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نتائج الفصل الدراسي األول
Term 1 results
2023/2022

"برنامج تمكين " 
"Tamkeen Program"

دراسيتطبيق برنامج دعم وتمكين خالل اليوم ال
The scenarios for the implementation of the Tamkeen 

Program during the school day



مركزي(تمكين ) تقدم الطالب في نهاية البرنامج المتحان ل، ويكون حضور البرنامج شرطا(مرفق البرمجة الزمنية ) 2023فبراير 3يناير إلى 23يطبق البرنامج خالل الفترة من •
سيركز االختبار على المهارات األساسية التي لم يحققها الطلبة بناء على تحليل  نتائج اختبارات الفصل األول•
)لنهاية الفصل الدراسي األول والفترة التعويضيةهو نفسه المطبق ) هيكل االختبار •

بوابيية الطالييب تقييييم األناء ميين خيياللعلييى مسييتو  سيييتم حجييب خاطييية طباعيية بطا يية تقييييم لناء الطالييب لنهاييية الفصييل الدراسييي األول، ويسييمال للطالييب وولييي األميير االطييال  •
ج لجنبيية وال يربيب وليي تطبيق منياهطية اإللكترونية، ويسمال بطباعة بطا ة تقييم األناء لنهاية الفصل الدراسي األول لحاالت خاطة بسبب االنتقال خيار  الدولية لو إليى ميدار  خا

ة ار  الخاطلمداألمر التقدم لالمتحان، وتتم الطباعة من خالل منسقي الدعم في الفرو  المدرسية للمدار  الحكومية، لو من خالل منسقي التعليم الخاص ل
م الخاصيعل، ُيطبق طلبة التعليم الخاص جميع امتحاناتهم بمدارسهم وبإشراف من اللجنة المكلفة من جهة الترخيص في الدائرة والهيئة التعليمية للت12للصف •
م، ُيطبق طلبة مدار  التسامال جميع امتحاناتهم بمدارسه12للصف •
االمتحان الورقي متوفر بنظام المنهل للصفين الثالث والرابع، وتتولى إنارة المدرسة مسؤولية طباعة االمتحان •

ذوي األداء المتدنيللطلبة كانيميبرنامج الدعم األ

تعريف البرنامج
كانيمي يستهدف المهارات األساسية التي يفتقدها الطلبة في الصفوف المختلفة والتي تم تحديدها مين خيالل تحلييل نتيائج اختبيا الفصيل األول، ييتم تنفيي   راتبرنامج نعم ل

. ي الموان الرئيسيةللطالب ال ين لم يحققوا نسبة النجاح في اختبارات الفصل الدراسي األول ف لو الخاطة المطبقة لمنها  الوزارةالحكوميةمدار  التعليم العاممن  بل 

اإلجـــراءات
:في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، وفق اآلتي( Aمجموعة )المواد األساسية في الذين تنطبق عليهم الشروط للطلبة ( دعم وتمكين)يطبق برنامج 
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يتم اخطار الطلبة ولولياء األمور به ا البرنامج، وال توجد فرطة بديلة لالمتحان في حال الغياب لو الخلل التقني •
في حال انتقال الطالب الى مدرسة لخر ، يتم التنسيق بين المدرستين لتسليم الطالب ت كرة االمتحان حسب اآللية المعتمدة•
، للحاالت المرضية خار  وناخل الدولة وحسب الملف المعتمدة من الفرو  المدرسية(عن بعد)متوفر نموذ  •
لميا طلبية الصيف * رسية ييتم تقيييمهم مين  بيل معليم الميانة بالتنسييق ميع معليم التببيية الخاطية فيي المد" تعيديل المينهج " –الطلبة ال ين يتبعون خطية تببويية فرنيية •

نييية المعتمييدة فييي نظييام فر الالثييا ي ع يير فيتقييدمون لالمتحييان المركييزي المنفيي  مييع بقييية الطلبيية مييع تييوفير االحتياجييات واالعتبييارات الييوارنة لكييل طالييب فييي الخطيية الدراسييية
إلكترونيا 12وللصف 11-3المنهل، ورطد الدرجة من  بل المعلم للصفوف 

.ي نظام سويفت لسستطبق عليهم االمتحان المركزي المطبقة على بقية الطلبة مع كافة االعتبارات ف “مواءمة / تكييف"الطلبة ال ين يخضعون لخطة تببوية فرنية •
ن الطلبية الي ين تنطبيق المعلم يحد) تعديل المنهج ولم يتمكن المعلم من رطد نرجاتهم في نظام المنهل لنهاية الفصل األول –الطلبة ال ين يتبعون خطة تببوية فرنية •

