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 :والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد ،احلمد هلل رب العاملني

 

، فعال من عناصر العمليات اإلدارية، وهو عنصر خطيط أول وظيفة من وظائف اإلدارةيعد الت

 .وتصب  القرارات واجلهود دون جدوى، يصب  العمل ارجتاليًا وبدون ختطيط

ستمرارية العمل على ، كونه يساعد على ضمان اية التخطيط يف العمل الرتبويأهم وتتجلى

 .الوجه الصحي ، بعيدًا عن التخبط والعشوائية

، ومن منطلق توجيهات اإلدارة العامة للرتبية ارات من أهمية يف األداء املدرسيوملا متثله االختب

يما خيص سري االختبارات بني مجيع والتعليم مبنطقة مكة املكرمة حنو توظيد إجراءات العمل ف

 .الثانوية ضمن إطار ومعايري موظدةمدارس املرظلتني املتوسطة و

بانتظام  ااملدرسة من السري يف عمله ، ومتكينًا إلدارةىل حتسني األداء املدرسي وجتويدهوسعيًا إ

لرتبوي، وروعي فيها راء العاملني يف امليدان اوثقة صدرت هذه اخلطة بعد مراجعة مستفيضة أخذ فيها آ

 .املستجدات الرتبوية

آملني من اجلميع يف املرظلتني املتوسطة والثانوية التقيد مبا ورد يف اخلطة من إجراءات وأنظمة 

 .عليمات، والعمل مبوجبهاوت

، على أن يتم تطويرها وفق ما ًا نافعًا لتحسني األداء املدرسينسأل اهلل أن جيعل هذه اخلطة سبب

 .ن الرتبوي من آراء ومقرتظاتدايرد من املي

 

 واهلل املوفق،،،
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تطبيق اختبارات صفوف املرظلتني املتوسطة والثانوية وتصحيحها وتدقيقها وإخراج نتائجها  

 .واإلجراءات والتعليمات املعتمدة ضمن إطار ومعايري موظدة وفقًا للوائ 

 

 

 

 

 

 :ة والثانوية على املصادر التاليةيف بناء خطة االختبارات للمرظلتني املتوسط اعتمد

 هـ1427 اإلصدار األول الئحة تقويم الطالب، ،وزارة الرتبية والتعليم: سعوديةاململكة العربية ال. 

 تنفيذية لالئحة د الاملذكرة التفسريية والقواع ،وزارة الرتبية والتعليم: اململكة العربية السعودية

 .هـ 1427اإلصدار األول  ،تقويم الطالب

 دليل نظم وتعليمات االختبارات للمرظلتني  ،وزارة الرتبية والتعليم: اململكة العربية السعودية

 .هـ 1429اإلصدار األول  ،ما يف مستواهااملتوسطة والثانوية و

 وف املرظلتني املتوسطة ختبارات لصفآلية اال ،وزارة الرتبية والتعليم: اململكة العربية السعودية

 .هـ 1433/  1432، (بنات  –بنني ) والثانوية 

 اإلصدار عليم العام، ل التنظيمي ملدارس التالدلي ،وزارة الرتبية والتعليم: اململكة العربية السعودية

 .هـ 1434الثاني 

 اإلصدار دارس التعليم العام، ل اإلجرائي ملالدلي ،وزارة الرتبية والتعليم: اململكة العربية السعودية

 .هـ 1434الثاني 
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  املدرسة ويرأسها مدير املدرسةهي اللجنة املشرفة على عملية االختبارات الفصلية والنهائية يف: جلنة االختبارات . 

 

  واإلجراءات  للوائ  سي وتدقيق واستخراج النتائج وفقًاضمان تطبيق اختبارات التحصيل الدرا: هدف اللجنة

 .والتعليمات املعتمدة

 

  تشكيل اللجنة: 

 :تتكون جلنة االختبارات من (أ 

 رئيسًا        مدير املدرسة .1

 نائبًا للرئيس      وكيل املدرسة للشؤون التعليمية .2

 عضوًا      وكيل املدرسة لشؤون الطالب .3

 عضوًا      سيةوكيل املدرسة للشؤون املدر .4

 عضوًا        املررد الطالبي .5

 أعضاء        ثالثة من املعلمني .6

 

 .يصدر مدير املدرسة قرارًا بتشكيل اللجنة (ب 

  مهام اللجنة: 

رة التفسريية والقواعد التنفيذية، دليل الئحة تقويم الطالب واملذك: ) إعداد ملف خاص باالختبارات حيتوي على  .1

 .(....اللجان ومهامها ، ات للمرظلتني املتوسطة والثانوية، التعاميم املنظمة، آلية االختبارراتنظم وتعليمات االختبا

يف  وحتديد مهام ومسؤوليات مجيع أعضائها وفقًا ملا ورد ،تشكيل اللجان الفرعية لالختبارات الفصلية والنهائية .2

 .دليل نظم وتعليمات االختبارات

 .يف وقتها احملددمقررات الدراسية للالتأكد من إنهاء مجيع املعلمني  .3

 .جابات من املعلمني وفقًا للمواعيد واإلجراءات املتبعةإعداد وجتهيز أوراق األسئلة واإل .4

 .(اسم املستخدم وكلمة املرور ) ر تزويد أولياء األمور والطالب ببيانات الدخول لنظام نو .5

 .ال جداول االختبارات يف نظام نورإدخ .6

 .الت وامللفات املتعلقة باالختباراتإعداد القوائم والسج .7

 .تقديم الدعم الفين للجان الفرعية ظول آلية عملها .8

وما يتعلق باالختبارات وظفظها يف األماكن اآلمنة  ،جاباتاإلمناذج تصوير أوراق األسئلة ومتابعة استالم و .9

 .املخصصة هلا

 .لضبطالتحكم واوتسليمها للجنة  ،إعداد الكشوفات وأرقام اجللوس للطالب .11
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وتهيئة  أثناء االختبارات... ( ، خمالفة االنظمة والتعليمات املرضية) رئة توضي  التعليمات للتعامل مع احلاالت الطا .11

 .األدوات واملكان املناسب

 .والتأكد من مدى سالمتها ،متابعتهاو ،اإلرراف على سري االختبارات باملدرسة .12

 .رات يف املدرسةواملراجعة لالختبامتابعة عمليات التصحي   .13

 .وتدقيق النتائج ومطابقتها ،متابعة أعمال مراجعة االختبارات .14

 .وتسليمها وظفظها ،وإخراج النتائج ،ومطابقتهامتابعة أعمال الرصد  .15

 .دية اختبار الدور الثاني مبدرستهعدم نقل أو قبول أي طالب مكمل من وإىل املدرسة إال بعد تأ .16

للصف ( الدور األول ) وف املرظلتني املتوسطة والثانوية ما عدا الفصل الثاني إعداد جداول االختبارات جلميع صف .17

أ من /1واردة يف الإعداد جداول االختبارات ملعايري ل إدارة الرتبية والتعليم وفقًا الثالث الثانوي يتم إعداده من قب

