%47,5=25+وللمستويني اخلامس والسادس (.)%53,5=%41+%03,5
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ج ـ إذا كان الطالب يف بداية املستوى السادس يعادل ل املستوى األول والثاني
والثالث والرابع ،ويكتفى بكلمة (معادلة) جلميع مواد تل

املستويات ،ويلزحم

باختبار مواد املستوى اخلامس ،ويبدأ احتساب معدل الرتاكمي اعتبارا من
املستوى اخلامس ( %51لكل مستوى دراسي).
 3ـ من مل يستومِ شروط قبول شهادت للفصل الدراسي األول:
أ ـ إذا كان الطالب يف الصف األول من املرحلة الثانوية يلتحق باملستوى الثاني
وتعتا مواد املستوى األول مواد إكمال /تعثر ،خيتا فيها الطالب يف الدور
الثاني إن أمكن ذل

أو مع بداية العاحم الدراسي التالي من ( )011درجة.

ب ـ إذا كان الطالب حاصالً على الصف األول يلتحق باملستوى الرابع وتعتا مواد
املستوى الثالث مواد إكمال /تعثر ،خيتا فيها الطالب يف الدور الثاني إن أمكن
ذل

أو مع بداية العاحم الدراسي التالي من ( )011درجة وحتتسب ل النسبة

كما يف ( 0ـ ب).
ج ـ إذا كان الطالب حاصالً على الصف الثاني الثانوي ،يتم معاملت كما ورد يف
الفقرة السابقة رقم ( 0ـ ج).
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سابعا ـ يكون احتساب الدرجات والنسبة املئوية والت سيتم برجمتها يف نظاحم نور
حسب اجلدول التالي:
الصف

الفصل /

الدراسي

املستوى

الصف األول
حتى
الصف الثالث متوسط
الصف األول
الثانوي
الصف الثاني
الثانوي

الفصل الدراسي
األول
(معادلة)
املستوى األول
(معادلة)
املستوى الثالث
(معادلة)
املستوى اخلامس

الصف
الثالث
الثانوي

الفصل  /املستوى
أعمال
السنة

احتساب

االختبار اجملموع

الفصل الدراسي الثاني
31

21

51

51
011

51

011

املستوى اخلامس

 %53,5للمستويني
اخلامس والسادس

املستوى السادس

ال تعادل وخيتا
الطالب يف مواد

 %35للمستوى الثاني
 %47,5للمستوى الرابع

املستوى الرابع
51

(املعدل الرتاكمي)
 %011للفصل الثاني

املستوى الثاني
51

النسبة املئوية

%011

51

51

011

( %51لكل مستوى)

كاملة

 . 3الطالب امللتحقون يف مدارس وأكادمييات سعودية خارج اململكة تىطبق فيها
اخلطة الدراسية وأنظمة االختبارات املطبقة باململكة ،ومت قبوهلم يف الفصل
الدراسي الثاني ،وتبني بعد مطابقة موادهم الدراسية مع ما هو مقرر باململكة أن
توجد مادة دراسية مل يىختا فيها الطالب؛ يىمكَّن الطالب من دخوهلا يف موعد
االختبار البديل للفصل الدراسي األول للمرحلة املتوسطة إذا رغب ،وإال فيمنح فيها
درجة مكافئة ملا يتحصل علي يف الفصل الدراسي الثاني.
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 2ـ الطالب احملول بني نظامي التعليم الثانوي(املقررات -الفصلي) يعامل وفقًا ملا
ورد يف الئحة املعادالت ،واالنتقال بني النظاحم الفصلي للتعليم الثانوي ونظاحم
املقررات رقم  260117447وتاري 0426/5/07هـ.

59

الفصل السابع عشر

معاجلة حاالت االنقةاع
.0

.3

.2

.4
.5

عند وجود حالة انقطاع عاحم أو متكرر ،تقوحم جلنة التوجي واإلرشاد يف املدرسة باتباع
ما يلي:
أ ـ تطبيق ما ورد يف أحكاحم املواظبة (قواعد السلو واملواظبة).
ب ـ دراسة وضع الطالب مع حتديد مدى وجاهة العذر من عدم بعد استيفاء
اإلثباتات الالزمة لذل .
ج ـ متابعة الطالب مع ولي أمر  ،وأخذ تعهد علي باالنتظاحم.
د ـ التنسيق مع االختبارات والقبول /مكتب التعليم عند الضرورة.
هـ ـ للجنة التوجي واإلرشاد دورها اهلاحم يف توجي الطالب للحالة الت تناسب
وضع  ،فقد يكون اخليار املناسب للطالب املنقطع أو متكرر االنقطاع أن يبدأ العاحم
الدراسي التالي بدالً من اإلجراء احملدد.
و -تقدر للطالب درجات السلو واملواظبة لفرتة االنقطاع بناء على انتظام يف
الفرتة الالحقة لالنقطاع.
الطالب الذي درس املستوى (  )5،2،0يف النظاحم الفصلي ومل ينجح يف بعض املواد ،
ثم انقطع عن املستوى التالي ل  ،يعطى فرصة التسجيل يف الفصل الصيفي يف
مواد اإلكمال وبعض مواد املستوى ( )6،4،3إذا رغب يف ذل  ،فإذا مل ينجح أو مل
يرغب بدخول الفصل الصيفي فإن يعيد تسجيل يف النظاحم (يعيد السنة) .
الطالب املنقطع يف النظاحم الفصلي ملدة مستويني دراسيني متتالني كحد أعلى
ميكَّن من مواصلة دراست باملستوى الذي انقطع من مثال :طالب درس املستوى
األول وانقطع عن املستويني الثاني والثالث وحضر للمستوى الرابع فإن ميكَّن من
االنتظاحم يف املستوى الثاني عند حضور مع بداية الفصل الثاني من العاحم التالي.
يرفع ما يستجد من حاالت رمسيا لإلدارة العامة لالختبارات والقبول (بنني/بنات)
لتقوحم مبعاجلتها.
معاجلة لبعض حاالت االنقطاع ملن يرغب االلتحاق مبدرسة أهلية يف الفصل الثاني
وبعد الدراسة واملوافقة من إدارة التعليم ميكن أن خيتا الطالب نهاية الفصل
الدراسي األول أو املستوى كطالب منتسب من ( )011/ 51يف مدرسة حكومية ومن
ثم تنقل درجات للمدرسة األهلية املنتقل هلا.
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 .6يعامل الطالب املنقطع عاحم دراسي كامل معاملة الطالب الراسب.
 .7معاجلة وضع الطالب بالقياس على إحدى احلاالت املشار إليها يف اجلدولني وقد
يطبق علي أكثر من إجراء حسب احلالة ـ حبيث ينظر يف مصلحة الطالب
التعليمية والرتبوية:

أوالً  :معاجلة حاالت انقطاع طالب املرحلة االبتدائية وفقاً ملا يلي:

 0ـ دراسة وضع الطالب من قبل جلنة التوجي واإلرشاد باملدرسة وفقا لظروف وما ورد
يف أحكاحم املواظبة (قواعد السلو واملواظبة) ،خاصة أن املرحلة االبتدائية تأسيسية
وفقدان لبعض املهارات سيؤثر علي مستقبالً.
 3ـ متابعة الطالب مع ولي أمر وأخذ تعهد علي باالنتظاحم.
 2ـ التنسيق مع االختبارات والقبول /مكتب التعليم عند الضرورة.
 4ـ للتوجي واإلرشاد دور هاحم يف توجي الطالب للحالة الت تناسب وضع  ،فقد يكون
اخليار املناسب للطالب املنقطع أو متكرر االنقطاع أن يبدأ العاحم الدراسي التالي بدالً
من اإلجراء احملدد خاصةً أن املرحلة االبتدائية تأسيسية وفقدان لبعض املهارات
سيؤثر علي مستقبالً.
هـ ـ تكون املعاجلة حسب التالي:
أ -إذا انقطع لفرتة معينة خالل العاحم الدراسي فعند حضور يتم تقييم يف املهارات
الت غاب عنها تدرجييا خالل الفرتة الالحقة النتظام بالتزامن مع املهارات
املطلوبة.
ب -إذا كان انقطاع لفرتة حمددة أو لفرتات متقطعة خالل العاحم وصادفت
إحداها نهاية العاحم الدراسي فتقوحم املدرسة مع بداية العاحم الدراسي التالي – خالل
األسبوعني األولني  -بتقييم يف مهارات الفرتة الت انقطع فيها وتظهر نتيجت
على ضوء ذل .
ج -إذا كان انقطاع ملدة التزيد عن عاحم دراسي جيرى ل  -بعد دراسة وضع -
اختبار حتديد مستوى بالصف الذي يناسب وسن بشرط أن يشمل املهارات األساسية
للصفوم الت انقطعها.
 -5تقوحم اإلدارة العامة لالختبارات والقبول بدراسة أي حاالت أخرى غري (أ -ب)
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة وإصدار املعاجلة املناسبة.
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ثانياً  :معاجلة حاالت االنقطاع يف املرحلة املتوسطة :
م

حالة الطالب

حضر منتصف الفصل الدراسي
1
األول

حضر قبل
االختبارات النهائية
2
للفصل الدراسي
األول وكان الطالب:

حضر بعد
االختبارات النهائية
0
للفصل الدراسي
األول وكان الطالب:

1/2
مستعد
لالختبار
2/2
غير مستعد
لالختبار
1/0
مستعد
لالختبار
2/0
غير مستعد
لالختبار

 4حضر بعد انتهاء اختبارات الغائبين
للفصل الدراسي األول
حضر منتصف الفصل الدراسي
0
الثاني

حضر قبل االختبارات النهائية
6
للفصل الدراسي الثاني
حضر نهاية الفصل الدراسي
الثاني:
7
ــ بعد االختبارات النهائية للفصل أو
ــ بعد اختبارات الدور الثاني.

