وكالة المناهج والبرامج التربوية

المذكـرة التفسـيرية والقـواعـد
التنفيذيةلالئحـة تقويم الطالب
إعداد

وكالة المناهج والبرامج التربوية
اإلدارة العامة للتقويم وجودة التعليم

المملكـة العربيـة السـعــوديـة
الريــاض ،وزارة الـتـعــليم 11148
مكتب +966 11 805 9222

عام 1438هـ

1

00

جدول المحتويات

2

المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية
لالئـحـة تــقــويم الطـالب عـام 1438هـ

||00

مقدمة

||01

أو ًال :المذكرة التفسيرية

||02

التقويم في المرحلة االبتدائية

||03

التقويم في المرحلتين المتوسطة والثانوية

||04

االنتساب

||05

التقدير العام

||06

األحـكـام الـعـامـة

||07

ثاني ًا :القواعد التنفيذية

المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية
لالئـحـة تــقــويم الطـالب عـام 1438هـ

3

01
المـقـدمــة

�سعت وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية �إلى �إيجاد نظام تقومي �شامل تتكامل �أ�ساليبه ،و�أدواته ،و�آليات تطبيقه
مبا يحقق �أهداف العملية التعليمية املتمثلة يف بناء �شخ�صية املتعلم بنا ًء متكام ًال ،ومتواز ًنا ،ليكون قاد ًرا على التفكري
اخلالق ،والأداء املبدع ،متمكن ًا من مواكبة متغريات ع�صره ،وتلبية متطلباته ،ومواجهة حتدياته.
وقد �أ�سهمت تلك التطورات يف جمايل املناهج والتقومي يف جعل العملية التعليمية بعنا�صرها الثالثة :التعلم ،والتدري�س،
والتقومي �أكرث ً
ترابطا وتكام ًال ،وفر�ضت احلاجة �إلى �أ�ساليب تدري�سية وتقوميية غري تقليدية ،وتوفري بيئة داعمة للتعلم
ٌ
ٌ
وم�شارك يف عملية تعلمه ،ومتحم ٌل مل�س�ؤولية �إدارة تعلمه،
ون�شاط فاع ٌل ،فهو فاعل يف بناء معارفه،
يتاح فيها للطالب عم ٌل
وقادر على توظيف معارفه وخرباته ال�سابقة يف مواقف حقيقية؛ ولتحقيق تلك الأهداف يجب �أن:
ُتربط حمكات التقومي ب�أهداف التعليم.
يتوازن التقومي يف تناوله للأغرا�ض الثالثة (تقومي التعليم ،تقومي للتعلم ،والتقومي كعملية تعلم).
وا�ضحا لأداء الطالب.
يقدم التقومي و�ص ًفا
ً
يكون التقومي متوائ ًما مع طرائق التدري�س.
يقدم معلومات دقيقة ذات معنى و دالالت وا�ضحة.
ويعد التقومي عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا من عنا�صر املنهج التعليمي ،وهو �أحد مرتكزات تطوير التعليم� ،إذ �أن نتائجه هي الأ�سا�س
يف �أهداف املنهج التعليمي وحمتواه وطرائق تدري�سه.
ومن هنا ف�إنه البد من �إيالء التقومي عناية خا�صة من حيث التخطيط له ،و�إعداد �أدواته ،واال�ستفادة من نتائجه لكي
يتمكن املعلم واملتعلم من التعرف على مدى حتقق الأهداف.
ً
و�شرطا للنجاح والفاعلية ،ف�إنه يف عمل املعلم �أكرث �أهمية
ف�إن كان تقومي النتائج يف بع�ض املهن �أم ًرا حمور ًيا بالغ الأهمية
لأن ر�سالة املعلم هي الأ�سمى وت�أثريه هو الأقوى من �أجل ذلك :تعد االختبارات املدر�سية من �أهم �أدوات تقومي الطالب
وا�ستخداما  ،فاملعلم يطبقها وي�أمل �أن يتعرف من خاللها على جناحه يف عمله ،وعلى جدوى الأ�ساليب
�شيوعا
و�أكرثها ً
ً
والطرائق التي ي�ستخدمها� ،إال �أن هذا الهدف الأ�سا�س من االختبارات ال يحظى بالأولوية يف الغالب حيث حتول الرتكيز
على هدف �أقل �أهمية ،يت�ضمن يف ت�صنيف الطالب يف نهاية العام �إلى ناجحني وغري ناجحني ،وهذا ي�ؤدي �إلى عدم
الرتكيز على الأولويات يف التعليم ،وتركيز االهتمام على التدري�س من �أجل االختبار من قبل املعلم ،وتركيز الطالب يف
التع ّلم من �أجل االختبار �أي�ضا .و بالتايل �سي�ؤدي �إلى توجيه التعليم وجهة ال تتنا�سب مع الأهداف ال�سامية التي تقوم عليها
�سيا�سة التعليم يف اململكة من تربية الذات  ،وغر�س القيم  ،وتنمية التفكري.
�إن االختبار و�سيلة متكن القائمني على التعليم من التعرف على مدى حتقق الأهداف التعليمية ،كما �أنه �أداة رئي�سة من
�أدوات القيا�س لذا ينبغي �أن يكون دقي ًقا خال ًيا من اخلط�أ ،وال ميكن �أن يكون كذلك �إال �إذا بذل املعلم اجلهد والوقت
الكافيني لإعداده ،والتخطيط لتطبيقه ،وا�ستخراج نتائجه ،وحتليلها ،واال�ستفادة منها .ولإعداد االختبارات موا�صفات
فنية و�سمات مميزة و�أ�ساليب علمية و�إجراءات نظامية يتوقع �أن تكون جميعها جز ًءا من ثقافة املعلم و خرباته.
وقد ركزت الئحة تقومي الطالب على �أهمية �أدوات التقومي ،والقرارات املرتتبة عليها ،ووجهت �إلى �ضرورة تطوير �أ�ساليب
�إعدادها ،وت�صحيحها ،وحتليل نتائجها ،كما نوهت ب�ضرورة توفري الأ�ساليب الرتبوية لتطبيقها على الطالب حتى ال تكون
م�صدر قلق ورهبة ،وال ت�ؤدي �إلى �إحداث ت�أثريات �سلبية تقلل من الأثر الرتبوي الإيجابي الذي يجب �أن حتدثه املدر�سة
يف عقل الطالب ،و�سلوكه ،و�أخالقه .ومع هذا ف�إنه ال يتوقع من تنظيمات الالئحة حتقيق هذا الهدف لأن ذلك مرهون
بالتطبيق الفعلي يف املدر�سة.
وهكذا ف�إن تقومي الطالب مهمة لي�ست ي�سرية ،ويجب �أن ت�ؤخذ م� ً
أخذا جد ًيا  ،و�أن تبذل فيها �أق�صى اجلهود لأن يف جناحها
طم�أنة للمعلم على �صحة القرارات التي يتخذها بحق الطالب وعلى حتقيقه للأهداف التعليمية وبالتايل جناحه يف عمله.
واهلل املوفق.
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02
أو ًال :المذكرة
التفسيرية

تهدف الئحة تقومي الطالب ال�صادرة مبوجب املوافقة ال�سامية الكرمية خلادم احلرمني ال�شريفني رئي�س اللجنة العليا
ل�سيا�سة التعليم ذات الرقم  « 45397« :والتاريخ 1435/11/5 :هـ على قرار اللجنة العليا ل�سيا�سة التعليم رقم:
« « 351806569وتاريخ1435/10/16 :هـ �إلى تطوير ممار�سات �أكرث دقة و مو�ضوعية ملفهوم التقومي ومتطلباته ب�صفته
عن�ص ًرا من �أهم عنا�صر املنهج التعليمي ،م�ؤكدة على �أهمية توفري املعلومات الالزمة مل�ساعدة املتعلم يف حتقيق الأ�س�س،
والغايات ،والأهداف التي ن�صت عليها �سيا�سة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد ا�شتملت الالئحة على ثالث ع�شرة
مادة ،ت�ضمنت املادة «الأولى» منها تعريفات �إجرائية لبع�ض امل�صطلحات امل�ستخدمة يف الالئحة ،كما حددت املادة «
الثانية» �أهداف الالئحة.
وت�ؤكد الالئحة على �أهمية التعامل مع �أدوات تقومي الطالب وبخا�صة االختبارات تعام ًال تربو ًيا خال ًقا  ،وقد �أفردت
لذلك املادة «الثالثة» اخلا�ص ــة ب�إي�ضاح معايري عامة يف تقومي الطالب تت�سق مع �أحدث التوجهات ملبادئ التعلم والتدري�س
أ�س�سا يتم التقيد بها للحكم على �أداء الطالب يف �ضوء �أدائهم
والتقومي وتتكامل معها؛ ويبلغ عددها ( )18معيا ًرا  ،ومتثل � ً
الفعلي ،وهي موحدة لكل املتعلمني بغ�ض النظر عن خلفياتهم وخ�صائ�صهم ,وهذا يحقق مبد�أين مهمني من مبادئ التعلم
هما التميز وامل�ساواة.
�إن �إعداد خطط التقومي و�إجراءات تنفيذها ،و�سهولة الو�صول �إلى نتائجه واحلفاظ على ال�سرية واخل�صو�صية واحرتام
�إن�سانية الطالب وحفظ حقوقه من �أهم ما �أكدت عليه املادة الثالثة  ،كما �أكدت على حتقيق اجلودة و�إنتاج متعلمني مدى
احلياة ،وذلك بتدريب املعلمني يف بناء وا�ستخدام �أدوات التقومي واال�ستفادة من نتائجه.
وت�شري املادة «الرابعة» (الفقرة � )2إلى �أن تنظيمات الالئحة تنطبق على جميع املواد الدرا�سية با�ستـثـنـاء املــواد الدرا�سية
التي ترى وزارة التعليم �ضرورة �إيجاد تنظيم خا�ص لتقوميها ( انظر القواعد التنفيذية ).
ومل يخالف ما ورد يف الفقرة ( )3من املادة “الرابعة” عما هو معمول به من تق�سـيم الـعـام الدرا�سي �إلى ف�صلني
درا�سيني؛ يوزع بينهما مقرر املادة الدرا�سية ب�شكل متوازن حيث ُيراعى فيه ترابط املحتوى ،والوقت املتاح ،وذلك يف
املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة �إال �أن (ب) من نف�س الفقرة تقت�ضي �أن ُيراعى يف توزيع مقرر املادة يف املرحلة االبتدائية
خا�صا � -سريد
ما تتطلبه املعايري الأ�سا�سية من وقت لتعلمها؛ وذلك لأن الالئحة قد �أفردت لهذه املرحلة ً
نظاما تقومي ًيا ً
احلديث عنه يف املادة اخلام�سة-و�أتاحت الفقرة ()4من املادة “الرابعة” للوزارة �إمكانية ا�ستثناء بع�ض املواد الدرا�سية
مما ورد يف الفقرة ( )3بحيث تكون درا�سة املنهج متكام ًال خالل ف�صل درا�سي واحد.
التقويم في المرحلة االبتدائية:

تقت�ضي املادة اخلام�سة �أن يكون تقومي حت�صيل الطالب يف املرحلة االبتدائية خمتل ًفا عنه يف بقية مراحل التعليم العام،
واعتربت الالئحة تلك املرحلة قاعدة �أ�سا�سية انطال ًقا من حقيقة �أن الطالب يف بداية التحاقه بالتعليم يحتاج �إلى رعاية
خا�صة يتم من خاللها الك�شف عن قدراته ،والتعرف على ما قد يعرت�ضه من �صعوبات نف�سية ودرا�سية ميكن �أن ت�ؤثر
عليه طيلة �سنوات التعليم العام .ومن �أهم ال�صعوبات والعوائق التي تواجه التقومي يف املرحلة االبتدائية هو تبني ا�ساليب
التدري�س التي تعتمد على التلقني ،وتركز فقط على تذكر املعلومات وترديدها دون فهم حقيقي ملعانيها وداللتها االمر الذي
ي�ؤدي الى عدم الرتكيز على اجلوانب الأ�سا�سية من مهارات ومعارف وخربات.
وللإ�سهام يف حل هذه امل�شكالت ،ت�ضمنت املادة اخلام�سة من الالئحة عددًا من الأ�س�س للتعامل مع تقومي الطالب يف
املرحلة االبتدائية ت�شتمل على:
	)1الرتكيز على �إك�ساب الطالب املهارات ،واملعارف ،واخلربات الأ�سا�سية يف كل مادة درا�سية.
	)2اتباع �أ�ساليب تدري�سية ت�ؤدي �إلى جت�سيد الفهم احلقيقي ملحتوى املادة الدرا�سية.
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	)3العناية باجلانب التطبيقي باعتماد �أ�سلوب تقومي الأداء الذي يتم فيه الت�أكد من متكن الطالب من املهارة �أو
املعرفة.
)4

جتنب الآثار النف�سية ال�سلبية التي قد يتعر�ض لها الطالب ،وت�صبح مرتبطة بتجربتهم الدرا�سية مثل :ال�شعور
بالقلق واخلوف �أو الناجتة عن الرتكيز على التناف�س وال�شعور ب�أن درجات �أدوات التقومي هي الهدف من التعليم.

)5

غر�س العادات واملواقف الإيجابية يف نفو�س الطالب جتاه التعليم.

�	)6إيجاد احلافز الإيجابي للنجاح والتقدم ،بحيث يكون الدافع للتعلم والذهاب �إلى املدر�سة هو الرغبة يف النجاح
ولي�س اخلوف من الف�شل.
)7

�إ�شراك ويل �أمر الطالب يف التقومي؛ وذلك بتزويده مبعلومات عن ال�صعوبات التي تعرت�ض ابنه ،ودوره يف التغلب
عليها.

	)8اكت�شاف الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة مبك ًرا – ك�صعوبات التعلم – والعمل على توجيههم ،والتعامل
معهم بطريقة تربوية �صحيحة.
	)9التعرف على ا�ستعدادات الطالب املوهوبني وتوجيههم نحو الربامج املتخ�ص�صة.
غري �أن الرتكيز على هذه الأ�س�س يف تقومي طالب املرحلة االبتدائية ال يعني عدم ا�ستخدام االختبارات؛ فهي تظل �أداة جيدة من
�أدوات التقومي ت�ستكمل بالأدوات الأخرى مثل مالحظة املعلم ،وامل�شاركة يف الدرو�س ،والقيام بالتدريبات والن�شاطات املتعلقة
باملادة الدرا�سية .فاالختبارات وغريها من �أدوات التقومي يف هذه املرحلة مثل الواجبات املنزلية ،والتمارين ال�صفية ،وملحوظات
املعلمني تركز على املهارات واخلربات واملعارف الأ�سا�سية التي يتوجب على الطالب اكت�سابها يف هذه املرحلة ويكون ا�ستخدامها
م�ستم ًرا طوال العام.
كما �أن املعلم يف هذه املرحلة ُمطالب بتدري�س جميع مفردات املادة الدرا�سية املقررة.
وكما ت�شري مقدمة « املادة اخلام�سة « ف�إن معيار احلكم على م�ستوى الطالب لي�س جمموع الدرجات التي ح�صل عليها يف اختبار
�شفهي �أو حتريري ،و�إمنا هو مدى �إملامه باملعايري التي �سيتم حتديدها يف قوائم �شاملة ملفردات املنهج من ِقبل وزارة التعليم
و�إتاحتها للمعلم.
ُعنيت املادة اخلام�سة الفقرة ( )1ا�ستمرارية عملية التقومي ب�أ�ساليب متنوعة بحيث يدون املعلم ملحوظاته ب�صفة
م�ستمرة حول م�ستوى �أداء الطالب وتقدمه يف اكت�ساب املعايري املعتمدة مبا ي�ضمن حتديد امل�ستوى احلقيقي
للطالب وتوجيهه للم�سار املنا�سب له.
اكدت الفقرة ( )2ب�أن تبنى �أدوات التقومي ُت�صحح وفق التقومي املحكي املرجع.
اهتمت املادة اخلام�سة الفقرة ( )3بتوظيف �أدوات متنوعة يف عمليات التقومي مبا يت�سق مع طبيعة املرحلة العمرية
للطالب وطبيعة املادة الدرا�سية مثل االختبارات الق�صرية ب�أنواعها ،و املالحظة املنظمة للمعلم ،وامل�شاركة ،والأداء
العملي ، ،وامل�شروعات التعليمية ،والواجبات املنزلية املتعلقة باملادة الدرا�سية ،و �أهمية توفري خربات التعلم
احلقيقي يف مواقف تعليمية فعلية وهادفة ،ت�أتي يف �سياق العملية التعليمية التعلمية وتقع يف �أطر طبيعية متنوعة
وحمفزة لإظهار قدرات الطالب ومهاراته ،وتكون معززة لثقته بنف�سه وتقديره لذاته ،على �أن ي�ستند التقومي على
حمكات مرتبطة بنتاجات التعلم ( كفايات ،مهارات  ) ...التي تتنا�سب مع طبيعة الأهداف ،وخمرجات التعلم
امل�ستهدفة باملناهج الدرا�سية.

