
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/34edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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المقدمة
متت eواeAة اآdية Jقومي Jعّلم اdطلبة dلعام اdدرا�سي 2020/ 2021م كعام ا�ستثنائي ملواجهة جائحة كورونا )كوفيد-19(، 
Xروف  eع  dتتماTسى   )2018 )ن�سخة    )12-  1( dل�سفوف  اdطلبة  Jعلم  dتقومي  اdعاeة  اdوKيقة   OنوH Hع�ض  Yُِدdت   Pاإ
Yن  اdتعّلم  فيه  مبا   )E-Learning( الإdكرتوين  اdتعليم  dتفعيل  املعلوeات  Jقنية  JوXيف  نحو   IارRو`̀dا وJوجه  اجلائحة 
Hعد )Distance learning( مبا jتوافق eع اYتماe Oنهجية اdتعليم املدeج )d )Blended Learningلمدار�ض كافة 
وdلخطة اdدرا�سية املعتمدI امل�ساMبة، واdعمل Yلى Jقليل اdفاbد اdتعليمي اdتعّلمى اإىل اأb�سى bدر ممكن، Mيث jطبق يف 
اd�سفوف  )J )12 -1قومي اأOاA اdطلبة وbيا�ض e�ستوi حت�سيلهم اdدرا�سي وفق نظام اdتقومي امل�ستمر dعام Oرا�سي كاeل، 
وJ�ستغل اdفرتI اdزeنية املعتمدI �ساHقا dتنفيذ اأYمال الeتحانات ورUسد Oرجات اdطلبة dلف�سل اdدرا�سي الأول، eن اأجل 

jRاeR IOن اdتعلم كاأjام Oرا�سة فعلية.
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 ثانيًا: مفهوم التقويم اإللكتروني
 :)E - Assessment(

 gو Yملية JوXيف Tسبكات املعلوeات وجتهيزات اdكمبيوJر 
اdتعليمية   IOواملا اdتعليمية  واdربجميات  الآيل(  )احلا�سب 
dتجميع  اdتقييم  و�سائل  Hا�ستخدام  امل�ساOOر   IOاملتعد
وحتليل ا�ستجاHات اdطلبة مبا j�ساYد Y�سو gيئة اdتدرj�ض 
Yلى eناb�سة وحتدjد JاأKريات اdرباeج والأن�سطة Hاdعملية 
كمية  Hيانات  Yلى  bائم  eقنن  Mكم  اإىل  dلوUسول  اdتعليمية 
Rاg̀`ر  )اdغرjب  اd̀`درا�̀`س̀`ي  Hاdتح�سيل  eتعلقة  كيفية  اأو 
JوXيفه  jتم  bد  الإd̀`ك̀`رتوين  واdتقومي   ،)2009 ا�سماYيل 
اأو  )اdتقليدي(    Oاملعتا اdنظاeي  اdتعليم  وفق  املدر�سة  يف 
املتنوYة  امل�ستمر  اdتقومي  اأOوات  JوXيف  وميكن  Hعد،  Yن 
اd�سفوي،  واحلوار  والeتحانات،    ،Iق�سريdا كالNتبارات 
وامل�سارjع، واdتقارjر، واdواجبات املنزdية، �سواA يف اdتقومي 
واملن�سات  اd̀`رباè`ج  Ỳ`رب  اخلتاeي  اdتقومي  اأو  اdتكوjني 
dكل   IOحمد وeعاjري  VسواHط  وفق  الإdكرتونية   اdتعليمية 

اأOاd I�سمان اdثبات وامل�سداbية.

 التقويم عن بعد
:)Distance Assessment(

اdنوع  gذا  Xهر  وbد  الإdكرتوين،  اdتقومي  امناط  اأMد  gو 
H̀`ع̀`د، Mيث  j̀`ع̀`رف Hاdتعلم Ỳ`ن  اd̀`ت̀`ق̀`ومي مل̀`واك̀`ب̀`ة è`ا  è`ن 
Jكنوdوجيا  املقدم Yرب  اdتعلم  Yلى  Hعد  اdتقومي Yن  jعتمد 
كاdقنوات  احلدjثة  وJطبيقاJها  واملعلوeات  الJ�سالت 
اdف�سائية والأbمار اd�سناYية واdكوeبيوJر وTسبكة النرتنت 
املوؤ�س�سات  يف  Hعد  Yن  اdتعليم  وjختلف  اdنقاdة  واdهواJف 
الأول  جماdني  يف   Oاملعتا اdنظاeي  اdتعليم  Yن  اdتعليمية 
jتمثل يف Yدم املواجهة املباTسرH Iني املعلم واملتعلم Nالل 
Hعد  يف  jتمثل  اdثاين  املجال  اأè`ا  واdتعلم  اdتعليم  Yملية 
فاملعلم  واملتعلم،  اdتعليم  e�سدر  اأو  املعلم  H̀`ني  امل�سافة 
واملتعلم ل jجمعهما eكان وJوbيت حمدO وjتم اdتقومي Yن 
eن  jتم  اdتي  نف�سها  اdقنوات  وg̀`ي  bنوات   Iد`̀Y Yرب  Hعد 
Nالdها اdتعليم واdتعلم Yن Hعد eثل اdتقومي Hاملرا�سلة )Yرب 
HاdهاJف،  اdتقومي  الإd̀`ك̀`رتوين(  اdربjد  او  اdعاOي  اdربjد 
النرتنت،  Yرب  اdتقومي  اdف�سائية،  اdقنوات  Yرب  اdتقومي 