المعالجة
أ ــ بعذر :تعتبر الفترة الثانية معدالً ألعمال السنة.
ب ــ بدون عذر :ترصد الفترة األولى صفر وتحتسب له الفترة
الثانية فقط.
أ ــ بعذر :يختبر الفصل الدراسي األول كطالب منتسب من
خمسين درجة
ب ــ بدون عذر  :يختبر من ( ) 03درجة وترصد له أعمال
صفراً.
السنة
ً
أ ــ بعذر  :يختبر كطالب منتسب من خمسين درجة وذلك في
موعد اختبار الغائبين بداية الفصل الدراسي الثاني أو في موعد
اختبار الغائبين ( الدور الثاني ).
ب ــ بدون عذر  :يختبر من  03درجة في موعد اختبار
الغائبين ( الدور الثاني ).
أ ــ بعذر :يختبر كطالب منتسب من خمسين درجة وذلك في
موعد اختبار الغائبين بداية الفصل الدراسي الثاني .أو في موعد
اختبار الغائبين ( الدور الثاني )
ب ــ بدون عذر :يختبر من درجة 03في موعد اختبار الغائبين
( الدور الثاني ).
أ ــ بعذر :يختبر كطالب منتسب من خمسين درجة وذلك في
موعد اختبار الغائبين بداية الفصل الدراسي الثاني .أو في موعد
اختبار الغائبين ( الدور الثاني )
ب ــ بدون عذر :يختبر من 03درجة في موعد اختبار الغائبين
( الدور الثاني ).
بعذر :أو بدون عذر يختبر الفصل األول كطالب منتسب من
خمسين درجة وذلك في موعد اختبار الدور الثاني.
ً
معدأل ألعمال السنة.
أ ــ بعذر :تعتبر الفترة الثانية
صفرا وتحتسب له الفترة
األولى
الفترة
ب ــ بدون عذر :ترصد
ً
الثانية فقط.
ج ــ يختبر الفصل الدراسي األول في الدور الثاني أو بداية
العام الدراسي التالي.
أ ــ بعذر :يمكن من اختبارات الفصل الدراسي الثاني كطالب
منتسب ــ من خمسين درجة ويختبر الفصل الدراسي األول في
الدور الثاني.
ب ــ بدون عذر :ال يقبل وعليه إعادة السنة الدراسية.
أ-بعذر مقبول أو لديه حضور متقطع خالل الفصلين بما ال يقل
عن اثني عشر أسبو ًعا دراس ًيا فيختبر من مائة درجة للفصلين
الدراسيين األول والثاني في موعد اختبار الدور الثاني أو
االختبار البديل مع بداية العام التالي.
ب-بدون عذر ال يقبل وعليه إعادة السنة الدراسية.
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ثالث ًا  :معاجلة حاالت االنقطاع يف املرحلة الثانوية :
م

المعالجة

حالة الطالب

حضر منتصف الفصل
الدراسي األول
1
(منتصف المستويات)0،0،1
حضر قبل
االختبارات
النهائية
 2للمستوى وكان
الطالب:

0

حضر بعد
االختبارات
النهائية
للمستوى
الدراسي وكان
الطالب:

1/2
مستعد
لالختبار
2/2
غير
مستعد
لالختبار

1/0
مستعد
لالختبار
2/0
غير
مستعد
لالختبار

حضر بعد انتهاء اختبارات
الدور الثاني
4
للمستوى()0/0/1
لم يحضر مستوى دراس ًيا
ً
كامال ( )0،0،1وحضر
 0منتصف الفصل الدراسي
الثاني (منتصف المستويات
)6،4،2
لم يحضر مستوى دراس ًيا
ً
كامال ( )0،0،1وحضر آخر
6
العام الدراسي
حضر نهاية العام الدراسي
ــ بعد االختبارات النهائية
7
للمستوى أو
بعد اختبارات الدور الثاني.

ً
معدال ألعمال السنة.
أ ــ بعذر :تعتبر الفترة الثانية
ب ــ بدون عذر :ترصد الفترة األولى صفراً وتحتسب له الفترة الثانية فقط.
أ ــ بعذر :يمكن من اختبارات المستوى كطالب منتسب ــ يختبرمن ()133درجة
ب ــ بدون عذر  :يم ّكن من اختبار نهاية المستوى من ( )73درجة وتوزع عند
الرصد ( %23منها ألعمال المستوى و %03منها الختبار نهاية المستوى )
وترصد له باقي أعمال السنة صفراً.
أ ــ بعذر :يختبر كطالب منتسب من ( )133درجة .
ب ــ بدون عذر  :يم َّكن من اختبار نهاية المستوى من ( )73درجة وتوزع عند
الرصد ( %23منها ألعمال المستوى و %03منها الختبار نهاية المستوى )
صفرا.
وترصد له باقي أعمال السنة
ً
ج ــ في كال الحالتين يختبر في موعد اختبار:ــ الدور الثاني .أوــ مواد التعثر
بداية العام التالي.
أ ــ بعذر :يختبر كطالب منتسب من ( )133درجة ،
ب ــ بدون عذر  :يمكن من اختبار نهاية المستوى من ( )73درجة وتوزع
عند الرصد ( %23منها ألعمال المستوى و %03منها الختبار نهاية
صفرا.
المستوى ) وترصد له باقي أعمال السنة
ً
ج ــ في كال الحالتين يختبر في موعد اختبار الدور الثاني .أوــ مواد التعثر
بداية العام التالي.
أ ــ بعذر :يختبر كطالب منتسب من ( )133درجة ،
ب ــ بدون عذر  :يمكن من اختبار نهاية المستوى من ( )73درجة وتوزع
عند الرصد ( %23منها ألعمال المستوى و %03منها الختبار نهاية
صفرا.
المستوى ) وترصد له باقي أعمال السنة
ً
ج ــ في كال الحالتين يكون موعد اختبار مواد التعثر بداية العام التالي.
أ ــ بعذر :يختبر كطالب منتسب من ( )133درجة ،
ب ــ بدون عذر  :يمكن من اختبار نهاية المستوى من ( )73درجة وتوزع
عند الرصد ( %23منها ألعمال المستوى و %03منها الختبار نهاية
صفرا.
المستوى ) وترصد له باقي أعمال السنة
ً
ج ــ في كال الحالتين يكون موعد اختبار مواد التعثر بداية العام التالي .
ً
معدأل ألعمال السنة ويختبرالمستوى السابق
أ ــ بعذر :تعتبرالفترة الثانية
كطالب منتسب من  133درجة في موعد اختبار مواد التعثر بداية العام
الدراسي التالي.
صفرا وتحتسب له الفترة الثانية فقط
ب ــ بدون عذر :ترصد الفترة األولى
ً
وبعد اختبار المستوى النهائي يتم الحكم عليه بأن يختبر المستوى السابق في
موعد اختبار التعثر مع بدء العام التالي وتحتسب له الدرجة من  73أو يعاد
تسجيله في النظام (حسب ما ورد في دليل تقويم المتعلم)
أ ــ بعذر :يمكن من اختبارات المستوى من ( )133درجة كطالب منتسب
ويختبر المستوى السابق مع المتعثرين بداية العام التالي.
ب ــ بدون عذر :ال يقبل وعليه البدء من العام التالي.
أ ــ إن كان الطالب قد حضر اختبارات المستوى السابق فيعامل وفق ما يناسب
الحالة ( )0أو ( )4مع مالحظة أنه في حال تحويل الطالب المنقطع بدون عذر
الختبار مواد التعثر بداية العام الدراسي التالي يشترط نجاحه في جميع مواد
المستوى السابق()0/0/1
ب ــ إذا لم يحضرالطالب اختبارات المستوى السابق فال يقبل ،وعليه إعادة العام
الدراسي (إعادة التسجيل في النظام ابتداء من الفصلين الدراسيين السابقين).
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قواعد حساب املعدل
 .0حيتسب املعدل العاحم جلميع صفوم املرحلة املتوسطة والثانوية وفق الدرجة املوزونة
للمادة ،ويقوحم نظاحم نور حبساب املعدل تلقائيا حسب املعطيات الواردة يف هذا الدليل
ويف القاعدة التاسعة من القواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب.
 .3حيتسب املعدل للطالب الذين جنحوا من الصف الثاني الثانوي (النظاحم السنوي)
والطالب الناجحني من الصف الثاني الثانوي من خارج اململكة خبطة دراسية غري
سعودية ،أو املعاهد العلمية التابعة جلامعة اإلماحم حممد بن سعود اإلسالمية ،
و إحدى املدارس العاملية أو الدولية داخل اململكة  ،ومت قبوهلم يف الصف الثالث
الثانوي ،يىحسب هلم املعدل على الدرجات الت حيصلون عليها يف الصف الثالث
الثانوي فقط (املستوى اخلامس والسادس).
 .2يقوحم نظاحم نور حبساب املعدل للطالب الناجحني من نظاحم املقررات واحملولني للنظاحم
الفصلي أو العكس تلقائيا حسب املعادلة املذكورة يف الئحة املعادالت ،واالنتقال بني
النظاحم الفصلي للتعليم الثانوي  ،ونظاحم املقررات الصادرة برقم 260117447وتاري
0426/5/07هـ.
 .4حيتسب املعدل الرتاكمي للطالب الراسب أو املنقطع أو القادحم من اخلارج يف النظاحم
السنوي اعتبارا من املستوى الذي التحق في الطالب وفقاً ملا يلي:
أ ـ يلتحق الطالب الراسب يف الصف الثاني الثانوي (النظاحم السنوي) ،أو املنقطع
أو القادحم من اخلارج بعد جناح من الصف األول الثانوي يف النظاحم السنوي
باملستوى الثالث يف النظاحم الفصلي ،ويكتب كلمة (معادلة) أماحم مواد املستوى األول
والثاني  ،ويبدأ احتساب معدل الرتاكمي اعتبارا من املستوى الثالث(املستوى

