
قييم
ّ
قطاع املناهج والت

قييم واالمتحانات 
ّ
إدارة الت
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متكافئنوعيتعليملضمان،2017/2021الوزارةاستراتيجيةمعتماشيا

قييمسياسةتأتياملدرسة،قبلماالتعليمذلكفيبماللجميع
ّ
وكمةكحالت

.التعليميالنظاموكفاءةالتعليممخرجاتتحققمنللتأكد

 ،2017منمعتمدةالسياسةأنمنالرغموعلى
ّ

هإال
ّ
لأن عدَّ

ُ
اإلجراءاتت

وطنيةالاملناهجمعايير وتطور التعلمأساليبمعيتناسببماسنويا

.واملعارفللعلومالداعمة

قييمسياسةوتركز 
ّ
ةالت ركزيَّ

َ
اللوائحوبناءعاتالتشريوضععلىأدوارهاامل

عليمّيةاملؤسساتتمدالتي
ّ
علىالحكميبوأسالالتنفيذيةبالقوانينالت

ةالبيئةتيهئكماالطلبة،أداء منالطلبةءاتأدارصديتمالتياإللكترونيَّ

العملياتجودةمنالتحققفرصةالقرار متخذيملنحوذلكخاللها

عليمّية
ّ
.التعليموأهدافالت

وضع  التشريعات 

اللوائح والقوانينبناء

قييم 
ّ
إنشاء هيكلية الت

قيي
ّ
م سياسة الت



0102 قييم يطبق خالل العام الّدراس ّي املنقسم  إلى
ّ
ثالثة فصول الت

.دراسّية
قييم  مدمج ُينفذ بأسلوبين 

ّ
.  ة الطلبة، بما يضمن الحفاظ على سالم(املدرس ي واإللكتروني )الت

0304
افق تطبيقه مع زمن الحصة الّدراس قييم يتو

ّ
ّية املعتمد الت

.  دقيقة لجميع املراحل الّدراسّية( 45) للتدريس 

0506

– Aاملواد الّدراسّية مقسمة إلى مجموعتين     B تمثل املجموعة ،A فوف مواد أساسية لجميع الصُّ
.   عمليات التعلم وفق معايير تتناسب مع مهارات العمر واملرحلةBواملراحل، و تعزز مواد املجموعة 

شريعات الع
َّ
امةالت

قييم املعتمدة بوز 
ّ
قييمات تعدُّ وترصد في انظمة الت

ّ
ارة التربية الت

عليمّية وأنواع التعل
ّ
. يموالتعلم،  لجميع املراحل واملسارات الت

0708
قدم تدعم عمليات التعلم واإلجتياز ، وت: الفصول الذكية 

والربيع الشتاء) بإسلوب التعلم الذاتي خالل فترات اإلجازات 
عليميّ (والصيف

ّ
فوف واملسارات الت .   ة، لجميع الصُّ

ل مواد املجموعة  ا على مستوى الحلقة و منفصل عن مواد املجموع Bُمعدَّ ، Aة ، يكون تراكميًّ
. 4ويحسب من (A.B.C.D) و يرصد بنظام الحروف 

: فرص التحسين 
ل الطالب بنهاية العام  بنسبة 1. من خالل اإللتحاق بالفصول الذكية % 10تحسين األداء برفع ُمعدَّ

ة   يفيَّ . الصَّ
ع مؤسسات تسريع  نظام التعليم األكاديمي من خالل االنضمام لبرنامج الساعات األكاديمية املزدوج م2.

.   التعليم العالي

ق
ّ
ييم في استكمال الطالب متطلبات عمليات التعليم والت

فوف من  ، وتحقيق مستوى أداء دون املستوى 12–9الصُّ
بحد Cاملستهدف يؤهل الطالب للحصول  على درجة توازي 

. أقص ى 

0910

كوينّي وفق أداء الطالب التراكمي لـــ 
ّ
قييم الت

ّ
سنوات سابقة لطلبة الصف 3يطبق نظام معايرة درجات الت

12



قي
ّ
يممرتكزات سياسة الت

ق
ّ
ييم في التغذية الراجعة من تطبيق سياسة الت

2020/ 2019العام الّدراس ّي 

دليل الخطة الّدراسّية بمدارس التعليم العام 
.2021/ 2020للعام الّدراس ّي  

، بشأن 2017لسنة ( 589)القرار الوزاري رقم 
قييم واالمتحانات ملرحلة رياض ا

ّ
ألطفال نظام الت

فوف  .12-1والصُّ

، وتوزيع أيام 2021/ 2020التقويم املدرس ي للعام األكاديمي 
.  التمدرس واإلجازات الفصلية وفق قرار مجلس الوزراء



قييم
ّ
معايير الت

.1 
ُ
قييمسياسةطبقت

ّ
قالخاصالتعليمومدارسالعام،التعليممدارسو األطفالرياضو "الرياضماقبل"املبكرةالطفولةمرحلةعلىالت الّدراس يّ لعاملوالتعليميةالتربوزارةملنهاجاملطّبِّ

