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الموضوع: تقييم من أجل المتحانات

 اللذي طال إنتظارهم بشأن  التعليمات الخاصة11 ورقم 9- أصدرت وزارة التعليم المنشور رقم 2020 مايو 16في 

2020 أبريل 8 الصادر في 22بإمتحانات أخر العام وتقييم الطل�ب, طبقا للقانون الوزاري رقم 

: التقييم النهائي للطلب والتقوية فيما لم يتم استيعابه11بند رقم 

2020/2019 يوضح كيفية التقييم والنتيجة النهائية الخاصة لطلبة الصف الول والثاني للعام الدراسي 11البند رقم 

في المرحلة التعليمية الولى وأيضا كيفية التقوية واللمام بالدروس التي لم يتم استيعابها

لتقييم النهائيأ) ا         

, الذي تم تعديله وتطبيقه بسسب الطوارئ الخاصة2017 الصادر 62مضمون البيان ناتج من القانون الوزاري رقم 
بوباء فيروس كورونا

هذه التعليمات الخاصة بتحديث نظام التعليم اللذي يتيح للطالب فهم واستيعا�ب الدروس ضمن الساليب الجديدة المتبعة
في الدراسة عند بعد- أون لين- وتقييم سلوك الطل�ب ونسبة تحصيلهم الدراسي

وبذلك يتم تقييم الطل�ب, فيما تم شرحه بالفعل أثناء الدراسة في المدرسة  وأيضا - أون لين-  ذلك تطبيقا لقرارات
مجلس إدارة المعلمين بالمدرسة

 



يتم التقييم مطبقا ( المنهج التعليمي الخاص- �ب ي ي) مراعاة لحتياجات الطالب الخاصة طبقا للشهادات الطبية( تفاصيل
المنهج التعليمي الخاص- �ب د �ب) للطل�ب اللذين لديهم مشاكل خاصة في الستيعا�ب والتحصيل ولهم أسلو�ب خاص في

الشرح والتعليم

     ب)  شروط القبول
, خاص بالعام الدراسي الجاري, التقييم ل يتضمن2017 الصادر سنة 62على الرغم من أحكام القانون الوزاري رقم 

 نتيجة اختبارات( إنفالسي التي لم تجرى هذا العام) ول حضور ثلث أربع مجموع الساعات الدرسية السنوية

يتم استبعاد أوعدم قبول التقدم للمتحانات الطل�ب اللذين صدر ضدهم أحكام وعقوبات تأديبية  طبقا لدستور الطالبات
 (  عقوبات تأديبية صادرة من مجلس إدارة المدرسةوالطل�ب(

يستطيع مجلس معلمين الفصل, بالتصويت بالجماع, عدم نقل طالب/ة من السنة الدراسية إلى التي تليها( رسوب) إذا
لم يكن لديهم ما يكفي لتقييم الطالب بسبب الغياب المستمر أو الحضور النادر للدروس والنشطة المدرسية, غياب دائم

ومسجل بدفاتر المدرسة في نصف العام الدراسي الول

 من عشرة في مادة أو6يتم نجاح ونقل الطالب/ ة للصف الدراسي التالي( نجاح) حتى في حالة عدم حصوله على درجة 
أكثروهو الحد الدنى للنجاح, ويتم ذكر ذلك في دفتر المعلمين وأيضا في شهادة نهاية العام

      ث) اللمام واستيعاب
 من عشرة6في حالة نقل الطالب إلى السنة الدراسية التالية( نجاح) رغم رسوبه في بعض المواد لنه لم يحصل على 

وهو الحد الدنى للنجاح, سيتم وضع خطة تعليمية خاصة للطالب( �ب ا ي), التي يتم فيها , شرح خاص لكل مادة,
 والهداف التي يجب الوصول إليها والطريقة  لتحقيق الهداف المطلوبة

 سبتمبر1دروس التقوية الخاصة بخطة اللمام واستيعا�ب الدروس( �ب ي ا), عبارة عن دروس مدرسية بداية من  يوم 
2020

