
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            وكالة التعليم

 اإلدارة العامة لالختبارات والقبول



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 فهرس احملتويات                            

 الصفحة املوضوع

 5 .مقدمة

 6 . عامةوتعليمات : قواعد  الفصل األول

الفصل الثاني : ضوابط االختبارات الشفوية ومواد التقويم املستمر واملواد 

 املتوسطة والثانوية.ذات اجلانبني يف املرحلتني 
01 

 04 . املدارس يف االختبارات جلان تشكيل و العمل تنظيم: الثالث الفصل

 07 . اإلجابة ومناذج األسئلة إعداد تعليمات الرابع: الفصل

 تظريف و تصوير أثناء إتباعها الواجب التعليمات: اخلامس الفصل

 األسئلة.
32 

 36 . وتنظيماتها االختبارات مواعيد: السادس الفصل

 21 . االختبارات سري تعليمات: السابع الفصل

 26 . واملراجعة التصحيح تعليمات: الثامن الفصل

 28 . ومعاجلتها ورصدها الدرجات تقدير وإجراءات تعليمات:  التاسع الفصل

 43 . النهائية املراجعة قواعد: العاشر الفصل

 44 .وحفظها وتبليغها االختبارات نتائج استخراج: عشر احلادي الفصل

 48 . واعتمادها النتائج تدقيق: عشر الثاني الفصل

 44  . النتائج إعالن بعد الطالب أوراق مراجعة: عشر الثالث الفصل

 51 . الغائبني و األعذار ذوي اختبار: عشر الرابع الفصل

 من ظروفهم منعتهم الذين الطالب حاالت معاجلة: عشر اخلامس الفصل

 .الختباراتا أداء

53 



4 
 

 اخلارج من القادمني الطالب اوضاع معاجلة: عشر السادس الفصل

 . التعليم أنظمة بني واحملولني
55 

 املتوسطة املرحلتني يف االنقطاع حاالت معاجلة: عشر السابع الفصل

 . والثانوية
61 

 64 . املعدل حساب قواعد:  عشر الثامن الفصل

 66 . املستوى حتديد اختبار تنظيمات: عشر التاسع الفصل

 68 . اإلجابة وأوراق السجالت حفظ:  العشرون الفصل

 70 . املفقودة أو التالفة عن بديلة وثائق منح: والعشرون احلادي الفصل

 يف للطالب الشخصية البيانات تعديل إجراءات: والعشرون الثاني الفصل

 . الدراسية وثائقهم
74 

 ومنح وترمجتها الدراسية الوثائق تصديق: والعشرون الثالث الفصل

 . األول الدراسي الفصل بنتائج إشعارات
78 

 83  املالحق

 املرحلتني يف التحريرية لالختبارات الزمين : اجلدول(0) رقم ملحق

 .  والثانوية املتوسطة
82 

 84 . طالب ورقة مراجعةمنوذج (: 3) رقمملحق 

 85 . طالب مستوى بتحديد إفادةمنوذج (: 2) رقم ملحق

 86 .( تعديل ــ تالف/ مفقود بدل)  وثيقة إصدار منوذج طلب(: 4) رقم ملحق

 87 . اململكة يف للطالب الدراسي بالتسلسل منوذج إفادة( : 5) رقم ملحق

 88 دقيقة /تكرار تأخر05منوذج  حمضر تأخر طالب أكثر من  : (6) رقم ملحق

 املناهج اختبارات الطالب يف مواد املشروع الشامل لتطوير: (7) رقم ملحق

 املرحلة املتوسطة
84 

 44 " نتائجي"  خدمة : (8) رقم ملحق



5 
 

 

 مقدمة

ــ        ــى  لـ ــد وعلـ ــا حممـ ــى نبينـ ــالحم علـ ــالة والسـ ــاملني والصـ احلمـــد ب رب العـ

 وصحب  أمجعني وبعد: 

ــد ا ــدان يف جرائيـــةاإل للعمليـــات جتويـ        التعليميـــة  للمســـتجدات وفًقـــا امليـ

ساســية يف عتــا املدرســة هــي وحــدة التطــوير األ    الــت ت الرتبويــةوالتوجهــات 

 .  نظامنا التعليمي

 الـدليل  هـذا  مت إعـداد  فقـد  ،والبنات البنني قطاعي بني للتكامل وحتقيًقا

ــويالـــذي  ــة حيـ ــر ثالثـ ــى  نيوعشـ ــاًل تىعنـ ــراءات ب فصـ ــة وإجـ ــارات أنظمـ  االختبـ

حيقـق للميـدان واملـدارس وثيقـة واحـدة ، يسـهل       فق تنظيم موحـد  ووالتقويم 

 من . املستفيد على الرجوع إليها ، وختتصر الوقت واجلهد

كمــا  أجلــها،ســائلني اب أن حيقــق هــذا الــدليل األهــدام الــت وضــع مــن   

 نسأل  العون والتوفيق للجميع.

                                                               

 لالختبارات والقبول العامة االدارة 

 بنات(-)بنني                                                     
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 األولالفصل 

 امةع قواعدتعليمات و

 

ـــانوية املتوســــطة العــاحم التعلــيم مــدارس التعليمــات هــذ  تشــمل .0  مســــتواها يف ومــا والثـ

 مـن  ويسـتثنى - ةاالبتدائيـ وبعض التنظيمات الـت ختـا املرحلـة    -(، وبنات بنني)

 .وتطبيقات  النظاحم دليل ىلإ بالرجوع املقررات نظاحم مدارس التعليمات بعض

 :الدليل هذا يف الواردة ات التاليةصطلحامل تدل .3

 اجلنسني. ىعل ...( الطالبي املرشد/الرتبوي املشرم/املدرسة قائد/املعلم/)الطالب 

 الطالب. تقويم الئحة يف ورد ما الدليل هذا يف املصطلحات على ينطبق .2

 بهـا  اخلاصـة  االختبـارات  ألنظمـة  الدوليـة  والـاامج  جـن  األ التعلـيم  مـدارس  ختضع .4

 جن .واألاألهلي  لتعليما وكالة من الصادرة للتنظيمات ووفًقا

 داراتاإل لعمــوحم كاملـة  التعليمـات، وتبلـ    هـذ   يف ورد مـا تنفيـذ   التعلـيم  يمـدير  علـى  .5

 املـدارس  قادة وعلى (،وبنات )بنني مستواها يف وما والثانوية واملدارس املتوسطة املعنية

  .مبوجبها ، والعملسنوي ا همملنسوبي تبليغها

 التعليمـــات، واســـتيعابها هـــذ  قـــراءة والقبـــول االختبـــارات وأقســـاحم إدارات مجيـــع علـــى .6

 ومتابعــــة لشــــرحها ؛التعلــــيم ومكاتــــب املــــدارسيف  عمــــل ورش وعقــــد ،دقيقــــة بصــــورة

بىلغـت   قـد  املـدارس  أن مجيع من التأكد الرتبويني املشرفني وعلى امليدان، يف تنفيذها

 .دقيق مبوجبها بشكل االختبارات وتىنفَّذ بها

ــار مينـــع .7 ــارج طالـــب يأ اختبـ ــة خـ ــا املدرسـ ــن ذلـــ    املـــارات كانـــت مهمـ ــتثنى مـ ويسـ

أصــحاب  ،السـجن يف  الطالـب املوقـوم   ،املستشـفى يف  لطالـب املنـو حم  )ااحلـاالت التاليـة :  
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 تفصـيل انظر  (بذل  ــ تسمح ظروف  أو الصحية حالت  كانت الظروم اخلاصة ــ إن

 اخلامس عشر. الفصل هذا يف

 مناســـب ا تـــرا  مـــا وفـــق املنتســـبني الطـــالب اختبـــارات كيفيـــة تعلـــيم دارةإ كـــل تـــنظم .8

 جراءات.إ من ذل  يتطلب ما مراعاة مع وظروفها إلمكانياتها

دراسي بشروط  /فصلو العكس بعد أي مستوىأجيوز التحول من االنتظاحم لالنتساب  .4

 مبا يتفق مع وضع . الطالب وتعاجل درجات منهما،كل 

الثـاني للطالــب املنتسـب يف املرحلــة    الفصــل اختبـار  حتتسـب الدرجـة الشــرطية يف   .01

 املتوسطة.

الب املرحلـــة  علـــى طـــ -االنتســـاب اجلزئـــي  -ينطبـــق االنتســـاب يف مـــواد الرســـوب     .00

الســن  مــن جتــاوز املتوســطة فقــط مــع األخــذ باالعتبــار أنــ  ال ينطبــق ذلــ  إال علــى      

املنـتظمني يف املـدارس النهاريـة     للطـالب -احملددة لالنتظاحم بالصف الـذي رسـب فيـ     

ــار )بــنني /      (ســنتني مــن أكثــرالرســوب )وعنــد تكــرار   - لطــالب مــدارس تعلــيم الكب

 بنات(.

( مـن  4- 7للقاعـدة السـابعة )   وفًقـا  كامـل املقـرر  يف  منتسب اطالب أن خيتا لل حيق .03

 :على النحو التاليالقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب 

 وضع . بعد دراسة إدارة التعليم من قرار أ ــ إصدار

 الــدور يف االختبــار دخــول لــ  حيــق يــنجح مل ذاإو ،ولاأل الــدور يف اختبــار الطالــب-ب

 .الثاني

 املقرر. كامل يفل   خمصصة سئلةأ وضعتج ــ 

 ملـا  وفًقـا  الدراسـية  املـادة  طبيعـة  حسـب  املـادة  معلـم  مـن قبـل   القصـرية  االختباراتتنفذ  .02

 ومبوجـــب ،الطالـــب تقـــويم لالئحـــة التنفيذيـــة والقواعـــد ،التفســـريية املـــذكرة يف ورد

بنهايـة   ينتهـي  حمدد موعد وهلا ،املدرسةقائد  مع بالتنسيقلكل معلم  جمدولة خطة

 .نور نظاحم يف رصدها عن مسؤول أن  كما تقوميية،فرتة  كل
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ــ      .04 ــب بنفسـ ــوحم الطالـ ــب أن يقـ ــدادجيـ ــت      بإعـ ــارير الـ ــوي والتقـ ــاريع والبحـ ــذ املشـ وتنفيـ

وال ميــنح درجــة هــذا   ومتابعتــ ، ذلــ ،وعلــى املعلــم التأكيــد علــى   مــادة،تتطلبهــا أي 

 ذل . عكساجلانب ملن ثبت علي  

 دراسـي  عـاحم  كـل  نهايـة  ( وثيقـة يف الفصـلي  النظـاحم ) الثانويـة  املرحلة يف الطالب مينح .05

ــ  يــبني فيهــا  بنجــا  والثــاني ولاأل الدراســيني املســتويني تطلبــاتمل بعــد إنهائــ    درجات

 بعــد  أو ،الثــانوي  ولاأل الصــف  مــن  النجــا   تعــادل  أنهــا  ىلإ شــارة اإل مــع  العــاحم  لكامــل 

كمـا   ،ثـانوي ال الثـاني  الصـف  مـن  النجـا   تعـادل  نهاأ على( والرابع )الثالثاملستويني 

 وجـود  حالـة  يف أمـا  املطلوبـة؛  السـتة  املسـتويات  كمالـ  إ بعـد  نهائية جنا  وثيقةمينح 

 .نور طريق نظاحم عن بذل  تفيد عبارة الوثيقة يف تذكر تعثر مواد

 بعـــض يف تىـــدسرسس والـــت الـــوزارة مـــن املعتمـــدة الدراســـية اخلطـــة يف املقـــررة غـــري املـــواد .06

 ها يف الوثائق الدراسية.درجات رصدال ت األهلية املدارس

 باللغــة ترمجــةويرادفهــا  العربيــة باللغــة الــدرجات وكشــوم الدراســية الوثــائق تصــدر .07

 مـع صـدورها   بتـاري   الثاني، ويكتفى الدور أو األول الدور عبارة ذكر جنليزية بدوناإل

 (.انتساب- ليلي- خاصة تربية) الانامج الدراسي، أو النظاحم إىل شارةاإل

 كشــف يف املدونــة بــدرجاتها والســلو ، ويكتفــى الســرية حســن شــهادات إصــدار يوقــف .08

 يف 2382141رقـــم / الـــوزاري التعمـــيم) وفـــق مـــا ورد يف للطالـــب ميـــنح الـــذي الـــدرجات

 إفــادة علــى احلصــول الســلو  يف درجتــ  تــنقا الــذي للطالــب نوميكــ ،(هـــ8/5/0423

 التقيد مراعاة مع- ذل  يف برغإذا - احلسم مت بسببها الت املخالفة نوع توضح

 .واملواظبة السلو  قواعد يف ورد مبا

بغــرحت حتســني  جنــح فيهــا الــت الدراســية املــادة يف االختبــار إعــادةمــن  لطالــبمينــع ا .04

 .الدرجة
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 إال إذا كان مكمـاًل/  ل  دخول اختبارها سبق أي مادة الطالب يف ختبارا إعادةال جيوز  .31

 اختبار مواد التعثر(.   / ويف املواعيد احملددة )الدور الثاني ،فقط امتعثر 

 .منها جنح الت الدراسية السنة أو الدراسي املستوى إعادة من لطالبمينع ا .30

 وولـي  طالـب  لكـل  مـرور  وكلمـة  مستخدحم اسم- استثناء بدون- مدرسة كل متنح .33

 نظــاحم يتيحهــا الــت اخلــدمات مــن واالســتفادة نتائجــ  علــى لالطــالع ؛وتفعلــهما أمــر 

 واملرشـدين الطالبـيني   والـوكالء  املعلمني من باملدرسة العاملني مجيع وكذل  ،نور

 . خيص فيما كل ارينيدواإل

جلنــة االختبــارات الطارئــة( ختــتا بدراســة    )تىشــكل كــل إدارة تعلــيم جلنــة مبســمى     .32

ــايا االختبـــارات   ــم        الطارئـــة،قضـ ــل مـــن: مـــدير إدارة/رئـــيس قسـ وتتكـــون بعضـــوية كـ

ــن إدارة     االختبـــ ــوي مـ ــاد، ومشـــرم تربـ ــ  وإرشـ ــارات، ومشـــرم توجيـ ــرم اختبـ ارات، ومشـ

 اإلشرام )مشرم مادة حسب االحتياج(.

والقبـــول   لالختبـــارات  العامـــة  دارةواإل الرتبويـــة للمعلومـــات  الـــوطين  املركـــز  يتـــوىل .34

ــالوزارة ــة بـ ــاحم حتـــديث متابعـ ــا( نـــور) نظـ ــارات خيـــا فيمـ ــا االختبـ ــا وفًقـ ــذايف  ورد ملـ  هـ

 .ونظم لوائح من يستجد وما ،الدليل

ومـــا اشـــتملت عليـــ  مـــن قواعـــد      التفســـريية واملـــذكرة الطالـــب تقـــويم الئحـــةتعـــد  .35

 الفصـلي  النظـاحم  يف والدراسـة  التقويم والئحة ،املقررات نظاحم أدلة وكذل  ،تنفيذية

 .مرجع ا أساس ا يف كل األمور الت مل ترد يف هذ  التعليمات

 تـاري   مـن  اار اعتبـ  املفعـول  سـارية الواردة يف هذا الـدليل   التعليماتالنظم و كافة تعد .36

 .صدورها

ــوحم .37 ــة دارةاإل تقـ ــارات العامـ ــول لالختبـ ــع والقبـ ــط بوضـ ــبة اخلطـ ــرام املناسـ ــى لإلشـ  علـ

 الــواردة وحتــديث  املالحظــات ودراســة وتبليغــ ، ومجــع  امليــدان يف الــدليل هــذا تطبيــق

  .مراأل استلزحم كلما فقرات 
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 الثانيالفصل 

االختبارات الشفوية ومواد التقويم املستمر واملواد ذات ضوابط 

  اجلانبني يف املرحلتني املتوسطة والثانوية

 
 املنتسـبني  والطـالب  الكـريم  القر ن حتفيظ مدارس يف الشفوية االختبارات إجراء يتم .0

ــيم يف ــاحم التعلــ ــالل العــ ــبوع خــ ــناألســ ــذانال ني األخرييــ ــبق لــ ــدء انيســ ــارات بــ  االختبــ

 دراسي. فصل كل لنهاية التحريرية

 ويـزود  ،كاٍم بوقت بدئها قبل للطالب الشفوية االختبارات جداول املدرسة إدارة تعلن .3

 .اجلدول من بصورة طالب كل

 ومعلـم  الصف معلم أحدهما ،للمادة نِيممعلِّ من مكونة جلنة قبل من الطالب يىختا .2

ــر ــث  خـ ــان يشـــرت  حبيـ ــة يف املعلمـ ــب متابعـ ــذر  وإذا ،الطالـ ــوينتعـ ــة تكـ ــا جلنـ  فيىختـ

 .املادة معلم قبل من الطالب

 سـري  علـى  التـأثري  يـوحم دون  كـل  االختبارات لبدء احملدد باملوعد على املعلمني االلتزاحم .4

 اليومي. الدراسي اجلدول

 ولـيس  الفصـول  داخـل و ومكيًفـا  ادئ ـا ه يكون حبيث االختبار لتأدية املناسب املكان يىهيأ .5

 .الفوضى وعدحم اهلدوء التزاحم ضرورة إىل الطالب تنبي  مع املدرسة، ممرات يف

 سـوم  الـذي  الكتـاب  املصحف، أو علي  ليضع الطالب، ومكتب جللوس مقعد يىخصا .6

 .من  يقرأ

 مـن  مينعـ   عـارحت  حـدوي أي  أو ارتباك  حالة ويف ؛للطالب املالئم النفسي اجلويىهيأ  .7

 .العارحت يزول أو نفس  تسكن ريثما اختبار  تأجيل ميكن باالختبار االستمرار
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ــدحم يىراعـــى .8 ــة االلتـــزاحم عـ ــوذج حبرفيـ ــل ،اإلجابـــة منـ ــن ويىقبـ ــل الطالـــب مـ ــات كـ  اإلجابـ

ويستثنى من ذل  اآليات القر نيـة  – املطلوب على الدال ويىكتفى بتعبري  ،الصحيحة

 .-ونصوص احلفظ 

 بإشـارةٍ  يىخطئ عندما تنبيه  ويتم ،وإجابت  قراءت  أثناء الطالب مقاطعة عدحم يىراعى .4

 .مناسبٍة تربويٍة

ويىوضح يف  مسبًقا، املعد اإلجابة منوذج وفق بدقة وحرص شديد الطالب درجة تىقدر .01

 .لذل  املعد الكشف مباشرة يف وتىرصد وجزئياتها،الدرجة  النموذج توزيع

 :التالي الشفوية االختبارات أسئلة بطاقات إعداد عند يىراعى .00

 اجليدة األسئلة صياغة ومعايري بضوابط االلتزاحم. 

 ومناذج أسئلة من بها يتعلق ما فيها يىوضع) الشفوية لالختبارات خاصة ملفات إعداد 

 .احلاجة عند إليها للرجوع املدرسة إدارة لدى بها ويىحتفظ (... إجابة

 شـاملة  وكيًفـا  كم ـا  متكافــــئة  متنوعـة  أسـئلة  حتـــتوي  البطاقات من جمموعة إعداد 

 .الدراسي الفصل مقرر ملوضــوعات

 البطاقات من فقط واحد وج  على األسئلة كتابة. 

 إىل وتسـليمها  ،كافيـة  مبـدة  االختبـارات  موعـد  قبـل  شفوية مادة كلل البطاقات إعداد 

 وزعم البطاقات يف الواردة األسئلة مجيع جاباتإل شامل منوذجإعداد  مع املدرسة إدارة

 .واجلزئية الكلية الدرجات عليها

 أحد يف الشفوية املواد إحدى يف  إكمال حالة يفاملرحلة املتوسطة  طالبخيتا  .03

 كان وإن ،درجة مخسني من الثاني الدور يف الثاني أو األول الدراسيني الفصلني

 .درجة مائة من شفوي ا اختبار  فيتم املقرر كامل يف إكمال 

 :املسـتمر مثـل   التقـويم  مـواد  حـدى إ يف  كمالـ إ حالـة  يفيىقي م طالب املرحلـة الثانويـة    .02

 يف ورد الـــذي التفصـــيل التطبيقيـــة، حســـب واملهـــارات ،العربيـــة اللغـــة ،الكـــريم القـــر ن
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ــة القواعــــد مــــن اخلامســــة القاعــــدة ــاحم والتقــــويم الدراســــة الئحــــة أو التنفيذيــ  للنظــ

 الفصلي.

 يف ورد ملـــا وفًقـــا الثـــاني، الـــدور يف( الشـــفوية غـــري) املســـتمر التقـــويم مـــواد يـــتم تقـــويم .04

 .الختباراتها املنظمة واألدلة التعاميم

 :وفق التالي اجلانبني ذات املواد يتم اختبار .05

نصــف درجــة االختبــار  فيهــا الشــفوي( أو العملــي)درجــة اجلانــب  ســاويي املــواد الــت-أواًل 

 .أو أكثر ألحد اجلانبني( %51النهائي أو أعلى من  )

  ....(وتفسري  القر ن الكريم ،اآلليالقراءات، احلاسب  :مثلاملواد املقصودة )        

 الشفوي( والتحريري خالل األسبوعني أو جيرى اختبار اجلانبني )العملي -أ 

 الدراسي، الفصل/املستوى نهاية اختبارات فرتة بدء يسبقان اللذين األخريين

  للطالب. ويسلم رمسي جدول ويعد

والتحريري يف مادتي القراءات  يف مادة احلاسب اآللي، جانب لكل خيصا -ب 

 مبا قياس ا الدراسية ككل للمادة املخصا زمن االختبار والقر ن وتفسري  نصف

 (.0/ رقم اجلدول الزمين )ملحق يف ورد

%( على اجلانب 31%( لكل جانب على حدة: )31حتتسب النسبة الشرطية )  -ج 

التحريري وليس على جمموع ما  %( على اجلانب31و) الشفوي( أو العملي

للمرحلة ماعدا مادة القر ن الكريم وتفسري   اجلانبني،حتصل علي  الطالب يف 

 فتحتسب الدرجة الشرطية على مقرر التفسري فقط.                 املتوسطة 

 عن تغيب الطالب حالة ويف كال اجلانبني، يف االختبار يىشرتط للنجا  تأدية   -د 

 الختبار احملددة اجلانبني يف الفرتة باملادة فإن  خيتا كال إكمال  أو أحدهما

 .يف الدور الثاني الطالب
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 شفوي( أو عملي) جانبان هلا الت املادة يف املكمل الطالب اختبار موعد يكون - ـه

 املادة اختبار موعد نفس يف الشفوي أو العملي اجلانب يف الثاني الدور وحتريري يف

   .حتريريًا اختبارها أدائ  وبعد

نصـف درجـة االختبـار    أقل من  فيها الشفوي أو املواد الت تكون درجة اجلانب العملي ثانيًا ـ 

 :االختبار النهائي( درجة من% 51 من أقل)النهائي 

 (... ، الكيمياء، علم األرحت، اللغة اإلجنليزية، األحياءالفيزياء)املواد املقصودة مثل    

 األخريين الشفوي( فقط خالل األسبوعني أو العملي)جيرى اختبار اجلانب  -أ 

 جدول ويىعد الدراسي الفصل/املستوى نهاية اختبار فرتة بدء يسبقان اللذين

 املواد بقية مع( التحريري) النظري للطالب، وخيتا اجلانب يسلم رمسي

 ./املستوىالفصل نهاية اختبارات فرتة يف التحريرية

 يف الشفوي أو العملي اجلانب اختبار عنبعذر  الغائب للطالب موعد  خر يكون -ب 

 .احتريري  املادة اختبار موعد هو هذ  املواد

للجانب العملي الزمن املناسب ل  أما زمن االختبار املخصا للجانب  خيصا -ج 

 (.0/ رقم لحقاجلدول الزمين )م يفالتحريري فيكون وفق ما ورد 

 .                  فقط التحريري %( على اجلانب31حتتسب النسبة الشرطية )  -د 

اختبار الدور الثاني يف اجلانب النظري )التحريري( فقط دون  يؤدي الطالب - ـه

وحتتسب  أو غياب  عن االختبار النظري املادة يف  إكمال حالة يف ( درجة51من ) العملي

 .الشرطية على كامل الدرجة النسبة

تعــذر القيــاحم باالختبــار العملي/الشــفوي   إذا اختبــار اجلــانبني بشــكل حتريــري    جيــرى .06

 .بالتنسيق مع مكتب التعليم األسباِبألي سبب من 
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 الثالثالفصل 