2021/2020

قييماتأنواع2.
ّ
حدد،(الختاميالتكويني،التشخيص ي،)الطلبةأداءتقييمفياملعتمدةالت

ُ
.واملساروالصفاملرحلةحسبت

نفذ3.
ُ
قييماتت

ّ
ةالت ركزيَّ

َ
:اآلتيوفقامل

التشخيص ي

o  زيـــــــــــــة ، اللغةالعربية،اللغـــــــــــــة اإلنجلي)يســـــــــــــتهدف املـــــــــــــواد الّدراســـــــــــــّية
(  الرياضيات 

o و ريـــــــاض" ماقبـــــــل الريـــــــاض"يطبـــــــق علـــــــى مرحلـــــــة الطفولـــــــة املبكـــــــرة
ـفوف مـن األول إلـى الثــاني عشـر ، حسـب حاجـة املــادة األطفـال والصُّ

. واملرحلة 
oا .يبنى مركزيًّ
oترصد درجته في نظام املنهل .
oدرجته مستقلة عن درجةالطالب في التحصيل األكاديمي  .

التكويني

oيستهدف املواد الّدراسّية كافة  .
o بــــــل ماق"يطبــــــق علــــــى مرحلــــــة الطفولــــــة املبكــــــرة

ــــــــفوف مــــــــن" الريــــــــاض و ريــــــــاض األطفــــــــال والصُّ
.  األول إلى الثاني عشر

oُينفـــــــذ مـــــــن قبـــــــل املعلـــــــم وفـــــــق معـــــــايير محـــــــددة
ا .مركزيًّ

oة .يرصد له وزن من درجة الطالب الكليَّ

o يستهدف مواد املجموعتينA وB

oفوف من األول إلى الثاني عشر .  يطبق على الصُّ
oا .  يبنى مركزيًّ
oة .يرصد له وزن من درجة الطالب الكليَّ الختامي



قييم
ّ
آليات تنفيذالت

 
ً
التشخيص ي: أوال

احدي الطرق االختبار التشخيص ي  متوفر على نظام سويت اسيس، يستطيع الطالب الدخول لالختبار ب
:التالية 

o استعمال الحساب الوزاري للطالب من الضغط علىoffice 365 login  الدخول صفحة
.لكل مدرسة املخصصة 

o بنظام لقسم االشعاراتاستخدام كلمة السر التي سيتم ارسالها الكترونيا
LMSلكل طالب  .

oالشكل ويمكن طباعتها من النظام من خالل تقرير سجل املمتحنين كما موضح ب
. التالى وتوزيعها على الطلبة من قبل اداري املدرسة

o وعلى 15/10/2020الى 04/10/2020طوال اليوم خالل الفترة من سيكون االختبار متاح
.  حسب ما تراه مناسباإدارة املدرسة تنظيم الوقت املناسب 

oنظامسترحل الدرجات الى دفتر الدرجات بنظام املنهل اليا بعد تفعيل الشاشة بال   .



قييم
ّ
آليات تنفيذالت

 
ً
وينيالتك: ثانيا

باللغتينLMSاإللكترونيالتعلممنصةعلىمتوفرةBوAاملجموعتينملوادالتقييمخطط1.
:علىوتحتوي واإلنجليزيةبيةالعر 

oالدراسيةاملقررات.

oأدائهاومؤشراتالتعلمنواتج.

oتطبيقهاومعايير املستخدمةاألدواتأنواع.

oللتطبيقالزمنيالبعد.

oالتقييمأداةوزن.

مخصصودعمفياملعلم،قبلمنيدويايتماملنهلنظامفيالتكوينيالتقييمدرجاترصد2.

.للتكويني



قييم
ّ
آليات تنفيذالت

 
ً
مي الختا: ثالثا

o تنفذ كافة االمتحانات إلكترونيا من خالل نظامSwift Assess

oالصفوف املستهدفة من األول حتى الثاني عشر.

o التعليماالمتحانات تبنى مركزيا من قبل فرق متخصصة بوزارة التربية و  .

o تستهدف مواد املجموعتينA وB

o الدرجات ترحل الى دفتر الدرجات بنظام املنهل اليا .

o ل ، تنفذ من قب(خطة تربوية فردية )امتحانات الطلبة اصحاب الهمم

 
 
.  املعلم وترصد الدرجة في النظام يدويا

Swift Assessنظام 



ة مرحلة الطفولة املبكر 
" ماقبل الرياض"

و رياض األطفال

1-2



قييم
ّ
نظام الت

قييم التشخيص 
ّ
ي الت

قييم التكوي
ّ
نيالت

oلقتتتة ب نميتتتتة لجمتتتل البيانتتتتات املتعالستتتتنة األولتتتى متتتتن مرحلتتتة ريتتتا  األ فتتتتال، فتتتي بدايتتتة اإجراؤهتتتتمستتتتحية يتتتتم استتتتخدام استتت بانات