 .آلية االختبارات

 .عذر ظسب املواعيد احملددة هلا بإعداد جداول منظمة لالختبارات البديلة للطالب املتغيبني .18

ارات لظروف الطارئة اليت تسبب يف ظاالت غياب مجاعي أيام االختبير مكتب الرتبية والتعليم فورًا باإبالغ مد .19

 .أخرى تستلزم تأجيل اختبار الطالب، أو ظروف طارئة بسبب السيول أو ما رابه ذلك

 .يم التوصيات الالزمة بشأنهاوتقد ،دراسة املشاكل والصعوبات املتعلقة باالختبارات .21

 .وتقدميها للجهات املعنية ،اتتقديم املقرتظات التطويرية آللية االختبار .21

 .متابعة ومراجعة مجيع التعديالت على آليات االختبارات وتطبيقها .22

التعميم ظسب  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -  يف أعمال االختبارات التصحي  اآللي ضوابطتطبيق  .23

 .هـ 6/2/1434بتاريخ  34264451 رقم

 .االقيام بأي مهام أخرى يتم التكليف بها يف جمال اختصاصه .24

 

 اجتماعات اللجنة: 

 .صل دراسي مبا ال يقل عن اجتماعنيتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري يف كل ف .1

 .ة إىل اجتماعات طارئة وفق احلاجةملدير املدرسة دعوة اللجن .2

 .ن املناقشات والتوصيات والقراراتوتدون يف سجل خاص متضمحاضر رمسية، ثق اجتماعات اللجنة مبتو .3
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 تشكيل اللجنة: 

 :من جلنة التحكم والضبطتتكون 

 رئيسًا      وكيل املدرسة للشؤون املدرسية .1

 أعضاء        من املعلمني عدد .2

 

  اللجنةمهام: 

 .يد مقارهاوحتدديد عدد الطالب يف كل جلنة حت .1

 .نظام نورائم بأمساء الطالب لكل جلنة من قوطباعة  .2

 .م التسلسل املعمول به يف املدرسةتثبيت أرقام اجللوس على طاوالت الطالب حبسب نظا .3

 .بقاعات االختبار وكل ما يتعلق باملواد الدراسية ،ةالتأكد من استبعاد مجيع الوسائل التعليمي .4

 .ة على مقار اللجانررادية للداللتثبيت اللوظات اإل .5

 .جلوسهموكشوف بأمساء الطالب وأرقام  ،تزويد كل جلنة جبداول االختبارات .6

 .استالم أوراق إجابات الطالب من املالظظني .7

 .ظسب جدول االختبارات واملراجعة أوراق اإلجابة لرئيس جلنة التصحي تسليم مظروف  .8

 .، بعد نهاية االختباراتصورة من اإلجابة النموذجيةوصورة من أسئلة االختبار ب تزويد مكتب الرتبية والتعليم .9

 .يف امللفات اخلاصة بذلكالنهائية مكتملة التوقيعات من الراصد واململي واملراجع ظفظ كشوف الرصد  .11

 .اإلجابة يف اخلزانة املخصصة لذلكظفظ أوراق  .11

 .االقيام بأي مهام أخرى يتم التكليف بها يف جمال اختصاصه .12
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 تشكيل اللجنة: 

 :منجلنة اإلرراف واملالظظة تتكون 

 رئيسًا       طالباملدرسة لشؤون الوكيل  .1

 عضوًا      وكيل املدرسة للشؤون التعليمية .2

 أعضاء        من املعلمني عدد .3

 

  اللجنةمهام: 

 .إعداد اجلداول اخلاصة باملالظظني واإلرراف اليومي .1

 .ملالظظني على منوذج سجل املالظظني اليوميمتابعة توقيع ا .2

 .ظني قبل بدء االختباراملالظظ البديل عند تأخر أو غياب أظد املالظ حتديد .3

 .جابةاألسئلة ومناذج اإلمظاريف التأكد من سالمة  .4

 .دقيقة(  15) فت  مظاريف األسئلة قبل بدء االختبار بـ  .5

 .ابعة دخول الطالب للجان االختبارمت .6

 .للمشرفني على قاعات االختبار يف أسئلة الطالبتسليم مظار .7

 .وسري االختبارات ،إعداد حمضر رمسي عند اإلخالل بسرية األسئلة .8

 .أثناء االختبارات الب وخروجهموظضور الط ،متابعة سري االختبارات .9

 .دقائق(  5) قبل بدء االختبار بـ استالم األسئلة من املشرفني على قاعات االختبار  .11

 .لى الطالب يف بداية وقت االختبارئلة عتوزيع األس .11

ظسب التعميم  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -  يف أعمال االختبارات التصحي  اآللي ضوابطتطبيق  .12

 .هـ 6/2/1434بتاريخ  34264451رقم 

 .صر الطالب الغائبنيوظ ،متابعة غياب الطالب يف أثناء االختبارات .13

 .اعاة الوقت احملدد لوقت االختبارمع مراالتصال على الطالب الغائبني  .14

 .خرين عن االختبار ظسب زمن ظضورهمالتعامل مع الطالب املتأ .15

 .االختبارجلان ة أداء املالظظني داخل متابع .16

 .اللجان بعد انقضاء نصف زمن االختبار ملالظظي( كشوف املناداة ) كشوف تسليم أوراق اإلجابة  توزيع .17

 .اتكليف بها يف جمال اختصاصهالقيام بأي مهام أخرى يتم ال .18
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 تشكيل اللجنة: 

 :من جلنة التصحي  واملراجعةتتكون 

 رئيسًا      وكيل املدرسة للشؤون التعليمية .1

 أعضاء        من املعلمني عدد .2

 

  اللجنةمهام: 

من جلنة التحكم والضبط جابة مناذج اإلجابات الطالب وأوراق إ رئيس جلنة التصحي  واملراجعةاستالم  .1

 .للجان التصحي  وفقًا للتخصصوتسليمها 

 .لكل مادة على ظده يع املصححني واملراجعنيحتديد أمساء وتواق .2

 .حمضر بذلك مضمنًا االجراء املتخذيف ظالة اكتشاف خطأ يف األسئلة يتم إعداد  .3

 .وتدقيق عملية الرصد ،تدقيق عملية التصحي  .4

 .مع درجات أوراق اإلجابةملستخرج من نظام نور امطابقة درجات الكشف  .5

 .املستخرجة من نظام نوراملصادقة والتوقيع على كشوف الرصد  .6

 .أوراق اإلجابة بعد االنتهاء من الرصد واملطابقة تسليم .7

ظسب التعميم  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -  يف أعمال االختبارات التصحي  اآللي ضوابطتطبيق  .8

 .هـ 6/2/1434بتاريخ  34264451رقم 

 .االقيام بأي مهام أخرى يتم التكليف بها يف جمال اختصاصه .9
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 تشكيل اللجنة: 