 املدارس يف االختبارات وتشكيل جلان العمل تنظيم

 بطريقة اللجان أعضاء وعضو من جلنة لكل واملسؤوليات املهاحم وحتدد اللجان تشكل .0

 يف ورد وفًقا ملا األعمال تنفيذ يف االزدواجية حتدي وال اللبس حتتمل ال واضحة

 العاحم. التعليم ملدارس اإلجرائي الدليل

 االختبارات وفق ما ورد يف الدليل اإلجرائي  جلنة بتشكيل املدرسة قائد يقوحم .3

 مع مراعاة العدل يف توزيع األعمال. وحيدد األعضاء ل ، نائب ا وخيتار ويرأسها

 فيمــا املهــاحم الفرعيــة، وتوزيــع  اللجــان مــن عــدد بتشــكيل هــذ  االختبــارات جلنــة تقــوحم .2

 :كالتالي بينهم

 مــن عــدد املدرســية، وعضــوية  الشــؤون وكيــل ويرأســها ،والضــبط الــتحكم جلنــة - أ

 .املعلمني

 مــن عــدد وعضــوية الطــالب شــؤون وكيــل ويرأســها واملالحظــة اإلشــرام جلنــة - ب

 .املعلمني

 التعليمية، وعضوية الشؤون وكيل ويرأسها والتدقيق واملراجعة التصحيح جلنة-ج          

 .املعلمني من عدد

 عــدد التعليميــة، وعضــوية الشــؤون وكيــل ويرأســها النتــائج وإخــراج الرصــد جلنــة-د

 .املعلمني من

 بأعمال فيكلف الطالب بأحد األوىل الدرجة من قرابة صلة األعضاء ألحد كان إذا .4

 .-اإلمكان قدر- قريب  ب  يوجد الذي بالصف تتعلق ال

 مرحلـة  بكـل  اخلاصـة  التعليمـات  وفـق  املهاحم الفرعية العمل للجان املدرسة قائد يىحدد .5

 مــع بــالعلم األعضــاء مجيــع ويوقــع اخلــاص، االختبــارات ســجل يف العمــل مراحــل مــن

 .عمل  حسب كاًل التعليمات تل  من بصورة تزويدهم



15 
 

 خـاص  سـجل  يف لجنـة ال يف عضـو  لكـل  واملسـؤوليات  املهـاحم  الفرعية اللجنة رئيس يىدون .6

اخلـاص   واملسـؤوليات  املهـاحم  بيـان  مـن  بصـورة  عضـو  كـل  تزويـد  مع العضو علي  ويوقع

 .ب 

 .الطالب وأعداد العمل حجم معا متناسب  جلنة كل أعضاء عدد يكون أن يىراعى .7

ــد .8 ــف يىعـ ــاء كشـ ــني بأمسـ ــدي املعلمـ ــئلةاأل معـ ــححني  سـ ــراجعنيواملصـ ــل واملـ ــادة لكـ  مـ

 .دراسية

 والتأكيد ،خطي بتكليف املدرسة منسوبي على االختبارات فرتة اليومية املناوبة توزع .4

 .طالب  خر خروج حتى باملناوبة بااللتزاحم عليهم

 مـن  يسـتجد  دراسـي مبـا   عـاحم  بـدء كـل   وحتديثـ  مـع   عـاحم لالختبـارات   ملـف  إعـداد  يتم .01

 التفســريية واملــذكرة الطالــب تقــويم التعــاميم واللــوائح واألدلــة حبيــث يشــمل الئحــة

 .االختبارات ألعمال املنظمة واألدلة التعاميم ومجيع هلا التنفيذية والقواعد

ــاذج األعمــــال مجيــــع ملــــف  خــــر خمصــــا لفــــرتة االختبــــارات يتضــــمن   يىعــــد .00  والنمــ

 .احلاجة عند هلا الرجوع تىسهِّل بطريقة ثناء فرتة االختبارات وتىنظمأ املستخدمة

 اإلداريــة  اهليئــة مــن  املدرســة منســوبي  جلميــع باالختبــارات  اخلاصــة األنظمــة  تىشــر  .03

 بتلــ  تــذكريهم مــع دراســي عــاحم كــل بدايــة يف ذلــ  يــتم أن ويىراعــى والتعليميــة،

 االختبارات. قبل نظمةاأل

الدراسـية ـــ    اخلطة حسب-يتم التأكد من إنهاء املقررات الدراسية يف وقتها احملدد  .02

 .ومراجعتها وتوقيع املعلمني على ذل 

ــار يــــتم .04 ــئلة أوراق حلفــــظ ومــــنظم اإلغــــالق مىحكــــم  مــــن باملدرســــة مكــــان اختيــ  األســ

 .باالختبارات يتعلق وما واإلجابات
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 الطـالب  مجيـع  بأمسـاء  ـــ كشـوًفا   نـور  نظـاحم  طريـق  عـن  ـــ  والضـبط  التحكم جلنة تىعد .05

 حيقـــق مبـــا اللجـــان مقـــار تنظـــيم هلـــا ليتســـنى جلوســـهم وأرقـــاحم لالختبـــار املتقــدمني 

  .العمل سهولة

 أعمـال  )درجـات  نـور  نظاحم يف للطالب املستحقة الدرجات مجيع رصد من التأكد يتم .06

 أو العملــــي للجانــــب املخصصــــة والــــدرجات املســــتمر، التقــــويم مــــواد درجــــات الســــنة،

 إضــافة / املســتوى( الفصــل نهايــة اختبــار ودرجــات ،هلــا جانبــان الــت املــواد يف الشــفوي

 الوطنيــة اهلويــة بطاقــة) الرمسيــة املســتندات حســب بيانــاتهم صــحة التأكــد مــن إىل

  االختبار. قبل وذل ( السعوديني لغري السفر جوازــ  للسعوديني

 أســـئلة ظـــروم عـــن كاملـــًة مســـؤوليًة اًلأو مـــن ينـــوب عنـــ  مســـؤو  املدرســـة قائـــدد ع ـــيى .07

ــاذج االختبـــــارات ــة، وأوراق اإلجابـــــة ومنـــ ــة التـــــدابري يتخـــــذ أن وعليـــــ  اإلجابـــ  الالزمـــ

 .عليها للمحافظة

 يف اهلـدوء  التـزاحم  مع التصرم يىحسنوا أن االختبارات أثناء األعضاء مجيع على جيب .08

 واحلـديث  اجلـوال  اهلـاتف  وعـدحم اسـتخداحم   للطـالب،  املناسـبة  األجـواء  وتهيئـة  التعامـل 

 . الطالب على تشويش من ذل  يف ملا االختبار قاعات داخل اجلان 

ــع الرصــد ســجالت افــةبك االهتمــاحم املســتمر التقــويم مــواد معلمــي علــىجيــب   .04  وتوزي

 اختـذت  الـت  طالـب، واإلجـراءات   لكل تقييمها مت الت املهارات فيها مىو ضح ا الدرجات

 العاحم. بداية من املتعثرين للطالب

 الطارئـة  للحـاالت  املكـان املناسـب   األولية، وتهيئـة  اإلسعافات توفرياملدرسة  قائد توىلي .31

 .، وتكليف أحد املعلمني بتل  املهمةللطالب

 باإلجازة. التمتع قبل االختبارات أعمال كافة من االنتهاء جيب .30
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 الرابعالفصل 

 اإلجابة ومناذج األسئلة إعداد تعليمات

ــدرس .0 ــل تى  ،املــواد معلمــي قبــل مــن إجاباتهــا ومنــاذج ،الســابقة االختبــارات أســئلة وحتل

 التعليميــة الشــؤون ووكيــل املدرســة قائــدو ،املخــتا الرتبــوي املشــرم إشــرام وحتــت

ــرحت ــا بغـ ــات ومعرفـــة تقوميهـ ــادة والســـلبيات اإلجيابيـ ــا لإلفـ ــد منهـ ــداد عنـ  أســـئلة إعـ

 . النموذجية وإجاباتها االختبار

ــون يىكلـــف .3 ــة  املعلمـ ــداد كافـ ــئلة بإعـ ــارات أسـ ــة  ،االختبـ ــاذج اإلجابـ ــليمها ومنـ ــل وتسـ  قبـ

 .قلأسبوعني من االختبارات النهائية على األقبل  ـــكاٍم  بوقٍت االختبارات مواعيد

 لــ  مــن عليهــا االطــالع أوتظريفهــا  أو طبعهــا أو األســئلة إعــداد يف يشــرت  أال يىراعــى .2

 صــدر مــن أو ،هلــم االختبــار أســئلة وضــع املــراد الطــالب بــني األوىل الدرجــة مــن قرابــة

 .األسئلة إعداد يف املشاركة من مبنع  قرار حبق 

 : لآلتي وفقًا إجاباتها ومناذج االختبارات أسئلة مناذج تعد .4

 أواًل: املرحلة املتوسطة:

 النماذج املطلوب إعدادها:

 .اإلجابة مناذج مع وبديل  األول الدراسي الفصل نهاية اختبار أسئلة ــ أ      

 .اإلجابة مناذج مع"  األول الدور" الثاني الدراسي الفصل اختبار أسئلة ــ ب      

 اإلجابة. مناذج مع وبديل  ،الثاني الدور اختبار أسئلة ج ــ      

 :التالي النحو على الثاني الدور مناذج وتىعد        

 درجة( 21) من درجات  وتوزع وبديل ، األول الدراسي /للفصل األول النموذج. 

 درجة( 21) من درجات  وتوزع وبديل ، الثاني الدراسي للفصل الثاني / النموذج. 
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 يتم الفصلني من أسئلة مكافئ ا عددًا ويشمل ،وبديل  املقرر لكامل / الثالث النموذج 

 .درجة( 61) من درجات  وتوزع والثاني األول النموذجني أسئلة من اختيارها

 األول. الدور أسئلة مع وبديل  الثاني الدور أسئلة تىسلَّم 

 يف اختبار  األول للفصل البديل إذا مل تستخدحم االختبار مناذج من االستفادة ميكن

 أن يعاد تدوين املعلومات الالزمة عليها.بديل  على  أو الثاني الدور

 

 ثاني ا: املرحلة الثانوية )النظاحم الفصلي(:

 املطلوب إعدادها: النماذج 

 دور أول(.)اإلجابة مناذج  دراسي مع نهاية كل مستوى الختبار منوذج أسئلة ــ أ      

   .اإلجابة مناذج مع ب ــ منوذج أسئلة الختبار الدور الثاني اخلاص بكل مستوى      

 .مواد التعثر ومناذج اإلجابة اختبار منوذج أسئلة ــ ج      

 بعــد اختبــارات يــتم إعــداد أســئلة اختبــار مــواد التعثــر، وتســلم ملــدير املدرســة     -د       

 منــوذج إضــايف  هلــا عــديى ببعضــها املرتبطــة املــواد أن مراعــاة مــعالثــاني مباشــرة   الــدور

 الفصلي(. النظاحم يف والتقويمالئحة الدراسة  انظر)مستقل 

ـــ       ـــ ــ ــن هـ ــتفادة ميكـ ــن االسـ ــاذج مـ ــار منـ ــدور اختبـ ــاني الـ ــتخدحم مل ذاإ الثـ ــ   تسـ وذلـ

 .عليها الالزمة املعلومات تدوين أن يعاد على التعثر مواد ختبارال بإعدادها

 

 ثالثًا : املرحلة الثانوية )املقررات(:

 املطلوب إعدادها: النماذج

 الختبار نهاية كل فصل دراسي ومنوذج بديل لكل مادة.منوذج أسئلة -أ
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 :التالية والشروط املعايري اإلجابة ومناذج األسئلة وإعداد بناء عند يراعى .5

 االختبارات. أسئلة هلا عدتى الت التعليمية املرحلة أهدام 

 تقوميها جيري الت الدراسية املادة أهدام. 

 دراسية مادة كل مواصفات جدول تطبيق. 

 ؛وتقـويم  وحتليل وتركيب وتطبيق فهم من العليا العقلية لمستوياتل األسئلة قياس 

 احلفــظ تقــويم علــى تقتصــر وأال املعرفـــي، والنمــو للتحصــيل شــامل تقــويم لتحقيــق

 .فقط واالستظهار

 األسئلة يف املرسومة األشكال وضو  ودقة. 

 مادة. كل الختبار املخصا لزمنل سئلةاأل مناسبة    

  مع مراعاة التنوع، واملزاوجة بـني  متوازن بشكل الدراسي املقرر وحداتل األسئلةمشول 

 .   وضوعيةاملو قاليةامل سئلةاأل

   والبعــد عــن الرتكيــز علــى وحــدات   امللخصــات،جتنــب االعتمــاد يف بنــاء األســئلة علــى

 دراسية دون غريها. 

 متوافقـة  واملطبعيـة  اللغويـة  خطـاء األ مـن  خاليـة  ةسليم واضحة بلغة سئلةاأل صياغة 

 .معنى من كثرأ حتتمل الأو للطالب اللغوي النضج مع

 عنـى أال يتكـون السـؤال مـن     ؛ مب ا ا معقـد  ا تراكمي ـ سئلة املركبـة تركيب ـ  البعد عن األ

للطالـب   إحباًطاعدة أجزاء يبنى كل جزء منها على نتائج اجلزء السابق مما يسبب 

 األوىل.جابة على األجزاء إذا تعثر يف اإل

 تكــون الــت جابــات، أوإ عــدة حتتمــل الــت جابــة، أواإل حمــددة غــري ســئلةاأل عــن البعــد 

 .هانع جابةاإل يف الطالب وقت معظم تستغرق حبيث كلي ا مفتوحة عليها جابةاإل

         ــيل ــويم حتصـ ــل يف تقـ ــار واملتمثـ ــن االختبـ ــاس مـ ــدم األسـ ــى اهلـ ــز علـ ــاة الرتكيـ مراعـ

الطالب ومكتسبات  التعليميـة مـن ناحيـة ومنـو  املعـريف والثقـايف والعلمـي مـن ناحيـة          
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وال  ،ل وال متثل حتدي ا  ،العقليونضج   مناسبة لقدرات لذل  جيب أن تكون  ؛أخرى

 رات  العقلية.بالغة السهولة حبيث ال تستثري قدتكون 

      احملافظـة   )بأهميـة الـب  التنبي  على مـا ورد يف القواعـد التنفيذيـة لالئحـة تقـويم الط

سـئلة  أ أو تكـرار هـا بـأي طريقـة كانـت     بأو التلمـيح   وعـدحم إفشـائها  سـئلة  على سـرية األ 

 (.سابقة

 بــرأس اخلاصــة البيانــات وتنظــيم ،اإلخــراج حيــث مــن األســئلة بورقــة االهتمــاحمجيــب  .6

 ويىعنـى  ،اآللـي  باحلاسـب  مكتوبة واضح خطو منسقبشكل  األسئلة طباعةو ،الصفحة

 ذلـــ  األمـــر تطلـــب كلمـــا بالشـــكل الكلمـــات وضـــبط ،والرتقـــيم والتفريـــع بالرتتيــب 

 ورقـة  أعلـى  التاليـة  البيانـات  تـدوين  مـع  للطالب، لقراءتها حاجة هنا  تكون ال حبيث

 :األسئلة

  . ........: ......املادة اسم   : ...........  املدرسة اسم..............  : التعليم إدارة  

.... ...: .....الدراسي الفصل      ............. القسم:...... ..: ....الدراسي  الصف

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

 .األسئلة( متت )يتبع، :مثل اإلرشادية العبارات بعض الصفحة أسفل ويدون      
 

 منـوذج  مـن  ورقـة   خـر  يف وتـواقيعهم  األسـئلة  معـدي  أمسـاء  كتابـة  علـى  التأكيديتم  .7

ــة، ومينــع   مــن نها مــا ال خيــا املــادة    يتضــم  وأ املدرســة،  خــارج  األســئلة  طباعــة  اإلجاب

 . اإلجابة ورقة إىل األسئلة نس  بإعادة الطالب يىكلَّف وال غريها، أو الدعايات

 كــل علــى وتــوزع الــدرجات  ،متام ــا وافيــة تكــون لألســئلة حبيــث  اإلجابــة منــاذج تىكتــب 

 مناســبةمــع مراعــاة   ،للورقــة األيســر اهلــامش علــى وذلــ  اجلزئيــات، متناولــًة ســؤال

 .احملتوى مع للسؤال املخصصة الدرجة
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 لالطمئنـان  إعـدادها  مـن  االنتهـاء  بعـد  مبراجعتهـا  اإلجابـة  ومنـاذج  األسـئلة  معد يقوحم .8

 .ومنو  الطالب لتحصيل عاداًلموضوعي ا  ومي اتق تشكل جمموعها يف أنها على

 رمسيــة ظــروم يفلوكيــل الشــؤون التعليميــة   اإلجابــة ومنــاذج األســئلة أصــول تىســلَّم .4

 مـــع األســـئلة واضـــع قبـــل مـــن عليهـــا ومىوقع ـــا ومىغلقـــة ،البيانـــات كامـــل عليهـــا مىــدون  

 .املخصا السجل يف التوقيع

ــع ومــن األســئلة إعــداد يف املشــاركني مجيــع يقــوحم .01 ــى بــالتوقيع عليهــا اطل  اإلقــرار عل

 .لذل  املخصا

 : التالية للضوابط وفقًا االختبارأسئلة  بإعداد وناملعلم يىكلف .00

 سرية عناًل مسؤو ويكون اإلجابة ومنوذج مادت  أسئلة بإعداد /يقوحم واحد معلم 

 .عمل  حبكم أمرها إلي  ُأوكل من وكل قائد املدرسة مع األسئلة

 االختيار بني:باالتفاق مع معلمي املادة  املدرسة قائد/ يتم من قبل  معلم من أكثر 

 عــن مســؤواًل ويكــون يدرســ ، الــذي للصــف مادتــ  أســئلة بإعــداد معلــم كــل يكلــف  أ ــــ 

 عمل .  حبكم أمرها إلي  ُأوكل من وكل املدرسة، قائد مع األسئلة سرية

،  اإلجابــة منــوذج مــع األســئلة إعــداد يف يدرســونها الــذين املــادة معلمــو يشــرت -ب  

 مـن  ، وكـل  األسـئلة  سـرية  عـن  املدرسة قائد مع مسؤولني  ويعتاون الدرجات ، وتوزيع

 .عمل  حبكم أمرها إلي  ُأوكل

 منع ـا  املدرسـة  قائـد ل ذلـ   تقـدير  /يـرت   األوىل الدرجـة  مـن  قريـب  ل  املعلم الذي 

          ، خـــر معلـــم أو نفســـ ، املعلـــم قبـــل مـــن اإلجابـــة ومنـــوذج األســـئلة بإعـــداد إمـــا للحـــرج

الـذي   املدرسـة  قائـد ل الظـرم  ويسـلم  ،التعلـيم  مكتـب  أو أخـرى،  مدرسـة  مع بالتعاون أو

 ُأوكــل مـن  وكــل األسـئلة  ســرية عـن  مســؤولني  يشـارك   ومــن األسـئلة  معــد مـع  يكـون 

 .عمل  حبكم أمرها إلي 
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 قائـد  أو املختا املشرم أسئلت  على /يطلع األداء التخرج أو متدني املعلم حديث 

 مــع املشــرم ويكــون ،املالحظــات لــ  ويىوضــح ،الشــروط اكتمــال مــن للتأكــد املدرســة

 حبكـم  أمرهـا  إليـ   ُأوكـل  مـن  وكـل  األسـئلة  سـرية  عـن  مسـؤولنيِ  املدرسة قائدو املعلم

 .عمل 

 واإلجابة األسئلة مناذج على االطالع املدرسة قائد ، علىبنقل  قرار صدر الذي املعلم 

 واملعلم املدرسة قائد طرف ، ويكون إخالء أعدها قبل الت البديلة والنماذج للدورين

 .سريتها عن مسؤولنِي

 ما غريتربوية أو تعليمية  ةمعين لضرورة األسئلة على االطالع املدرسة قائدل ميكن .03

 يف املشاركني أحد أو املادة أسئلة ومعد املدرسة قائد قبل من ذل  ويتم ،أعال  ذكر

 األسباب في  يىوضح حمضر ويىعد ،معلم من أكثر أعدها ألسئلةإذا كانت ا إعدادها

 .املدرسة قائد لدى األسئلة مع ب  وحيتفظ ،ل  الداعية

 أهلية أو حكومية مدرسة أكثر ألي أو مادة اختبار أسئلة وضع التعليم حيق إلدارات .02

 بتسرب :)الش  مثل لذل  الرتبوية أو التعليمية، املصلحة أو احلاجة، دعت إذا

 إعداد وقت العمل عن املعلم انقطاع ــ شابهها األسئلة وما بناء يف خلل وجود ــ األسئلة

 .ختصص ....( يف معلم وجود عدحم- األسئلة

ــادة معينــة أســئلة إعــداد بطلــب يتقــدحم أن املدرســة قائــدلحيــق  .04  مــا رأى إذا أكثــر، أو مل

 التعليم. وإدارة التعليم مكتب بني بالتنسيق ذل  يستدعي

 الرتبــوي االشــرام إدارة التعلــيم مــدير يكلــف بديلــ  اســئلة إلعــداد احلاجــة عنــد .06 .05

  ذل . عن املسؤولة اجلهة لكونها بإعدادها

 اخلطـة  يف احلصـا  عـدد  وفـق  والثانويـة  املتوسـطة  املـرحلتني  مـواد  اختبـار  زمن حيدد .06

 (.0/ رقم )ملحق الزمين اجلدول واملوضحة يفالدراسية 
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 الفصل اخلامس

 وتظريف األسئلة تصوير أثناء اتباعها التعليمات الواجب

 ومناذج اإلجابة ،األسئلة مناذج من للتخلا الالزمة األمنية اإلجراءات يتم اختاذ .0

 االنتهاء بعد وإجاباتها لألسئلة السرية يضمن دقيق بشكلاآللي  احلاسب جهاز من

 .الطباعة من

 ألي يىستخدحم الو وتظريف األسئلة لتصوير خاص مكان مدرسة كل يف يىخصا .3

 .األسباب كانت مهما املدرسة خارج ومينع تصويرها ،الفرتة نفس يف  خر غرحٍت

 .كاملة التصوير أعمال على باإلشرام األعضاء من يرا  من املدرسة قائد يىكلف .2

 قائد يكلف سبب ألي ذل  تعذر حال ويف معدها، قبل من األسئلة يتم تصوير .4

 في  موضح ا بذل  حمضر حيرر نأ على بذل  للقياحممناسب ا  يرا  من املدرسة

 .سباباأل

 من ظرم كل على يوضح أن علىظروم رمسية  يفمعدها  قبل من األسئلة تىظرم .5

 املستوى/الصفــ  الزمنــ  املادة اسم ــ املدرسة اسم :التالية البيانات األسئلة ظروم

 ــ ابديًل أو اكان أساسي  إذا ما توضيح مع والدور الدراسي الفصلــ  القسم ــ الدراسي

 على تشمل كانت إذا الواحدة املادة ظروم عدد ــ األسئلة أوراق عدد ــ االختبار تاري 

 .مستقلة خاصةرمسية  ظروم يف اإلجابة مناذج تكون أن مراعاة مع ظرم من أكثر

 مجيع من املدرسة خبتم وتىختم جيد ا، إغالًقا اإلجابة ومناذج األسئلة ظروم تىغلق .6

 تسليم على األسئلة ومعد التعليمية الشؤون وكيل أو املدرسة قائد ويىوقع اجلهات،

 حتت  من مكان يف املدرسة خزنة يف وحتفظ ،املخصا السجل يف واستالمها األسئلة

  .املدرسة قائد مسؤولية

 .االختبارات جدول يف لرتتيبها وفًقا حفظها مكان يف األسئلة ظروم تىرتب .7
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 األسئلة سالمة على للمحافظة الالزمة االحتياطات اختاذ املدرسة قائد علىجيب  .8

  .وسريتها

 أو األسئلة بسرية يتعلق طارئ أمر أي حدوي حال يف عاجاًل التعليم مكتب يىشعر .4

  الوضع. معاجلة ليتم تصويرها؛

الستخدامها  احلاجة عند البديلة سئلةواأل الثاني، الدور اختبار سئلةأ تصوير يتم .01

 .وخيتم علي  يوقع مستقل ظرم جابة يفاإل ذجاومن سئلةاأل وتسلم أصول فقط،

 بتسرب يفيد ماثبوت اإلجراءات التالية عند  املدرسة يف االختبارات جلنة تتخذ .00

 :االختبار قبل مادة أي أسئلة

 بذل  حمضر تدوين. 

 بالتسرب يتعلق فيما االختبارات /إدارةقسم التعليم بالتنسيق مع مكتب إدارة إشعار 

 .الالزمة اإلجراءات ذاختال فورية؛ بصورة

 األمر من والتأكد الدقيق التحري بعد املادة هذ  أسئلة إلغاء. 

