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 م هللا الرحمن الرحيمــــــــــــــــبس
 
 
 
 

 ........................................ ....: ....المشرف التربوي   .............: ..................................قائد المدرسة.........   .... .............................معلم المادة: 

 

 المملكـة العربيـة السعوديـة 
 ( 280) وزارة  التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
 التربويإدارة اإلشراف 

 قسم التربية اإلسالمية 
 مدرسة : ............................... 

 األول :  الفصل الدراسي
    هـ1443:  العام الدراسي

 .....................:  الشعبة والقاعة
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 ( مشترك -نظام المقررات )الثانوية المرحلة  ( 1فقهمادة ) استمارة رصد درجات 



 م هللا الرحمن الرحيمــــــــــــــــبس
 
 
 
 

 ........................................ ....: ....المشرف التربوي   .............: ..................................قائد المدرسة.........   .... .............................معلم المادة: 

 

 المملكـة العربيـة السعوديـة 
 ( 280) وزارة  التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
 التربويإدارة اإلشراف 

 قسم التربية اإلسالمية 
 مدرسة : ............................... 

 األول :  الفصل الدراسي
    هـ1443:  العام الدراسي

 .....................:  الشعبة والقاعة
 

 
 
 
 

 اسم الطالب  م

المالحظة 
والمشاركة  

 والتفاعل الصفي 
الواجبات والمهام  

 ملف األعمال  األدائية 
 اتختبارال 

المتكررة  ةقصيرال
 تحريري 

 البحوث

  اختبار
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 مشترك(  -نظام المقررات المرحلة الثانوية ) ( 1توحيدمادة ) استمارة رصد درجات 



 م هللا الرحمن الرحيمــــــــــــــــبس
 
 
 
 

 ........................................ ....: ....المشرف التربوي   .............: ..................................قائد المدرسة.........   .... .............................معلم المادة: 

 

 المملكـة العربيـة السعوديـة 
 ( 280) وزارة  التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
 التربويإدارة اإلشراف 

 قسم التربية اإلسالمية 
 مدرسة : ............................... 

 األول :  الفصل الدراسي
    هـ1443:  العام الدراسي

 .....................:  الشعبة والقاعة
 

 
 
 
 

 اسم الطالب  م

المالحظة 
والمشاركة  

 والتفاعل الصفي 
الواجبات والمهام  

 ملف األعمال  األدائية 
 اتختبارال 

المتكررة  ةقصيرال
 تحريري 

 البحوث
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 مشترك( -نظام المقررات المرحلة الثانوية ) ( 1حديثمادة ) استمارة رصد درجات 



 م هللا الرحمن الرحيمــــــــــــــــبس
 
 
 
 

 ........................................ ....: ....المشرف التربوي   .............: ..................................قائد المدرسة.........   .... .............................معلم المادة: 

 

 المملكـة العربيـة السعوديـة 
 ( 280) وزارة  التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
 التربويإدارة اإلشراف 

 قسم التربية اإلسالمية 
 مدرسة : ............................... 

 األول :  الفصل الدراسي
    هـ1443:  العام الدراسي

 .....................:  الشعبة والقاعة
 

 
 
 
 

 اسم الطالب  م

المالحظة 
والمشاركة  

 والتفاعل الصفي 
الواجبات والمهام  

 ملف األعمال  األدائية 
 اتختبارال 

المتكررة  ةقصيرال
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 مشترك( -نظام المقررات المرحلة الثانوية ) ( 1تفسيرمادة ) استمارة رصد درجات 



 م هللا الرحمن الرحيمــــــــــــــــبس
 
 
 
 

 ........................................ ....: ....المشرف التربوي   .............: ..................................قائد المدرسة.........   .... .............................معلم المادة: 

 

 المملكـة العربيـة السعوديـة 
 ( 280) وزارة  التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
 التربويإدارة اإلشراف 

 قسم التربية اإلسالمية 
 مدرسة : ............................... 

 األول :  الفصل الدراسي
    هـ1443:  العام الدراسي

 .....................:  الشعبة والقاعة
 

 
 
 
 

 اسم الطالب  م

المالحظة 
والمشاركة  

 والتفاعل الصفي 
الواجبات والمهام  

 ملف األعمال  األدائية 
 اتختبارال 

المتكررة  ةقصيرال
 تحريري 

 البحوث

  اختبار
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 ( نظام المقررات المرحلة الثانوية ) ( 2فقهمادة ) استمارة رصد درجات 



 م هللا الرحمن الرحيمــــــــــــــــبس
 
 
 
 

 ........................................ ....: ....المشرف التربوي   .............: ..................................قائد المدرسة.........   .... .............................معلم المادة: 

 

 المملكـة العربيـة السعوديـة 
 ( 280) وزارة  التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
 التربويإدارة اإلشراف 

 قسم التربية اإلسالمية 
 مدرسة : ............................... 

 األول :  الفصل الدراسي
    هـ1443:  العام الدراسي

 .....................:  الشعبة والقاعة
 

 
 
 
 

 اسم الطالب  م

المالحظة 
والمشاركة  

 والتفاعل الصفي 
الواجبات والمهام  

 ملف األعمال  األدائية 
 اتختبارال 

المتكررة  ةقصيرال
 تحريري 

 البحوث
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 ( نظام المقررات المرحلة الثانوية ) ( 2توحيدمادة ) استمارة رصد درجات 



 م هللا الرحمن الرحيمــــــــــــــــبس
 
 
 
 

 ........................................ ....: ....المشرف التربوي   .............: ..................................قائد المدرسة.........   .... .............................معلم المادة: 

 

 المملكـة العربيـة السعوديـة 
 ( 280) وزارة  التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
 التربويإدارة اإلشراف 

 قسم التربية اإلسالمية 
 مدرسة : ............................... 

 األول :  الفصل الدراسي
    هـ1443:  العام الدراسي

 .....................:  الشعبة والقاعة
 

 
 
 
 

 اسم الطالب  م

المالحظة 
والمشاركة  

 والتفاعل الصفي 
الواجبات والمهام  

 ملف األعمال  األدائية 
 اتختبارال 

المتكررة  ةقصيرال
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 (نظام المقررات المرحلة الثانوية ) ( 2حديثمادة ) استمارة رصد درجات 



 م هللا الرحمن الرحيمــــــــــــــــبس
 
 
 
 

 ........................................ ....: ....المشرف التربوي   .............: ..................................قائد المدرسة.........   .... .............................معلم المادة: 

 

 المملكـة العربيـة السعوديـة 
 ( 280) وزارة  التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
 التربويإدارة اإلشراف 

 قسم التربية اإلسالمية 
 مدرسة : ............................... 

 األول :  الفصل الدراسي
    هـ1443:  العام الدراسي

 .....................:  الشعبة والقاعة
 

 
 
 
 

 اسم الطالب  م

المالحظة 
والمشاركة  

 والتفاعل الصفي 
الواجبات والمهام  

 ملف األعمال  األدائية 
 اتختبارال 
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 (نظام المقررات المرحلة الثانوية ) ( 2تفسيرمادة ) استمارة رصد درجات 