الثالث والرابع  )47,5و(املستوى اخلامس والسادس .)53,5
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ب ـ يلتحق الطالب الراسب يف الصف الثالث الثانوي (النظاحم السنوي) ،أواملنقطع،
أو القادحم من اخلارج بعد جناح من الصف الثاني الثانوي يف النظاحم السنوي
باملستوى اخلامس يف النظاحم الفصلي  ،ويكتب كلمة (معادلة) أماحم مواد املستوى
األول والثاني والثالث والرابع  ،ويبدأ احتساب معدل الرتاكمي اعتبارا من املستوى
اخلامس.
ج ـ حتدد املدرسة للطالب بداية الفصل الدراسي الثاني يف النظاحم الفصلي سواء
كان راسبا أو منقطعا من النظاحم السنوي :املستوى الذي يلتحق ب يف النظاحم
الفصلي من خالل خر وثيقة جنا حصل عليها ،وال يىعتد بنتيجت يف الفصل
الدراسي األول (يف السنة الت رسب فيها):
 يلتحق الطالب إذا حصل على شهادة الصف األول الثانوي يف النظاحم السنوي
باملستوى الرابع ،وتعتا مواد املستوى الثالث مواد تعثر خيتا فيها الطالب مع بداية
العاحم الدراسي القادحم من ( )011درجة.
 يلتحق الطالب إذا حصل على شهادة الصف الثاني الثانوي يف النظاحم السنوي
باملستوى السادس ،وتعتا مواد املستوى اخلامس مواد تعثر خيتا فيها الطالب مع
بداية العاحم الدراسي القادحم من ( )011درجة.
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تنظيمات اختبار حتديد املستوى
يراعى إضافةً ملا ورد يف القاعدة احلادية عشرة من القواعد التنفيذية لالئحة تقويم
الطالب ما يلي:

أوالً  :طالب صغار السن  -يف سن التعليم النظامي -ويرغبون باالنتظاحم:
 .0يشرتط بلوغ السن النظامية للصف املراد االلتحاق ب .
 .3يشرتط انتظاحم الطالب بعد اجتياز حتديد املستوى.
 .2جيرى االختبار يف مجيع املدارس االبتدائية واملتوسطة األهلية واحلكومية.
 .4جيرى اختبار حتديد مستوى للطالب الذي يرغب قبول بالدراسة منتظما بالصف
األول املتوسط يف أقرب مدرسة ابتدائية وتسلَم نتيجت للمدرسة املتوسطة املتقدحم
هلا.
 .5حتفظ إفادة حتديد املستوى يف ملف الطالب موضحا فيها مستوى اإلتقان والنتيجة
النهائية (ملحق رقم .)2/
 .6مينح الطالب الذي مل جيتز اختبار حتديد املستوى يف املرحلة االبتدائية أو
املتوسطة فرصة أخرى إلعادة االختبار يف نفس العاحم ـ إن أمكن ـ أو بعد عاحم دراسي
من إجرائ  ،أو جيرى ل االختبار بصف أدنى وهكذا ؛ حتى يتم حتديد الصف املناسب
ل حسب ما ترا املدرسة مناسبا لوضع .
 .7يكون حتديد املستوى يف املهارات األساسية للمقررات الدراسية التالية :القر ن الكريم
ـ لغت (القراءة ـ الكتابة ـ اخلط ـ اإلمالء) ـ الرياضيات ـ اللغة اإلجنليزية.
 .8يىكلف قائد املدرسة معلم لكل مادة/أو معلم الصف بإجراء اختبار الطالب يف املواد
املعنية وتقدير الدرجة من ( )011درجة لكل مادة على أن تكون درجة االجتياز من
( )51درجة.
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ثانيا  :طالب يرغبون باالنتساب يف املرحلة املتوسطة (كبار السن):
 يتم التعامل مع الطالب الذين جتاوزوا السن احملددة لالنتظاحم يف الصف املراد
االلتحاق ب  ،أو طالب يف سن املرحلة ومتنعهم ظروفهم من االنتظاحم وفق ما يلي:
 .0يىجرى هلم يف املدرسة اختبار مبدئي (شفوي وحتريري) عبارة عن قياس ملهارات
الكتابة والقراءة ومفاهيم اللغة اإلجنليزية ومفاهيم الرياضيات للكشف عن
قدراتهم وإمكانياتهم.
 .3يىعد منوذج اختبار مبدئي  ،ويىجرى من قبل قائد املدرسة ووكيل الشؤون
التعليمية ومعلمنيِ اثنني يف املدرسة على أن يكون أحدهما معلم اللغة
اإلجنليزية.
 .2إذا مل يتمكن الطالب من اجتياز هذا االختبار فيوج للدراسة املناسبة ل
(كالدراسة الليلية  ،حمو األمية  ،الرتبية اخلاصة.)....
ثالثا :إفادة حتديد املستوى هي جمرد نتيجة اختبار عاحم جتري املدارس؛ لقياس إملاحم
الطالب باملهارات الضرورية لالنتظاحم بالصف الذي يناسب وال يعتد بها رمسيا،
واالعتداد يكون بالشهادة أو الوثيقة الدراسية الت يتحصل عليها الطالب
حسب نظاحم تعليمي معتمد وخطة دراسية حمددة.
رابعا :يشمل هذا التنظيم السعوديني وغريهم.
خامسا :حتديد املستوى ال يشرتط ل شهادات سابقة.
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حفظ السجالت وأوراق اإلجابة
أوالً :سجالت تىحفظ بشكل دائم وتىعد عهدةً على قائد املدرسة وهي:
 .0سجل قيد الطالب (كشف بيانات الطالب ـ املستخرج من نظاحم نور).
 .3سجل سحب امللفات أو نقلها.
 .2ملفات الطالب املنقطعني.
 .4سجالت رصد النتائج النهائية للدورين ورقيا وإلكرتونيا.
 .5سجل تسليم الوثائق الدراسية.
 .6ملف حماضر االتالم وتسليم واستالحم عهد االختبارات من شهادات وغريها.

ثانيا  :سجالت يىحتفظ بها ملدة سنة ونصف بعد انتهاء أعمال اختبارات الدور الثاني
ويىستثنى من ذل

احلاالت الت تتعلق بها قضايا مل يىبت فيها ـ ـ وهي:

 .0سجالت رصد درجات أعمال السنة ومواد التقويم املستمر للمعلمني والكشوفات
األولية الختبارات الفصلني والدور الثاني وسجل مسودة النتيجة.
 .3قرارات تكليف جلان االختبارات وسجل توزيع مهاحم ومسؤوليات االختبارات.
 .2سجالت املرشد الطالبي املتعلقة مبستويات ونتائج الطالب.
ثالثا  :تشكل جلنة يف إدارة التعليم من إداراتي التعليم األهلي (رئيسا) و االختبارات
والقبول(مقرراً) عند نقل ملكية املدارس األهلية من مال

إىل خر لإلشرام على

تسليم سجالت النتائج وملفات الطالب والشهادات املتبقية ونقلها إىل املال
اجلديد وذل

بكشف رمسي يوقع الطرفان علي حبضور ممثلي اللجنة .

رابعاً  :ىيراعى عند إغالق إحدى املدارس األهلية أو احلكومية النهارية أو الليلية ضرورة
االتصال بأولياء أمور الطالب وإبالغهم مبراجعة املدرسة الستالحم ملفات أبنائهم
واملتبقي من شهاداتهم  ،وتسليم كامل سجالت املدرسة إىل إدارة االختبارات والقبول
الت تضع ليةً حلفظها واسرتجاعها  ،وعند إعادة افتتاحها ـ سواء مدرسة أهلية أو
حكومية ـ تعاد هلم هذ السجالت وغريها بكشف تسليم واستالحم رمسي .
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خامساً :تتوىل إدارة املدرسة حفظ أوراق اإلجابات اآلتية يف مكان من باملدرسة حتى
قرب موعد اختبار الفصل الدراسي األول للعاحم الذي يلي وهي :
 .0أوراق إجابة االختبار النهائي للطالب يف مجيع املراحل .
 .3أوراق إجابات الطالب لالختبارات الشهرية والقصرية وكشوم الرصد للمواد
الشفوية واملستمرة والعملية.
 .2األوراق املساندة مثل  :اهلوية الوطنية (الشخصية) ،وأوراق احلضور والغياب،
وحماضر الغش واإلحصاء اليومي ،وغري ذل

من األوراق الت هلا مساس

باملزاولة اليومية ألعمال االختبارات .
.4

مجيع األوراق الت ورد ذكرها يف () 3،2 ،0أعال والت تتعلق بها قضايا مل يتم
البت فيها يستمر حفظها يف املدرسة وال تتلف حلني البت يف القضية واالنتهاء
منها.

سادسا :تشكل جلنة عند إتالم أي سجالت أو أوراق ،ويىعد حمضر إتالم يىوقع من قبل
األعضاء ويىختم خبتم املدرسة ،ويىحفظ يف امللف اخلاص بذل

.