واdتقومي املدار HاdكمبيوJر...)O. رافدI احلرjري 2012(. 
Mيث �سيتم اdتحدjد واdتف�سيل يف وKائق Jقومي Jعلم اdطلبة 
eاgية  Yن  املختلفة  اdدرا�سية  dل�سفوف  اdدرا�سية   Oلمواd
Hعد  Yن  اإdكرتونيا  �ستطبق  اdتي  امل�ستمر  اdتقومي  اأOوات 
واآdية وeعاjري  Jنفيذgا ون�سبتها يف كل eاO IOرا�سية وفق 
Nطة eنهج اdتعليم املدeج، و�سيتم حتدjد  اأOوات اdتقومي 
الأNرi اdتي �ستطبق Hاdطرjقة املعتاIO يف فرتO Iوام اdطلبة 
اdعملية/  والNتبارات   ،Iق�سريdا كالNتبارات  Hاملدر�سة 

املهارjة، والeتحانات يف اd�سفوف )12-5(. 

ثالثًا: مواءمة  أدوات التقويم 
المستمر:

اdعاeة  اdوKيقة  يف   Iاملعتمد امل�ستمر  اdتقومي  اأOوات  Jطِبق 
dتقومي Jعلم اdطلبة يف اd�سفوف )1-12( )ن�سخة 2018( 
اdطلبة،  Jعّلم  Jقومي  Yمليات  يف  املعلم  Hها  j�ستعني  اdتي 
اإdكرتونًيا اأو Yن Hعد اأو H�سكل eباTسر OاNل اdغرفة اd�سفية 
M�سب Wبيعة املاIO اdدرا�سية واd�سف اdدرا�سي HناY Aلى 
 Summative( يeلتقومي اخلتاd IOري حمدjعاeط وHسواV
Jقومي  وKائق  يف  املوVسح  اdتف�سيل  وفق   )Assessment

Jعلم اdطلبة dلمواO اdدرا�سية، ويف اdبنوO اdتي مت eواeAتها 
Hحيث  Oرا�سية،   IOاe كل  يف  اdطلبة  Jعّلم  Jقومي  وKائق  يف 
J�ستخدم gذه الأOوات Yلى eدار اdعام اdدر�سي اdكاeل وفق 
Nطة اdتقومي اخلاUسة Hكل eاO IOرا�سية وdكل Uسف Oرا�سي، 
كما jتم Jفعيل اdتقومي الإdكرتوين لأOوات اdتقومي امل�ستمر 
 ،)Formative Assessment( اdتكوjني  اdتقومي  يف 
 Iق�سريdا والأ�سئلة  اd�سفوي،  املنزdية، واحلوار  كاdواجبات 
اأOوات  eن  وZريgا  واملالMظة،  اdتحرjرjة،  اأو  اd�سفوjة 
اdتقومي Hحيث jتفق eع eنهجية اdتعليم املدeج فهو جزA ل 
jتجزاأ eن Yملية اdتدرj�ض وا�سرتاJيجيات اdتعليم واdتعّلم.
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رابعا: توزيع الدرجات في الصفوف  
:)12 -1(

وفق   )12  -1( اd�سفوف  يف  Nتاeيًا  Jقوميًا  اdطلبة  jُقّوم 
اآdيات اdتقومي  امل�ستمر HاأOواJه املتنوYة املف�سلة يف وKائق 
eعاjري  وف̀`ق  Oرا�̀`س̀`ي̀`ة،   IOا``e ك̀`ل  يف  اdطلبة  Jعّلم  Jقومي 
يف  وJف�سيلها  TسرMها  مت  eعينة  واTسرتاWات  وحم̀`دOات 
اdبنوO اdتي مت eواeAتها يف وKائق Jقومي Jعّلم اdطلبة يف كل 

eاO IOرا�سية.

اdطلبة  Jعّلم  Jقومي  اأOوات  JوjRع  jوVسح  الآJ̀`ي  واجل̀`دول 
واdوRن اdن�سبي dلدرجات M�سب اd�سفوف اdدرا�سية:

ال�صف 
املواد الدرا�صيةالدرا�صي

)Continoues Assessment Tools( اأدوات التقومي امل�صتمر

امتحان نهاية اأدوات التقومي الأخرى
اإعداد المتحانالعام الدرا�صي

--100%جميع املواO اdدرا�سية.2-1

4-3

اdلغة  اdعرHية،  اdلغة  الإ�سالeية،  اdرتHية 
اdدرا�سات  اdعلوم،  اdرjاVسيات،  الإجنليزjة، 

الجتماYية.