 قاحم ملن موجهة التهمة كانت إذا بإعدادها قاحم من غري معلمنِي أو معلم تكليف 

 املختا الرتبوي املشرم مع بالتنسيق أخرى بديلة أسئلة بوضع وذل  بإعدادها

 (.ذل  أمكن إن)

 مع بالتنسيق أخرى مدرسة مع التعاون أو( للغائبني )البديل املعدة األسئلة استخداحم 

 .أسئلة بإعداد يسمح ال وقت يف مراأل اكتشفذا التعليم إ مكتب

يتم دراسة  املادة الختبار الطالب أداء أو بعد أثناء، سئلةاأل تسرب إذا مت كشف .03

 بذل ، مبشاركةويعد حمضرًا  باملدرسة االختبارات جلنة طريق عنالوضع مفصاًل 

مع  املناسب القرار ويتخذ التعليم، إدارة يف االختبارات قسم/  وإدارة املتابع املشرم

 إبالغ أولياءو الطالب جلميع والتعليمية الرتبوية واملصلحة العدلحتقيق  مراعاة

 الوضع يف حين .على  لالطمئنانأمورهم 
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دارة/قسم االختبارات ومكتب التعليم إطلب االستشارة العاجلة عن طريق اهلاتف مع  .02

/ أقساحم  لى إدارات التعليم ممثلة بإداراتعند حدوي أي مشكلة تتعلق باالختبارات وع

 االختبارات ختصيا رقم معني حيتفظ ب  مدير املدرسة لالتصال املباشر للضرورة. 
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 السادسالفصل 

 مواعيد االختبارات وتنظيماتها 
 

 تعقد االختبارات يف مواعيدها احملددة. .0

 يف والنصف والسابعة الصيف فصل يف صباح ا السابعة الساعة يف االختبارات تبدأ .3

، اجلوية حوالاأل مع يتناسب مبا تأخريها صالحية التعليم وملديري ؛ءالشتا

 الطارئة. والظروم

ويىشار   الرتبوية، األساليب أفضل وفق تامة بعناية االختبارات جداول املدارس عدتى .2

 ال الذي بالشكل والسهولة الصعوبة حيث من املواد تىنسق أن على إعدادها يف الطالب

 .الواحد اليوحم يف مادتني من أكثر يف الطالب يىختا وال الطالب، يرهق

 يف ــ والشفوية العملية املواد اختبارات متضمنة ــ وجداول االختبارات مواعيد تىعلن .4

 االطالع من الطالب ليتمكن كافية؛ مبدة االختبارات فرتة قبل املدرسة يف بارز مكان

 .اجلدول من بصورة طالب كل تزويد مع عليها

 ومواد بعذر، لغائبنياو ،الثاني للدور االختبارات وجداول جلان مدرسة كل تنظم .5

 اجلداول هذ  من صورة للطالب ويسلم ،كمالاإل ومواد الطالب ألعداد وفًقا التعثر

 .األول الدور نتيجة إعالن فور

 املرحلة املتوسطة وطالب املرحلة لطالب الدراسي الفصل نهاية اختبارات مدة تكون .6

 واملرحلة مخسة أياحم، عن تقل الأ على املواد لعدد وفًقا املقررات نظاحميف  الثانوية

( الدراسي العاحم نهاية يصادم الذي) الثاني ما الدورأ سبعة أياحم، عن تقل ال الثانوية

 انتهاء من يومني خالل نتائجها وتعلن أياحم، سبعة عن تزيد ال احملددة فاملدة

 .االختبارات
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 من االنتهاء بعد االختبارات أياحم املدرسة من الطالب مجيع خروج موعد يكون .7

 إشعار املدرسة قائد وعلى الفرتتني، بني خروجهم ومينع موحد، وقت ويف االختبار

 معلمني ووضع ،كاٍم بوقٍت االختبار بداية خروجهم قبل مبواعيد األمور أولياء

 منزل . إىل طالب  خر انصرام حتى االختبارات أياحم طيلة مناوبني

  الثاني. الدور يف يىختا األول الدور اختبار عن يتغيب الذي الطالب .8

 النظاحم) الثانوية للمرحلة التعثر ومواد الثاني الدور يف الطالب اختبار يتم .4

 سري على التأثري بدون املتوسطة للمرحلة بعذر املتغيبني الطالب اختبار أو ،الفصلي(

 احلصا، إلكمال ويعود ،الطالب خيتا حبيث اليومي احلصا جدول يف الدراسة

 .لالختبارات أدائهم ثناءأ عليهم الغياب احتساب يتم وال

 بني وكذل  التعليم، إدارات بني للطالب الثاني الدور اختبارات حتويل يىمنع .01

 .إدارة لكل التابعة املدارس

           حبيث اخلاصة االحتياجات ذوي من الطالب اختبارات مواعيد املدرسة تنظم .00

 نع لإلجابة املناسب الزمن إعطائ  مع الواحد اليوحم يف مادة من أكثر يف يىختا ال

 وفًقا احملددة املواعيد قبل أسبوع ا اختبارهم موعد تقديم وميكن ،االختبار أسئلة

  .املواد لعدد

ميكن ملدير التعليم االستثناء وتقديم اختبار طالب أو أكثر )ملادة أو عدة مواد( يف  .03

 التالية: األول أو الثاني وفق الضوابطالدور 

، تفوت علي  أداء االختبارات يف مواعيدها  قصوى لضرورة االختبار تقديم يكون أن .أ

 السنة تضيع ال حتى للطالب الوحيد احلل وتعتااحملددة واملواعيد البديلة، 

 .             علي  الدراسية
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 ــ السفر أوراق :مثل ،رمسية أوراقيف  مثبت  االختبار لتقديم الداعية الظروم تكون أن .ب

 ،بعثة أو ،مهمة ل  ملن الرمسية القرارات ــ العالج وتاري  مواعيد ــ العمل عقود إنهاء

 .احلالة حسب أخرى إثباتات ــ، وأي ونهاية ابدء  زمنها حتديد مع

 الدراسي العاحم خالل أخرى مرة للمملكة العودة ميكن  طويلة، وال سفر  مدة تكون أن .ج

 االلتحاق فرصة الطالب لدى يكون وأال بعذر، الغائبني اختبار مواعيد يف ، أواحلالي

 لالختبار. أو الدراسة الستكمال سواء باخلارجأو غريها  السعودية املدارس بإحدى

 احلاالت يف( بنات/بنني) والقبول االختبارات قسمي/دارتيإ بني التنسيق يتمأن  .د

 .اتلإلجراء توحيد ا القطاعني بني املشرتكة

 لدورينا) املعتمدة األسئلة مناذج عن تلفخي للطالب أسئلة منوذج املدرسة تضع أن .هـ

، ويتم رصد درجات  ويعد ذل  شرًطا أساسي ا ، املواصفات جلدول والبديل(، ومطابقة

 واعالن نتيجت  يف املواعيد املعتمدة مع بقية الطالب .

 ميكن الضرورة حالة ، ويفالواحد اليوحميف  مادتني من أكثر يف الطالب مينع اختبار .و

 .خطي ا ذل  على أمر  ولي موافقة تؤخذ أن بشرط ثالثة مادة يف اختبار 

 هذا االختبار أو التقويم الذي قدحم موعد  ل   بأن الطالب أمر ولي على إقرار يؤخذ .ز

وال حيق ل  املطالبة  ل  األخرية الفرصة يعتا مجيعها أو الدراسية املواد بعض يف

 عند التعثر/االكمال باالختبارات البديلة ل . 

 أسابيع عن موعد بدء االختبارات النهائية. 2ال يتم التقديم ألكثر من .  

 :تشمل االختبارات تقديم تستدعي الت احلاالت .ط

 الرياضية واملناسبات الدولية احملافل يف اململكة بتمثيل يقومون الذين الطالب .0/ط

 املبل  هـ37/01/0434 وتاري ( 201) رقم الوزراء جملس قرار على واملبين وغريها،

 هـ0/00/0434 وتاري  ب/42041 رقم الوزراء جملس رئاسة ديوان رئيس خبطاب
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 مناسبات يف املشاركني واخلاص العاحم القطاعني منسوبي أوضاع بتنظيم اخلاص

 .واخلارج الداخل يف وطنية

 أشهر بثالثة العقد انتهاء تاري  عن تزيد ومبدة عقودهم املنتهية الوافدين .3/ط

 هلن والبد أزواجهن تويف الالتي الوافدات أو حمدد، تاري  يف اململكة مبغادرة وملزمني

 لكونها نظر ا احلالة هذ  ملثل الشرعية التوجيهات حسب لبلدانهن الرحيل من

 .حمرحم بدون أصبحت

مع سفر ولي األمر الضروري  أياحم أو مواعيد اختباراتهم تتزامن الذين الطالب .2/ط

 اململكة.   خارج رمسية مهاحم أو االبتعاي بسبب وذل  ـ

تفوت  أسرية أو مرضية سواء صعبة إنسانية ظروًفا يواجهون الذين الطالب .4/ط

قبل جلنة من  علي  أداء االختبارات يف مواعيدها احملددة واملواعيد البديلة فتدرس

التوجي  واالرشاد باملدرسة بالتنسيق مع إدارة / فسم االختبارات و القبول واختاذ 

 القرار املناسب .
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 السابعالفصل 

 االختبارات سري تعليمات

اإلشرام  جلنة قبل من االختبار جدول حسب مادة كل أسئلة ظروم تىفتح .0

 موعد قبل ذل  يتم أن على رمسيومبحضر  سالمتها من التأكد بعد واملالحظة

 .دقيقة عشرة خبمس بدء االختبار

 ،االختبار بدخول دقيقة عشرة مخس عن يتجاوز ال مبا يتأخر الذي يىسمح للطالب .3

 يف ورد ما وفق معاملت  يتم التكرار حال ويف ،ذل  تكرار بعدحم تعهد ويىؤخذ علي 

 لسبب تأخر كل عن املواظبة درجات من درجة حسم يتم)واملواظبة  السلو  قواعد

 .(شرام واملتابعة باملدرسةالتحكم والضبط/اإل جلنة ب  تقتنع ال وجي  غري

 زمن نصف يتجاوز ومبا ال دقيقة عشرة مخس من أكثر يتأخر الذي الطالب .2

ميكن ان يتخذ بعد ان يوضح ل  االجراء الذي  االختبار بدخول ل  االختبار يىسمح

 وبعد الطالب، علي  يوقع التأخري مقدار في  يىحدد حمضرويىعد  ،بعد ذل  بشأن 

 قبول  عدحم أو العذر بقبول احملضر ويستكمل التأخري أسباب االختبار تىدرس انتهاء

 طالب تأخر حمضر) استمارة ل  تىعدُّ عذر  قبول عدحم حالة ويف بذل ، الطالب ويىبلَّ 

 .االجابة أوراق مع ترفق( – 8 رقمملحق  – تأخر تكرار/دقيقة( 05) من أكثر

تأخر  أكثر من مخس عشرة دقيقة أو يف حال  عند /الدارس الليلياملنتسب الطالب .4

 .أعال ( 2) الفقرة يف ما ورد وفق يعامل تكرار التأخر

 لإلجابة احملدد الوقت نصف ضيمي أن قبل إجابت  ورقة بتسليم طالب ألي يسمح ال .5

فيمكن خروج  بعد التأكد من وضع  ذا اقتضت ضرورة صحية لطالب ما إإال 

 املدرسة. قائد وموافقة
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 االختبار، سري أثناء باإلجابة يىوحي مبا األسئلة عن استفسار أي على اإلجابة يىمنع .6

 توضيح اللجنة لرئيس فيىمكن األسئلة يف واضحة غري كلمات وجود حالة يف أما

 .املادة معلم مع بالتنسيق الضرورة عند ذل 

 تأثري علي  التصحيح وترتب عند أو االختبار أثناء األسئلة يف خطأ مااكتش متإذا  .7

 ويىحرر حاهلا، على األسئلة تبقى حبيثفيتم معاجلة الوضع  الطالب نتيجة يف

 :اآلتي وفق اللجنة ضوئ  يف تتصرم حمضر بذل 

 األسئلة بقية على اخلطأ في  وقع الذي السؤال درجات توزيع إعادة. 

  منوذج يف ورد عما االختبار أسئلة زيادة أو نقاتوزيع الدرجات يف حالة إعادة 

 .اإلجابة

 مصلحة حيقق مبا التصرم حق املدرسة إلدارة السابقتني احلالتني عدا وفيما 

 .الطالب

 طالب. بأي الضرر تلحق ال حبيث أعال  اإلجراءات استخداحم يف توخي الدقة مراعاة 

 هلا وتهيئتهم لالستعداد طالبها بتوعية كاٍم بوقٍتاالختبارات  قبل املدرسة تقوحم .8

 يلي:  مبا

 وتنظيم لالختبارات اجليد االستعداد وطرق الدروس الستذكار الرتبوية األساليب 

 .الوقت

 رات وتوضيح االختبا أثناء الطالب قبل من مراعاتها الواجب التعليمات بأهم التوعية

 االختبارات واخلروج والغياب وغريها.خالل بسري العقوبات املرتتبة على الغش واإل

 : التالية بالتعليمات االلتزاحم االختبار دخول قبل الطالب على يؤكد .4

 عدا االختبار قاعة إىل إلكرتوني جهاز مذكرة أو أو كتاب أو ورقة أي أن ال حيمل 

 خالية بها املسمو  األدوات تكون أن على لالختبار؛ حيتاجها الت الكتابية األدوات

 .ذل  شاب  ما أو معادلة أو رمز كتابة كانت سواء معلومات أي من متام ا

 رقم مع كتابة خبٍط واضح،و اإلجابة ورقة يف األزرق باحلاامس  وإجابت   كتابة 

 يلي . وما سؤال كل إجابة بني فاصل وتر  السؤال، رقم حبسب اإلجابة
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 كانت. وسيلة بأي الغش علىة ساعدامل ذل  أو ت اولحم غش أوجتنب ال 

 وتعليمات لوائح خمالفة أو بالنظاحم اإلخالل شأن  من تصرم أو عمل أي جتنب 

 أحد على التطاول أو االختبار، قاعة يف فوضى إحداي يف التسبب أو االختبارات،

 .لآلداب مناٍم أو الئٍق غري بكالحٍم املسؤولني

 الواحد للسؤال إجابة من أكثر نيدوجتنب ت. 

 جابةاإل ورقة يف( املبيض) الطامس ستخدحمجتنب ا. 

 بأيحيق  وال االختبار، قاعة إىل وغري  اجلوال اهلاتف أجهزة دخول بات ا منع ا مينع .01

 استخدام  يف الغش ثبوت وعند مادة، أي اختبار أثناء استخدام  األحوال من حال

 .بعد حتري الدقة يف ذل  رمسي حمضر حيرر

 :يلي ملا اوفًق احلاسبة اآللة استخداحم يكون .00

 الت الدروس يف فقط احلاسبة اآللة تستخدحم املتوسط والثاني ولاأل أ ــ الصفني

 .االختبارات يف تستخدحم وال غريها، دون فيها وردت

 يف احلاسبة لةاآل تستخدحم الثانوية املرحلة وصفوم املتوسط الثالث الصفب ــ 

 الت اآلالت من تكون أال االختبار بشرط يف استخدامها مع فيها وردت الت الدروس

 العمليات بإجراء تقوحم الت تل  أو فيها، املعلومات ختزين برجمتها، أو ميكن

 .والتكامل التفاضل إجياد أو ،البيانية الرسوحم عمل أو ،اإلحصائية
 

االختبار  قاعات يف حتصل الت باحلاالت حمضر ا قاعة االختبار مالحظ يىعد .03

 شهود اإلشرام واملتابعة متضمن ابالتنسيق املباشر مع املشرم املختا يف جلنة 

 االختبارات جلنة لرئيس وىتسلم والقرائن، فيها املضبوطة األوراق ب  رفقيو احلادثة

 توخي مع االختبارات سري على تؤثر ال بطريقٍة ويىعاجل الوضع ،نائب  أو املدرسة يف

 .الطالب مصلحة على حرص ا التعليمات تطبيق يف والعدالة الدقة
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مس  وصف  ال ن من هوية الطالب قبل وأثناء االختبار، وتدوين ويتأكد املالحظ .02

 ومن ثم توقيع  على كشف تسليم أوراق اإلجابة. ،الدراسي على ورقة اإلجابة

يقوحم املالحظون يف كل جلنة بالتأكد من عدد األوراق وكتابة االسم الصريح  .04

 والتوقيع على كشف تسليم أوراق اإلجابة.

( واملالحظة شراماإل جلنة) باالستالحم املكلفة للجنة اإلجابة ن أوراقيىسلم املالحظو .05

 مادة لكل /أو خروج  خر طالب من القاعة مباشرة االختبار موعد انتهاء عقب

 مسبًقا، املعدة للكشوم وفًقا األمساء ومطابقة ،اجللوس أرقاحم تسلسل من والتأكد

 .مادة لكل غياب استمارة أو ،إجابة ورقة إما للطالب يكون وأن

 حسب مرتبة خاص ظرم داخل ذل  بعد الغياب واستمارات اإلجابة أوراق تىوضع .06

 بداخل ، الت األوراق وعدد ،باالختبار اخلاصة البيانات مجيع علي  يوضح الكشوم

التصحيح  للجان تسليمها يتم أن إىل املواد ترتيب حسب  من مكان يف وتىحفظ

 .واملراجعة

 الغياب استمارات مع متسلسلة دراسية مادة كل حسب ظروم يف اإلجابة أوراق تىسلم .07

 مبوجبــ  حسب التنظيمــ  أو للمعلم املصحح للمادة ،واملراجعة التصحيح للجان

 .الغياب واستمارات اإلجابة أوراق عدد فيها يىوضسح وتسليم استالحم بيانات

   .العاحم التعليم ملدارس جرائياإل الدليل يف ورد ملا وفقًا االختبارات سري مهاحم تنفذ .08

التنظيمات واإلجراءات املتعلق بسرية األسئلة وسري االختبارات والغش وفقًا ملا تطبق  .04

( إضافة لإلجراءات 05، 04، 02)لالئحة تقويم الطالب ورد يف القواعد التنفيذية 

 التالية:

عىدلت( ورقة إجابت   ،ُاستبدلت ،ُاتلفت ا،عمد ُاخفيت  ،سىرقتالطالب الذي ) أواًل:

 التالي:يكون وفق فاإلجراء 
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عـــاجاًل باملوضـــوع باشـــرتا  مكتـــب التعلـــيم وإدارة /قســـم   جتـــري املدرســـة حتقيًقـــا-أ

 االختبارات.

 درجـــة باعتمـــاد املدرســـة فتقـــوحم عالقـــة مبـــا حـــدي، لـــ  لـــيس الطالـــب أن تـــبني إذا-ب

 مـع  بالتنسـيق  واإلرشـاد  التوجيـ   جلنـة  تـرا   وفًقـا ملـا   مصـلحت   فيها يراعى ل  مناسبة

 .التعليم ومكتب/  االختبارات قسم/إدارة

إذا اتضــح أن للطالــب عالقــة فيعتــا ذلـــ  غش ــا يف هــذ  املــادة ويعتــا مكمًلـــا/         -ج 

 راسب ا بها.

 وإعـادة  تعديلـها،  مت الت اإلجابات حذم فيتم اإلجابة تعديل على ورقة ُأجري إذا-د 

 ذل . من التاحم التأكد بعد التصحيح

 اخل طالبــًا... اســتبدهلا أو ســرقها أو الورقــة علــى عــدل الــذي كــان الشــخا إذا-هـــ 

 يف حالتــ  يناســب مــا حبقــ  ويطبــق باملدرسـة  واإلرشــاد التوجيــ  جلنــة إىل إحالتــ  يـتم 

 .السلو  قواعد

ــ   ةعشـر  الثالثـة  القاعـدة  يف عليهـا  املنصوص املخالفات إحدى يرتكب الذي بالطال :ثاني ا

 يلي: كمااإلجراءات  يتم تنفيذ ـ (4ــ  04وفقًا ملا ورد يف القاعدة )

 إذا كان الطالب يف املرحلة املتوسطة:-0

 الثاني. الدور يف اختبارها بدخول ل  نفسها، ويسمح املادة يف اختبار  يلغى-أ

 )ويعتا راسب ا(. للدورين العاحم املواد يف ذل  يف مجيع حال التكرار يف اختبار  يلغى-ب

 إذا كان الطالب يف املرحلة الثانوية )النظاحم الفصلي(:-3

 الثاني. الدور يف اختبارها بدخول ل  ويسمح ،نفسها املادة يف اختبار  يلغى- أ

 النجا  مبوجب ويعامل املستوى ذل  مواد مجيع يف التكرار حال يف اختبار  يلغى- ب  

 (.3ــ  5) اخلامسة القاعدة وفق ما ورد يف والرسوب

 وفقًا ملا ورد يف القاعدة اخلامسة عشرة رقم ف األوىل،الطالب الذي ثبت غش  للمرة  :ثالث ا

 :يتم تنفيذها كالتالي (3( احلالة )0ــ  05)

حلدوي  جتنب ا زمالئ ؛ر إىل مكان بعيد عن يىخرج الطالب بهدوء تاحم من قاعة االختبا-أ

 الضوضاء مع أخذ املالحظ للورقة وتسليمها للمختا.
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 تعرحت ورقة الطالب مع وسيلة الغش على معلم املادة بصورة عاجلة. -ب

الت ثبت  (سئلةؤال/األالفقرات /الس)حيرر حمضر بالغش حيدد في  معلم املادة -ج

 غش الطالب فيها مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن ذل .

الت  ةينظر يف األسئلف  املادة أسئلة مجيع إجابة على الغش وسيلة احتوت اإذ- د

وإذا تعذر ذل  يتم  ، وتكتب يف احملضر وهو يغش  حني ضبط  عنها الطالبجاب أ

 تأجيل البت فيها حلني عرضها على جلنة االختبارات.

 .الغشالطالب على تعهد خطي بعدحم تكرار  يوقعأثناء ذل  -هـ

 .الوقت يسمح بذل  كان ذاإ اختبار  ويستكملللقاعة  يعود الطالب-و

 حتى ال يؤثر ذل  على وقت الطالب.إمتاحم هذ  اإلجراءات بشكل سريع  يراعى-ز

عند  تلغى درجة السؤال أو األسئلة الت ثبت غش  فيها ويعطى صفرًا يف درجت -  

 .ورقة إجابت  تصحيح
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 الثامنالفصل 

 :واملراجعة التصحيح تعليمات 

 كان نإووعدالة  بدقة، يدرسها الت املادة جابةإ وراقأ بتصحيح معلم كل يقوحم .0

وملدير  ،يدرسها الت الصفوم وراقأ معلم كل معلم، فيصحح من كثرأ للمادة

 .املدرسة تكليف معلم  خر مع  يف حال وجود ضرورة قصوى تستدعي ذل 

 وتوقيع املصححني بأمساء كشوم إعداد عن  ينوب من أو املدرسة قائد علىجيب  .3

 .واملدققني واملراجعني

 .اإلجابة لنماذج طبًقا الدرجات تقدير يكون .2

 من اإلجابة أوراق مجيع استالحم من التأكد بعد إال اإلجابة مناذج ظروم فتح مينع .4

 .الطالب

مينــع و ،باملدرســة لــذل  املخصــا املكــان يف بــأول أواًل الطــالب إجابــات أوراق تىصــحح .5

ــدوين ،التامـــة الدقـــة  مراعـــاة مـــع  خارجهـــا التصـــحيح  والتوقيـــع  الصـــريح االســـم  وتـ

 رقم ـا  تـدوينها  بعـد  املسـتحقة  الدرجـة  جبانب إجابة ورقة كل على واملراجع للمصحح

 واضح. بشكل وكتابة

 كما يلي: الواحد للسؤالأكثر من إجابة  بتدوين  قيام الطالب عند يعامل .6

 عليهـا  حيصـل  الـت  الدرجـة  متوسـط  ويؤخذ اإلجابات هذ  تىصحح :املقالية األسئلةأ ـ 

ــن ــات، تلـــ  مـ ــذ وال اإلجابـ ــة تىؤخـ ــت إذا إال الصـــحيحة اإلجابـ ــؤدي كانـ ــا  إىل تـ  جنـ

 . النهائية للمراجعة األوراق إخراج عند الطالب

 املوضوعية: تعتا اإلجابة خاطئة. األسئلةب ــ 

( مـرتو  ) كلمـة  وتـدون  السـؤال  درجـة  حقـل  يف املـرتو   السـؤال  على)×(  إشارة توضع .7

 .الكتابة حقل يف

 .(صفر) السؤال يف الطالب درجة كانت كتابًة إذا صفر() الدرجة حقلي يف يىكتب .8
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 للجنـة  تسـليمها  قبـل  أسود بلوٍن أوليًة مراجعًة وتىراجع ،األمحر باللون األوراق حتصح .4

 املصــــحح اســــم كتابــــة مــــع وراقاأل مجيــــع علــــى )روجعــــت( كلمــــة الرصــــد، وتىكتــــب

 اخلارجي. الظرم على وتوقيعهما ،واملراجع

 املعلـم  قبـل  مـن  ومراجعتها تصحيحها من االنتهاء بعد متسلسلًة اإلجابة أوراق تىسلِّم .01

 املخصصــة الكشــوم علـى  بــالتوقيع يقـوحم  بــدور  الـذي  للمســؤول راجـع  أو صــحح الـذي 

 .اإلجابة أوراق لتسليم

 مع ودققت وروجعت قدرت قد اإلجابات مجيع أن من اإلجابة للتأكد أوراق تفحا .00

 .واملدققني واملراجعني للمصححني صرحية األمساء كتابة

 وذلـــ  يفـــــ  مكانـــات املدرســـةإوفـــق ـــــ  احلديثـــة اإللكرتونيـــة التقنيـــة اســـتخداحم ميكـــن .03

 بشرط أن: والرصد والتصحيح األسئلة إعداد عمليات

 ،الـدليل  هـذا  من الفصل الرابع يف املذكورة والشروط املعايري األسئلة يف تتحقق-أ 

 خالل بها.والتأكد من توفر الشروط، وعدحم اإل ،وعلى إدارة التعليم متابعة ذل 

 ب ـ تكون األجهزة املستخدمة تفي بهذ  الشروط واملعايري.

