
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

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

                  https://almanahj.com/sa/ministry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة التربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/ministry2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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دليل ارشادي
إلجراءات إنهاء تقويم الطلبة يف نظام 

نور للعام الدرايس 1440 – 1441هـ
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دليل ارشادي إلجراءات إنهاء تقويم الطلبة يف نظام نور
للعام الدرايس 1440 – 1441هـ

أوال: مرحلة رياض األطفال
مراجعة اعتماد تقييم مهارات االطفال والوحدات الدراسية، والتجاوز لفئة الـ 80	 يوم.. 	
الغــاء التجــاوز ألطفــال المســتوى الثانــي مــن فئــة 80	 يــوم الملتحقيــن بالروضــة لفصــل دراســي واحــد مــن . 	

قبــل قائــدة المدرســة.
طباعة الشهادات.. 	

ثانيا: املرحلة االبتدائية
مواد المهارات

)للصفين األول والثاني في التعليم العام والصف األول في التعليم المستمر(

تقييم مهارات جميع الطلبة في الفترتين الثالثة والرابعة في الفصل الدراسي الثاني.. 	
مراجعــة تقييــم مهــارات الفصــل الدراســي األول التــي لــم يجتازهــا الطالــب مــن خــال رابــط )قائمةالمعــارف . 	

والمهــارات التــي لــم يتقنهــا الطالــب( ثــم الحفــظ.
اعتمــاد تقييــم الطلبــة للفصــل الدراســي الثانــي، مــع ماحظــة ان النظــام ســيتحقق تلقائيــا مــن التقييــم بمــا . 	

يضمــن انتقــال الطالــب للصــف الــذي يلــي صفــه.
ترفيع الطلبة وترحيلهم.. 	
نشر النتائج.. 	
مــواد التقويــم المســتمر )المهــارات( مــن الصــف الثالــث ابتدائــي الــى الســادس ابتدائــي، والصفيــن الثانــي . 	

والثالــث محــو األميــة )التعليــم المســتمر( كمــا فــي )	 و	(.

مواد الدرجات
)من الصف الثالث إلى السادس في التعليم العام والصفين الثاني والثالث في التعليم المستمر(

رصــد درجــات جميــع الطــاب للفصــل الدراســي الثانــي، ويمكــن مقارنتهــا مــع درجــة الفصــل الدراســي األول فــي . 	
شاشــة رصــد درجــة االختبــار النهائــي.

إتاحة نسخ درجات الفصل الدراسي األول كما هي في شاشة الرصد )للفترات –االختبار النهائي(. 	
اغــاق الفصــل الدراســي الثانــي، مــع ماحظــة ان النظــام ســيتحقق تلقائيــا مــن الرصــد بمــا يضمــن انتقــال . 	

الطالــب للصــف الــذي يلــي صفــه، او كانــت الدرجــة اقــل مــن درجــة الفصــل الدراســي االول.
ترفيع الطلبة وترحيلهم.. 	
نشر الدرجات.. 	
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ثالثاً: املرحلة املتوسطة
رصــد درجــات جميــع الطــاب فــي الفصــل الدراســي الثانــي، ويمكــن مقارنــة المجمــوع مــع مجمــوع درجــات . 	

الفصــل الدراســي األول، فــي شاشــة رصــد درجــة االختبــار النهائــي.
إتاحة نسخ درجات الفصل الدراسي األول كما هي في شاشة الرصد )للفترات –االختبار النهائي(. 	
اغــاق الفصــل الدراســي الثانــي، مــع ماحظــة ان النظــام ســيتحقق تلقائيــا مــن الرصــد بمــا يضمــن انتقــال . 	

الطالــب للصــف الــذي يلــي صفــه، او كانــت الدرجــة اقــل مــن درجــة الفصــل الدراســي االول.
ترفيع الطلبة وترحيلهم.. 	
نشر الدرجات.. 	

الطلبة )القادمون من الخارج في الفصل الثاني(، يتم التعامل معهم وفق اآلتي:
مراجعــة قائــد المدرســة لتقريــر »البيانــات المفقــودة« الموجــود أعلــى شاشــة إغــاق الدرجــات، لمعرفــة الطــاب 

القادميــن مــن الخــارج، ويتــم التعامــل علــى حالتيــن:

طــاب لهــم تقييــم فــي الدراســي الثانــي حيــث يتــم معادلتهــم مــن خــال رابــط الدرجــات - معادلــة الطــاب 	 
القادميــن الخــارج ليتــم اصــدار شــهادة لهــم فــي هــذا العــام.