 :من جلنة الرصد وإخراج النتائجتتكون 

 رئيسًا      وكيل املدرسة للشؤون التعليمية .1

 أعضاء        من املعلمني عدد .2

 

  اللجنةمهام: 

درجات أعمال السنة للفصلني، درجات مواد ) نور التأكد من رصد مجيع الدرجات املستحقة للطالب يف نظام  .1

، اد اليت بها اختبار عملي أو رفوي، والدرجات املخصصة للجانب العملي أو الشفوي يف املوالتقويم املستمر

 .وذلك قبل االختبار( الفصل األول ودرجات اختبار نهاية 

ظسب التعميم  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -  يف أعمال االختبارات التصحي  اآللي ابطضوتطبيق  .2

 .هـ 6/2/1434بتاريخ  34264451رقم 

ويراجع الرصد بالتبادل يف اللجنة  ،رصد الدرجات من أوراق إجابات الطالب لكل مادة مباررة يف نظام نور .3

 .داخليًا بني الراصد واململي جلميع املواد

 .عند وجود خطأ يف الرصد يتم تعديل الدرجة مبشاركة املعلم املختص .4

 .يجة األولية من نظام نوراستخراج النت .5

وفق ما ورد يف البند الثامن من دليل نظم وتعليمات  ،النهائية املراجعة النهائية للطالب املستحقني للمراجعة .6

 .االختبارات

وعلى احلاسب اآللي وظفظها يف ملفات الطالب بعد اعتمادها،  وطباعة الشهادات ،لنتيجة النهائيةاستخراج ا .7

 .يف وظدة ختزين خارجيةو(  pdf)  بتنسيق 

 .إدخال جدول الدور الثاني يف نظام نور .8

 .م عن النتائج من نظام نورالتأكيد على أولياء األمور والطالب باالستعال .9

يف وحتفظ  ،وقع باالستالم على صورة االرعار، وُيواد إكمالهتسليم الطالب املكمل أصل االرعار الرمسي مب .11

دليل  وفق ما ورد يف البند الثالث عشر من، مع مراعاة تطبيق أظكام التجاوز ملفه للرجوع إليها عند احلاجة

 .نظم وتعليمات االختبارات

 .ومواد إكماهلم من نظام نور ،كملنيتزويد جلنة االختبارات ببيان أمساء امل .11

يف وظدة و(  pdf ) بتنسيق  وعلى احلاسب اآللي ،وتغليفها واالظتفاظ بها يف خزانة املدرسةطباعة مبيضة النتائج  .12

 :سلسل يف كشف النتيجة وفقًا لآلتيالت، مع مراعاة ختزين خارجية

 الناجحني يف الدور األول املنتظمني ثم املنتسبني كليًا ثم املنتسبني يف مواد الرسوبطالب أمساء ودرجات ال. 

 الناجحني يف الدور الثاني املنتظمني ثم املنتسبني كليًا ثم املنتسبني يف مواد الرسوبطالب ات الأمساء ودرج. 

 الراسبون املنتظمون ثم املنتسبون كليًا ويليهم املنتسبون يف مواد الرسوبطالب ال. 

 .االقيام بأي مهام أخرى يتم التكليف بها يف جمال اختصاصه .13
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 (جلنة االختبارات رئيس )  مدير املدرسة: 

فيذية، دليل الئحة تقويم الطالب واملذكرة التفسريية والقواعد التن: ) د ملف خاص باالختبارات حيتوي علىإعدا .1

 ..(...اللجان ومهامها ، ات للمرظلتني املتوسطة والثانوية، التعاميم املنظمة، آلية االختبارنظم وتعليمات االختبارات

 .( 1) وفق النموذج رقم إصدار قرار بتشكيل جلنة االختبارات  .2

 .( 5، 4، 3، 2) ذج رقم وفق النماوتوزيع املهام فيما بينهم  ،تشكيل جلان االختبارات الفرعية وأعضائها .3

 .( 6) وفق النموذج رقم عمل تكليف جلان التصحي  واملراجعة وفقًا للتخصص  .4

 (. 7 )ذج رقم وفق النمونيني بوضع األسئلة واإلجابة النموذجية عمل تكليف جلميع املعلمني املع .5

ذج رقم وفق النماالطالب مبشاركة وكيل رؤون الطالب ووكيل الشؤون التعليمية ول االختبارات مع اإعداد جد .6

 .أ من آلية االختبارات/1الواردة يف إعداد جداول االختبارات معايري ويراعى فيه ، ( 11، 11) 

 .ين للجان الفرعية ظول آلية عملهاالف تقديم الدعم .7

، 12 ،9، 8 )وفق النماذج رقم والتأكد من مدى سالمتها  ،ومتابعتها ،اإلرراف على سري االختبارات باملدرسة .8

13 ،14 ،15 ). 

ظسب التعميم  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -  يف أعمال االختبارات التصحي  اآللي ضوابطتطبيق  .9

 .هـ 6/2/1434بتاريخ  34264451رقم 

 .واملراجعة لالختبارات يف املدرسةمتابعة عمليات التصحي   .11

 .وتدقيق النتائج ومطابقتها ،تباراتمتابعة أعمال مراجعة االخ .11

 .وتسليمها وظفظها ،وإخراج النتائج ،متابعة أعمال الرصد ومطابقتها .12

ارات تسبب يف ظاالت غياب مجاعي أيام االختب إبالغ مدير مكتب الرتبية والتعليم فورًا للظروف الطارئة اليت .13

 .أخرى تستلزم تأجيل اختبار الطالب، أو ظروف طارئة بسبب السيول أو ما رابه ذلك

 .نهاية االختبارات وصورة من اإلجابة النموذجية ،تبارتزويد مكتب الرتبية والتعليم بصورة من أسئلة االخ .14

  (:جلنة االختبارات  نائب رئيس) وكيل املدرسة للشؤون التعليمية 

 .وجلنة الرصد وإخراج النتائج ،اجعةَترأس جلنة التصحي  واملر .1

قبل بداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي يف وقتها احملدد  للمقررات الدراسيةالتأكد من إنهاء كل معلم  .2

 .( 16) وفق النموذج رقم  وأخذ توقيعه على ذلك

 .( 17) ب من املعلمني نهاية كل فصل دراسي وفق النموذج رقم متابعة استالم سجالت متابعة الطال .3

 .، وكذلك درجات أعمال السنة جلميع الطالب التأكد من إدخال الدرجات النهائية ملواد التقويم املستمر .4

وتدقيقها مبطابقتها  ،ومراجعتها ،يف نظام نورلسلوك واملواظبة التأكد من رصد الدرجات وسالمة اإلجراءات ل .5

 .بالتنسيق مع وكيل رؤون الطالبوقرارات احلسم للسلوك  ،الت الغيابمع سج

ظفظها يف و ،(الدراسي  لقبل أسبوعني من موعد اختبار الفص) استالم أسئلة االختبار من املعلمني بعد تصويرها  .6

