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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
الئحة تقويم الطالبالتنفيذية لالقواعد   

 املعدلة من اللجنة العليا لسياسة التعليم
هـ١٤٢٦شهر ربيع األول لعام    

 
 املادة األوىل

  :تعريفات إجرائية
 

.هدف إلى إصدار حكم على التحصيل الدراسي للطالبهو عملية تربوية مستمرة تالتقويم  
المتعلمة بإحدى مراحل التعليم العام وما في مستواها من المعاهد سواء أكان منتظماً أم منتسباً باإلضافة  المتعلم أو:الطالب

  .المهنية التابعة للوزارةإلى الدارسين والدارسات في المدارس الليلية ومراكز محو األمية وتعليم الكبار والمعاهد الثانوية 
  .المعلمة بإحدى مراحل التعليم العام وما في مستواها من المعاهد المعلم أو:املعلم

االختبارات الكتابية والشفهية والعملية والواجبات المنزلية، : وسائل جمع المعلومات عن أداء الطالب، مثل:أدوات التقويم
  .ومالحظات المعلمين

لذي يدون فيه المعلم ملحوظاته وتقويمه للطالب خالل العام الدراسي ومن ثم يطلع عليه ولي أمر السجل ا:سجل الطالب
  .الطالب

  .االختبارات التي تستخدم للمقارنة بين أداء الطالب بمتوسط أداء صفه:االختبارات املعيارية
تطبق في ظروف وشروط معيارية موحدة االختبارات التي يتم إعدادها من قبل فريق من المختصين و:االختبارات املقننة

  .لجميع من يطبق عليهم االختبار
     ١.وزارة التربية والتعليم:الوزارة

المقرر الذي تشتمل عليه الخطة الدراسية في صف دراسي معين مثل القرآن الكريم، والقراءة ، :املادة الدراسية 
  ...والرياضيات 

  صعوبات : المدرسة للتعامل مع مشكالت التعلم مثل  داخل جفصول أو برامالربامج املساندة
  .االنفعاليةالسلوكية أو  تالتعلم، واإلعاقات السمعية أو البصرية ، اضطرابات النطق والكالم، االضطرابا

  .مجموع  درجات أعمال الفصلين الدراسيين األول والثاني ودرجات اختبار نهاية كل منهما الدرجة النهائية
  .وما في مستواها) ابتدائي، متوسط، ثانوي( جميع مراحل التعليم :عام التعليم ال

هي اختبارات تستخدم لتقويم العملية التعليمية بهدف قياس مستوى تحصيل الطالب في نهاية المراحل الدراسية :االختبارات الوطنية
  .الرئيسة

                                 
  .لمية التابعة هلاالعباملعاهد  ود املرحلتني املتوسطة والثانويةمام حممد بن سعود اإلسالمية لوجومياثلها جامعة اإل - ١



 ٢

  املادة الثانية
  :أهداف الالئحة

ملكة وما تضمنته من منطلقات أساسية في التعليم فإن هذه الالئحـة ترمـي إلـى    تمشياً مع السياسة التعليمية للم  
  :التأكد من تحقق أهداف العملية التعليمية وذلك عن طريق

  .تنظيم أساليب تقويم التحصيل الدراسي وإجراءاته في مراحل التعليم العام وما في مستواها )١
حو تحقيق الغايات واألهداف التي نصت عليها سياسة التعليم فـي  تحديد مستوى تحصيل الطالب، والتعرف على مدى تقدمه ن )٢

 .المملكة
إمداد الطالب والقائمين على العملية التعليمية بالمعلومات الالزمة من أجل تحسين مستوى التعلم ورفع كفاية المناهج وأساليب  )٣

 .التدريس
 .العلمية تطوير عمليات التقويم وإجراءاته والمراجعة المستمرة لها وفق األسس )٤

 ٢.اإلسهام في الحد من مشكالت الرسوب وما يترتب عليه )٥
  

                                 
دف الئحة تقومي الطالب الصادرة مبوجب املوافقة السامية الكرمية خلادم احلرمني الشريفني رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رقـم   - ٢

هــ إىل  ١٤٢٦/  ١/٣ق ع  وتـاريخ  / ٥٣على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم  هـ ١٤٢٦/ ١٣/٨وتاريخ ب م / ١٠٠٤٣
  .صفه عنصراً من أهم عناصر املنهج التعليميوملفهوم التقومي ومتطلباته ب وموضوعية تطوير ممارسات أكثر دقة

مؤكدة  أمهية توفري املعلومات الالزمة ملساعدة الطالـب يف   صيل الدراسي للطالبنه خمتص بالتحوحددت الالئحة التقومي املقصود على أ  
وقد اشتملت الالئحة على ثالث عشرة مادة ، تضـمنت   .اململكةحتقيق األسس والغايات واألهداف اليت نصت عليها سياسة التعليم يف 

  .الئحة كما حددت املادة الثانية أهداف الالئحة لبعض املصطلحات املستخدمة يف الإجرائية املادة األوىل منها تعريفات 
 الثالثـة لـذلك املـادة    وقـد أفـردت  وتؤكد الالئحة أمهية التعامل مع أدوات تقومي الطالب وخباصة االختبارات تعامالً تربوياً خالقاً ، 
ريات نفسية وتربويـة حيســـــن   اخلاصـــة بإيضاح القواعد العامة يف التقومي حيث جاء يف هذه املادة أن لتقومي الطالــب تأث

يف حـد ذاـا    أا ليست غايةًبوصفها وضع مهمة تقومي الطالب يف سياقها الصحيح ، ل، )  ٧،  ٦،  ٥،  ١:  البنود(االهتــمام ا  
ت اليت يعاين منها للمعلومات اليت حيتاجها املعلم لتصحيح مسار عمله من جهة ،  ومعاجلة الصعوبا مصدرللعقاب وإمنا هي  وليست وسيلةً

  .  وهلذا كان البد أن تؤدى يف جو تربوي إجيايب من مجيع النواحي  ،الطالب ومساعدم وحفزهم على تطوير قدرام من جهة أخرى
لتأكد من أا أن صحة التقومي ودقته وعدالة النتائج املترتبة عليه تعتمد على اجلهد املبذول يف إعداد أدواته وا الثالثةكما جاء يف املادة    

عرفة تتسم بالسمات الفنية املطلوبة مثل الصدق والثبات ، ومشوهلا لألهداف التعليمية يف مستوياا املختلفة ، حبيث ال تقتصر على قياس امل
املادة  وركزت هذه. والتذكر، وإمنا تتعدى ذلك إىل استثارة تفكري الطالب من خالل قياس قدرات أعلى مثل الفهم والتطبيق والتحليل

عن التعليم أدوات التقومي لتحقيق أغراض أبعد من جمرد احلكم على حتصيل الطالب،   لونواملسؤويستخدم املعلمون  بصفة خاصة على أن
 مالئمةومن ذلك استخدام نتائجها يف التحقق من جدوى طرق التدريس،  ومناسبة ظروف وأساليب تطبيق أدوات التقومي، وكذلك 

كل فيما  ولنيؤواملساليت يقدمها املنهج،  والعمل يف ضوء ذلك كله على تطوير العملية التعليمية من قبل املعلمني   اخلربات التعليمية
تقتضي أن تبذل وزارة التربية والتعليم جهداً بارزاً يف تطوير أدوات التقومي وتوفري الوسائل اليت متكن  الثالثةوهكذا فإن املادة  .خيصه

يف التصدي ملهمة التقومي ،  وكذلك إجياد األدوات املوحدة اليت متكن من الوصول إىل قرارات  تباعهإعلى ما ينبغي املعلمني من التعرف 
وإىل جانب ذلك تؤكد على ضرورة استفادة املعلمني من خربام السابقة املتراكمة عرب السنوات يف حتسني وتطوير .  سليمة وعادلة 

  .التقومي وأساليبه 
 



 ٣

  املادة  الثالثة
  :قواعد عامة يف تقويم الطالب

 
و أن تكون أساليب التقويم، وإجراءاته، وممارساته، وأدواته، ونتائجه معززة لعملية التعلم، وأال تكون مصدر رهبة أو قلق أ )١

  .عقاب يؤثر سلباً على الطالب
أن تكون أدوات التقويم صادقة وممثلة لما يتوقع من الطالب اكتسابه من المعارف والمهارات مبينة لمدى تمكن الطالب من المادة ) أ )٢

 .الدراسية، وما يستطيع أداءه في ضوء ما تعلمه منها

س قدرة الطالب المعرفية واالستيعابية والتطبيقية والتحليلية أن يتضمن أداء التقويم مستويات عدة من األسئلة، بحيث تقي) ب
 .والتركيبية والتقويمية

