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مقدمـة

والتاريخ   31543 الرقم  ذات  الكريمة  السامية  الموافقة  على  بناًء 
1435/8/7هـ على تطبيق النظام الفصلي للتعليم الثانوي وخطته 
الدراسية ومناهجه المطورة، وتوفير كافة المتطلبات الالزمة لتحقيق 

أهدافه.
ل  ام بن محمد الدخيِّ وتنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التعليم عزَّ

الخاصة بتنظيم الدراسة وفعاليات التعلم.
واستنادًا إلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير التربية والتعليم 
المتضمن  1435/10/8هـ؛  وتاريخ   351770423 برقم  الصادر  حينه  في 
بدء تطبيق المشروع تدريجيًا على جميع مدارس النظام السنوي 
بالتوازي  السعودية  العربية  المملكة  في  الثانوي  للتعليم 
التوجيهات  وتأكيد  المقررات،  نظام  تطبيق  استمرار  مع 
التي تضمنتها الموافقة السامية الكريمة والتوجيه 
في  العالقة  ذات  الجهات  بين  الجهود  بتكامل 
لتحقيق  التربوي  الميدان  وفي  الوزارة 
بما  للمشروع  العامة  التوجهات 
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يضمن كفاءة التطبيق وجودته، تحقيقًا للغرض األساسي للمشروع 
الذي تبنته الوثيقة المرجعية والتي أكدت توجهات المشروع نحو:

األساسي  التعليم  مناهج  بين  واالتساق  المواءمة  تحقيق   «
واالتجاهات  والمهارات  القيم  يعزز  بما  الثانوي؛  التعليم  ومناهج 
والحياة  التعلم  لمتابعة  المتعلمين  ويهيئ  الحديثة،  التربوية 
والعمل، ويدعم التحول إلى النظام الفصلي المبني على تحسين 

التقويم من أجل التعلم «
التنظيمية  الوثائق  من  والتقويم  الدراسة  الئحة  فإن  هنا  ومن 
الرئيسة  والتنظيمات  المبادئ  د  تحدِّ التي  والمهمة  األساسية 
للتقويم؛  المنظمة  والمواد  والقواعد  الدراسة  بتنظيم  المتعلقة 
والتقويم،  والتعلم  الدراسة  كفاءة  رفع  في  تسهم  أن  مؤملين 

في  التعليمي  للنظام  والخارجية  الداخلية  الكفاية  وتحسين 
المرحلة الثانوية.
،،، واهلل الموفق ،،،
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مدخل

التوجيهية  اللجنة  من  المعتمدة  للمشروع  المرجعية  الوثيقة  إطار  في 
للمشروع، وبناًء على االتجاهات التربوية الحديثة التي تؤكد على أهمية تنظيم 
الدراسة والتقويم ورفع كفاءتها بما يحقق مزيدًا من التحسين لكفاءة النظام 
التعليمي في المرحلة الثانوية وتطوير مخرجاته، ويسهم في توظيف التقويم 
لتحقيق الفاعلية والتأثير في تحسين عمليات التعلم، ورفع كفاءة رعاية التعلم 
قيادة  المدرسية على  التربوية  القيادة  المعلمون، كما يساعد  بها  يقوم  التي 
عنها  يكشف  التي  والنتائج  المعلومات  خالل  من  المدرسي  للتعلم  أفضل 

التقويم وذلك في إطار التوجهات العامة نحو: »التقويم من أجل التعلم«
تنويع  ز  ُتعزِّ تنظم  تنظيمية  مواد  والتقويم  الدراسة  الئحة  تبّنت  ومن هنا 
مع  يتالءم  ومتنّوع  نوعي  م  تعلُّ إلى  يقود  بما  وأدواته  وأساليبه  التقويم 
التي  واألساليب  ومؤشراته،  التعلم  ومعايير  التربوية،  األهداف  تنّوع 
يتعّلم بها الطالب واإلمكانات المتجددة التي تنتجها التطورات 