8

المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية
لالئـحـة تــقــويم الطـالب عـام 1438هـ

ُعنيت املادة اخلام�سة الفقرة ( )4باالهتمام بالتوازن يف توظيف نتائج ً
كل من التقومي البنائي والتقومي اخلتامي،
وذلك لدور التقومي البنائي يف ت�أكيد امل�شاركة الإيجابية للمتعلم وم�شاركته يف حتمل م�س�ؤولية تطوير �أدائه وحتقيق
امل�ستوى املن�شود من الإتقان؛ فالطالب �أ�سا�س عملية التقومي وهدفها ؛ كما عنيت املادة اخلام�سة بدور التقومي
اخلتامي يف �إ�صدار احلكم على نتائج تعلم الطالب يف �ضوء البناء على جمموعة من ال�شواهد التي تت�سم بال�صدق
واملوثوقية.
وت�شري املادة اخلام�سة الفقرة (� )5إلى �إعادة توزيع م�ستوى �إتقان الطالب �إلى ثالثة م�ستويات للإتقان وم�ستوى
لعدم الإتقان( انظر القاعدة الأولى من القواعد التنفيذية).
وت�شري الفقرة ( )6من املادة اخلام�سة �إلى حتري الدقة واملو�ضوعية يف ر�صد نتائج الطالب بحيث ال تقل عن
مرتني خالل الف�صل الدرا�سي و�أن تكون موثقة ب�شواهد و�أدلة على م�ستواه الدرا�سي.
وت�ؤكد الفقرة ( )7من املادة اخلام�سة �أن احلكم بانتقال الطالب من �صف �إلى �صف �أعلى ب�إتقانه  %75من معايري
كل مادة على �أحد م�ستويات الإتقان الثالثة ،على �أن تكون جميع معايري احلد الأدنى من �ضمنها ،واملق�صود باحلد
الأدنى «جمموعة من املعايري التي متثل بدورها الأ�سا�س يف التمكن من املعايري الالحقة من خالل اعتماد نتائج
التقومي التكويني امل�ستمر».
وملزيد من الإي�ضاح نورد مثا ًال لقائمة املعايري يف »:لغتي « يف ال�صف الأول االبتدائي على النحو التايل:
الرتميز

احلد الأدنى

املعايري

1/4/1

نطق احلروف التي در�سها ب�أ�صواتها الق�صرية و الطويلة و ال�ساكنة نطقا �سليم ًا.

*

2/4/1

ير�سم احلروف التي در�سها ر�سم ًا �صحيح ًا ب�أ�شكالها وحركاتها املختلفة.

*

3/4/1

ي�سمي احلروف الهجائية التي در�سها.

*

4/4/1

يعرب �شفهي ًا عن �أحداث ق�صة م�صورة.

5/4/1

ي�سمي احلركات الق�صرية و الطويلة.

6/4/1

ي�ستنتج املعنى العام للن�ص امل�سموع.

7/4/1

ي�ستظهر �ستة �أبيات من الأنا�شيد الق�صرية.

8/4/1

يجيب عن �أ�سئلة تذكرية حول الن�ص املقروء.

9/4/1

يعلق على �صورة من حميطه.

10/4/1

يكتب احلروف الهجائية التي در�سها يف �أ�شكالها املختلفة من الذاكرة القريبة.

*

11/4/1

يكتب احلروف الهجائية التي در�سها يف �أ�شكالها املختلفة من الذاكرة البعيدة.

*

12/4/1

يربط الأ�سماء امل�سموعة بال�صور.
*

 13/4/1يكتب كلمات �سبق له درا�سة حروفها جميعها مع احلركة الق�صرية والطويلة من الذاكرة القريبة.
14/4/1

يوزع نظره على امل�ستمعني.

15/4/1

ي�صف م�شاهداته اليومية يف حدود ع�شر كلمات.
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لالئـحـة تــقــويم الطـالب عـام 1438هـ

9

املعايري

الرتميز

احلد الأدنى
*

16/4/1

ين�سخ كلمات فيها ظواهر لغوية (تاء مربوطة ,ومفتوحة� ,أل ال�شم�سية و �أل القمرية).

17/4/1

ي�صوغ �أ�سئلة تذكرية عما ا�ستمع �إليه.

18/4/1

يبدي ر�أيه ويناق�ش يف مو�ضوع ينا�سب �سنه يف جملة واحدة.

19/4/1

ي�صف ال�شخ�صيات والأحداث فيما ا�ستمع �إليه (�شخ�صيات رئي�سة� ،شخ�صيات ثانوية�،إلخ)...

20/4/1

يقر�أ كلمات ب�صرية (هذا  .هذه).

21/4/1

يحكي حكاية ق�صرية ا�ستمع �إليها مراعي ًا ت�سل�سل �أحداثها وترابطها.

22/4/1

ين�سخ جم ًال يف حدود كلمتني �أو ثالث كلمات.

23/4/1

ي�ستنتج املعنى العام للمقروء.

24/4/1

يكتب كلمات فيها ظواهر لغوية در�سها من الذاكرة القريبة.

25/4/1

يقر�أ جم ًال ومقاطع قراءة م�سرت�سلة.

26/4/1

يحلل اجلمل �إلى كلمات ،وحتليل الكلمات �إلى مقاطع ،وحتليل املقاطع �إلى �أ�صوات.

*

27/4/1

يكتب جم ًال من الذاكرة القريبة.

*

28/4/1

يكتب جم ًال من الذاكرة البعيدة.

*

29/4/1

يقر�أ ن�ص ًا م�شكو ًال عدد كلماته من( 40-20كلمة).

*

30/4/1

يكت�شف داللة الكلمات اجلديدة من خالل الرتادف.

31/4/1

يكتب كلمات ب�صرية (هذا  .هذه) من الذاكرة القريبة والبعيدة.

32/4/1

يتوقع م�ضمون الن�ص من العنوان �أو ال�صور امل�صاحبة له.

33/4/1

ير�سم عالمات الرتقيم (النقطة ,الفا�صلة ,عالمة اال�ستفهام).

34/4/1

يرتب كلمات لبناء جملة مفيدة.
يرتب جم ًال لبناء ن�ص مرتابط.

36/4/1

ميلأ بطاقة تعريف بنف�سه تت�ضمن ا�سمه الثالثي ومدر�سته ,و ف�صله.

35/4/1

*
*
*

*

واملطلوب من املعلم تدري�س جميع حمتويات هذه القائمة �أثناء العام الدرا�سي ،والت�أكد من خالل �أدوات التقومي املمكنة من
اكت�ساب الطالب جلميع هذه املعايري ،والتوا�صل مع �أ�سرهم للتعاون يف �سبيل حل ما يعرت�ضهم من �صعوبات من خالل تقارير
مف�صلة عن كل منهم .ويف نهاية العام ولغر�ض احلكم على جناح الطالب �أو عدم اجتيازه يتم الت�أكد من متكنه من معايري احلد
الأدنى؛ حيث يتقرر جناحه �إذا اكت�سب جميع معايري احلد الأدنى؛ ويتقرر بقا�ؤه �إذا �أظهر عدم اكت�سابه لواحدة منها �أو �أكرث.
ولأهمية اطالع �أ�سرة الطالب على مدى تقدمه يف اكت�ساب ما هو مطلوب منه يف املواد الدرا�سية املختلفة وال�صعوبات التي
يواجهها� ،أعدت وزارة التعليم �سج ًال ُيدون املعلم فيه خال�صة ملحوظاته على الطالب ( �سجل متابعة تقومي الطالب ) بواقع “ �أربع
فرتات يف العام الدرا�سي “ ويطلع ويل �أمر الطالب عليه بهدف �إيجاد �آلية للتعاون بني الأ�سرة واملدر�سة يف ر�صد م�سرية الطالب،
وحل ما قد يعرت�ضه من �صعوبات �أو ًال ب�أول بحيث يكون قرار انتقاله �إلى �صف �أعلى� ،أو بقائه يف �صفه يف نهاية العام مبن ًيا على

10

المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية
لالئـحـة تــقــويم الطـالب عـام 1438هـ

جهود متوا�صلة ،ومتابعة دقيقة طيلة العام.
وحيث �إن بع�ض الطالب لن يتمكنوا يف نهاية العام من االنتقال �إلى ال�صف التايل ،ف�إنه  -كما ورد يف املادة ( - )8لن يكون
هناك «اختبار دور ثان» وذلك لأن الطالب يف هذه املرحلة ال يدركون متطلبات اختبار الدور الثاين من اال�ستذكار و�إعادة التعلم
واال�ستعداد لالختبار  ،واكت�ساب بع�ض املهارات وتنمية املواهب ،والتي ال يجدون الوقت الكت�سابها �أثناء العام الدرا�سي .و�إ�ضافة
�إلى ذلك ف�إنه يتوقع �أن اجلهود التي ميكن بذلها لتعليم الطالب و�إك�سابه ما هو مقرر عليه يجب �أن تكون قد ا�ستنفدت خالل العام
الدرا�سي من خالل التقومي امل�ستمر.
ولعالج حاالت الطالب الذين لن يتمكنوا من االنتقال �إلى ال�صف التايل يف نهاية العام ،تتولى جلنة التوجيه والإر�شاد امل�شك ّلة
يف املدر�سة وف ًقا للفقرة ( )8من املادة اخلام�سة متابعة م�ستوى تقومي الطالب من بداية العام الدرا�سي �إلى نهايته ،ويتعني يف
احلاالت التي يكون �سبب عدم انتقال الطالب �إلى ال�صف الأعلى هو وجود �إعاقة من نوع معني بحيث تقوم املدر�سة بالبحث عن
و�سيلة مل�ساعدته ك�أن يتم حتويله �إلى برامج الرتبية اخلا�صة لال�ستفادة من طرائقها التعليمية وخدماتها امل�ساندة.
وقد �أعدت وزارة التعليم تعليمات حول اللجنة امل�شار �إليها و�أ�سلوب عملها فيما يتعلق بالطالب املعنيني بالفقرة ( )8من املادة
اخلام�سة.
ونظ ًرا للأهمية الق�صوى لتكامل طريقة التدري�س مع �أ�سلوب التقومي ،ف�إن الالئحة ت�شري �إلى �أهمية ا�ستخدام �أ�ساليب التدري�س
املبنية على مراعاة الفروق الفردية بني الطالب.
التقويم في المرحلتين المتوسطة والثانوية:

�أو�ضحت املادة ال�ساد�سة �أ�سلوب تقومي التح�صيل الدرا�سي للطالب يف املرحلة املتو�سطة  ،حيث ُخ ّ�ص�ص لكل مادة درا�سية دون
ا�ستثناء « مئة درجة « بواقع خم�سني درجة لكل ف�صل درا�سي � ،أما املرحلة الثانوية ُ
فخ�ص�ص لكل مادة درا�سية يف كل م�ستوى
درا�سي « مئة درجة «.
النجاح في المرحلتين المتوسطة والثانوية:

�أ�شارت املادة ال�سابعة يف البداية ب�أن الوزارة حتدد النهاية ال�صغرى يف املادة الدرا�سية.
أو ًال :المرحلة المتوسطة

ت�ضمنت املادة ال�سابعة الفقرة ( )1كيفية جناح الطالب يف املادة الدرا�سية حيث ا�شرتطت ن�سبة « « %20من درجة اختبار الف�صل
الدرا�سي الثاين.
والفقرة ( )2ت�ضمنت جناح الطالب من �صفه �إلى ال�صف الذي يليه ابتدا ًء من ال�صف الأول متو�سط ،حيث يتم جمع مكونات
الدرجة النهائية للمادة الدرا�سية بعد اختبار نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين ،ومن ثم يتقرر جناحه �إذا ح�صل على درجة النهاية
ال�صغرى على الأقل يف جمع املواد الدرا�سية .و على الأ�سرة التعليمية من املعلمني واملعلمات ومدير املدر�سة ومديرة املدر�سة
وامل�شرفني الرتبويني وامل�شرفات الرتبويات توعية الطالب والطالبات ب�أهمية ح�ضور اختبار نهاية الف�صل الدرا�سي الأول.
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ثاني ًا :المرحلة الثانوية

�أ) نظام املقررات:
ناجحا يف املادة الدرا�سية �إذا ح�صل على النهاية ال�صغرى ،وال ي�شرتط ح�صوله على ن�سبة « « %20من درجة
ُيعد الطالب ً
االختبار النهائي للمادة الدرا�سية.
ب) النظام الف�صلي:
.1

ناجحا يف املادة الدرا�سية� :إذا ح�صل على درجة النهاية ال�صغرى للمادة� ،شريطة ح�صوله على
ُيعد الطالب ً
ن�سبة «  « %20على الأقل من درجة االختبار النهائي للمادة.

.2

ناجحا يف امل�ستوى الدرا�سي� :إذا ح�صل على درجة النهاية ال�صغرى على الأقل يف جميع املواد
ُيعد الطالب ً
الدرا�سية �شريطة ح�صوله على ن�سبة “  “ %20من درجة االختبار النهائي لكل مادة درا�سية.