مدى استفادة الطالب من استخدام خطط التعلم لحل : أن توفر أدوات التقويم معلومات عن العمليات التي يحدث بها التعلم مثل )٣
ى التقدم وتعديله، إضافة إلى معلومات من شأنها مساعدة المشكالت والتوصل إلى اإلجابات الصحيحة، والمراقبة الذاتية لمستو

 بتوضيح المهارات المعلمين وواضعي المناهج على تحسين تعلم الطالب، ورفع كفاية أساليب التدريس، وخاصة ما يتعلق
 . أن تركز عليها عملية التدريس وتحديدها، والمعارف التي يجب

شامل لظروف التعلم وبيئته، وتقدم هذه األدوات معلومات مستمرة عن مستوى ضمن تقويم  دوات التقويمأن ينظر في نتائج أ )٤
لإلفادة من الخبرات  الطالب على بذل المزيد من الجهد تقدم الطالب، يستفاد منها في تطوير المناهج وأساليب التدريس، وحفز

 .التعليمية
 .لمترتبة على نتائجه فرص متكافئة لجميع الطالبأن تتوافر في أساليب التقويم، وأدواته، وظروف تطبيقه، والقرارات ا )٥
 .أال تستخدم نتيجة الطالب لغير أهداف التقويم المحددة في المادة الثانية من هذه الالئحة )٦
تعد نتيجة الطالب في التقويم مسالة تخصه وولي أمره، والقائمين مباشرة على تعليمه، وال يجوز استخدامها بطريقة تؤدي إلى  )٧

تي تنبئ سلباً لة تؤثر سلباً على تقديره لذاته أو تفاعله مع اآلخرين، كما ال يجوز إطالق األلقاب، أو األوصاف المعاملته معام
 .عند مخاطبته، أو اإلشارة إليه عن تحصيله الدراسي

ما هو متوقع أن تبنى أدوات التقويم وفق األسس العلمية المتبعة، وفي ضوء معايير تحددها الوزارة، للمستويات المقبولة، م )٨
األدلة واإلرشادات الالزمة لبناء أدوات التقويم، والتأكد من صدقها  ف التعلم ونواتجه، وتطور الوزارةتعلمه، واكتسابه من أهدا

 .وثباتها
أن تتولى الوزارة وضع التنظيم اإلداري المناسب لالختبارات وتنقيحها، وتطبيقها وتصحيحها، ورصد نتائجها وتحليلها  )٩

وإعادة استخدامها والتبليغ عن نتائجها، وإجراء دراسات الصدق والثبات الالزمة عليها  وحفظ أسئلتها واسترجاعها وتقنينها،
وتطويرها بما يتالءم واستخداماتها، وتوفير التعليمات واإلرشادات الالزمة إلعداد أدوات التقويم، والمقومات الالزمة لتحسين 

كما تتولى  ي يمكن على ضوئها مقارنة النتائج،لطالب وإيجاد األدوات الموحدة التمستواها بما يضمن تكافؤ الفرص بين ا
 .إصدار تعليمات تحديد مراكز االختبارات للجان النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات للثانوية العامة وما في مستواها

 .عديلها في الوزارةأن تخضع عمليات التقويم وإجراءاته وأساليبه لمراجعة مستمرة لتطويرها وت  )١٠

 ٣.أن تتولى الوزارة تطوير أدوات التقويم وأساليبه للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة )١١

                                 
  :ختبار الطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصةكيفية ا - ٣

      عوق بصري ، عوق (تبىن عملية تقومي ذوي االحتياجات اخلاصة على خصائص واحتياجات كل طالب حسب نوع إعاقته  :أوالً 
  ).العوق النطق والكالم، وتعدد   تسلوكية وانفعالية ونفسية،إعاقة حركية، اضطرابا ت، اضطرابا، صعوبات تعلم مسعي



 ٤

  املادة الرابعة
  :أسس تنظيمية

 .اوما في مستواه) االبتدائية والمتوسطة والثانوية( يشمل هذا التنظيم مراحل التعليم العام  )١
  .راسية جميعها باستثناء المواد التي ترى الوزارة ضرورة إيجاد تنظيم خاص لتقويمهاتطبق هذه الالئحة على مواد الخطة الد )٢
 :ينقسم العام الدراسي إلى فصلين يوزع بينهما مقرر المادة الدراسية ويراعى في ذلك ما يأتي )٣

  الموازنــة مــن حيــث المحتــوى والوقــت بــين مــا يعــرض فــي مقــرر المــادة فــي كــل فصــل دراســي   - أ
ن يجري التقويم على مدى العـام  أدة في المرحلة االبتدائية وفقاً لما تتطلبه الكفايات من وقت لتعلمها، وتوزيع مقرر الما -ب

  .الدراسي

٤.من هذه المادة وبقرار من الوزارة يجوز دراسة كامل مقرر بعض المواد الدراسية خالل فصل واحد) ٣(استثناء من الفقرة  )٤
 

                                                                                                                  
فر فيه األمانة وحتمل امن تتو املعهدخيترب الطالب الذي ال يستطيع الكتابة بأسئلة يتم اإلجابة عليها شفهياً ويكلف مدير  - أ  :ثانياً 

واحلاسب، جنليزي، قواعد الكتابية، والرياضيات، واإل، والاملسؤولية من منسويب املعهد بالكتابة عنه ويعفى من االختبار يف املواد العملية 
  .ملكان املناسب حلالته حسب ظروفهيؤدي االختبار يف ا، ووالطالب الذي تستدعي ظروفه الصحية بقاءه بعيدا عن مقر االختبار

يراعى يف تقومي الطالب الذي يعاين من  اضطرابات النطق والكالم عدم مقارنته أثناء  التقومي بالطالب العادي وعدم حماسبته على  -ب
الختبارات الشفهية باختبارات حتريرية إذا دعت احلاجة إىل ذلك وفق ما تراه ااجتة عن االضطرابات وميكن  للمعلم استبدال األخطاء الن

خيترب الطالب ذو االحتياجات  أالعلى أن ، جلنة التوجيه واإلرشاد ، أما الطالب متعدد العوق  فيتم تقوميه حسب قدراته واحتياجاته 
  ٠ة حتريرية يف اليوم الواحد مع زيادة زمن االختباراخلاصة يف أكثر من ماد

أشارت الئحة تقويم الطالب في المادة الثالثة، إلى أن تكون أدوات التقويم صادقة وممثلة لما يتوقع من الطالـب   - ٤
يـؤدي   التقويم المستمر  تباعإتعلمه من المعارف والمهارات، مبينة مدى تمكن الطالب من المادة الدراسية، كما أن 

إلى االرتقاء بالعملية التعليمية، ويكون التقويم وسيلة معينة للمعلم لالرتقاء بأسلوب تعليمه، ومعينـاً للطالـب علـى    
  .التعلم، وإكسابه مزيداً من المهارات، والتعرف على نواحي القصور ومعالجتها

مواد الخطة الدراسية جميعها باستثناء المـواد  من المادة الرابعة أن هذه الالئحة تطبق على " الثانية" وقد بينت الفقرة 
  .التي ترى  وكالة الجامعة  لشؤون المعاهد العلمية  ضرورة إيجاد تنظيم خاص لتقويمها

 من تطبيق]  القرآن الكريم، والمهارات اللغوية، والقواعد الكتابية: [ استثناء المواد  التالية  وبناء على ذلك فقد تقرر  
وللوكالة تطبيق التقويم المستمر على مـواد دراسـية   . ليها، ويستخدم فيها أسلوب التقويم المستمرتنظيمات الالئحة ع

  .أخرى
هو إجراء يتم بأساليب وضوابط محددة لقياس تحصيل الطالب في المواد الدراسية خالل العام  -:مفهوم التقـويم املسـتمر

  .الدراسي
  -:أهداف التقويم املستمر

  .خبراته، ومعارفه المحددة في المادة الدراسيةقياس مهارات الطالب، و - ١
 .التعرف على نواحي القصور عند الطالب ومعالجة ذلك - ٢
 .الشفهية المطبقة التي من أبرزها اختالف المدرسين في تقدير الدرجات تالحد من اآلثار السلبية ألساليب االختبارا - ٣
 .غرس األهداف المنشودة من التقويم وجعله وسيلة للتعلم - ٤
 .مدرس على االبتكار في طرق التدريس التي تتوافق وتحقيق األهداف المطلوبة في كل مادةحث ال - ٥
 .متابعة األسرة للطالب، والتعرف على مستواه خالل العام الدراسي - ٦

  :أحكام عامة لتنظيم التقويم املستمر 
ات مفصله لكل مرة فـي  في كل فصل دراسي  مرتين على األقل، وترصد الدرج)) المنتظمين (( يتم تقويم الطالب  -١

الكشوف الخاصة بها، مفصلة حسب توزيع الدرجات، وتوزع مرات التقويم على أسابيع الفصل الدراسي ابتداء مـن  
 . األسبوع األول



