
 اىثاّياؾرَاد ذقييٌ اىفصو 
 

 ىيَرحيح االترذائيح  
 

 اىشهاداخوطثاؾح 



 اخلطىج األوىل

 .اىرأمذ ٍِ ؾذً وجىد طالب غري ٍرذثطني تفصو •
 
 
 

 



 اخلطىج اىثاّيح

إىل  -اىرأمذ ٍِ ؾذً وجىد طيثاخ ّقو طالب ٍؿيقح ٍِ ادلذرسح  •
 .ادلذرسح



 اخلطىج اىثاىثح

 :  مراتح رسائو اىسيىك وادلىاغثح  •

 ال يىجذ احرساب ىيسيىك وادلىاغثح تو ذنرة مرسائو فقط يف االشؿار: ٍالحػح. 



 اخلطىج اىراتؿح

اىرأمذ ٍِ امرَاه ذقييٌ اىطالب جلَيؽ ادلىاد يف اىفرتاخ وؾذً وجىد  •
 ٍهاراخ غري ٍرصذج

 الفصول الغير مرصدة مهاراتها –وذلك بالدخول على المهارات 



 اخلطىج اخلاٍسح

اىفرتاخ جية تؿذ اىرأمذ ٍِ امرَاه ذقييٌ اىطالب جلَيؽ ادلىاد يف  •
 اىثحث ؾِ ادلهاراخ اىري مل يرقْها اىطالب

 قائمة المهارات والمعارف التي لم يتقنها الطالب –وذلك بالدخول على المهارات 



 اخلطىج اىسادسح

 اىثاّياؾرَاد ذقييٌ اىطيثح يف اىفصو •



 ذاتؽ اخلطىج اىسادسح

 اىثاّياؾرَاد ذقييٌ اىطيثح يف اىفصو •



 اخلطىج اىساتؿح

 يف حاه وجىد غري رلرازيِ جية اصذار قرار جلْح ذلٌ تاإلؾادج  •
 

 –وذلك بالدخول على المهارات  



 ذاتؽ اخلطىج اىساتؿح

 :أوالً اضافح جلْح ادلؿيَني    •
 .يرٌ اضافح جلْح وحتذيذ أمساء ادلؿيَني     

 :ثاّيًا اضافح قراراخ اىيجاُ   •
 .يرٌ اصذار قرار اىيجْح ىيطاىة  اىغري رلراز تاإلؾادج أو االّرقاه     



 اىثاٍْحاخلطىج 

 :تؿذ اضافح قراراخ اىيجاُ جية ذرفيؽ اىطالب ىني يرٌ ذفؿيو طثاؾح اىشهاداخ  •
 

 –شاشة الطالب  وذلك بالدخول على 



 اىراسؿحاخلطىج 

 يرٌ أوالً ذفؿيو ذرفيؽ اىطاىة ٍِ اىؿاً احلايل اىل اىؿاً اىقادً  •

 ىرتفيؽ اىطالب تشنو ّهائي: وتؿذها سيرٌ ذفؿيو رواتط ذرفيؽ مو صف  ويرٌ اىْقر ؾيى. 



 ذاتؽ اخلطىج اىراسؿح

 :طالب اىصف اىسادس   •
 .وحتذيذ اىطالب اىْاجحني ثٌ اخريار ادلرىسطح ثٌ ارساه( اخريار اىطالب ) يرٌ اىذخىه ؾيى /  اىطالب اىْاجحني   •
وحتذيذ اىطالب ( اخريار اىطالب ) يرٌ اىذخىه ؾيى تؿذ اصذار قرار جلْح ذلٌ تاإلؾادج / اىطالب اىراسثني   •

 .اىراسثني ثٌ حفع  وتؿذ رىل ؾىدج ثٌ ذثثيد اىطالب اىراسثني



 اىؿاشرجاخلطىج 

 اىشهاداختؿذ رىل يرٌ طثاؾح  •
 –تقارير الطالب  –وذلك بالدخول على التقارير 

 يف ادلذرسحاىشهاداخ جية االحرفاظ تْسخح ٍِ : ٍالحػح. 



 اخلطىج اىؿاشرجاتؽ ذ

 جية اىثحث يف مجيؽ حاالخ ّريجح اىطاىة   •



 اخلطىج األخريج

 :طثاؾح سجالخ اىْرائج  •



 اخلطىج األخريج

 ٍراتؿح االّرهاء ٍِ أؾَاه ادلهاراخ وّسثح االجناز ىيَذرسح •



 ٍالحػاخ ٍهَح

 :ؾْذ اىرغثح يف ذؿذيو ادلهاراخ فيجة اذثاؼ اخلطىاخ اىراىيح •
 
 

 .إىغاء ذرفيؽ اىطالب -1
 .إىغاء اؾرَاد ذقييٌ اىطيثح يف اىفصو اىثاّي -2
 .ذؿذيو ذقييٌ ادلهاراخ -3
 .قييٌ اىطيثحذاؾادج اؾرَاد  -4
 .إؾادج إصذار قراراخ اىيجاُ -5
 .ذرفيؽ اىطالب -6

ؾذً فل ارذثاط اىطيثح ٍِ اىفصىه أو إضافح فصىه أو ّقو اىطيثح أو طي   •
 .سجو طاىة واالّرػار اىل تذايح اىؿاً اىذراسي اجلذيذ


