
 

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 مرحلة ثانوية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/32                   

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

                  https://almanahj.com/sa/32ministry                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/32ministry2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ثانوية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade32                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 الثانوية ةئج المرحلنتااستخراج 

      
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 االختبارات والقبول بمحافظة ينبع قسم  إعداد: 



 

 

 ( examyan@gmail.com)بنين  – بمحافظة ينبع قسم االختبارات والقبول 

 
 (المرحلة الثانوية نتائج)

 نظام المقررات

 أسس التقويم

  دون أن يتأثر املعدل الدراس ي سلًبا. ناجحون  الطالبجميع 

  عليددددط الطالدددد  بندددداى عاددددل  دددا تح دددد  املدرسددددة أعمددددال السددددنة والتقدددويم ا  تددددا  ترصدددد 

أثر املعددددددل  ددددع افخدددددب ردددد  االعتبددددار عدددددد  تدددد ،خدددددالل الدراسددددة عدددد   عدددددد أو  دددد  ،حضددددورًيا

 الدراس ي سلًبا.

  التراكمددددددد .  ردددددد  ةددددددد   ددددددادر  دددددد   دددددددواد ال  دددددد  الدراسددددددد ي بمعدلددددددط تقددددددارن درجددددددة الطالددددددد            

يجددددد  أن ترددددون درجددددة ةددددد   ددددادر  دددد   دددددواد  %78التراكمدددد    عدلددددط طالددددد   ثددددال  لدددد :

 درجة فأكثر. 78ال    الدراس ي 

 أو ملدد   ردد  املدادر أقد   دد  املعددل التراكمد ، درجاتدط الدب  للطالدد )نداج((  اختيدار ا حالدة

 .لم ترتم  عملية تقويمط

 تجاوز املادر بدون تأثير عال املعدل التراكم  :ناج( تعني. 

 املنتظم  عا لة الطال  املنتس  الطال  عا  ي. 

 



 

 

 ( examyan@gmail.com)بنين  – بمحافظة ينبع قسم االختبارات والقبول 

 خطوات العم 

 

 ع  طريق أيقونة:ه 11/9/1441حتى تاريخ فترر إدخال الدرجات  تز ينالتأكد     -1
 اإلعدادات 
 التقويم الدراس ي 

 :السلوك واملواظبة احتساب -1

 االختبارات 

 السلوك واملواظبة 

 درجة السلوك واملواظبة 

  للطلبةحتساب السلوك واملواظبة ال 

 الطدددددالبجميددددع )درجدددددة االختبددددار(    اسددددترمال رصددددد أعمددددال السدددددنة والتقددددويم ا  تددددا   -3
 .واملنتسبين املنتظمين

 :والتدقيق  سودر للمراجعةطباعة  -4
 التقارير 

 كشوف 

 املبيضات 

 :  املوافقة عال الدرجات  -5
 االختبارات 
 الدرجات 
 الدرجات 

 ميددع الدددرجات املدخلددة  جميددع الشددع  أو اختيددار أيقونددة املوافقددة عاددل الدددرجات أ ددا  اختيددار للموافقددة عاددل ج
 ة   ادر. 

 



 

 

 ( examyan@gmail.com)بنين  – بمحافظة ينبع قسم االختبارات والقبول 

 

 :  نشر الدرجات  -6
 اإلعدادات 
  إعدادات أخرى 

 نشر كشوف الدرجات 

 :اإلشعارات ع  طريق أيقونة وح ظت دير  -8
 التقارير 

  ويتم ح ظ:الشهادات واإلشعارات 

  (الحًقا )يوضع ر   لف الطال  اإلشعار افةاديم 

 ) إشعار ف ا  ) خت ر/ ت  يا 

   : ا  ريجين الطالبتخريج  -7

 االختبارات 

  الطلبة ا  ريجون 

 الطلبة املتوقع تخرجهم 

 اختيار ا  طة 

 ح ظ 

 ه11/9/1441 ا  ميسر   وعد أق اه يو   يتم االنتهاى    الرصد -9

 )املبيضة( عال النحو التال : دد دفاتر الرصد تجهز  -11

 استخراج كشف الرصد: -1

 التقارير 
 كشوف 

  (الطالببدون تحديد ألرقام تيار الفصل الدراس ي واملسار فقط، )يتم اخاملبيضات 

 



 

 

 ( examyan@gmail.com)بنين  – بمحافظة ينبع قسم االختبارات والقبول 

ورقيدددددة رددددد  أخددددرى الرترونيدددددة و ننددددد ة  (املبيضددددة)  دددد  دفددددداتر الرصددددددتح ددددظ ننددددد تين  -11

 املدرسة.

يزود قسم االختبارات والقبول بنن ة الرترونية    املبيضة عال البريد  -11

 االلرترون :

examyan@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( examyan@gmail.com)بنين  – بمحافظة ينبع قسم االختبارات والقبول 

 

 (المرحلة الثانوية نتائج) 

 النظام الفصلي

 أسس التقويم

  دون أن يتأثر املعدل الدراس ي سلًبا. ون ناجح الطالبجميع 

  عليددددط الطالدددد  ترصدددد املدرسددددة أعمددددال السددددنة والتقدددويم ا  تددددا   بندددداى عاددددل  دددا تح دددد 

أثر املعددددددل خدددددالل الدراسددددة عدددد   عدددددد،  ددددع افخدددددب ردددد  االعتبددددار عدددددد  تدددد أو  دددد  ،حضددددورًيا

 الدراس ي سلًبا.