التقنية والممارسات التربوية الحديثة في هذا المجال.
المدرسة  وقيادة  الكريم  المعلم  عناية  إن   
وكفاءته  بالتقويم  عام  بوجه  ومنسوبيها 
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م مستويات فهم االتجاهات التربوية الحديثة المبنية على  وتنويعه؛ دليُل تقدُّ
الدراسات والبحوث؛ كما يدل على تقدير المعلم وقيادة المدرسة ومنسوبيها 
لمسؤولياتهم تجاه المتعلم ودورهم في مساعدته على اكتشاف ذاته ومجاالت 
التميز والريادة لديه وتحفيزه على االستمرار والنماء، واكتشاف ما قد يوجد لديه 
من جوانب إخفاق؛ تتطلب إجراء بعض المعالجات والتدخل السريع على مستوى 
المتعلم نفسه، أو على مستوى األسرة، أو على مستوى المعلم أو المدرسة أو 

بها مجتمعًة؛ لتعود على تحسين عملية التعلم من جديد.
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في هذا 
اإلصدار

استنادًا إلى الموافقة السامية الكريم على تطبيق النظام الفصلي وتأكيد 
»الئحة  من  األول  اإلصدار  أنتج  فقد  المستمرة؛  التقويمية  للدراسات  إخضاعه 
الدراسة والتقويم«، وبناًء عليها أنتج اإلصدار األول من »دليل تقويم المتعلم«، 
وتمت مراقبة التطبيق طوال المرحلة األولى من المشروع خالل العام الدراسي 
التقارير  درست  كما  والتطويرية،  التقويمية  العمل  ورش  وعقدت  1436/1435هـ، 
الميدانية الواردة من إدارات التعليم، ومن المدارس، ومن المعنيين والمهتمين، 
في  لتمثل  الالئحة؛  هذه  من  المحدثة  النسخة  إنتاج  كله  ذلك  بموجب  وتم 
المرحلة  تطبيق  بداية  مع  تطبيقه  يبدأ  الذي  الثاني«  »اإلصدار  الحالية  صورتها 

الثانية من المشروع مع انطالقة العام الدراسي 1437/1436 هـ بمشيئة اهلل.
ونؤمل أن يسهم هذا اإلصدار في تحقيق التطلعات، والمزيد من اإليضاحات، 

وتحسين الوظائف واألدوار التي تقدمها هذه الالئحة.
تطوير؛  أو  اقتراح  أو  رأي  أو  بفكر  شاركنا  من  كل  نشكر  كما 
المستمر  والتطوير  بالتعزيز  المشاركة  استمرار  مؤملين 
»النظام  الوطني  مشروعكم  وتنظيمات  لوائح  لكافة 
الفصلي للتعليم الثانوي«؛ الذي يفخر بدعمكم له 

وتحسينكم ألدواته وعملياته ومخرجاته.
واهلل الموفق ،،،
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بنود الئحة 
الدراسة والتقويم

النظام  في  والتقويم  الدراسة  لالئحة  األساسية  البنود  تفاصيل  يلي  وفيما 
الفصلي للتعليم الثانوي؛

من  الدراسية  السنة  وتتكون  دراسية،  سنوات  ثالث  من  الثانوية  المرحلة  تتكون   1

فصلين دراسيين توزع عليهما المستويات الدراسية للطالب.
2  تتم دراسة كل مستوى دراسي في مدة فصل دراسي كامل؛ يتكون من )18( ثمانية 

تعديلها  النهائية، ويمكن  الجداول واالختبارات  تنظيم  أيام  أسبوعًا تتضمن  عشر 
وفق التنظيمات التي تصدرها الجهات المختصة.

3  يدرس الطالب في كل مستوى عددًا من المواد الدراسية المتنوعة وفق خطة دراسية 

محددة.
4 ُيعدُّ كل مستوى دراسي مستقاًل عن باقي المستويات الدراسية.

5  يدرس الطالب المستجد في النظام الفصلي للتعليم الثانوي مستويين دراسيين 

يكونان مواد اإلعداد العام والتي يشترك في دراستها جميع الطالب.
الذي  التخصصي  المسار  الثانوي  للتعليم  الفصلي  النظام  طالب  د  ُيحدِّ  6

يتخصص فيه من بين المسارات التخصصية المتاحة في مدرسته أو 
أي مدرسة يرغب الدراسة فيها بعد دراسة المستويين األول 

وفق  مساره  يختار  أن  على  العام(؛  )اإلعداد  والثاني 
من  ومستفيدًا  األكاديمية،  وميوله  استعداداته 

الطالبي واألكاديمي،  اإلرشاد  توصيات 
وبإشراف ولي أمره.