لحين معالجة نتائجهم في النظام ، ويتولى تنفي  االختبار( عليهم معايير برنامج تمكين ونعم
عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول والتعويضية ( بع ر مقبول ) ال ي مل االمتحان حاالت الغياب •
في امتحان نهاية الفصل الدراسي األول والفترة التعويضية( من ثبت عليهم  مخالفة بش ) ال ي مل •
ت كيل لجنة في كل مدرسة للرن على استفسارات الطلبة ولولياء لمورهم•
(بتعميم الحق خالل تطبيق البرنامج) يصدر جدول امتحانات البرنامج •
(  IDH) بيانات الطلبة المستهدفين في البرنامج في نظام •
"المنهل"و " سويفت"يمكنكم االّطال  على تفاطيل نتائج الطلبة جميًعا من خالل نظامي •
ي حيال عيدم االسيتفانة في سينةتو يع لولياء األمور على تعهد لتحمل المسؤولية الم يتركة عين رفيع مسيتويات الطلبية واإل يرار بمعيرفتهم باحتماليية رسيوب لبنيائهم نهايية ال•

من الدعم المقدم من  بل المدرسة لو عدم توفر الدافعية لتحسين األناء
كبر نرجة النهاية الصغر  في حال كانت الدرجة(تمكين ) يمنال الطالب في امتحان • نرجة النهاية الصغر  للمانةمن الحاطل عليها ل
النهاية الصغر مو مجتضاف الدرجة النهاية الصغر  للمانة إلى المجمو  الكلي والمعدل العام للطالب في الصف الثا ي ع ر بحيث ال يتجاوز مجمو  نرجات الطالب•
في حال كانت الدرجة السابقة لعلى من الدرجة الحاطل عليها في امتحان تمكين ، تعتمد الدرجة األعلى•
(ال تحسب نرجة التقييم التكويني مع نرجة امتحان تمكين ) وترطد في معدل الفصل ( نرجة مستقلة ) نرجة امتحان تمكين •
مع سيتم التنسيق ، السيناريوهاتخالل فترة تطبيق برنامج تمكين في حال اختيار احد ( الدرو  والمقررات للفصل الدراسي الثا ي ) ب أن تنفي  الخطة الدراسية •

التنفي  مراجعة الخطة مع جهة االختصاص لضمان سالمة الفرو  المدرسية وفبيق نعم التعليم ب أن 

( االجراءات) تابع 
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:ُيصمم جدول نراسي جديد طوال فترة تطبيق برنامج تمكين، على النحو اآلتي▪
▪ A new academic schedule shall be designed throughout the Tamkeen Program implementation period, 

as follows:

1لمقترحا
Scenario1

School Schedule/الجدول الدراسي

Targeted/المستهدفون
ة الحصص الدراسي

Classes

”A“جميع طلبة المدرسة  وُتعطى فيها موان المجموعة ▪
▪ All students at the school and the subjects of group “A” are given.

الحصص األربعة 
األولى

The first four 
classes

Rest of the school's students/باقي طلبة المدرسة-
وان يصمم الجدول لتطبيق موان األن طة المدرسية وم-

”B“المجموعة 
- The schedule is designed around Group “B” and

Activity subjects

 Tamkeen Program/طلبة برنامج تمكين-
students

ة يصمم الجدول بناء على الموان المستهدف-
- The schedule is designed based on the

targeted subjects

الحصص األربعة 
التالية 

the next four 
classes
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2لمقترحا
Scenario  2

School Schedule/الجدول الدراسي

Targeted/ المستهدفون Classes/ الحصص الدراسية

 Rest of the/ باقي طلبة المدرسة
school's students

 Tamkeen/ طلبة برنامج تمكين
Program students توز  فعاليات الحصة وفًقا 

للموان والطلبة المستهدفين
Class activities are
distributed according to the
targeted subjects and
students

ُتصمم لهم لوراق عمل ولن طة إثرائية
Worksheets and enrichment 

activities are designed for them

ُتصمم لهم لن طة تتوافق مع الموان 
لبرنامج لالمستهدفة 

Design student activities that are
compatible in content with the
targeted subjects (Group A) in the
program

طبق الجدول يؤجل تطبيق المهارات الجديدة للفصل الثا ي في المنها ، ويدخل جميع الطلبة في برنامج تمكين، ويُ ▪
:  الدراسي  على  النحو اآلتي

▪ The application of term 2 new concepts and skills in the curriculum is deferred, and all students enter 
the Tamkeen Program, and the academic schedule is applied as follows:
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األول نارة المدرسة طالحية اختيار المقترح المناسب، لو الدمج بين المقترحيترك إل
والثا ي بمرونة

وفقاً لخصوطية طالب المدرسة والصف والمسار المطبق فيها 

3مقترحال
Scenario 3

School administration has the option to choose an appropriate 
scenario or a combination of them to suit their needs based on 

students' profiles, the grades and the streams
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ضوابط التطبيق من قبل إدارة المدرسة
Guidelines for the school administration