.سياسة وخدمات التعليملدعم األ فال 

o ت مهمتة، مثتل الكتالم أداء األ فال فتي ماتاال تطبيق اختبارات معيارية غير مرتبطة باملنهاج على عينات من أ فال الروضة، ملعرفة

.  ، وهذه عادة ما تتم في الروضة الثانيةوالقدرة البدنية واملهارات االجتماعية ومهارات حل املشكالت

ألنشطة وفي سياقات مختلفة مثل اللعب أو من خالل اأداء األ فال في زمن التعلم جمل بيانات من أجل املعلمون هيستخدم

.  ن ياة تعليمية محددةلتحديد مقاييس التصنيفأو الفردية، باستخدام الجماعية

ارات تقارير تطور امله
 على التطور الشامل لأل فالماموعة من املالحظات 

 
ي ودافعية ، تعكس التطور الشخص ي والعا في واالجتماعتقدم دليال

.قد تكون املالحظات عرضية أو مخططة .الطفل للتعلم



قييم
ّ
معايير الت

مبتدئ 

يطّور املهارة 

ات شيئا من التقدم في املهار يظهر األ فال 

.إلى مزيد من الدعمويحتاجون املستهدفة 

في هذا املستوى يظهر األ فال 

ة، مهارات واملعارف املستهدفامتالكهم لل

قادرون على املتابعة والتقدم إلى وهم 

.املستوى األعلى 

ن اتقاهذا املستوى يظهر األ فال في 

ا، بما في ذلك املهارات املستهدفة تمام 

التحدي الذي تنطوي عليه املهام 

.ة ة اإلدراكي  املعرفي  

1المستوى 
2المستوى 

3المستوى 

قائمة على نواتج التعلم املحددة في كل مادة ، األداءاملطلوبة في ة تصف درجة املعرفة واملهار مستويات 3في مرحلة رياض األطفال وصفية تعتمد على  األداء تقييم معايير 
قييماتخالل إجراءاألطفال املعلومات حول املهارات واملعارف التي يظهرها بأولياء األمور و بتزويد املعلم دراسّية، وهي كفيلة 

ّ
السنة ايةوتنعكس في نهفي عمليات التعلم الت

. ضمن تقرير أداء الطفلالّدراسّية

يتقن  املهارة 



الحلقة األولى 
فوف  الصُّ

1-2-3-4



معايير تقييم أداء طلبة صفوف الحلقة األولى

ة الصف راسي 
املجموعة املواد الد 

قييمات  درجة الطالب أوزان الت 
النهائية 

قييم اتإجراء الت 
3الفصل2الفصل1الفصل

الختامينيالتكوي

وين
تك
ال

ي ي
ام
خت

ال

وين
تك
ال

ي ي
ام
خت

ال

وين
تك
ال

ي ي
ام
خت

ال

1-2-3-4

اللغة العربية، 
اللغة اإلناليزية ، 

الرياضيات 

A

20%15%15  %15%15%20%

50%50%

ة بمعايير تكويني محدد تقييم• َمركزيَّ
(  نوع األداة ، الوزن ، ضوابط التطبيق،الرصد)
قييم الختامي • ة  ملواد ا: الت  ، Aملجموعة اختبارات َمركزيَّ

هدف تستوفق برماة زمنية يتم اإلعالن عنها تطبق 
فوف من  ة الثال4إلى 1الصُّ راسي 

.  ثةخالل الفصول الد 
 الحتياجاتيقيمون الطلبة أصحاب الهمم •

 
وفقا

ة وفق الخطة التربوية الفرديحالة واعتبارات كل 
(تعديل املنهج/ مواءمة املنهج) 

، التربية اإلسالمية
الدراسات 

اإلجتماعية، العلوم
10%25%30%-10%25%

التصميم 
نون والتكنولوجيا، الف

، التربية البدنية 
والصحية واللغات  

B25%10%20%10%25%10%70%30%

قييم• كويني  الت  .  ة َمركزيَّ بمعايير محدد الت 
قييم الختامي يتحدد  في كل فصل وفق مع• ايير املنهاج  الت 