12
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7  ُيخصص لكل مادة دراسية في كل مستوى دراسي )100( مائة درجة موزعة وفق 

التالي:
نهاية  ، و)50( خمسون درجة الختبار  المستوى  )7-1( )50(خمسون درجة ألعمال   
تتطلب  التي  المواد  أو  المستمر  التقويم  مواد  عدا  المنتظم(؛  )للطالب  المستوى 

طبيعتها توزيعًا خاصًا.
)7-2(  )100( مائة درجة ألعمال المستوى في مواد التقويم المستمر للطالب المنتظم.  

)7-3( )100( مائة درجة الختبار نهاية المستوى للمادة للطالب المنتسب.  
ما لم يرد استثناء لمواد دراسية ذات طبيعة خاصة. 

كان  سواًء  درجة  خمسون   )50( الدراسية  المواد  لجميع  الصغرى  النهاية  تكون    8

الطالب منتظمًا أو منتسبًا.
9  تكون االختبارات النهائية )الختامية( للمواد الدراسية وفق التسلسل التالي:

)9-1( اختبار الدور األول: االختبار الذي ينتهي به المستوى الدراسي ويتم لجميع 
طالب المجموعة الدراسية والطالب المنتسبين المقبولين.

)9-2( اختبار الدور الثاني: اختبار مواد اإلكمال للمواد التي لم ينجح فيها 
الطالب في اختبار الدور األول.

)9-3( اختبار مواد التعثر: اختبار المواد التي لم ينجح فيها الطالب 
في اختبارات المستويات الدراسية التي تسبق هذا االختبار.

10   يؤدي الطالب اختبار الدور األول في نهاية كل مستوى 

دراسي من المستوى األول إلى المستوى السادس.
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11  يؤدي الطالب اختبار الدور الثاني للمستويات الدراسية األول والثالث والخامس خالل 

األسبوعين األولين من المستويات التي تلي كاًل منها )المستويات الثاني والرابع والسادس 
على التوالي(.

بعد  والسادس  والرابع  الثاني  الدراسية  للمستويات  الثاني  الدور  اختبار  الطالب  يؤدي    12

أسبوع من اختبارات الدور األول لكل منها وخالل مدة ال تتجاوز أسبوعين.
الدراسي  العام  بداية  من  األولين  األسبوعين  التعثر خالل  مواد  اختبار  الطالب  يؤدي    13

المعلمين وفق  إلى فترة عودة  أو تقديمه  المسائية  الفترة  تنفيذه في  الجديد ويمكن 
تعليمات تصدرها الجهات المختصة لجميع إدارات التعليم.

14  ينتقل الطالب المنتظم إلى المستوى الدراسي التالي بعد دراسته للمواد الدراسية المخصصة له في 

المستوى الدراسي السابق، ويعامل الطالب المنقطع عن مستوى دراسي واحد كطالب منتسب ويحق 
له إكمال دراسته وفق ضوابط القبول واالنتساب، وعند انقطاع الطالب مستويين دراسيين متتاليين 

فإنه يستأنف دراسته من حيث انقطع.
15   عند بلوغ عدد أيام غياب الطالب بدون عذر أكثر من 25% من عدد أيام المستوى 

والقبول(  )االختبارات  التعليم  باسمه إلدارة  الرفع  فيتم  الواحد  الدراسي 
المستوى  هذا  في  االنتظام  من  بحرمانه  يقضي  بحقه  قرار  إلصدار 

وتحويله إلى طالٍب منتسٍب وفق ضوابط القبول واالنتساب.
خطاب  بموجب  الدراسي  المستوى  حذف  للطالب  يسمح     16

خطي من ولي أمره مؤكد بحضوره شخصيًا، ويعامل 
معاملة الطالب المنقطع.



14
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للمادة، شريطة  الصغرى  النهاية  إذا حصل على درجة  الدراسية  المادة  ناجحًا في  الطالب  ُيعد    17

حصوله على نسبة 20% على األقل من درجة االختبار النهائي للمادة التي يلزم لها اختبار نهائي.
18  ُيعد الطالب ناجحًا في المستوى الدراسي: إذا حصل على درجة النهاية الصغرى على األقل في 

جميع المواد الدراسية شريطة حصوله على نسبة 20% على األقل من درجة االختبار النهائي 
لكل مادة دراسية من المواد التي يلزم لها اختبار نهائي.