طــاب ليــس لديهــم تقييــم فــي الفصــل الدراســي الثانــي، حيــث يتــم طــي قيدهــم واختيــار ســبب االنقطــاع 	 
)طــاب قادمــون مــن الخــارج(؛ ورفــع أســماؤهم لــإدارة العامــة للتقويــم والقبــول العتمــاد ترفيعهــم للصــف 

الــذي يلــي صفهــم.

)الغائبين بعذر عن اختبار الفصل الدراسي األول ( يتم التعامل معهم وفق اآلتي:

رجــوع قائــد المدرســة لتقريــر »البيانــات المفقــودة« الموجــود أعلــى شاشــة إغــاق الدرجــات لمعرفــة الطــاب 
الغائبيــن بعــذر عــن اختبــار الفصــل الدراســي األول، ثــم ترفــع أســماؤهم لــإدارة العامــة للتقويــم والقبــول بعــد 

ــار ســبب االنقطــاع )منقطــع (؛ العتمــاد ترفيعهــم للصــف الــذي يلــي صفهــم. طــي قيدهــم، واختي
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رابعاً: املرحلة الثانوية
1- نظام المقررات:

رصــد درجــات جميــع الطــاب فــي المســتوى الحالــي، ويمكــن مقارنتهــا مــع المعــدل التراكمــي فــي شاشــة . 	
الرصــد.

اختيــار مــن الحالــة »ناجــح« للطــاب الذيــن درجاتهــم فــي كل مــادة أقــل مــن المعــدل التراكمــي، او لمــن لــم . 	
تكتمــل عمليــة تقويمهــم. )»ناجــح« تعنــي تجــاوز المــادة دون تأثــر المعــدل التراكمــي(.

اغاق جميع الشعب الدراسية قبل تاريخ 		/ 9 / 				هـ.. 	
الموافقة على الدرجات مع ماحظة انه سيتحقق النظام من الرصد بما يضمن تحقق الشروط السابقة.. 	

الطالب الراسبين في المقررات -الفصل الدراسي األول 1440 – 1441

المــواد . 	 وفــق  لتقييمهــم  معهــم  والتواصــل  والغائبيــن«  »الراســبين  رابــط  مــن  الراســبين  الطــاب  حصــر 
المحمولــة.

االعتماد، مع ضرورة التأكد من اكتمال رصد الدرجات.. 	

2- النظام الفصلي:

رصــد درجــات جميــع الطــاب فــي المســتوى الحالــي، ويمكــن مقارنتهــا مــع معــدل الفصــل الدراســي الســابق . 	
ضمــن تقريــر البيانــات المفقــودة.

اختيــار مــن الحالــة »ناجــح« للطــاب الذيــن درجاتهــم فــي كل مــادة أقــل مــن معــدل الفصــل الدراســي الســابق، . 	
او لمــن لــم تكتمــل عمليــة تقويمهــم. )»ناجــح« تعنــي تجــاوز المــادة دون تأثــر المعــدل التراكمــي(.

اغاق الدرجات مع ماحظة انه سيتحقق النظام من الرصد بما يضمن تحقق الشروط السابقة.. 	

الطالب المتعثرين بالنظام الفصلي: 

المــواد . 	 فــي  لتقييمهــم  معهــم  والتواصــل  المدرســة،  قائــد  قبــل  مــن  المتعثريــن  الطــاب  جميــع  حصــر 
المحمولــة، حيــث ســيتم اتاحــة رصــد جميــع مــواد التعثــر للطــاب المنتظميــن فــي المســتوى الســادس فــي 

كافــة المســتويات الســابقة بدايــة مــن تاريــخ ٧ شــوال 				هـــ.

مالحظــة: ســيكون االجــراء هــو رصــد درجــات فقــط لتحديــد النجــاح او الرســوب، ولــن يكــون هنــاك تجــاوز باختيــار 
»ناجــح«

درجة السلوك:

ســـيتم اعتمـــاد درجـــة الســـلوك )0	 درجـــة( لجميـــع الطلبـــة فـــي الفصـــل الدراســـي الثانـــي، وأي تعديـــل فـــي درجـــة 
الســـلوك فـــي الفصـــل الدراســـي األول يتـــم فتـــح التعديـــل للمـــدارس مـــن قبـــل إدارة التقويـــم والقبـــول بـــإدارة 

التعليـــم.
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