 %30 )eت�سمنة   %100
 ،Iق�سريdا dالNتبارات 

)iرNوات اأO70% اأ
--

اdت�سكيلية   اdفنون  احلياJية،  املهارات 
املو�سيقية،   املهارات  املدر�سية،  اdرjاVسة 

Jقنية املعلوeات.
%100--

اdلغة 9-5 اdعرHية،  اdلغة  الإ�سالeية،  اdرتHية 
 ،AياMالأ اdعلوم،  اdرjاVسيات،  الإجنليزjة، 
اdكيمياA، اdفيزjاA، اdدرا�سات الجتماYية. 

%60%40
Y```لى e``�ست```وi املح```اف`ظة/ 
Yلى  اd``خ``اUس```ة  امل````دار�ض 

e�ستوi املدر�سة
اdلغة 10 اdعرHية،   اdلغة  الإ�سالeية،  اdرتHية 

 ،AياMالأ اdعلوم،  اdرjاVسيات،  الإجنليزjة، 
اdكيمياA، اdفيزjاA،  اdدرا�سات الجتماYية.

%50%50

 IارRوdا iستو�e لىY ركزيe
)ن``ه`اj``ة e``رM``ل````ة اd``ت`ع`ليم 

الأ�سا�سي(

H```اإY`````داOه Hع�ض  )J``ك```ل```ف 
 Iعتمدe يةdاملحافظات وفق اآ
 iستو�e Yلى  eركزjا  وjقًيم 
اdوRارI( / املدار�ض اخلاUسة 

Yلى e�ستوi املدر�سة
اdت�سكيلية  10-5 اdفنون  احلياJية،  املهارات 

املو�سيقية،   املهارات  املدر�سية،  اdرjاVسة 
Jقنية املعلوeات.

 %30 )eت�سمنة   %100
 /  Iسري�b اNتبارات 

)iرNوات اأO70% اأ
--
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ال�صف 
املواد الدرا�صيةالدرا�صي

)Continoues Assessment Tools( اأدوات التقومي امل�صتمر

امتحان نهاية اأدوات التقومي الأخرى
اإعداد المتحانالعام الدرا�صي

11

 Oواe اdعرHية،  اdلغة  الإ�سالeية،  اdرتHية 
اdتطبيقية،  اdرjاVسيات  الإجنليزjة،   اdلغة 
 ،Aكيمياdا   ،Aاjفيزdا اdبحتة،   اdرjاVسيات 
واdتقانة،اdدرا�سات  اdعلوم   ،AياMالأ
اجلغرافيا  وWني(،  )gذا  الجتماYية 
 Iاحل�سار( اdتارjخ  الbت�ساjOة، 

الإ�سالeية(، الأOب الإجنليزي 

%50%50

 IارRوdا iستو�e لىY ركزيe
)J``ك``ل```ف H````اإY````داOه H``ع`�ض 
 Iعتمدe يةdاملحافظات وفق اآ
 iستو�e Yلى  eركزjا  وjقُيم 
اdوRارI(/ املدار�ض اخلاUسة 

Yلى e�ستوi املدر�سة

املدر�سية،  اdرjاVسة  اdت�سكيلية،  اdفنون 
املهارات املو�سيقية،  Jقنية املعلوeات.

اخلاUسة:  املدار�ض  يف  فقط  Jدر�ض   Oوا`````e
الbت�س```اO ،Oرا�س```ات الأYم```ال، اd```ت�سميم 
اdكتاHة  اdقياjOة،  املهارات  اجلرافيكي، 

الإHداYية

Yلى e�ستوi املدر�سة%70%30

eركزي Yلى e�ستوi اdوRار40I%60%اdلغة الأملانية، اdلغة اdفرن�سية.

12

 Oواe اdعرHية،  اdلغة  الإ�سالeية،   اdرتHية 
اdتطبيقية،  اdرjاVسيات  الإجنليزjة،  اdلغة 
 ،Aكيمياdا   ،Aاjفيزdا اdبحتة،  اdرjاVسيات 
اdدرا�سات  واdبيئة،  اdعلوم    ،AياMالأ
اجلغرافيا  وWني(،  )gذا  الجتماYية 
eن  )اdعامل  اdتارjخ  احلدjثة،  واdتقنيات 

Mويل(، الأOب الإجنليزي.

%40%60IارRوdا iستو�e لىY ركزيe

املدر�سية،  اdرjاVسة  اdت�سكيلية،  اdفنون 
املهارات املو�سيقية.

اخلاUسة:  املدار�ض  يف  فقط  J```در�ض   Oوا``e
اdت�سميم  الأYمال،  Oرا�س```ات   ،Oت�س```اbال
اdكتاHة  اdقي````اjOة،  امله``ارات  اجلرافيكي، 

الإHداYية

%70%30

Yلى e�ستوi املدر�سة

eركزي Yلى e�ستوi اdوRار40I%60%اdلغة الأملانية، اdلغة اdفرن�سية.