▪ School administration to ensure that teachers’
implementation of Tamkeen Program serves its purpose in
terms of impact and efficiency of the support provided,
students’ attendance and active participation during classes

▪ School administration prepares a final report at the end of
the implementation of the Program, identifying the number
of participating teachers, total hours and total number of
targeted students

▪ School administration to conduct a student satisfaction
survey about the Tamkeen Program

▪ School administration to facilitate and support Cluster
Managers and Learning Delivery Support team during their
field to ensure the quality of the implementation of the
Program

اعليةوفتمكين،لبرنامجالمعلمينتطبيقمنالمدرسةإنارةتتأكد▪
حضوربالمستهدفينالطلبةالتزامونسبةللطلبة،المقدمالدعم

الم اركةلثناءتفاعلهمومد البرنامج،
فيهحدنيالبرنامج؛تطبيقنهايةفيختاميتقبيرالمدرسةإنارةُتعد▪

والعدنالتطبيق،ساعاتعدنوإجماليالم اركين،المعلمينعدن
المستهدفينللطلبةالكلي

ىرضمد تمكين،برنامجتطبيقنهايةفيالمدرسةإنارةتَقيس▪
ستبانةاالخاللمنبالبرنامج،الملتحقينالطلبة

ناءلثالنطاق،ومدراءوالتعلمالتعليمنعمفبيقمهمةونعمتسهيل▪
البرنامجتطبيقجونةوضمانللمتابعةالميدانيةالزيارات
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ضوابط التطبيق من ِقَبل المعلم
Guidelines controls by the teacher

▪ Identify targeted students in Tamkeen Program through
IDH

▪ Teacher identifies the targeted learning outcomes and skills,
adopting the structure of term 1, the textbook and student
activity book, the variety of learning platforms and smart
learning portal

▪ Teacher to target questions and applications similar to term
1 exam to prepare students for passing Tamkeen exam

(IDHفيمتوفرة)تمكينبرنامجفيالمستهدفينالطلبةحصر▪
حانامتهيكلموظفاً المستهدفة،المهاراتلوالتعلمنواتجتحديد▪

علمالتومنصاتوالن اط،الطالبوكتابيّ األول،الدراسيالفصل
ال كيالتعلموبوابةالمختلفة،

تحاكييالتوالتطبيقات،األسئلةعلىالمستهدفينالطلبةتدريب▪
تمكينامتحانالجتيازالطلبةلتهيئةاألولالدراسيالفصلامتحان
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تمكينلبرنامج البرمجة الزمنية 
Time programming

سي اعالن نتائج الفصل الدرا
األول

Announcing the results 
of the first semester

2023يناير 16-20
16-20  January 2023

(  تمكين)تطبيق برنامج
Program Implementation 

(Tamkeen)

2023فبراير 3يناير إلى 30
30 January to 3 February 2023

النتائجصدارإ
Announcement of 

results

فترة تطبيق االمتحان 
(تمكين)المركزي 

Implementation period
Central exam (Tamkeen) 

فيذ حصر بيانات الطلبة وتن
الورش اإلرشادية 

Inventory of student 
data and implementation 
of guidance workshops

2023فبراير 6
6 February 2023

2023يناير 23-30
23-30 January 2023

2023يناير 12-13
12-13 January 2023
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:هواإلجراءاتهذهمنالهدفان

.مهاراتهلتطويرلطالبلحقيقينعمتقديممنلتمكينهلولويةلتحصيلهالفعليبالمستو ومعرفتهالطالب،تعلمعمليةفيلساسيشبيكاألمروليلنعلىالتأكيد1.

.كأولويةاألساسيةالمهاراتتطويرعلىوالتركيزللطلبةالفعليالمستو حولال فافيةزيانة2.

.واستحقاقبجدارةلنائهملتحسيناالختباراتوإعانةمهاراتهملتطويرحقيقيةفرطاوإعطائهمللطلبةوالمناسبالكافيالدعمتوفير3.

.فرنيةبصفةطالبكللتعلمالالحقةالخطوةوتحديدوالتعليمالتعلملقيانةكأناةالبياناتوتحليلالتقييماستخدام4.

المهاراتفيبيركتأخروجونحالفيالطلبةرسوبإجراءاتوتنفي للطلبةالفعليةالدرجاتم اركةسياسةاعتماننتيجةاألمورلولياء بلمناعتراضاتلياستباق5.
.للطلبةاألساسية

:(2023-1-11بتاريخالصانربتعميمناالمرفقات)،اإلجراءاتكافةمراجعةيرجىوعليه
.اإلعانةواختباراتاالختباراتنتائجإعالنتنفي موجهات1.
.األمورلولياءمعلقاءاتلعقدالمعلميننليل2.
.النتائجإعالنحولاألمورألولياءرسالة3.
لمروليتعهدنموذ 4.
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