.3

ناجحا بامل�ستوى الدرا�سي �إذا ح�صل على درجة النهاية ال�صغرى يف كل املواد.
ُيعد الطالب املنت�سب ً
اختبار الدور الثاين

املرحلة املتو�سطة:
يعقد اختبار الدور الثاين يف املرحلة املتو�سطة بعد اختبارات الف�صل الدرا�سي الثاين ب�أ�سبوع� ،أو بداية العام الدرا�سي
اجلديد للطالب الغائبني بعذر عن الدور الثاين يف املواد التي مل يح�صل فيها على الن�سبة ال�شرطية يف كال الف�صلني
الدرا�سيني� ،أو مل يح�ضر اختباري نهايتي الف�صلني� ،أو مل يح�صل على النهاية ال�صغرى يف املادة الدرا�سية امل�شار �إليها
يف املادة ال�سابعة يف اختبار الف�صل الدرا�سي الثاين ،وفيما يخ�ص الدرجات ف�إنه يخ�ص�ص الختبار الدور الثاين «ثالثون
درجة» �إذا كان ي�شمل مقرر ف�صل درا�سي واحد� ،أو» �ستون درجة « �إذا كان ي�شمل كامل املقرر .ويتم بعد ذلك ح�ساب
الدرجة النهائية للمادة الدرا�سية ب�إ�ضافة ما ح�صل عليه الطالب من درجات اختبار الدور الثاين �إلى ما مت االحتفاظ له
به من درجات مبوجب الفقرة ( )1من املادة الثامنة � ،أما الطالب « املنت�سب» فيعقد له اختبار من « خم�سني درجة» �إذا
كان ي�شمل مقرر الف�صل الدرا�سي الواحد  « ،ومئة درجة « �إذا كان ي�شمل كامل املقرر.
املرحلة الثانوية ( النظام الف�صلي):
.1

يعقد اختبار الدور الثاين للم�ستويات الدرا�سية (الأول – الثالث -اخلام�س) خالل الأ�سبوعني الأولني من
امل�ستويات التي تلي ً
كل منها ,امل�ستويات (الثاين-الرابع-ال�ساد�س) على التوايل.

.2

يعقد اختبار الدور الثاين للم�ستويات الدرا�سية (الثاين – الرابع -ال�ساد�س) بعد �أ�سبوع من اختبارات
الدور الأول لكل منها وخالل مدة ال تتجاوز الأ�سبوعني.

ويعد اختبار الدور الثاين الذي ُيغطي مقرر ف�صل درا�سي معني من حيث الأهمية ،مماث ًال الختبار نهاية ذلك الف�صل؛
ولهذا البد من االهتمام ب�إعداده بحيث يكون �صورة مكافئة له من حيث املحتوى وال�صعوبة والزمن(.انظر القاعدة
الرابعة من القواعد التنفيذية).
الر�سوب والإعادة يف املرحلة املتو�سطة:
ن�صت املادة التا�سعة على �أن الطالب �إذا مل ينجح يعيد يف �صفه يف املرحلة املتو�سطة بحيث ال تتجاوز مدة بقائه ال�سن
ّ
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نظاما لتلك املرحلة� ،أما �إذا تقرر مبوجب الفقرة ( )1من املادة التا�سعة عدم ا�ستمراره يف �صفه ف�إنه يحق له التقدم
امل�سموح به ً
منت�سب ًا يف املواد التي ر�سب فيها فقط يف ال�سنة التالية مبا�شرة ،ويمُ نح الطالب عند جناحه �شهادة � ،أو بطاقة � ،أو ك�ش ًفا بدرجاته،
و ُيعامل كطالب منت�سب بتاريخ العام الذي جنح فيه.
االنت�ساب:
نظمت املادة العا�شرة االنت�ساب الكلي ،و�أتاحت للطالب املنت�سب فر�صة العودة �إلى االنتظام يف املدار�س وف ًقا ل�ضوابط ال�سن،
ون�صت الفقرة ( )4من هذه املادة على �أنه يتم تقومي الطالب املنت�سب يف املرحلة املتو�سطة ب�أدائه الختبار واحد يف نهاية كل ف�صل
درا�سي يخ�ص�ص له «  « %50من درجات املادة الدرا�سية .ولت�شجيع �أولئك الذين مل يلتحقوا بالتعليم حيث جتاوزت �أعمارهم
اثنتي ع�شرة �سنة ،لهم احلق �أن ينت�سبوا �إلى ال�صف الأول املتو�سط مبا�شرة دون ا�شرتاط احل�صول على �شهادة ملا �سبقه بعد
حتديد امل�ستوى وفق ما يرد يف القاعدة احلادية ع�شرة.
الـغـيـاب:
�أتاحت املادة احلادية ع�شرة الفر�صة للطالب الذي يتغيب عن اختبار نهاية �أحد الف�صلني الدرا�سيني يف املرحلة املتو�سطة  ،ونهاية
امل�ستوى الدرا�سي يف املرحلة الثانوية النظام الف�صلي � ،أو اختبار الدور الثاين بعذر تقبله املدر�سة ،التقدم لالختبار يف مواعيد
حمددة بحيث ت�صدر وزارة التعليم التعليمات اخلا�صة باالختبارات البديلة التي تعقد للمتغيبني ،وكذلك �ضوابط قبول الأعذار
ونحو ذلك.
التقدير العام:
تركت الفقرة ( )1من املادة الثانية ع�شرة لوزارة التعليم �أمر حتديد وت�صنيف التقديرات العامة لنتائج التقومي للطالب
الناجحني.
وبينت الفقرة ( )2من املادة الثانية ع�شرة ب�أن الن�سبة املئوية العامة يف املرحلة املتو�سطة واملرحلة الثانوية (النظام الف�صلي)
حت�سب اعتماد ًا على الدرجة املوزونة لكل مادة درا�سية.
وبينت الفقرة()3من املادة الثانية ع�شرة ب�أن يف املرحلة الثانوية(النظام الف�صلي) درجة النجاح ُتلغي درجة التعرث يف املادة
الدرا�سية؛ مبعنى عند �إكمال الطالب �أو تعرثه يف مادة درا�سية ثم جناحه فيها خالل اختبار الدور الثاين� ،أو اختبار مواد التعرث
ف�إن الدرجة التي يح�صل عليها بعد جناحه يف هذه املادة هي التي تر�صد يف تقارير امل�ستويات الدرا�سية وال�سجل الأكادميي و ُتلغي
الدرجة التي ر�صدت لهذه املادة قبل النجاح.
وو�ضحت الفقرة ( )4من املادة الثانية ع�شرة كيفية ح�ساب املعدل الرتاكمي جلميع امل�ستويات يف املرحلة الثانوية ( النظام
الف�صلي) وذلك على النحو التايل:
حتت�سب ن�سبة ( )%25من معدل امل�ستويني الأول والثاين.
حتت�سب ن�سبة ( )%35من معدل امل�ستويني الثالث والرابع.
حتت�سب ن�سبة ( )%40من معدل امل�ستويني اخلام�س وال�ساد�س.
الأحـكـام الـعـامـة:
اقت�صرت هذه الالئحة كما �أ�شري يف بداية هذه املذكرة على تقومي التح�صيل الدرا�سي ،ولهذا تركت املادة «الثالثة ع�شرة « لوزارة
التعليم و�ضع ال�ضوابط والتعليمات للأمور املتعلقة باالختبارات ،وبتقومي الطالب ب�صفة عامة ،وعقوبات الغ�ش ،والإخالل بنظام
االخـتبارات ،وتزويد املدار�س بها .كما يف الفقرتني ( 2ـ ـ .)6
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�أما ال�ضوابط املنظمة ل�سلوك الطالب ومواظبتهم فتعتمد بقرار من وزارة التعليم كما بينته الفقرة (.)3
ونظ ًرا لأهمية �إتاحة الفر�صة للطالب املوهوبني ،فقد ن�صت الفقرة ( )4من املادة الثالثة ع�شرة على �أنه ميكن لوزارة التعليم �أن
ت�صدر قرار ًا وفق �ضوابط ُتعدها يتم مبوجبها ت�سريع الطالب الذي �أبدى تفوق ًا غري عادي يف درا�سته �إلى �صف �أعلى من �صفه،
ك�أن يقرر جناحه من ال�صف الرابع �إلى ال�صف ال�ساد�س على �سبيل املثال.
كما ن�صت الفقرة (  ) 9من املادة «الثالثة ع�شرة» على �أن ترفع وزارة التعليم �إلى املجل�س الأعلى للتعليم تقري ًرا تقومي ًيا لالئحة
كل �أربع �سنوات ،حيث ُيرجى �أن يقوم املعلمون بتدوين ملحوظاتهم �أثناء تطبيق الالئحة ،و�أن تقوم املدار�س برفع ذلك �إلى وزارة
التعليم عن طريق �إدارات التعليم لي�ستمر التطوير �إلى م�ستوى �أف�ضل تتحقق فيه الأهداف الرتبوية املن�شودة.
واهلل ويل التوفيق
ثاني ًا :القواعد التنفيذية
القاعدة الأولى
التقومي يف املرحلة االبتدائية:
 1ــ 1يق ّوم الطالب بعد تعريفه باملعيار ،وتدريبه عليه ،وممار�سته له.
 1ــ 2للتعرف على املعايري التي �أتقنها الطالب والتي مل يتقنها توظف جميع �أنواع التقومي.
 1ــ 3يدون املعلم تقوميه للطالب يف املعايري ب�شكل يومي يف �سجل متابعة تقومي الطالب ،ثم ينقل خال�صة تقوميه وملحوظاته
�إلى نظام نور يف نهاية كل فرتة من فرتات التقومي املحددة مبرتني ف�صلي ًا موثقة ب�شواهد و�أدلة على م�ستواه الدرا�سي ما
�أمكن ،ويكون املعلم هو املرتكز الأ�سا�سي يف احلكم عن انتقال الطالب من �صفه �إلى ال�صف الذي يليه.
 1ـ ـ ُ 4يعد املعلم برناجم ًا عالجي ًا للطالب الذي مل يتقن معيار ًا واحد ًا �أو �أكرث ،وينفذه داخل ال�صف �أوخارجه.
 1ـ  5يتم تقومي الطالب يف كل معيار وفق اجلدول التايل:
م�ستويات �أداء الطالب يف املعيار
متقن للمعيار %100
متقن للمعيار من � %90إلى �أقل من %100
متقن للمعيار من � %80إلى �أقل من %90
غري متقن �أقل %80
 1ـ ـ  6يحيل املعلم الطالب الذي مل يتقن معيار ًا واحد ًا �أو �أكرث من معايري احلد الأدنى �إلى جلنة التوجيه والإر�شاد باملدر�سة بعد
كل فرتة تقوميية.
 1ـ ـ  7ي�ستمر تقومي الطالب يف املعيار �أو املعايري التي مل يتقنها حتى نهاية العام الدرا�سي.
 1ـ8

ُيق ّوم �أداء الطالب يف كل مادة وفق ًا مل�ستويات الأداء التي تت�ضمن ثالثة م�ستويات للإتقان وم�ستوى واحد لعدم الإتقان.

بحيث تكون م�ستويات الأداء على النحو الآتي:
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م�ستويات الأداء

التو�ضيح

متفوق

ويكون �أجنز%95ف�أكرث من معايري املادة مبا فيها معايري احلد الأدنى .بن�سبة �إتقان %100
ويكون �أجنز %85ف�أكرث من معايري املادة مبا فيها معايري احلد الأدنى .بن�سبة �إتقان � % 90إلى �أقل
من %100
ويكون �أجنز % 75ف�أكرث من معايري املادة مبا فيها معايري احلد الأدنى بن�سبة �إتقان من� % 80إلى
�أقل من %90
ويكون �إجنازه �أقل من  %75من معايري املادة �أو مل يجتز معيار �أو �أكرث من معايري احلد الأدنى.

متقدم
متمكن
غري جمتاز

 1ـ  9يتم تقومي طالب مدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي يف مادة حفظ القر�آن الكرمي تقومي ًا تراكمي ًا ونهائي ًا.
 1ـ  10حتتفظ املدر�سة بن�سخة من النتيجة النهائية للطالب على �إحدى و�سائل احلفظ الإلكرتوين بحيث ميكن ا�سرتجاعها وقت
احلاجة.
 1ـ ـ  11تر�سل املدر�سة ن�سخة من النتيجة النهائية لطالبها على و�سائل احلفظ الإلكرتوين.
القاعدة الثانية
جلنة التوجيه والإر�شاد يف املدر�سة:
 2ـ ـ  1ت�شكل جلنة التوجيه والإر�شاد يف بداية العام الدرا�سي بقرار من قائد املدر�سة ،وتقوم بدورها يف تقومي الطالب يف جميع
مراحل التعليم العام ومعاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة ،على �أن ت�ستمر مدة التكليف �أربع �سنوات متتالية ما �أمكن ذلك.
وذلك على النحو الآتي :
 		.1قائد املدر�سة (رئي�س ًا).
 		.2وكيل املدر�سة (نائب ًا للرئي�س).
 		.3مر�شد طالبي (ع� ًضوا مقرر ًا).
 		.4ثالثة من املعلمني املتميزين بالكفاءة واخلربة (�أع�ضاء)وقد ي�شارك معلم املادة يف اجتماع اللجنة وذلك ح�سب حالة
الطالب الذي تناق�ش اللجنة و�ضعه.
 		.5من�سق املوهوبني.
 		.6معلم الرتبية اخلا�صة.
 2ـ ـ � 2أ�سـلـوب عـمـل جلنة التوجيه والإر�شاد.
( 		)1تقوم اللجنة بح�صر وت�شخي�ص حاالت الطالب الذين مل يتمكنوا من حتقيق احلد الأدنى من املهارات؛ وذلك من
خالل درا�سة نتائج تقومي مهارات الطالب يف املواد الدرا�سية.
( 		)2تقوم اللجنة ب�إجراء ت�صنيف حاالت الطالب بعد القيام بعملية الت�شخي�ص بالتعاون مع ذوي االخت�صا�ص على
م�ستوى املدر�سة و�إدارة التعليم ،وذلك ح�سب احلاالت املتوقعة ومنها:
حاالت �صعوبات التعليم� :صعوبة وا�ضحة يف اكت�ساب وا�ستخدام املهارات الأ�سا�سية للتعلم مثل :القراءة �أو الكتابة ،والعمليات
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احل�سابية ،واملهارات املكت�سبة الأخرى ،مثل :الإ�صغاء والتخاطب.
حاالت بطء التعلم :بطء وا�ضح يف اكت�ساب مهارات التعلم مقارنة بزمالئهم داخل الف�صل.
احلاالت النف�سية :ا�ضطراب �سلوكي ينتج عنه عدم قدرة على التكيف مع الآخرين.
حاالت الن�شاط احلركي الزائد :ارتفاع م�ستوى الن�شاط احلركي ب�صورة غري مقبولة وغري هادفة وغري موجهة تفوق احلد الطبيعي
املوجود عند الأطفال يف م�ستوى عمر زمني حمدد.
( 		)3تقوم اللجنة باال�ستفادة من ال�سجالت اخلا�صة بالعمل الإر�شادي «�سجل متابعة الطالب» ت�شتمل على و�صف �شامل
حلاالتهم من حيث القدرات ،والإمكانات ،واال�ستعدادات ح�سب الت�صنيف ال�سابق ،واقرتاح الربامج الرتبوية
املنا�سبة لكل حالة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين.
( 		)4تـقـوم الـلـجـنـة حـ�سـب ما توفر لها من معلومات عن الطالب الذين يحتاجون �إلى خدمات تربوية بتنفيذ الإجـراءات
الرتبويـة والإر�شـادية التالية الكفيلة بعالج حاالتهم وذلك على النحو التايل:
�أ-

�إجراء درا�سة حالة خا�صة للطالب الذين يعانون من �ضعف يف امتالك املهارات الأ�سا�سية لتحديد العوامل
ال�شخ�صية ،واالجتماعية ،والنف�سية والع�ضوية ،وال�صحية التي نتج عنها �ضعف القدرة على التعليم متهيد ًا
لإحالتهم �إلى الربامج املنا�سبة.

ب� -إعداد برامج تدريبية (الف�صول العالجية) فردية وجماعية للطالب الذين يعانون من �ضعف يف املهارات
الأ�سا�سية للتعلم(القراءة ،الكتابة ،الريا�ضيات).
ج-

�إتاحة الفر�صة لأولياء الأمور يف �أن يكون لهم دور بارز وم�ؤثر يف دعم اخلدمات الرتبوية والعالجية لأبنائهم
يف هذا املجال.