  رددددد  املسدددددتوى  رددددد  ةددددد   دددددادر  ددددد   دددددواد ال  ددددد  الدراسددددد ي بمعدلدددددط تقدددددارن درجدددددة الطالددددد

 ا  ا س.

يجدد  أن ترددون درجددة ةدد   ددادر  %78ردد  املسددتوى ا  ددا س   عدلددط  ثددال  لدد : طالدد  

 درجة فأكثر. 78    واد ال    الدراس ي 

  ))ردددددد  املددددددادر أقدددددد   دددددد   عدددددددل املسددددددتوى  درجاتددددددط الددددددب  للطالدددددد اختيددددددار ا حالددددددة )ندددددداج

 .تقويمطا  ا س، أو مل  لم ترتم  عملية 

 بدون تأثير عال املعدل التراكم . تجاوز املادر :ناج( تعني 

 املنتظم  عا لة الطال  املنتس  عا   الطال ي. 



 

 

 ( examyan@gmail.com)بنين  – بمحافظة ينبع قسم االختبارات والقبول 

 خطوات العم 

 

 إدخال درجات املواظبة. -1

 االختبارات 

  النظا  ال  ا 

  واملواظبةدرجات السلوك 

 الطدددددالباسددددترمال رصددددد أعمددددال السدددددنة والتقددددويم ا  تددددا   )درجدددددة االختبددددار(   جميددددع  -1

 .تسبيناملنتظمين واملن

 طباعة املسودر و راجعتها وتدقيقها: -3
 التقارير 

 تقارير الدرجات 

 املسودات  

 التأكد    إغالق درجات التعثر/ ودرجات طال   ن رد: -4

 االختبارات 

  النظا  ال  ا 

  تعدي  درجات طال   ن رداملتعثري / الطلبة 

 :إغالق درجات ال    الدراس ي الثان  -5
 االختبارات 

 إغالق إدخال الدرجات 

 )ت قد النواقص     )تقرير البيانات امل قودر 

  إغالق درجات ال    الدراس ي الثان  



 

 

 ( examyan@gmail.com)بنين  – بمحافظة ينبع قسم االختبارات والقبول 

 

 :ع  طريق أيقونة ت دير كشف درجات املستوى  -6
 التقارير 

  النظا  ال  ا تقارير 

 املستوى  كشف درجات  

 ه11/9/1441يتم االنتهاى    الرصد واالعتماد ر   وعد أق اه يو  ا  ميس  -8

 )املبيضة( عال النحو التال : دد دفاتر الرصد تجهز  -7

 اإلح ائية: استخراج  .1

 لتقاريرا  
  النظا  ال  ا 
   االختباراتإح ائية عا ة لنتائج 

 الرصد: استخراج كشف -1

 التقارير 
  النظا  ال  ا 

 كشف رصد نهائ /  بيضة  

ورقيدددددة رددددد  أخددددرى الرترونيدددددة و ننددددد ة  )املبيضددددة(  دددد  دفددددداتر الرصددددددتح ددددظ ننددددد تين  -11

 املدرسة.

يدددددددددزود قسدددددددددم االختبدددددددددارات والقبدددددددددول بننددددددددد ة الرترونيدددددددددة  ددددددددد  املبيضدددددددددة عادددددددددل البريددددددددددد  -11

 االلرترون :

examyan@gmail.com 



 

 

 ( examyan@gmail.com)بنين  – بمحافظة ينبع قسم االختبارات والقبول 

 

 (والمتعثرين ينالراسب الطالبتقويم )

ر  نظا   تقييم املواد املحمولة

 املقررات

 :لدراس ي افول ر  نظا  املقررات واد  حمولة    ال    ا لديط الب  الطال 

عد   عدد  د  خدالل التالي دات املتاحدة، و د   لتقييمدط تقو  املدرسة بالتواصد   عدط  -1

 .عليها الدرجة التي تح   ثم ترصد لط

 ()ناج( التراكم  يعتمد لط ر  حال ةانت الدرجة املرصودر ستؤثر سلبًا ر   عدلط   -1

تقييم  واد التعثر ر  النظا  

 ال  ا 

 ددددددواد تعثددددددر  دددددد   سددددددتويات سددددددابقة )ردددددد  النظددددددا   لديددددددط  الددددددب)املسددددددتوى السدددددداد (   طالدددددد 

 بين: وتخييره طال  ا ( تقو  املدرسة بالتواص   ع

 .يشم  املهارات افساسية ا ع   عد اختبارً  اختباره  -1

و ددددد  ثدددددم  عددددد   عدددددد  ددددد  خدددددالل التالي دددددات التدددددي تتدددددا  لدددددط،  بتقييمدددددط قدددددو  املعلدددددميأو   -1

 .أتا  النظا  رصدها عليها  تى  ا الدرجة التي تح   ترصد لط

 



 

 

 ( examyan@gmail.com)بنين  – بمحافظة ينبع قسم االختبارات والقبول 

 

 المتوقعة في الفترة القادمة نظام نور تحديثاتأهم 
 بإذن هللا

 

 

 للنظا ين )ال  ا  واملقررات( الرصد شاشة)ناج(( ر  حالة إضافة  -1

 جموع قارنة و ل  ملو عدل املستوى ا  ا س ر  النظا  ال  ا   ،ظهور املعدل التراكم  ر  نظا  املقررات -1

 . ساوية لط أو     املعدلبحث ترون الدرجات املرصودر أكثر  عند الرصدبط  واد املستوى ا حال  درجات 

 
 



 

 

 ( examyan@gmail.com)بنين  – بمحافظة ينبع قسم االختبارات والقبول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