ة خالل كل ف عليمي  صل ، ويعمم على املؤسسات الت 
.  دراس ي



1

4

النهايات الصغرى والكبرى لدرجات املواد في جميل املسارات

النهاية الصغرى  النهاية الكبرى  ة  راسي 
املواد الد  فوف  الصُّ

- 100 Aاملجموعة 

1-2-3GPA
ل تراكمي و ال تكون له اوزان مئ وية في ُمعدَّ

ل الشهادة و ال يدخل في املجموع وله ُمع دَّ
بحدأقص ى4منفصل من 

Bاملجموعة 

50 100 Aاملجموعة 

4GPA
ل تراكمي و ال تكون له أوزان مئ وية في ُمعدَّ

ل الشهادة و ال يدخل في املجموع وله ُمع دَّ
بحدأقص ى4منفصل من 

Bاملجموعة 

البقاء إلعادة الصف أسس الترفيل  الصف

.  عدم تحقيق شر ي الترفيل

قييم خالل فت• رة خضوع الطالب لكافة إجراءات الت 
.  حضوره

من أيام التمدرس على األقل مل % 65حضور الطالب  •
شرط استكمال الفاقد من النسبة بااللتحاق 

ة   الذكية يفيَّ .    بالفصول الصَّ

1-2-3

ة من مو  اد عدم االجتياز  ألي مادة دراسي 
بعد  تنفيذ برنامج . Aاملجموعة 

ة   املطبق يفيَّ ة خالل الفصول الصَّ
ة   يفيَّ .  اإلجازة الصَّ

بتحقيق النهاية  Aاجتياز جميل مواد املجموعة •
.الصغرى على األقل

ل ال يقل عن • Bفي مواد  املجموعة 1.75تحقيق ُمعدَّ
4

أسس الترفيع  



داللة اتجاهات األداء

اإلجراءات التصحيحية  لألداء داللة اتجاهات األداء
فئات الدرجة 

الرمز فوف الصُّ
إلى من 

.    تصحيحيال يحتاج أي  إجراء . لبةيعطي مؤشرات تحقيق مستوى متقدم في أداء الطA-Bاملستوى 
100 90 A

1-2-3-4

89.99 80 B

داء نهاية كل إلحاق الطالب ببرنامج الفصول الذكية  لدعم املهارات املفتقدة في األ 
. فصل دراس ي 

.فما دون يعطي مؤشر فقدان جزء من مهارات التعلمCاملستوى  79.99 70 C

.مراجعة دورية ألداء الطالب وتحديد برامج الدعم ضمن الفصول الذكية•
ا• قييم وضبط إجراءاته مدرسيًّ .  مراجعة اسس الت 

فوف D-Eاملستوى • ينذر بوقوع الطلبة في 3-2-1في الصُّ
.  مستوى يحتاج إلى دعم مبكر لعمليات التعلم

قييم الختامي • ووقوع الطالب ضمن املستوى D-Eمستوى الت 
Aقييم التكويني .في الت 

69.99 60 D

59.99 50 E

علم بالتنسيق يتطلب تحديد املهارات املفتقدة في األداء ومعالجتها،  من قبل امل•
.  مل ولي األمر قبل اإلنتقال إلى تعليم مهارات جديدة

نهاية كل إلحاق الطالب ببرنامج عالجي لدعم املهارات املفتقدة في األداء في•
. فصل دراس ي من خالل الفصول الذكية 

ة، والتقدم المتح• يفيَّ ان ختامي لتحقيق اإللتحاق ببرنامج الفصول الذكية الصَّ
.درجة اإلجتياز في نهاية العام

فوف Fاملستوى • اية يبين عدم تمكن الطلبة في نه3-2-1في الصُّ
.العام من جزء كبير من مهارات التعلم

يبين Aألي مادة من مواد املجموعة 4في الصف Fاملستوى •
ة راسي 

.  عدم تحقيق اإلجتياز في املادة الد 

49.99 0 F



الحلقة الثانية
فوف  الصُّ

5-6-7-8



معايير تقييم أداء طلبة صفوف الحلقة الثانية

ة الصف راسي 
املجموعة املواد الد 

قييمات 
ّ
درجة الطالب أوزان الت

النهائية 

قييم  إجراء الت 
3الفصل2الفصل1الفصل

ني
وي
تك
ال

ي 
ام
خت

ال

ني
وي
تك
ال

ي 
ام
خت

ال

ني
وي
تك
ال

ي 
ام
خت

ال

ني
وي
تك
ال

مي
ختا

ال
5-6-7-8

اللغة العربية، 
ت، اللغة اإلناليزية ، الرياضيا

العلوم  
التربية اإلسالمية، الدراسات

اإلجتماعية

A10%35%10%-10%35%30%70%

ة بمعايير تكويني محدد تقييم• َمركزيَّ
(  نوع األداة ، الوزن ، ضوابط التطبيق،الرصد)

قييم الختامي • ة  ملواد املجموعة: الت  وفق تطبق ، Aاختبارات َمركزيَّ
فوف من برماة زمنية يتم اإلعالن عنها  خالل 8إلى 5تستهدف الصُّ

.  الفصلين األول والثالث
 الحتياجات واعتبارايقيمون الطلبة أصحاب الهمم •

 
ت كل وفقا

(املنهجتعديل/ مواءمة املنهج) وفق الخطة التربوية الفردية حالة 

فنون التصميم والتكنولوجيا، ال
، التربية البدنية والصحية

واللغات
B25%10%20%10%25%10%70%30%

قييم• كويني  الت  ة بمعايير محدد الت  .  َمركزيَّ
قييم الختامي يتحدد  في كل فصل وفق معايير امل• نهاج، ويعمم الت 