د-

تنظيم وتفعيل الربامج الإر�شادية املوجهة لأولياء الأمور(الأ�سرة) يف كيفية التعامل مع �أبنائهم ا�ستكما ًال
جلهود املدر�سة وتعزيزها ( جمال�س �أمناء املدر�سة وغريها من املنا�سبات�..إلخ).

هـ  -تنظيم الربامج العالجية املتخ�ص�صة من خالل مراكز اخلدمات الرتبوية �أثناء العام الدرا�سي ،والتن�سيق
يف ذلك ،واملتابعة من قبل املعلمني يف املدر�سة.
(� 		)5أ -متابعة الطالب الذي مل يتمكن من حتقيق احلد الأدنى من معايري تقومي الطالب يف املرحلة االبتدائية �إذا
ت�أكدت اللجنة من النقاط التالية:
	ا�ستفادة الطالب وجتاوبه مع اجلهود العالجية التي قدمت له.
�سالمة منو الطالب من جميع اجلوانب اجل�سمية ،والعقلية ،واللغوية ،واحل�سية�..إلخ� ،أو جتاوز ال�صعوبات
النمائية نتيجة العالج الطبي املنا�سب (ميكن اال�ستفادة من ن�شرة التوجيه والإر�شاد حول :خ�صائ�ص منو
التالميذ يف ال�صفوف الأولية من املرحلة االبتدائية وتطبيقاتها الرتبوية والإر�شادية).
توفر درجة منا�سبة من القدرات ،والإمكانات ،واال�ستعدادات التي ت�ؤهل الطالب لتجاوز ال�صف التايل ،و�أن
�إخفاقه كان ب�سبب �صعوبات تربوية� ،أو اجتماعية� ،أو اقت�صادية� ،أو ثقافية عار�ضة مت جتاوزها.
من خالل تقدمي اجلهود العالجية التي قدمت له خالل العام الدرا�سي.
الت�شخي�ص يف بع�ض جوانب النمو اجل�سمي� ،أو العقلي� ،أو احلركي� ،أو احل�سي� ،أو اللغوي� ..إلخ جتعله
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بحاجة �إلى تدريب مكثف على �إتقان املهارات املتعلقة بها لفرتة طويلة.
ب	-التو�صية باتخاذ قرار حول حتويل الطالب الذي مل يحقق احلد الأدنى من معايري تقومي الطالب �إلى
الربامج امل�ساندة (املتخ�ص�صة) �إذا ت�أكدت اللجنة �أن لدى الطالب �إحدى احلاالت التالية:
�صعوبات خا�صة يف التعلم.
حالة بطء التعلم.
حالة تخلف عقلي.
حالة ا�ضطراب اللغة والكالم.
حالة نف�سية.
�إعاقة حركية �أو ح�سية مزمنة.
وميكن للجنة اال�ستعانة باملراكز التالية بعد �إ�شعار ويل الأمر مبا تقرتحه من قرارات و�أهمية توعيته مبثل هذه الإجراءات
حتى يتم التحويل عن اقتناع وموافقة:
مراكز الت�أهيل املهني للمعاقني.
معاهد الرتبية اخلا�صة.
مراكز ال�صعوبات اخلا�صة بالتعلم.
	اجلمعيات اخلريية املخ�ص�صة للطالب املعاقني بجميع فئاتهم.
الربامج اخلا�صة املوجودة يف بع�ض املدار�س ك�صعوبات التعلم.
مراكز اخلدمات الرتبوية.
 3-2على جلنة التوجيه والإر�شاد رفع تقارير ف�صلية عن �أعمالها يف نهاية كل ف�صل درا�سي ،معتمدة من قائد املدر�سة �إلى
اجلهة املخت�صة يف �إدارة التعليم.
ُ 4-2تتابع جلنة التوجيه والإر�شاد حالة الطالب الذي بقي يف �صفه عام ًا �آخر ب�سبب عدم متكنه من حتقيق معايري احلد الأدنى،
�أو انتقل �إلى ال�صف الذي يليه ولديه معايري حتتاج �إلى متابعة.
 5 -2تدر�س جلنة التوجيه والإر�شاد عقب كل فرتة تقوميية و�ضع الطالب الذي يعاين ق�صور ًا (�ضعف ًا) يف اكت�ساب املهارات
الأ�سا�سية.
 6 -2ت�شرف جلنة التوجيه والإر�شاد على تنفيذ الإجراءات الرتبوية والإر�شادية الكفيلة بت�شخي�ص ،وت�صنيف ،وعالج حالة
الطالب الذي لديه �ضعف يف اكت�ساب املهارات الأ�سا�سية.
 2ـ ـ  7تتخذ جلنة التوجيه والإر�شاد قرار ًا بتحويل حاالت الت�أخر الدرا�سي التي مل ُتبد جتاوب ًا مع الربامج العالجية املقدمة داخل
ال�صف� ،أو خارجه �إلى الربامج امل�ساندة بعد �إ�شعار ويل �أمر الطالب بذلك.
 8 -2تعقد جلنة التوجيه والإر�شاد اجتماعاتها بعد كل فرتة تقوميية �أي بواقع �أربع مرات يف العام الدرا�سي ،ويف احلاالت التي
ت�ستدعي ذلك.
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القاعدة الثالثة
التقومي يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية:
 3ـ ُ 1تخ�ص�ص يف املرحلة املتو�سطة خم�سون درجة ( )50لكل ف�صل درا�سي موزعة وفق التايل:
( )20درجة لأعمال الف�صل.
( )30درجة الختبار نهاية الف�صل.
 3ــُ 2تخ�ص�ص يف املرحلة املتو�سطة ع�شرون درجة ( )20لأعمال الف�صل موزعة وفق التايل:
( )10درجات لتقوميه ب�أدوات التقومي املتنوعة مثل :امل�شاركة ،والأن�شطة ،والواجبات املنزلية.
( )10درجات لعدد من االختبارات التحريرية الق�صرية ،وتنفذ وفق التايل:
ف�صل من
(ال يو�ضع لها جداول ،وتكون جزء ًا من زمن احل�صة الدرا�سية ،وتكون هذه االختبارات بنهاية كل ٍ
الكتاب� ،أو باب� ،أو وحدة على �أن تقي�س مدى ا�ستيعاب الطالب للمحتوى ,ومدى اكت�سابه للمهارات املحققة
للأهداف الرتبوية ,وعلى املعلمني التن�سيق فيما بينهم).
 3ــُ 3ت�ستثنى من التوزيع الوارد (  3ــ 1و  3ــ )2بع�ض املواد الدرا�سية التي تتطلب تقومي ًا خمتلف ًا وهي:
	القر�آن الكرمي.
	الرتبية البدنية وال�صحية (بنني).
	الرتبية الفنية.
	احلا�سب الآيل.
 3ـ  4تتكون املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) من ثالث �سنوات درا�سية ،و ال�سنة الدرا�سية من ف�صلني درا�سيني توزع
عليهما امل�ستويات الدرا�سية للطالب.
 3ــ 5تتم درا�سة كل م�ستوى درا�سي يف املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) يف مدة ف�صل درا�سي كامل (� 18أ�سبوع ًا
تت�ضمن �أيام تنظيم اجلداول واالختبارات) وميكن تعديلها وفق ما حتدده اجلهات املخت�صة.
 3ــ 6يدر�س الطالب يف كل م�ستوى يف املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) عدد ًا من املواد الدرا�سية املتنوعة وفق خطة
درا�سية حمددة.
 3ــ 7يعد كل م�ستوى درا�سي يف املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) م�ستق ًال عن باقي امل�ستويات الدرا�سية.
 3ــ 8تخ�ص�ص يف املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) ( )50درجة لأعمال امل�ستوى ،و( )50درجة الختبار نهاية
امل�ستوى(للطالب املنتظم).
 3ــ 9تخ�ص�ص يف املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) ( )100درجة الختبار نهاية امل�ستوى(للطالب املنت�سب).
 3ــُ 10تو َّزع درجات التقومي على املواد الدرا�سية يف املرحلة الثانوية ( النظام الف�صلي) وفق ما يلي:
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الدرجة

جمال التقومي

�أعمال امل�ستوى

احل�ضور
امل�شاركة والن�شاطات ال�صفية
الواجبات واملهام املنزلية
امل�شروعات والبحوث
ملف الأعمال (الإجناز)
اختبار ات ق�صرية خالل امل�ستوى الدرا�سي

20

االختبار النهائي

اختبار نهاية امل�ستوى الدرا�سي

50

30

100

املجموع

 3ـ  11يقوم الطالب يف �أعمال امل�ستوى الدرا�سي للمادة الدرا�سية يف فرتتني ،وحتت�سب الدرجة النهائية لأعمال امل�ستوى
الدرا�سي بح�ساب معدل الفرتتني ،وتوزع درجة تقومي الطالب يف �أعمال امل�ستوى الدرا�سي يف كل فرتة وفق التوزيع
التايل:
املجال

احل�ضور

امل�شاركة
والن�شاطات ال�صفية

الواجبات
واملهام
املنزلية

امل�شروعات
والبحوث
�أو التقارير

ملف
الأعمال

اختبارات
ق�صرية

الدرجة

5

5

5

10

5

20

املجموع

50

 3ـ  11توزيع درجات التقومي يف املواد الدرا�سية للمرحلة الثانوية (النظام الف�صلي)على النحو التايل:
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توزيع درجات �أعمال امل�ستوى

اللغة العربية
القراءة والتوا�صل اللغوي
1و3
القراءة والتوا�صل اللغوي
2و4
النحو وال�صرف

5

5

5

5

10

-

-

20

50

-

-

50

100

5

5

5

5

10

2

-

18

50

5

-

45

100

5

5

5

5

10

4

-

16

50

10

-

40

100

5

5

5

5

10

-

-

20

50

-

-

50

100

البالغة والنقد

5

5

5

5

10

-

-

20

50

-

-

50

100

الأدب العربي

5

5

5

5

10

-

-

20

50

-

-

50

100

الدرا�سات االجتماعية

5

5

5

5

10

-

-

20

50

-

-

50

100

5

5

5

5

10

-

-

20

50

-

-

50

100

العلوم الإدارية

5

5

5

5

10

-

-

20

50

-

-

50

100

العلوم الطبيعية

5

5

5

5

10

-

5

15

50

-

10

40

100

الريا�ضيات

5

5

5

5

10

-

-

20

50

-

-

50

100

اللغة االجنليزية

5

5

5

5

10

10

-

10
كتابة

50

10
حمادثة -
وا�ستماع

40

100

احلا�سب وتقنية املعلومات

5

5

5

5

10

-

15

5

50

-

30

20

100

مهارات البحث وم�صادر
املعلومات 2 ، 1

5

5

5

5

10

-

-

20

50

-

-

50

100

مهارات البحث وم�صادر
املعلومات 2 ، 1

5

5

5

5

10

-

-

20

50

-

30

20

100

املهارات النف�سية
االجتماعية

و

�شفهي

القراءات

5

5

5

5

10

10

-

10

50

25

-

25

100

�شفهي

عملي

العلوم ال�شرعية

5

5

5

5

10

-

-

20

50

-

-

50

100

االختبارات الق�صرية

حتريري

املواد الدرا�سية

احل�ضور

الواجبات
واملهام املنزلية
امل�شاركة
والن�شاطات

ملف الأعمال

امل�شروعات
والبحوث

املجموع

الدرجة النهائية

توزيع درجات االختبارات
النهائية

عملي
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 3ـ ـ  12توزيع درجات التقومي يف مادة القر�آن الكرمي:
يقوم الطالب يف القر�آن الكرمي تقومي ًا م�ستمر ًا من ( )100درجة لكل فرتة من فرتتي التقومي.
ُتو َّزع درجات التقومي على كل فرتة من فرتتي التقومي على التوزيع التايل:
جمال التقومي

احل�ضور

الدرجة

درجات

ح�ساب الدرجة النهائية

�صحة القراءة
5

احلفظ

تطبيق التجويد

45درجة

الرتتيل

 15درجة
جمموع درجات الفرتات ÷ عدد الفرتات

نوع التقومي

درجة

املجموع

10

تقومي م�ستمر

 5ـ ـ  13توزيع درجات التقومي يف مادة الرتبية البدنية وال�صحية:
جمال التقومي

احل�ضور

حتقيق االجتاهات
والقيم ال�صحية

الدرجة

5

10

اللياقة ال�صحية اخلربات املعرفية املهارات البدنية
والبدنية
(اختبارات ق�صرية) واحلركية

10

25

ح�ساب الدرجة النهائية

جمموع درجات جميع الوحدات ÷ عدد الوحدات

نوع التقومي

تقومي م�ستمر

50

املجموع

100

 5ـ 	14التقومي يف مادة املهارات التطبيقية:
جمال التقومي

احل�ضور

الدرجة

5

االن�ضباط تقرير الأداء املحدد/
الإجناز
والتفاعل

20

ح�ساب الدرجة النهائية
نوع التقومي

تقومي الأداء اخلتامي
(امل�شروع اخلتامي)

الدرجة النهائية
للوحدة

50

100

25

جمموع درجات جميع الوحدات ÷ عدد الوحدات
تقومي م�ستمر

 5ـ ـ  15التقومي يف مادة الرتبية الأ�سرية وال�صحية ،ومادة املهارات الإدارية.
تقوم الطالبة يف مادة الرتبية الأ�سرية وال�صحية تقومي ًا م�ستمر ُا من  100درجة لكل فرتة من فرتتي
التقومي ( ال يوجد اختبارات نهائية للطالبة املنتظمة يف الدور الأول ) وي�ؤخذ معدل الفرتات
للح�صول على املعدل النهائي للمادة ،ويقوم الطالب يف مادة املهارات الإدارية( ال يوجد اختبارات
نهائية للطالب املنتظم يف الدور الأول ) كما يف اجلدول الآتي:
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جمال التقومي