اخلاUسة  اdرتHية  dطلبة  املعلوeات  Jقنية 
Yلى e�ستوi املدر�سةP(%70%30وي الإYاbة اd�سمعية(
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خامسا: تقارير األداء والشهادات:

jتم رUسد e�ستوi اأOاA اdطاdب H�سفة e�ستمرY Iلى eدار اdعام اdدرا�سي، وdPك Yلى اdنحو الآJي:

التقريرال�صفوف 

   Jقرjر وUسفى اإdكرتوين مب�ستوi اأOاA اdتلميذ يف eنت�سف اdعام اdدرا�سي. 4-1

   ك�سف Oرجات اdتلميذ Hنهاjة اdعام اdدرا�سي جلميع املواO اdدرا�سية.

   Jقرjر وUسفى اإdكرتوين مب�ستوi اأOاA اdطاdب يف eنت�سف اdعام اdدرا�سي.12-5

   ك�سف Oرجات اdطاdب يف نهاjة اdعام اdدرا�سي جلميع املواO اdدرا�سية.

   مينح اdناجحون يف اd�سف اdعاTسر الأ�سا�سي TسهاIO )اdدرا�سة اdعاeة dلتعليم الأ�سا�سي(.

   مينح اdناجحون يف اd�سف اdثاين Y�سر eوؤgل - HOلوم اdتعليم اdعام-  وeا يف e�ستواه.

سادسًا: موجهات أساسية:

املوجهات اdتي jجب Yلى املعنيني واdقائمني Yلى Jقومي Jعّلم 
اdطلبة اإOراكها وeعرفتها eن اأجل اdتطبيق اd�سليم dتقومي 

Jعّلم اdطاdب يف املواO اdدرا�سية املختلفة:

اdدرا�سية    Oامل̀`وا يف  اdطلبة  Jعّلم  Jقومي  وKائق  Jنبثق   .1
 Iاملعتمد اdرئي�سية  واd�سواHط واملحدOات  الأ�س�ض  eن 
يف gذه اdوKيقة،  واdوKيقة اdعاeة dتقومي Jعلم اdطلبة 
dل�سفوف )1-12( )ن�سخة 2018(، ومبا jتنا�سب eع 

خمرجات واأgداف كل eاO IOرا�سية.

 )4-1( dل�سفوف   Iق�سريdا الأ�سئلة   IاOاأ J�ستخدم   .2
فقط.

 -  3( اd̀`�̀`س̀`ف̀`ني  يف   Iق̀`�̀`س̀`ري`̀dا الN``ت``ب``ارات  Jطبق   .3
اأرHعة   Yن  Jزjد  ول  اNتبارjن  Yن  Jقل  ل  Hحيث    )4
 Oواe H̀`اأن  )Yلما  اdدرا�سي.  اdعام  Ǹ`الل  اNتبارات 
املهارات اdفرjOة واملهارات احلياJية وJقنية املعلوeات 
اǸ`ت̀`ب̀`ارات  فيها  j̀`وج̀`د  ل   )4  -3( اd̀`�̀`س̀`ف̀`وف   يف 

 .)Iسري�b

dلتقومي  اأOوات  Kالث   ،)12  -5( اd�سفوف  يف  Jطبق   .4
امل�ستمر eن Vسمنها الNتبارات اdق�سريI اإVسافة اإىل 
اeتحان نهاjة اdعام اdدرا�سي وjتم اdتف�سيل يف اdوRن 

 Oلمواd اdطلبة  Jعلم  Jقومي  وKائق  اأOاI يف  dكل  اdن�سبي 
اdدرا�سية.

J  .5طبق الNتبارات اdق�سريI يف اd�س`فوف )5- 12(  
اdدرا�سية وفق   Oاملوا اdدرا�سي يف جميع  اdعام   Nالل 

املحدOات الآJية:

فنية  è`واÙ`س̀`ف̀`ات   Iق�سريdا d̀`الǸ`ت̀`ب̀`ارات  Jعد  اأ . 
 / الأg`̀`داف  املخرجات/  dها   Oوحت̀`د Jف�سيلية 
اNتبار b�سري  كل  jغطيها  اdتي  اdتعلمية  املعاjري 
jقي�سها M�سب Wبيعة  اdتي  اdتعليمية  وامل�ستوjات 
يف  وJ̀`درج  اdدرا�سي،  واd�سف  اdدرا�سية   IOامل̀`ا

وKائق Jقومي Jعلم اdطلبة dكل eاO IOرا�سية.