ة خالل كل فصل دراس ي عليمي  . على املؤسسات الت 



1

8

النهايات الصغرى والكبرى لدرجات املواد في جميع املسارات

النهاية الصغرى  النهاية الكبرى  املواد الّدراسّية  فوف  الصُّ

50 100 املجموعة  A

5-6-7-8
GPA

ل تراكمي، و ال تكون له أو  زان ُمعدَّ
مئوية في الشهادة و ال يدخل في 
ل منفصل من 4املجموع وله ُمعدَّ

بحدأقص ى

املجموعة  B

البقاء إلعادة الصف أسس الترفيع  الصف

ة من مواد املجموعة   Aعدم االجتياز  ألي  مادة دراسي 
ة يفيَّ .بعد  تنفيذ برنامج الفصول الصَّ

 Aاجتياز جميل مواد املجموعة •
.قلبتحقيق النهاية الصغرى على األ

ل ال يقل عن • في مواد  1.75تحقيق ُمعدَّ
Bاملجموعة 

5–8

أسس الترفيع



داللة اتجاهات األداء

اإلجراءات التصحيحية  لألداء داللة اتجاهات األداء
فئات الدرجة 

الرمز فوف الصُّ املسار 
إلى من 

ي  إجراء تصحيحي•
َ
.      ال يحتاج أ

. تفعيل خطط اإلرشاد األكاديمي للطلبة•
. يعطي مؤشرات تحقيق مستوى متقدم في أداء الطلبةA-Bاملستوى •
.تقدمالعام يعطي مؤشر توجيه الطلبة لإللتحاق باملسار امل8في الصف A-Bاملستوى •

100 90 A

5-6-7-8 العام

89.99 80 B

ول تفعيل الخطط العالجية لرفل األداء من خالل الفص•
.  الذكية

ا• قييم وضبط إجراءاته مدرسي  .  مراجعة أسس الت 

.  تبين مستوى متوسط لألداءC–D-Eاملستويات•
قييم الختامي • قييم التكوينيAووقوع الطالب ضمن املستوى D-Eمستوى الت  .في الت 

79.99 70 C

69.99 60 D

50.99 50 E

تقدة إلحاق الطالب ببرنامج عالجي لدعم املهارات املف•
.  في األداء في نهاية كل فصل دراس ي

يفيَّ • ة  والتقدم إلحاق الطلبة ببرنامج الفصول الصَّ
.للتقييمات الختامية

ة من مواد املجموعة Fاملستوى  .،  يعني عدم  إجتياز املادةAألي مادة دراسي  49.99 0 F

لتأهيل تفعيل خطط تحسين  األداء للمحافظة على متطلبات ا
.APملعايير 

.يعطي مؤشرات تحقيق مستوى متقدمA-Bوقوع أداء الطلبة في املستوى  

100 90 A+

5-6-7-8 النخبة 

89.99 80 A

79.99 70 B+

.  معالجة مهارات الطالب لرفل األداء•
مساره تفعيل خطط اإلرشاد األكاديمي إلبقاء الطالب في•

.  3أو تحويله للمسار املتقدم بداية الحلقة 

في نهاية العام مؤشر للداللة C+وقوع الطالب في مسار النخبة  ضمن مستوى أقل من •
.على أداء غير متقدم

من في مسار النخبة يبين ضرورة الحفاظ على األداء ضC+عدم وجود مستوى أقل من •
.  املستويات املحددة للبقاء ضمن املسار

69.99 60 C+



الحلقة الثالثة
فوف  الصُّ

9-10-11-12



معايير تقييم أداء طلبة صفوف الحلقة الثالثة

2

1

املجموعة املواد الّدراسّية الصف

قييمات 
ّ
أوزان الت

درجة الطالب النهائية 

قييم 
ّ
إجراء الت

3الفصل2الفصل1الفصل

ني
وي
تك

ال

مي
تا
لخ

ا

وين
تك

ال
ي ي
ام
خت

ال

وين
تك

ال
ي ي
ام
خت

ال

وين
تك

ال
ي ي
ام
خت

ال

A10%35%10%-10%35%جميل مواد املجموعة 9-10-11

30%70%

ة بمعايير تكويني محدد تقييم• َمركزيَّ
(  نوع األداة ، الوزن ، ضوابط التطبيق،الرصد)

قييم الختامي :  الت 
ة  ملواد املجموعة • نها وفق برماة زمنية يتم اإلعالن عتطبق ، Aاختبارات َمركزيَّ

فوف من  .  خالل الفصلين األول والثالث12إلى 9تستهدف الصُّ
 الحتياجات واعتبارات كل يقيمون الطلبة أصحاب الهمم •