 ٥

  
 

  املادة اخلامسة
  :ة االبتدائيةالتقويم يف املرحل

تعد المرحلة االبتدائية قاعدة أساسية غرضها تمكين الطالب من إتقان المهارات األساسية واكتساب قدر مناسب من العلوم والمعارف 
  : المقررة

يكون تقويم الطالب في هذه المرحلة مستمراً ومعتمداً على مالحظات معلميه ومشـــاركتــه بالدروس ، وأدائه في التدريبات  )١
  .واالختبارات الشفهية والتحريرية وينقل الطالب إلى الصف التالي بعد إتقانه مهارات الحد األدنى المقررة

 .يدون المعلم خالصة مالحظاته على الطالب بواقع أربع مرات في العام الدراسي، ويطلع ولي أمر الطالب عليها )٢
ي لم يتمكن من تحقيق مهارات الحد األدنى، ويتخذ قـرار إمـا   تقوم لجنة التوجيه واإلرشاد بالمدرسة بدراسة وضع الطالب الذ )٣

 ٥.بترفيعه أو إبقائه عاماً آخر أو تحويله إلى البرامج المساندة ويكون قرار اللجنة نهائياً 

  

                                                                                                                  
 .التقويم المستمر ، في جميع موادآلية لكيفية تقويم الطالب عبوضالجامعة لشؤون المعاهد العلمية وكالة تقوم    -٢
 : أمور الطالب بنتيجة التقويم مرتين في كل فصل دراسي عن طريق إدارة المعهد يتم إشعار أولياء - ٣

 .مع نتيجة اختبار نهاية الفصل الدراسي :والثانية .في منتصف الفصل: األوىل 
وتقسم على عدد مرات التقويم، والناتج هو درجة الطالب في )) للمنتظمين (( تجمع درجات فترات التقويم  - ٤

 .في حقل المكتسبة لتلك المادة ذلك الفصل، وترصد
آخر الفصل الدراسي في المواد التي يتم فيها )) مرة واحدة(( يقوم الطالب المنتسبون في جميع السنوات  - ٥

 .استخدام أسلوب التقويم المستمر ، وتقدر درجاتهم مثل المنتظمين
جة للفصلين معاً، ويتم در)) ١٠٠((درجة لكل فصل دراسي،و)) ٥٠(( تكون درجة اختبار الدور الثاني - ٦

 .اختبار الدور الثاني للمنتظمين وفقا لالختبارات الشفهية للمنتسبين في تلك المواد
يشمل اختبار الدور الثاني مقرر الفصل الدراسي الذي  كان سببا في عدم نجاحه، أي الذي لم يحصل فيه  -٧

  .على النسبة المحددة من النهائية الصغرى 
  
  :جيه واإلرشاد من مهام لجنة التو -  ٥
  .يف تقومي سلوك الطالب ومواظبته من خالل تطبيق إجراءات قواعد تنظيم السلوك واملواظبة التوجيه واإلرشاد جلنة  تقوم :أوالً  

تصة ملخإىل اجلهة ا من مدير املعهد على جلنة التوجيه واإلرشاد رفع تقارير فصلية عن أعماهلا يف اية كل فصل دراسي معتمدة  :  ثانياً 
 .يف وكالة اجلامعة لشؤون املعاهد العلمية

     ) السابعة(من املادة ) ٢(من الفقرة ) ب ــ ج(تابع اللجنة حالة الطالب الذي استفاد من التنظيم املنصوص عليه يف البندين ت: اً ثالث  
  .الواردة يف الئحة تقومي الطالب       

   
ً
  .ملسموح به نظاماً للطالب يف املرحلة املتوسطة والثانوية بالقدر الذي تراه مناسباًجيوز للجنة استثناًء مد سنوات السن ا :ارابع

التقدم لالختبار منتسباً جزئياً يف املواد اليت رسب فيها فقط يف السنة التالية بجيوز للجنة التوجيه واإلرشاد السماح للطالب املنتظم خامسًا  
  .مباشرةً وفق ضوابط االنتساب اجلزئي

  .تعقد اللجنة اجتماعاا يف منتصف كل فصل دراسي ،  وقبل ايته ،  ويف احلاالت اليت  تستدعي ذلك ::اً سادس  
  



 ٦

  
 املادة السادسة

  :التقويم يف املرحلتني املتوسطة والثانوية

   :يتين المتوسطة والثانوية عن طريقيقوم التحصيل الدراسي للطالب في صفوف المرحلتين الدراس ـ ١
  .أعمال السنة في المادة، وتشمل أعمال الفصل الدراسي األول وأعمال الفصل الدراسي الثاني -أ        
  .اختبار نهاية الفصل الدراسي األول واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني -ب      

باسـتخدام    لتقويمه بأدوات التقـويم المتنوعـة  مخصصة  تتكون درجة الطالب في أعمال الفصل الدراسي من درجات ـ ٢
 .ومن درجاته في عدد من االختبارات القصيرة خالل الفصل الدراسي ،التقويم المستمرأسلوب 

 .لذلك الفصل ةختبار نهاية الفصل شامالً لمقرر الماديكون ا ـ ٣
  .تخصص مئة درجة لكل مادة دراسية في العام الدراسي ـ ٤
 ٦.والمعايير الالزمة لتحديد النهاية الصغرى في المادة الدراسية وتوزيع الدرجة بين الفصلين تضع الوزارة الضوابط ـ ٥

  
  
  

  

                                 
 :تخصص مخسون درجة لكل فصل دراسي موزعة وفق األوزان التالية:  أوالً  -6

  .درجة الختبار اية الفصل) ٣٠( -٢   .درجة ألعمال الفصل) ٢٠( -١
عدا مواد  التربية اإلسالمية، ومواد اللغة %) ٤٠(ى للمرحلة املتوسطة، والصف األول الثانوي جلميع املواد تكون النهاية الصغر ثانياً 

   %).٥٠(الثالث الثانوي فتكون النهاية الصغرى جلميع املوادأما الصفان الثاين %)  ٥٠(ايتها الصغرى  العربية فتكون
  : موزعة  حسب األوزان التالية ) ٢٠(الدراسي الواحد من عشرين درجة  تتكون درجة الطالب يف أعمال السنة للفصل: ثالثاً 

 ٠املشاركة ، واألنشطة ، والواجبات املرتلية:  درجات لتقوميه بأدوات التقومي املتنوعة مثل ) ١٠(       
 :درجات لعدد من االختبارات التحريرية القصرية ، وتنفذ وفق اآليت) ١٠(        
اية كل فصل أو باب أو وحدة على  يف   ل وتكون جزءاً من زمن احلصة الدراسية ، وتكون هذه االختباراتال يوضع هلا جداو 

يف  وعلى املعلمني التنسيق فيما بينهم، ومدى اكتسابه للمهارات احملققة لألهداف التربوية ، أن تقيس مدى استيعاب الطالب حملتوى املادة 
 .عدم تكثيف االختبارات يف يوم واحد

  .جرب الكسر لصاحل الطالب يف اية كل فصل دراسي لكل مادة دراسية: رابعًا 
  .درجة لكل فصل دراسي ) ٥٠(درجة يف العام الدراسي ) ١٠٠(يخصص لكل مادة من مواد التقومي املستمر  :خامسا
  . ني خالل الفصل الدراسي الواحديشعر ويل أمر الطالب باملستوى الدراسي ألعمال الفصل دورياً مبا ال يقل عن مرت: سادساً 
  .اية كل فصل دراسيابنه يشعر ويل أمر الطالب بنتيجة : سابعاً 

  .النهاية الصغرى لدرجة املادة يف الفصل الدراسي تساوي نصف الدرجة احملدد للنهاية الصغرى للمادة :ثامناً    
  



 ٧

  املادة السابعة
  .النجاح يف املرحلتني املتوسطة والثانوية

ن يعد الطالب ناجحاً في المادة الدراسية إذا حصل على النهاية الصغرى فيها، شريطة تأديته الختبـارات المـادة فـي الفصـلي     )١
  .الدراسيين

 :في الحاالت اآلتية يعد الطالب ناجحاً من صفه )٢
  .إذا حصل على النهاية الصغرى على األقل في جميع المواد الدراسية  - أ

األول الثانوي وحصل على النهاية الصغرى على األقل في جميع  فإذا كان في أحد صفوف المرحلة المتوسطة أو الص -ب         
من النهاية الصغرى شريطة أال تكون أي مـن هـاتين   % ٧٠كثر ولم تقل درجته في أي من المادتين عن المواد عدا مادتين على األ

  .المادتين من مواد التربية اإلسالمية أو اللغة العربية
احدة الصغرى على األقل في جميع المواد عدا مادة و ةإذا كان في أحد الصفين األخيرين من المرحلة الثانوية وحصل على النهاي –ج 