احل�ضور

امل�شاركة
والن�شاطات
ال�صفية

الواجبات
واملهام
املنزلية

الدرجة

5

10

10

ح�ساب الدرجة النهائية
نوع التقومي

املهام
ملف
الأعمال الأدائية

10

15

اختبارات
ق�صرية

امل�شروع
اخلتامي

املجموع

20

30

100

جمموع درجات جميع الوحدات ÷ عدد الوحدات
تقومي م�ستمر

 3ـ  16تكون االختبارات النهائية للمواد الدرا�سية يف املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) وفق الت�سل�سل التايل:
اختبار الدور الأول :االختبار الذي ينتهي به امل�ستوى الدرا�سي ويتم جلميع طالب املجموعة الدرا�سية والطالب املنت�سبني املقبولني.
اختبار الدور الثاين :اختبار مواد الإكمال للمواد التي مل ينجح فيها الطالب يف اختبار الدور الأول.
اختبار مواد التعرث :اختبار املواد التي مل ينجح فيها الطالب يف اختبار الدور الثاين للم�ستويات التي ت�سبق هذا االختبار.
 3ـ  17ي�ؤدي الطالب يف املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) اختبار الدور الأول يف نهاية كل م�ستوى درا�سي من امل�ستوى الأول �إلى
امل�ستوى ال�ساد�س.
 3ـ  18ي�ؤدي الطالب يف املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) اختبار الدور الثاين للم�ستويات الدرا�سية (الأول – الثالث -اخلام�س)
خالل الأ�سبوعني الأولني من امل�ستويات التي تلي ك ًال منها ,امل�ستويات(الثاين-الرابع-ال�ساد�س) على التوايل.
 3ـ  19ي�ؤدي الطالب يف املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) اختبار الدور الثاين للم�ستويات الدرا�سية (الثاين – الرابع
ال�ساد�س) بعد �أ�سبوع من اختبارات الدور الأول لكل منها وخالل مدة ال تتجاوز الأ�سبوعني. 3ـ  20ي�ؤدي الطالب يف املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) اختبار مواد التعرث خالل الأ�سبوعني الأولني من بداية العام الدرا�سي
اجلديد.
 3ـ  21مواد التعرث يف املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) من امل�ستويني الدرا�سيني (الأول والثاين)� ,أو (الثالث والرابع),
�أو(اخلام�س وال�ساد�س) ,واملرتابطة مع بع�ضها مثل( :ريا�ضيات-1ريا�ضيات ).... , 2يتم تقدمي اختبارهما �ضمن جدول
اختبارات املواد املتعرثة يف وقت واحد يكفي لأداء االختبارين (فرتة اختبار واحدة)؛ مع ا�ستقاللية كل مادة يف �أ�سئلة
االختبار ,والدرجات ,وعند الر�صد ,ويف �أحكام النجاح والإكمال والتعرث.
 3ـ ـ  22يجرب الك�سر ل�صالح الطالب يف املجموع النهائي لدرجات الف�صلني الدرا�سيني يف كل مادة درا�سية يف املرحلة املتو�سطة،
ويف نهاية كل ف�صل درا�سي /م�ستوى درا�سي لكل مادة درا�سية يف املرحلة الثانوية.
 3ـ ـ ُ 23يخ�ص�ص لكل مادة من مواد التقومي امل�ستمر مئة درجة يف العام الدرا�سي يف املرحلة املتو�سطة ،ومئة درجة يف الف�صل
الدرا�سي  /امل�ستوى الدرا�سي يف املرحلة الثانوية.
 3ـ ـ ُ 2 4ي�شعر ويل �أمر الطالب بامل�ستوى الدرا�سي لأعمال الف�صل دوري ًا مبا ال يقل عن مرتني خالل الف�صل الدرا�سي الواحد.
 3ـ ـ ُ 22ي�شعر ويل �أمر الطالب بنتيجة ابنه نهاية كل ف�صل درا�سي  /م�ستوى درا�سي.
 3ـ ـ  25يتم تقومي طالب مدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي يف مادة حفظ القر�آن الكرمي تقومي ًا تراكمي ًا ونهائي ًا.
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النجاح يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية:

القاعدة الرابعة

 4ـ  1تكون النهاية ال�صغرى يف املرحلة الثانوية جلميع املواد الدرا�سية ( )50درجة �سوا ًء كان الطالب منتظم ًا �أو منت�سب ًا.
 4ـ  2تكون النهاية ال�صغرى يف املرحلة املتو�سطة جلميع املواد الدرا�سية ( )40درجة عدا مواد الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية
( )50درجة �سوا ًء كان الطالب منتظم ًا �أو منت�سب ًا.
 4ـ ُ 3يعد الطالب يف املرحلة املتو�سطة ،و املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) ناجح ًا يف املادة الدرا�سية �إذا ح�صل على درجة
النهاية ال�صغرى للمادة� ،شريطة ح�صوله على ن�سبة  %20على الأقل من درجة االختبار النهائي للمادة.
 4ـ ُ 4يعد الطالب يف املرحلة املتو�سطة ناجح ًا يف �صفه ،واملرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) ناجح ًا يف امل�ستوى الدرا�سي �إذا
ح�صل على درجة النهاية ال�صغرى على الأقل يف جميع املواد الدرا�سية� ،شريطة ح�صوله على ن�سبة  %20من درجة
االختبار النهائي لكل مادة درا�سية.
 4ـ ُ 5يعد الطالب املنت�سب يف املرحلة املتو�سطة واملكمل بكامل املقرر ناجح ًا يف الدور الثاين اذا حقق النهاية ال�صغرى يف املادة.
 4ـ  6ينتقل الطالب يف املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) املنتظم �إلى امل�ستوى الدرا�سي التايل بعد درا�سته للمواد الدرا�سية
املخ�ص�صة له يف امل�ستوى الدرا�سي ال�سابق ,ويعامل الطالب املنقطع عن م�ستوى درا�سي واحد كطالب منت�سب ،ويحق له
�إكمال درا�سته وفق �ضوابط القبول واالنت�ساب.
 4ـ  7يعد الطالب يف املرحلة الثانوية (نظام املقررات) ناجح ًا يف �أي مقرر درا�سي �إذا ح�صل على ()50درجة يف ذلك املقرر
الدرا�سي� ،شريطة ت�أديته الختبار نهاية الف�صل الدرا�سي.
 4ـ  8ال يحول ر�سوب الطالب يف (نظام املقررات) يف �أي مقرر درا�سي دون ت�سجيله يف املقررات الدرا�سية الالحقة ،وي�ستثنى
من ذلك املقررات التي لها متطلب �سابق.
 4ـ  9الطالب يف املرحلة الثانوية (نظام املقررات) الذي ير�سب يف مقرر (ما) يحت�سب يف معدله لذلك الف�صل نتيجة(را�سب)،
ويجب عليه �إعادة املقرر يف ف�صل الحق �إذا كان من املقررات الإجبارية يف حقه ،و�إذا اجتاز املقرر بنجاح يف ف�صل الحق
�ألغيت نتيجة ال�سابقة يف ذلك املقرر.
 4ـ � 10إذا ر�سب الطالب يف املرحلة الثانوية (نظام املقررات)يف مقرر يعد متطلب ًا ملقرر الحق ف�أنه ي�سمح له بت�سجيل املقرر
ال�سابق مع املقرر الالحق يف ف�صل درا�سي واحد ،ولكن ي�سمح الطالب بالت�سجيل يف املقرر بعد اجتيازه املقرر ال�سابق
ب�إعادة االختبار النهائي خالل الأ�سبوعني الأولني من الف�صل الدرا�سي الالحق (فقط ملقررات الربنامج امل�شرتك).
 4ـ  11يف حال ر�سوب الطالب يف املرحلة الثانوية (نظام املقررات) يف مقرر �أو مقرر ين فقط يف الف�صل الأخري من درا�سته
وا�ستكمل كل متطلبات التخرج ،ي�سمح له ب�إعادة االختبار يف هذين املقررين يف مدة ال تتجاوز �شهر من نهاية الف�صل
(ميكن ملجل�س �إدارة املدر�سة يف حدود ذلك تقدمي �أو ت�أخري االختبار للطالب املتخرج مبا ال يتعار�ض وم�صلحة الطالب).
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القاعدة اخلام�سة

اختبار الدور الثاين:

 5ـ ـ  1ي�ؤدي الطالب يف املرحلة املتو�سطة اختبار الدور الثاين يف �إحدى احلاالت التالية:
�أ) �إذا مل يح�صل يف اختبار الدور الأول على درجة النهاية ال�صغرى للمادة الدرا�سية.
ب) �إذا مل يح�صل يف اختبار الدور الأول على  %02من درجة االختبار النهائي للمادة الدرا�سية.
ت) �إذا تغيب عن اختبار الدور الأول.
 5ـ ـ  2ي�ؤدي الطالب يف املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) اختبار مواد التعرث �إذا كان مكمل يف  %50ف�أقل من املواد من جمموع
امل�ستويني الدرا�سيني لعام درا�سي واحد يف �إحدى احلاالت التالية:
�أ ) �إذا مل يح�صل يف اختبار الدور الثاين على درجة النهاية ال�صغرى للمادة الدرا�سية.
ب ) �إذا مل يح�صل يف اختبار الدور الثاين على  %20على الأقل من درجة االختبار النهائي للمادة الدرا�سية.
ج ) �إذا تغيب عن اختبار الدور الثاين.
 5ـ ـ  3يحتفظ الطالب بدرجات �أعمال الف�صل /امل�ستوى يف اختبار مواد الدور الثاين /التعرث.
 5ـ ـ  4االختبار النهائي يف جميع احلاالت ي�شمل جميع مو�ضوعات املقرر الدرا�سي.
 5ـ ـ ُ 5ي�سلم ك ُّل طالب تقرير ًا لكل ف�صل /م�ستوى درا�سي؛ يت�ضمن نتائج جميع املواد الدرا�سية يف امل�ستوى ,كما يت�ضمن �سج ًال
ي�سلم الطالب الناجح يف جميع املواد
�أكادميي ًا م�ؤقت ًا ابتدا ًء من امل�ستوى الدرا�سي الثاين؛ ويف نهاية املرحلة الثانوية َّ
الدرا�سية �سج ًال �أكادميي ًا معتمد ًا ي�شمل نتائجه يف جميع املواد الدرا�سية يف جميع م�ستويات الدرا�سة؛ بالإ�ضافة �إلى
ت�سليمه الوثيقة الر�سمية للتخرج موثق ًا فيها التقدير واملعدل النهائي للتخرج.
 5ـ  6يف اختبار الدور الثاين ملادة القر�آن الكرمي يحتفظ الطالب املُكمل بدرجات احل�ضور خالل الف�صل الدرا�سي و ُتو َّزع درجة
التقومي وفق التوزيع التايل:
جمال التقومي

احل�ضور خالل الف�صل الدرا�سي

جودة احلفظ

تطبيق التجويد

الرتتيل

املجموع

الدرجة

 5درجات

 70درجة

 15درجة

 10درجات

100درجة

يف املدار�س الليلية لتعليم الكبار :يخ�ص�ص ( )10درجات للح�ضور ،و ( )10درجات لتطبيق التجويد.
 5ـ  7يف اختبار الدور الثاين ملادة املهارات التطبيقية يحتفظ الطالب بدرجات �أعمال امل�ستوى (احل�ضور ،واالن�ضباط والتفاعل،
و تقرير الأداء املحدد /الإجناز) جلميع الوحدات ،ويقدم م�شروع ًا ختامي ًا لكل وحدة من وحدات املادة ،وتتم مناق�شته
فيها من قبل معلمي الوحدات ،وتقدير الدرجة بنا ًء على كفاءة امل�شروعات ودرجة ا�ستيعابه لها ،وذلك وفق التوزيع التايل:
جمال التقومي

الدرجة
ح�ساب الدرجة النهائية

درجة �أعمال امل�ستوى (يحتفظ بها للطلب)
االن�ضباط تقرير الأداء
احل�ضور
والتفاعل املحدد (الإجناز)

 5درجات

 20درجة

25درجة

درجات امل�شروع اخلتامي

 50درجة
 30درجة للم�شروع  20درجة للمناق�شة

الدرجة النهائية
للوحدة

 100درجة

جمموع درجات جميع الوحدات ÷ عدد الوحدات
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�أما الطالب املنت�سب فيقدم (امل�شروع اخلتامي) لكل وحدة ،ويتم مناق�شته فيما قدم من قبل معلمي الوحدات من ( )100درجة؛
بواقع ( )70درجة للم�شروعات ،و ( )30درجة ملناق�شات اال�ستيعاب والفهم.
مقرر املهارات التطبيقية :مقرر تطبيقي مهاري؛ يتكون من عدة وحدات تطبيقية مهارية يف امل�ستوى الدرا�سي
الواحد ,ويعامل معاملة املقررات الدرا�سية الأخرى من حيث النجاح ،والإكمال ،والتعرث ،واحت�سابها يف املعدل
الرتاكمي.
 5ـ  8الطالب الذين تبقى لديهم �أكرث من %50من جمموع مواد امل�ستويني الدرا�سيني لعام درا�سي بعد الف�صل ال�صيفي ،وقبل
�أداء اختبارات مواد التعرث يتم �إعادة ت�سجيلهم يف النظام ابتدا ًء من الف�صلني الدرا�سيني اللذين نتجت منهما مواد التعرث
(عدا مواد امل�ستويني اخلام�س وال�ساد�س).
 5ـ 	9الطالب الذي املنتظم يف النظام الف�صلي للتعليم الثانوي و�أنهى جميع امل�ستويات ال�ستة للمرحلة الثانوية ,وتب َّقى لديه مواد
تعرث مع ا�ستنفاذه جلميع الفر�ص املتاحة له ملعاجلة ذلك؛ يعطى مهلة ثالث �سنوات فقط؛ ي�ؤدي فيها اختبار مواد التعرث
منت�سب ًا من مئة درجة  ،ف�إن تبقى مواد مل يجتزها يطوى قيده من املدر�سة ،ويحول �إلى املدار�س الليلية ليتمكن من حتقيق
النجاح يف املواد املتبقية عليه.
 5ــ 10تغلق درجات الفرتة الأولى يف نهاية الأ�سبوع ال�سابع ,والفرتة الثانية يف نهاية الأ�سبوع الرابع ع�شر من �أ�سابيع الدرا�سة يف
كل م�ستوى درا�سي.
 5ـ ُ 11ي�ش ْعر ويل �أمر الطالب كتابي ًا و�إلكرتوني ًا بنتائج �أعمال كل ف�صل/م�ستوى درا�سي دوري ًا مبا ال يقل عن فرتتني ,كما ي�شعر
الدار�س بذلك يف املدار�س الليلية لتعليم الكبار.
 5ـ  12يحق لطالب النظام الف�صلي ،وطالب نظام املقررات يف التعليم الثانوي االنتقال بني النظامني والأنظمة الأخرى للتعليم
الثانوي والعك�س؛ وفق ال�ضوابط املنظمة لذلك ,وال يحق للطالب الذي تنطبق عليه �شروط التحويل من املدار�س النهارية
�إلى املدار�س الليلية �أن يطلب التحويل �إليها بعد م�ضي �أ�سبوعني من بداية الدرا�سة.
 5ـ  13ينطبق التقومي يف النظام الف�صلي للتعليم الثانوي على طالب الرتبية اخلا�صة ،وطالب مدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي,
وطالب املدار�س الليلية ،وتعليم الكبار ,واملدار�س ال�سعودية يف اخلارج ونحوها ،و املدار�س احلكومية وغري احلكومية.
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القاعدة ال�ساد�سة
الر�سوب والإعادة:
 6ــ	1ال يحق للطالب �إعادة اختبار املادة او املواد التي جنح فيها ،كما ال يحق له �إعادة ال�صف /امل�ستوى الدرا�سي الذي جتاوزه
بنجاح.
 6ــ 2يحق للطالب املنتظم التقدم لالختبار منت�سب ًا جزئي ًا يف املرحلة املتو�سطة يف املواد التي ر�سب فيها فقط يف ال�سنة التالية
مبا�شر ًة وفق التايل:
�أ-

ر�سوبه مع جتاوز ال�سن امل�سموح به نظام ًا للمرحلة لطالب مدار�س التعليم العام.