19  يؤدي الطالب اختبار الدور الثاني في إحدى الحاالت التالية:

)19-1( إذا لم يحصل في اختبار الدور األول على درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية.  
)19-2( إذا لم يحصل في اختبار الدور األول على 20% على األقل من درجة االختبار    

     النهائي للمادة الدراسية التي يلزم لها اختبار نهائي.

)19-3( إذا تغيب عن اختبار الدور األول بعذر أو دون عذر.  
20  يؤدي الطالب اختبار مواد التعثر في إحدى الحاالت التالية:

)20-1( إذا لم يحصل في اختبار الدور الثاني على درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية.  
)20-2( إذا لم يحصل في اختبار الدور الثاني على 20% على األقل من درجة االختبار 

النهائي للمادة الدراسية التي يلزم لها اختبار نهائي.
)20-3( إذا تغيب عن اختبار الدور الثاني بعذر أو دون عذر.

التعثر لديه 50% فأقل من مجموع  إذا كان مجموع مواد   )4-20(
المستويين الدراسيين لعام دراسي واحد.

21   ُيحتفظ للطالب بالدرجات التي اكتسبها من أعمال المستوى 

عند التقدم الختبار الدور الثاني واختبار مواد التعثر 
وذلك حسب طبيعة تقويم المواد الدراسية.
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22   االختبار النهائي )الختامي( في جميع الحاالت يشمل جميع موضوعات المقرر الدراسي.

23  عند إكمال الطالب أو تعثره في مادة دراسية ثم نجاحه فيها خالل اختبار الدور الثاني أو اختبار 

مواد التعثر فإن الدرجة التي يحصل عليها بعد نجاحه في هذه المادة هي التي ترصد في تقارير 
المستويات الدراسية والسجل األكاديمي وتلغي الدرجة التي رصدت لهذه المادة قبل النجاح.
24  يحتسب المعدل العام التراكمي لجميع المستويات في المرحلة الثانوية على النحو التالي:

)24-1( تحتسب نسبة )25%( من معدل المستويين األول والثاني.  
)24-2( تحتسب نسبة )35%( من معدل المستويين الثالث والرابع.  

)24-3( تحتسب نسبة )40%( من معدل المستويين الخامس والسادس.  
25  ُيسلم كلُّ طالب تقريرًا كتابيًا وإلكترونيًا لكل مستوى دراسي؛ يتضمن نتائج جميع المواد الدراسية 

في المستوى، كما يتضمن سجاًل أكاديميًا مؤقتًا ابتداًء من المستوى الدراسي الثاني؛ وفي نهاية 
يشمل  معتمدًا  أكاديميًا  سجاًل  الدراسية  المواد  جميع  في  الناجح  الطالب  يسلَّم  الثانوية  المرحلة 
نتائجه في جميع المواد الدراسية  في جميع المستويات الدراسية؛ باإلضافة إلى تسليمه الوثيقة 

الرسمية للتخرج موثقًا فيها التقدير والمعدل النهائي للتخرج.
26  ُيمنح الطالب درجة السلوك عن كل مستوى دراسي من )100( مائة درجة، ويمنح له )100( 

ز بموجبها الطالب على  مائة درجة للمواظبة العامة ترصدها قيادة المدرسة، وُتحفِّ
السلوك الرشيد، والمواظبة الكاملة على أساس من قيم المسؤولية وااللتزام.

27   ُيخصص لكل مادة دراسية )5( خمس درجات للحضور والمواظبة 

في حصص المادة؛ يرصدها المعلم؛ بحيث ُتخصم درجة 
واحدة مقابل الغياب بدون عذر لعدد مساٍو لعدد 

الحصص األسبوعية للمادة الدراسية.
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قيادة  قبل  من  للطالب  تمنح  العامة  المدرسية  للمواظبة  درجة  مائة   )100( يخصص     28

المدرسة وفق انضباط الطالب خالل اليوم الدراسي من بدايته وحتى نهايته، دون اإلخالل 
المادة رقم )28( من هذه  المنصوص عليها في  الدراسية  المواد  بدرجة حضور حصص 

الالئحة.
ع درجات التقويم على المواد الدراسية وفق ما يلي: 29  ُتوزَّ

)29-1( توزع الدرجة اإلجمالية للمادة الدراسية في المستوى الدراسي على النحو التالي:  
الدرجة املخصصةجمال التقويم