سابعا :ختصا كل مدرسة مكاناً ثابتاً مناً ومناسباً حلفظ سجالت النتائج وأوراق
اإلجابة بشكل منظم ومرتب ميكن الوصول إىل أي ورقة في بسهولة ،ويتابع من قبل
مكتب التعليم بشكل دوري.
ثامناً :ختصا كل إدارة  /قسم االختبارات والقبول مكانا خاصا (أرشيف) يف اإلدارة
حلفظ سجالت املدارس الورقية واإللكرتونية ملا قبل عاحم 0424/0422هـ وتولي العناية
التامة تنظيما وإشرافًا مبا حيقق أمن وسهولة الوصول للمحفوظات في .
تاسعاً  :جيب أن يكون هنا أرشيف إلكرتوني لكل إدارة  /قسم االختبارات والقبول
حيتوي على ملفات  pdfلسجالت النتائج للمدارس التابعة هلا للعاحم الدراسي
0425/0424هـ وما يلي .
عاشرا :جتتهد املدرسة بالتنسيق مع إدارة  /قسم االختبارات يف إدارة التعليم يف حالة
فقدان سجالت النتائج ألعواحم وصفوم معينة سابقة حلصرها وسد النقا ،ويف
حال تعذر ذل

تقوحم املدرسة حبصر ألمساء الطالب الذين درسوا يف ذل
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الصف

لذل

العاحم بقدر اإلمكان وبشتى الوسائل ـ عن طريق البحث يف السجالت األخرى

للمدرسة واملذكورة يف أوالً ـ وحتفظ ضمن السجالت بعد اعتمادها.
احلادي عشر :تقوحم إدارة املدرسة بالتنسيق مع إدارة االختبارات والقبول يف حال وجود
إشكالية تتعلق بفقد سجالت النتائج والوثائق (ملف الطالب) مما يرتتب عليها عدحم
إمكانية استخراج بدل مفقود للطالب وذل

بتشكيل جلنة لدراسة الوضع واخلروج

حبل مناسب ،وميكن مشاركة اإلدارة العامة لالختبارات والقبول.
الثاني عشر  :جيب على كل مدرسة ثانوية جرد سجالت وشهادات وبيانات الطالب
امللتحقني بها بني عامي 0418هـ ـ 0402هـ بنظاحم الثانوية املطورة (بنني) ،وحفظها
لديهم مع متابعة ذل

من قبل إدارة /قسم االختبارات والقبول يف إدارة التعليم،

والتأكد من وجودها وحفظها.
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منح وثائق بديلة عن التالفة أو املفقودة
 .0مينح الطالب وثيقة بديلة عن التالفة أو املفقودة جلميع الصفوم يف مراحل التعليم
الثالي (االبتدائية ،املتوسطة ،الثانوية) من واقع السجالت وفق الشروط التالية:
 يتقدحم الطالب أو ولي أمر شخصيا أو من يوكل رمسيا بطلب احلصول على بدل
مفقود إىل إدارة املدرسة أو إدارة /قسم االختبارات والقبول يف إدارة التعليم ،ويتم
التثبت من هويت ومطابقتها للسجالت ،وإذا تبني وجود أي اختالم يتم توحيد
وفق ضوابط وإجراءات التعديل.
 يتم التأكد من واقع سجالت إدارة التعليم أو املدرسة /أو نظاحم نور من أن الطالب
مل يصدر حبق قرار يرتتب علي حجز وثيقت الدراسية ،ويف حالة تبني ذل
من خمالصة مالية ،أو ما يفيد بف

يطلب

احلجز عنها.

 يتم حتويل الطالب للمدرسة ملنح البديل إذا منح الصالحية لقائد املدرسة.
 متنح املدرسة الطالب مجيع شهادات النقل من الصف األول االبتدائي حتى الصف
الثاني الثانوي من واقع السجالت لديها بدون الرجوع إلدارة التعليم ،وميكن منح
بدل مفقود /تالف عن طريق إدارة /قسم االختبارات والقبول يف إدارة التعليم إذا
تعذر منح من قبل املدرسة.
 متنح شهادات الصف الثالث الثانوي من قبل إدارة /قسم االختبارات يف إدارة التعليم
أو من اإلدارة العامة لالختبارات والقبول (التفصيل يف الفقرتني رقم ( )4و( )5أدنا .
 ال يىكتب على الوثيقة عبارة (بدل مفقود) ويكتفى بتاري إصدارها ،ويقوحم صاحب
الطلب بالتوقيع على استالمها يف سجل التسليم املخصا لذل .
 عند فقدان الطالب وثيقت للمرة الثانية للصف الدراسي نفس يتم دراسة طلب
والتأكد من سبب الفقد املتكرر قبل منح البديل حبيث يعطى موعدا الستالمها
بعد مخسة عشر يوما وال يسمح للطالب احلصول على شهادة بدل مفقود ألكثر
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من مرتني يف العاحم الواحد وملدير /رئيس االختبارات والقبول تقدير احلاالت
االستثنائية.
 .3يىمنح بدل مفقود/تالف عن الشهادة االبتدائية الصادرة من الوزارة عاحم
(0245/0244هـ) وما قبل من قبل اإلدارة الـعامـة لالخـتـبـارات والقـبـول بـالـوزارة ،أما
الشهادات الصادرة عاحم (0246/0245هـ) ولغاية (0411 /0244هـ) فيىمنح بدالً عنها من
إدارات التعليم ،وما عدا ذل

فتمنح من قبل املدارس.

 .2يىمنح بدل مفقود/تالف عن شهادة املرحلة املتوسطة وما يف مسـتواها اعتبـارا مـن عـاحم
(0416 /0415ه ـ ) ومـا قبلـ مـن قبــل اإلدارة العامـة لالختبـارات والقبــول بـالوزارة ،أمــا
الشـهادات الصــادرة اعتبــاراً مــن عـاحم (0417/0416ه ـ) يىمــنح بــدل مفقـود عنهــا مــن قبـل
إدارات التعليم أو املدارس.
 .4مينح بدل مفقود/تالف عن شهادة الثانوية العامة وما يف مستواها الصادرة عاحم
( 0431/0404هـ ) وما قبل بنني  ،ومن عاحم ( 0432/0433ه ـ) وما قبل بنات من قبل
اإلدارة العامة لالختبارات والقبول بالوزارة ،وماعدا ذل

من قبل إدارات التعليم

أومن قبل املدارس .
 .5مينح بدل مفقود/تالف عن شهادة الثانوية العامة من عاحم (0430/0431هـ) حتى
0421/0434هـ (بنني) وعاحم 0434/0432هـ حتى 0421/0434هـ (بنات) وذل

حسب

التعميم رقم  27238466وتاري 0427/3/03هـ (ملحق رقم  )8كما يلي :
أ ـ يتم استخراجها وتوقيعها وتصديقها وترمجتها وتعديلها من أي إدارة تعليم
يتواجد بها صاحب الطلب بغض النظر عن مصدرها وذل

من خالل قاعدة

البيانات اإللكرتونية (نظاحم نتائجي) على الرابط املباشر:
): )Nta.moe.gov.saخاص بإدارات االختبارات واإلدارة العامة لالختبارات .
أو عن طريق موقع وزارة التعليم (  (www.moe.gov.saومنها يدخل اىل
املنتجات االلكرتونية وخيتار (نتائجي).
وللمستخدحم

اخلارجي

يتقدحم

بطلب

.exam.moe.gov.sa
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عا

البوابة

االلكرتونية

ب ـ تقوحم اإلدارة التعليمية يف حالة وجود أي إجراء يتطلب التعديل يف
الوثائق الدراسية أو السجالت بالتعديل على النظاحم بعد التأكد من حتقق
ضوابط التعديل ،ثم ترسل إشعار التعديل إلكرتونيا وبشكل فوري إىل اإلدارة
الت صدرت منها الوثيقة ليتم التعديل على وثائق الطالب وبيانات احملفوظة
يف اإلدارة الت درس فيها.
ج ـ ختتا اإلدارة العامة لالختبارات والقبول بالوزارة بالدعم واملساندة
واإلشرام الفين واإلداري ،والتعامل مع احلاالت اخلاصة.
 .6ميكن لإلدارة التعليمية الت لديها إمكانية منح بدل مفقود أو تالف للمرحلة
الثانوية لألعواحم ما قبل 0431هـ (بنني) و0432هـ (بنات) وللمرحلة املتوسطة ما قبل
0416/0415هـ وللمرحلة االبتدائية ما قبل 0245/0244هـ ،واعتمادها من قبلهم على
أن يكون منوذج الشهادة املعتمد يف الوزارة حسب القالب املعد يف نظاحم نتائجي.

73

الفصل الثاني والعشرون

إجراءات تعديل البيانات الشخصية للةالب يف وثائقهم
الدراطية
.0

تتوىل كل إدارة تعليم تنظيم إجراءات تعديل الوثائق الصادرة من املدارس التابعة
هلا ،وتعديل املعلومات الواردة يف الشهادات واالستمارات وكشوم الدرجات وبطاقات
النقل سواء يف األمساء ،أو تاري امليالد ،أو مكان امليالد ،أو اجلنسية ،أو أي اختالفات
أخرى وفق ما يلي:

 يىسند تعديل الشهادات والوثائق الدراسية ـ ما دون الثالث الثانوي ـ للمدرسة الت
أصدرت الشهادة ،ويف حالة تعذر ذل

تقوحم إدارة التعليم باملهمة.

 تبل إدارة التعليم يف حالة مت التعديل باملدرسة؛ إلجراء التعديل يف السجالت
احملفوظة لديها أو الانامج اإللكرتوني.
 يتقدحم راغب التعديل بطلب إلدارة التعليم ،أو لقائد املدرسة يوضح في املعلومات
الشخصية املطلوب تعديلها ،ومن ثم تقوحم بفحا طلب التعديل للتأكد من
مطابقت ملسوغات التعديل ،وفق النموذج يف امللحق رقم (.)4
 يىرفق صورة من دفرت العائلة ،أو البطاقة الشخصية (بطاقة اهلوية الوطنية
للسعوديني) ،أو جواز السفر (لغري السعوديني) مع األصل للمطابقة والتحقق من أن
تل

املؤهالت تتفق مع واقع الشخا ذات .

 يىرفق إشعار التعديل الصادر واملعتمد من اجلهة املختصة كـ (األحوال املدنية )...
والذي يثبت التعديل.