  ٧.من النهاية الصغرى شريطة أال تكون هذه المادة من مواد التربية اإلسالمية% ٦٠ولم تقل درجته فيها عن 
ترفيع الطالب الذي أبدى تفوقاً غير عادي في دراسته إلى صـف   بتوصية من لجنة التوجيه واإلرشاديجوز بقرار من الوزارة و )٣

 .بل الوزارةأعلى من صفه وفقاً للضوابط المعدة لذلك من ق

توفر الوزارة البرامج العالجية المناسبة في جميع المواد لمعالجة ضعف الطالب الذين استفادوا من التنظيم المنصوص عليه في  )٤
 ٨.من هذه المادة ) ٢(من ) ب، ج ( الفقرات 

                                    
  :كيفية جناح الطالب املنتظم :أوالً  -  ٨
كیفیة نجاح الطالب إلى الصف التالي لصفھ في المرحلتین المتوسطة والثانویة، حیث یتم المادة السابعةمن ) ١(بینت الفقرة  

جمع مكونات الدرجة النھائیة للمادة الدراسیة بعد اختبار نھایة الفصل الدراسي الثاني، ومن ثم یتقرر نجاحھ إذا حصل على 
راسیة، ولم تشترط الالئحة حصول الطالب على نسبة مئویة من درجات درجة النھایة الصغرى على األقل في جمیع المواد الد

  .اختبار أي من الفصلین الدراسیین غیر أنھا اشترطت لنجاح الطالب في المادة الدراسیة تأدیتھ الختبار نھایة كل فصل دراسي
  :وھي ثالث حاالت صفھ ، من المادة السابعة الحاالت التي یعد فیھا الطالب ناجحًا من) ٢(كما أوضحت الفقرة     

لمرحلة إذا كان الطالب في ا :احلالة الثانية. إذا حصل الطالب على النھایة الصغرى في جمیع المواد الدراسیة :احلالة األوىل 
الصف األول الثانوي، ینجح الطالب إذا حصل على درجة النھایة الصغرى على األقل في جمیع المواد الدراسیة  وأالمتوسطة 

  :دتین على األكثر بالشروط اآلتیةعدا ما
  .أال یزید عدد المواد الدراسیة التي لم یحصل فیھا على درجة النھایة الصغرى عن مادتین على األكثر  )١
  .من درجة النھایة الصغرى% ٧٠أال تقل الدرجة التي حصل علیھا في أي من المادتین عن  )٢
  .سالمیة أو اللغة العربیةأال تكون أي من ھاتین المادتین من مواد التربیة اإل   )٣
  .أن یكون قد أدى اختباري نھایة الفصلین الدراسیین في كل من ھاتین المادتین   )٤

  ) :١(مثال   
 حصل طالب في الصف األول المتوسط على درجات النھایة الصغرى على األقل في جمیع المواد عدا مادتي الجغرافیا

درجة، علًما بأنھ أدى اختباري نھایة  ٣٠على  التاریخدرجة، وفي مادة  ٢٨والتاریخ، حیث حصل في مادة الجغرافیا على 
  .درجة ٤٠الفصلین الدراسیین في المادتین كما أن درجة النھایة الصغرى لكلتا المادتین ھي 

بحصولھ على ) ٢(كما أنھ حقق أیًضا الشرط ) ٤، ٣، ١(یعتبر ھذا الطالب ناجًحا ألنھ كما ھو واضح، حقق الشروط   
الجغرافیامن النھایة الصغرى لكل من% ٧٠ة نسب 
  الجغرافیا £

  ).درجة ٢٨حصل الطالب على (درجة  ٢٨%  = ٧٠×  ٤٠  
  التاریخ £

  ).درجة ٣٠حصل الطالب على (درجة  ٢٨%  = ٧٠×  ٤٠  
  المتوسطة أو المرحلة (ویبرز ھنا تساؤل حول بعض الحاالت التي یكون فیھا أداء الطالب الختبار الدور الثاني في

:شكلًیا عدیم المعنى كما في المثال اآلتي) الصف األول الثانوي 



 ٨

                                                                                                                  
  ):٢(مثال 

طالب في المرحلة المتوسطة لم یحصل على درجة النھایة الصغرى في مادتي التفسیر والتاریخ وكانت درجاتھ في مادة   
  :التاریخ على النحو اآلتي

ù     درجة ٢٠                     مجموع درجات الفصل الدراسي األول  
ù درجات ١٠            درجات أعمال الفصل الدراسي الثاني  
ù درجات   ٥           درجات اختبار نھایة الفصل الدراسي الثاني  
ù درجة ٣٥                  المجموع  
ù     درجة ٤٠       علًما أن درجة النھایة الصغرى لمادة التاریخ ھي  

حظ ھنا أن ھذا الطالب سیختبر في الدور الثاني في ن الدراسیین في مادة التاریخ، یللفصلیكما أن الطالب أدى اختباري  نھایة ا  
حظ رر الفصل الدراسي الثاني، كما یلوسیكون اختباره في مادة التاریخ في مق) ٣ (مادتي التفسیر والتاریخ ألنھ لم یحقق الشرط 

فما جدوى دخولھ الدور الثاني في مادة ) ٢(في الشرط درجة تشكل نسبة تفوق النسبة المنصوص علیھا ٣٥أنھ حصل على 
 التاریخ؟ 

  :وتمشًیا مع أھداف الالئحة فإن القرار الذي یتخذ بحق الطالب ھو اآلتي
ù یختبر في الدور الثاني في مادة التفسیر فقط  وفًقا لقواعد اختبار الدور الثاني 
ù دة التفسیرینجح في الصف التالي إذا حقق درجة النھایة الصغرى في ما.  
ù یعید في صفھ إذا لم یحقق في الدور الثاني درجة النھایة الصغرى في مادة التفسیر وتكون إعادتھ بسبب عدم نجاحھ في

.مادتي التفسیر والتاریخ مًعا 
نھ حقق كما یبرز تساؤل آخر حول الحاالت التي لم یحقق فیھا الطالب درجة النھایة الصغرى في أكثر من مادتین دراسیتین إال أ

  :كما یوضح ذلك المثال التالي ) ٤،  ٣،  ٢( في جمیعھا الشروط 
  ):٣(مثال 

نحو طالب يف املرحلة املتوسطة مل حيصل على درجة النهاية الصغرى يف كل من التفسري والتاريخ والرياضيات واإلجنليزي  وكانت درجاته على ال  
  :التايل

  اموع الكلي  راسي الثاينالفصل الد  الفصل الدراسي األول  مواد اإلكمال
  اموع  درجة االختبار  أعمال السنة  اموع  درجة االختبار  أعمال السنة

  ٤٢  ٢١  ١٢  ٩  ٢١  ١١  ١٠  التفسري
  ٣٥  ١٥  ٥  ١٠  ٢٠  ١٣  ٧  التاريخ

  ٣٢  ٢٦  ١٥  ١١  ٦  ٤  ٢  الرياضيات
  ٣٧  ٣٠  ٢١  ٩  ٧  ٤  ٢  اإلجنليزي

  ).درجة   ٥٠درجة أما التفسري فهي   ٤٠درجة النهاية الصغرى لكل من هذه املواد هي (
  ).٢(حظ هنا أن هذا الطالب حصل يف كل من هذه املواد على درجات تفي بالشرط املنصوص عليه يف يل

  :يكون القرار يف هذه احلالة كاآليت
 .خيترب يف الدور الثاين يف مادة التفسري وفقًا لقواعد اختبار الدور الثاين - ١
  .ليخترب فيها مع مادة التفسري) التاريخ ، الرياضيات ، اإلجنليزي ( لثالث خيتار الطالب إحدى املواد ا - ٢
  .ينجح الطالب إىل الصف التايل إذا حقق درجة النهاية الصغرى يف كل من التفسري واملادة اليت اختارها - ٣
تكون إعادته بسبب عدم جناحه يف مواد يعيد يف صفه إذا مل حيقق درجة النهاية الصغرى يف التفسري أو املادة اليت اختارها أو كلتيهما و - ٤

  .التفسري والتاريخ والرياضيات واإلجنليزي
 

  ):٤(مثال 
 احلاسب اآليلطالب يف الصف األول الثانوي حصل على درجة النهاية الصغرى على األقل يف مجيع املواد الدراسية عدا ماديت اجلغرافيا و  