أعمال املستوى

احلضور/ املشاركة والنشاطات الصفية / الواجبات  
واملهام املنزلية/ املشروعات أو البحوث أو التقارير/ملف 

األعمال )اإلنـجاز(
30 درجة

20 درجةاختبار الفرتتني خالل املستوى الدراسي

50 درجةاختبار نهاية املستوى الدراسياالختبار النهائي

100 درجةاجملموع

م الطالب في أعمال المستوى الدراسي للمادة الدراسية   )29-2( ُيقوَّ
في فترتين وتحتسب الدرجة النهائية ألعمال المستوى الدراسي 
الطالب  تقويم  درجة  وتوزع  الفترتين،  معدل  بحساب 
في أعمال المستوى الدراسي في كل فترة وفق 

التوزيع التالي:
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احلضوراجملال
املشاركة 

والنشاطات 
الصفية

الواجبات 
واملهام املنزلية

املشروعات 
أو البحوث أو 

التقارير

ملف 
األعمال

اختبار/اختبارات 
قصرية

)اختبار الفرتة(

20 درجة5 درجات10 درجات5 درجات5 درجات5 درجاتالدرجة

مخسون )50( درجةاجملموع

)29-3( يستثنى من التوزيع في الفقرتين )29-1( و )29-2( مواد التقويم المستمر   
والمواد التي تتطلب طبيعتها توزيعًا خاصًا؛ وفق ما يرد في دليل تقويم المتعلم.

)29-4( ُتحدد تفاصيل توزيع درجات التقويم في أعمال المستوى واالختبارات الختامية   
درجات  وتوزيع  الدراسية  المواد  لجميع  ونحوها(  والعملية  والتحريرية  )الشفهية 
اتجاهات  يدعم  بما  المتعلم«  تقويم  »دليل  في  المستمر  التقويم  مواد  في  التقويم 

»التقويم من أجل التعلم« ويحقق تنويع التقويم وتعدد أساليبه وأدواته ومالءمته 
لطبيعة كل نوع من أنواع المواد الدراسية.

درجات  عشر   )10( يخصص  الكبار  لتعليم  الليلية  المدارس  في   )5-29(  
للحضور  بداًل من )5( خمس درجات، كما يخصص )5( خمس درجات 

للمشروعات أو البحوث أو التقارير بداًل من )10( عشر درجات 
المخصصة للطالب في المدارس النهارية، ويستثنى من ذلك 

التي تقتضي طبيعتها خالف ذلك  الدراسية  المواد 
وفق ما يرد في »دليل تقويم المتعلم«.
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ع درجات التقدير الخاص بالمادة الدراسية وفق التوزيع التالي: 30  ُتوزَّ

رمز التقديرالتقديرالدرجة اإلمجالية

A+أ +ممتاز مرتفع95% إىل 100 %

Aأممتاز90% إىل 94 %

B+ب +جيد جدًا مرتفع85% إىل 89 %

Bبجيد جدًا80% إىل 84 %

C+ج +جيد مرتفع75% إىل 79 %

Cججيد70% إىل 74 %

D+د +مقبول مرتفع60% إىل 69 %

Dدمقبول50% إىل 59 %

أقل من %50
F+هـ +مكمل )مل ينجح يف الدور األول(

Fهـمتعثر )مل ينجح يف الدور الثاني(

توزيع درجات 
التقدير الخاص 

بالمادة الدراسية
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31  ُيطبَّق الفصل الصيفي في مدارس معينة حكومية وأهلية للطالب المنتظمين )عدا 

طالب المدارس الليلية لتعليم الكبار( وفق ضوابط وتنظيمات ُتحددها الئحة الفصل 
الصيفي التي تصدرها إدارة المشروع والجهات ذات العالقة في الوزارة.

32  الطالب الذين تبقى لديهم أكثر من 50% من مجموع مواد المستويين الدراسيين لعام دراسي 

بعد الفصل الصيفي وقبل أداء اختبارات مواد التعثر يتم إعادة تسجيلهم في النظام ابتداًء 
من الفصلين الدراسيين اللذين نتجت منهما مواد التعثر ويعيد دراسة جميع مواد المستويين 

الدراسيين )عدا مواد المستويين الدراسيين الخامس والسادس(.
مواد  لديه  ى  وتبقَّ الثانوية؛  للمرحلة  الستة  المستويات  جميع  أنهى  الذي  الطالب    33

تعثر مع استنفاده لجميع الفرص المتاحة له لمعالجة ذلك؛ يتم تحويله إلى طالٍب 
واستعدادها  قدرتها  حسب  للمدرسة  ويحق  درجة،  مائة   )100( من  يختبر  منتسٍب 

مراعاة الطالب بعد المستوى السادس بتقديم موعد اختبار مواد التعثر المتبقية من 
المستويات السابقة ليكون مع اختبار الدور الثاني للمستوى السادس.

