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 أسس التقويم
 

 

ية والقواعد التنفيذية رقم  بناء   عىل الئحة تقويم الطالب والمذكرة التفسير
 : ـه20/1/1443بتاري    خ  4300064066

ي والصف األول للتعليم -1
ي االبتدان 

ن األول والثانن ي الصفير
يقوم التحصيل الدراسي للطالب فن

ي تتضمن ثالثة مستويات لإلتقان   عىل مستويات األداء الت 
ً
 معتمدا

ً
 تكوينيا

ً
المستمر تقويما

ي جميع ومستوى 
  المواد. واحد لعدم اإلتقان فن

توظف أساليب تقويمية متنوعة عىل أن يكون من ضمنها االختبارات )شفهية وتحريرية( -2
ي تتناسب مع طبيعة األهداف ومخرجات التعلم.   والمهمات األدائية الت 

 أو أكير وينفذه داخل -3
ً
 واحدا

ً
 للطالب الذي لم يتقن معيارا

ً
 عالجيا

ً
يعد المعلم برنامجا

 الصف أو خارجه. 
ي المدرسة بمتابعة مستوى الطالب من بداية العام تقوم لجنة ا -4

لتوجيه واإلرشاد فن
 الدراسي إىل نهايته. 

5- . ن كل فصل دراسي موثقة بشواهد وأدلة عىل مستواه الدراسي  ترصد نتائج الطالب مرتير
ي لم يتقنها حت  نهاية العام الدراسي  -6 ي المعيار أو المعايير الت 

 . يستمر تقويم الطالب فن

 العملآلية 

 لث: تخراج نتائج الفصل الدراسي الثاخطوات اس

ن التقويمية -1 تير  بنظام نور.  لسادسةوا الخامسةرصد مهارات الفي 
ي الفصل المهارات  أيقونة: اعتماد تقييم المهارات من -2

 . اعتماد تقييم الطلبة فن

السلوك والمواظبة  يقونة: المهارات أدخال رسائل السلوك والمواظبة من إ-3
 . رسائل السلوك والمواظبة

ن تعالطالب يرفع الطالب للصف الدراسي التاىلي من شؤون الطالب -4 يير
ي العام الجديد. 

 صفوف الطلبة فن
ي للطالب الذين لديهم المهارات أيقونة: إدخال قرارات اللجنة من  -5

االعتماد النهان 
ي مادة أو أكير من قرارا

 اللجنة.  تضعف فن
شهادات الطلبة تقارير الطالب التقارير  أيقونة: طباعة شهادات الطلبة من -6

ي ملفات الطالب. 
 تطبع وتعتمد وتحفظ فن

 ـه 24/11/1443بتاري    خ يتم االنتهاء من عمليات التقويم واالعتماد والخطط العالجية -7

ي بالمرحلة االبتدائية والصف  بدء تسليم اإلشعاراتو 
ن األول والثانن األول من التعليم للصفير

 . ـه1/12/1443الخميس قبل نهاية يوم  المستمر 
 

 نتائج المرحلة االبتدائية
  ) ي

ن األول والثانن  )الصفير
والصف األول )تعليم مستمر(
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 أسس التقويم

ية والقواعد التنفيذية رقم  بناء   عىل الئحة تقويم الطالب والمذكرة التفسير
 : ـه20/1/1443بتاري    خ  4300064066

ي الصفوف من الثالث وحت  الثالث المتوسط 
يقوم التحصيل الدراسي للطالب فن

ي والثالث من التعليم المستمر كالتاىلي 
ن الثانن  0: والصفير

 تكو -1
ً
 من )تقوم مواد التقويم المستمر تقويما

ً
 . ( درجة100ينيا

2-  :  كالتاىلي
ً
 وختاميا

ً
 وتكوينيا

ً
 قبليا

ً
 متنوعا

ً
ي بقية المواد تقويما

 يقوم أداء الطالب فن
  درجة لكل مادة دراسية 100تخصص . 

 ( درجة الختبار نهاية الفصل الدراسي 40( درجة ألعمال السنة و)60تخصص )0 
: ( درجة توزع عىل النحو 100يخصص للطالب المنتسب ) -3  التاىلي
 0( درجة للمهام األدائية 40)
 0( درجة الختبار نهاية الفصل 60)

 آلية العمل

 : لثتخراج نتائج الفصل الدراسي الثاخطوات اس

ن التقويمية األوىل والثانية لمواد التقويم المستمر بنظام نور.   -1 تير  رصد درجات الفي 

ن األوىل والثانية  -2 تير  بنظام نور لجميع المواد التحريرية. رصد درجات أعمال السنة للفي 

ي بنظام نور لجميع المواد التحريرية.  -3
 رصد درجة االختبار النهان 

كشف مراجعة درجات   تقارير الدرجات تراجع الدرجات من أيقونة: التقارير -4
 الطالب . 