ج ـ يطبق على التصـحيح اآللـي مـا يطبـق علـى التصـحيح اليـدوي مـن حيـث االلتـزاحم            

 نور. بتعليمات التصحيح واملراجعة والتدقيق والتصدير لنظاحم

د ـ تــدرس عينـة مـن أســئلة كـل مدرسـة مــن قبـل املشـرفني املتــابعني للمدرسـة واختــاذ           

 الالزحم.

ويف حالـة   أعـال ، الـواردة   هـ ـ تلتزحم املدرسة جبميع الضوابط املنظمـة للتصـحيح اآللـي    

 .بهااإلخالل يوقف العمل 

 قبــل مــن اآللــي التصــحيح لضــوابط املدرســة تطبيــق مــن التأكــد مســؤولية تكــون-و

 كـل  ومبشـاركة  املدرسـة  تتبعـ   الـذي  التعلـيم  إدارة /قسم اإلشرام الرتبوي أو مكتـب 

 .املعلومات وتقنية والقبول االختبارات من

 بعـدحم  امليـدان  يف هـم  ممـن  التعليم وإدارات على املعلمني ومنسوبي الوزارة التنبي جيب  .02

 للــــدواعي بــــأي وســــيلة كانــــت إال منهـــا  أجــــزاء أو الطــــالب إجابــــات بتصــــوير القيـــاحم 

أمــاحم اجلهــات  مســؤوًلا بــذل مــن يقــوحم يعــد و ذلــ ،شــاب   ومــا كــالتحقيق الرمسيــة

  الرمسية.
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 التاسعالفصل 

 ورصدها ومعاجلتها الدرجات تقدير وإجراءات تعليمات

 كــــل مقــــرر يف الورقــــة علــــى الــــدرجات تقــــــديرتعــــد درجــــة الطالــــب املنــــتظم أســــاس  .0

 :كالتالي والثاني األول بالدورين دراسي /مستوىفصل

ــة املتوســـطة: -أ   الـــدور يف الفصـــلني مقـــرر يف املكمـــل درجـــات وتقـــدر، درجـــة (21)املرحلـ

درجــة ومــادة ( 35)جنليزيــة مــادة اللغــة اإل، ويســتثنى مــن ذلــ  درجــة( 61) مــن الثــاني

ــتم    ،درجــات( 01( درجــة ومــادة احلاســب اآللــي )   05التفســري ) ضــافة درجــة  إومــن ثــم ي

 اجلزء العملي أو الشفوي.

 ذلــ  املــواد العلميــة ( درجــة ويســتثنى مــن  51ب ـ املرحلــة الثانويــة )النظــاحم الفصــلي(: )      

درجــة ومــادة  (41) جنليزيــة حيــث تقــدر الدرجــة مــن اإل (، واللغــة... فيزيــاء، ،كيميــاء)

 درجة اجلزء العملي أو الشفوي.ضافة إ( درجة، ومن ثم يتم 31احلاسب اآللي )

العلــوحم الطبيعيــة ذلــ  ( درجــة ويســتثنى مــن 51)املرحلــة الثانويــة )نظــاحم املقــررات(:   ج ـ   

 ( درجـة، 31( درجة، احلاسـب اآللـي والبحـث ومصـادر املعلومـات )     41واللغة اإلجنليزية )

 درجة اجلزء العملي أو الشفوي.ضافة إومن ثم يتم 

 الطالـــب درجـــة مــن والكلــي بعـــد التصـــحيح   اجلزئـــي االنتســـاب طالــب  درجـــاتحتــوسل   .3

 لكامـل  درجـة  (011) أو الواحـد،  للفصـل  درجـة ( 51)مـن  هلا املعادلة الدرجة إىل املنتظم

( درجــــة للتفســــري )مــــادة القــــر ن 35واملرحلــــة الثانويــــة )النظــــاحم الفصــــلي( أو ) املقـــرر 

 .يف املرحلة املتوسطة وتفسري (

 الدرجـة  إىل ظماملنـت  الطالـب  درجـة  مـن  والكلـي  اجلزئي االنتساب طالب درجات لحتوس .2

  :هلا للمنتسبني وفق التالي املعادلة

الــت حصــل عليهـــا    الدرجـــة ( درجــة تضــرب  21) مـــن قياســية  الــدرجات  كانــت  ذاإ -

 (.2)على  تقسم ( ثم5) الطالب يف
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الـت حصـل عليهـا الطالـب      الدرجـة  تضـرب  درجـة  (41الورقة من ) درجة كانت ذاإ -

 (.4على) تقسم ثم( 5) يف

 درجـة ( 35ىل )إوحتـول للمنتسـب    درجـة  (05) التفسـري تصـحح الورقـة مـن    مادة يف  -

 ( وجيا الكسر لصاحل الطالب.05)على تقسم  ثم (35) يف الدرجة تضرب

درجـة  ( 31للمتوسط ومـن )  درجات (01مادة احلاسب اآللي تصحح الورقة من )يف  -

 3× للثانوي ثم حتول الدرجة للمنتسبني بضرب درجة الطالب 

املتوسطة  املرحلة يف الفصلني أحد يف الكلي االنتساب إىل حتول الذي الطالبيعامل  .4

 :كالتالي

 نهايــة اختبــار درجــة+  فيــ  انــتظم الــذي الفصــل يف الســنة أعمــال درجــات) لــ  تىحتســب 

   املنتظمني. من كغري ( الفصل

  يف حتويلــها قبــل الكلــي االنتســاب طريــق عــن أدا  الــذي الفصــل اختبــار تىرصــد درجــة 

درجة  لي ا عـن طريـق نظـاحم     (51) إىل الدرجة وحتول ل  الفصل هذا اختبار درجة حقل

 .نور

 الدرجــــة جملمــــوع املخصــــا احلقــــل يف وتىرصــــد الفصــــلني يف الطالــــب درجــــة تىجمــــع 

 للمادة. املكتسبة

 الفصل يف كليًا انتسابًا منتسبا وكان الثاني الفصل يف املنتظم طالبللحتتسب  .5

ــ  الثاني الفصل يف انتظام  حسب درجة (011) من واملواظبة السلو ا درجت األول

 خطة يف توجد ال الت األخرى املواد تعامل وكذل  لي ا ــ  الدرجة مضاعفة يتم

 . الثاني الفصل يف منتسب ا كانإن  حال يف حتذم ذل  وبعكس الكلي، االنتساب

 يف وأكمل ، خر فصل يف كلي ا انتساب ا ومنتسب فصل يف املنتظم طالبلا عاملي .6

 التالي:ك املقرر كامل

 وتىقدر درجات  في  منتظم ا كان الذي الفصل يف السنة أعمال بدرجات ل  يىحتفظ 

 الدرجة حتول ثم درجة،( 61) من املقرر كامل يف الثاني الدور اختبار يف الورقة على

 الكلي للمجموع املخصا احلقل يف وترصد (2) الناتج على قسمي ثم (4) يف بضربها

 للمادة.
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 حقـل  يف/املسـتوى   الفصلني أحد نهاية اختبار يف الغائب طالبلل(غائب) كلمة تدون .7

 ذلـ   جممـوع  حقـل  يف( غائـب ) كلمـة  وتوضـع  ،فيـ   غـاب  الـذي  الفصـل  اختبـار  درجة

 .   فيها مكماًل ويعتا للمادة الكلي اجملموع حقل يف ومثلها الفصل

 عن النقطاعهم أدت قاهرة لظروم تعرضوا الذين نياملنتظم الطالب ةحال دراسة يتم .8

 ةــ نهاي الثاني الفصل الدراسة ــ من بداية من بداية)طويلة  لفرتات املدرسة

ــ املشار إليها يف الفقرة  التعليم إدارة يف الطارئة االختبارات جلنة قبل من( الفصلني

 للوائح وفقا يناسبهم ما وإصدار( من القواعد العامة يف هذا الدليل، 32رقم )

 والرتبوية، وتقدر التعليمية الطالب مصلحة راعييى ومبا احلالة ملقتضى املنظمة، أو

 .احلاالت املذكورة يف الفصل السابع عشر حسب يف الفرتات درجاتهم

 .  الراصد تدخل بدون تلقائي ايف نظاحم نور  السابقة العمليات لحتو  .4

 يوضــح اكشـفً  االختبـارات  بدايـة  قبـل  مادتــ ، ويسـتلم  درجـات  رصـد  معلـم  كـل  يتـوىل  .01

 ثم ،من  ويتأكد الشفوية، واملواد جانبان، هلا الت املواد ودرجات ،السنة أعمال درجات

 .علي   توقيع بعد للجنة املختصة يعيد 

 الفصـــــلية واملشـــــاركات القصـــــرية االهتمـــــاحم باالختبـــــارات معلـــــم كـــــل علـــــى جيـــــب .00

 واملسـاواة  العـدل  مبـدأ  وتطبيـق  ،طالـب  لكـل  فيهـا  املستحقة الدرجات ورصد والواجبات

 .ذل  يف

 بــدرجات امطبوع ــ اكشــًف نــور نظــاحم تقومييــة مــن  فقــرة كــل بعــد معلــم املــادة  يســلم .03

 .وحيتفظ ب  لدي  املعلم علي  يوقع املستمر التقويم ومواد السنة أعمال

 والكشـوم  األوراق مـع  والتعامـل  بهـم  يتعلـق  مـا  بكـل  بأهمية االحتفـاظ  يوج  املعلمون .02

 .الدليل من العشرون الفصل يف ورد ما وفق

 

 ويراجعهـا  ،مباشـرة الطـالب   إجابـات  أوراق مـن  نـور  نظـاحم  يفمادتـ    درجات املعلم يرصد .04

 التصـحيح  جلنـة  إىليسـلم   اإلجابـة، ثـم   ورق مـع  يىرفـق  أولـي  يىطبع كشـف   ثم ،بنفس 

 والتوقيـع  ،املـادة  معلـم  مبشاركة اإلدخال الدرجات وصحةوتدقيق  واملراجعة؛ ملطابقة
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 مـرة  عليـ   والتوقيـع  الكشف وطباعة التعديل يتم اختالم وجود حال ويف ، ذل  على

  .أخرى مع ابقاء الكشف السابق

ــوحم .05 ــدير يقـ ــة مـ ــال يف املدرسـ ــذر حـ ــم تعـ ــا معلـ ــاحم مـ ــ القيـ ــل يأبـ ــف عمـ ــ  مكلـ ــم فيـ  حبكـ

ــاص ــبت االختصـ ــم ف كليـ ــر معلـ ــا خـ ــوحمل ؛خطي ـ ــ  يقـ ــع مبهمتـ ــذ مـ ــ  أخـ ــالعلم توقيعـ  بـ

  .أمكن ما ومشاركت 

 وفـق  معهـا  ويتم التعامـل   من مكاٍن يف األولية والكشوم الطالب إجابات أوراق تىحفظ .06

 الدليل.   من العشرون الفصل يف ورد ما
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 العاشرالفصل 

 النهائية املراجعة قواعد

املراجعـة   درجـات  يقونـة أ خـالل  نور من يف نظاحم النهائية املراجعة بيانات استخراج يتم

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

 بغضالنهائية يف مواد اإلكمال للمراجعة  ت إجاب مجيع أوراقللطالب املكمل رج خت .0

 الدرجات. عن النظر

 ملدرسةا لتتمكن النهائية للمراجعة املكمل بإخراج درجات الطالب يقوحم نظاحم نور  لي ا .3

 اإلجابة هلذ  املواد ومراجعتها.إخراج أوراق  من

 التعديل وعند الطالب، إجابة ورقة على النهائية للمراجعة األخضر القلم يىستعمل .2

 رقم ا اجلديدة الدرجة وتكتب قراءتها تسهل حبيث خفيًفا شطب ا تشطب الدرجة يف

 الطامس أو املمحاة استعمال عدحم مالحظة مع جبانبها، بالتعديل والتوقيع وكتابًة

 .بالدرجات يتعلق ما كل يف األبيض

 العبــارات إحــدى وكشــف املراجعــة النهائيــة   اإلجابــة ورقــة علــى املراجــعاملعلــم  يكتــب .4

 املراجعة(: نتيجة حبسب) التالية

 درجة.........  وزيدت روجعت. 

 درجة.......  ونقصت روجعت. 

 الزيادة. تقبل ومل روجعت 

   .املراجعة يف كشف املراجعة النهائيةيتم رصد الدرجات املستحقة للطالب بعد  .5

 املراجعــة، بــدرجات اخلــاص احلقــل يف املراجعــة بعــد املســتحقة الطالــب درجــات ترصــد .6

 نفـس  تكـرر  زيادتهـا  يـتم  مل ذاإو درجـة، ...وزيـدت  روجعـت  عبـارة  بكتابـة  نـور  نظـاحم  ويقـوحم 

 ومل روجعــت نــور نظــاحم سـيكتب  اخلــاص بــذل  عنــدها احلقـل  يف الســابقة لــ  الدرجـة 

 .الطالب هلذا الثاني الدور درجات لفتح جد ا أساسية اخلطوة وهذ  الزيادة، تقبل

 النهائية للمراجعة ُأخرجت الت األوراق وعدد الطالب أمساء حيوي كشف يىطبع .7

 .         األوراق مع مطابقت  بعد الرصد جلنة يف ب  ويىحتفظ ،مادة لكل
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 دراســـي فصـــل نهايـــة كـــل مســـتوى أو اختبـــار الســـابقة علـــى البنـــود يف ورد مـــا يطبـــق .8

 انتقـــال مراعـــاة واختبـــار مـــواد التعثـــر )النظـــاحم الفصـــلي( مـــع   الثـــاني واختبـــار الـــدور

 الطالـب ملراجعـة   املنتقل منهـا  املدرسة وذل  مبخاطبة ىل أخرىإ مدرسة من الطالب

 .أوراق 

ــع أوراق  .4 ــة   إختضــ ــة النهائيــ ــارات القصــــرية للمراجعــ ــات الطــــالب يف االختبــ ــد  جابــ عنــ

 .احلاجة

 .درجات من يستحق ما على الطالب حصول من التأكد إىل النهائية املراجعة هدمت .01
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 عشرالفصل احلادي 

 :وحفظها وتبليغها االختبارات استخراج نتائج

 :ما يلي نور نظاحم على وتدقيقها ومراجعتها الدرجات رصد من االنتهاء يتم بعد .0

 مــن وتوقيعهــا ختمهــا بعــد املدرســة إدارة يف وحفظهــا ومراجعتهــا املســودات طباعــة 

 .واملدققني املدرسة قائد

 يف النظاحم الدرجات رصد إغالق. 

 املكملني الطالب كشوم استخراج. 

 الثاني الدور اختبار وموعد ،كمالاإل وادإشعار مب الطالب عطاءإ.        

 الدرجات كشوم وتسليم النتيجة إعالن. 

  يلي: ما النتيجة سجالت إعداد عند يىراعى .3

 السجل. غالم على املدونة البيانات اكتمال 

 القبول لبيانات ومطابقتها ،النتيجة سجل بداية يف اإلحصائيات واكتمال وجود. 

 قائـد  مـن  واعتمادهـا  ،الطباعـة  بعـد  تسلسـلها  مـن  والتأكـد  ،السـجل  صـفحات  ترقيم 

 .املدرسة

 عليــ  القــائمني وعلــىأعــال ،  ورد ملــا وفًقــا تلقائيــا الســجالت بطباعــة نــور نظــاحم يقــوحم 

 .الشكل بهذا إعدادات  من التأكد

إلكرتوني ا يف  (راسبــ مكمل ــ  ناجح) نتيجت  على ولي أمر  االطالع أو للطالب ميكن .2

 على حصول  مكانيةإ مع بها زود الت السر وكلمة املستخدحم اسم طريق عننظاحم نور

 .الثاني الدور يف االختبار موعد بها موضح ا كمالاإل إشعار مواد من نسخة

مبلفــ  موقع ــا   األصــل حفــظ مــع الــدرجات كشــف مــن صــورًة النــاجح الطالــب يىســلم .4

 حمتوي ـا  ملفـ   مع الكشف أصل ل  فيىسلَّم الثانوي الثالث الصف طالب أما ،وخمتوم ا

الطالــب الــذي مت حجــز وثيقتــ  لســبب مــالي مــن   ماعــداالســابقة  وثائقــ  أصــول علــى

ن كـان احلجـز لسـبب  خـر     إو منهـا، قبل مدرسة أهلية فيلزحم بإحضار خمالصة ماليـة  

  دارة التعليم.إمن خطاب ا  فيحضر
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 .وثائقهم على للطالب شخصية صورة أي عدحم وضعراعى ي .5

 علــى باالســتالحم ويىوقــع إكمالــ ، مبــواد الرمســي اإلشــعار أصــل املكمــل الطالــب يىســلم .6

   .احلاجة عند إليها للرجوع ملف  وحتفظ يف اإلشعار صورة

 مـن  رالدرجات( فيحضـ كشف –)اإلشعار  احلضور الستالحممن  الطالب يتمكن مل إذا .7

 التثبـت   تسـليم  قبـل  جيبو  ،الستالم احلضور من بالتوكيل أو أقارب  من  عن ينوب

هويتـ ،   وتـاري   وكذل  رقـم  هاتف  ورقم وعنوان  امس  وتدوين املستلم شخصية من

 اهلوية. من صورة إرفاق تسليم معال سجل يف االستالحم يؤرخويوقع  ثم

إال لضرورة قصوى  هاتفي ا أو شفوي ا إكمال  مواد أو بنتيجت  طالب أي تبلي  مينع .8

 .رمسية كنتيجة عليها يعتمد املدرسة وال قائدتوضح ل

)الفصــل الثــاني للمرحلــة املتوســطة ــــ   نتــائج إعــالن بعــد الثــاني االســتعداد للــدور يــتم .4

بتوجيـ  اللجـان    االختبـارات  جلنـة  تقـوحم  حيـث  ونهاية كل مستوى للمرحلة الثانوية(

وتعليمـات   أسـئلة  مـن  الثـاني  الـدور  باختبـار  يتعلـق  مـا  كافـة  املختصة بإعداد وجتهيز

 اختبـار  موعـد  حلـني   مـن  يف مكـانٍ  وتىحفـظ  ذل ، إىل وبطاقات وماوجداول  ومواعيد

 .الثاني الدور

 يوضـح يف املرحلـة املتوسـطة    إكمـاهلم  ومواد املكملني بأمساء بيانات ثالثة إعداد يتم .01

 :املختلفة اإلكمال حاالت فيها

 األول الدراسي الفصل مقرر يف مكملون طالب. 

 الثاني الدراسي الفصل مقرر يف مكملون طالب. 

 املقرر كامل يف مكملون طالب. 

( ومـــواد الفصـــلي النظـــاحم) الثـــانوي طـــالب التعلـــيممـــن املكملـــني بأمســـاء تعــد قـــوائم   .00

يف كــل مســتوى ومواعيــد اختبــارهم مبــا يتفــق مــع اختبــارات الــدور الثــاني   إكمــاهلم 

 الفصلي(.النظاحم /التقويم يف التعليم الثانوي )الئحة الدراسة و

 مـع  (00، 01)الفقـرتني   يف ورد مـا  وفـق  الثـاني  الـدور  اختبـارات  جلان الطالب على يىوزع .03

 أي لتالفــي  الطـالب  علـى  األوراق وتوزيـع  األسئلة ظروم فتح عند التامة الدقة حتري

 . حين  يف لبٍس
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 بعـد  خارجهـا  أو املدينـة  داخـل  أخرى إىل مدرسة حسب رغبت  من املكمل ينقل الطالب .02

 .مبدرست  الثاني الدور اختبار تأدية

 الـدور  نتيجـة  إعـالن  املرحلة املتوسطة بعـد للمدرسة يف  النهائية سجالت النتيجة تىعد .04

 كالتالي: وتدون الثاني

 ثـم  كلي ـا،  املنتسبني ثم املنتظمني، األول الدور يف الناجحني الطالب ودرجات أمساء 

 الرسوب. مواد يف املنتسبني

  كلي ــا، املنتسـبني  ثــم الثـاني املنـتظمني،   الــدور يف النـاجحني  الطــالب ودرجـات  أمسـاء 

 الرسوب. مواد يف املنتسبني ثم

 املنتسـبون  ويلـيهم  كلي ـا،  املنتسـبني  ثـم  املنـتظمني،  الراسـبني  الطالب ودرجات أمساء 

 .الرسوب مواد يف

تعد سجالت النتيجة يف املرحلة الثانويـة )النظـاحم الفصـلي( بنهايـة املسـتوى الدراسـي        .05

 والسنة الدراسية كالتالي:

 املنـــتظمني ثـــم املنتســـبني، ثـــم   ....الطـــالب النـــاجحني يف املســـتوى ودرجـــات أمســـاء

 الطالب املكملني يف الدور األول )املستوى ...(.

 الطالب الناجحني يف الدور الثاني املنـتظمني، ثـم املنتسـبني كلي ـا،      ودرجات أمساء

 الطالب املكملني يف الدور الثاني )املستوى ...(. ثم

  ثــم املعيــدين   الطــالب النــاجحني يف الفصــل الصــيفي املنــتظمني،       ودرجــات  أمســاء

 .للدراسة يف املستويني

 بدايــة العــاحم( املنــتظمني، ثــم )الطــالب النــاجحني يف اختبــار التعثــر  ودرجــات أمســاء

 بداية العاحم(.)املنتسبني كلي ا، ثم الطالب املكملني يف اختبار التعثر 

سجالت النتائج يف املرحلة الثانوية لنظاحم املقررات بنهاية كل فصـل دراسـي لكـل     عدتى .06

  ة.بشع

 ورقي ـا  املدرسـة  يف حتفـظ ( ومبيضة مسودة) ورقيتني نسختني من املدرسة سجالتتىعد  .07

 .            وإلكرتوني ا
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 احملافظـة  وعلـــي   املدرسـة،  قائـد  دائمـة عنـد   )املبيضـات( عــــهدةً   سجالت النتـائج  تىعتا .08

  . املدرسة يف خيلف  الذي قائدال إىل كعهدة انتقال  حال يف وتسليمها عليها،

   .النتائج إشكالية ختا كل إدارة /قسم االختبارات يف بالتنسيق مع تقوحم املدرسة .04

 .تلفها إىل يؤدي ملا تعريضها وعدحم ومناسبة،  منة أماكن يف سجالت النتائج حتفظ .31

 الثـانوي  الثالـث  الصف ماعدا املدرسة قبل وتوقيعها من الدرجات كشوم طباعة تتم .30

 .يناسبها وفق ما ذل  تنظيم حمافظة قة أومنط إلدارة التعليم بكل فيرت 

ــة     .33 ــهادات املخطوطـ ــة الشـ ــف طباعـ ــل  توقـ ــع املراحـ ــدرجات   يف مجيـ ــوم الـ ــى بكشـ ويكتفـ

 املعتمدة.