 تكون لية التعديل على الشهادات كالتالي:
أ ـ ترفق الوثيقة أو الوثائق األصلية ان وجدت املطلوب إجراء التعديل عليها مع
املسوغات.
ب –تتوىل كل ادارة  /قسم اختبارات وقبول تعديل الوثائق الدراسية.
74

ج ـ يىعتمد عند التعديل على املعلومة الواردة يف اهلوية أو إشعار التعديل الصادر
من اجلهة املختصة.
وللتعديل حالتني:
 حالة التعديالت غري اجلوهرية كأن يكون التعديل أو اإلضافة يف تاريأو مكان امليالد أو إضافة اسم الفخذ أو القبيلة ،يىكتفى بالتعديل يف خر
وثيقة (وينظر اىل رغبة الطالب وحاجت عند تقديم الوثائق جلهة ما)
ويتم التعديل يف السجالت احملفوظة باملدرسة أو إدارة التعليم أو قاعدة
نظاحم نتائجي أو قاعدة نظاحم نور .علما بأن االنظمة االلكرتونية تعكس
التعديل يف بيانات الطالب على مجيع الشهادات احملفوظة بالنظاحم
االلكرتوني (نتائجي او نور).
 حالة التعديالت اجلوهرية كأن يكون يف االسم االول او اسم االب او أكثرمن معلومة ،فإذا كانت الوثيقة املطلوب تعديلها وثيقة نقل من صف إىل خر،
يلزحم بتعديل نفس البيانات يف شهادة نهاية املرحلة السابقة هلا.
ـ إذا كانت الوثيقة املطلوب تعديلها شهادة نهاية املرحلة الثانوية يلزحم
بالتعديل يف شهادة نهاية املرحلة املتوسطة ،وإذا كانت الوثيقة نهاية املرحلة
املتوسطة فيلزحم بالتعديل يف شهادة نهاية املرحلة االبتدائية (مع اهمية حتقيق
رغبة صاحب الطلب).
د ـ يوج صاحب الطلب بأهمية التعديل على مجيع الوثائق الدراسية.
هـ ـ إذا كانت إحدى الشهادات مفقودة تقوحم املدرسة بالتعديل يف سجالتها -
إن كانت يف نفس املدرسة  -ويعطى إشعارا يفيد بذل  ،أما إن كانت
الوثيقة املفقودة صادرة بعد العاحم 0421هـ وموجودة يف نظاحم نور ،يتم الرفع
ملسؤولي نظاحم نور بإدارة االختبارات والقبول للتعديل يف قاعدة البيانات.
ومينح الطالب وثيقة جديدة باالسم أو البيانات اجلديدة ما أمكن إن كانت
حمفوظة عا برنامج حاسوبي ،أو كان بإمكان إدارة  /قسم االختبارات
إصدارها مطبوعة.
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ز ـ يتم التعديل للطالب إذا رغب على نفس النموذج الورقي القديم وهو حبالة
جيد دون شطب أي معلومة على الشهادة األصلية ووفق ما يلي:
عدل اسم الطالب إىل  ....…………………………… /بناء على (بطاقة/جواز)
رقم .……….............. :وتاري

/

0هـ مصدر  ………………… :اسم

/

املسؤول عن التعديل ……………………… :توقيع ……….........…… :
تاري التعديل/ / :

0ه ـ
االسم...........................

مدير .............

اخلتم الرمسي

التوقيع................... :

 .3ال يقبل التعديل يف املؤهالت الدراسية األجنبية الصادرة من خارج اململكة إال من
اجلهات الرمسية الت أصدرتها يف تل

الدول فقط.

 .2يعتمد مدير إدارة/قسم االختبارات والقبول التعديل يف الوثائق الت قاموا بتعديلها،
ومبوجب يتم التعديل يف سجالتها ،وتىزود املدارس الت صدرت منها تل

الوثائق

خبطاب؛ لتقوحم بالتعديل يف السجالت احملفوظة لديها ،والعكس إن كان التعديل مت
يف املدرسة.
 .4ترفع املدرسة إلدارة/قسم االختبارات والقبول مسوغات التعديل للوثائق الت تدخل
يف نظاحم نور؛ لتقوحم مبخاطبة اجلهة املختصة لتعديل االسم ،أو البيانات يف قاعدة
البيانات احملفوظة يف نظاحم نور.
 .5يرسل أصل الوثيقة مع مسوغات التعديل يف حالة وجود وثيقة دراسية صادرة من
مدرسة تابعة إلدارة تعليم أخرى؛ لتعديلها وتعديل السجالت احملفوظة لديها ،ومن
ثم إعادتها لتسليمها للطالب أو ولي األمر.
 .6تلزحم كل جهة لديها سجالت ورقية حمفوظة سواء كانت املدرسة ،أو إدارة
االختبارات والقبول ،أو اإلدارة العامة لالختبارات والقبول بالتعديل يف سجالتها
وإبالغ اجلهات األخرى بذل .
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 .7تبل اإلدارة العامة لالختبارات والقبول بالوزارة بأي تعديل جوهري يف األمساء
وذل

يف شهادة الثانوية العامة جلميع األعواحم ،والكفاءة املتوسطة الصادرة عاحم

0415هـ0416/هـ وما قبل  ،واالبتدائية الصادرة يف العاحم الدراسي 0242هـ0244/هـ وما
قبل ؛ لتقوحم بتعديل السجالت احملفوظة لديها.
 .8جيب على إدارات التعليم الت يتقدحم هلا الطالب إذا مل تكن السجالت متوفرة
إلكرتونيا أن تقوحم باستيفاء مسوغات التعديل ،ثم ترسل مؤهالت الدراسية إىل إدارة
التعليم الت صدرت منها لتعديلها ،ثم إعادتها لتسلم إىل أصحابها ،ملا يف ذل

من

تيسري على املراجعني وتسهيل إلجراءاتهم نظرا ألن بعض الطالب قد حصلوا على
وثائقهم الدراسية من إدارات تعليمية متعددة وقد يكون عمل أو سكن بعض راغ
التعديل يف مناطق أو حمافظات غري الت حصلوا منها على مؤهالتهم الدراسية.
 .4يتم تعديل البيانات الشخصية إذا تبني أنها دىوِّنت خطأ يف وثائق الطالب ،وسجالت
املدرسة ،والنسخة احملفوظة باإلدارة بناء على هوية الطالب.
 .01عند املطالبة بتعديل اجلنسية السعودية إىل جنسية أخرى تقوحم اجلهة التعليمية
املتقدحم هلا صاحب الطلب مبخاطبة االحوال املدنية للتأكد من إسقاط اجلنسية
السعودية ملن يطالب بالتعديل ،ثم تعدل الوثيقة الدراسية ان وجدت ،ويدون عليها
أن مت إجراء تعديل اجلنسية دون احلاجة إلصدار بدل تالف عنها .او يصدر ل وثيقة
بدل مفقود معدلة.
 .00يتم تسجيل البيانات الشخصية للطالب بدقة طبقاً ملا ورد يف السجل املدني ،أو دفرت
العائلة اخلاص بوالد املُضام ب الطالب ،أو شهادة ميالد الرمسية للطالب
السعوديني إذا مل يكن لدي هوية سواها؛ وذل

تالفي ًا حلدوي األخطاء.

 .03تىكتب مجيع بيانات الطالب غري السعوديني من واقع جوازات سفرهم ،أو جوازات
السفر املضافني فيها شريطة أن يكون االسم مثبتاً فيها كامالً.
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تصديق الوثائق الدراطية وترمجتها ومنح إشعارات بنتائج
الفصل الدراطي األول
أوالً  :التصديق على أصول الوثائق الدراسية وصورها وترمجتها
 .0تقوحم إدارات التعليم بالتصديق على أصول الوثائق الصادرة عن املدارس ،ويف كافة
املراحل الدراسية ،وعلى صور تل

الوثائق بعد التأكد مـن مطابقتهـا للسـجالت،

وخــتم الصــور ب ــعبارة (صــورة طبــق األصــل) مــع مراعــاة أن تكــون املصــادقة (بتوقي ـعٍ
حي).
 .3انواع الوثائق ثالي:
أ -وثائق يتم مطابقتها من السـجالت احملفوظـة بـإدارات التعلـيم او االدارة
العام ــة لالختب ــارات والقب ــول وهن ــا جي ــب توعي ــة أولي ــاء األم ــور املس ــافرين
للخــارج بــأن علــيهم تصــديق وثــائقهم الدراســية مــن إدارات التعلــيم او االدارة
العامة لالختبارات والقبول كال حسب اعوامـ املتـوفر لديـ  ،ثـم تصـديقها
من امللحقيـات الثقافيـة بسـفارات اململكـة يف البلـدان الـت سـيتواجدون فيهـا
بعــد مطابقتهــا .امــا وثــائق طــالب دول جملــس التعــاون اخلليجــي املُغــادرين
لـ ــدول اجمللـ ــس فيىكتفـ ــى باعتمادهـ ــا مـ ــن إدارات التعلـ ــيم او االدارة العامـ ــة
لالختبارات والقبول كال حسب اعوام املتوفرة لدي .
ب – وثــائق يــتم مطابقتهــا مــن نظــاحم نــور وهنــا جي ـب توعيــة أوليــاء األمــور
املسافرين للخارج بأن تتم مصادقة الوثائق مباشرة من امللحقيات الثقافيـة
بسفارات اململكة يف البلدان الت سيتواجدون فيها.
ج  -وثائق يتم مطابقتها من نظاحم نتائجي وهنا جيب توعية أوليـاء األمـور
املسـافرين للخـارج بأنـ تـتم مصــادقة الوثـائق مباشـرة مـن اجلهـة التعليميــة
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الت اصدرت الوثيقة ثم تصديقها من امللحقيـات الثقافيـة بسـفارات اململكـة
يف البل ــدان ال ــت س ــيتواجدون فيه ــا بع ــد مطابقته ــا .ام ــا وث ــائق ط ــالب دول
جملــس التعــاون اخلليجــي املُغــادرين لــدول اجمللــس فيىكتفــى باعتمادهــا مــن
اجلهة التعليمية الت اصدرت الوثيقة.
 .2جيـ ــب علـ ــى املسـ ــؤولني يف نظـ ــاحم نـ ــور مـ ــنح امللحقيـ ــات الثقافيـ ــة اسـ ــم
مســتخدحم ،وكلمــة مــرور ملطابقــة الشــهادات مــع البيانــات يف نظــاحم نــور
واملصادقة عليها.
 .4جيـ ــب علـ ــى مـ ــديري التعلـ ــيم يف املنـ ــاطق واحملافظـ ــات إرسـ ــال أمسـ ــائهم ،ومنـ ــاذج
تــواقيعهم ومــن يىنيــب عــنهم ،ومنــوذج اخلــتم الرمســي املعتمــد لــإلدارة لوكيــل وزارة
اخلارجيــة للشــؤون القنصــلية العتمادهــا لــديهم ،وحتــديثها ســنويا ،وكلمــا دعــت
احلاجة لذل

مع تزويد اإلدارة العامة لالختبارات والقبول بنسخة منها.