 .( 21، 19، 18، 8) ذج رقم وفق النمااملكان املخصص هلا 

ظسب التعميم  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -  ختباراتيف أعمال اال التصحي  اآللي ضوابطتطبيق  .7

 .هـ 6/2/1434بتاريخ  34264451رقم 

 .القيام بأي مهام أخرى يتم التكليف بها يف جمال اختصاصه .8
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 وكيل املدرسة لشؤون الطالب: 

 .َترأس جلنة اإلرراف واملالظظة  .1

 .(اسم املستخدم وكلمة املرور )  روالطالب ببيانات الدخول لنظام نو ،تزويد أولياء األمور .2

 وتزويد املررد الطالبي بنسخة من ،وإرعار ولي أمر الطالب بنتيجة الفرتة التقوميية ،مراجعة نتائج الطالب .3

 .نتيجة الفرتة التقوميية

ل والتأكد من وصو ،وتوزيعها على الطالب قبل بداية االختبارات بوقت مناسب ،تصوير جداول االختبارات .4

 .االختبارات لكل الطالبتعليمات 

ظسب التعميم  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -  يف أعمال االختبارات التصحي  اآللي ضوابطتطبيق  .5

 .هـ 6/2/1434بتاريخ  34264451رقم 

 .القيام بأي مهام أخرى يتم التكليف بها يف جمال اختصاصه .6

 

 وكيل املدرسة للشؤون املدرسية: 

 .لضبطَترأس جلنة التحكم وا .1

ظسب التعميم  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -  يف أعمال االختبارات التصحي  اآللي ضوابطتطبيق  .2

 .هـ 6/2/1434بتاريخ  34264451رقم 

 .القيام بأي مهام أخرى يتم التكليف بها يف جمال اختصاصه .3

 

 املادةعلم م: 

 :(ملتوسطة والثانوية للمرحلتني ا) التقويم املستمر ( أ 

 .إخل... فية واملالظظة واملناقشة تقويم الطالب عن طريق االختبارات والتدريبات الص .1

 .طالب يف سجل متابعة تقويم الطالبرصد درجات ال .2

 .درجات يف نظام نور نهاية كل فرتةرصد ال .3

 ميية لتسليمها لوكيل رؤونالطالب يف نهاية كل فرتة تقولشؤون التعليمية نسخة من نتائج وكيل اتسليم  .4

 .الطالب

 :االختبارات التحريرية القصرية(ب 

 .طلع عليها وكيل الشؤون التعليميةإعداد خطة لتنفيذ االختبارات القصرية ي .5

 .االختبارات أثناء احلصة الدراسيةتنفيذ  .6

 .صة، على أن يكون جزء من احلية كل باب أو فصل أو وظدة دراسيةيكون االختبار بعد نها .7

 .ابعةتدوين الدرجات يف سجل املت .8

 .نهاية كل فرتة نظام نوررصد الدرجات يف  .9

ميية لتسليمها لوكيل رؤون تسليم وكيل الشؤون التعليمية نسخة من نتائج الطالب يف نهاية كل فرتة تقو .11

 .الطالب
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 :االختبارات الفصلية والنهائية(  ج

ظسب التعميم  -ي  اآللي للمدارس اليت تطبق التصح -  يف أعمال االختبارات التصحي  اآللي ضوابطتطبيق  .11

 .هـ 6/2/1434بتاريخ  34264451رقم 

 .جابةإعداد أسئلة االختبار ومناذج اإل .12

وتسليمها لوكيل الشؤون ، (  26، 21) ذج رقم ق النماوفوفرزها ظسب توزيع اللجان تصوير أسئلة االختبار  .13

 .التعليمية حلفظها يف املكان املخصص هلا

 .( 41 )وفق النموذج رقم املعلمني املصححني  وفقًا للتخصص معاإلجابات للمواد  تصحي  أوارق .14

 .( 41 )وفق النموذج رقم املعلمني املراجعني  للتخصص مع مراجعة أوراق اإلجابات للمواد بعد تصحيحها وفقًا .15

 .يتم التكليف بها يف جمال اختصاصهالقيام بأي مهام أخرى  .16

 

 املعلم املالحظ: 

 .لسماح للطالب بالوقوف يف املمراتوعدم ا ،اعة من بداية اختبار الفرتةالتوجه إىل اللجان قبل ربع س .1

 .( 27) وفق النموذج رقم اجللوس رقم  املكان املخصص له ظسب االسم وتوجيه الطالب باجللوس يف .2

 .الصحي  للطالب يف قاعة االختبار التأكد من توزيع منوذج األسئلة .3

ظسب التعميم  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -  باراتيف أعمال االخت التصحي  اآللي ضوابطتطبيق  .4

 .هـ 6/2/1434بتاريخ  34264451رقم 

 .املطلوبة األخرى يف ورقة اإلجابةالتأكد من قيام الطالب من تدوين امسه كاماًل والبيانات  .5

وفق النموذج  حمضر وتسجيل ،التعامل مع الطالب املخالف ألنظمة االختبارات وفق إجراءات الئحة تقويم الطالب .6

 .ه من املالظظ واملشرف على اللجنةوالتوقيع علي(  21) رقم 

 ويعمل ، ( املناداةكشف ) تسليم أوارق اإلجابة تكتب كلمة غائب أمام امسه يف كشف الطالب الغائب  .7

 .( 22) وفق النموذج رقم حمضر 

 .( 25)  وفق النموذج رقمباالستالم  والتوقيع ،ة االختباراتاستالم أوراق اإلجابات من الطالب بعد نهاي .8

تسليم والتوقيع يف كشف  ،ختبارعدم متكني الطالب من مغادرة قاعة االختبار إال بعد انقضاء نصف زمن اال .9

 (.كشف املناداة ) أوارق اإلجابة 

 .عدد أوراق اإلجابات عند االستالمالتأكد من  .11

 .( 28) م والضبط وفق النموذج رقم سليمها للجنة التحك، وتالطالب يف اللجنة رتيبظسب ت اإلجابةترتيب أوراق  .11

 .القيام بأي مهام أخرى يتم التكليف بها يف جمال اختصاصه .12
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 .ختبارات احملددة من قبل الوزارةااللتزام مبواعيد اال .1

 .ال حيتوي جداول االختبارات على أكثر من مادتني يف اليوم الواظد .2

الزمن  طائهمن ذوي االظتياجات اخلاصة يف أكثر من مادة يف اليوم الواظد ، مع إع مراعاة أال خيترب الطالب .3

 .املناسب لإلجابة على أسئلة االختبار

 :تعد جداول االختبارات بعناية تامة ، وفق أفضل األساليب الرتبوية من ظيث .4

  يف إعدادهاواملررد الطالبي / مشاركة الطالب. 

 شكل الذي ال يرهق الطالباملواد من ظيث الصعوبة والسهولة وذلك بتوزيع املواد الصعبة على األيام بال تنسيق. 

 زمن املخصص الختبار كل مادة بدقةحتديد ال. 