: أمتحانات الدولة9البند رقم 

,2020/2019 بيان خاص  بإمتحانات نهاية المرحلة التعليمية الولى  في الدولة وخاصة  في العام الدراسي 9البند رقم 
التي تتم بتقييم الطالب النهائي من مدرسين الفصل



      واحد- تقديم وتسليم مشروع/ بحث نهاية العام
, خاص بهذا العام الدراسي, ل يتم القيام بثلث امتحانات2017 الصادر سنة 62على الرغم من القانون الوزاري رقم 

تحريرية ورابع عبارة عن مقابلة امتحان شفوية أمام لجنة من المعلمين. قبل نهاية هذا العام الدراسي سيتم تكليف الطالب,
أون لين, بإعداد وتسليم موضوع المناقشة المتفق عليه مع معلمين الفصل. هذا البحث/ مشروع خاص بكل طالب

يستطيع فيه البداع بالكتابة في موضوع البحث و إضافة صور و خرائط  وأفلم وعروض فنية وتقنيات عملية

 ذلك لعمل مشروع كامل يستحق التقييم الجيد, يقدم الطالب البحث/ المشروع وتتم مناقشته أون لين

 يونيو, وذلك30تتم المتحانات الشفوية في المشروع المعروض من الطالب  قبل نهاية إعلن النتيجة النهائية, أي قبل 
طبقا للجدول اللذي وضعه مدير المدرسة, بعد سماع مجلس معلمين الفصول.التقييم يكون بالكسور العشرية, طبقا لقرار

مجلس المعلمين

 يتقدم للمتحان الشفوي, لسبا�ب خطيرة من واقع مستندات تدل على ذلك, مدير المدرسة بعد سماعلمالطالب اللذي 
المعلمين, يستطيع منح فرصة أخرى بتحديد ميعاد أخر للمتحان قبل إعلن النتيجة النهائية للفصل. لو تعذر المر لسماع

وإمتحان الطالب قبل الميعاد المحدد لعلن النتيجة النهائية, مجلس الفصل سيقوم بتقييم المشروع  المرسل إليه من
الطالب

سيقرر مجلس المعلمين جدول بمواعيد وطريقة عرض ومناقشة البحاث/ مشاريع المتحان وسوف يخطر منسقي
الفصول الطل�ب بواسطة جوجول سويت

     أثنان- طريقة توزيع الدرجات النهائية
 على2020/2019أثناء التقييم النهائي, سيقوم مجلس المعلمين بتقييم مجهود وأعمال الطالب خلل العام الدراسي 

الدراسة الفعلية بالحضور في المدرسة و أيضا أون لين. سيتم تقييم كل مادة على حده بالدرجات التي توضع في دفاتر
المدرسة وأيضا في الشهادة

التقييم النهائي, بالكسور العشرية, سيتم بناءا على التالي:

  أ)  تقييم المشروع ومناقشته الشفوية  
 �ب)  نتيجة مجهود الطالب خلل السنة الدراسية في نصف العام الول بالمدرسة 

 ث)  نتيجة مجهود الطالب خلل  الدراسة عن بعد- أون لين

 د)   مجهود الطالب في إجمالي الثلث سنوات الدراسية في هذه المرحلة التعليمية  

معايير تقييم المشاريع سوف توضع على موقع المدرسة بعد موافقة مجلس المعلمين عليها.



.  من عشرة وهو الحد الدنى للنجاح6يحصل الطالب على شهادة النجاح  في المرحلة التعليمية الولى إذا حصل على

في حالة تقييم الطالب عشرة على عشرة ربما أن تضاف إلى الدرجة مرتبة الشرف" لودى" وذلك بتصويت مجلس

المعلمين بالجماع في صالح الطالب بناءا على مجهوده المتميز أثناء سنوات الدراسة الثلثة

 ستعلن نتيجة المتحانات النهائية في ألبوم المدرسة.
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