 .5مينع التصديق على إشعارات نتائج االختبارات القصرية ،أو إشعارات اإلكمال ،أو
على (صور) إفادات االنتظاحم.
 .6يتم حجز الوثائق الدراسية يف مجيع حاالت التزوير واختاذ اإلجراءات النظامية
بإحالتها لإلدارة العامة للمتابعة.
 .7ال يىض ــفي التص ــديق مش ــروعيةً عل ــى أي وثيق ــة باطل ــة ،وال عل ــى أي تع ــديل غ ــري
نظامي يف الوثيقة ،وال يىعفى املتسبب يف شيء من ذل

من املساءلة.

 .8يتم إرسال الوثـائق الدراسـية الصـادرة مـن املـدارس السـعودية يف اخلـارج إذا مل تكـن
معتمدةً من امللحق الثقايف السعودي ،أو من السـفارة عـن طريـق إدارات التعلـيم إىل
اإلدارة العامة للمدارس السعودية باخلارج العتمادها.
 .4ي ــتم اعتم ــاد الوث ــائق الدراس ــية الص ــادرة م ــن امل ــدارس األجنبي ــة (العاملي ــة) ،أو م ــن
الاامج الدوليـة (الـدبلومات) املعتمـدة يف املـدارس األهليـة وغريهـا مـن قبـل اإلدارة
العامة للتعليم األهلي واألجن بالوزارة واألقساحم املرتبطة بها يف إدارات التعليم.
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 .01تقوحم إدارات التعليم بوضع لية مناسـبة لرتمجـة الوثـائق الدراسـية للطـالب الـذين
يرغبون مواصلة دراستهم يف دول أجنبية ،وكـذل

ترمجـة الشـهادات الدراسـية أو

الكش ــوم أو اإلف ــادات اخلاص ــة ب ــالطالب ال ــذين حص ــلوا عل ــى وث ــائقهم م ــن خ ــارج
اململكـة بعــد توثيقهــا مــن اجلهــات التعليميــة الصـادرة منهــا وتعتمــد مــن قبــل مــدير
التعليم.

 .00تصادق كل جهة على ترمجة الوثائق الصادرة عنها شريطة أن تكون الرتمجة
معدة من اجلهة ذاتها ،أو حتت مسؤوليتها.
 .03تىمنح اجلهـات الرمسيـة خطابـا يؤكـد صـحة شـهادة منسـوبيها عنـد طلـبهم ذلـ
خبطاب رمسي ،وميكـنهم التنسـيق مـع إدارات التعلـيم أو اإلدارة العامـة لالختبـارات
والقبول بالوزارة لوضع لية للتصديق وتأكيد الشهادات تسهيالً للمراجعني.
 .02تصـدق نتـائج املعاهــد العلميـة واإلســالمية واملهنيـة ،ومعاهد

اللغــة ،وكـذل

مجيــع

املدارس الت ال تتبع لوزارة التعليم من اجلهات املشرفة عليهـا ،وال تصـدق نتائجهـا
من إدارة التعليم.
 .04يىمـ ــنح الطال ـ ــب إف ـ ــادة بتسلس ـ ــل الدراسـ ــي يف اململك ـ ــة متض ـ ــمنة الص ـ ــف /الع ـ ــاحم
الدراســي/النتيجة مــن قبــل إدارة املدرســة ،أو إدارة التعلــيم (إدارة/قســم االختبــارات
والقبول) على أن يصادق من قبل إدارة التعليم( ،ملحق رقم .)5/
 .05تىصــدق (صــور) الوثــائق الدراســية يف أي إدارة تعليميــة يكــون فيهــا املســتفيد بغــض
النظر عن مصدرها وذل

من خالل برنامج نتائج أو نظاحم نور.

 .06تقوحم إدارة/قسم االختبارات والقبول بالتنسيق مع نظريتهـا بـإجراء الـالزحم للطـالب
الراغبني بتصـديق وثـائقهم الصـادرة مـن خـارج املنطقة/احملافظـة وغـري متـوفرة يف
أحد األنظمة اإللكرتونية املعتمدة لدى الوزارة.

81

ثانيا :منح الطالب الراغبني بإكمال دراستهم باخلارج إشـعارات بنتـائجهم يف
الفصل الدراسي األول:
 .0تىصـ ـدسق اإلش ــعارات املس ــتخرجة م ــن نظ ــاحم ن ــور (إش ــعار الف ــرتة أو نهاي ــة الفص ــل)
للطـ ــالب يف املرحلـ ــة االبتدائيـ ــة الـ ــذين درسـ ــوا الفصـ ــل الدراسـ ــي األول باململكـ ــة
ويرغبــون مواصــلة دراســتهم يف الفصــل الدراســي الثــاني يف اخلــارج باملهــارات الــت
أتقنوها يف املواد الت درسوها ،ويىعتمد مـن قبـل املدرسـة وإدارة التعلـيم قبـل توثيقـ
من امللحق الثقايف بالسفارة.
 .3يىمنح الطالب يف املرحلة املتوسطة الذين أدوا اختبـار الفصـل الدراسـي األول داخـل
اململك ــة ،ويرغب ــون مواص ــلة دراس ــتهم يف الفص ــل الدراس ــي الث ــاني خارجه ــا إف ــادةً
بانتظامهم يف الدراسة يف الفصل الدراسـي األول ،وكشـفًا بالـدرجات الـت حصـلوا
عليها ويىطبع عن طريق نظـاحم نـور ،ويىكتـب علـى الكشـف عبـارة (هـذا الكشـف جمـرد
إشــعار مبســتوى الطالــب التحصــيلي يف الفصــل الدراســي األول وال يعــين جناحـ أو
رســوب ) ،ويىعتمــد مــن قائــد املدرســة وإدارة التعلــيم قبــل توثيقـ مــن امللحــق الثقــايف
بالسفارة.
 .2يىصــادق لطــالب املرحلــة الثانويــة نتيجــة وســجل الــدرجات للمســتويات الــت أمتوهــا
نهاية كل مستوى دراسي ،مع إيضا وضعهم الدراسي يف النجا ومواد التعثر.
 .4ميكــن مــنح الطــالب الــذين مل يتمــوا فصــل دراســي كامــل ويرغبــون املغــادرة إفــادة
باالنتظاحم حتـى تارخيـ متضـمنة املسـتوى الدراسـي للطالـب والفـرتة الزمنيـة الـت
قضاها باملدرسة مع إشعار بدرجات الفرتات الت أمتها ،وتصديقها ملن يهم األمر.
 .5ىيم ــنح الط ــالب الراس ــبون أو املكمل ــون يف امل ــرحلتني املتوس ــطة والثانوي ــة ،ويرغب ــون
مواصــلة دراســتهم يف الفص ــل الدراســي الثــاني خ ــارج اململكــة إفــادةً بانتظ ــامهم يف
الدراســة ،وكشــفاً بالــدرجات الــت حصــلوا عليهــا ،ويىطبــع عــن طريــق نظــاحم (نــور)،
ويىكتــب علــى الكشــف عبــارة تــدل علــى رســوب حســب النظــاحم التعليمــي يف اململكــة،
ويىعتمد من قائد املدرسة وإدارة التعليم قبل توثيق من امللحق الثقايف بالسفارة.
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املالحق
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وكالة الوزارة للتعليم
اإلدارة العامة لالختبارات والقبول

امللحق رقم ()0
اجلدول الزمين لالختبارات التحريرية يف مواد املرحلتني املتوسطة
والثانوية
أ ـ يف املرحلة املتوسطة للتعليم العاحم وحتفيظ القر ن الكريم
زمن االختبار

حم

عدد احلصا وفق اخلطة الدراسية

0

املواد الت ترتاو حصصها ما بني ( 0ـ  )3حصة.

( )0,5ساعة ونصف.

3

املواد الت عدد حصصها ( 2ـ ـ  )4حصا.

( )3ساعتان.

2

املواد الت عدد حصصها ( )5حصا فما فوق.

( )3,5ساعتان ونصف.

ب ـ يف املرحلة الثانوية للتعليم العاحم(مجيع األقساحم) وحتفيظ القر ن الكريم
حم

عدد احلصا وفق اخلطة الدراسية

زمن االختبار

 0املواد الت عدد حصصها ( )0حصة.

( )0,5ساعة ونصف.

 3املواد الت عدد حصصها ( )3حصة.

( )3ساعتان.

 2املواد الت عدد حصصها ( )2حصا.

( )3,5ساعتان ونصف.

 4املواد الت عدد حصصها ( )4حصا فما فوق.