  :حيث كانت درجاته على النحو اآليت



 ٩

                                                                                                                  
  مواد

  اإلكمال

  الفصل الدراسي الثاين  الفصل الدراسي األول
  اموع
  أعمال  الكلي

  السنة
  درجة

  أعمال  اموع  االختبار
  السنة

  درجة
  اموع  االختبار

  ٢٨  ١٦  ٩  ٧  ١٢  ٧  ٥  جغرافيا
  ٣٠  ١٤  ٩  ٥  ١٦  ١٠  ٦  احلاسب اآليل

  )درجة ٤٠درجة النهاية الصغرى لكال املادتني هي (                  
   ٠بأنه أدى اختباري اييت الفصلني الدراسيني يف املادتني علماً  

من النهاية % ٧٠حبصوله على نسبة ) ٢(كما أنه حقق أيضا الشرط )  ٤،  ٣، ١(يعترب هذا الطالب ناجحاً ألنه كما هو واضح حقق الشروط  
  ٠الصغرى لكل من اجلغرافيا و احلاسب اآليل 

ù  ٠)درجة ٢٨حصل الطالب على (درجة   ٢٨=  ٤٠×) ١٠٠÷ ٧٠:  (مادة اجلغرافيا  
ù  ٠)درجة ٣٠حصل الطالب على (درجة  ٢٨=  ٤٠×) ١٠٠÷ ٧٠: (مادة  احلاسب اآليل     

  :ينجح الطالب من صفه بالشروط اآلتية فالثانوي  ثأو الثاللصفني الثاين يف ا إذا كان الطالب :احلالة الثالثة*
 ٠ها على النهاية الصغرى عن مادة واحدةيزيد عدد املواد الدراسية اليت مل حيصل في أال )١
 ٠من النهاية الصغرى% ٦٠تقل درجته يف هذه املادة عن  أال )٢
 ٠تكون هذه املادة من مواد التربية اإلسالمية أال )٣
  ٠أن يكون الطالب قد أدى اختباري اية الفصلني الدراسيني يف هذه املادة )٤

  ):٥(مثال 
  لى درجة النهاية الصغرى يف ماديت التوحيد والتاريخ حيث كانت درجاته على النحو اآليتطالب يف الصف الثاين الثانوي مل حيصل ع  

  مواد
  اإلكمال

  الفصل الدراسي الثاين  الفصل الدراسي األول
  أعمال
  السنة

  درجة
  أعمال  اموع  االختبار

  السنة
  درجة

  االختبار
  اموع الكلي  اموع

  ٤٥  ٢٢  ١٣  ٩  ٢٣  ١٣  ١٠  التوحيد

  ٣٥  ١٥  ٥  ١٠  ٢٠  ١٥  ٥  التاريخ
  )درجة ٥٠درجة النهاية الصغرى ملادة التاريخ هي ( 

  :ومتشياً مع الالئحة فإن القرار الذي يتخذ حبق الطالب هو اآليت
   ٠من النهاية الصغرى هلذه املادة% ٦٠حبصوله على نسبة ) ٢(الطالب ناجحاً يف مادة التاريخ ألنه حقق الشرط  يعد  )١
 ٠اين يف مادة التوحيد فقطخيترب يف الدور الث  )٢
 ٠ينجح إىل الصف التايل إذا حقق درجة النهاية الصغرى يف مادة التوحيد  )٣
وتكون إعادته بسبب عدم جناحه يف ماديت التوحيد ، يعيد يف صفه إذا مل حيقق يف الدور الثاين درجة النهاية الصغرى يف مادة التوحيد   )٤

  .والتاريخ معا 
مبعىن إذا استفاد منها يف الدور األول ال يستفيد منها يف الدور . ة الطالب من نظام التجاوز مرة واحدة فقط مع مراعاة أن تكون استفاد  

مسألة اختيارية، كما ) ٢(الثاين ، وأن يكون إعفاء الطالب يف الصف الثاين والثالث الثانوي من دخول اختبار الدور الثاين يف مادة حقق فيها الشرط 
  .ت االلتزام بقواعد الدور الثاين اليت نصت عليها املادة الثامنة من الالئحةيراعى يف كل احلاال

  :أحكام عامة: ثانيًا   
- ال جيوز ألي طالب إعادة السنة الدراسية اليت جنح فيها.  
  ٠ال جيوز ألي طالب إعادة اختبار املادة اليت جنح فيها- ب  
  .ي مادة مهما كانت األسبابال جيوز إعادة االختبار ملن دخل االختبار أل -ج 



 ١٠

                                                                                                                  
  القواعد التنفیذیة لترفیع من أبدى تفوقًا غیر عادي :ثالثا

الترفيع هو نظام يتيح للطالب الذي يبدي تفوقاً غري عادي والقادر على إمتام املناهج الدراسية املقررة يف مدة أقصر أو عمر أصغر من  
سي أعلى بصف دراسي واحد من الصف الدراسي الذي يدرس به حالياً شريطة استيفائه املعتاد باالنتقال عرب السلم التعليمي إىل صف درا

  .الشروط املطلوبة أدناه
  .  يتوىل ترشيح الطالب الذي أبدى تفوقاً غري عادي كل من له عالقة بالطالب  -١
حظات وتقارير وتوصيات املعلمني وأولياء مالعلى يقوم املرشد الطاليب بدراسة وضع الطالب املراد ترفيعه من مجيع اجلوانب بناًء  -٢

  .لترفيعلاألمور بشأن الطالب املرشحني 
  للطالب املتفوق وحبضور ويل أمره مقابلة شخصية من قبل مدير املعهد واملرشد الطاليب جترى-٣       
  خذ موافقة ويل  للتأكد من مدى استعداد الطالب ورغبته يف الترفيع وتعريفه بنظام وشروط الترفيع، مع أ        
  .األمر خطيا        

توصي جلنة التوجيه واإلرشاد باملعهد بترشيح الطالب للترفيع بعد انطباق الضوابط عليه واستكمال اإلجراءات املطلوبة، والرفع بذلك   -٤
  .لوكالة اجلامعة لشؤون املعاهد العلمية

  .املعلمني يف كامل املقرر يتقدم الطالب لالختبار املعد للترفيع يف فترة عودة -٥    
فأكثر يف كل مادة من املواد الدراسية املقررة يف السنة الدراسية السابقة والفصل الدراسي األول % ٩٥احلصول على جمموع عام  -٦

  .للسنة احلالية
رة لكامل الفصلني الدراسيني تطبق إدارة االمتحانات بوكالة اجلامعة لشؤون املعاهد العلمية االختبارات التحصيلية لكل مادة مقر  -٧

ويف حالة غياب الطالب املتقدم للترفيع عن االختبار ال يعاد له االختبار وال يرفع للسنة الدراسية . وتصححها جلميع الطالب املراد ترفيعهم
  .املتقدم هلا

مي الطالب فيما يتعلق بسالمة االختبارات يترتب على اإلخالل بسالمة وسرية اختبارات الترفيع العقوبات املنصوص عليها يف الئحة تقو -٨
  .وسريتها

  يتاح للطالب املرفع فترة جتريبية ال تقل عن أربعة أسابيع ميكنه الرجوع فيها  لصفه األساسي حبيث يكون  قرار الترفيع خيارا  -٩   
  .للطالب وويل أمره مع املرشد الطاليب

  .بوع األول من الدراسةتعلن أمساء املرفعني يف فترة ال تتجاوز األس ١٠  
مينح املعهد الطالب الذي جيتاز الصف الذي يلي صفه الدراسي مباشرة عن طريق الترفيع شهادة مصدقة بذلك بناء على قرار وكيل  -١١  

  .اجلامعة لشؤون املعاهد العلمية
  .يتم الترشيح للترفيع يف الفصل الدراسي الثاين من كل عام دراسي    -١٢   
  .مل يتم ي تقدم للترفيع سواء مت ترفيعه أملى جلنة اإلرشاد والتوجيه متابعة أوضاع الطالب النفسية واالجتماعية والذجيب ع -١٣  
  .تعامل مجيع مراحل إجراءات الترفيع بسرية تامة -١٤  

  
 
 

  
  
  
  
  
  



 ١١

  

  املادة الثامنة
  :قواعد اختبار الدور الثاني

فيه اختبار الطالب الذي لم  راسي لجميع الصفوف عدا المرحلة االبتدائية ويعاديعقد اختبار الدور الثاني قبل بداية العام الد  
جميع المواد التي لم يحصل فيها على النهاية الصغرى وفقاً لما في بعد اختبارات نهاية الفصل الثاني بموجب المادة السابعة  ينجح
 :يأتي
ي لم يحصل فيه على نسبة النهاية الصغرى المئوية للمادة من يشمل اختبار الطالب في الدور الثاني مقرر الفصل الدراسي الذ )١

  .درجات الفصل، أما إذا لم يحصل على تلك النسبة في كال الفصلين الدراسيين فيشمل االختبار كامل المقرر
مقرر وتخصص لالختبار في كامل التخصص لالختبار في مقرر الفصل الدراسي الواحد الدرجة المقررة الختبار نهاية الفصل  )٢