34   تغلق درجات الفترة األولى في نهاية األسبوع السابع والفترة الثانية في 

نهاية األسبوع الرابع عشر من أسابيع الدراسة في كل مستوى دراسي؛ 
ويمكن تعديل ذلك وفق ما تصدره الجهات المختصة من تنظيمات.

35  ُيبلغ ولي أمر الطالب كتابيًا وإلكترونيًا بنتائج أعمال كل مستوى 

دراسي دوريًا بما ال يقل عن فترتين، كما ُيبلغ الدارس 
بذلك في المدارس الليلية لتعليم الكبار.

أحكام
عامة
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36  يمكن لطالب مدارس النظام الفصلي االنتقال بين المسارات التخصصية عند الحاجة 

بحيث تعادل المواد الدراسية التي نجح فيها وفق ضوابط الئحة المعادالت واالنتقال.
37  يحق لطالب مدارس النظام الفصلي وطالب نظام المقررات في التعليم الثانوي 

وفق  والعكس؛  الثانوي  للتعليم  األخرى  األنظمة  وإلى  النظامين  بين  االنتقال 
الضوابط المنظمة لذلك.

38  تضع الجهات المختصة الضوابط الالزمة النتقال الطالب بين مدارس التعليم 

الكريم  القرآن  تحفيظ  ومدارس  العلمية  والمعاهد  الفصلي  النظام  في  العام 
والمدارس الليلية ونحوها وبرامج التدريب المهني والتقني الموازية، والطالب 

القادمين من خارج المملكة سواًء في منتصف العام الدراسي أو نهايته.
إلى  النهارية  المدارس  من  التحويل  عليه شروط  تنطبق  الذي  للطالب  يحق    39

المدارس الليلية أن يطلب التحويل إليها؛ على أن يكون ذلك خالل أسبوعين 
من بداية الدراسة.

40 يمكن تسريع الطالب الذي يبدي تفوقًا غير عادي وفق الضوابط المعتمدة 

لذلك لدى الجهات ذات العالقة في الوزارة.
تعثر  لديه مواد  الذي درس ستة مستويات وتبقى  المنتظم  الطالب   41

ُيعطى مهلة ثالث سنوات فقط يؤدي فيها اختبار مواد التعثر منتسبًا 
فإن تبقى مواد لم يجتزها يطوى قيده من المدرسة ويحول 
تحقيق  من  ليتمكن  الكبار  لتعليم  الليلية  المدارس  إلى 

النجاح في المواد المتبقية عليه.
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42 ُيعدُّ »دليل تقويم المتعلم« الذي تصدره إدارة المشروع بالتنسيق مع الجهات 

ذات العالقة، تفسيرًا نظاميًا لهذه الالئحة وتفصياًل لمجملها ومكماًل لها؛ ومصدرًا 
يحقق  بما  وأدواته؛  وأنواعه  وأساليبه  التقويم  عمليات  لتحسين  التربوي  للدعم 
توجهات النظام الفصلي نحو »التقويم من أجل التعلم«، ويتم تحديثه بعد نهاية 
والمراجعة  التطبيق  نتائج  بناء على  األمر ذلك  لزم  ما  دراسي ومتى  عام  كل 

المستمرة.
43 ُتطبَّق هذه الالئحة وما يصدر في »دليل تقويم المتعلم« وما ينبثق عنهما من 

تعليمات وتنظيمات يتم تبليغها رسميًا من إدارة المشروع والجهات ذات العالقة؛ 
على جميع مدارس النظام الفصلي للتعليم الثانوي لطالب التعليم العام، ومدارس 
تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، ومعاهد وبرامج التربية 
الخاصة )العوق السمعي والبصري(، والدارسين في المدارس الليلية لتعليم الكبار 