ــوحم .32 ــة دارةاإل تقــ ــارات العامــ ــول لالختبــ ــالوزارة والقبــ ــيق بــ ــع بالتنســ ــيم إدارات مــ  التعلــ

 املـدارس  جلميـع  هــ 0423 عـاحم  قبـل  مـا  القدميـة  النتـائج  بتجميع)االختبارات والقبول( 

 بيانات. قاعدة يف مبوبة
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 عشر الفصل الثاني

 النتائج واعتمادها تدقيق

 بيانـــات وتـــدقيق مبراجعـــة وذلـــ  ؛الدراســـي العـــاحم مـــن بدايـــة التـــدقيق عمليـــة تبـــدأ .0

 يف مســجل هــو مبــا اجلــواز أو والبيانــات باهلويــة األمســاء مطابقــة طريــق عــن الطــالب

 وإىل مـــن حمـــول طالـــب لكـــل اإللكرتونـــي النقـــل متطلبـــات إنهـــاء وســـرعة ،نـــور نظـــاحم

 .أخرى منطقة املدرسة، أو

 والثـاني  األول الفصل اختبارات بعد املدرسة داخل نتيجتها بتدقيق كل مدرسة تقوحم .3

 . الثاني والدور

 بــاللغتني أمسـائهم  وصــحة وبيانـاتهم  الطــالب أمسـاء  مبطابقــة النتيجـة  تــدقيق يبـدأ   .2

  التصحيح واملراجعة. جلنة طريق عن جنليزيةواإل العربية

ــ  درجــات بتــدقيق معلــم كــل يقــوحم .4 ـــ     ســجل يف الطــالب لكــل مادت ـــ املســودة ـ النتيجــة ـ

 علـــى معلـــم كـــل ويوقـــع ،صـــحيحة غـــري درجـــات رصـــد وعـــدحم صـــحتها مـــن للتأكـــد

 دققـــت) عبـــارة وتكتـــب ،األخـــرية الصـــفحة علـــى صـــحتها مـــن التأكـــد بعـــد النتيجـــة

 .والتاري  والتوقيعصرحًيا  االسم كتابة مع ...(   قبل من ....مادة

 أخــرى ــــ املبيضـة ــــ معتمــدة بعــد  نسـخة  عمــل املدرســة، ويــتم قائـد  مــن املســودات تىعتمـد  .5

 عهــدًة وتكــون رمســي، كســجل الغــائبني واختبــارات االختبــارات أعمــال مجيــع انتهــاء

  . من مكاٍن وتىحفظ يف علي 

 درجـة  (011) من النهائية ودرجات  وبيانات  الطالب اسم في  مبني املبيضة سجل كوني .6

الطالـب   نتيجـة   فيـ  فيـبني  االبتدائية املدارس سجالت التفصيلية، أما الدرجات بدون

 .تفصيالت بدون فقط والبيانات، واالنتقال االسم
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 عشر الفصل الثالث

 النتائج إعالن بعد الطالب أوراق مراجعة

 :للتالي وفًقا ذل  يرغب ملن النتائج إعالن بعد اإلجابة أوراق مراجعة تكون

 عن تزيد ال مدة خالل املدرسة قائد إىل املراجعة بطلب أمر  ولي أو الطالب يتقدحم .0

 نتيجة وتسلم (،4)ملحق رقم / الغرحت هلذا يعد منوذج وفق النتائج خروج من أسبوع

  .مبدة ال تزيد عن يوحم واحد من تقدمي  الطلب النموذج بنفس مراأل لولي املراجعة

 التعليم ملكتب املدرسة قبل من إجابت  أوراق مراجعة ت بنتيج يقتنع مل يتقدحم من .3

 من يومني خالل( لي إ املشار النموذج) ب  امرفًق املراجعة بطلب املدرسة ل  التابعة

 .تسلم 

 . مالي التزاحم أي عليها وال يرتتب الرمسي الدواحم وقت املراجعة تكون .2

 وتىسحب ،السجالت مجيع نظاحم نور ويف يف املراجعة نتيجة الطالب بعد يتم تعديل .4

 .التعديل بعد بنتيجت  جديدة وثيقة ل  وتىطبعالسابقة،  الوثيقة

 تقرير ا التعليم مكتب يرفع االختبارات تعليمات تطبيق يف تهاون وجود يتبني عندما .5

              .النظامية اإلجراءات وتىتخذ املراجعة، نتيجة عن التعليم ملدير

 تبني ذاإ أكثر أو مادة جابةإ ألوراق مراجعة جراءإ املختصة التعليمية للجهة ميكن .6

 مكلفة جلنة عا وذل  ،مثبت  منطقية بشواهد عامة شكوى أو ،الش  يثري ما هلم

 .مدير التعليم قبل من

  



51 
 

 عشر الفصل الرابع

 والغائبني األعذار ذوي اختبار

 .بعذر املتغيبني الطالب الختبار احملددة الفرتة انتهاء بعد طالب أي مينع اختبار .0

 :بعذر الغائبني اختبارات مواعيد .3

 اختبـار  عـن  تغيـب  الثـاني ملـن   الدراسـي  الفصل بداية من األولني األسبوعني خالل- أ

 املتوسطة. للمرحلة ولاأل الدراسي الفصل

 للمرحلـة  الثـاني  الدراسـي  الفصـل  اختبـار  عـن  تغيـب  اختبار الدور الثـاني ملـن   مع- ب

 املتوسطة.

 اختبـار  عـن  تغيـب  ملـن  التـالي  الدراسـي  العـاحم  بدايـة  مـن  ولـني األ األسـبوعني  خالل- ج

 .الثاني الدور

ــائبني عـــن االختبار ا- د ـــ يف لطـــالب الغـ ــ  ــ ـــ بعـــذر أو بدونـ ــة املرحلـــة ــ ــاحم) الثانويـ  النظـ

 .التعثر اختبارات موعد يف أو الثاني، الدور خيتاون يف الفصلي(

 املتغيـبني  للطـالب  البديلـة  لالختبـارات  منظمـة  جـداول  إعداد املدرسة إدارة علىجيب   .2

 . هلا احملددة املواعيد حسب بعذر

 : يلي ما املقبولة األعذار من يعتا .4

ـــية بتقـــارير يثبــت الــذي الطالــب :أواًل ـــتمدة طبـ ـــروف  أن معـ ـــية ظـ ـــت  املــرضـ  مــن منعـ

 .وجيزة بفرتة انعقادها قبل انعقادها، أو فرتة أثناء بعضها أو االختـبارات مجـيع تأدية

 القرابـة  صلة تكون حبيث املستشفى يف املنوحم عائلت  أفراد ألحد املرافق الطالب :ثاني ا

 املعتمــد الطـ   التقريــر مبوجـب ( .... زوج ابــن، جـد،  أخ، أحم، )أب، األوىل الدرجــة مـن  بـ  

 .خارجها أو البالد داخل من كان سواء

 بفـرتة  انعقادها قبل أو ،االختبارات أثناء عائلت  أفراد أحد يىتوفى الذي الطالب :ثالث ا

 .األوىل الدرجة من ب  قرابت  صلة تكون حبيث وجيزة

 ،مـروري  حـادي  بسـبب  األمنيـة  اجلهـات  قبل من للتعطيل يتعرحت الذي الطالب: رابع ا

 .األمنية اجلهات من رمسي خبطاب ذل  إثبات بعد شابه  ما أو
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 التوجيـ   جلنـة  قائـد املدرسـة أو   قـدرها ي الـت  االستثنائية أو املرضية احلاالت: خامس ا

 .باملدرسة واإلرشاد

 األعذار من كان إن ويىقبل باملدرسة، واإلرشاد التوجي  جلنة قبل من العذر دراسة يتم .5

 العـــذر وجاهـــة مـــدى اللجنـــة فتقـــرر منهـــا يكـــن مل وإذا ،(4)رقـــم  الفقـــرة يف املـــذكورة

 .البديل االختبار الطالب لدخول

 دخولــ  بعــدحم االختبــار قبــل صــحي ظــرم مــن يعــانون ملــن املناســبة االستشــارة تقــديم .6

 وحتمـل  أدائـ   علـى  قـدرتهم  مـن  متأكـدين  يكونـوا  مل مـا  بعذر الغائبني ملوعد وتأجيل 

 .ذل  ةمسؤولي

 الـــذي بــأن  للطـــالب التوضــيح  االختبــارات  علـــى والقــائمني  املدرســة  قائـــد علــى  جيــب  .7

 .الثاني الدور يف إال إعادت  ل  حيق ال االختبار يدخل

 لـذل   املتوسـطة  املرحلـة  يف للطالـب  األخـرية  الفرصـة  هو الثاني الدور اختبار يعتا 

 . العاحم بداية مع الختبار  الفرصة فيمنح الغياب حالة يف إال العاحم

 :وفق التالي الثاني الدور عن تغيب وأ عذر  يقبل مل الطالب الذييعامل  .8

 بدون  أو بعذر األول الدور اختبار عن تغيب الذي-املراحل مجيعيف - الطالب ــ أ

 .الثاني الدور يف ويىختا مكماًل يعتا

 الدراسي الفصل اختبار دخول عن تغيب والذي ــ املتوسطة املرحلة يف ــ الطالب ــ ب

 من يتمكن ومل مقبول بعذر تغيب مقبول، أو عذر بدون كليهما أو الثاني أو األول

 وعلي  األول الدور يف مكماًل يعتا للفصل الدراسي األول بعذر الغائبني اختبار دخول

 الت للمواد املقرر كامل يف أو الدراسي الفصل مقرر يف الثاني الدور الختبار التقدحم

 . وضع  حسب عنها تغيب

 اختبار دخول عن تغيب والذي ــ( الفصلي النظاحم) الثانوية املرحلة يف ــ الطالب ــ ج

 دخول من يتمكن مل ذاإو الثاني الدور الختبار ويتقدحم كمكمل املستوى يعامل نهاية

 العاحم بداية مع التعثر مواد الختبار التقدحم وعلي  متعثر ا الثاني، يعتا الدور اختبار

 .التالي الدراسي
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 عشرالفصل اخلامس 

 باملدرسة االختبارات من أداء ظروفهم الذين منعتهم الطالب حاالت معاجلة

( املعلمني من اثنني)مكونة من  جلنة املدرسة تشكل يف السجن املوقوم الطالب .0

 ولي من خطاب مبوجب االختبار تأدية يف ورغبت  وضع ، من التأكد بعد الختبار 

 .أمر 

 من القادحم املنطقة، أو خارج من وهو /اإلصالحيةالسجن املوقوم يف الطالب .3

 التعليم إدارة تقوحم معني، لظرم العودة من يتمكن ومل باخلارج سعودية مدرسة

 الختبار  سكن  أو إيقاف ، مقر من القريبة مدارسها إلحدى بالتوجي  فيها املوجود

 ترسل ثم ومن، ومعلومات  حالت  من والتأكد األصلية مدرست  مع التنسيق بعد

 . رمسي ا هلم نتيجت 

 فرتة خالل يقافهمإ يتم الذين الطالب ختتا صالحياتاإل يف املوجودة املدارس  .2

 ليهاإ ملفاتهم تنقل األصلية، أو ملدارسهم نتائجهم ترسل ثم ومن االختبارات انعقاد

 مدرسة قائد مسؤولية من ذل  يف التنسيق ويعتا ،سيستمر إيقافهم كان نإ

 .اإلصالحية السجن/

مع   يتخذ الكتابة عن ــ مؤقتة ــ تعوق  صحية لظروم يتعرحت الذي الطالب .4

 :اآلتي

 يف احلرص توخي مع املدرسة قائد حيدد ) املدرسة منسوبي أحد إجابت  أ ــ يكتب

 .حبيث ال يكون معلم املادة أو قريب للطالب( االختيار

 املناسب التعليمية اختاذ اإلجراءللمعلم بالتنسيق مع وكيل الشؤون  ــ يرت  ب

    االختبار. ونوع املادة طبيعة وحسب حلالت 

 ورقة على التحفظ يتم االختبار أثناء صحي لعارحت يتعرحت الذي الطالب .5

 االختبارات ويعرحت على جلنة القاعة،وتدوين حمضر يوقع من مالحظي  إجابت ،

 ةــمصلح يـــيراع مبا  ـــتستدعي ماحسب  ةــــاحلال مع العاجل ليتم التعامل باملدرسة؛

 : باختبار  إما والرتبوية التعليمية الطالب 
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  .يف املوعد احملدد الختبارات الغائبنيــ أ 

 االختبار. يوحم نفس يف ظرف  يزول عندما االختبار إلكمال الفرصة يعطى أو-ب

 ــ ويف حال استدعت حالت  اخلروج من املدرسة لتلقـي العـالج والعـودة يف نفـس اليـوحم       ج

 .  املدرسيفيختا بأسئلة جديدة بديلة بشرط أن يكون ذل  يف وقت الدواحم 

 خالل احلضور من متنع  قاهرة أسرية أو مرضية لظروم يتعرحت الذي الطالب .6

 وضع  بدراسة باملدرسة واإلرشاد التوجي  جلنة تقوحم( السنة أعمال) الدراسي الفصل

 الفصل نهاية اختبارات ألداء الفرصة مينح ثم ظروف ، ومن من بالتفصيل، والتأكد

 التنفيذية القواعد يف ورد ما مراعاة مع مدرست  يف منتسب كطالب الدراسي

  .الطالب تقويم الئحة من الكلي لالنتساب

الظروم الطارئة الت تتسبب يف  تقديرمبوافقة خطية من   التعليم ملدير يرت  .7

وتستلزحم  شاب  وما السيول بسبب االختبارات أياحمللطالب  ماعيةاجل غيابال حاالت

 أمكن إذا التالي األسبوع إىل الغياب أياحم مواد اختبار يؤجل حبيث اختبارهم،تأجيل 

     .البديل االختبار موعد إىل يؤجل أو ذل ،

 مع التعامل سرعة تتطلب والت أو املزمنة الطارئة املرضية الظروم الطالب ذوي .8

 : يراعى ما يلي حاالتهم

 يف اختباراتهم جترى لالختبار احلضور من الصحية ظروف  متنع  الطالب الذيأواًل: 

 :التالية اإلجراءات حسب تنوميهم مقرات

( املعلمني من اثنني)مكونة من  جلنة املدرسة ل  تشكل باملستشفى: الطالب املنوحم أ ــ

 من موافقة خطاب مبوجب االختبار تأدية يف ورغبت  وضع  من التأكد بعد الختبار 

 .أمر  ولي

 املوجود التعليم إدارة تقوحم املنطقة: خارج من وهو املستشفى يف الطالب املنوحمــ  ب

 م نِيِلمىع  من جلنة بتشكيل تنومي  مقر من القريبة مدارسها إلحدى بالتوجي  فيها

 حالت  من والتأكد يتبعها الت التعليمية اإلدارة مع التنسيق بعد الختبار 

 .هلم رمسي ا نتيجت  ترسل ثم ومعلومات ، ومن
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 عديةم أو شديدة رضيةم لظروم املنزل يف الطويلة اإلقامة ذوي الطالب منثانيًا: 

 وحاالتهم للخطر اخلروج املنزل، ويعرضهم يف مستمرة متابعة إىل حباجة هم ومن

 فيتم أخرى، لظروم حاالت من حكمها يف ما أو املستشفيات، إحدى إشرام حتت

 :التالي

 إذا سكن  من القريبة املدرسة من أو الطالب هلا التابع املدرسة من جلنة تشكيلأ ــ 

 .إقامت  مكان يف الختبار  املنطقة خارج من كان

 ووجود إخوت ، أحد أو الطالب والد وجود املنزل يف االختبار جلنة حلضور يشرتط ب ــ

 إدارة من أعضاء الرمسي( بوجود اإلثبات حسب) أخواتها إحدى أو الطالبة والدة

 .التعليم بإدارة األمن

 زوال حتى اختبارات  تعلق االختبار إجراء من الطالب حالة تعذر حال يف-ج 

 .العارحت

 .الطالب حالة مع االختبار مواد وعدد التقويم أساليب تتناسب أن يراعى .4

 ظروم لديهم الذين والطالبات للطالب املناسبة املدرسية البيئة تهيئة يتم .01

 ييسر حاالتهم، وما يناسب ما وغريها، ومراعاة اإلصابات مثل طارئة ، أوصحية

 .االختبارات الدراسي، وأثناء العاحم خالل املدرسة داخل حركتهم
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 الفصل السادس عشر

 التعليم من اخلارج واحملولني بني أنظمة القادمنيمعاجلة أوضاع الطالب 

 سـعودية  غـري  مـدارس  يف األول الدراسـي  بالفصـل  اخلارج يف درسوا الذين الطالب- 0

ــة ــة( أو )عربيـــ ــة يف أو أجنبيـــ ــعودية مدرســـ ــق ال ســـ ــة تىطبِّـــ ــية اخلطـــ ــة الدراســـ  وأنظمـــ

 معـاملتهم  يـتم  الثـاني،  بالفصـل  رمسـي  قبـول  هلـم  وصدر باململكة، املطبقة االختبارات

 :هـ كالتالي07/5/0426وتاري   260118342التعميم رقم  ما نا علي  وفق

 ل  وحتتسب الدراسي، العاحم من اخلارج منتصف القادحم الطالب ــ يتم قبول وثائق أواًل

بغض عن الفصل الدراسي األول كاماًل  باملعادلة جناح ا اخلارج يف دراست  نتيجة

 يف يدرس  فيما النهائي النجا  ويكون ،الدراسيةالنظر عن حمصلة درجات املواد 

 .الثاني الدراسي الفصل

يتم إجراء املعادلة مستوفية للشروط املوضحة أدنا  وترصد يف نظاحم نور  ــ ثاني ا

حبيث حتتسب درجات الفصل  لفصل الدراسي األول وتعاجل تقني اكلمة )معادلة( ل

 درجة. (011)الثاني من 

 من للقادحم ولالدراسي األ الفصل وثيقة لقبول التالية الشروط ــ جيب توافر ثالث ا

 :يف الفصل الدراسي الثاني منتظم ا الدراسة إكمال لغرحت اخلارج

 الثقايف امللحق من التعليمية، ومصدقةمن اجلهة  معتمدة الوثيقة أصل .0

يف حالة عدحم  السعودية السفارة الوثيقة، أو من  الصادرة البلد يف السعودي

 .ملحقية ثقافيةوجود 

 .العربية غري أخرى بلغة صادرة كانت إذا للوثيقة معتمدة ترمجة .3

يف لسلم التعليمي ل اوفًقومن   ان يكون ناجح أرفاق وثيقة الصف السابق على إ .2

  واملعادالت. القبول اململكة، وشروط

 وأنالدراسة  بلد يف واإلقامة باالنتظاحم متت دراست  قد معتمدة بأن إرفاق إفادة .4

الفصلية مل تكن وثيقت   ذاإ دراسية (أسابيع 01) عن يقل ماال أمت قد الطالب

 .دول خيتلف نظاحم الفصول الدراسية بهاقدحم من  مكتملة، أوالت تقدحم بها 
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الدراسة يف  أو ،االنتساببنظاحم  الدراسة ال تكون االنتظاحم يف الدراسة حبيث .5

تدريبية، أو دورات  أوبعد، عن الدراسة أو  ،ختصصات مهنية وما يف حكمها

 اللغات.معاهد 

  ،املعادلة من هلدما هو والثانوية املتوسطة املرحلتني صفوم يف الدراسة إكمال .6

 .وظيفي ا بها يعتد وال

 املعادلة. لتتم الشروط مجيع توافر وجوب .7

 )املرفق(. املدرسة قبل املوحد من تعبئة النموذج .8

حم مل يستوم الشروط السابقة يف النظاحم ويلز ال تعادل وثيقة الطالب الذي ــ رابع ا

 كمنتسب(. )ول /أو املستوى الدراسي باختبار مواد الفصل الدراسي األ

ــ  يف املرحلة املتوسطةــ  عيد الطالب الذي جترى ل  معادلة للفصل األوليى ــ خامس ا 

 مقرر الفصل الثاني فقط. يف ويكمل يف أي مادة خالل الفصل الثاني 

 شروط استيفاء فبعد تراكمية، الثانوية بصورة املرحلةيف  املعدالت حتتسب ــ سادس ا

 املستوى وحتديد التعليم، بإدارة والقبول االختبارات إدارة من وثيقت  قبول

 الذي ىمن املستو اعتبار ا الرتاكمي املعدل احتساب يبدأ في ، يلتحق الذي

 : ويعامل كالتالي الطالب في  التحق

 ول: الدراسي األ استوفى شروط قبول وثيقت  للفصلــ من  0 

 ويكتفى األول املستوى ل  يعادل الثاني املستوى بداية الطالب يف كان إذاــ  أ 

 ااعتبار  الرتاكمي معدل  احتساب األول، ويبدأ املستوى ملواد( معادلة) بكلمة

 %.35 نسبت  ما الثاني من املستوى
 

 والثاني األول املستوى ل  يعادل الرابع املستوى بداية يف الطالب كان إذاــ  ب

 احتساب املستويات، ويبدأ تل  مواد جلميع( معادلة) بكلمة والثالث، ويكتفى

توزع نسبة املستويني األول  حبيث الرابع املستوى من اعتبار ا الرتاكمي معدل 

% 03,5نسبت  ) ما الرابع للمستوى والثاني على املستويات القادمة فيخصا

 %(.53,5%=41%+03,5%( وللمستويني اخلامس والسادس )47,5=25+
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 والثاني األول املستوى ل  يعادل السادس املستوى بداية يف الطالب كان إذاــ  ج

 ويلزحم ،املستويات تل  مواد جلميع( معادلة) بكلمة ويكتفى والرابع، والثالث

 من اعتبار ا الرتاكمي معدل  احتساب ويبدأ اخلامس، املستوى مواد باختبار

 (.دراسي مستوى لكل% 51)  اخلامس املستوى

 :األول الدراسي للفصل شهادت  قبول شروط يستوِم ــ من مل 3 

 الثاني باملستوى يلتحق الثانوية املرحلة من الصف األول يف الطالب كان ذاإــ  أ

الدور  يف الطالب فيها خيتا ،تعثر كمال/مواد إ ولاأل املستوى مواد وتعتا

 درجة.( 011) من التالي الدراسي العاحم بداية إن أمكن  ذل  أو مع الثاني

 مواد وتعتا الرابع باملستوى يلتحق األول الصف على حاصاًل الطالب كان ذاإــ  ب

مكن  أ فيها الطالب يف الدور الثاني إن خيتا تعثر،كمال/ إمواد  الثالث املستوى

درجة وحتتسب ل  النسبة ( 011) من التالي الدراسي العاحم بدايةأو مع  ذل 

 ب(.ــ 0كما يف )

 يف ورد كما معاملت  يتم الثانوي، الثاني الصف على الطالب حاصاًل كان ذاإــ  ج

 (.جــ 0) رقم السابقة الفقرة
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يكون احتساب الدرجات والنسبة املئوية والت سيتم برجمتها يف نظاحم نور  ــ اسابع  

 التالي:حسب اجلدول 

 

 فيها تىطبق اململكة خارج سعودية وأكادمييات مدارس يف امللتحقون الطالب.  3

 الفصليف  قبوهلم ومت ،باململكة املطبقة االختبارات وأنظمة الدراسية اخلطة

 أن  باململكة مقرر هو ما مع الدراسية موادهم مطابقة بعد وتبني الثاني، الدراسي

 موعد يف دخوهلا من الطالب يىمكَّن الطالب؛ فيها يىختا مل دراسية مادة توجد

 فيها فيمنح وإال رغب، ذاللمرحلة املتوسطة إ األول الدراسي للفصل البديل االختبار

 الثاني. الدراسي الفصل يف علي  يتحصل ملا مكافئة درجة

 الصف

 الدراسي

 لفصل /ا   

 املستوى 

 الفصل / املستوى
 احتساب 

 النسبة املئوية

 الرتاكمي( )املعدل
 أعمال 

 السنة
 اجملموع االختبار

             الصف األول 

 حتى

 الصف الثالث متوسط

لفصل الدراسي ا 

 األول
 الفصل الدراسي الثاني

 % للفصل الثاني011

    51 21 31 )معادلة(

 األولالصف 

 الثانوي

 املستوى الثاني ولاملستوى األ
 الثاني % للمستوى35

 011 51 51 )معادلة(

 الثانيالصف 

 ثانويال

 الرابع % للمستوى47,5 املستوى الرابع املستوى الثالث

   % للمستويني53,5

 اخلامس والسادس 
 011 51 51 )معادلة(

 الصف

 الثالث

 ثانويال

 املستوى السادس املستوى اخلامس

011% 

 % لكل مستوى(51)

وخيتا  ال تعادل

يف مواد  الطالب

املستوى اخلامس 

 كاملة

51 51 011 
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يعامل وفًقا ملا  الفصلي(-)املقرراتبني نظامي التعليم الثانوياحملول ــ الطالب  2

بني النظاحم الفصلي للتعليم الثانوي ونظاحم  املعادالت، واالنتقالورد يف الئحة 

 هـ.07/5/0426وتاري   260117447املقررات رقم 
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 رعشالسابع الفصل 

 ع معاجلة حاالت االنقطا
 

باتباع  املدرسةيف رشاد تقوحم جلنة التوجي  واإل متكرر،أو  عند وجود حالة انقطاع عاحم .0

 :ما يلي

 .(واملواظبة السلو  قواعد) املواظبة أحكاحم يف ورد ما تطبيق ــ أ

 استيفاء بعد عدم  من العذر وجاهة مدى حتديد مع الطالب وضع دراسة ــ ب

 .لذل  الالزمة ثباتاتاإل

 باالنتظاحم. علي  تعهد أمر ، وأخذ ولي مع الطالب متابعة ــ ج

 .الضرورة عند التعليم مكتب/ والقبول االختبارات مع التنسيق ــ د

 تناسب الت للحالة الطالب توجي  يف احماهل هاورد رشادواإل لتوجي لجنة ال ــ هـ

 العاحم يبدأ أن االنقطاع متكرر أو املنقطع للطالب املناسب اخليار يكون فقد ،وضع 

 احملدد. اإلجراء من بداًل التالي الدراسي

يف  انتظام  لفرتة االنقطاع بناء  على واملواظبة السلو  درجات للطالب تقدر-و

 .الفرتة الالحقة لالنقطاع

،  ينجح يف بعض املوادومل (  يف النظاحم الفصلي 5،2،0) الطالب الذي درس املستوى  .3

الصيفي يف التسجيل يف الفصل ، يعطى فرصة   التالي ل ثم انقطع عن املستوى 

، فإذا مل ينجح أو مل  إذا رغب يف ذل (6،4،3مواد املستوى ) مواد اإلكمال وبعض 

 . يرغب بدخول الفصل الصيفي فإن  يعيد تسجيل  يف النظاحم )يعيد السنة(

 أعلى كحد متتالني دراسيني مستويني ملدة الفصلي النظاحم يف املنقطع الطالب .2

 املستوى درس طالب: مثال من  انقطع الذي باملستوى دراست  مواصلة من نميكَّ

 من نميكَّ فإن  الرابع للمستوى وحضر والثالث الثاني املستويني عن وانقطع األول

 .التالي العاحم من الثاني الفصل بداية مع حضور  عند الثاني املستوى يف االنتظاحم

 (بنات/بنني) والقبول لالختبارات العامة إلدارةل رمسي ا حاالت من يستجدرفع ما ي .4

  .لتقوحم مبعاجلتها

 الثاني الفصل يف أهلية مبدرسة االلتحاق يرغب ملن االنقطاع حاالت بعضل معاجلة .5

 الفصل نهاية الطالب خيتا ميكن أن التعليم دارةإ من واملوافقة الدراسة وبعد

 ومن حكومية مدرسة يف (011/ 51) من منتسب كطالب املستوى أو األول الدراسي

 .هلا املنتقل األهلية للمدرسة درجات  تنقل ثم
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 .الراسبيعامل الطالب املنقطع عاحم دراسي كامل معاملة الطالب  .6

وقد  اجلدولني يف ليهاإ املشار احلاالت إحدى على وضع الطالب بالقياس معاجلة .7

 الطالب مصلحة يف ينظر أكثر من إجراء حسب احلالة ــ حبيثيطبق علي  

 :والرتبوية التعليمية

 :يلي ملا وفقًا االبتدائية املرحلة : معاجلة حاالت انقطاع طالب أواًل

 ورد وما لظروف  وفقا باملدرسة واإلرشاد التوجي  جلنة قبل من الطالب وضع دراسة ــ0

، خاصة أن املرحلة االبتدائية تأسيسية (واملواظبة السلو  قواعد) املواظبة أحكاحم يف

 وفقدان  لبعض املهارات سيؤثر علي  مستقباًل.