( )2ثالي ساعات.
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امللحق رقم ( : )3منوذج مراجعة ورقة طالب
معلومات تعبأ من قبل املدرسة /رئيس جلنة االختبارات:
رقم اهلوية/

االسم

جواز السفر

الصف/الفصل

توقيع مقدحم الطلب وتارخي

املكرحم  /رئيس جلنة الرصد وإخراج النتائج
مل التكرحم مبراجعة أوراق الطالب املذكور أعال حسب املواد املوضحة يف اجلدول
أدنا وتسجيل نتيجة املراجعة.
املواد املطلوب مراجعتها:

حم

املادة

اختبارات
قصرية 0

الفصل
الدراسي
األول

اختبارات
قصرية3

الفصل
الدراسي
الثاني

0
3
2
4
5
6
التوقيع
 حيفظ األصل يف ملف الطالب. -صورة لولي أمر الطالب.
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النتيجة

توقيع املعلم

امللحق رقم ( :)2منوذج إفادة بتحديد مستوى طالب
أوالً :البيانات الشخصية
اسم الطالب

السجل املدني

مكان وتاري امليالد

الصف املطلوب

توقيع الطالب/ولي أمر

التاري

ثانياً  :أجري االختبار يف املواد التالية:
(أ) املنتظمون /صغار السن
املادة

مالحظة

الدرجة املقدرة

(ب) املنتسبون /كبار السن
موضوع االختبار

اجتاز

مل جيتاز

مهارات الكتابة
مهارات القراءة
مفاهيم اللغة
اإلجنليزية
مفاهيم الرياضيات
أخرى

النتيجة النهائية:
جيتاز وينتظم /ينتسب

بالصف...................................

خيتا مرة أخرى

الصف....................................

خيتا بصف أدنى

بتاري ....................................

حيول لـ :

الدراسة الليلية

أخرى

حمو األمية

ثالثًا  :توقيع جلنة االختبار:
االسم

توقيع وختم مدير

التوقيع

االسم

االسم ..............................
التاري

املدرسة
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التوقيع

التوقيع...............................
/ /

04هـ

امللحق رقم (  :)4منوذج طلب إصدار وثيقة ( بدل مفقود /تالف ـ تعديل)
أوالً  :بيانات الطالب
اسم الطالب كامالً

اجلنسية

مكان امليالد

تاري امليالد

رقم اهلوية/جواز السفر
ثانياً :الوثائق املطلوبة
حم

مسمى الوثيقة

اإلدارة

(الصف الدراسي)

التعليمية

املدرسة

العاحم
الدراسي

نوع الطلب
تعديل

بدل مفقود

1
2
3
4
5
6

ثالثاً :البيانات املطلوب إجراء التعديل عليها
( ) االسم من..........................:

إىل........................................................:

( ) اجلنسية من................................

إىل..................................................... :

( ) مكان امليالد وتارخيه من............... :

إىل..................................................:

( ) أخرى تذكر من.................. :

إىل......................................... :

وذلك مبوجب إشعار التعديل الصادر من........................................
مبنطقة/حمافظة .................برقم.................وتاريخ ....................
رابعاً :املسوغات املطلوبة:
أ ـ يف حال طلب إصدار وثيقة بدل مفقود/تالف :يكتفى بإحضار أصل بطاقة األحوال
أو صورة منها.
ب ـ يف حال طلب التعديل على الوثيقة:
 -0صورة بطاقة األحوال/اجلواز لغري السعوديني مع األصل (التعديل غري جوهري).
 -3الشهادات األصلية املطلوب التعديل عليها.
 -2إشعار التعديل الصادر من األحوال املدنية (التعديل جوهري).
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اململكة العربية السعودية

الرقم.............................
التاري .......................... :

وزارة التعليم

املرفقات......................... :

..................

امللحق رقم ( : )5منوذج إفادة بالتسلسل الدراسي للطالب يف اململكة
بيانات الطالب
اسم الطالب كامالً

رقم السجل املدني للسعوديني

تاري امليالد

اجلنسية

رقم اإلقامة

تاري االنتهاء
منتظم

الصف األخ ري امللتحق ب .............................................

منتسب

التسلسل الدراسي (املؤهالت الت حصل عليها الطالب)
حم

شهادة الصف

الدور

العاحم الدراسي

املنطقة/احملافظة

املدرسة

1

من ..............

بـ ................

2

من .............

بـ ................

3

من ..............

بـ ................

4

من ..............

بـ ................

5

من ...............

بـ ................

6

من ...............

بـ ................

النتيجة

مالحظة (تنبي )
ال يوجد للطالب تسلسل دراسي يف الصف ........................ /للعاحم الدراسي ........................
إال بعد دخول اختبار:
حتديد املستوى بناء على التعميم الوزاري رقم ( )38/220171028وتاري 0424/5/7هـ.
حتديد املستوى وفق ما ورد يف القاعدة احلادية عشرة فقرة ( 00ـ  )02من املذكرة التفسريية،
والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب 0425هـ.
إدارة  /قسم االختبارات والقبول

مدير/ة المدرسة
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امللحق رقم (:)6
منوذج حمضر تأخر طالب أكثر من ( )05دقيقة/تكرار تأخر
اسم الطالب

الصف ال راسي

الما ة

وقت ب ء االختبار

وقت حضور الطالب

توقيع الطالب

توقيع المالحظ

توقيع رئيس لجنة

توقيع رئيس اللجنة
*أسباب التأخر /تكرار التأخر
حسب إفا ة الطالب/ولي أمره/أوراق رسمية
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
*من المستحسن راسة عذر الطالب ومنحه الموافقة من ع مها بشكل عاجل قبل السماح له ب خول االختبار
اذا سمح الوقت .
بعد دراسة اسباب التأخر المقدمة من الطالب المذكور أعاله وبنا ًء على ما توصلت له لجنة التحكم والضبط
فقد تقرر ما يلي:
قبول عذر الطالب وتصحح أوراق إجابته

ع م قبول عذر الطالب وال تعتم إجابته

يحسم على الطالب رجة من رجات
السلوك

إجراء آخر:

توقيع وختم م ير الم رسة

االسم ........................لتوقيع...............................
14هـ
التاريخ / /

توقيع الطالب /ولي األمر بالعلم...............................التاريخ ..............................
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امللحق رقم ( ) 7
إختبارات الطالب يف مواد املشروع الشامل لتطوير املناهج (املرحلة املتوسطة)
رقم  22/311434122يف 1431/11/11هـ

التعميم

والتعميم اإلحلاقي رقم 22/32155563 :بتاريخ1432/1/22:هـ
أوالً  :مادة القران الكريم وتفسريه :
أ -مادة القرآن الكريم وتفسريه ( خاص مبدارس التعليم العام وال يشمل مدار
حتفيظ القرآن الكريم )  :تكون النهاية الكربى للمادة (  ) 155درجة مقسمة على
الفصلني  ) 55( ،درجة لكل فصل دراسي مقسمةً (  ) 25درجة يف الفصل الدراسي
للقرآن الكريم و(  )25درجة للتفسري  ،وتكون النهاية الصغرى للقرآن الكريم (
 ) 25درجة وللتفسري (  ) 25درجة  ،وتوزع الدرجات على النحو التالي :
الفصل الدراسي األول
املادة
مشاركة
القرآن

القرآن

الكريم

الكريم

وتفسريه

التفسري

اجملموع
النهائي

اختبارات
قصرية

الفصل الدراسي الثاني
اختبار
نهاية

5

اجملموع مشاركة

الفصل

تقويم مستمر
5

اجملموع

15

اختبارات اختبار نهاية
قصرية

25

تقويم مستمر

25

5

5

55

الفصل

15

اجملموع

النهائي

25

55

25

55

55

155

 -1يشرتط للنجاح يف مادة القرآن الكريم وتفسريه احلصول على  %55من درجة
كل فرع منهما أي (25درجة للقرآن و 25درجة للتفسري).
 -2عند رسوب الطالب ورغبته يف االنتساب اجلزئي فإن فرعي املادة تعامل
كمادتني منفصلتني فينتسب يف الفرع الذي مل حيصل فيه على النهاية الصغرى
(25درجة من .)55
 -3خيترب الطالب املنتسب من ( )25درجة لكل مادة على حدة نهاية كل فصل
دراسي.
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 -4يتم توزيع درجات القرآن الكريم يف املرحلة املتوسطة على النحو التالي:
العلوم واملعارف
صحة القراءة

توزيع الدرجات

تعريفها
أن ينطق الطالب الكلمات بوضوح وخيرج األحرف من
15
خمارجها مع الضبط بالشكل

احلفظ

أن يستدعي الطالب ويستظهر اآليات املقررة

2

الرتتيل

أن يرتل الطالب وحيسن صوته يف القراءة

2

تطبيق التجويد
االنطالق يف
القراءة

أن يطبق الطالب أحكام التجويد أثناء القراءة

3

أن يشرع الطالب يف القراءة دون توقف او تردد أو تلعثم

2
25

اجملموع

ثانياً  :مادة احلاسب اآللي :

مادة احلاسب وتقنية املعلومات  :تكون النهاية الكربى للمادة (  ) 155درجة ،
مقسمة على الفصلني  ،حبيث خيصص لكل فصل دراسي (  ) 55درجة مقسمة على
النحو التالي :
 25 ( -1درجة ) ألعمال السنة .
 35 ( -2درجة ) الختبار نهاية الفصل الدراسي مقسمة على النحو التالي :
أ 25 ( -درجة ) لالختبار العملي .
ب 15 ( -درجات ) لالختبار التحريري .
وتكون النهاية الصغرى للمادة ( . ) 45
 -1توزيع درجات أعمال السنة والنهائي للفصلني:
أ -املنتظمون:
االختبارات الفصلية

أعمال السنة
اختبارات

اختبارات

مشاركة

نظري

قصرية عملي

قصرية نظري

وواجبات

حتريري

15

5

5

15

اجملموع

عملي
25

55

ب –املنتسبون:
االختبارات الفصلية
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(نظري)