ونحوها؛ في المدارس الحكومية واألهلية )الخاصة(.
44 تضع الجهة المختصة ـ بالتنسيق مع إدارة المشروع ـ القواعد الالزمة لمعالجة 

أو  الالئحة  هذه  في  تفاصيل خاصة  بشأنهم  يرد  لم  الذين  الطالب  حاالت 
مذكرتها التفسيرية أو »دليل تقويم المتعلم«، وما لم يصدر بشأنه 

الطالب  تقويم  لما ورد في الئحة  الرجوع  فيتم  تنظيمات خاصة 
ومذكرتها التفسيرية ودليل »نظم وتعليمات االختبارات«.
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التوازن  النهائية للطالب وجداول مواعيدها بما يحقق  45 يتم تنظيم االختبارات 

الزمنية  المدة  ومن حيث  والسهولة،  الصعوبة  من حيث  االختبارات  مواد  بين 
الالزمة الستعداد الطالب وإجابتهم على األسئلة، كما تبنى األسئلة وفق المعايير 
المخصص  والزمن  الدراسية  المادة  محتوى  طبيعة  مع  يتالءم  وبما  التربوية 

لتأدية اختبارها.
46 يتم مواءمة األنظمة اإللكترونية الالزمة لتطبيق هذه الالئحة وما ينبثق عنها 

من تنظيمات وتعليمات من خالل »نظام نور« واألنظمة اإللكترونية األخرى 
ذات العالقة.

للطالب  الالزمة  التهيئة  برامج  التعليمية  اإلدارات  في  المعنية  الجهات  ذ  ُتنفِّ  47

والطالبات والمعلمين والمعلمات والمعنيين بتطبيقها داخل المدرسة وخارجها 
بما يضمن فاعلية التطبيق وسالمته.

48 تصدر الجهة المعنية ـ بالتنسيق مع إدارة المشروع ـ دلياًل لتنظيم 

االختبارات؛ ينبثق عن مواد هذه الالئحة »الئحة الدراسة والتقويم« 
»ودليل تقويم المتعلم«، ويتم تطويرها مع كل عملية تطوير 

لهما وبالتنسيق مع إدارة المشروع.

إجراءات 
وعمليات
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الرسمي  الموقع  في  وتنظيمات  أدلة  من  عنها  يصدر  وما  الالئحة  هذه  تنشر   49

للعمل  التعليمية  اإلدارات  بها  وتبلغ  للوزارة،  الرسمية  البوابة  أو  للمشروع 
بموجبها.

50 ُتخضع هذه الالئحة وأدواتها واألنظمة اإللكترونية المصاحبة لها مثل: »نظام 

والتقويم  للمراجعة  المتعلم«؛  تقويم  مثل: »دليل  التوضيحية  وأدلتها  نور« 
وُتصدر  التقويمية،  والتقارير  والدراسات  التطبيق  نتائج  على  بناًء  والتطوير 
إدارة المشروع نسخًة محدثًة منها بعد نهاية كل عام دراسي طوال فترة تطبيق 
العام  خالل  الحاجة  عند  موادها  من  مادٍة  أيَّ  ر  ُتفسِّ كما  المشروع،  مراحل 
الدراسي، وتنشر التفسيرات في الموقع الرسمي للمشروع أو البوابة الرسمية 

للوزارة.



24

الئحة الدراسة والتقويم  » تقويم من أجل التعلم »الئحة الدراسة والتقويم  » تقويم من أجل التعلم »

نأمل أن يكون في الئحة الدراسة والتقويم توثيقًا لألسس المنظمة لعمليات 
التعلم والتقويم في مدارس النظام الفصلي للتعليم الثانوي،

التوجهات  تنقل  ومدرسية  وميدانية  مركزية  خطوات  تليها  وخطوة 
وعملياته  التعلم  تحسين  في  يسهم  بما  الحقيقي  ميدانها  إلى  والتطلعات 

وأدواته ومخرجاته، 
وتهيئة المتعلمين لمرحلة حياتية قادمة ينطلقون فيها نحو مجاالت الحياة 

العامة ومضمار التعلم األكاديمي والعالي وعالم العمل؛
مكتسبين الخبرات والقيم والمهارات األساسية التي تدعمهم وتساعدهم 

على مواصلة التميز والنجاح.

،،، واهلل الموفق ،،،

وختامًا
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نسختك اإللكترونية