 باالنتظاحم. علي  تعهد وأخذ أمر  ولي مع الطالب متابعة ــ 3

 .الضرورة عند التعليم مكتب/ والقبول االختبارات مع التنسيق ــ 2

 يكون فقد ،وضع  تناسب الت للحالة الطالب توجي  يف هاحم دور واإلرشاد للتوجي  ــ 4

 بداًل التالي الدراسي العاحم يبدأ أن االنقطاع متكرر أو املنقطع للطالب املناسب اخليار

خاصًة أن املرحلة االبتدائية تأسيسية وفقدان  لبعض املهارات  احملدد اإلجراء من

 .سيؤثر علي  مستقباًل

 :التالي حسب املعاجلة ــ تكون 5

 املهاراتيف  تقييم  يتم حضور  فعند الدراسي العاحم خالل معينة لفرتة انقطع إذا-أ

 املهارات مع بالتزامن النتظام  الالحقة الفرتة خالل اتدرجيي  عنها غاب الت

 املطلوبة.

 و لفرتات متقطعة خالل العاحم وصادفتأ حمددة لفرتة انقطاع  كان إذا-ب

خالل  – التالي الدراسي العاحم بداية مع املدرسة فتقوحم الدراسي العاحم إحداها نهاية

 نتيجت  وتظهر انقطع فيها الت الفرتة مهارات يف بتقييم - األولني سبوعنياأل

 ذل .  ضوء على

-بعد دراسة وضع -عن عاحم دراسي جيرى ل  تزيدإذا كان انقطاع  ملدة -ج

اختبار حتديد مستوى بالصف الذي يناسب وسن  بشرط أن يشمل املهارات األساسية 

 للصفوم الت انقطعها.

 ب(-غري )أ أي حاالت أخرىتقوحم اإلدارة العامة لالختبارات والقبول بدراسة -6

 ة.املناسباملعاجلة  وإصداربالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 
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 :معاجلة حاالت االنقطاع يف املرحلة املتوسطة ثانيًا : 

 المعالجة حالة الطالب م

1 
حضر منتصف الفصل الدراسي 

 األول

 أ ــ بعذر: تعتبر الفترة الثانية معدالً ألعمال السنة.
ب ــ بدون عذر: ترصد الفترة األولى صفر وتحتسب له الفترة 

 الثانية فقط.

2 

حضر قبل 

النهائية  االختبارات

للفصل الدراسي 

 األول وكان الطالب:

2/1  

مستعد 

 لالختبار

أ ــ بعذر: يختبر الفصل الدراسي األول كطالب منتسب من 
 خمسين درجة 

( درجة وترصد له أعمال  03ب ــ بدون عذر : يختبر من )
 .اً السنة صفرً 

 

2/2     

غير مستعد 

 لالختبار

خمسين درجة وذلك في : يختبر كطالب منتسب من  أ ــ بعذر
 موعد موعد اختبار الغائبين بداية الفصل الدراسي الثاني أو في

 .( الثاني الدور)  الغائبين  اختبار
في موعد اختبار   درجة 03: يختبر من  ب ــ بدون عذر

 الغائبين ) الدور الثاني (.

0 

حضر بعد 

االختبارات النهائية 

للفصل الدراسي 

 األول وكان الطالب:

0/1  

مستعد 

 لالختبار

أ ــ بعذر: يختبر كطالب منتسب من خمسين درجة وذلك في 
 موعد موعد اختبار الغائبين بداية الفصل الدراسي الثاني. أو في

 ( الثاني الدور)  الغائبين  اختبار
 الغائبين  اختبار موعد في 03درجة من يختبر: عذر بدون ــ ب
 (. الثاني الدور) 

0/2     
 غير مستعد

 لالختبار

أ ــ بعذر: يختبر كطالب منتسب من خمسين درجة وذلك في 
 موعد في موعد اختبار الغائبين بداية الفصل الدراسي الثاني. أو

 ( الثاني الدور)  الغائبين  اختبار
 الغائبين  اختبار موعد في درجة03 من يختبر: عذر بدون ــ ب
 (. الثاني الدور) 

الغائبين حضر بعد انتهاء اختبارات  4
 للفصل الدراسي األول

ول كطالب منتسب من : أو بدون عذر يختبر الفصل األبعذر
 خمسين درجة وذلك في موعد اختبار الدور الثاني.

0 
حضر منتصف الفصل الدراسي 

 الثاني

 ألعمال السنة. أ ــ بعذر: تعتبر الفترة الثانية معدأًل 
وتحتسب له الفترة  اب ــ بدون عذر: ترصد الفترة األولى صفرً 

 الثانية فقط.
ج ــ يختبر  الفصل الدراسي األول في الدور الثاني أو بداية 

 العام الدراسي التالي.

6 
حضر قبل االختبارات النهائية 

 للفصل الدراسي الثاني

أ ــ بعذر: يمكن من اختبارات الفصل الدراسي الثاني كطالب 
الدراسي األول في منتسب ــ من خمسين درجة ويختبر الفصل 

 الدور الثاني.
 عادة السنة الدراسية.إب ــ بدون عذر: ال يقبل وعليه 

7 

حضر نهاية الفصل الدراسي 

 الثاني:

 ــ بعد االختبارات النهائية للفصل أو

 ــ بعد اختبارات الدور الثاني.

بعذر مقبول أو لديه حضور متقطع خالل الفصلين بما ال يقل -أ

مائة درجة للفصلين  ا فيختبر منا دراسيً سبوعً أعن اثني عشر 

و أول والثاني في موعد اختبار الدور الثاني الدراسيين األ

 االختبار البديل مع بداية العام التالي.

 .الدراسية عادة السنةإبدون عذر ال يقبل وعليه -ب
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 ثالثًا : معاجلة حاالت االنقطاع يف املرحلة الثانوية :

 المعالجة حالة الطالب م

1 

حضر منتصف الفصل 
 األول الدراسي 

 (0،0،1المستويات )منتصف

 أ ــ بعذر: تعتبر الفترة الثانية معداًل ألعمال السنة.
 فقط. الثانية الفترة له وتحتسب اً صفر األولى الفترة ترصد عذر: ــ بدون ب

2 

حضر قبل 
االختبارات 
النهائية 

للمستوى وكان 
 الطالب:

 

2/1 
مستعد 
 لالختبار

 (درجة133) ــ يختبرمن المستوى كطالب منتسب يمكن من اختبارات ــ بعذر:أ 
( درجة وتوزع عند 73ب ــ بدون عذر : يمّكن من اختبار نهاية المستوى من )

% منها الختبار نهاية المستوى ( 73% منها ألعمال المستوى و03الرصد )
 وترصد له باقي أعمال السنة صفراً.

2/2    
غير 

مستعد 
 لالختبار

 ( درجة .133أ ــ بعذر: يختبر كطالب منتسب من )
ن من اختبار نهاية المستوى من ) ( درجة وتوزع عند 73ب ــ بدون عذر : يمكَّ

% منها الختبار نهاية المستوى ( 73% منها ألعمال المستوى و03الرصد )
 وترصد له باقي أعمال السنة صفًرا.

اختبار:ــ الدور الثاني. أوــ مواد التعثر  ج ــ في كال الحالتين يختبر في موعد
 بداية العام التالي.

0 

حضر بعد 
االختبارات 
النهائية 
للمستوى 

الدراسي وكان 
 الطالب:

0/1 
مستعد 
 لالختبار

 ( درجة ،133أ ــ بعذر: يختبر كطالب منتسب من )
( درجة وتوزع 73ب ــ بدون عذر :   يمكن من اختبار نهاية المستوى من )

% منها الختبار نهاية 73% منها ألعمال المستوى و03الرصد )عند 
 المستوى ( وترصد له باقي أعمال السنة صفًرا.

ج ــ  في كال الحالتين يختبر في موعد اختبار الدور الثاني. أوــ مواد التعثر 
 بداية العام التالي.

0/2    
غير 

مستعد 
 لالختبار

 ( درجة ،133)أ ــ بعذر: يختبر كطالب منتسب من 
( درجة وتوزع 73ب ــ بدون عذر :   يمكن من اختبار نهاية المستوى من )

% منها الختبار نهاية 73% منها ألعمال المستوى و03عند الرصد )
 المستوى ( وترصد له باقي أعمال السنة صفًرا.

 ج ــ في كال الحالتين يكون موعد اختبار مواد التعثر بداية العام التالي.

4 

حضر بعد انتهاء اختبارات 
الدور الثاني 

 (1/0/0للمستوى)

 ( درجة ،133أ ــ بعذر: يختبر كطالب منتسب من )
( درجة وتوزع 73ب ــ بدون عذر :   يمكن من اختبار نهاية المستوى من )

% منها الختبار نهاية 73% منها ألعمال المستوى و03عند الرصد )
 ة صفًرا.المستوى ( وترصد له باقي أعمال السن

 ج ــ  في كال الحالتين يكون موعد اختبار مواد التعثر بداية العام التالي .

0 

لم يحضر مستوى دراسًيا 
( وحضر 0،0،1كاماًل )

منتصف الفصل الدراسي 
الثاني )منتصف المستويات 

6،4،2) 

 السابق المستوىألعمال السنة ويختبر تعتبرالفترة الثانية معدأًل  أ ــ بعذر:
درجة في موعد اختبار مواد التعثر بداية العام  133منتسب من كطالب 

 الدراسي التالي.
ب ــ بدون عذر: ترصد الفترة األولى صفًرا وتحتسب له الفترة الثانية فقط 

وبعد اختبار المستوى النهائي يتم الحكم عليه بأن يختبر المستوى السابق في 
أو يعاد  73سب له الدرجة من موعد اختبار التعثر مع بدء العام التالي وتحت

 المتعلم( )حسب ما ورد في دليل تقويم تسجيله في النظام

6 

لم يحضر مستوى دراسًيا 
( وحضر آخر 0،0،1كاماًل )

 العام الدراسي

( درجة كطالب منتسب 133أ ــ بعذر: يمكن من اختبارات المستوى من )
 التالي.ويختبر المستوى السابق مع المتعثرين بداية العام 

 ب ــ بدون عذر: ال يقبل وعليه البدء من العام التالي.

7 

 حضر نهاية العام الدراسي
ــ بعد االختبارات النهائية 

 للمستوى أو
 بعد اختبارات الدور الثاني.  

أ ــ إن كان الطالب  قد حضر اختبارات المستوى السابق فيعامل وفق ما يناسب 
في حال تحويل الطالب المنقطع بدون عذر  ( مع مالحظة أنه4( أو )0الحالة )

الختبار مواد التعثر بداية العام الدراسي التالي يشترط نجاحه في جميع مواد 
 (1/0/0المستوى السابق)

إعادة العام  فال يقبل، وعليه السابق المستوى اختبارات لم يحضرالطالب ب ــ إذا
 السابقين(. الفصلين الدراسيينمن  الدراسي )إعادة التسجيل في النظام ابتداء
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 عشر الثامن الفصل

 املعدل حساب قواعد

 املوزونة الدرجة وفق والثانوية املتوسطة املرحلة صفوم جلميع العاحم املعدل حيتسب .0

 الدليل هذا يف الواردة املعطيات حسب تلقائي ا املعدل حبساب نور نظاحم ويقوحم ،للمادة

 .الطالب تقويم لالئحة التنفيذية القواعد من التاسعة القاعدة ويف

)النظاحم السنوي(  الثانوي الثاني الصف من جنحوا الذين املعدل للطالب حيتسب .3

 غري دراسية خبطة اململكة خارج من الثانوي الثاني الصف من الناجحني والطالب

         اإلسالمية ، سعود بن حممد اإلماحم جلامعة التابعة العلمية املعاهد أو سعودية،

 الثالث الصف يف قبوهلم ومت ، اململكة داخل الدولية أو العاملية املدارس إحدى  و

 الثالث الصف يف عليها حيصلون الت الدرجات على املعدل هلم يىحسب الثانوي،

 املستوى اخلامس والسادس(.)فقط  الثانوي

 للنظاحم واحملولني املقررات نظاحم الناجحني من يقوحم نظاحم نور حبساب املعدل للطالب .2

 بني واالنتقال ،املعادالت الئحة يف املذكورة املعادلة حسب تلقائي ا العكس أو الفصلي

 وتاري  260117447برقم الصادرة املقررات ونظاحم ، الثانوي للتعليم الفصلي النظاحم

 هـ.07/5/0426

حيتسب املعدل الرتاكمي للطالب الراسب أو املنقطع أو القادحم من اخلارج يف النظاحم  .4

 ا من املستوى الذي التحق في  الطالب وفقًا ملا يلي:السنوي اعتبار 

املنقطع  (، أوالراسب يف الصف الثاني الثانوي )النظاحم السنويالطالب يلتحق أ ــ                       

 أو القادحم من اخلارج بعد جناح  من الصف األول الثانوي يف النظاحم السنوي

 األول املستوى مواد أماحم( معادلة) كلمة الفصلي، ويكتب النظاحم يف الثالث باملستوى

 )املستوىالثالث املستوى منا اعتبار الرتاكمي معدل  احتساب ، ويبدأ والثاني

 .(53,5( و)املستوى اخلامس والسادس 47,5الثالث والرابع 
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 أواملنقطع، (،السنوي)النظاحم  الصف الثالث الثانويب ــ يلتحق الطالب الراسب يف                      

 أو القادحم من اخلارج بعد جناح  من الصف الثاني الثانوي يف النظاحم السنوي

 املستوى مواد أماحم( معادلة) كلمة ، ويكتب الفصلي النظاحم يف اخلامس ىباملستو

 من املستوى االرتاكمي اعتبار  معدل  احتساب ، ويبدأ والرابع والثالث والثاني األول

  اخلامس.

حتدد املدرسة للطالب بداية الفصل الدراسي الثاني يف النظاحم الفصلي سواء   ج ــ                     

 املستوى الذي يلتحق ب  يف النظاحم :كان راسب ا أو منقطع ا من النظاحم السنوي

يىعتد بنتيجت  يف الفصل  وال عليها،من خالل  خر وثيقة جنا  حصل  الفصلي

 سنة الت رسب فيها(:الدراسي األول )يف ال

  الثانوي يف النظاحم السنوي إذا حصل على شهادة الصف األول الطالب يلتحق

تعثر خيتا فيها الطالب مع بداية  الثالث مواد املستوى مواد وتعتا الرابع،باملستوى 

 ( درجة.011العاحم الدراسي القادحم من )

  يف النظاحم السنوي يلتحق الطالب إذا حصل على شهادة الصف الثاني الثانوي

الطالب مع  باملستوى السادس، وتعتا مواد املستوى اخلامس مواد تعثر خيتا فيها

 ( درجة.011بداية العاحم الدراسي القادحم من )
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 عشرالفصل التاسع 

 تنظيمات اختبار حتديد املستوى

لالئحة تقويم إضافًة ملا ورد يف القاعدة احلادية عشرة من القواعد التنفيذية يراعى 

 الطالب ما يلي:

 ويرغبون باالنتظاحم: -النظامي يف سن التعليم-طالب صغار السن  : أواًل

 يشرتط بلوغ السن النظامية للصف املراد االلتحاق ب . .0

 يشرتط انتظاحم الطالب بعد اجتياز حتديد املستوى. .3

 ية.جيرى االختبار يف مجيع املدارس االبتدائية واملتوسطة األهلية واحلكوم .2

بالصف  جيرى اختبار حتديد مستوى للطالب الذي يرغب قبول  بالدراسة منتظم ا .4

 م نتيجت  للمدرسة املتوسطة املتقدحماألول املتوسط يف أقرب مدرسة ابتدائية وتسَل

 هلا.

تقان والنتيجة يف ملف الطالب موضح ا فيها مستوى اإلحتفظ إفادة حتديد املستوى  .5

 .(2)ملحق رقم / النهائية

 أو االبتدائيةاختبار حتديد املستوى يف املرحلة  الطالب الذي مل جيتزمينح  .6

ــ أو بعد عاحم دراسي  أمكن إن العاحم ــ نفس فرصة أخرى إلعادة االختبار يف  املتوسطة

حتى يتم حتديد الصف املناسب  وهكذا ؛ أدنى بصف االختبار ل  جيرى أو ،من إجرائ 

 لوضع . حسب ما ترا  املدرسة مناسب ا ل 

 الكريم التالية: القر ن الدراسية للمقررات األساسية املهارات يف املستوى حتديد يكون .7

 . جنليزيةاإل اللغة ــ الرياضيات ــ مالء(اإل ــ اخلط ــ الكتابة ــ لغت )القراءة ــ

املواد  يف الطالب اختبار الصف بإجراء معلم أو/مادة لكل معلم املدرسة قائد يىكلف .8

مادة على أن تكون درجة االجتياز من  لكل درجة (011من ) وتقدير الدرجة املعنية

 .( درجة51)

 

 



67 
 

 طالب يرغبون باالنتساب يف املرحلة املتوسطة )كبار السن(: : ثاني ا

  تظاحم يف الصف املراد الطالب الذين جتاوزوا السن احملددة لالنيتم التعامل مع

 وفق ما يلي: ومتنعهم ظروفهم من االنتظاحمأو طالب يف سن املرحلة  االلتحاق ب ،

اختبار مبدئي )شفوي وحتريري( عبارة عن قياس ملهارات  املدرسة جرى هلم يفيى .0

جنليزية ومفاهيم الرياضيات للكشف عن كتابة والقراءة ومفاهيم اللغة اإلال

 .  موإمكانياته مقدراته

املدرسة ووكيل الشؤون  قائدجرى من قبل ويى ،عد منوذج اختبار مبدئي يى .3

لى أن يكون أحدهما معلم اللغة اثنني يف املدرسة ع التعليمية ومعلمنِي

 جنليزية. اإل

فيوج  للدراسة املناسبة ل   هذا االختبار اجتياز إذا مل يتمكن الطالب من  .2

 ، الرتبية اخلاصة....(.  ، حمو األمية )كالدراسة الليلية
 

 إملاحم لقياس ؛املدارس جتري  عاحم اختبار نتيجة جمرد يإفادة حتديد املستوى ه :ثالث ا

 ،رمسي ا بها يعتد وال يناسب  الذي بالصف لالنتظاحم الضرورية باملهارات الطالب

 الطالب عليها يتحصل الت الدراسية الوثيقة أو بالشهادة واالعتداد يكون

 حمددة. دراسية وخطة معتمد تعليمي نظاحم حسب

 .السعوديني وغريهمهذا التنظيم  يشمل :رابع ا

 شهادات سابقة. ل  ال يشرتط حتديد املستوى خامس ا:
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 العشرونالفصل 

 حفظ السجالت وأوراق اإلجابة
 

 وهي: املدرسة قائد على عهدًة وتىعد دائم بشكل تىحفظ سجالت :أواًل     

 نور(.الطالب )كشف بيانات الطالب ــ املستخرج من نظاحم  قيد سجل .0

 . نقلها أو امللفات سحب سجل .3

 .املنقطعني الطالب ملفات .2

 .للدورين ورقي ا وإلكرتوني ا النهائية النتائج رصد سجالت .4

 .الوثائق الدراسية تسليم سجل .5

 وتسليم واستالحم عهد االختبارات من شهادات وغريها. االتالم حماضر ملف. 6

الثاني  الدور اختبارات أعمال انتهاء بعد ونصف سنة ملدة بها يىحتفظ سجالت : ثاني ا     

  وهي: ـــ فيها يىبت مل قضايا بها تتعلق الت احلاالت ذل  من ويىستثنى

والكشوفات  للمعلمني السنة ومواد التقويم املستمر أعمال درجات رصد سجالت .0

 .الثاني وسجل مسودة النتيجة والدور الفصلني الختبارات األولية

 .االختبارات ومسؤوليات مهاحم توزيع سجل قرارات تكليف جلان االختبارات و .3

 .الطالب ونتائج مبستويات املتعلقة الطالبي املرشد سجالت .2

 االختبارات و األهلي )رئيس ا( التعليممن إداراتي  تشكل جلنة يف إدارة التعليم : ثالث ا

 على  خر لإلشرام إىل  مال  من األهلية املدارس ملكية نقل عند والقبول)مقررًا(

 املال  إىل ونقلها املتبقية والشهادات الطالب وملفات النتائج سجالت تسليم

 اللجنة .  ممثلي حبضور علي  الطرفان يوقع رمسي بكشف وذل  اجلديد

 النهارية أو الليلية ضرورة احلكومية أو األهلية املدارس إحدى إغالق عند يراعى: ى رابعًا

 أبنائهم ملفات الستالحم املدرسة مبراجعة  وإبالغهم الطالب أمور بأولياء االتصال

 والقبول االختبارات إدارة إىل سجالت املدرسة كامل وتسليم،  شهاداتهم من واملتبقي

 أو مدرسة أهلية افتتاحها ــ سواء إعادة ، وعند واسرتجاعها حلفظها  ليًة تضع الت

 . رمسي واستالحم تسليم بكشف غريهاو السجالت هذ  هلم حكومية ــ تعاد
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   حتى باملدرسة  من مكان اإلجابات اآلتية يف أوراق تتوىل إدارة املدرسة حفظ خامسًا:

  :يلي  وهي   الذي للعاحم األول الدراسي الفصل اختبار موعد قرب

 املراحل . مجيع يف للطالب النهائي االختبار إجابة أوراق .0

 للمواد الرصد وكشوم والقصرية الشهرية لالختبارات الطالب إجابات أوراق .3

 والعملية. واملستمرة الشفوية

 والغياب، احلضور وأوراق ،(الشخصية) الوطنية مثل : اهلوية املساندة األوراق .2

 مساس هلا الت األوراق من ذل  وغري اليومي، واإلحصاء الغش وحماضر

 االختبارات . ألعمال اليومية باملزاولة

 يتم مل قضايا بها أعال  والت تتعلق (3،2، 0مجيع األوراق الت ورد ذكرها يف )  .4

ها يف املدرسة وال تتلف حلني البت يف القضية واالنتهاء حفظ يستمر فيها البت

 منها.