ب -تكرار ر�سوبه يف �صفه لطالب املدار�س الليلية ،ومدار�س تعليم الكبريات ويف حالة عدم جناحه ميكنه االنت�ساب
الكلي يف املدار�س التي ت�سمح �أنظمتها باالنت�ساب.
ت -قرار من جلنة التوجيه والإر�شاد يف املدر�سة.
ث -ي�ؤدي الطالب املنت�سب جزئي ًا يف املرحلة املتو�سطة االختبار يف كامل املقرر لهذه املواد كل ف�صل درا�سي على حدة.
6ـ ـ ُ 3
تخ ّ�ص�ص لكل مادة درا�سية مئة درجة يف املرحلة املتو�سطة ؛ بواقع خم�سني درجة الختبار نهاية كل ف�صل درا�سي مع حتديد
الدرجة النهائية بجمع درجتي نهايتي الف�صلني.
 6ـ ـ  4ال يطبق االنت�ساب اجلزئي يف املرحلة الثانوية.
 6ـ ـ  5يتقدم الطالب املنت�سب جزئي ًا لالختبار يف املرحلة املتو�سطة عن طريق املدار�س احلكومية فقط .
القاعدة ال�سابعة
االنت�ساب الكلي:
 7ـ 	1ال ُيطبق نظام االنت�ساب الكلي على:
	املرحلة االبتدائية من التعليم العام.
مدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي.
مراكز حمو الأمية وتعليم الكبريات.
	املرحلة الثانوية ( نظام املقررات).
	املدار�س الأهلية.
 7ـ  2يحق للطالب التقدم لالنت�ساب الكلي يف ال�صف الأول املتو�سط ،وحتى ال�صف الثالث املتو�سط دون ا�شرتاط احل�صول على
�شهادة �سابقة ،وابتدا ًء من ال�صف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي ُي�شرتط لقبول الطالب منت�سب ًا احل�صول على �شهادة
ال�صف ال�سابق.
 7ـ  3يحق للطالب املنت�سب العودة �إلى االنتظام يف املدار�س وفق ًا ل�ضوابط ال�سن.
 7ـ  4يحق لطالب االنت�ساب الكلي �أن يتقدم لالختبار يف جميع املواد الدرا�سية يف كامل املقرر يف نهاية العام الدرا�سي بقرار من
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مدير التعليم� ,أو من ينوب عنه.
 7ـ ـ  5عند ر�سوب الطالب املنت�سب يف االختبار يف مادة �أو �أكرث� ،أو يف حالة عدم تقدمه لالختبار هذا العام يحق له التقدم يف
الأعوام التالية منتظم ًا �إذا مل يتجاوز ال�سن امل�سموح به نظام ًا� ,أو يدر�س منت�سب ًا كلي ًا يف جميع املواد �إذا جتاوز ال�سن
امل�سموح به نظام ًا� ,أو عند رغبته يف االنت�ساب الكلي.
 7ـ  6يتقدم الطالب املنت�سب كلي ًا لالختبار يف املدار�س احلكومية فقط.
القاعدة الثامنة
االختبارات البديلة للغائبني ب�أعذار مقبولة:
 8ــ 1يحق للطالب دخول االختبار البديل �إذا تغيب عن �أداء اختبار نهاية �أحد الف�صلني الدرا�سيني� ,أوكليهما� ،أو اختبار الدور
الثاين بعذر تقبله املدر�سة.
 8ــُ 2ي�شرتط �أن ُيقدم الطالب عذر ًا عن تغيبه:
يف بع�ض املواد �أثناء �سري االختبار.
يف جميع املواد خالل فرتة ال تزيد عن ثالثة �أيام من نهاية فرتة االختبار.
 8ــُ 3يجرى االختبار البديل الختبار الف�صل الدرا�سي الأول يف موعد ال يتجاوز �أ�سبوعني من بداية الف�صل الدرا�سي الثاين.
 8ــُ 4يجرى االختبار البديل الختبار الدور الثاين يف موعد ال يتجاوز الأ�سبوعني الأولني من بداية الف�صل الدرا�سي الأول من
العام الدرا�سي اجلديد.
 8ــ 5ي�ستثنى من املدة املحددة يف الفقرتني ال�سابقتني (  8ــ 8 ، 3ــ ) 4املري�ض وال�سجني بقرار من مدير التعليم.
القاعدة التا�سعة
ح�ساب املعدل والتقدير العام:
 9ـ  1يتم احت�ساب معدل الدرجات جلميع ال�صفوف بنظام الدرجة املوزونة كالتايل:
 .1ت�ضرب الدرجة التي ح�صل عليها الطالب لكل مادة يف عدد احل�ص�ص املخ�ص�صة للمادة فيكون الناجت الدرجة
املوزونة للمادة.
 .2جتمع نواجت ال�ضرب جلميع املواد الدرا�سية.
 .3يجمع عدد احل�ص�ص الأ�سبوعية.
 .4يق�سم املجموع الكلي للدرجات املوزونة جلميع املواد على جمموع عدد احل�ص�ص الأ�سبوعية.
 9ـ  2يتم ح�ساب املعدل يف املرحلة املتو�سطة لكل �صف درا�سي على حده باتباع اخلطوات �أعاله.
 9ـ  3يتم ح�ساب املعدل جلميع امل�ستويات يف املرحلة الثانوية (النظام الف�صلي) باتباع اخلطوات ال�سابقة ثم تراكمي ًا على
النحو التايل:
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حتت�سب ن�سبة  %52من معدل امل�ستويني الأول والثاين.
حتت�سب ن�سبة  %53من معدل امل�ستويني الثالث والرابع.
حتت�سب ن�سبة  %04من معدل امل�ستويني اخلام�س وال�ساد�س.
جتمع الن�سب يف نهاية املرحلة الثانوية لتكون املعدل الرتاكمي العام للطالب.
 9ـ  4يتم ح�ساب املعدل يف املرحلة الثانوية (نظام املقررات)
املعدل الرتاكمي هو :متو�سط نتائج جميع الدرجات جناح ًا� ،أو ر�سوب ًا جلميع املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب.
كما �أنه يح�سب يف �ضوء املعدالت الف�صلية التي حقق فيها الدرجة ال�صغرى للنجاح ( )%50من الدرجة النهائية للمقرر.
وح�ساب املعدل الف�صلي للطالب هو :املجموع الكلي لدرجات املقررات (جناح ًا ور�سوب ًا) للف�صل الدرا�سي مق�سوم على
عدد املقررات التي در�سها الطالب يف الف�صل الدرا�سي.
 9ـ  5توزع درجات التقدير اخلا�ص باملادة الدرا�سية يف املرحلة املتو�سطة وفق التوزيع التايل:
الدرجة

التقدير

رمز التقدير

100-90

ممتاز

�أ

� 80إلى �أقل من 90

جيد جد ًا

ب

� 65إلى �أقل من 80

جيد

جـ

�أقل من 65

مقبول

د

 9ـ  6توزع درجات التقدير اخلا�ص باملادة الدرا�سية يف املرحلة الثانوية(نظام املقررات)وفق التوزيع التايل:
الدرجة

التقدير

رمز التقدير

100-90
�85إلى �أقل من 90

ممتاز
جيد جد ًا مرتفع

�أ
ب+

� 80إلى �أقل من 85

جيد جد ًا

ب

� 75إلى �أقل من 80

جيد مرتفع

جـ +

� 70إلى �أقل من 75

جيد

جـ

� 60إلى �أقل من 70

مقبول مرتفع

د+

� 50إلى �أقل من 60

مقبول

د

�أقل من 50
حمروم من دخول االختبار

غري جمتاز
حمروم

هـ
م

 9ـ  7توزع درجات التقدير اخلا�ص باملادة الدرا�سية يف املرحلة الثانوية(النظام الف�صلي)
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وفق التوزيع التايل:
الدرجة

التقدير

رمز التقدير

� 95إلى 100

ممتاز مرتفع

+

�أ

+

A

� 90إلى �أقل من 95

�أ

A

ممتاز
جيد جد ًا مرتفع

+

ب

+

B

� 80إلى �أقل من 85

جيد جد ًا

ب

B

� 75إلى �أقل من80

جيد مرتفع

ج

+

+

C

� 70إلى �أقل من 75

جيد

ج

C

� 60إلى �أقل من70

مقبول مرتفع

+

د

+

D

�50إلى �أقل من60

مقبول

د

D

� 85إلى اقل من90

�أقل من 50

مكمل مل ينجح يف الدور الأول

هـ

+

+

F

متعرث مل ينجح يف الدور الثاين

هـ

F

القاعدة العا�شرة
ت�سريع من �أبدى تفوقاً غري عادي:
 10ـ  1الت�سريع هو� :إجراء يعطي الطالب الذي ا�ستوفى كامل �شروط الت�سريع احلق يف االنتقال عرب ال�سلم التعليمي �إلى �صف
درا�سي �أعلى ب�صف درا�سي واحد من ال�صف الدرا�سي الذي يدر�س فيه.
 10ـ  2يتم الرت�شيح للت�سريع يف الف�صل الدرا�سي الأول من كل عام درا�سي.
 10ـ  3يتولى تر�شيح الطالب الذي �أبدى تفوق ًا غري عادي كل من له عالقة بالطالب وفق ًا للآلية املعتمدة من وزارة التعليم.
 10ـ  4يقوم املر�شد الطالبي بدرا�سة و�ضع الطالب املراد ت�سريعه من جميع اجلوانب وفق ًا لال�ستمارة املعتمدة من وزارة
التعليم.
 10ـ ُ 5تعب�أ ا�ستمارة املالحظة املعتمدة من قبل وزارة التعليم لر�صد مالحظات ،وتقارير ،وتو�صيات املعلمني ،و�أولياء الأمور
ب�ش�أن الطالب املر�شح للت�سريع.
 10ـ ـ  6يقوم املر�شد الطالبي بتعبئة �سجل املعلومات ال�شامل للطالب.
 10ـ 	7تجُ رى للطالب املتفوق مقابلة �شخ�صية من قبل قائد املدر�سة ،واملر�شد الطالبي للت�أكد من مدى ا�ستعداد الطالب،
ورغبته يف الت�سريع ،وتعريفه بنظام ،و�شروط الت�سريع ،مع �أخذ موافقة ويل الأمر خطي ًا.
 10ـ  8تو�صي جلنة التوجيه والإر�شاد باملدر�سة برت�شيح الطالب للت�سريع بعد انطباق ال�ضوابط عليه ،وا�ستكمال الإجراءات
املطلوبة ،والرفع لإدارة التعليم.
 10ـ  9يتقدم الطالب لالختبار التح�صيلي املعد للت�سريع.
 10ـ  10تتولى الإدارة العامة للتقومي وجودة التعليم بوزارة التعليم �إعداد االختبارات التح�صيلية ،وت�شرف على تطبيقها
وت�صحيحها جلميع الطالب.
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 11 -10يتاح للطالب امل�سرع فرتة جتريبية ال تقل عن �أربعة �أ�سابيع ميكنه الرجوع فيها ل�صفه الأ�سا�سي؛ ويكون القرار خيار ًا
للطالب وويل �أمره مع املر�شد الطالبي.
 10ـ  12يتم متابعة الأو�ضاع النف�سية واالجتماعية للطالب الذي تقدم للت�سريع.
 10ـ  13يتولى ق�سم رعاية املوهوبني ب�إدارة التعليم م�س�ؤولية الت�سريع بالتن�سيق مع ق�سم التوجيه والإر�شاد ،وذلك وفق ًا ملا يرد من
الإدارة العامة للموهوبني.
 10ـ  14تتولى الإدارة العامة للموهوبني التعميم ب�إجراءات الت�سريع على �إدارات التعليم بالتن�سيق مع كل من الإدارة العامة
للتقومي وجودة التعليم ،والإدارة العامة للتوجيه والإر�شاد.

القاعدة احلادية ع�شرة
حتديد امل�ستوى ل�صفوف املرحلة االبتدائية واملرحلة املتو�سطة للطالب الذين مل ت�سمح ظروفهم باالنتظام يف املدار�س قبل ذلك:
11ـ 	1الطالب الذي يرغب قبوله بالدرا�سة منتظم ًا بال�صف الثالث املتو�سط ُيجرى له اختبار حتديد م�ستوى يف بداية العام
الدرا�سي يف كامل مقرر ال�صف الثاين املتو�سط على �أن يكون قد بلغ اربع ع�شرة �سن ًة ،ويتجاوز عن ذلك بنق�ص ثالثة
�أ�شهر؛ و�إذا مل ينجح يحدد م�ستواه يف �صف �أدنى.
11ـ	2الطالب الذي يرغب قبوله بالدرا�سة منتظم ًا بال�صف الثاين املتو�سط ُيجرى له اختبار حتديد م�ستوى يف بداية العام
الدرا�سي يف كامل مقرر ال�صف الأول املتو�سط على �أن يكون قد بلغ ثالثة ع�شرة �سن ًة ،ويتجاوز عن ذلك بنق�ص ثالثة
�أ�شهر؛ و�إذا مل ينجح يحدد م�ستواه يف �صف �أدنى.
 13ـ 	1الطالب الذي يرغب قبوله بالدرا�سة منتظم ًا بال�صف الأول املتو�سط ُيجرى له اختبار حتديد م�ستوى يف بداية العام
الدرا�سي يف كامل مقرر ال�صف ال�ساد�س االبتدائي على �أن يكون قد بلغ اثنتا ع�شرة �سن ًة ،ويتجاوز عن ذلك بنق�ص ثالثة
�أ�شهر؛ و�إذا مل ينجح يحدد م�ستواه يف �صف �أدنى.
 11ـ ـ 	4الطالب الذي يرغب قبوله بالدرا�سة منتظم ًا بال�صف ال�ساد�س االبتدائي ُيجرى له اختبار حتديد م�ستوى يف بداية
العام الدرا�سي يف كامل مقرر ال�صف اخلام�س االبتدائي على �أن يكون قد بلغ �إحدى ع�شرة �سن ًة ،ويتجاوز عن ذلك
بنق�ص ثالثة �أ�شهر ،و�إذا مل ينجح يحدد م�ستواه يف �صف �أدنى.
 11ـ 	5الطالب الذي يرغب قبوله بالدرا�سة منتظم ًا بال�صف اخلام�س االبتدائي ُيجرى له اختبار حتديد م�ستوى يف بداية العام
الدرا�سي يف كامل مقرر ال�صف الرابع االبتدائي على �أن يكون قد بلغ ع�شر �سنوات ،ويتجاوز عن ذلك بنق�ص ثالثة
�أ�شهر ،و�إذا مل ينجح فيبقى على و�ضعه.
 11ـ 	6الطالب الذي يرغب قبوله بالدرا�سة منتظم ًا بال�صف الرابع االبتدائي ُيجرى له اختبار حتديد م�ستوى يف بداية العام
الدرا�سي يف كامل مقرر ال�صف الثالث االبتدائي على �أن يكون قد بلغ ت�سع �سنوات ،ويتجاوز عن ذلك بنق�ص ثالثة
�أ�شهر ،و�إذا مل ينجح فيبقى على و�ضعه.
 11ـ 	7الطالب الذي يرغب قبوله بالدرا�سة منتظم ًا يف ال�صف الثالث االبتدائي ُيجرى له اختبار حتديد م�ستوى يف بداية العام
الدرا�سي يف كامل مقرر ال�صف الثاين االبتدائي على �أن يكون قد بلغ ثماين �سنوات ،ويتجاوز عن ذلك بنق�ص ثالثة
�أ�شهر ،و�إذا مل ينجح فيبقى على و�ضعه.
 11ـ ـ 	8الطالب الذي يرغب قبوله بالدرا�سة منتظ ًما يف ال�صف الثاين االبتدائي ُيجرى له اختبار حتديد م�ستوى يف بداية العام
الدرا�سي يف كامل مقرر ال�صف الأول االبتدائي على �أن يكون قد بلغ �سبع �سنوات ويتجاوز يف ذلك بنق�ص ثالثة �أ�شهر
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و�إذا مل ينجح فيبقى على و�ضعه.
 11ـ  9ي�ؤخذ تعهد على ويل �أمر الطالب الذي ُيجرى له اختبار حتديد امل�ستوى ب�أن ينتظم ابنه يف الدرا�سة يف حالة جناحه.
 11ـ ـ ُ 10يجرى اختبار حتديد امل�ستوى يف املدار�س بعد التوجيه من قبل �إدارات التعليم.
 11ـ  11ميكن اعادة اختبار حتديد امل�ستوى مرة �أخرى للطالب يف املرحلة االبتدائية بعد عام درا�سي من اجراءه.
 11ـ ــ	12الطالب الذي حدد م�ستواه ب�صف درا�سي معني ومل يجتاز االختبار يتم اختباره ب�صف �أدنى وهكذا حتى يتم حتديد
ال�صف املنا�سب له.
 11ــ	13الطالب الذي جتاوز ال�سن النظامية للدرا�سة النهارية ويرغب االنت�ساب يف املرحلة املتو�سطة جتري له املدر�سة اختبار
حتديد م�ستوى مبدئي للت�أكد من املامه باملهارات الالزمة لل�صف الذي �سينت�سب فيه بدون ا�شرتاط �شهادات �سابقة.