 
وفق حالةوفقا

.(تعديل املنهج/ مواءمة املنهج) ة الخطة التربوية الفرديَّ 
A10%35%10%-10%35%جميل مواد املجموعة 12

9-10-11-12
جيا، التصميم والتكنولو 
دنية الفنون ، التربية الب

واللغات والصحية
B25%10%20%10%25%10%70%30%

قييم• كويني  الت  ةبمعايير محدد الت  .   َمركزيَّ
قييم الختامي يتحدد  في كل فصل وفق معايير املنهاج، ويع• مم على الت 

ة خالل كل فصل دراس ي عليمي  .  املؤسسات الت 



2

22

2

النهايات الصغرى والكبرى لدرجات املواد في جميع املسارات

ى النهاية الصغر  النهاية الكبرى  املواد الّدراسّية  فوف  الصُّ

60 100 Aاملجموعة 

9-10-11-12GPA
ل تراكمي و ال تكون له أوزان مئوية ُمعدَّ

له في الشهادة، و ال يدخل في املجموع و 
ل منفصل من  بحد أقص ى4ُمعدَّ

Bاملجموعة 

البقاء إلعادة الصف أسس الترفيع  الصف

ة من مواد  عدم االجتياز ألي مادة دراسي 
بعد  تنفيذ برنامج الفصول  Aاملجموعة 

ة يفيَّ .الصَّ

 Aاجتياز جميل مواد املجموعة •
.قلبتحقيق النهاية الصغرى على األ

ل ال يقل عن • في مواد  1.5تحقيق ُمعدَّ
.Bاملجموعة 

9–12

أسس الترفيع  



املقاييس الوصفية ملستويات األداء

سلم التقدير  املسار  الصف

F D C B A
العام 9-11

50.99-0 69.99-60 79.99-70 89.99-80 100-90

F C+ B B+ A
املتقدم 9-11

50.99-0 69.99-60 79.99-70 89.99-80 100–90

- C+ B+ A A+
النخبة 9-11

- 69.99-60 79.99-70 89.99-80 100-90

F D C B A
التطبيقي 9-11

50.99-0 69.99-60 79.99-70 89.99-80 100-90

سلم التقدير  املسار  الصف

F D C B A
العام

12

50.99-0 69.99-60 79.99-70 89.99-80 100–90

F C+ B B+ A
املتقدم 

50.99-0 69.99-60 79.99-70 89.99-80 100–90

- C+ B+ A A+
النخبة 

- 69.99-60 79.99-70 89.99-80 100-90

F D C B A
التطبيقي

50.99-0 69.99-60 79.99-70 89.99-80 100-90



الثة   آلية احتساب درجات الطلبة في صفوف الحلقة الث

Bملواد املجموعة تراكمي حسب  النقاط ثالثةتراكمي حسب املواد الّدراسّية في الحلقة ال

يعتمد على تجميع أجزاء من وزن املادة في كل 
صف دراس ي من صفوف الحلقة الثالثة ليشكل 

12درجة املادة في الصف 

إلى نقاط 100يعتمد على تحويل الدرجة من 
قييم

ّ
.تعكس سلم الت



عدد النقاط حسب توزيع الدرجات

2

5

49.99-0 54.99-50 59.99-55 64.99-60 69.99-65 74.99-70 79.99-75 84.99-80 89.99-85 94.99-90 100-95 املسار  الصف 

F E E+ D D+ C C+ B B+ A A+ - -

1.75 2.5 3 3.5 4 العام 1-4

1.75 2.5 3 3.5 4 العام

5-8
- - - 3 3.5 3.75 4 النخبة 

1.5 2.5 3.5 4 العام

9-12
2.5 3 3.5 4 املتقدم

3 3.5 3.75 4 النخبة

2.5 3 3.5 4 التطبيقي



ل التراكمي ملواد املجموعة : مثال  عدَّ
ُ
12في الصف Bعلى احتساب امل

2

6

التربية 
البدنية 

الفنون 
التصميم 

ار اإلبداعي واإلبتك 
العلوم الصحية  األحياء الكيمياء الفيزياء الرياضيات

اللغة 
االنجليزية

الدراسات 
االجتماعية 

التربية 
االسالمية 

اللغة 
العربية 

التربية 
االخالقية

املسار  الصف

2 2 3 3 3 3 6 5 2 2 5 1 العام 12

(86×3+95×2+92×2 ) =90.28
7

اكمي الداء الطالب  ل التر
َّ

Bمجموع الدرجات المستحقة لمواد المجموعة=   الُمعد
عدد حصص االسبوعية

قييم 
ّ
درجة الت

عدد حصص المادة االسبوعية

49.99-0 54.99-50 59.99-55 64.99-60 69.99-65 74.99-70 79.99-75 84.99-80 89.99-85 94.99-90 100-95 املسار  الصف 