 قبل من يىوقع إتالم حمضر أوراق، ويىعد أو سجالت أي إتالم عند جلنة تشكل :سادس ا

 .بذل  اخلاص امللف يف ويىحفظ املدرسة، خبتم األعضاء ويىختم

 وأوراق النتائج سجالت حلفظ ثابتًا  منًا ومناسبًا مكانًا مدرسة كل ختصا :سابع ا

 قبل من بسهولة، ويتابع في  ورقة أي إىل الوصول ميكن ومرتب منظم اإلجابة بشكل

 . دوري مكتب التعليم بشكل

)أرشيف( يف اإلدارة  خاص ا والقبول مكان اإدارة / قسم االختبارات  ختصا كل :ثامنًا

 العناية هـ وتولي 0422/0424ملا قبل عاحم  الورقية واإللكرتونية املدارس سجالت حلفظ

  في . أمن وسهولة الوصول للمحفوظات حيقق مبا وإشراًفا تنظيم ا التامة

القبول : جيب أن يكون هنا  أرشيف إلكرتوني  لكل إدارة / قسم االختبارات وتاسعًا 

لسجالت النتائج للمدارس التابعة هلا للعاحم الدراسي  pdfحيتوي على ملفات 

 هـ وما يلي .0424/0425

 حالة إدارة / قسم االختبارات يف إدارة التعليم يف مع بالتنسيق املدرسة جتتهد :عاشر ا

 ويف النقا، وسد حلصرها سابقة معينة وصفوم النتائج ألعواحم سجالت فقدان

 الصف ذل  يف الذين درسوا الطالب ألمساء حبصر املدرسة تقوحم ذل  تعذر حال
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ــ عن طريق البحث يف السجالت األخرى  الوسائل وبشتى اإلمكان بقدر العاحم لذل 

 .اعتمادها بعد السجالت ضمن للمدرسة واملذكورة يف أواًل ــ وحتفظ

تقوحم إدارة املدرسة بالتنسيق مع إدارة االختبارات والقبول يف حال وجود  احلادي عشر:

ملف الطالب( مما يرتتب عليها عدحم )إشكالية تتعلق بفقد سجالت النتائج والوثائق 

إمكانية استخراج بدل مفقود للطالب وذل  بتشكيل جلنة لدراسة الوضع واخلروج 

 ختبارات والقبول. حبل مناسب، وميكن مشاركة اإلدارة العامة لال

 وبيانات الطالب وشهادات سجالت جرد ثانوية مدرسة كل على جيب  الثاني عشر :  

 )بنني(، وحفظها املطورة الثانوية بنظاحم هـ0402ــ  هـ0418 عامي بني بها امللتحقني

التعليم،  يف إدارة والقبول االختبارات قسم/ إدارة قبل ذل  من متابعة مع لديهم

 .وحفظها وجودها من والتأكد
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 احلادي والعشرونالفصل 

 منح وثائق بديلة عن التالفة أو املفقودة

 

 التعليم مراحل يف الصفوم جلميع املفقودة أو التالفة عن بديلة وثيقة الطالب مينح .0

 التالية: الشروط وفق السجالت واقع الثانوية( من املتوسطة، االبتدائية،) الثالي

 بدل على احلصول بطلب رمسي ا يوكل  من أو شخصي ا أمر  ولي أو الطالب يتقدحم 

 ويتم التعليم، يف إدارة والقبول االختبارات قسم/ إدارة أو املدرسة إدارة إىل مفقود

 توحيد  يتم اختالم وجود أي تبني وإذا للسجالت، ومطابقتها هويت  من التثبت

 .التعديل وإجراءات ضوابط وفق

 الطالب أن من نور نظاحم أو/ املدرسة أو التعليم إدارة سجالت واقع من التأكد يتم 

الدراسية، ويف حالة تبني ذل  يطلب  وثيقت  حجز علي  يرتتب قرار حبق  يصدر مل

 من  خمالصة مالية، أو ما يفيد بف  احلجز عنها.

 املدرسة لقائد الصالحية منح إذا البديل ملنح  للمدرسة الطالب حتويل يتم. 

 الصف حتى االبتدائي األول الصف من النقل شهادات الطالب مجيع متنح املدرسة 

منح  وميكن التعليم، إلدارة الرجوع بدون لديها السجالت واقع من الثانوي الثاني

 إذا /قسم االختبارات والقبول يف إدارة التعليم بدل مفقود /تالف عن طريق إدارة

 .املدرسة قبل من منح  تعذر

  التعليم  إدارة يف االختبارات قسم/ إدارة قبل من الثانوي الثالث الصف شهاداتمتنح

 ( أدنا .5( و)4أو من اإلدارة العامة لالختبارات والقبول )التفصيل يف الفقرتني رقم )

 صاحب ويقوحم مفقود( ويكتفى بتاري  إصدارها، بدل) عبارة الوثيقة على ال يىكتب 

  لذل . املخصا التسليم سجل يف استالمها على بالتوقيع الطلب

   عند فقدان الطالب وثيقت  للمرة الثانية للصف الدراسي نفس  يتم دراسة طلب

والتأكد من سبب الفقد املتكرر قبل منح  البديل حبيث يعطى موعدا الستالمها 

بعد مخسة عشر يوما وال يسمح للطالب احلصول على شهادة بدل مفقود ألكثر 
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تقدير احلاالت  /رئيس االختبارات والقبول الواحد وملديرمن مرتني يف العاحم 

 االستثنائية.

 عاحم الوزارة من الصادرة االبتدائية مفقود/تالف عن الشهادة بدل يىمنح .3

 بـالـوزارة، أما والقـبـول لالخـتـبـارات الـعامـة اإلدارة قبل من قبل  وما هـ(0244/0245)

 من عنها بداًل فيىمنح( هـ0411 /0244) ولغاية( هـ0245/0246)الصادرة عاحم  الشهادات

 . املدارس قبل من فتمنح ذل  عدا التعليم، وما إدارات

 عـاحم  مـن  اعتبـار ا  مسـتواها  وما يف املتوسطة املرحلة شهادة مفقود/تالف عن بدل يىمنح .2

 أمــا بـالوزارة،  والقبــول لالختبـارات  العامـة  اإلدارة قبــل مـن  قبلــ  (  ومـا  هــ 0416/ 0415)

 قبــل مــن عنهــا مفقـود  بــدل يىمــنح( هـــ0416/0417) عـاحم  مــن اعتبــارًا الصــادرة الشـهادات 

 .املدارس أو التعليم إدارات

  عاحم الصادرة مستواها يف وما العامة الثانوية مفقود/تالف عن شهادة مينح بدل .4

 قبل من بنات قبل  وما(  هــ0433/0432)  عاحم ومن ، بنني  قبل  وما هـ (0404/0431) 

إدارات التعليم   من قبل ذل  وماعدا بالوزارة، والقبول لالختبارات العامة اإلدارة

 أومن قبل املدارس .

 هـ( حتى0431/0430) عاحم من العامة الثانوية مفقود/تالف عن شهادة مينح بدل .5

هـ )بنات( وذل  حسب 0434/0421هـ حتى 0432/0434هـ )بنني( وعاحم 0434/0421

        :( كما يلي 8 رقم لحقهـ )م03/3/0427وتاري   27238466التعميم رقم 

 تعليم إدارة أي من وتعديلها وترمجتها وتصديقها وتوقيعها استخراجها يتم ــ أ

 قاعدة خالل من وذل  مصدرها عن النظر بغض الطلب صاحب بها يتواجد

 الرابط املباشر:  على( نتائجي نظاحم) اإللكرتونية البيانات

Nta.moe.gov.sa)  العامة لالختبارات .  واإلدارة( :خاص بإدارات االختبارات 

ومنها يدخل اىل  )www.moe.gov.saأو عن طريق موقع وزارة التعليم )    

 املنتجات االلكرتونية وخيتار )نتائجي(.

وللمستخدحم اخلارجي يتقدحم بطلب  عا البوابة االلكرتونية 

exam.moe.gov.sa . 

http://www.moe.gov.sa/
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 يف التعديل يتطلب إجراء أي وجود حالة يف التعليمية اإلدارة ــ تقوحم ب    

بعد التأكد من حتقق  النظاحم على بالتعديل السجالت أو الدراسية الوثائق

 اإلدارة إىل فوري وبشكل إلكرتوني ا التعديل إشعار ترسل ضوابط التعديل، ثم

التعديل على وثائق الطالب وبيانات  احملفوظة الوثيقة ليتم  منها صدرت الت

 يف اإلدارة الت درس فيها.

واملساندة  بالدعم بالوزارة والقبول لالختبارات العامة اإلدارة ختتا ــ ج  

 .اخلاصة احلاالت مع واإلداري، والتعامل الفين واإلشرام

للمرحلة  تالفمفقود أو  بدل منح إمكانية لديها الت التعليمية لإلدارة ميكن .6

هـ )بنات( وللمرحلة املتوسطة ما قبل 0432هـ )بنني( و0431 قبل الثانوية لألعواحم ما

 على قبلهم من هـ، واعتمادها0244/0245هـ وللمرحلة االبتدائية ما قبل 0415/0416

 الوزارة حسب القالب املعد يف نظاحم نتائجي. يف الشهادة املعتمد منوذج يكون أن
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 الثاني والعشرونالفصل 

إجراءات تعديل البيانات الشخصية للطالب يف وثائقهم 

 الدراسية

 التابعة املدارس من الصادرة الوثائق تعديل إجراءات تنظيم تعليم إدارة كل تتوىل .0

 وبطاقات الدرجات وكشوم واالستمارات الشهادات يف الواردة املعلومات هلا، وتعديل

 اختالفات أي أو اجلنسية، أو امليالد، مكان أو امليالد، تاري  أواألمساء،  يف سواء النقل

 يلي: ما وفق أخرى

 الت الثانوي ــ للمدرسة الثالث دون ــ ما الدراسية والوثائق الشهادات تعديل يىسند 

 .باملهمة التعليم إدارة تقوحم ذل  تعذر حالة الشهادة، ويف أصدرت

  السجالت يف التعديل باملدرسة؛ إلجراء التعديل مت حالة يف التعليم إدارة تبل 

 .اإللكرتوني الانامج لديها أو احملفوظة

 املعلومات في  يوضح املدرسة لقائد التعليم، أو إلدارة بطلب  التعديل راغب يتقدحم 

 من للتأكد التعديل طلب بفحا تقوحم ثم ومن تعديلها، املطلوب الشخصية

 (.4)التعديل، وفق النموذج يف امللحق رقم  ملسوغات مطابقت 

 بطاقة اهلوية الوطنية )الشخصية  البطاقة العائلة، أو دفرت من صورة يىرفق

 أن والتحقق من للمطابقة األصل مع السعوديني( لغري)السفر  جواز للسعوديني(، أو

 .ذات  الشخا واقع مع تتفق املؤهالت تل 

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

    .التعديل يثبت والذي

 :تكون  لية التعديل على الشهادات كالتالي 

أ ــ ترفق الوثيقة أو الوثائق األصلية ان وجدت املطلوب إجراء التعديل عليها مع 

 املسوغات.

 راسية.تتوىل كل ادارة / قسم اختبارات وقبول تعديل الوثائق الد–ب 
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الصادر  التعديل إشعار أو اهلوية يف املعلومة الواردة على التعديل عند ج ــ يىعتمد

 من اجلهة املختصة. 

 وللتعديل حالتني:    

 تاري  يف اإلضافة أو التعديل يكون كأن اجلوهرية غري التعديالت حالة -

  خر يف بالتعديل القبيلة، يىكتفى أو الفخذ اسم إضافة أو امليالد مكان أو

)وينظر اىل رغبة الطالب وحاجت  عند تقديم الوثائق جلهة ما(  وثيقة

أو قاعدة  التعليم أو إدارة باملدرسة احملفوظة السجالت ويتم التعديل يف

علما بأن االنظمة االلكرتونية تعكس  .نور نظاحم قاعدة نظاحم نتائجي أو

التعديل يف بيانات الطالب على مجيع الشهادات احملفوظة بالنظاحم 

 االلكرتوني )نتائجي او نور(. 

حالة التعديالت اجلوهرية كأن يكون يف االسم االول او اسم االب او أكثر  -

ىل  خر، من معلومة، فإذا كانت الوثيقة املطلوب تعديلها وثيقة نقل من صف إ

 يلزحم بتعديل نفس البيانات يف شهادة نهاية املرحلة السابقة هلا.

ــ إذا كانت الوثيقة املطلوب تعديلها شهادة نهاية املرحلة الثانوية يلزحم 

بالتعديل يف شهادة نهاية املرحلة املتوسطة، وإذا كانت الوثيقة نهاية املرحلة 

اهمية حتقيق  املرحلة االبتدائية )معاملتوسطة فيلزحم بالتعديل يف شهادة نهاية 

 صاحب الطلب(. رغبة

 د ــ يوج  صاحب الطلب بأهمية التعديل على مجيع الوثائق الدراسية. 

-تقوحم املدرسة بالتعديل يف سجالتها  مفقودة الشهادات إحدى كانت إذاهـ ــ 

 كانت إن بذل ، أما يفيد إشعار ا ويعطى-املدرسة  نفس إن كانت يف

 الرفع هـ وموجودة يف نظاحم نور، يتم0421 العاحم بعد صادرة املفقودةالوثيقة 

  .البيانات قاعدة يف نور بإدارة االختبارات والقبول للتعديل نظاحم ملسؤولي

 كانت إن أمكن ما اجلديدة البيانات أو باالسم جديدة وثيقة ومينح الطالب

االختبارات أو كان بإمكان إدارة / قسم  حاسوبي، برنامج عا حمفوظة

 إصدارها مطبوعة.



76 
 

ز ــ يتم التعديل للطالب إذا رغب على نفس النموذج الورقي القديم وهو حبالة 

 جيد  دون شطب أي معلومة على الشهادة األصلية ووفق ما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 إال من اململكة خارج من األجنبية الصادرة الدراسية املؤهالت يف التعديل ال يقبل .3

 .الدول فقط تل  يف أصدرتها الت اجلهات الرمسية

 بتعديلها، قاموا الت الوثائق يف التعديل  والقبول االختبارات قسم/إدارة مدير يعتمد .2

 الوثائق تل  منها صدرت الت وتىزود املدارس سجالتها، يف التعديل يتم ومبوجب 

 مت التعديل كان إن والعكس لديها، احملفوظة السجالت يف بالتعديل لتقوحم خبطاب؛

 املدرسة. يف

 تدخل الت للوثائق التعديل مسوغات والقبول االختبارات إلدارة/قسم املدرسة ترفع .4

 قاعدة يف البيانات أو االسم، لتعديل املختصة اجلهة مبخاطبة لتقوحم نور؛ نظاحم يف

 نور. نظاحم يف احملفوظة البيانات

 من صادرة دراسية وثيقة وجود حالة يرسل أصل الوثيقة مع مسوغات التعديل يف .5

 لديها، ومن احملفوظة السجالت وتعديل أخرى؛ لتعديلها تعليم إلدارة تابعة مدرسة

  . األمر ولي للطالب أو لتسليمها إعادتها ثم

تلزحم كل جهة لديها سجالت ورقية حمفوظة سواء كانت املدرسة، أو إدارة  .6

االختبارات والقبول، أو اإلدارة العامة لالختبارات والقبول بالتعديل يف سجالتها 

 وإبالغ اجلهات األخرى بذل .

( بطاقة/جواز) على بناء  ....……………………………/ إىل  عدل اسم الطالب

 اسم   ………………… هـ مصدر :0      /      /        وتاري . ……….رقم: .............

  ……….........…… توقيع : ………………………: التعديل عن املسؤول

                هـ0   /       التعديل: / تاري 

 االسم...........................                         مدير .............  

 الرمسي اخلتم                                           .التوقيع: ..................
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 األمساء تعديل جوهري يفبأي  بالوزارة والقبول لالختبارات العامة اإلدارة تبل  .7

 عاحم الصادرة املتوسطة األعواحم، والكفاءة جلميع العامة الثانوية شهادة وذل  يف

 وما هـ0244/هـ0242 الدراسي العاحم يف الصادرة واالبتدائية قبل ، وما هـ0416/هـ0415

 لديها. احملفوظة السجالت بتعديل قبل ؛ لتقوحم

 متوفرة السجالت تكن مل إذا الطالب هلا يتقدحم الت إدارات التعليم جيب على  .8

 إدارة إىل الدراسية مؤهالت  ترسل التعديل، ثم مسوغات باستيفاء تقوحم أن إلكرتوني ا

 من ذل  يف ملا أصحابها، إىل لتسلم إعادتها لتعديلها، ثم منها صدرت الت التعليم

 على حصلوا قد الطالب بعض ألن إلجراءاتهم نظر ا وتسهيل املراجعني على تيسري

 راغ  بعض سكن أو عمل يكون وقد متعددة تعليمية إدارات من الدراسية وثائقهم

 الدراسية. مؤهالتهم على منها حصلوا الت غري حمافظات أو مناطق يف التعديل

الطالب، وسجالت  وثائق يف خطأ دىوِّنت أنها تبني إذا الشخصية تعديل البيانات يتم .4

 .الطالب هوية على باإلدارة بناء  احملفوظة املدرسة، والنسخة

تقوحم اجلهة التعليمية  أخرى جنسية إىل السعودية اجلنسية بتعديل املطالبة عند .01

 اجلنسية إسقاط من املتقدحم هلا صاحب الطلب مبخاطبة االحوال املدنية للتأكد

 عليها ويدون الدراسية ان وجدت، الوثيقة بالتعديل، ثم تعدل يطالب ملن السعودية

او يصدر ل  وثيقة  .عنها تالف بدل إلصدار احلاجة دون اجلنسية تعديل إجراء مت أن 

 بدل مفقود معدلة. 

 دفرت أو املدني، السجل يف ورد ملا طبقًا بدقة للطالب الشخصية البيانات يتم تسجيل .00

 الرمسية للطالب ميالد  شهادة الطالب، أو ب  امُلضام بوالد  اخلاص العائلة

 .األخطاء تالفيًا حلدوي سواها؛ وذل  هوية لدي  يكن مل إذا السعوديني

 جوازات سفرهم، أو جوازات واقع من السعوديني غري بيانات الطالب مجيع تىكتب .03

 .كاماًل فيها مثبتًا االسم يكون أن شريطة فيها املضافني السفر
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 الثالث والعشرونالفصل 

 بنتائج إشعارات ومنح وترمجتها الدراسية الوثائق تصديق

 األول الدراسي الفصل

 

 وترمجتها وصورها الدراسية الوثائق أصول على التصديق أواًل :    

 كافة ويف املدارس، عن الصادرة الوثائق أصول على التعليم بالتصديق إدارات تقوحم .0

للسـجالت،   مطابقتهـا  مـن  التأكد بعد الوثائق تل  وعلى صور الدراسية، املراحل

 بتوقيــٍع) املصــادقة تكــون أن مراعــاة مــع( األصــل طبــق صــورة) بـــعبارة الصــور وخــتم

 حي(.

 انواع الوثائق ثالي:  .3

وثائق يتم مطابقتها من السـجالت احملفوظـة بـإدارات التعلـيم او االدارة     -أ

ــة     ــب توعيـ ــا جيـ ــول وهنـ ــارات والقبـ ــة لالختبـ ــاء العامـ ــور أوليـ ــافرين  األمـ املسـ

التعلــيم او االدارة  إدارات مــن الدراســية وثــائقهم تصــديق علــيهم للخــارج بــأن

 تصـديقها  العامة لالختبارات والقبول كال حسب اعوامـ  املتـوفر  لديـ ، ثـم    

فيهـا   سـيتواجدون  الـت  البلـدان  يف اململكـة  بسـفارات  الثقافيـة  امللحقيـات  من

 امُلغــادرين اخلليجــي التعــاون جملــس دول طــالب بعــد مطابقتهــا. امــا وثــائق 

ــدول ــس لــ ــى اجمللــ ــا فيىكتفــ ــن باعتمادهــ ــة   إدارات مــ ــيم او االدارة العامــ التعلــ

 . لالختبارات والقبول كال حسب اعوام  املتوفرة لدي 

 

ــاء وثــائق يــتم مطابقتهــا مــن نظــاحم نــور وهنــا جيــب توعيــة        –ب   األمــور أولي

 الثقافيـة  املسافرين للخارج بأن  تتم مصادقة الوثائق مباشرة من امللحقيات

 فيها. سيتواجدون الت البلدان يف اململكة بسفارات

 األمـور  أوليـاء  وثائق يتم مطابقتها من نظاحم نتائجي وهنا جيب توعية-ج 

املسـافرين للخـارج بأنـ  تـتم مصــادقة الوثـائق مباشـرة مـن اجلهـة التعليميــة         
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 اململكـة  بسـفارات  الثقافيـة  امللحقيـات  من تصديقها الت اصدرت الوثيقة ثم

 دول طـــالب قتهـــا. امـــا وثـــائقفيهـــا بعـــد مطاب ســـيتواجدون الـــت البلـــدان يف

 مــن باعتمادهــا فيىكتفــى اجمللــس لــدول امُلغــادرين اخلليجــي التعــاون جملــس

 اجلهة التعليمية الت اصدرت الوثيقة.

ــم        .2 ــة اســ ــات الثقافيــ ــنح امللحقيــ ــور مــ ــاحم نــ ــؤولني يف نظــ ــى املســ ــب علــ جيــ

مســتخدحم، وكلمــة مــرور ملطابقــة الشــهادات مــع البيانــات يف نظــاحم نــور         

 عليها.واملصادقة 

ــال واحملافظــــات املنــــاطق يف التعلــــيم مــــديري جيــــب علــــى .4 ــاذج  أمســــائهم، إرســ ومنــ

 وزارة لوكيــل لــإلدارة املعتمــد الرمســي اخلــتم ومنــوذج يىنيــب عــنهم، تــواقيعهم ومــن

 دعــت ســنوي ا، وكلمــا  وحتــديثها العتمادهــا لــديهم،  القنصــلية للشــؤون اخلارجيــة

 . منها بنسخة والقبول لالختبارات العامة اإلدارة تزويد مع لذل  احلاجة

 اإلكمال، أو إشعارات القصرية، أو االختبارات نتائج إشعارات على التصديق مينع .5

 االنتظاحم. إفادات على )صور(

 النظامية التزوير واختاذ اإلجراءات حاالت الوثائق الدراسية يف مجيع حجز يتم .6

 .للمتابعة العامة لإلدارة بإحالتها

ــفي .7 ــديق ال يىضـ ــروعيًة التصـ ــة أي علـــى مشـ ــى وال باطلـــة، وثيقـ  غـــري تعـــديل أي علـ

 .املساءلة من ذل  من شيء يف املتسبب  يىعفى وال الوثيقة، يف نظامي

 تكـن  مل إذا اخلـارج  يف السـعودية  املـدارس  مـن  الصـادرة  الدراسـية  الوثـائق  إرسال يتم .8

 إىل التعلـيم  إدارات طريـق  السـفارة عـن   من السعودي، أو الثقايف امللحق من معتمدًة

  العتمادها. باخلارج السعودية للمدارس العامة اإلدارة

 مـــن أو )العامليـــة(، األجنبيـــة املـــدارس مـــن الصـــادرة الدراســـية اعتمـــاد الوثـــائق يـــتم .4

 اإلدارة قبـل  مـن  وغريهـا  األهليـة  املـدارس  املعتمـدة يف  الاامج الدوليـة )الـدبلومات(  

  .التعليم إدارات يف بها املرتبطة واألقساحم بالوزارة واألجن  األهلي للتعليم العامة
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 الـذين  التعليم بوضع  لية مناسـبة لرتمجـة الوثـائق الدراسـية للطـالب      إدارات تقوحم .01

 أو الدراسـية  وكـذل  ترمجـة الشـهادات    أجنبية، دول يف دراستهم مواصلة يرغبون

 مـــن خـــارج وثـــائقهم علـــى حصـــلوا الـــذين بـــالطالب اخلاصـــة اإلفـــادات أو الكشـــوم

 مــدير قبــل مــن وتعتمــد منهــا الصـادرة  التعليميــة اجلهــات مــن توثيقهــا بعــد اململكـة 

 .التعليم

 الرتمجة تكون أن شريطة عنها الصادرة الوثائق ترمجة على جهة كل تصادق .00

 .مسؤوليتها حتت ذاتها، أو اجلهة من معدة

تىمنح اجلهـات الرمسيـة خطاب ـا يؤكـد صـحة شـهادة منسـوبيها عنـد طلـبهم ذلـ             .03

خبطاب رمسي، وميكـنهم التنسـيق مـع إدارات التعلـيم أو اإلدارة العامـة لالختبـارات       

 والقبول بالوزارة لوضع  لية للتصديق وتأكيد الشهادات تسهياًل للمراجعني.

اللغــة، وكـذل  مجيــع   ، ومعاهدد تصـدق نتـائج املعاهــد العلميـة واإلســالمية واملهنيـة     .02

اجلهات املشرفة عليهـا، وال تصـدق نتائجهـا     املدارس الت ال تتبع لوزارة التعليم من

 من إدارة التعليم. 

يىمــــنح الطالـــــب إفـــــادة بتسلســـــل  الدراســــي يف اململكـــــة متضـــــمنة الصـــــف/ العـــــاحم    .04

الدراســي/النتيجة مــن قبــل إدارة املدرســة، أو إدارة التعلــيم )إدارة/قســم االختبــارات     

 (. 5والقبول( على أن يصادق من قبل إدارة التعليم، )ملحق رقم /

تىصــدق )صــور( الوثــائق الدراســية يف أي إدارة تعليميــة يكــون فيهــا املســتفيد بغــض        .05

 النظر عن مصدرها وذل  من خالل برنامج نتائج أو نظاحم نور.