̀`ارات اd̀`ق̀`�̀`س̀`ريI يف جميع  ̀`ب ب .  j̀`ك̀`ون Y`̀`دO الǸ`ت
eدار  Yلى  اNتبارات  KالKة   )12  -5( اd�سفوف 
Yدا  eا  اdدرا�سية   Oاملوا جلميع  اdدرا�سي،  اdعام 
eواO املهارات اdفرjOة واملهارات احلياJية وJقنية 
اNتباران  اأو  اNتبار  dها  jُ̀`ع̀`د  اd̀`ت̀`ي  املعلوeات 
b�سريان وفق eا حتدOه وKيقة Jقومي Jعّلم اdطلبة 

.Oهذه املواH سةUاخلا
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dالNتبارات    IOحم`̀`د Oرج`̀`ات  Jخ�سي�ض  jتم  جــــ. 
اdق�سريV  Iسمن اdن�سبة املحدIO لأOوات اdتقومي 
امل�ستمر الأNرH  iن�سبة %30  )10 - 10 - 10( 
dل�سفوف )Y )12 -5لى اأن حتدO يف وKقية Jقومي 
اdتي  املخرجات  Oرا�سية   IOاe dكل  اdطلبة  Jعلم 
jقي�سها كل اNتبار b�سري Hحيث ل jتم J�سمينها 
نهاjة  لeتحان  الeتحانية  املواUسفات  Vسمن 

اdعام اdدرا�سي. 

 Rلإجن̀`ا è`وỲ`ًدا  اdدرا�سية   Oامل`̀`وا يف  املعلمون   Oحدj  .6
امل�سروع  Hها eثل;  املكلفني  اdتقوميية  اأYماdهم  اdطلبة 
واdتقارjر، وZريgا eن الأYمال، وJ�سليمها يف eوYدgا 

املحدO �سلًفا dتقوميها ورUسد اdدرجات Yليها.

مبواeAة  اخلاUسة  اdرتHية  Wلبة  N�سائ�ض  J̀`راỲ`ى   .7
اdكرتونيًا  Jطبيقها  Yند  اأỲ`اله  الأOوات  eن   IاOاأ كل 
فئات  فئة eن  dكل  املدرجة  املواeAات  Hال�ستفاe IOن 
اdرتHية اخلاUسة يف }اdن�سرI اdتوجيهية ملواeAة اأOوات 

zسةUية اخلاHرتdلبة اW عّلمJ قوميJ

وUسفي  Jقرjر   )4  -  1( اd�سفوف  يف  dلطاdب  jَُعد    .8
 iستو�e ت�سمنj درا�سيdعام اdنت�سف اe كرتوين يفdاإ
اأOائه، وjخطر ويل الأeر مبوYد اإUسداره dالWالع Yليه 
الأeر  ويل  Jطبيق  اأو  اdتعليمية  اdبواHة  يف  اإdكرتونًيا 
bبل اإجاe IRنت�سف اdعام اdدرا�سي، ويف نهاjة اdعام 
اdدرا�سي jعد ك�سف Oرجات jعرب Yن اإجناR اdتلميذ، 
وe�ستوi اأOائه Hاdدرجة فقط Yلى e�ستوi كل Yن�سر، 

.IOلماd عامdا iلى امل�ستوY زeرdدرجة واdاHو

وUسفي  Jقرjر   )12  -  5( اd�سفوف  يف  dلطاdب  jُعد   .9
 AاOاأ  iمب�ستو اdدرا�سي  اdعام  eنت�سف  يف  اإdكرتوين 
اdطاdب، ويف نهاjة اdعام اdدرا�سي jعد ك�سف Oرجات 
Yلى  ̀`رè`ز،  dوا H̀`اd̀`درج̀`ة  اdطاdب   Rا`̀ اإجن̀`` Ỳ`ن  jع`رب 

.IOلماd عامdا iامل�ستو

اd�سفوف )5 - 12( يف كل  اdطاdب يف   Rاإجنا  Oحدj  .10
اdعام Oرا�سي Hح�ساب جمموع  eاO IOرا�سية يف نهاjة 
اd̀`ع̀`ام  ن̀`ه̀`اj̀`ة  اè`ت̀`ح̀`ان  ̀`ه احل̀`اÙ`س̀`ل Yليها يف  Jرج̀`اO

 .IOاe كلd iرNتقومي امل�ستمر الأdجات اOدرا�سي وdا

سابعًا:  الدرجة الحرجة وآلية التعامل 
معها:

jق�سد Hاdدرجة احلرجة: gي اdدرجة اdتي Jقل Yن اdنهاjة 
Kالث  اأو  Oرجتني  اأو  Hدرجة  اdدرا�سية   IOلماd  iسغر�dا
Oرجة يف  اأو47  اأو48   49 Yلى  اdطاdب  اأي M�سول  Oرجات 
املاIO اdدرا�سية يف اdنتيجة اdنهائية لأOاA اdطاdب يف نهاjة 
اdعام اdدرا�سي )يف اdدور الأول اأو اdثاين(. وjتم eعاجلتها  
 IOلماd  iسغر�dا اdنهاjة  Oرج``ة  dلطاdب  JرUسد  Hحيث 

اdدرا�سية )50(. 

ثامنًا: ضوابط االنتقال واإلعادة:

الصفوف )5- 10(:

M�سوdه  الأYلى  اd�سف  اإىل  اdطاdب  لنتقال  j�سرتط   .1
̀`وO(i( ك̀`ح̀`د اأOن````ى يف امل````واO الآJ``ي``ة:  ̀`ت ̀`س �`̀ Ỳ`ل̀`ى امل
)اdرتHية الإ�سالeية، اdلغة اdعرHية، اdلغة الإجنليزjة، 
 ،Aاjفيزdا  ،Aكيمياdا  ،Aي̀`ا`̀Mالأ اdعلوم،  اdرjاVسيات، 

اdدرا�سات الجتماYية(.