 :وجانب عملي أو رفوي تعامل كما يلي( حتريري)املواد اليت هلا جانب نظري  .5

  درجة االختبار أو أعلى فيتم إجراء اختبار اجلانبني إذا كانت درجة اختبار اجلانب العملي أو الشفوي نصف

 .ة اختبارات نهاية الفصل الدراسيخالل األسبوعني األخريين اللذين يسبقان بدء فرت

  وإذا كانت درجة اختبار اجلانب العملي أو الشفوي أقل من نصف درجة االختبار فيتم اختبار اجلانب العملي أو

ين اللذين يسبقان بدء فرتة اختبارات نهاية الفصل الدراسي ، واجلانب النظري الشفوي فقط يف األسبوعني األخري

 .ية يف فرتة اختبارات نهاية الفصلمع بقية املواد التحرير( التحريري)

يف  يشار يف جدول الدور الثاني إىل أن مواد التقويم املستمر اليت تقوم تقوميًا مستمرًا يكون تقوميها وفقًا ملا ورد .6

 .املنظمة الختبارها التعاميم

رظلة املتوسطة وفقًا لعدد املواد، على أن ال تقل عن ستة أيام، وال تزيد عن صفوف املتكون مدة اختبار طالب  .7

 .مثانية أيام

تكون مدة اختبار الدور األول لطالب صفوف املرظلة الثانوية وما يف مستواها ال تقل عن مثانية أيام من بداية  .8

، واملدة احملددة الختبار الدور الثاني مثانية أيام وفقًا لدليل نظم وتعليمات ز األسبوعنيتبارات وال تتجاواالخ

 .(هـ3/1/1429)وتاريخ ( 2/28)رقم  االختبارات املعمم بالتعميم

سي األول من الصف جداول االختبار للصف األول والثاني الثانوي والفصل الدراضمن  ( املكتبة) تدرج مادة  .9

ثالث الثانوي ألن للصف ال( الدور األول)، وال تدرج يف جدول اختبار الفصل الدراسي الثاني الثالث الثانوي

 .تسليمه هو آخر يوم من االختباراتُيعد حبثًا تطبيقيًا قبل موعد االختبارات على أن يكون آخر موعد ل الطالب
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 تعليم العام وحتفيظ القرآن الكريماملرحلة املتوسطة لل: 

 

 زمن االختبار عدد احلصص وفق اخلطة الدراسية م

 ساعة ونصف( 1) ظصة( 2 - 1)املواد اليت ترتاوح ظصصها ما بني  1

 ساعتني( 2) ظصص( 4 - 3)املواد اليت عدد ظصصها  2

 ساعتني ونصف(  2:31) ظصص فما فوق ( 5)املواد اليت عدد ظصصها  3

 

 وحتفيظ القرآن الكريم( ع األقساممجي)حلة الثانوية للتعليم العام املر: 

 

 زمن االختبار عدد احلصص وفق اخلطة الدراسية م

 ساعة ونصف( 1) ظصة( 1)املواد اليت عدد ظصصها  1

 ساعتني( 2) ظصة( 2)املواد اليت عدد ظصصها  2

 ساعتني ونصف(  2:31) ظصص( 3)املواد اليت عدد ظصصها  3

 ساعات( 3) ظصص فما فوق ( 4)املواد اليت عدد ظصصها  4

 

 :مع مراعاة ما يلي

  اختبار رفوي أو عملي واختبار حتريري: التعاميم املنظمة الختبارات بعض املواد اليت هلا جانبني. 

  ةالتحريري نصف زمن اختبار املاد خيصص للجانب: زمن االختبار للمواد اليت هلا جانب حتريري وجانب رفوي. 

  خيصص (  ، أظياء، ظاسب آليكيمياء، فيزياء )زمن االختبار للمواد اليت هلا جانب حتريري وجانب عملي

 .بقى كما هو موض  يف اجلدول أعاله، أما اجلانب التحريري فيجانب العملي ساعة ونصف على األقللل
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 ( 1) منوذج رقم 

 

 .ما تقضية املصلحة العامةعلى بناء ، ووبناء على الصالظيات املمنوظة له ، إن مدير املدرسة

 :هـ على النحو التالي 14 /14 اسي قرر تشكيل جلنة االختبارات باملدرسة للعام الدري

 التوقيع الصفة العمل االسم

  رئيسًا مدير املدرسة  .1

  نائبًا للرئيس وكيل الشؤون التعليمية  .2

  عضوًا وكيل رؤون الطالب  .3

  عضوًا وكيل الشؤون املدرسية  .4

  عضوًا املررد الطالبي  .5

  عضوًا معلم  .6

  عضوًا معلم  .7

  عضوًا معلم  .8

 وتكون مهام اللجنة: 

رة التفسريية والقواعد التنفيذية، دليل الطالب واملذكالئحة تقويم : ) إعداد ملف خاص باالختبارات حيتوي على  .1

 .(....، اللجان ومهامها ات للمرظلتني املتوسطة والثانوية، التعاميم املنظمة، آلية االختبارنظم وتعليمات االختبارات

ا ورد يف وحتديد مهام ومسؤوليات مجيع أعضائها وفقًا مل ،تشكيل اللجان الفرعية لالختبارات الفصلية والنهائية .2

 .ختباراتدليل نظم وتعليمات اال

 .التأكد من إنهاء مجيع املعلمني للمقررات الدراسية يف وقتها احملدد .3

 .جابات من املعلمني وفقًا للمواعيد واإلجراءات املتبعةإعداد وجتهيز أوراق األسئلة واإل .4

 .(وكلمة املرور اسم املستخدم ) ر تزويد أولياء األمور والطالب ببيانات الدخول لنظام نو .5

 .ال جداول االختبارات يف نظام نورإدخ .6

 .إعداد القوائم والسجالت وامللفات املتعلقة باالختبارات .7

 .تقديم الدعم الفين للجان الفرعية ظول آلية عملها .8

وما يتعلق باالختبارات وظفظها يف األماكن اآلمنة  ،جاباتاإلاستالم ومتابعة تصوير أوراق األسئلة ومناذج  .9

 .خصصة هلاامل

 .التحكم والضبطوتسليمها للجنة  ،إعداد الكشوفات وأرقام اجللوس للطالب .11

 ،أثناء االختبارات... ( ، خمالفة االنظمة والتعليمات املرضية) رئة توضي  التعليمات للتعامل مع احلاالت الطا .11

 .وتهيئة األدوات واملكان املناسب
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 .والتأكد من مدى سالمتها ،متابعتهاو ،ختبارات باملدرسةاإلرراف على سري اال .12

 .واملراجعة لالختبارات يف املدرسةمتابعة عمليات التصحي   .13

 .وتدقيق النتائج ومطابقتها ،متابعة أعمال مراجعة االختبارات .14

 .وتسليمها وظفظها ،وإخراج النتائج ،متابعة أعمال الرصد ومطابقتها .15

 .دية اختبار الدور الثاني مبدرستهل من وإىل املدرسة إال بعد تأعدم نقل أو قبول أي طالب مكم .16