القاعدة الثانية ع�شرة
تقومي طالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة:
ي�ستفيد من هذا التنظيم جميع طالب الرتبية اخلا�صة يف معاهد وبرامج الدمج.
 12ـ ـ  1ت�ستخدم االختبارات الكتابية وال�شفهية والعملية لقيا�س �أداء الطالب يف جمال املعلومات امل�ستهدفة.
 12ـ ـ  2ت�ستخدم �أ�ساليب املالحظة ب�أنواعها املختلفة وقوائم ال�شطب وتقدير ال�سلوك لقيا�س �أداء الطالب يف جمال املهارات
وال�سلوكات املطلوبة وفق احتياجاته.
12ـ ـ  3توظيف االختبارات ب�أنواعها املختلفة؛ للت�أكد من م�ستوى �أداء الطالب وتقدمه �أو ا�ستقراره وفق �أ�سلوب املتابعة والتقومي
املطلوبني.
 12ـ ـ � 4إن تطبيق �أدوات و�أ�ساليب عملية التقومي للطالب ذوي الإعاقة تتميز بخ�صو�صيتها وف ًقا لطبيعة احتياجات كل فئة.
 12ـ ـ  5يعطى الطالب ذو الإعاقة الزمن الكايف الذي يتنا�سب وقدرات هو �إمكاناته الكتابية �أو القرائية يف �أثناء عملية التقومي
الرتبوية.
 12ـ  6ميكن �أن جترى عملية التقومي يف �أماكن منا�سبة للطالب ذوي الإعاقة و�أن ي�ؤدوا االختبارات ب�شكل فردي �أو جماعي،
وف ًقا الحتياجاتهم وخ�صائ�صهم.
 12ـ  7يف حالة ال�ضرورة ف�إنه ميكن عدم االلتزام مبواعيد وفرتات االختبارات املحددة يف تقومي الطالب ذوي الإعاقة على �أن
يتم التن�سيق يف ذلك مع �إدارة املدر�سة.
 12ـ ـ  8ميكن �أن تتم عملية التقومي للطالب ذوي الإعاقة وف ًقا لأ�سلوب التقومي امل�ستمر كل ح�سب قدراته و�إمكاناته.
 12ـ  9يف حالة تعذر ا�ستخدام الأدوات والأ�ساليب املحددة يف هذا التنظيم ف�إنه ميكن للمعلم تقومي طالبه بالطريقة التي
يراها منا�سبة خل�صائ�صهم واحتياجاتهم وتوزيع درجات التقومي مبا يتالءم مع ذلك على �أن يتم ذلك بالتن�سيق مع
�إدارة املدر�سة.
 12ـ ـ  10يف حالة تعدد وتنوع احتياجات الطالب ف�إنه ينبغي مراعاة �أ�ساليب التقومي املنا�سبة وذلك وف ًقا ملواد التقومي اخلا�صة بكل فئة
ك�أن يكون الطالب كفي ًفا ويعاين من �صعوبات يف التعلم �أو يكون �أ�ص ًما ومتخل ًفا عقل ًيا ويعاين من ا�ضطرابات يف التوا�صل.
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 12ـ ـ  11يف جميع احلاالت يجب مراعاة �أال يخترب الطالب ذو الإعاقة يف �أكرث من مادة حتريرية يف اليوم الواحد مع �إعطائه
الزمن املنا�سب للإجابة عن �أ�سئلة االختبار.
 12ـ ـ  12يتم تقومي الطالب متعددي العوق ح�سب قدراتهم واحتياجاتهم.
 12ـ ـ  13ميكن �أن تتم عملية التقومي للطالب ذوي االعاقة بتجزئة �أو تق�سيم املادة العلمية �إلى �أجزاء �صغرية ح�سب قدرات
و�إمكانات كل طالب.
 12ـ ـ  14يف حال عدم ا�ستفادة الطالب مما يقدم له يف الف�صل العام ف�إنه يتم تقوميه يف حمتوى اخلطة التعليمية الفردية ويتم
و�ضع الأ�سئلة من قبل معلم الرتبية اخلا�صة بالتن�سيق مع معلم املادة.
�أو ًال -العوق الب�صري
-1

يجب �أن تنا�سب �أ�ساليب و�أدوات التقومي اخل�صائ�ص احل�سية املتوفرة لدى الطالب ذوي العوق الب�صري والتي تعتمد يف
املقام الأول على اللم�س ،ال�سمع ،والبقايا الب�صرية.

-2

يجب �أن تتم االختبارات التقوميية للطالب ذوي العوق الب�صري بواحد �أو �أكرث من الأ�ساليب الآتية :الكتابة والقراءة
ب�أ�سلوب برايل� ،أو بالأ�سلوب ال�شفهي� ،أوعن طريق ت�سجيل �أ�سئلة االختبار والإجابة عنها بالو�سائل املنا�سبة ك�أ�شرطة
الت�سجيل واحلا�سب الآيل� ،أو عن طريق اال�ستعانة بقارئ كاتب مب�صر ،وكذلك اال�ستفادة من املعينات الب�صرية ل�ضعاف
الب�صر مثل :العد�سات املكربة والطباعة املكربة� ...إلخ ،وذلك يف �ضوء اخل�صائ�ص واالحتياجات املحددة لكل طالب يف
برناجمه.

-3

ت�شكل جلنة برئا�سة مدير املدر�سة �أو من ينوب عنه وع�ضوية املخت�ص بالرتجمة من و�إلى خطب رايل ومعلم املادة كل فيما
يخ�صه يف كل مدر�سة يوجد بها برنامج دمج للمعوقني ب�صر ًيا.

-4

يكون ت�شكيل هذه اللجنة قبل �أ�سبوعني من موعد االختبارات على الأقل؛ لتتمكن من الآتي:
�أ.

جتهيز الأ�سئلة بالطريقة املنا�سبة للمعوقني ب�صر ًيا (برايل للمكفوفني ،وخط مكرب ل�ضعاف الب�صر).

ب.

نقل �إجابات الطالب املكفوفني من خطب رايل �إلى اخلط العادي؛ ليتمكن معلم املادة من ت�صحيحها.

-5

ت�ستخدم نف�س الأ�سئلة التي تعد الختبارات بقية الطالب  ،ويف حالة وجود خرائط �أو ر�سومات �أو جداول يف تلك الأ�سئلة
فعلى معلم املادة الت�شاور مع املعلم املخت�ص بالرتجمة ملعرفة �إمكانية �إخراج ذلك بخط برايل �أو تعذره ،ف�إذا تعذر ذلك
فعلى معلم املادة و�ضع البديل املنا�سب.

-6

يوفر لهذه اللجنة ما ميكنها من �أداء عملها مع املحافظة على �سرية االختبارات و�إجابات الطالب.

-7

تراعى املرونة عند تقومي الطالب املحولني حدي ًثا من التعليم العام من حيث املوازنة بني حداثتهم يف تعلم بع�ض املهارات
مثل القراءة والكتابة بخطب رايل ومتطلبات بع�ض املواد الدرا�سية ،بحيث يتم تقومي كل طالب ح�سب م�ستوى اكت�سابه
املهارة.

ثان ًيا -العوق ال�سمعي:
-1

يجب �أن تنا�سب �أ�ساليب و�أدوات التقومي اخل�صائ�ص احل�سية املتوفرة لدى الطالب ذوي العوق ال�سمعي والتي تعتمد يف
املقام الأول على حا�سة الب�صر ،والبقايا ال�سمـعية.

-2

يجب �أن تتم االختبارات التقوميية للطالب بطرائق التوا�صل املختلفة م ــثل :قراءة ال�شفاه (قراءة الكالم) لغة التلميح
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– الكالم املرمز –اللفظ املنغم ،لغة الإ�شارة� ،أبجدية الأ�صابع الإ�شارية �أو بطريقة التوا�صل الكلي ،بالإ�ضافة �إلى
الأ�ساليب الكتابية العادية والأ�ساليب التقنية احلديثة كاحلا�سب الآيل ،كل ح�سب قدراته و �إمكاناته.
	-3ا�ستخدام الأ�سئلة املو�ضوعية املبا�شرة والوا�ضحة واالبتعاد عن الأ�سئلة املقالية واملركبة والأ�سئلة اللفظية التي حتتاج �إلى
ح�صيلة لغوية.
-4

يراعى عند احلاجة ترجمة ال�س�ؤال بلغة الإ�شارة لل�صم لإي�صال املعنى املطلوب يف بع�ض الأ�سئلة التي ي�صعب فهمها.

	- 5ال يت�أثر التقومي بالرتكيب البنائي للغة املكتوبة من ال�صم وتنميقه لل�صياغات وخا�صة يف املواد االدبية واالجتماعية
وعدم حما�سبته على الأخطاء الإمالئية والنحوية �إال �إذا كان االختبار يقي�س م�ستوى الطالب يف الإمالء.
	- 6ال يت�أثر التقومي ب�سالمة و�صحة نطق احلروف وخمارج اال�صوات يف االختبارات ال�شفهية وميكن ا�ستبدالها كتابي ًا �أو
�إ�شاري ًا يف حال تعذر التقومي.
ثال ًثا -العوق العقلي:
-1

يجب �أن تنا�سب �أ�ساليب و�أدوات التقومي اخل�صائ�ص اجل�سمية والعقلية والنف�سية للطالب ذوي العوق العقلي والتي تعتمد
فيا ملقام الأول على التكامل احل�سي.

-2

يجب �أن تتم عملية تقومي الطالب وفق ًا للتقومي امل�ستمر الذي ميكن من خالله تطبيق العديد من �أ�ساليب التقومي املختلفة
واملتنوعة كاالختبار الكتابي �أو ال�شفهي كل ح�سب قدراته البدنية واحلركية �أو اختبارات املالحظة.

-3

يف حال تعذر ا�ستفادة الطالب ذي العوق العقلي مما قدم له يف ال�صف العادي فيقوم تقوميا يتنا�سب مع قدراته.

راب ًعا -ا�ضطراب التوحد:
-1

يجب �أن تتنا�سب �أ�ساليب و�أدوات التقومي مع اخل�صائ�ص التوا�صلية واالجتماعية وال�سلوكية للطالب التوحديني مع
الرتكيز على �أ�ساليب التكامل احل�سي.

-2

ت�ستخدم الأ�ساليب التوا�صلية املختلفة مع الطالب التوحديني مثل :الكتابة والقراءة ولوحة التوا�صل� ...إلخ يف �أثناء
تقوميهم ،و ذلك ح�سب خ�صائ�ص و�إمكانات واحتياجات كل طالب على حدة.

-3

ميكن جتزئة حمتويات االختبار �إلى فرتات ق�صرية تتنا�سب مع خ�صائ�ص وقدرات واحتياجات كل طالب على حدة.

خام�سا–اال�ضطرابات ال�سلوكية واالنفعالية:
ً
 -1يجب �أن تتنا�سب �أ�ساليب و�أدوات التقومي مع اخل�صائ�ص ال�سلوكية واالنفعالية للطالب ذوي اال�ضطرابات ال�سلوكية واالنفعالية.
 -2يقوم معلم الرتبية اخلا�صة بتوزيع حمتوى االختبار على فرتات زمنية ق�صرية تتنا�سب مع م�ستوى االنتباه والرتكيز لدى
الطالب.
 -3ي�سمح للطالب بالتوقف والتحرك يف �أثناء �أداء االختبار وذلك ح�سب م�ستواه وقدرته على املكوث يف املقعد.
 -4ي�سمح للطالب االختبار يف ركن خا�ص بعيد عن امل�شتتات.
�ساد�س ًا -العوق احلركي والبدين وال�صحي:
-1

للطالب الذي لديه عوق حركي بدين احلق يف ا�ستخدام الأطراف الطبيعية وال�صناعية والو�سائل والأجهزة التعوي�ضية
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املختلفة يف �أثناء عملية التقومي.
-2

للطالب الذي ت�ستدعي ظروفه ال�صحية �أن ي�ؤدي االختبار يف املكان والزمان املنا�سبني حلالته.

-3

يختربمع الطالب العاديني كلما كان ذلك ممك ًنا.

-4

ميكن جتزئة االختبار الواحد على فرتات ق�صرية تب ًعا لظروف الطالب البدنية وال�صحية.

-5

يخترب الطالب الذي ال ي�ستطيع الكتابة ب�أ�سئلة يتم الإجابة عنها �شفه ًيا ويكلف مدير املدر�سة �أحد من�سوبي املدر�سة ممن
تتوفر فيه الأمانة وحتمل امل�س�ؤولية بالكتابة عن الطالب.

-6

يعفى الطالب من االختبار يف املواد العملية والر�سم الكتابي.

-7

يكون االختبار يف مهارة الإمالء على �شكل �أ�سئلة حتريرية يجيب عنها الطالب �شفه ًيا.

�ساب ًعا -ا�ضطرابات النطق والكالم:
 -1يجب مراعاة ا�ضطرابات النطق والكالم التي يعاين منها الطالب وعدم مقارنته -يف �أثناء التقومي – بالطالب العادي
وعدم حما�سبته على الأخطاء الناجتة عن تلك اال�ضطرابات.
 -2ميكن للمعلم ا�ستبدال االختبارات ال�شفهية باختبارات حتريرية �إذا دعت احلاجة �إلى ذلك وفق ما تراه جلنة التوجيه
والإر�شاد.
 -3ميكن للمعلم اال�ستعانة مبعلم تدريبات النطق والكالم (�إخ�صائي ا�ضطرابات التوا�صل) يف �أثناء عملية التقومي.
ثام ًنا� -صعوبات التعلم:
 -1ي�ستفيدجميع الطالب يف التعليم العام الذين مت ت�شخي�صهم وت�صنيفهم �ضمن فئة �صعوبات التعلم وفق برامج الت�شخي�ص
املعتمدة من �أدوات و�أ�ساليب التقومي اخلا�صة بهذه الفئة.
 -2يتم االلتزام بتطبيق �أدوات القيا�س و التقومي للطالب من فئة �صعوبات التعلم الذين مت ت�شخي�صهم �ضمن هذه الفئة وملتقدم
لهم اخلدمات امل�ساندة لعدم توفر برامج �صعوبات تعلم يف مدار�سهم باملراحل التعليمية الثالث (االبتدائية  ،املتو�سطة،
الثانوية).
 -3يتم تطبيق �أدوات القيا�س والتقومي ب�شكل فردي وفق احتياجات كل طالب ويوثق ذلك يف �ضبارة جلنة �صعوبات التعلم ويوقع
عليه �أع�ضاء اللجنة.
 -4يف جميع حاالت التقومي يتولى معلم �صعوبات التعلم الإ�شراف على اختبارات التقومي للطالب يف املواد التي يتلقون فيها
خدمات الرتبية اخلا�صة.
 -5يجب تقومي الطالب الذي لديه �صعوبات تعلم بالو�سيلة التي تنا�سب قدراته واحتياجات هو ذلك وف ًقا للآتي:
�أ .يف حالة كون قراءة الأ�سئلة م�شكلة لدى الطالب ف�إنه يجب �أن تقر�أ لهم ب�صوت عال :للت�أكد من فهمهم للمطلوب قبل
الإجابة.
ب.