اإPا M�سل اdطاdب Yلى امل�ستوg( i`( يف نتيجة اdعام   .2
 Oامل̀`وا اأb̀`ل يف  اأو  è`واO Oرا�سية  K̀`الث  اd̀`درا�̀`س̀`ي يف  
)اdرتHية الإ�سالeية، اdلغة اdعرHية، اdلغة الإجنليزjة، 
 ،Aاjفيزdا  ،Aكيمياdا  ،Aي̀`ا`̀Mالأ اdعلوم،  اdرjاVسيات، 
اeتحان  NOول  dه  jحق  فاإنه  الجتماYية(  اdدرا�سات 

اdدور اdثاين.

3.  حتت�سب نتيجة اdطاdب يف اdدور اdثاين Hجمع اdدرجة 
Oرجة  eع  اdثاين  اd``دور  اeتحان  يف  Yليها  احلاUسل 

.iرNتقومي امل�ستمر الأdوات اOاأ

 IOاe يف )`g( iلى امل�ستوY بdطاdسول ا�M ةdاM 4.  فى
واMدI اأو اأكرث يف اdدور اdثاين فاإنه jُعّد را�سبا  وjبقى 

يف Uسفه.  

اإPا M�سل اdطاdب Yلى e�ستوg( i`( يف نتيجة نهاjة   .5
 Oواe الثK نe دور الأول يف اأكرثdدرا�سي يف اdعام اdا
eن املواO اdدرا�سية: اdرتHية الإ�سالeية، اdلغة اdعرHية، 
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 Aكيمياdا اdعلوم،  اdرjاVسيات،  الإجن̀`ل̀`ي̀`زj̀`ة،  اdلغة 
واdفيزjاA والأMياA، اdدرا�سات الجتماYية، فال jحق 
dه NOول اeتحان  اdدور اdثاين، وjُعد را�سًبا وjبقى يف 

Uسفه. 

اdدرا�سي  اdعام   نهاjة  لeتحان  اdطاdب  M�سور  jعد   .6
Jغيب  واإPا  اإdزاeيا،  اdثاين  اd̀`دور  اأو  الأول  اd̀`دور  يف 
اdدرا�سي يف  اdعام  نهاjة  اeتحان  اdطاdب Yن M�سور 
اdثاين يف  اdدور الأول  فعليه اجللو�ض لeتحان اdدور 
 Oواe نe IOاe ن اأيY ابZ اPنها، واإY غيبJ تيdا Oاملوا
اdدور اdثاين فيعّد را�سبًا)dلغياب( كما JوVسحه الأeثلة 

الآJية:

مثال1:

نتيجة نهاية املادة
العام الدرا�صي

الأحقية لدخول الدور 
الثاين

لeتحانات Z`اأ اdتقدم  dه  jحق 
Yلى  M�سل  لأنه  اdثاين  اdدور 
الأOين  احلد  eن  اأbل   iستو�e
ويف   ،Oواe Kالث  يف  dلنجاح 

eاJOني H�سبب اdغياب. 

Z`ب
40ج
O45
`g30

مثال2:

نتيجة نهاية املادة
العام الدرا�صي

الأحقية لدخول الدور 
الثاين

اdتقدم Z`اأ dلطاdب  jحق  ل 
اdثاين  اdدور  لإeتحانات 
وjُعّد    Oواe اأرHع  يف  dر�سوHه 

را�سبا.

43ب
40ج
O45
`g35

اإPا ر�سب اdطاdب dلمرI اdثانية يف اd�سف نف�سه فاإنه   .7
dه  Yالجية  Nطة  وVسع  eع  الأYلى  اd�سف  اإىل  jُنقل 

H�سرWني:

dالئحة  وفقا  اd̀`درا�̀`س̀`ة  يف  eن�سبطا  jكون  اأن   

Tسوؤون اdطالب )اأي مل j�سدر يف Mقه bرار eن 
خماdفة  H�سبب  املدjرjة  eن  اdطلبة  Tسوؤون  جلنة 

النتظام والن�سباط اdدرا�سي(.

اأو  الأول  اdدور  اeتحانات  Jغّيب Yن  bد  jكون  اأّل   

اdثاين يف eاIO اأو اأكرث eن املواO اdدرا�سية. 

 Iلمرd bيده   Oعاj احلاdة  gذه  يف  اd�سرWني  jحقق  مل  واإPا 
اdثاdثة Tسرjطة انطباق Tسرط اd�سن Yليه وفق لئحة Tسوؤون 

اdطالب. 

ويف حال عدم انطباق  �صرط ال�صن يتم ب�صاأنهم الآتي:

  :)6  ،5( واd�ساO�ض  اخلاe�ض  ااd�سفني  Wلبة  اأ. 
 Oعاj ،)ن  15 �سنةe لbب )اأdطاdمر اY ا كانPاإ
كان  واPا  نف�سه،  اd�سف  يف  اdثاdثة   Iلمرd bيده 
اdتعليم  نظام  اإىل  jحول  فاأكرث(  )15�سنة  Yمره 

امل�ستمر.