للصف ( الدور األول ) إعداد جداول االختبارات جلميع صفوف املرظلتني املتوسطة والثانوية ما عدا الفصل الثاني  .17

أ من /1واردة يف الت إعداد جداول االختباراملعايري ل إدارة الرتبية والتعليم وفقًا الثالث الثانوي يتم إعداده من قب

 .آلية االختبارات

 . بعذر ظسب املواعيد احملددة هلاإعداد جداول منظمة لالختبارات البديلة للطالب املتغيبني .18

ارات لظروف الطارئة اليت تسبب يف ظاالت غياب مجاعي أيام االختبير مكتب الرتبية والتعليم فورًا باإبالغ مد .19

 .أخرى تستلزم تأجيل اختبار الطالبوف طارئة ، أو ظربسبب السيول أو ما رابه ذلك

 .وتقديم التوصيات الالزمة بشأنها ،دراسة املشاكل والصعوبات املتعلقة باالختبارات .21

 .وتقدميها للجهات املعنية ،تقديم املقرتظات التطويرية آللية االختبارات .21

 .متابعة ومراجعة مجيع التعديالت على آليات االختبارات وتطبيقها .22

ظسب التعميم  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -  يف أعمال االختبارات التصحي  اآللي ضوابطتطبيق  .23

 .هـ 6/2/1434بتاريخ  34264451رقم 

 .االقيام بأي مهام أخرى يتم التكليف بها يف جمال اختصاصه .24

 

 اجتماعات اللجنة: 

 .ن اجتماعنيصل دراسي مبا ال يقل عتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري يف كل ف .1

 .ة إىل اجتماعات طارئة وفق احلاجةملدير املدرسة دعوة اللجن .2

 .ن املناقشات والتوصيات والقراراتوتدون يف سجل خاص متضمثق اجتماعات اللجنة مبحاضر رمسية، تو .3

 

 واهلل املوفق،،،

    مدير املدرسةيعتمد،،،
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 ( 2) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 .املصلحة العامةما تقضية بناء على و، وبناء على الصالظيات املمنوظة له ، إن مدير املدرسة

 :على النحو التالي قرر تشكيل جلنة التحكم والضبطي

 التوقيع املهمة الصفة ماالس م

   ًارئيس  1

   عضوًا  

   عضوًا  

   عضوًا  

  اللجنةمهام : 

 .( 26) وحتديد مقارها وفق النموذج رقم  ،ديد عدد الطالب يف كل جلنةحت .1

 .( 27) ائم بأمساء الطالب لكل جلنة من نظام نور وفق النموذج رقم قوطباعة  .2

 .م التسلسل املعمول به يف املدرسةب حبسب نظاتثبيت أرقام اجللوس على طاوالت الطال .3

 .داخل قاعات االختبار وكل ما يتعلق باملواد الدراسية ،ةالتأكد من استبعاد مجيع الوسائل التعليمي .4

 .ررادية للداللة على مقار اللجانتثبيت اللوظات اإل .5

 .وأرقام جلوسهم ،اء الطالبوكشوف بأمس ،تزويد كل جلنة جبداول االختبارات .6

 .( 28) وفق النموذج رقم  ستالم أوراق إجابات الطالب من املالظظنيا .7

 .( 31، 29) ذج رقم جلنة التصحي  واملراجعة وفق النماأوراق اإلجابة لرئيس تسليم مظروف  .8

 .وذجيةوصورة من اإلجابة النم ،تزويد مكتب الرتبية والتعليم بصورة من أسئلة االختبار .9

 .واملراجع يف امللفات اخلاصة بذلكة التوقيعات من الراصد واململي ظفظ كشوف الرصد النهائية مكتمل .11

 .اإلجابة يف اخلزانة املخصصة لذلكظفظ أوراق  .11

 .االقيام بأي مهام أخرى يتم التكليف بها يف جمال اختصاصه .12

 

 واهلل املوفق،،،

    مدير املدرسةيعتمد،،،
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 ( 3) منوذج رقم 

  

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 .املصلحة العامةوبناء على ما تقضية ، وبناء على الصالظيات املمنوظة له،  إن مدير املدرسة

 :ليرراف واملالظظة على النحو التاقرر تشكيل جلنة اإلي

 التوقيع املهمة الصفة العمل االسم م

   رئيسًا وكيل رؤون الطالب  1

   عضوًا وكيل الشؤون التعليمية  2

   عضوًا معلم  

   عضوًا معلم  

  اللجنةمهام: 

 .( 31) واإلرراف اليومي وفق النموذج رقم  ،إعداد اجلداول اخلاصة باملالظظني .1

 .( 32) جل املالظظني اليومي وفق النموذج رقم متابعة توقيع املالظظني على منوذج س .2

 .( 33) أظد املالظظني قبل بدء االختبار وفق النموذج رقم حتديد املالظظ البديل عند تأخر أو غياب  .3

 .ة مظاريف األسئلة ومناذج االجابةالتأكد من سالم .4

 .( 34) دقيقة وفق النموذج رقم (  15) تفت  مظاريف األسئلة قبل بدء االختبار بـ  .5

 .ابعة دخول الطالب للجان االختبارمت .6

 .الب للمشرفني على قاعات االختبارتسليم مظاريف أسئلة الط .7

 .( 36، 35) ذج رقم وسري االختبارات وفق النما ،ألسئلةإعداد حمضر رمسي عند اإلخالل بسرية ا .8

 .أثناء االختبارات وخروجهم ،البوظضور الط ،متابعة سري االختبارات .9

 .دقائق(  5) قبل بدء االختبار بـ ئلة من املشرفني على قاعات االختبار استالم األس .11

 .لى الطالب يف بداية وقت االختبارتوزيع األسئلة ع .11

 34264451ظسب التعميم رقم  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -ضوابط التصحي  اآللي يف أعمال االختبارات  تطبيق  .12

 .هـ 6/2/1434بتاريخ 

 .( 24، 23، 22) ذج رقم فق النماووظصر الطالب الغائبني  ،الطالب يف أثناء االختباراتمتابعة غياب  .13

 .اعاة الوقت احملدد لوقت االختباراالتصال على الطالب الغائبني مع مر .14

 .( 41 ،39 ،38 ،37 )نماذج رقم التعامل مع الطالب املتأخرين عن االختبار ظسب زمن ظضورهم وفق ال .15

 .ظني داخل جلان االختباراء املالظمتابعة أد .16

 .( 25) ملالظظي اللجان بعد انقضاء نصف زمن االختبار وفق النموذج رقم ( كشوف املناداة ) توزيع كشوف تسليم أوراق اإلجابة  .17

 .االقيام بأي مهام أخرى يتم التكليف بها يف جمال اختصاصه .18

 