دخال إالسلوك والمواظبة يقونة االختبارات أدخال السلوك والمواظبة من إ -5
 . والمواظبةالسلوك 

تقرير  التقارير اإلحصائية التقارير  أيقونة: ل رصد الدرجات من االتأكد من اكتم -6
 البيانات المفقودة . 

تقارير الدرجات   أيقونة: التقارير من  الثالثطباعة مسودة الفصل الدراسي  -7
 فق تحديثات نظام نور . و  أو ،  كشف مراجعة درجات الطالب

ن للمراجعة وترصد درجات الطالب بعد تطبق قواعد  -8 المراجعة النهائية للطالب المستحقير
ي الحقل الخاص بدرجات المراجعة 

 0المراجعة فن

إدخال  إغالقدخال الدرجات. إإغالق  تغلق الدرجات من أيقونة: االختبارات -9
ي حال كو  درجات الصف المراد إغالقه

ك ن هنامع مالحظة أن النظام لن يغلق الدرجات فن
ي إدخال الدرجات. 

 نقص فن
شهادات الطلبة  تقارير الطالب  : التقاريرمنالطالب شهادات تصدر  -10 

 بتدائية. للمرحلة اال 
 شهادات الطالب.  تقارير الدرجات   تصدر شهادات الطالب من: التقارير  -11
 .  ه 1/12/1443يوم الخميس الموافققبل نهاية دوام  األعماليتم االنتهاء من كافة  -12

ن االبتدائية والمتوسطة نتائج المرحل  تير
ي وحت  الثالث المتوسط الثالث الصف )من 

 االبتدان 
ي والثالث من التعليم المستمر( 

ن الثانن  والصفير
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 الثانوية نظام المقررات نتائج المرحلة 

 أسس التقويم

ية والقواعد التنفيذية رقم  بناء   عىل الئحة تقويم الطالب والمذكرة التفسير
 : ـه20/1/1443بتاري    خ  4300064066

 يتم تقويم الطالب بحسب أسلوب وأدوات التقويم لكل مقرر دراسي ونظام دراسته. 
: يقوم التحصيل الدراسي -1  كالتاىلي

ً
 وختاميا

ً
 وتكوينيا

ً
 قبليا

ً
 متنوعا

ً
ي المرحلة الثانوية تقويما

 للطالب فن
  درجة لكل مقرر دراسي  100تخصص . 

 ( 40( درجة ألعمال السنة و)60تخصص .  ( درجة الختبار نهاية الفصل الدراسي

 50تكون النهاية الصغرى لجميع المقررات الدراسية ) -2
ً
  ( درجة سواء كان الطالب منتظما

ً
 . أو منتسبا

: 100يخصص للطالب المنتسب ) -3  ( درجة توزع عىل النحو التاىلي
 (40 .درجة للمهام األدائية ) 

 (60 .درجة الختبار نهاية الفصل ) 
4- 

ً
ي جميع المقررات ( 50)الصغرى إذا حصل عىل درجة النهاية  يعد الطالب ناجحا

الدراسية، درجة فن
يطة طية ) شر ي لكل مادة دراسية. %20حصوله عىل النسبة  الشر

 ( من درجة االختبار النهان 

 آلية العمل

 : لثالثخطوات استخراج نتائج الفصل الدراسي ا
 . رصد درجات المواد التقويمية بنظام نور  -1

 . نظام نور لجميع المواد التحريريةرصد درجات أعمال المستوى ب -2

ي بنظام نور لجميع المواد  رصد  -3
 التحريرية. درجة االختبار النهان 

 طباعة مسودة للمراجعة والتدقيق من خالل أيقونة:  -4

  . المبيضات  كشوف  التقارير
 الموافقة عىل الدرجات من خالل أيقونة:  -5

الدرجات اختيار الموافقة عىل جميع الدرجات المدخلة لجميع  الدرجات    االختبارات
 الشعب أو اختيار أيقونة الموافقة عىل الدرجات أمام كل مادة. 