(عملي)

25

35

اجملموع
55

 -2يشرتط حضور اجلانبني العملي والنظري الجتياز املادة سواء للمنتسبني أو
املنتظمني ويكون موعد االختبار العملي للمادة خالل األسبوعني السابقني الختبار
نهاية الفصل الدراسي أما االختبار التحريري فيكون يف فرتة االختبارات مع بقية
املواد.
 -3الطالــــب املنــــتظم املكمــــل يف الــــدور األول يــــدخل اختبــــار الــــدور الثــــاني يف
اجلانبني(النظري والعملي) وحيتفظ له بدرجة أعمال السنة.
 -4خيترب الطالب املنتسبون من مخسني درجة ( 25درجة للنظري و 35للعملي) لكل
فصل دراسي ويعاملون مبوجبه يف حالة اإلكمال يف الدور الثاني ويف
اجلانبني(النظري والعملي).
ثالثاً :مادة اللغة العربية(لغيت اخلالدة ):
مادة اللغة العربية ( لغيت اخلالدة )  :تكون النهاية الكربى للمادة (  ) 155درجة
مقسمة على الفصلني (  ) 55درجة لكل فصل دراسي  ،وللمعلم تقويم مهارات املادة
أثناء التدريس كما ورد يف دليل معلم مادة اللغة العربية ( لغيت اخلالدة ) على أن
تكون النهاية الصغرى للمادة (  ) 55درجة .
ال يوضع ملادة ( لعيت اخلالدة ) يف املرحلة املتوسطة فرتة زمنية يف جدول اختبار نهاية
الفصل  ،ألن الطالب يقوم خالل الفصل تقوميا مستمرا  ،ولكن يوضع للمادة فرتة
زمنية يف جدول اختبار الدور الثاني  ،والطالب املكمل خيترب وفق اآللية التالية (وهي
مفصلة يف دليل املعلم):
أ -يشمل اختبار الطالب يف الدور الثاني مقرر الفصل الدراسي الذي مل حيصل فيه
على النهاية الصغرى للمادة من درجات الفصل  ،أما إذا مل حيصل على تلك الدرجة
يف كال الفصلني الدراسيني فيشمل االختبار كامل املقرر .
ب -يقتصر االختبار يف الدور الثاني على مهارات الكفاية اللغوية (تقويم كفاية )
املتضمنة تقويم املسموع وتذوقه ونقده  ،وتقويم املقروء وتذوقه ونقده  ،والدروس
اللغوية  ،الوظيفة النحوية ( الرسم اإلمالئي  ،الرسم الكتابي  ،الصنف اللغوي ،
األسلوب اللغوي  ،الوظيفة النحوية ) والتواصل الكتابي .
 الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار الدور الثاني يف التقويم الكفايةتضاف إىل درجيت تثويم االداء واملشاركة املتحصل عليها خالل الفصل الدراسي ،
لتكون درجة الطالب املستحقة يف اختبار الدور الثاني.
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يُخترب الطالب املنتسبون يف مادة اللغة العربية (لغيت اخلالدة ) شفوياً من ()25
درجة وحتريرياً من ( )35درجة ،ويوضع لالختبار التحريري فرتة زمنية يف
جدول اختبارات كل فصل دراسي ،ويكون االختبار الشفوي وفق ماورد يف
دليل نظم وتعليمات االختبارات (ضوابط االختبارات الشفوية يف مدارس
حتفيظ القران الكريم وللطالب املنتسبني).
توزع درجة اختبار الطالب املنتسبني يف الفصل الدراسي وفق التقسيم التالي:

-1

-2

أ -يف االختبار الفصلي تكون الدرجة كما يلي:
التقويم الشفوي *

التقويم الكتابي * ( )35درجة
فهم

فهم

الرسم الرسم

( )25درجة

الصنف األسلوب الوظيفة

املقروء املسموع اإلمالئي الكتابي اللغوي اللغوي النحوية
4

4

4

3

4

4

3

التواصل

األداء

التواصل

الكتابي القرائي الشفهي
7

4

االستظهار
12

7

* يرجع إىل (دليل املعلم) لكتاب (لغيت اخلالدة) لتفسري كل واحدة من هذه املهارات.

ب -يف اختبار كامل املقرر تكون الدرجة كما يلي:
التقويم الشفوي *

التقويم الكتابي * ( )65درجة
فهم

الصنف

األسلوب الوظيفة

التواصل

املقروء املسموع اإلمالئي الكتابي اللغوي

اللغوي النحوية

الكتابي القرائي الشفهي

2

فهم

الرسم الرسم

( )45درجة

2

2

6

2

6

2

األداء

2

14

التواصل
14

االستظهار
12

* يرجع إىل (دليل املعلم) لكتاب (لغيت اخلالدة) لتفسري كل واحدة من هذه املهارات.

 3ـ تعد أسئلة نهاية كل فصل دراسي حبيث تشمل مجيع وحدات هذا الفصل  ،وتعد
أسئلة الدور الثاني (كامل املقرر) حبيث تشمل وحدات كال الفصلني الدراسيني.
 4ـ ال يشرتط للنجاح يف املادة احلصول على درجة معينة يف أي من القسمني
الكتابي والشفوي ولكن يشرتط تأديته الختبار نهاييت الفصلني واجتياز النهاية
الصغرى للمادة .
 5ـ خيترب الطالب املنتسب يف الدور الثاني شفوياً وحتريرياً ،حبيث يكون االختبار
يف الفصل الدراسي الذي مل حيصل فيه على النهاية الصغرى للمادة ،أو كال
الفصلني إن مل حيصل على النهاية الصغرى للمادة يف كليهما.
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رابعاُ  :مادة ( الدراسات االجتماعية والوطنية )  :تكون النهاية الكربى ( ) 155
درجة  ،مقسمة على الفصلني لكل فصل دراسي (  ) 55درجة  ،وتكون النهاية
الصغرى (  ) 45درجة .
خامساً :مادة الرتبية النسوية ( الرتبية االسرية )  :تقوم الطالبة يف املادة تقوميا
مستمرا وتكون النهاية الكربى للمادة (  ) 155درجة  ،مقسمة على الفصلني ،
لكل فصل دراسي (  ) 55درجة  ،والنهاية الصغرى للمادة (  ) 45درجة .
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امللحق رقم ( ) 8
وكالة الوزارة للتعليم

الرقم37322466:

اإلدارة العامة لالختبارات والقبول

التاريخ1437/2/12:

املوضوع :خدمة " نتائجي "

تعميم جلميع إدارات التعليم
سعادة مدير عام التعليم مبنطقة/مبحافظة

وفقه اهلل

سعادة مدير التعليم مبحافظة

وفقه اهلل

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته:
بناءً على إطالق الوزارة خدمة "نتائجي" الستقبال طلبات إصدار شهادات بدل
مفقود/تالف ،تعديل بيانات ،ومعادلة الشهادات  ،وإحلاقاً للتعميم رقم
34317215وتاريخ1434/52/27هـ بشأن التعامل اإللكرتوني وتفويض الصالحيات
ونقل األعمال اإلجرائية يف جمال الوثائق والشهادات إىل امليدان مبا يكفل وصول
اخلدمة للمستفيدين يف أماكن إقامتهم ومبا جينبهم عناء السفر ملصدر الشهادة.
جتدون برفقه ضوابط التعامل وتفعيل خدمة "نتائجي" ،آمل االطالع والعمل
مبوجبه.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
وزير التعليم
عزام بن حممد الدخيّل
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ضوابط التعامل مع اخلدمة اإللكرتونية "نتائجي"
 -1ميكن الوصول للخدمة عرب الدخول على اخلدمات اإللكرتونية يف بوابة وزارة
التعليم ،أو الدخول املباشر على الرابطexam.moe.gov.sa :
 -2مت ختصيص اسم مستخدم لكل مدير إدارة/قسم اختبارات (بنني -بنات)
بإدارات التعليم على نظام نتائج اجلديد ومن مهامه إنشاء مستخدمني فرعيني ملوظفي
الوثائق واملعادالت الستقبال الطلبات الواردة يف نظام نتائجي اجلديد والتعامل معها.
 -3كلمات املرور اخلاصة باملستخدمني يتم إرساهلا لكل موظف على بريده
اإللكرتوني أو هاتفه احملمول بشكل آلي.
-4

مت جتهيز صالحيات مستخدم مدير/رئيس االختبارات والقبول بإدارة التعليم

يف "نظام نور" ليتمكن من طباعة شهادات بدل مفقود/تالف للطالب دون التقيد
مبصدر الشهادة.
 -5معادلة الشهادات الواردة يتم استقباهلا يف نظام نتائجي ثم يكون التعامل معها
يف نظام نور يلي ذلك إغالق الطلب يف نتائجي ليتم إبالغ املستفيد برسالة نصية آلية.
 -6أهمية املتابعة الدقيقة لطلبات املستفيدين والتفاعل املنتظم معها وإجنازها دون
تأخري.
 -7تقوم إدارة قسم/االختبارات والقبول بتدريب موظفي الشهادات للتعامل مع
النظام ،والتعميم على املدارس بالضوابط وآلية االستفادة من اخلدمة وشرح خلطوات
تقديم الطلب من املراجعني واملسوغات املطلوب احضارها عند التقديم أو عند
احلضور الستالم الوثيقة وتزويدهم برابط اخلدمة.
 -2يوحد العمل من خالل خدمة "نتائجي" الستقبال الطلبات ويوقف التعامل بأي
برامج أو خدمات أخرى مماثلة.
 -1يتم تزويد اإلدارة العامة لالختبارات والقبول بتقرير خالل الفصل الدراسي
الثاني عن تنفيذ اخلدمة واملرئيات.
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