Wلبة اd�سفني  اd�ساHع واdثاeن )j ،)8 ،7عاb Oيد  ب. 
Tسرjطة  نف�سه  اd�سف  يف  اdثاdثة   Iلمرd اdطاdب 
Yدم جتاوR اd�سن )اdعمر(  املحدH Oاd�سف Hاأكرث 
eن �سنة.  واإPا جتاوj Rحول اإىل اdتعليم امل�ستمر.

Wلبة اd�سفني  اdتا�سع واdعاTسر )j ،)10 ،9حول  ج. 
اdطاdب اإىل نظام اdتعليم امل�ستمر 

jتم  نف�سه  اd�سف  اdثاdثة يف   Iلمرd اdطاdب  اإPا ر�سب   .8
اdتعاeل eعه وفقا dالآJي:

اإPا   )6  ،5( واd�ساO�ض  اخلاe�ض  اd�سفني  Wلبة  اأ. 
كان Yمر اdطاdب )اأbل eن  15 �سنة( jرفع اإىل 
اd�سف الأYلى. واإPا كان Yمره ) 15�سنة فاأكرث(  

jحول اإىل نظام اdتعليم امل�ستمر.

Wلبة اd�سفوف eن اd�ساHع اإىل اdعاTسر )10-7(   ت . 
ويف  امل�ستمر.   اdتعليم  نظام  اإىل  اdطاdب  jّحول 
جميع الأMوال ل jجوb Rيد اdطاdب dلمرI اdراHعة 

يف اd�سف نف�سه.  

امل�ستمر  اdتعليم  اإىل  املحول  اdطاdب   IOاYاإH j�سمح  ل   .9
اإىل  اdطلبة  eن   )8  ،7( اdبندjن  يف  اdفئة  g̀`ذه  eن 
واإمنا  نف�سه.  فيه  املحول  اdعام  يف  اdنظاeي  اdتعليم 
 Iملد امل�ستمر  اdتعليم  نظام  يف  اdدرا�سة  Yليه  jجب 
Yام Oرا�سي كاeل eع اTسرتاط جناMه يف dPك اdعام 

وeنا�سبة Yمره dل�سف اdدرا�سي Yند اإYاJOه.   
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الصف الحادي عشر:

M�سوdه  الأYلى  اd�سف  اإىل  اdطاdب  لنتقال  j�سرتط   .1
Yلى امل�ستوO(i( كحد اأOنى يف جميع املواO الأ�سا�سية 

والNتيارjة اdتي Oر�سها اdطاdب يف gذا اd�سف.

اإPا M�سل اdطاdب Yلى امل�ستوg( i`( يف نتيجة نهاjة   .2
اdعام اdدرا�سي يف اdدور الأول يف  Kالث eواO Oرا�سية 
اأو اأbل، فاإنه jحق dه NOول اeتحان اdدور اdثاين، وفى 
اأو   Iد`̀Mوا  IOاe )g`( يف   iامل�ستو Yلى  Mاdة M�سوdه 

اأكرث يف اdدور اdثاين jعّد را�سبا.

اإPا M�سل اdطاdب Yلى e�ستوg( i`( يف نتيجة نهاjة   .3
 Oواe الثK نe دور الأول يف اأكرثdدرا�سي يف اdعام اdا

jعّد را�سبا، ول jحق dه NOول اeتحان  اdدور اdثاين. 

اdدرا�سي  اdعام  نهاjة  لeتحان  اdطاdب  M�سور  jعد   .4
Jغّيب  واإPا  اإdزاeيا،  اdثاين  اd̀`دور  اأو  الأول  اd̀`دور  يف 
اdدرا�سي يف  اdعام  نهاjة  اeتحان  اdطاdب Yن M�سور 
يف  اdثاين  اdدور  لeتحان  اجللو�ض  فعليه  الأول  اdدور 
 Oواe نe IOاe ن اأيY ابZ اPنها، واإY غيبJ تيdا Oاملوا
اdدور اdثاين jعّد را�سبًا)dلغياب( كما jوVسحه املثالن 

يف VسواHط النتقال والإYاd IOل�سفوف )10-5(.

اإPا ر�سب اdطاdب dلمرI اdثانية يف اd�سف نف�سه، فاإنه   .5
اdدرا�سي  اdعام  امل�ستمريف  اdتعليم  نظام  اإىل  jحول 
اإYاb IOيده  dه  اdعام jحق  واإPا جنح يف dPك  اdتايل، 
كطاdب نظاeي، Tسرjطة انطباق Tسرط اd�سن Yليه وفق 
Hا�ستثناW Aلبة اdرتHية اخلاUسة  لئحة Tسوؤون اdطلبة، 
Nطة  وVسع  è`ع  الأỲ`ل̀`ى  اd�سف  اإىل  jرفعون  فاإنهم 

Yالجية eنا�سبة dهم.