 .مجموع درجات اختباري نهاية الفصلين
د له االختبار في محتوى مقرر فصل دراسي معين من درجة اختبار الدور الثاني مضافا قعن الدرجة النهائية للطالب الذي يتتكو )٣

 .إليها درجته  في أعمال ذلك  الفصل وجميع درجاته في الفصل اآلخر 
له االختبار في كامل المقرر من درجة اختبار الدور الثاني مضافاُ إليها درجاته فـي  د قعن الدرجة النهائية للطالب الذي يتتكو )٤

 .أعمال الفصلين

 .تطبق أحكام المادة السابعة لتقرير النجاح في الدور الثاني )٥
 ٩يراعى في اختبار الدور الثاني الذي يشمل مقرر فصل دراسي معين أن يكون صورة مكافئة من اختبار نهاية ذلك الفصل )٦

                                                                                                                  
  

  
  اختبار الدور الثاني :أوالً  - ٩

 خيترب الـدور الثـاين  يف   )) ٧((دم جناحه يف الدور األول مبوجب املادة قضت املادة الثامنة من الالئحة بأن الطالب الذي تقرر ع
  :    يشمل اختبار الدور الثاين مقرر الفصل الدراسي الذي كان سبباً يف عدم جناحه وفق ما يلياملواد اليت تقرر أن خيترب فيها بالدور الثاين ، و

  .درجة)) ٣٠(( دة من النهاية الصغرى يف الفصل األول وخيصص له خيترب يف مقرر الفصل األول إذا مل حيصل على النسبة احملد -١
 .درجة)) ٣٠(( خيترب يف مقرر  الفصل الثاين  إذا مل حيصل على النسبة احملددة من النهاية الصغرى يف الفصل الثاين وخيصص له  -٢
 .درجة)) ٦٠(( ة الصغرى يف كال  الفصلني وخيصص له  إذا مل حيصل على النسبة احملددة من النهاي) األول الثاين ( خيترب يف مقرر  الفصلني  -٣

 .إذا مل يستفد منها يف الدور األول%) ٦٠ـ% ٧٠(تطبق أحكام التجاوز يف الدور الثاين لتقرير النجاح  -٤
 . يسمح للطالب املتغيب عن اختبار أحد الفصلني أو كليهما بعذر أو بدونه بدخول اختبار  الدور الثاين   -٥
، والثاين ملقرر الفصل الدراسي الثاين، بإعداد ثالثة مناذج الختبار الدور الثاين األول ملقرر  الفصل الدراسي األول يقوم املعهد   -٦

 . والثالث لكامل املقرر

  :كما يلييف املواد التي تقرر أن خيترب فيها حساب نتائج الدور الثاني   :ثانيا
مكتسـبة الفصـل   + أعمال الفصل الثـاين  + أعمال الفصل األول :[ يإذا أكمل يف مقرر الفصل األول جتمع درجاته كما يل -١

 ]درجة الدور الثاين + الثاين
+ أعمال الفصل الثـاين + مكتسبة الفصل األول+ أعمال الفصل األول :[ ما يليكإذا أكمل يف مقرر الفصل الثاين فيجمع له  -٢

 ]درجة الدور الثاين
 ] درجة الدور الثاين+ أعمال الفصل الثاين + أعمال الفصل األول :[ ما يليكمع له إذا أكمل يف مقرر الفصلني األول والثاين فيج -٣
 .يتحقق جناح الطالب يف الدور الثاين بناًء على ما ذكر سابقا يف كيفية جناح الطالب يف املادة السابعة من الئحة تقومي الطالب -٤



 ١٢

  
 املادة التاسعة

  اإلعادة وترك املدرسة
مدة بقائه في السن المسموح  زيعيد الطالب الصف الذي لم ينجح فيه في صفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية بحيث ال تتجاو )١

  .باًبها نظاماً لتلك المرحلة، واستثناء من ذلك يجوز للجنة  التوجيه واإلرشاد مد سنوات دراسته بالقدر الذي تراه مناس
من هذه المادة عدم استمراره في صفه في المرحلـة المتوسـطة والصـفين األول    ) ١(يحق للطالب الذي تقرر بموجب الفقرة  )٢

الثانوي والثاني الثانوي التقدم لالختبار منتسباً في المواد التي رسب فيها فقط في السنة التالية مباشرة ويمكنه إذا لـم يـنجح   
 .جميع المواد في األعوام التالية التقدم لالختبار منتسباً في

يتعين على الطالب الذي لم ينجح في الصف الثالث الثانوي ويرغب إعادة الدراسة منتظماً أن يختبر في جميع المواد، وإال فيمكنه  )٣
وعين األولـين  التقدم لالختبار منتسباً في المواد التي رسب فيها فقط في السنة التالية مباشرة، على أن يحدد رغبته خالل األسب

 .من بداية العام الدراسي، ويمكنه إذا لم ينجح التقدم لالختبار منتسباً في جميع المواد في األعوام التالية

  ١٠.يعطى الطالب وثيقة تتضمن وضعه الدراسي أو كشفاً بدرجاته عند طلبه )٤
                                                                                                                  

   
  اإلعادة وترك الدراسة - ١٠

   :وذلك على النحو التايل يف حالة عدم جناح الطالب من صفه جيب اختاذه إىل ما)) التاسعة (( تطرقت املادة 
  .الطالب الذي مل ينجح يف صفه يعيد سنة دراسية أخرى منتظماً إذا كان سنه يسمح له بذلك نظاماً :أوالً 

.. نتان لكل سنة دراسية بعد ذلكويضاف س)) سنة ١٥((حتدد السن النظامية لبقاء الطالب منتظماً يف السنة األوىل املتوسطة بـ ثانيـًا 
  .واستثناء من ذلك جيوز للجنة  التوجيه واإلرشاد مد سنوات دراسته بالقدر الذي تراه مناسباً

من هذه املادة عدم استمراره يف صفه يف املرحلة املتوسطة والصفني األول الثـانوي  ) ١(حيق للطالب الذي تقرر مبوجب الفقرة   ثالثـاً 
 :مبوافقة املعهد ما يليوالثاين الثانوي و

  : وبدون مكافأة، مع مالحظة ما يلي – بإذا رغ -الدراسة مستمعاً  -أ  
  .وجود متسع يف الفصل، وعدم مضايقته للطالب املنتظمني -١
  .زمالئه علىأن يكون الطالب حسن السرية والسلوك، وأن يقتنع املعهد بأن بقاءه لن يؤثر  -٢
 .من الدراسة فيها مالءمة عمره للسنة الدراسية اليت سيمكن -٣
 .من سنته الدراسية يعاد إىل الدراسة منتظماً يف العام القادم يف السنة الدراسية اليت تليها –املستمع  –عند جناح الطالب  -٤
 .وإذا مل ينجح فيطوى قيده. إذا رسب الطالب املستمع فيحق له التقدم منتسباً ، ولسنة واحدة فقط -٥

 :يف املواد اليت رسب فيها فقط يف السنة التالية مباشرةً وفق اآليت ئياً التقدم  لالختبار منتسبًا جز  -ب 
 .رسوبه مع جتاوز السن املسموح به نظاماً للمرحلة لطالب )١
  .قرار من جلنة التوجيه واإلرشاد يف املعهد )٢
 .سوبه السابق يف فصل دراسي واحديف كامل املقرر هلذه املواد كل فصل دراسي على حدة وإن كان ر يؤدي الطالب املنتسب جزئياً االختبار )٣
 .أداؤه االختبار يف املواد اليت مت التجاوز عنها وما يستجد من مواد دراسية الحقة )٤

  :حيق لطالب الصف الثالث الثانوي الذي مل ينجح االختيار بني  :رابعاً 
 .واالختبار يف مجيع املواد إعادة الدراسة منتظماً  )١
 .من مواد دراسية الحقة دما يستج) ج .املواد اليت مت التجاوز عنها )ب. املواد اليت رسب فيها) أ  :يف التقدم لالختبار منتسبًا جزئياً  )٢

 

  ٠ويف حالة عدم جناحه حيق له أن يتقدم لالختبار منتسباً كلياً أو منتظماً إذا كان عمره مل يتجاوز السن املسموح به نظاماً



 ١٣

  
 املادة العاشرة

  :االنتساب
  .تي تسمح لوائحها باالنتسابيطبق نظام االنتساب الكلي على جميع أنواع التعليم ال )١
 .ال ينطبق نظام االنتساب على صفوف المرحلة التي تطبق التقويم المستمر )٢
 .يجوز التقدم لالختبار في صفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية عن طريق االنتساب )٣
ر من الوزارة تقدمهم الختبار يقتصر تقويم المنتسبين على اختبارهم في المادة الدراسية في نهاية كل فصل دراسي ويجوز بقرا )٤