F E E+ D D+ C C+ B B+ A A+ - -

1.5 2.5 3.5 4 العام 12



مخرجات أداء الطلبة 

.نتائج الطلبة حسب الناتج التعليمي•

.مقارنة تقدم أداء الطالب في املادة مع العام السابق•

كوينّي املقارنة بين نسب ال•
ّ
قييم الت

ّ
نجاح في االختبار  مقارنة درجة الطالب في االمتحان الختامي  ودرجة الت

.  اإللكتروني والورقي على مستوى املادة  والصف

.  ترتيب أعلى املواد في الرسوب حسب املادة والصف•

اقعين في منطقة اإلنذار املبكر • (. فما دون Cحققوا تقييم أداء )نسبة الطلبة الو

.نسبة الطلبة املرفعين بدون تحقيق معايير•

فوف • 3-2-1االجتياز في الصُّ

. مدة بقاء الطالب في الصف الواحد•

.  توزيع الدرجات حسب الفئة لكل مادة•

.  نسبة تحقق نواتج التعلم وفق املادة والصف•

.نسب النجاح وعدم االجتياز•

عليمّية للمادة الواحدة•
ّ
.الفجوة في األداء بين املسارات الت

.الفجوة في األداء بين التعليم العام والخاص للمادة والصف•

ة لتتبع األداء التقارير اإللكترونيَّ
الشهادات الّدراسّية 

ايحصل الطالب على تقرير أداء على بوابة الطالب في نهاية كل فصل وقي نهاية الع . ام إلكترونيًّ

.  12شهادة إتمام الدراسة يحصل عليها الطالب في نهاية الصف 

. بيانات الطالب•

.  بيانات املدرسة•

(.  نجليزيةالعربية ، اإل ) املواد الّدراسّية باللغتين •

.  11-1الدرجة بالحروف للصفوف من •

(. 12خاصة بشهادة الصف ) الدرجة باألرقام •

:  مكونات الشهادة الّدراسّية  كاآلتي 

.مجموع الدرجات•

.  املجموع الكلي•

.  درجة اإلجتياز•

.  تاريخ إعالن النتيجة•

.  تاريخ طباعة الشهادة•

.  رقم املوظف املختص بطباعة الشهادة•

ارات مقارنة تقدم أداء الطالب في املادة بين اختبار االم•

( ت مهارا/ نواتج ) القياس ي واالختبارات التحصيلية 

.  يتاح في النظامالتقرير التراكمي حسب املرحلة

Aالشهادة رقمية  ملواد املجموعة •

ل  الطالBمواد املجموعة  • ل تراكمي، وال تدخل ضمن ُمعدَّ .  ب النهائيوصفية بالحروف بُمعدَّ



ملخص إجراءات االمتحانات

ا م• ن خالل رصد الدرجة لالمتحان اإللكتروني يتم مركزيًّ
.  دالترحيل التلقائي بين نظامي االختبارات والرص

كوينّي يتم من خالل امل•
ّ
قييم الت

ّ
 رصد درجات الت

ً
. علم يدويا

الرَّصد في  نظام املنهل 

فوف من • يشمل مقرر 3-2-1للفصول الّدراسّية 4-1امتحان الصُّ
.الفصل نفسه

، يشمل مقرر 12-5امتحان الفصل الّدراس ّي األول للصفوف من •
.الفصل نفسه

، يشمل مقرر 12-5للصفوف من الثالثامتحان الفصل الّدراس ّي •
.3و2الفصلين 

ر االمتحان مقرَّ

ا• . تبنى االمتحانات مركزيًّ
فوف من •  لجميع الصُّ

ً
12-1ينفذ االمتحان إلكترونيا

.التطبيق يرتبط بمنهجية التعليم عن بعد أو مدرسية•
قييم الختامي بين االمتحانات القصيرة للف•

ّ
صل الواحد يوزع وزن الت

.    بما يتناسب مع محتوى املنهج املحدد لالمتحان

وآلية تطبيقها Aبناء االمتحانات في املجموعة 

قي امتحانات الطلبة اصحاب الهمم املشتركة مع با•
. صدالطلبة تتبع نفس اآلليات في التنفيذ والر 

نى الطلبة الذين ينفذون خطط تربوية فردية تب•
صد امتحاناتهم من قبل فريق التربية الخاصة وتر 