تقوحم إدارة/قسم االختبارات والقبول بالتنسيق مع نظريتهـا بـإجراء الـالزحم للطـالب      .06

حملافظـة وغـري متـوفرة يف    الراغبني بتصـديق وثـائقهم الصـادرة مـن خـارج املنطقة/ا     

 أحد األنظمة اإللكرتونية املعتمدة لدى الوزارة.
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 يف إشـعارات بنتـائجهم   باخلارج دراستهم بإكمال الراغبني الطالب منح ثاني ا:

 األول: الدراسي الفصل

ــدسق .0 ــن املســـتخرجة اإلشـــعارات تىصـ ــعار)نـــور  نظـــاحم مـ الفصـــل(  نهايـــة أو الفـــرتة إشـ

ــالب ــة للطــ ــة يف املرحلــ ــذين االبتدائيــ ــوا الــ ــل درســ ــي الفصــ ــة األول الدراســ  باململكــ

 الــت باملهــارات يف اخلــارج الثــاني الدراســي الفصــل يف دراســتهم مواصــلة ويرغبــون

 توثيقـ   قبـل  التعلـيم  وإدارة املدرسـة  قبـل  ويىعتمد مـن  درسوها، الت املواد يف أتقنوها

 .بالسفارة الثقايف امللحق من

 داخـل  األول الدراسـي  الفصـل  اختبـار  أدوا الذين املتوسطة املرحلة يف يىمنح الطالب .3

ــة، ــون اململكـ ــلة ويرغبـ ــتهم مواصـ ــل يف دراسـ ــي الفصـ ــاني الدراسـ ــا الثـ ــادًة خارجهـ  إفـ

 حصـلوا  الـت  بالـدرجات  وكشـًفا  األول، الدراسـي  الفصل يف الدراسة يف بانتظامهم

 جمـرد  الكشـف  هـذا ) عبـارة  الكشـف  علـى  ويىكتـب  نـور،  نظـاحم  طريق عن ويىطبع عليها

 أو جناحــ  يعــين وال األول الدراســي الفصــل يف التحصــيلي الطالــب مبســتوى إشــعار

 الثقــايف امللحــق مــن توثيقــ  التعلــيم قبــل وإدارة املدرســة قائــد ويىعتمــد مــن رســوب (،

 . بالسفارة

أمتوهــا  الــت للمســتويات الــدرجات يىصــادق لطــالب املرحلــة الثانويــة نتيجــة وســجل .2

 دراسي، مع إيضا  وضعهم الدراسي يف النجا  ومواد التعثر.نهاية كل مستوى 

 مــنح الطــالب الــذين مل يتمــوا فصــل دراســي كامــل ويرغبــون املغــادرة إفــادة       ميكــن .4

 الـت  الزمنيـة  والفـرتة  للطالـب  الدراسـي  باالنتظاحم حتـى تارخيـ  متضـمنة املسـتوى    

 األمر.  يهم  نمل وتصديقها أمتها، الت الفرتات بدرجات إشعار مع باملدرسة قضاها

 والثانويـــة، ويرغبـــون املتوســـطة املـــرحلتني يف املكملـــون أو الراســـبون يىمـــنح الطـــالب .5

 يف بانتظـــامهم إفــادةً  اململكــة  خـــارج الثــاني  الدراســي  الفصـــل يف دراســتهم  مواصــلة 

 ،(نــور) نظــاحم طريــق عــن عليهــا، ويىطبــع حصــلوا الــت بالــدرجات وكشــفًا الدراســة،

 اململكــة، يف التعليمــي النظــاحم حســب رســوب  علــى تــدل عبــارة الكشــف علــى ويىكتــب

 . بالسفارة الثقايف امللحق من توثيق  التعليم قبل وإدارة املدرسة قائد ويىعتمد من
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  املالحق
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 وكالة الوزارة للتعليم

 اإلدارة العامة لالختبارات والقبول
 

 

 (0امللحق رقم )

اجلدول الزمين لالختبارات التحريرية يف مواد املرحلتني املتوسطة 

    والثانوية

 الكريم وحتفيظ القر ن أ ــ يف املرحلة املتوسطة للتعليم العاحم
 

 زمن االختبار عدد احلصا وفق اخلطة الدراسية حم

 ( ساعة ونصف.0,5) ( حصة.3ــ  0املواد الت ترتاو  حصصها ما بني ) 0

 ( ساعتان.3) ( حصا.4ــــ  2الت عدد حصصها )املواد  3

 ( ساعتان ونصف.3,5) ( حصا فما فوق.5املواد الت عدد حصصها ) 2

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

   

 زمن االختبار عدد احلصا وفق اخلطة الدراسية حم

 ( ساعة ونصف.0,5) ( حصة.0)املواد الت عدد حصصها  0

 ( ساعتان.3) ( حصة.3املواد الت عدد حصصها ) 3

 ( ساعتان ونصف.3,5) ( حصا.2املواد الت عدد حصصها ) 2

 ( ثالي ساعات.2) ( حصا فما فوق.4املواد الت عدد حصصها ) 4
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 ( : منوذج مراجعة ورقة طالب3امللحق رقم )

 

  :/رئيس جلنة االختباراتاملدرسة معلومات تعبأ من قبل 

  

 االسم
رقم اهلوية/ 

 جواز السفر
 توقيع مقدحم الطلب  وتارخي  الصف/الفصل

    

 املكرحم / رئيس جلنة الرصد وإخراج النتائج 

  مل التكرحم مبراجعة أوراق الطالب املذكور أعال  حسب املواد املوضحة يف اجلدول

 أدنا  وتسجيل نتيجة املراجعة.  

 املطلوب مراجعتها:املواد 

 

 املادة حم
 اختبارات

 0 قصرية

الفصل 

الدراسي 

 األول

اختبارات 

 3قصرية

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 توقيع املعلم النتيجة

0        

3        

2        

4        

5        

6        

 

 التوقيع                                                              

 صل يف ملف الطالب.حيفظ األ-

 مر الطالب.صورة لولي أ-
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 إفادة بتحديد مستوى طالب (: منوذج2امللحق رقم )

 أواًل: البيانات الشخصية                                                       

  السجل املدني  اسم الطالب

  الصف املطلوب  تاري  امليالدمكان و

  التاري   توقيع الطالب/ولي أمر  

 :التالية املواد يف االختبار أجري : ثانيًا

 /كبار السن )ب( املنتسبون /صغار السن )أ( املنتظمون

 مل جيتاز اجتاز االختبارموضوع  مالحظة املقدرةالدرجة  املادة

   الكتابة مهارات   

   مهارات القراءة   

   
 اللغة مفاهيم

 جنليزيةاإل
  

   الرياضيات مفاهيم   

   أخرى   

      

 :النتيجة النهائية

 جيتاز وينتظم/ ينتسب                        بالصف...................................            

 خيتا مرة أخرى                                 الصف....................................           

 خيتا بصف أدنى                                بتاري ....................................           

 حمو األمية          أخرى     حيول لـ :             الدراسة الليلية                

 ثالثًا :  توقيع جلنة االختبار:

 التوقيع االسم التوقيع االسم

    

 وختم مدير توقيع

 املدرسة

 ...............................التوقيع      ..............................  االسم

 هـ04/    /          التاري 
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  طلب إصدار وثيقة ) بدل مفقود/ تالف ــ تعديل( (: منوذج4امللحق رقم ) 

 أواًل : بيانات الطالب

  اجلنسية  اسم الطالب كاماًل

  تاري  امليالد  مكان امليالد

             رقم اهلوية/جواز السفر

 ثانيًا: الوثائق املطلوبة

 حم
 مسمى الوثيقة 

 )الصف الدراسي(

اإلدارة 

 التعليمية
 املدرسة

العاحم 

 الدراسي

 الطلب نوع

 بدل مفقود تعديل

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 ثالثًا: البيانات املطلوب إجراء التعديل عليها

 ........................................................إىل: ..........................)   ( االسم من:

 ............إىل: ......................................... ................................اجلنسية من)   ( 

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

 .........................................إىل:  )   ( أخرى تذكر من: ..................

  ن........................................وذلك مبوجب إشعار التعديل الصادر م

 مبنطقة/حمافظة................. برقم.................وتاريخ ....................

 رابعًا: املسوغات املطلوبة:

 أ ــ يف حال طلب إصدار وثيقة بدل مفقود/تالف: يكتفى بإحضار أصل بطاقة األحوال 

 أو صورة منها.

 ب ــ يف حال طلب التعديل على الوثيقة:

 التعديل غري جوهري(.)صورة بطاقة األحوال/اجلواز لغري السعوديني مع األصل -0

 الشهادات األصلية املطلوب التعديل عليها.-3

 التعديل جوهري(.)ل الصادر من األحوال املدنية إشعار التعدي-2
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 الرقم.............................                                                        اململكة العربية السعودية

 ......................التاري : ....                 وزارة التعليم                                                     

 املرفقات: .........................                                                             ..................         

 

  إفادة بالتسلسل الدراسي للطالب يف اململكة ( : منوذج5امللحق رقم )
 

 بيانات الطالب

  السجل املدني للسعودينيرقم   اسم الطالب كاماًل

  اجلنسية  تاري  امليالد

  تاري  االنتهاء  رقم اإلقامة 

 الصف األخري امللتحق ب  .............................................            منتظم              منتسب

 

 

 

 مالحظة )تنبي (

 ...ال يوجد للطالب تسلسل دراسي يف الصف / ........................للعاحم الدراسي .....................

 إال بعد دخول  اختبار:

 هـ.7/5/0424( وتاري  220171028/38حتديد املستوى بناء على التعميم الوزاري رقم )       

( من املذكرة التفسريية، 02ـ  00حتديد املستوى وفق ما ورد يف القاعدة احلادية عشرة فقرة )       

 هـ.0425والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب 
 

 إدارة / قسم االختبارات والقبول              مدير/ة المدرسة                                   

 )املؤهالت الت حصل عليها الطالب( التسلسل الدراسي
 النتيجة

 املنطقة/احملافظة املدرسة العاحم الدراسي الدور الصف شهادة حم

  بـ  ................ من ..............    1

  بـ  ................ من .............    2

  بـ  ................ من ..............    3

  بـ  ................ من ..............    4

  بـ  ................ ...............من     5

  بـ  ................ من ...............    6
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 (:6امللحق رقم )

 ( دقيقة/تكرار تأخر 05حمضر تأخر طالب أكثر من ) منوذج
 

   الصف ال راسي  اسم الطالب

   وقت ب ء االختبار   الما ة 

  توقيع الطالب  الطالب حضور وقت

       توقيع رئيس لجنة  توقيع المالحظ

    توقيع رئيس اللجنة

 *أسباب التأخر /تكرار التأخر
 فا ة الطالب/ولي أمره/أوراق رسميةإحسب 

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

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

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

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

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

 االختبار ب خول له السماح قبل عاجل بشكل ع مها من الموافقة ومنحه لطالبا عذر  راسة المستحسن *من

  . الوقت سمح اذا

ما توصلت له لجنة التحكم والضبط  على عاله وبناءً أبعد دراسة اسباب التأخر المقدمة من الطالب المذكور 

 فقد تقرر ما يلي:

  جابته إع م قبول عذر الطالب وال تعتم    جابتهإوراق أقبول عذر الطالب وتصحح 

يحسم على الطالب  رجة من  رجات 

 السلوك

  جراء آخر:إ 

 الم رسة م ير  وختم توقيع
 ...............................لتوقيع........................ االسم

 هـ14/    /          التاريخ

 

 بالعلم...............................التاريخ ..............................مر توقيع الطالب /ولي األ
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 (  7) امللحق رقم 

 إختبارات الطالب يف مواد املشروع الشامل لتطوير املناهج )املرحلة املتوسطة( 

 هـ11/11/1431يف  311434122/22التعميم             رقم   

 هـ22/1/1432بتاريخ: 32155563/22حلاقي رقم: والتعميم اإل

   

 أواًل : مادة القران الكريم وتفسريه : 

مادة القرآن الكريم وتفسريه ) خاص مبدارس التعليم العام وال يشمل مدار -أ

( درجة مقسمة على  155حتفيظ القرآن الكريم ( : تكون النهاية الكربى للمادة ) 

( درجة يف الفصل الدراسي  25( درجة لكل فصل دراسي مقسمةً  )  55الفصلني ، )

ن النهاية الصغرى للقرآن الكريم ) ( درجة للتفسري ، وتكو25للقرآن الكريم و) 

 ( درجة ، وتوزع الدرجات على النحو التالي :  25)   ( درجة وللتفسري  25

% من درجة 55على  يشرتط للنجاح يف مادة القرآن الكريم وتفسريه احلصول-1

 (.للتفسري درجة 25درجة للقرآن و25كل فرع منهما أي )

عند رسوب الطالب ورغبته يف االنتساب اجلزئي فإن فرعي املادة تعامل -2

كمادتني منفصلتني فينتسب يف الفرع الذي مل حيصل فيه على النهاية الصغرى 

 (.55درجة من 25)

( درجة لكل مادة على حدة نهاية كل فصل 25) املنتسب منخيترب الطالب -3

 دراسي.

 املادة

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

اجملموع 

 النهائي
 مشاركة

اختبارات 

 قصرية

اختبار 

نهاية 

 الفصل

 مشاركة اجملموع
اختبارات 

 قصرية

اختبار نهاية 

 الفصل
 اجملموع

القرآن 

الكريم 

 وتفسريه

القرآن 

 الكريم
 55 25 تقويم مستمر  25 تقويم مستمر

 55 25 15 5 5 25 15 5 5 التفسري

اجملموع 

 النهائي
 55  55 155 
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 رآن الكريم يف املرحلة املتوسطة على النحو التالي: يتم توزيع درجات الق-4

 توزيع الدرجات تعريفها العلوم واملعارف

 صحة القراءة
أن ينطق الطالب الكلمات بوضوح وخيرج األحرف من 

 خمارجها مع الضبط بالشكل
15 

 2 أن يستدعي الطالب ويستظهر اآليات املقررة احلفظ

 2 يف القراءة أن يرتل الطالب وحيسن صوته الرتتيل

 3 أن يطبق الطالب أحكام التجويد أثناء القراءة تطبيق التجويد

االنطالق يف 

 القراءة
 2 أن يشرع الطالب يف القراءة دون توقف او تردد أو تلعثم

 25  اجملموع

 

 ثانيًا : مادة احلاسب اآللي :

( درجة ،  155مادة احلاسب وتقنية املعلومات : تكون النهاية الكربى للمادة ) 

( درجة مقسمة على  55مقسمة على الفصلني ، حبيث خيصص لكل فصل دراسي ) 

 النحو التالي :

 درجة ( ألعمال السنة . 25)  -1

 درجة ( الختبار نهاية الفصل الدراسي مقسمة على النحو التالي : 35)  -2

 درجة ( لالختبار العملي . 25) -أ

 درجات ( لالختبار التحريري . 15)  -ب

 ( . 45وتكون النهاية الصغرى للمادة ) 

 توزيع درجات أعمال السنة والنهائي للفصلني:-1

  املنتظمون:-أ         

 اجملموع االختبارات الفصلية أعمال السنة

اختبارات 

 قصرية عملي

اختبارات 

 قصرية نظري

مشاركة 

 وواجبات

 نظري

 حتريري
  عملي

15 5 5 15 25 55 

 املنتسبون:–ب 

 اجملموع االختبارات الفصلية 

 
 )عملي( )نظري(  

55 
25 35 
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يشرتط حضور اجلانبني العملي والنظري الجتياز املادة سواء للمنتسبني أو -2

املنتظمني ويكون موعد االختبار العملي للمادة خالل األسبوعني السابقني الختبار 

فرتة االختبارات مع بقية نهاية الفصل الدراسي أما االختبار التحريري فيكون يف 

 املواد.

ــاني  يف      -3 ــدور الثــ ــار الــ ــدخل اختبــ ــدور األول يــ ــل يف الــ ــتظم املكمــ ــب املنــ الطالــ

                                اجلانبني)النظري والعملي( وحيتفظ له بدرجة أعمال السنة.

للعملي( لكل  35درجة للنظري و 25خيترب الطالب املنتسبون من مخسني درجة )-4

فصل دراسي ويعاملون  مبوجبه يف حالة اإلكمال يف الدور الثاني ويف 

 اجلانبني)النظري والعملي(.  

 

 : مادة اللغة العربية)لغيت اخلالدة (:  ثالثًا

( درجة  155ية الكربى للمادة ) مادة اللغة العربية ) لغيت اخلالدة ( : تكون النها

( درجة لكل فصل دراسي ، وللمعلم تقويم مهارات املادة  55مقسمة على الفصلني ) 

أثناء التدريس كما ورد يف دليل معلم مادة اللغة العربية ) لغيت اخلالدة ( على أن 

 ( درجة . 55تكون النهاية الصغرى للمادة ) 

املرحلة املتوسطة فرتة زمنية يف جدول اختبار نهاية  ال يوضع ملادة ) لعيت اخلالدة ( يف

الفصل ، ألن الطالب يقوم خالل الفصل تقوميا مستمرا ، ولكن يوضع للمادة فرتة 

زمنية يف جدول اختبار الدور الثاني ، والطالب املكمل خيترب وفق اآللية التالية )وهي 

 مفصلة يف دليل املعلم(:

الثاني مقرر الفصل الدراسي الذي مل حيصل فيه  يشمل اختبار الطالب يف الدور-أ

على النهاية الصغرى للمادة من درجات الفصل ، أما إذا مل حيصل على تلك الدرجة 

 يف كال الفصلني الدراسيني فيشمل االختبار كامل املقرر .

يقتصر االختبار يف الدور الثاني على مهارات الكفاية اللغوية )تقويم كفاية ( -ب

تقويم املسموع وتذوقه ونقده ، وتقويم املقروء وتذوقه ونقده ، والدروس املتضمنة 

اللغوية ، الوظيفة النحوية ) الرسم اإلمالئي ، الرسم الكتابي ، الصنف اللغوي ، 

 األسلوب اللغوي ، الوظيفة النحوية ( والتواصل الكتابي .

تقويم الكفاية الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار الدور الثاني يف ال-

تضاف إىل درجيت تثويم االداء واملشاركة املتحصل عليها خالل الفصل الدراسي ، 

 لتكون درجة الطالب املستحقة يف اختبار الدور الثاني.
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( 25ُيخترب الطالب املنتسبون يف مادة اللغة العربية )لغيت اخلالدة ( شفويًا من ) -1

( درجة، ويوضع لالختبار التحريري فرتة زمنية يف 35درجة وحتريريًا من )

جدول اختبارات كل فصل دراسي، ويكون االختبار الشفوي وفق ماورد يف 

شفوية يف مدارس دليل نظم وتعليمات االختبارات )ضوابط االختبارات ال

 حتفيظ القران الكريم وللطالب املنتسبني(. 

 توزع درجة اختبار الطالب املنتسبني يف الفصل الدراسي وفق التقسيم التالي:  -2

  يف االختبار الفصلي تكون الدرجة كما يلي:-أ

 يف اختبار كامل املقرر تكون الدرجة كما يلي: -ب
 

ـ تعد أسئلة نهاية كل فصل دراسي حبيث تشمل مجيع وحدات هذا الفصل ، وتعد  3

 أسئلة الدور الثاني )كامل املقرر( حبيث تشمل وحدات كال الفصلني الدراسيني. 

ـ ال يشرتط للنجاح يف املادة احلصول على درجة معينة  يف أي من القسمني  4

اييت الفصلني  واجتياز النهاية الكتابي والشفوي ولكن يشرتط تأديته الختبار نه

 الصغرى للمادة .

ـ  خيترب الطالب املنتسب يف الدور الثاني شفويًا وحتريريًا، حبيث يكون االختبار  5

يف  الفصل الدراسي الذي مل حيصل فيه على النهاية الصغرى للمادة، أو كال 

 الفصلني إن مل حيصل على النهاية الصغرى للمادة يف كليهما.

 ( درجة35التقويم الكتابي * )
 التقويم الشفوي *

 ( درجة25) 

   فهم 

 املقروء

   فهم 

 املسموع

الرسم 

 اإلمالئي

الرسم 

 الكتابي

الصنف 

 اللغوي

األسلوب 

 اللغوي

  الوظيفة

 النحوية

التواصل 

 الكتابي

  األداء

 القرائي

التواصل 

 الشفهي
 االستظهار

4 4 4 3 4 3 4 4 7 7 12 

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

 ( درجة65التقويم الكتابي * )
 التقويم الشفوي *

 ( درجة45) 

   فهم 

 املقروء

   فهم 

 املسموع

الرسم 

 اإلمالئي

الرسم 

 الكتابي

الصنف 
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(  155: مادة ) الدراسات االجتماعية والوطنية ( : تكون النهاية الكربى )  رابعُا

( درجة ، وتكون النهاية  55درجة ، مقسمة على الفصلني لكل فصل دراسي ) 

 ( درجة . 45الصغرى ) 

مادة الرتبية النسوية ) الرتبية االسرية ( : تقوم الطالبة يف املادة تقوميا  خامسًا:

( درجة ، مقسمة على الفصلني ،  155النهاية الكربى للمادة ) مستمرا وتكون 

 ( درجة . 45( درجة ، والنهاية الصغرى للمادة   )  55لكل فصل دراسي ) 
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 (  8امللحق رقم ) 

 

 37322466:الرقم                                                   للتعليم الوزارة وكالة

 12/2/1437:التاريخ                         والقبول لالختبارات العامة اإلدارة

 

 " نتائجي"  خدمة: املوضوع      

 

 

 التعليم إدارات جلميع تعميم

 

 اهلل وفقه    مبحافظة/مبنطقة التعليم عام مدير سعادة

 اهلل وفقه         مبحافظة التعليم مدير سعادة

 

 :وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم

 بدل شهادات إصدار طلبات الستقبال" نتائجي" خدمة الوزارة إطالق على بناًء

 رقم للتعميم وإحلاقًا ، الشهادات ومعادلة بيانات، تعديل تالف،/مفقود

 الصالحيات وتفويض اإللكرتوني التعامل بشأن هـ27/52/1434وتاريخ34317215

 وصول يكفل مبا امليدان إىل والشهادات الوثائق جمال يف اإلجرائية األعمال ونقل

 .الشهادة ملصدر السفر عناء جينبهم ومبا إقامتهم أماكن يف للمستفيدين اخلدمة

 والعمل االطالع آمل ،"نتائجي" خدمة وتفعيل التعامل ضوابط برفقه جتدون     

 . مبوجبه

 .وبركاته اهلل ورمحة عليكم والسالم  

 التعليم وزير

 

 الدخّيل حممد بن عزام   
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 "نتائجي" اإللكرتونية اخلدمة مع التعامل ضوابط

 وزارة بوابة يف اإللكرتونية اخلدمات على الدخول عرب للخدمة الوصول ميكن-1

 exam.moe.gov.sa: الرابط على املباشر الدخول أو التعليم،

( بنات-بنني) اختبارات قسم/إدارة مدير لكل مستخدم اسم ختصيص مت-2

 ملوظفي فرعيني مستخدمني إنشاء مهامه ومن اجلديد نتائج نظام على التعليم بإدارات

 .معها والتعامل اجلديد نتائجي نظام يف الواردة الطلبات الستقبال واملعادالت الوثائق

 بريده على موظف لكل إرساهلا يتم باملستخدمني اخلاصة املرور كلمات-3

 .آلي بشكل احملمول هاتفه أو اإللكرتوني

 التعليم بإدارة والقبول االختبارات رئيس/مدير مستخدم صالحيات جتهيز مت -4

 التقيد دون للطالب تالف/مفقود بدل شهادات طباعة من ليتمكن" نور نظام" يف

 .الشهادة مبصدر

 معها التعامل يكون ثم نتائجي نظام يف استقباهلا يتم الواردة الشهادات معادلة-5

 .آلية نصية برسالة املستفيد إبالغ ليتم نتائجي يف الطلب إغالق ذلك يلي نور نظام يف

 دون وإجنازها معها املنتظم والتفاعل املستفيدين لطلبات الدقيقة املتابعة أهمية-6

 .تأخري

 مع للتعامل الشهادات موظفي بتدريب والقبول االختبارات/قسم إدارة تقوم-7

 خلطوات وشرح اخلدمة من االستفادة وآلية بالضوابط املدارس على والتعميم النظام،

 عند أو التقديم عند احضارها املطلوب واملسوغات املراجعني من الطلب تقديم

 .اخلدمة برابط وتزويدهم الوثيقة الستالم احلضور

 بأي التعامل ويوقف الطلبات الستقبال" نتائجي" خدمة خالل من العمل يوحد-2

 .مماثلة أخرى خدمات أو برامج

 الدراسي الفصل خالل بتقرير والقبول لالختبارات العامة اإلدارة تزويد يتم-1

 .واملرئيات اخلدمة تنفيذ عن الثاني

 

 