 .واحد في نهاية العام الدراسي وفي هذه الحالة يكون االختبار في كامل المقرر
من الدرجة الكبرى، وتتحدد الدرجة النهائية بجمع درجتي نهاية الفصلين، % ٥٠يخصص الختبار كل مادة في كل فصل دراسي  )٥

 .المقررويخصص كامل الدرجة الكبرى إذا كان االختبار كامل 
 .ينجح الطالب المنتسب إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة دراسية )٦
) ٢،١(يحق للطالب المنتسب التقدم الختبار الدور الثاني في المواد التي لم يحصل على نهايتها الصغرى ويعامل وفقاً للفقرتين  )٧

 .من المادة الثامنة مع مراعاة  توزيع الدرجة بما يتفق ووضع االنتساب
جوز للطالب المنتسب العودة إلى االنتظام بالمرحلة الدراسية التي يرغب في االلتحاق بها متى كان عمره فـي حـدود السـن    ي )٨

  ١١.المسموح بها نظاماً
  

  

                                                                                                                  
  

   
  االنتساب - ١١

 .درجة)) ٥٠(( ئه اختبار اية كل فصل دراسي مع املنتظمني، وحتول الدرجة إىل ما يستحقه من يتم تقومي الطالب املنتسب بأدا ١
وال تطبـق أحكـام   .يتحقق جناح الطالب املنتسب إذا أدى اختبار اية الفصلني الدراسيني و حصل على النهاية الصغرى يف مجيع املـواد    ٢

 .واجلزئيالتجاوز على طالب االنتساب الكلي 
  . للطالب املنتسب  فرصة الدراسة منتسباً ملدة سنتني فقطيتاح   ٣
   :جيوز التحول من االنتساب إىل االنتظام وفق الضوابط التالية ٤

  .من بداية الفصل الدراسي)) األول والثاين (( أن يكون التحول يف األسبوعني   - أ
 .أن تسمح إمكانات املعهد بقبوله منتظماً  - ب
  .للسنة الدراسية اليت يرغب الدراسة فيها منتظماًأن يكون عمر الطالب مناسباً  -ج 
  .اجتياز الطالب املقابلة الشخصية  -د
جيوز التحول إىل االنتساب يف مجيع السنوات عدا السنة األوىل املتوسطة، ما مل يكن مشـموال بـالفقرة    -٤

لى حتوله منتسباً، وموافقة بشرط موافقة ويل أمر الطالب ع -عن طريق إدارة املعهد -الثانية من املادة التاسعة
وتزود إدارة االمتحانات باجلامعة بأمساء احملولني لالنتساب يف السـنة الثالثـة   .جلنة اإلرشاد والتوجيه باملعهد

   .الثانوية 
  



 ١٤

  
 املادة احلادية عشرة

  :الغياب
  ١٢.وابط التي تضعهايجوز إعادة اختبار الطالب الذي تغيب عن أداء االختبار في الموعد المحدد لعذر تقبله الوزارة وفق الض

  
  
  

                                 
  قواعد تنظم اختبار الطالب الغائبني - ١٢

أوكليهما أو اختبار الدور الثاين بعذر يقبله ، الدراسيني حيق للطالب دخول االختبار البديل إذا تغيب عن أداء اختبار اية أحد الفصلني 
  :يوفق ما يل .املعهد
  :األعذار املقبولة :أوالً 
  .الطالب الذي يثبت بتقارير طبية معتمدة أن ظروفه املرضية أثناء فترة انعقاد االختبار قد منعته من تأدية اختبار مادة أو أكثر -١
ن قبل اجلهات األمنية أثناء فترة انعقاد االختبار يف مادة، أو أكثـر، ويثبـت ذلـك    الطالب الذي يتعرض للتوقيف أو السجن م -٢

 .بإفادات رمسية معتمدة
الطالب الذي ميثل اململكة يف احملافل الرمسية داخل اململكة أو خارجها أثناء فترة انعقاد االختبار مبوجـب خطـاب مـن اجلهـة      -٣

 .املختصة
 .يف مادة أو أكثر بسبب وفاة أحد أقاربه على أن تكون صلة القرابة من الدرجة األوىلالطالب الذي تغيب عن تأدية االختبار  -٤
الطالب الذي تغيب عن تأدية االختبار يف مادة أو أكثر بسبب مرافقته ألحد أقاربه أثناء تنوميه يف املستشفى، وصلة القرابة بينهما  -٥

 .من الدرجة األوىل، مبوجب تقرير طيب معتمد يثبت مرافقته
 .ألعذار اليت مل يرد ذكرها ويقتنع ا املعهد ترفع إىل وكالة اجلامعة لشؤون املعاهد العلمية للنظر فيهاا -٦
  :أحكام عامة: ثانياً 
  .ال بد أن يتقدم الطالب املتغيب مبا يثبت عذره إىل املعهد يف مدة أقصاها ثالثة أيام من اية فترة االختبار -١
كنه من أداء االختبار يف وقته احملدد يف معهده، ومل خيرج من املستشفى يف الفتـرة احملـددة   إذا كانت حالة الطالب الصحية مل مت -٢

 .إلعادة االختبار فيتم اختباره يف املستشفى فقط، يف أيام االختبار إذا كانت حالته تسمح باختباره
ويجرى . من بداية   الفصل الدراسي الثاينيجرى االختبار البديل الختبار الفصل الدراسي األول يف موعد ال يتجاوز أسبوعني   -٣

ويجرى االختبار البـديل الختبـار   . االختبار البديل الختبار الفصل الدراسي الثاين خالل أسبوع من تاريخ  اية االختبار
  ٠األولني من بداية الفصل الدراسي األول من العام الدراسي اجلديد الدور الثاين يف موعد ال يتجاوز األسبوعني

الطالب الذي له عذر مقبول ومل يتمكن من حضور االختبار البديل، أو الطالب الذي مل يقبل عذره يتم اختباره يف الدور الثـاين   -٤
يف املادة، أو املواد اليت تغيب عنها سواء يف الفصل الدراسي األول ، أو الثاين، ومن تغيب عن اختبار الدور الثاين ومل يقبـل  

 .حيضر يف الوقت احملدد لالختبار البديل فال يعاد اختبارهعذره، أو قبل عذره ومل 
  .ال يعقد االختبار البديل إال مرةً واحدة سواًء للفصل األول، أو الثاين أو الدور الثاين -٥

  



 ١٥

  
  املادة الثانية عشرة

  :التقدير العام
  .تحدد الوزارة التقديرات العامة لنتائج التقويم )١
يحسب المعدل للطالب في المرحلة لثانوية بصورة تراكمية بدءاً من الصف الثاني الثانوي بضرب الدرجة التي حصل عليها  )٢

ي الخطة الدراسية ثم تجمع نواتج الضرب لكل هذه المواد ويقسـم  لكل مادة دراسية في عدد الحصص المخصصة للمادة ف
 ١٣.ناتج الجمع على مجموع الحصص األسبوعية لكل المواد وتقرب الكسور إلى أقرب خانتين، وتحدد الوزارة النسب لذلك

                                 
  التقدير العام - ١٣

 القواعد التنفیذیة لحساب المعدل والتقدیر العام 
 

  ).١٠٠(لصف األول الثانوي بقسمة جمموع الدرجات على عدد املواد مضروباً يف حيسب املعدل للطالب يف املرحلة املتوسطة وا :أوالً 
 :يحسب املعدل للطالب يف الصف الثاين الثانوي على النحو التايل   :ثانياً 

 ).   فيكون الناتج الدرجة املوزونة للمادة(تضرب الدرجة اليت حصل عليها الطالب لكل مادة يف عدد احلصص املخصصة للمادة  )١
 .    تجمع نواتج الضرب جلميع املواد الدراسية )٢
 .يجمع عدد احلصص األسبوعية )٣
 .  يقسم اموع الكلي للدرجات املوزونة جلميع املواد على جمموع عدد احلصص األسبوعية )٤

 :يحسب املعدل للطالب يف الصف الثالث الثانوي على النحو التايل   :ثالثاً       
 ).   فيكون الناتج الدرجة املوزونة للمادة ( يها الطالب لكل مادة يف عدد احلصص املخصصة للمادة تضرب الدرجة اليت حصل عل )١
     ٠تجمع نواتج الضرب جلميع املواد الدراسية )٢
 ٠يجمع عدد احلصص األسبوعية )٣
   ٠يقسم اموع الكلي للدرجات املوزونة جلميع املواد على جمموع عدد احلصص األسبوعية )٤

  :على النحو التايل ) معدل الطالب يف شهادة الثانوية العامة ( حيسب املعدل العام التراكمي للصفني الثاين والثالث الثانوي    :رابعاً 
  .من معدل الصف الثاين الثانوي% ) ٣٠(تحسب نسبة  )١
 .من معدل الصف الثالث الثانوي% ) ٧٠(تحسب نسبة  )٢
  .جتمع النسبتان وتقرب الكسور إىل أقرب مرتلتني  )٣