�إذا كانت الكتابة ت�صعب على الطالب فيجب �أن يتم تقوميه �شفو ًيا �أو تكتب له الإجابة �أو ت�سجل على �شريط وفق
ما تقت�ضيه م�صلحة الطالب.

المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية
لالئـحـة تــقــويم الطـالب عـام 1438هـ

37

ج.

يجب �أن يتنا�سب توزيع الأ�سئلة مع كمية املادة التي يتعلمها الطالب يف الف�صل وما يتعلمه بنا ًء على اخلطة الرتبوية
الفردية.

د.

يف حالة ت�أثري �صعوبات التعلم لدى الطالب على �أدائه يف مواد �أخرى ال يتلقى فيها خدمات خا�صة كت�أثري �صعوبات
التعلم يف القراءة على �أدائه يف العلوم �أو القر�آن الكرمي ف�إنه يتم تقوميه بالتعاون بني معلم املادة ومعلم الرتبية
اخلا�صة ،وذلك باختيار الطريقة التي تنا�سب قدرات واحتياجات ذلك الطالب.

هـ.

يف حالة وجود م�شكلة يف االنتباه لدى الطالب بالإ�ضافة �إلى �صعوبات التعلم ف�إنه يجب تقوميه ب�شكل فردي بعيدً ا
عن �أي م�صدر ت�شتيت لالنتباه.

و.

يعطى الطالب فرتات راحة يف �أثناء التقومي تب ًعا لقدرته على الرتكيز واال�ستمرار يف �أداء املهمة.

ز.

يف حالة وجود ن�شاط زائد لدى الطالب بالإ�ضافة �إلى �صعوبات التعلم ،ف�إنه يجب ال�سماح له بالقيام من املقعد
وامل�شي ثم اجللو�س مرة �أخرى يف �أثناء التقومي.

ح.

يف حالة كون الطالب يعاين من �صعوبة يف احلفظ ف�إنه يجب تقوميه بتجزئة مادة احلفظ �إلى �أجزاء ق�صرية
تتنا�سب وقدرته على احلفظ ويتم تقوميه يف كل جزء بعد م�ساعدته يف حفظه قبيل التقومي بفرتة وجيزة ويف حالة
تعذر ذلك ف�إنه يتم �إعفا�ؤه من احلفظ واالكتفاء يف تقوميه ب�إدراكه للمفاهيم العامة للمو�ضوع.

ط .يف حالة كون تعدد املوا�ضيع يف املادة الواحدة ُي�شكل على الطالب ف�إنه يجب جتزئة املوا�ضيع وتقومي الطالب يف كل
مو�ضوع على حدة �أو �ضم �أكرث من مو�ضوع مع بع�ضها البع�ض وفق قدرة الطالب.
 -6يف حالة عدم ا�ستفادة الطالب مما يقدم له يف الف�صل العادي ف�إنه يتم تقوميه يف حمتوى اخلطة الرتبوية الفردية ويتولى
معلم الرتبية اخلا�صة �إعداد الأ�سئلة بالتن�سيق مع معلم املادة.
 -7يف حالة ا�ستفادة الطالب مما يقدم له يف الف�صل العادي يف مادة معينة ف�إنه يتم تقوميه يف حمتوى اخلطة الرتبوية الفردية
وحمتوى املوا�ضيع التي يتعلمها يف الف�صل العادي يف تلك املادة ويراعى يف ذلك �أن ُتعد الأ�سئلة بالت�شاور بني معلم املادة
ومعلم الرتبية اخلا�صة.
 -8يف املواد ذات الكثافة يف املحتوى ف�إنه يتم الرتكيز على املفاهيم الأ�سا�سية يف �أثناء التقومي.

القاعدة الثالثة ع�شرة
�سرية الأ�سئلة و�سري االختبارات:
 13ـ  1يعد كل موظف� ،أو م�ستخدم� ،أو عامل اطلع بحكم عمله �أو وكل �إليه �أم ُر من �أمور الأ�سئلة م�س�ؤو ًال عن �سريتها.
 13ـ ـ  2تعد الأمور التالية �إخال ًال ب�سرية الأ�سئلة:
� )1سرقة �أ�سئلة االختبارات �أو �إجابتها النموذجية ب�أي و�سيلة كانت مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
 )2جمع بقايا �أوراق الأ�سئلة لال�ستفادة منها بطريقة غري م�شروعة ( كامل�سودات �أو
الق�صا�صات �أو نحوها).
 ) 3بيع الأ�سئلة �أو �شرا�ؤها �أو �إف�شا�ؤها ب�أي طريقة كانت.
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 ) 4الت�صريح �أوالتلميح �إلى نوع الأ�سئلة �أو مواطنها ولو ب�صورة رمزية ب�أي و�سيلة من الو�سائل.
 ) 5ال�شروع يف �شيء مما �سبق �أو اتخاذ �أ�سبابه.
 13ـ ـ  3تعد الأمور التالية �إخال ًال ب�سري االختبارات.
)1

�سرقة ورقة �إجابة الطالب �أو �إخفا�ؤها عمد ًا او �إتالفها او ا�ستبدال ورقة اخرى بها �أو التغيري فيها ب�أي �شكل من
الأ�شكال.

)2

ت�سهيل الغ�ش بني الطالب والتهاون يف املراقبة.

)3

عدم االلتزام بتعليمات ت�صحيح االختبارات وتوزيع الدرجات على الأ�سئلة.

)4

انتحال �شخ�صية الغري ( دخول طالب بدل طالب �آخر ).

 13ـ ـ 4

ُيعد التواط�ؤ مع مرتكبي �شيء من الأ�شياء الواردة يف القاعدتني ( 13ـ ـ  )2و ( 13ــ� )3إخال ًال ب�سرية الأ�سئلة و�سالمة
�سري االختبارات.

 13ـ ـ 5

يجب على كل من علم بارتكاب �شيء مما �سبق �أن يبلغ ذلك للجهات املخت�صة .ويف حالة عدم الإبالغ فيعد ذلك
�إخال ًال ب�سرية الأ�سئلة.

القاعدة الرابعة ع�شرة
العقوبات املرتتبة على الإخالل ب�سرية الأ�سئلة و�سري االختبارات:
�إذا ُارتكبت �إحدى املخالفات املن�صو�ص عليها يف القواعد من ( 13ـ ـ � ) 1إلى ( 13ـ  ، )5ف�إن اجلهة الإدارية املخت�صة جتري
حتقيق ًا يف املو�ضوع وتتبع يف �ش�أنه ما يلي :
 14ـ � 1إذا ك�شف التحقيق عن �أن الواقعة ال تعدو �أن تكون خمالفة �إدارية  ،فتحدد امل�س�ؤولية الت�أديبية  ،وتوقع على مرتكبها
اجلزاءات النظامية.
 14ـ ـ � 2إذا ك�شف التحقيق عن م�س�ؤولية �إدارية وعن وجود خمالفة جنائية ،ف�إن اجلهة الإدارية حتدد امل�س�ؤولية الت�أديبية،
واجلنائية يف حالة �إمكان الف�صل بني امل�س�ؤوليتني الت�أديبية واجلنائية ،وحتيل الأوراق بعد �صدور قرار اجلزاء الت�أديبي
�إلى اجلهة املخت�صة للف�صل يف املخالفة اجلنائية.
 14ـ ـ �	3إذا تعذ ر الف�صل بني امل�س�ؤوليتني الت�أديبية واجلنائية ،ك�أن يكون االرتباط بينهما قائم ًا ف�إن اجلهة الإدارية ترجئ البت
يف امل�س�ؤولية الت�أديبية ،وتوقف �إجراءاتها �إلى �أن ي�صدر حكم نهائي من اجلهة املخت�صة يف املخالفة اجلنائية.
 14ـ ـ � 4إذا ك�شف التحقيق �أن مرتكب �إحدى املخالفات املن�صو�ص عليها يف البنود (  13ـ ـ  ) 2و ( 13ـ ـ  ) 3و ( 13ـ
 ،)4طالب في ُلغى اختباره يف املادة نف�سها وي�سمح له بدخول اختبارها يف الدور الثاين يف كامل املقرر و ُيحتفظ له
ب�أعمال ال�سنة ،ويحال �أمره �إلى جلنة التوجيه والإر�شاد باملدر�سة لتقدمي اخلدمات الإر�شادية املنا�سبة ،ويف حال
تكرار املخالفة منه ف ُيلغى اختباره يف جميع املواد يف ذلك العام يف الدورين.
 14ـ ـ �	5إذا انتحل الطالب �شخ�صية طالب �آخر و�أدى االختبار بد ًال عنه يحرر حم�ضر لإثبات الواقعة ثم ُيخ�صم عليهما من
درجات ال�سلوك ،ويلغى االختبار� ،أما ان كان املنتحل لي�س طالب ًا يف املدر�سة فيحال �أمره للجهات املخت�صة وتبلغ جهة
عمله –ان كانت معروفة -مبا مت خطي ًا.
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القاعدة اخلام�سة ع�شرة
الإجراءات املرتتبة على حاالت الغ�ش:
 15ـ  1حاالت الغ�ش:
الإجراءات

احلاالت

االلتفات املتكرر والغ�ش ال�شفوي

 )1ينذر يف املرة االولى
 )2عند تكرر املحاولة ينقل الطالب من مكانه �إلى مكان �آخر يف قاعة االختبار وعند تكرار املحاولة
ت�سحب ورقة اجابته ويعد حم�ضر باحلالة على �أن يوقع من املالحظ/ين ويعتمد من رئي�س اللجنة.

� )1إذا ثبت غ�ش الطالب للمرة
الأولى يف اختبار نهاية �أحد
الف�صلني �أو الدور الثاين.

 )1يحرر حم�ضر بذلك يعتمده مدير املدر�سة مع �إرفاق و�سيلة الغ�ش ما �أمكن ذلك.
 )2تلغى درجة ال�س�ؤال� ،أو الأ�سئلة الذي ثبت غ�شه فيه ويعطى �صفر ًا يف درجته.
 )3ي�ؤخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار ذلك.

 )2تكرار غ�ش الطالب للمرة
الثانية يف اختبار نهاية �أحد
الف�صلني �أو الدور الثاين.

 1يحرر حم�ضر بذلك يعتمده قائد املدر�سة مع �إرفاق و�سيلة الغ�ش ما �أمكن ذلك.
 )2ت�سحب ورقة اجابته.
 ) 3يلغى اختباره يف املادة التي غ�ش فيها ،و ُيعد مكم ًال مع االحتفاظ له بدرجات �أعمال ال�سنة ،و �إذا كان
الغ�ش يف الدور الثاين للمرحلة املتو�سطة فيلغى اختباره وتتاح له �إعادة اختبار املادة مع الغائبني بعذر
يف بداية العام� ،أما الطالب يف املرحلة الثانوية فيعد متعرث ًا وي�سمح له باختبار املادة يف موعد مواد
التعرث.
 )4يدون يف ك�شوفات النتائج كلمة (غا�ش) يف حقل درجة اختبار الف�صل الذي وقع فيه الغ�ش
وعالمة(×) يف حقلي جمموع نهاية الف�صل واملجموع النهائي.

 )3تكرار غ�ش الطالب للمرة
الثالثة يف اختبار نهاية �أحد
الف�صلني �أو الدور الثاين.

 )1يحرر حم�ضر بذلك يعتمده قائد املدر�سة مع �إرفاق و�سيلة الغ�ش ما �أمكن ذلك.
 ) 2يحرم الطالب من دخول االختبار يف بقية املواد التالية يف جدول االختبار بعد موافقة مكتب التعليم.
 )3تدون مالحظة يف خانة املالحظات ( ُحرم من دخول اختبار بقية املواد لتكرار ارتكابه للغ�ش).

 51ـ ـ  2الغ�ش اجلماعي:
الإجراءات
 )1ح�صر الأوراق التي ي�شتبه فيها
 )2يحرر حم�ضر من قبل اللجنة الإدارية املخت�صة ب�شهود احلالة معتمد ًا من قبل مدير املدر�سة
مع التحفظ على النتيجة حلني البت فيها.
 )1رفع املح�ضر �إلى مكتب الرتبية والتعليم لإجراء حتقيق عاجل للبت يف ذلك و�إ�صدار العقوبة للمت�سبب.
 )2بعد الت�أكد يلغى اختبار الطالب يف تلك املادة او املواد ويعتربون مكملني اذا حدثت يف الدور االول او را�سبني اذا حدثت يف الدور الثاين ويف
املرحلة الثانوية ي�سمح لهم ب�أدائها يف موعد مواد التعرث.
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 15ـ ـ  3التعديل يف ورقة الطالب:
الإجراءات
 )1يعد حم�ضر من قبل اللجنة الإدارية ويعتمد من قبل مدير املدر�سة وم�شرف االختبارات.
 )2يحقق مع املت�سبب ويطبق بحقه ما ن�صت عليه الئحة ت�أديب املوظفني.
)3اذا ثبت �أن للطالب �صلة بذلك تلغى درجة اختباره ويعامل وفق ًا ملا ورد يف القاعدة 1-14

 15ـ ـ  4الإ�ساءة �إلى الدين الإ�سالمي �أو اال�شخا�ص:
احلاالت
�	)1إذا ت�ضمنت ورقة �إجابة الطالب
�إ�ساءة �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�أو �صحابته الكرام �أو قدح ًا يف الدين
الإ�سالمي.
� ) 2إذا ت�ضمنت ورقة �إجابة
الطالب عبارات م�سيئة غري ما
ذكر يف الفقرة رقم (.)1

الإجراءات
 )2الت�أكد من ت�ضمن ورقة الإجابة تعري�ض ًا �أو �سب ًا �أو قذف ًا �أو �إهانة بعر�ضها على اللجنة الإدارية
وجلنة التوجيه والإر�شاد.
 )3بعد الت�أكد يلغى اختباره يف تلك املادة �أو املواد التي ت�ضمنت ذلك ويعترب را�سب ًا يف ذلك العام.
ُ )4يحال �أمره �إلى الق�ضاء ال�شرعي.
 )1يحرر حم�ضر بذلك وي�ستدعى ويل �أمره ويبلغ مب�ضمونه.
 )2ي�ؤخذ عليه تعهد دون �إلغاء اختباره.
ً
 )3يح ّول الطالب �إلى جلنة التوجيه والإر�شاد لدرا�سة حالته �إذا احتاج الأمر لذلك وفقا لقواعد
ال�سلوك.

 15ـ ـ  5حاالت الإخالل بالنظام و�إحداث الفو�ضى:
احلالة

الإجراءات

�إذا قام الطالب ب�أي عمل �أو ت�صرف  )1يحرر حم�ضر بذلك يعتمده مدير املدر�سة مع حتديد نوع املخالفة.
من �ش�أنه الإخالل بالنظام يف القاعة  )2تطبيق ما ن�صت عليه قواعد ال�سلوك ح�سب نوع املخالفة من قبل جلنة التوجيه والإر�شاد باملدر�سة.
مثل �إحداث فو�ضى �أو التطاول على احد  )3اذا كان الطالب دار�سا ليليا �أو بنظام املنازل فيتم الغاء اختباره واحالة �أمره الى اجلهات
املخت�صة ،وتبلغ جهة عمله بت�صرفه خطي ًا.
امل�س�ؤولني بكالم غري الئق.
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