 واهلل املوفق،،،

    مدير املدرسةيعتمد،،،
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 ( 4) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 .املصلحة العامةما تقضية بناء على و، وبناء على الصالظيات املمنوظة له ، إن مدير املدرسة

 :على النحو التالي تصحي  واملراجعةقرر تشكيل جلنة الي

 التوقيع املهمة الصفة االسم م

   ًارئيس  1

   عضوًا  

   عضوًا  

   عضوًا  

  اللجنةمهام: 

وفق جابات الطالب ومناذج اإلجابة من جلنة التحكم والضبط س جلنة التصحي  واملراجعة أوراق إاستالم رئي .1

 .صحي  وفقًا للتخصصيمها للجان التوتسل(  31) النموذج رقم 

 .( 41) حتديد أمساء وتواقيع املصححني واملراجعني لكل مادة على ظده وفق النموذج رقم  .2

املتخذ وفق  يتم إعداد حمضر بذلك مضمنًا االجراء، أويف اإلجابة النموذجية يف ظالة اكتشاف خطأ يف األسئلة .3

 (. 43، 42 )ذج رقم النما

 .( 43) ة الرصد وفق النموذج رقم وتدقيق عملي،تدقيق عملية التصحي   .4

 .إلجابةمطابقة درجات الكشف املستخرج من نظام نور مع درجات أوراق ا .5

 .املستخرجة من نظام نوراملصادقة والتوقيع على كشوف الرصد  .6

 .( 31) تسليم أوراق اإلجابة بعد االنتهاء من الرصد واملطابقة وفق النموذج رقم  .7

ظسب التعميم  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -  أعمال االختبارات يف التصحي  اآللي ضوابطتطبيق  .8

 .هـ 6/2/1434بتاريخ  34264451رقم 

 .االقيام بأي مهام أخرى يتم التكليف بها يف جمال اختصاصه .9

 

 واهلل املوفق،،،

    مدير املدرسةيعتمد،،،
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 ( 5) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 .املصلحة العامةما تقضية بناء على و، وبناء على الصالظيات املمنوظة له ، إن مدير املدرسة

 :ليعلى النحو التا قرر تشكيل جلنة الرصد وإخراج النتائجي

 التوقيع املهمة الصفة االسم م

   ًارئيس  1

   عضوًا  

   عضوًا  

   عضوًا  

  اللجنةمهام: 

، درجات أعمال السنة للفصلني، درجات مواد التقويم املستمر) نور التأكد من رصد مجيع الدرجات املستحقة للطالب يف نظام  .1

وذلك ( الفصل األول ، ودرجات اختبار نهاية اليت بها اختبار عملي أو رفوياد والدرجات املخصصة للجانب العملي أو الشفوي يف املو

 .قبل االختبار

 34264451ظسب التعميم رقم  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -  ضوابط التصحي  اآللي يف أعمال االختباراتتطبيق  .2

 .هـ 6/2/1434بتاريخ 

ويراجع الرصد بالتبادل يف اللجنة داخليًا بني الراصد  ،باررة يف نظام نوررصد الدرجات من أوراق إجابات الطالب لكل مادة م .3

 .واململي جلميع املواد

 .( 44) عند وجود خطأ يف الرصد يتم تعديل الدرجة مبشاركة املعلم املختص وفق النموذج رقم  .4

 .راج النتيجة األولية من نظام نوراستخ .5

 .ة النهائية وفق ما ورد يف البند الثامن من دليل نظم وتعليمات االختباراتاملراجعة النهائية للطالب املستحقني للمراجع .6

ويف (  pdf)  وظفظها يف ملفات الطالب بعد اعتمادها، وعلى احلاسب اآللي بتنسيق  وطباعة الشهادات ،لنتيجة النهائيةاستخراج ا .7

 .وظدة ختزين خارجية

 .ل جدول الدور الثاني يف نظام نورإدخا .8

 .الستعالم عن النتائج من نظام نورأولياء األمور والطالب باالتأكيد على  .9

يف ملفه للرجوع إليها وحتفظ  ،، وُيوقع باالستالم على صورة االرعارل االرعار الرمسي مبواد إكمالهتسليم الطالب املكمل أص .11

 .يف دليل نظم وتعليمات االختبارات، مع مراعاة تطبيق أظكام التجاوز عند احلاجة

 .ومواد إكماهلم من نظام نور ،كملنية االختبارات ببيان أمساء املتزويد جلن .11

ويف  ( pdf ) ملدرسة وعلى احلاسب اآللي بتنسيقواالظتفاظ بها يف خزانة ا، ( 45) وفق النموذج رقم طباعة مبيضة النتائج وتغليفها  .12

 .ختزين خارجيةوظدة 

 .ايتم التكليف بها يف جمال اختصاصهالقيام بأي مهام أخرى  .13

 واهلل املوفق،،،

    مدير املدرسةيعتمد،،،
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 ( 6 )منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 .ما تقضية املصلحة العامةبناء على ، والظيات املمنوظة لهوبناء على الص ، إن مدير املدرسة

 :على النحو التالي......................................  :ومقرها........................ : ....تشكيل جلنة تصحي  مادةقرر ي
 

 توقيعه الصفة أعضاء اللجنة م

  رئيسًا  

  عضوًا  

  عضوًا  

  عضوًا  

  عضوًا  

 تعليمات التصحي  واملراجعة: 

 . يقل عدد أعضاء اللجنة عن عضوينمن املصححني واملراجعني على أن ال تتكون جلنة التصحي  واملراجعة وفقًا للتخصص .1

 . ( 41) وفق النموذج رقم على مدير املدرسة أو من ينوب عنه إعداد كشوف بأمساء وتواقيع املصححني واملراجعني واملدققني  .2

 .وتوزيع الدرجات على فروع املادة جابةير الدرجات طبقًا لنماذج اإلن تقديكو .3

 .جابة من الطالبالتأكد من استالم مجيع أوراق اإل جابة إال بعدال جيوز فت  ظروف مناذج اإل .4

 .ل اللجان بشكل مجاعي قدر اإلمكانجابات من قبيتم تصحي  ومراجعة أوراق اإل .5

ل يف املكان املخصص لذلك باملدرسة مع مراعاة الدقة التامة وتدوين االسم الصري  والتوقيع تصحي  أوراق إجابات الطالب أواًل بأو .6

 .تدوينها رقمًا وكتابة بشكل واض  على كل ورقة إجابة جبانب الدرجة املستحقة بعد

عليها من تلك  عند قيام الطالب بتدوين عدة إجابات للسؤال الواظد ُتصح  هذه اإلجابات ويؤخذ متوسط الدرجة اليت حيصل .7

 .إخراج األوراق للمراجعة النهائيةاإلجابات ، وال ُتؤخذ اإلجابة الصحيحة إال إذا كانت تؤدي إىل جناح الطالب عند 

 .يف خانة الكتابة( مرتوك ) كلمة  على السؤال املرتوك يف خانة درجة السؤال وتدون( )توضع إرارة  .8