الصف الثاني عشر:

اإPا M�سل اdطاdب Yلى امل�ستوg( i`( يف نتيجة نهاjة   .1
اdعام اdدرا�سي يف اdدور الأول يف  Kالث eواO Oرا�سية 
H�سرط  اdثاين،  اdدور  اeتحان  dه NOول  فيحق  اأbل  اأو 
اdت�سجيل dلتقدم لeتحانات اdدور اdثاين Yرب اdراHط 
اdزeنية   Iفرتdا Nالل  dذdك  املخ�س�ض  الإd̀`ك̀`رتوين 
 iامل�ستو Yلى  M�سوdه  Mاdة  وفى  dلت�سجيل،   IOاملحد

)g̀``( يف è`اIO واM̀`دI اأو اأك̀`رث يف اd̀`دور اdثاين فُيعد 
را�سبا. 

نهاjة  نتيجة  يف   )`g(  iستو�e Yلى  اdطاdب  M�سل  اإPا   .2
 Oواe الثK نe دور الأول يف اأكرثdدرا�سي يف اdعام اdا
فال jحق dه NOول اeتحان  اdدور اdثاين وjُعد را�سبا. 

اdعام اdدرا�سي يف  jعّد M�سور اdطاdب اeتحان نهاjة   .3
اdدور الأول اأو اdدور اdثاين اإdزاeيا، و اإPا Jغيب اdطاdب 
الأول يف  اdدور  اdدرا�سي يف  اdعام  نهاjة  اeتحان  Yن 
eاO IOرا�سية اأو اأكرث Jكون نتيجته Zائبا )Z`(، وjحق 
اdت�سجيل  H�سرط  اdثاين،  اd̀`دور  لeتحان  اdتقدم  dه 
الإd̀`ك̀`رتوين  اd̀`راH̀`ط  اd̀`ث̀`اين Ỳ`رب  اd`̀`دور  لeتحانات 
 IOامل̀`ح̀`د اdزeنية   Iف̀`رت`̀dا Ǹ`الل  d̀`ذd̀`ك  املخ�س�ض 
اd̀`دور   Oوا`̀e eن   IOا`̀e اأي  Yن  Z̀`اب  واإPا  dلت�سجيل. 
املثالن يف  jعّد را�سبًا )dلغياب(، كما jوVسحه  اdثاين 

VسواHط النتقال والإYاd IOل�سفوف )10-5(. 

 `g  iامل�ستو Yلى  )احلاUسل  املكمل  اdطاdب  jخطر   .4
M�سور  Yن  املتغيب  اأو  اأbل  اأو  Oرا�سية   Oواe Kالث  يف 
اجللو�ض  Yليه  اdتي   OاملواH الأول(  اd̀`دور  اeتحانات 
eتاHعة  اdطاdب  وYلى  اdثاين.  اd̀`دور  يف  لeتحاناJها 
̀`اين مل̀`ع̀`رف̀`ة eواYيد  ̀`ث dا ̀`دور  `̀ dا ̀`داول اè`ت̀`ح̀`ان̀`ات  ج̀`

Jطبيقها.

مينح اdطاdب اdناجح واdطاdب اdرا�سب ك�سًفا eوVسحا   .5
 iامل�ستو حتدjد  eع  Yليها  M�سل  اdتي  Oرج̀`اJ̀`ه  فيه 

Hاdرeز.

يف  وè`ا   zع̀`ام`̀dا اdتعليم  }HÒ`ل̀`وم  eوؤgل  اdطاdب  مينح   .6
e�ستواه H�سرط حتقيقه امل�ستوi الأOنى eن اdنجاح يف 
اd�سف اdثاين Y�سر وفقا d�سواHط اdقرار اdوRاري رbم 

.2018 /34

 IOاYاإ Y�سر  اdثاين  اd�سف  يف  اdرا�سب  dلطاdب  jحق   .7
اd�سف يف اdعام اdتايل eباTسرI، وdعام Oرا�سي واMد 

فقط.
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eا  و  اdعام  اdتعليم  HOلوم  يف   اdناجح  dلطاdب  j�سمح   .8
 IOا`̀Yاإ  - e�ستواه  حت�سني  يف  رZ̀`ب  اإPا   - e�ستواه  يف 
اdتعليم  نظام  يف  Y�سر  اdثاين  اd�سف  يف  اdدرا�سة 
اdلوائح والأنظمة  املدار�ض اخلاUسة M�سب  اأو  امل�ستمر 

املعمول Hها.

 تاسعًا: الفحص والتدقيق

:)Moderation(

املتاHعة  Ǹ`الل  eن  واdتدbيق  اdفح�ض  Yملية  Jطبيق  jتم 
امليدانية املباTسرI اأو الإdكرتونية dلتاأكد eن اdتطبيق اd�سليم 
 Iاملعطا اd̀`درج̀`ات  وe�سداbية  امل�ستمر،  اdتقومي  لأOوات 
dلطلبة يف VسوA املعاjري واملواUسفات اdفنية اdوارIO يف وKائق 

Jقومي Jعّلم اdطلبة.
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