 في النظام
ً
.يدويا

الطلبة أصحاب الهمم 



12معايير اختيار املتفوقين من طلبة الصف 

  %50

من درجة اختبار

EMSAT

30%

ل درجات 
من ُمعدَّ

12الصف 

10%

ل درجات 
من ُمعدَّ

11الصف 

10%

ل درجات
من ُمعدَّ

10الصف 



September 2020

Wk Su Mo Tu We Th

1 1 2 3

2 6 7 8 9 10

3 13 14 15 16 17

4 20 21 22 23 24

5 27 28 29 30

October 2020

Wk Su Mo Tu We Th

1
6 4 5 6 7 8
7 11 12 13 14 15
8 18 19 20 21 22
9 25 26 27 28 29

November 2020

Wk Su Mo Tu We Th

10 1 2 3 4 5

11 8 9 10 11 12

12 15 16 17 18 19

13 22 23 24 25 26

14 29 30

December 2020

Wk Su Mo Tu We Th

14 1 2 3

15 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

فوف املستهدفة  الصُّ املواد املستهدفة 
الفترة 

قييم 
ّ
إجراء الت الفصل الّدراس ّي 

إلى من

حسب خطة املادة 12األول إلى  الرياضيات–اللغة اإلناليزية –اللغة العربية  15 /10 /2020 04 /10 /2020 االختبار ال شخيص ي 

راس ي  األول 
الفصل الد 

األول إلى الثاني  عشر Aجميل مواد املجموعة 
ي تتوزع وفق عدد املواد ف

املسار  التعليمي 22 /11 /2020 صلبدء االختبار املركزي لنهاية الف

بدء إجازة الطلبة للفصل الّدراس ّي األول 

البرمجة الزمنية للفصل الّدراس ّي األول 

االختبار التشخيص ي املركزي   12إلى 1االختبار املركزي للصفوف من 



ي البرمجة الزمنية للفصل الّدراس ّي الثان

فوف املستهدفة  الصُّ املواد املستهدفة 
الفترة 

قييم 
ّ
إجراء الت الفصل الّدراس ّي 

إلى من

األول إلى الرابل يات اللغة العربية ، اللغة اإلناليزية، الرياض
د حسب عدد املواد  يتحد 

ة راسي 
الد 

21 /03 /2021 بدء االختبار املركزي  الثاني 

بدء إجازة الطلبة للفصل الّدراس ّي الثاني 

بدء دوام  الطلبة للفصل الّدراس ّي الثاني   4-1الختبار املركزي للصفوف ا

January 2021

Wk Su Mo Tu We Th

1 3 4 5 6 7
2 10 11 12 13 14
3 17 18 19 20 21
4 24 25 26 27 28

31

February 2021

Wk Su Mo Tu We Th

5 1 2 3 4

6 7 8 9 10 11

7 14 15 16 17 18

8 21 22 23 24 25

28

March 2021

Wk Su Mo Tu We Th

9 1 2 3 4

10 7 8 9 10 11

11 14 15 16 17 18

12 21 22 23 24 25

- 28 29 30 31



ث البرمجة الزمنية للفصل الّدراس ّي الثال

May 2021

Wk Su Mo Tu We Th

4 2 3 4 5 6

5 9 10 11 12 13

6 16 17 18 19 20

7 23 24 25 26 27

30 31

June 2021

Wk Su Mo Tu We Th

8 1 2 3

9 6 7 8 9 10

10 13 14 15 16 17

11 20 21 22 23 24

12 27 28 29 30

July 2021

Wk Su Mo Tu We Th

- 1

- 4 5 6 7 8

- 11 12 13 14 15

- 18 19 20 21 22

- 25 26 27 28 29

املواد املستهدفة 
الفترة 

قييم 
ّ
إجراء الت فوف املستهدف ة الصُّ الفصل الّدراس ّي 

إلى من

Aمواد املجموعة 

يتحدد حسب عدد املواد في 
املسار وتوزيل األيام 

21 /06 /2021 بدء االختبار املركزي  11إلى 1من 
راس ي  الثالث

الفصل الد 
Aمواد املجموعة  20 /06 /2021 بدء االختبار املركزي  12

الرياضيات –اللغة اإلناليزية –اللغة العربية 
(فيزياء، كيمياء ، أحياء ) مواد العلوم بفروعها 

25 /07 /2021 ة    يفيَّ بدء الفصول الصَّ
12إلى 4من  نهاية العام 

15 /08 /2021 ة يفيَّ بدء تقييم الفصول الصَّ

April 2021

Wk Su Mo Tu We Th

- 1

- 4 5 6 7 8

1 11 12 13 14 15

2 18 19 20 21 22

3 25 26 27 28 29

ابريل بدء دوام  الطلبة للفصل
الّدراس ّي الثالث 

ة    يفيَّ بدء الفصول الصَّ

August 2021

Wk Su Mo Tu We Th

- 1 2 3 4 5

- 8 9 10 11 12

- 15 16 17 18 19

- 22 23 24 25 26

- 29 30 31

12االختبار املركزي الختامي للصف  ة    يفيَّ تقييم الفصول الصَّ

11-1االختبار املركزي للصفوف 



بيانات التواصل 

الدعم التقني  

SD@moe.gov.ae

إدارة التقييم 

Assessment.Dept@moe.gov.ae

Evaluation.Dept@moe.gov.ae

067017000

mailto:Assessment.Dept@moe.gov.ae