 الدرجات من خالل أيقونة:  نشر  -6

 نشر كشوف الدرجات .    إعدادات أخرى    اإلعدادات 
 تصدير وحفظ اإلشعارات من خالل أيقونة:  -7

-الشهادات واإلشعارات ويتم حفظ )اإلشعار األكاديمي إشعار فصىلي مخترص/تفصيىلي     التقارير
ي ملف الطالب

    . تطبع وتحفظ فن
ن من خالل أيقونة:  -8  تخري    ج الطالب الخريجير

 حفظ.   اختيار الخطة    الطلبة المتوقع تخرجهم  الطلبة الخريجون    االختبارات
 طباعة المبيضات من خالل أيقونة: -9

 . المبيضات    كشوف     التقارير
ن من )المبيضة( نسخه -10  ي المدرسة عهدة دائمة. إتحفظ نسختير

ونية وأخرى ورقية فن  لكي 
ونية إىل مكتب التعليم وتحفظ عهدة دائمة. إترسل نسخه -11   لكي 
 . ه 1/12/1443يوم الخميس الموافققبل نهاية دوام  األعماليتم االنتهاء من كافة -12 
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 الثانوية نظام المساراتنتائج المرحلة 
 

 أسس التقويم

ية والقواعد التنفيذية  بناء         عىل الئحة تقويم الطالب والمذكرة التفسير
 : ـه20/1/1443بتاري    خ  4300064066رقم 

ي كل فصل )يخصص لكل مادة -1
: 100دراسية فن ي

 ( درجة موزعة وفق اآلن 

 ( 60ستون درجة :  ( درجة موزعة عىل النحو التاىلي

 ( ون وعات أو تقارير( –( درجة للمهام األدائية )واجبات 20عشر  بحوث أو مشر

 ( ون  ( درجة للمشاركة والتفاعل 20عشر

 ( ون ة 20عشر  ( درجة لالختبارات القصير

 ( درجة الختبارات نهاية الفصل 40أربعون ) 

 آلية تقويم طالب االنتساب: -2 

 ( ي كل فصل دراسي
. 100يخصص لكل مادة دراسية فن  ( درجة الختبار نهاية الفصل الدراسي

 50تكون النهاية الصغرى لجميع المقررات الدراسية ) -3
ً
 أو منتسبا

ً
 . ( درجة سواء كان الطالب منتظما

. ( درجة 100) من لمنتسبلطالب ايختير ا -4  لكل مقرر دراسي
 إذا حصل عىل )-5

ً
يطة حصوله 50يعد الطالب ناجحا ( درجة من الدرجة المخصصة للمادة الدراسية شر
طية ) . %20عىل الدرجة الشر ي

 ( من درجة االختبار النهان 
ي الحاالت  -6

ي فن
ي الدور األول ويحق له اختبار الدور الثانن

 التالية: يعد الطالب مكمال  فن
 ي اختبار الدور األول عىل درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية

  . إذا لم يحصل فن
 ( ي اختبار الدور األول عىل

ي للمادة %20إذا لم يحصل فن
( عىل األقل من درجة االختبار النهان 

ي 
ي يلزم لها اختبار نهان   الدراسية الت 

 0إذا تغيب عن اختبار الدور األول بعذر أو بدون عذر 
ي من )الطالب يؤدي  -7

ة واختبار نهاية 60اختبار الدور الثانن ( درجة تمثل مجموع االختبارات القصير
 
ً
ي تتطلب طبيعتها توزيعا   الفصل الدراسي ويستثتن مما سبق مواد التقويم المستمر أو المواد الت 

ً
 0 خاصا

  آلية العمل

 . رصد درجات المواد التقويمية بنظام نور  -1

 0رصد درجات أعمال المستوى بنظام نور لجميع المواد التحريرية  -2

ي بنظام نور لجميع المواد التحريرية  -3
 0رصد درجة االختبار النهان 

 السلوك والمواظبة  المسارات يقونة االختبارات أالسلوك والمواظبة من  دخالإ -4

  . متابعة رصد الدرجاتتقارير المساراتيقونة التقاريرأمتابعة الرصد من  -5

 . كشف مراجعة/ مسودةتقارير المسارات  يقونة التقارير أطباعة المسودة من  -6

دخال إإغالق  دخال الدرجات إإغالق  الدرجات من أيقونة: االختبارات  تغلق -7
 . إغالقه. أو وفق ما يستجد من تحديثات نظام نور  درجات الصف المراد 

 المبيضاتتقارير الدرجات  يقونة التقارير أالمبيضات من  طباعة -8

ن من )المبيضة( نسخه  تحفظ -9 ي المدرسة عهدة دائمة. إنسختير
ونية وأخرى ورقية فن  لكي 

ونية إىل مكتب التعليم وتحفظ عهدة دائمة. إترسل نسخه  -10  لكي 
 . . ه 1/12/1443يوم الخميس الموافققبل نهاية دوام  األعمالاالنتهاء من كافة  يتم -11

 

 تم بحمد الله 

 لث: الفصل الدراسي الثا خطوات استخراج نتائج