:وفق المثال التالي  
 

   
 


 

 
 

    
    

    
    

    
    
    

    
    
    
    



 ١٦

 املادة الثالثة عشرة
  :أحكام عامة

من اطلع عليها بحكم عمله أو وكل إليه أمر مـن أمورهـا،    أسئلة االختبارات ذات صفه سرية، ويعد مسؤوالً عن سريتها كل )١
  ..وتعد الوزارة الضوابط الكفيلة بضمان سرية االختبارات والعقوبات التي تترتب على اإلخالل بها

 .شيعد الغش سلوكاً غير أخالقي، وإخالالً بسالمة االختبار، وتضع الوزارة الضوابط والعقوبات المناسبة للتعامل مع حاالت الغ )٢
 .جميع أمور تقويم الطالب التي يرد بها نص في هذه الالئحة تنظم بقرار من الوزارة )٣

 .تصدر الوزارة القواعد التنفيذية لالئحة )٤

 .سلوك الطالب ومواظبته عنصران من عملية التقويم وتضع الوزارة الضوابط المنظمة لذلك )٥
 .ي إلقرارها وتلغي كل ما يتعارض معهاتسري هذه الالئحة بدءاً من تاريخ بداية العام الدراسي التال )٦

                                                                                                                  
    

    
    

    
    
    

   

  ٨٨.١٩=  ٣٢÷ ٢٨٢٢  دلــــــــــــــــــــــاملع
 

  
 


 

 
 

    
    

    
    

    
    
    

    
    
    
    

    
    

    
    
    
    

   
  ٩٧.٤٤= ٣٢÷ ٣١١٨  دلــــــــــــــــــــــاملع

  ٢٦.٤٦=  ١٠٠÷٣٠× ٨٨.١٩= من معدل الصف الثاني الثانوي% ٣٠بة نس:وتحسب كالتالي
 ٦٨.٢١= ١٠٠÷٧٠×٩٧.٤٤= من معدل الصف الثالث الثانوي% ٧٠نسبة  - ١

  ٩٤.٦٧= ٦٨.٢١+٢٦.٤٦= المعدل التراكمي - ٢



 ١٧

يتم تقويم العملية التعليمية من خالل اختبارات وطنية بشكل دوري في نهاية المراحل الدراسية الرئيسة بهدف التعرف  )٧
 .على مستويات التحصيل الدراسي في المواد الرئيسة

 ١٤.أربع سنواتترفع الوزارة إلى المجلس األعلى للتعليم تقريراً تقويمياً لالئحة كل  )٨

                                 
  .يقرب الكسر يف املعدل إىل أقرب مرتلتني   :خامساً 
  : ني املتوسطة والثانوية على النحو التايل تحسب التقديرات العامة لنتائج التقومي للمرحلت:  سادساً 

  
  

  
  

  
 

  :ضوابط سرية االختبار  - ١٤
 .ختبارات، وتنظيمه وإبالغ العاملني بواجبام، ومتابعة تنفيذهامدير املعهد هو املسؤول املباشر عن سري العمل يف اال .١
 .طلع عليها حبكم عمله أو وكل إليه أمر من أمورهاايعد مسؤوالً عن سرية أسئلة االختبارات كل من  .٢
ن يضع مدرس املادة األسئلة، مع منوذج إجابتها، أومن يوكل إليه ذلك عند احلاجة خبطاب رمسي من وكيل اجلامعـة لشـؤو   .٣

 .املعاهد العلمية، أو من ينيبه ويدون واضعها امسه، وتوقيعه خلف ورقة األسئلة
 .يتوىل مدير املعهد مراجعة األسئلة، ومناذج إجابتها، أو من يكلف بذلك خبطاب من مدير املعهد .٤
 .يقوم مدير املعهد، أو من يكلفه بتصوير األسئلة، وتظريفها، وحتفظ يف مكان أمني داخل املعهد .٥
كد من املادة ، وموعد اختبارها قبل فتح األسئلة، ومناذج إجابتها، وال تفتح إال حبضور جلنة اإلشراف على سري االختبار وتعد التأ .٦

 .احملاضر الالزمة لذلك
 .ال تفتح مناذج اإلجابة يف أي مادة، وال يبدأ بالتصحيح إال بعد تسلم أوراق اإلجابة كاملة من الطالب .٧

   :االختبار ما يلي  يعد إخالالً بسرية** 
 .سرقة األسئلة، أو نموذج إجابتها بأي وسيلة مباشرة، أو غير مباشرة

 .بيع األسئلة أو شراؤها، أو إفشاؤها تصرحياً أو تلميحاً بأي وسيلة كانتـ  ١
 ). كاملسودات أو القصاصات أو حنوها(مجع بقايا أوراق األسئلة لالستفادة منها بطريقة غري مشروعة ـ  ٢
 .الشروع يف شيء مما ذكر، أو التواطؤ مع مرتكبه ـ  ٣

  -:العقوبات املرتتبة على اإلخالل بسرية االختبار** 
إذا وقع شيء من اإلخالل بسرية االختبار فيؤلف وكيل اجلامعة لشؤون املعاهد العلمية جلنة للتحقيق، وتعد احملاضر الالزمة لذلك، فـإذا  

  .ق عن طريق وكالة اجلامعة لشؤون املعاهد العلمية إىل اجلهات املختصة الختاذ اإلجراء املناسبتبني أن املخالفة جنائية فترفع األورا
  :وإذا كان اإلخالل فيه خمالفة إدارية فيعاقب املتسبب كالتايل

  :إذا كان املخالف طالباً فيقوم جملس املعهد بالتوصية بالعقوبة املناسبة اليت تصل إىل
  ]مخسة عشر عاماً[ ذا كان الطالب يف سن التكليف الشرعيالفصل النهائي من املعهد، إ

وترفـع  ] مخسة عشـر عامـاً   [ إلغاء اختباره ذلك العام، واعتباره راسباً يف سنته إذا كان الطالب مل يبلغ سن التكليف الشرعي
 .التوصية مع أوراق التحقيق إىل وكالة اجلامعة لشؤون املعاهد العلمية إلقرارها



 ١٨

                                                                                                                  
  .فترفع أوراق التحقيق إىل وكالة اجلامعة لشؤون املعاهد العلمية الختاذ اإلجراء النظامي يف ذلك: غري طالب إذا كان املخالف

  :ضوابط منع الغش** 
  .إعالن التعليمات اخلاصة باالختبارات للطالب، ومتابعة تنفيذها -١
 .التأكد من شخصيات الطالب عند دخوهلم لالختبار، وجلوسهم يف أماكنهم -٢
 .مناسبة بني الطالب داخل القاعات ترك مسافات -٣
 .مراعاة أن يكون طالب القاعة من سنتني دراسيتني خمتلفتني -٤
 .متابعة مراقب القاعة للطالب أثناء تأديتهم االختبار، وتأكده من تدوين الطالب للبيانات املطلوبة على كراسة اإلجابة -٥

  -:يعد من الغش ما يأتي** 
  .له عالقة مباشرة مبا سيخترب فيه سواء أكان كتابة، أم رمزاً، أم غري ذلك أن حيمل الطالب شيئا غري مسموح به -١
 .التحدث مع زمالئه، أو مع غريهم أثناء االختبار، داخل القاعة أو خارجها بأي وسيلة كانت -٢
 .حماولة الطالب الغش، أو مساعدة غريه على الغش، أو إشاعة الفوضى داخل القاعة -٣
 . أي وسيلة كانتمساعدة الطالب على اإلجابة ب -٤
 ).بدال عن طالب آخر  االختبار  دخول طالب(انتحال شخصية الغري   -٥
 .ري فيها بأي شكل من األشكاليإخفاء ورقة إجابة الطالب، أو إتالفها، أو استبداهلا، أو التغ -٦
 . عدم التقيد أثناء التصحيح بتوزيع الدرجات املدون يف منوذج اإلجابة -٧
 .التواطوء مع مرتكبه الشروع يف شيء مما ذكر، أو  -٨
ويف حالة عدم اإلبالغ فيعد ذلك إخـالالً  . جيب على كل من علم بارتكاب شيء مما سبق أن يبلغ ذلك للجهات املختصة -٩

 .بسرية األسئلة 
  -:العقوبات املرتتبة على الغش**  

ملخالفة، وترفع مجيع األوراق إىل وكالة اجلامعة لشـؤون  إذا كان املخالف من غري الطالب فتعد جلنة اإلشراف على سري االختبار حمضراً تدون فيه ا
  .املعاهد العلمية الختاذ اإلجراء النظامي املناسب
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