 .(كتابًة ) ي الدرجة صفر ب يف ظقلفُيكت( صفر ) إذا كانت درجة السؤال  .9

ة مع كتاب( روجعت ) وُتكتب كلمة  ،وُتراجع مراجعة أولية بلوٍن أسود قبل تسليمها للجنة الرصد ،يتم تصحي  األوراق باللون األمحر .11

 .اسم املصح  واملراجع وتوقيعهما

ن تصحيحها ومراجعتها للمسؤول الذي بدوره أوراق اإلجابة متسلسلًة بعد االنتهاء م ُتسلم جلنة التصحي  واملراجعة وفقًا للتخصص .11

 .اق اإلجابةيقوم بالتوقيع على الكشوف املخصصة لتسليم أور

ة للمصححني يتم مراجعة أوراق اإلجابة للتأكد من أن مجيع اإلجابات قد قدرت وروجعت ودققت مع كتابة األمساء صرحي .12

 .واملراجعني واملدققني

 34264451ظسب التعميم رقم  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -االختبارات  ضوابط التصحي  اآللي يف أعمال تطبيق  .13

 .هـ 6/2/1434بتاريخ 

 واهلل املوفق،،،

    مدير املدرسةيعتمد،،،
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 ( 7) منوذج رقم 

 

 وفقه اهلل       / األستاذ املكرم

 :وبعد...  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

تكليفكم بوضع  فقد تقرر( هـ  14/    14)    لعام (   )اختبارات الفصل الدراسي نظرا لقرب 

 :فق اآلتيوجابة ومناذج اإل(  األساسية والبديلة) األسئلة 

 الصف املادة م الصف املادة م

1   2   

3   4   

 التالية والشروط املعايري اإلجابة ومناذج األسئلة وإعداد بناء عند ويراعى: 

 :والرجوع إىل البوابة الوطنية للتقويم دراسية، مادة كل مواصفات جدول تطبيق .1

 http://es.jeddahedu.gov.sa/maharat/ 

 جانب فيه يغلب الذي العفوي االختيار على ُيعتمد وال متوازن بشكل الدراسي املقرر وظدات االختبار يشمل أن .2

 .واحلظ الصدفة

 للتحصيل رامل تقويم لتحقيق وتقويم وتركيب وحتليل وتطبيق فهم من العليا العقلية املستويات األسئلة تقيس أن .3

 . فقط واالستظهار احلفظ تقويم على تقتصر ال وأن ،املعرفـي والنمو

 .أنواعهما من نوع لكل الصياغة ورروط معايري مراعاة مع مقالية وموضوعية أسئلة على حتتوي حبيث  تتنوع أن .4

 مع تتوافق وأن ،واملطبعية واإلمالئية اللغوية األخطاء من خالية سليمة سلسة واضحة بلغة األسئلة صياغة تكون .5

 .الطالب على السؤال من املقصود بسيلت لئال معنى من أكثر حتتمل وأاّل ،للطالب اللغوي النضج

 جزء كل ُيبنى أجزاء عدة من منها كل تتكون ال حبيث ،معقدًا تراكميًا تركيبًا املركبة األسئلة عن البعد .6

 .األوىل األجزاء على اإلجابة يف تعثر إذا للطالب إظباًطا يسبب مما سابقة نتائج على منها

 كليًا مفتوظة عليها اإلجابة تكون اليت إجابات أو عدة حتتمل ليتا أو اإلجابة حمددة غري األسئلة عن ُيبتعد .7

 .عليها اإلجابة يف الطالب وقت معظم تستغرق حبيث

 والنمو املعريف ،ناظية من التعليمية ومكتسباته الطالب حتصيل تقويم  األساسي االختبار هدف يكون أن يراعى .8

 ونضجه الطالب لقدرات كبري حتدي فيها األسئلة كونت ال أن جيب لذلك ،ثانية ناظية من والعلمي والثقايف

 .العقلية قدراته تستثري ال حبيث السهولة بالغة تكون ال أن نفسه الوقت ويف ،العقلي

 .وإتقان بدقة البياض ناصع مصقول ورق على أسود حبرب األسئلة يف املطلوبة األركال ُترسم أن .9

 

 

 

http://es.jeddahedu.gov.sa/maharat/
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 واض  وخبط منسقة األسئلة وتطبع،  أول صفحة بيانات وتنظيم ،اإلخراج ظيث من ئلةاألس بورقة االهتمام .11

 ال حبيث ،ذلك األمر تطلب كلما بالشكل الكلمات وضبط ، والرتقيم والتفريع بالرتتيب باحلاسب اآللي وُيعنى

 اسم :(  9) لنموذج رقم لألسئلة وفق ا ورقة يف أول التالية البيانات تدوين مع للطالب لقراءتها ظاجة هناك تكون

 العبارات بعض الصفحة أسفل ويدون والزمنالدراسي  الدراسي والدور والعام الدراسي والفصل املادة والصف

 (. األسئلة متت ، يتبع: ) مثل  اإلررادية

اجلدول الزمين 

الختبارات 

 املواد التحريرية

 ثالث ساعات ساعتان ونصف ساعتان ساعة ونصف زمن االجابة

رظلة امل

 املتوسطة

للمواد اليت ترتاوح ظصصها 

 ظصة( 2-1)ما بني 

للمواد اليت عدد ظصصها 

 ظصص( 3-4)

للمواد اليت عدد ظصصها 

 ظصص فما فوق( 5)
== 

 املرظلة الثانوية
للمواد اليت عدد ظصصها 

 ظصة( 1)

للمواد اليت عدد ظصصها 

 ظصة( 2)

للمواد اليت عدد ظصصها 

 ظصص( 3)

صصها للمواد اليت عدد ظ

 ظصص فما فوق( 4)

 املدرسة، خارج األسئلة طباعة تتم ال وأن ، ورقة آخر يف وتواقيعهم األسئلة معدي أمساء كتابة على التأكيد .11

 األسئلة نسخ بإعادة الطالب ُيكلَّف غريها وال أو كالدعايات املادة خيص ال ما الورقة تتضمن أال ُيراعى كما

 .  اإلجابة ورقة إىل

 متناولًة سؤال كل على الدرجات وتوزع ،متامًا وافية تكون حبيث لألسئلة النموذجية اإلجابة مناذج ُتكتب .12

 الدرجة مناسبة للورقة وُيراعى األيسر اهلامش على وذلك والصغرى العظمى النهايات ومراعيًة اجلزئيات

 .احملتوى أهمية مع للسؤال املخصصة

 تقوميًا تشكل جمموعها يف أنها لالطمئنان إعدادها من االنتهاء دبع مبراجعتها اإلجابة ومناذج األسئلة معد يقوم .13

 . ومنوه الطالب لتحصيل عاداًل موضوعيًا

ظسب التعميم  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -  يف أعمال االختبارات التصحي  اآللي ضوابطتطبيق  .14

 .هـ 6/2/1434بتاريخ  34264451رقم 

 يف اإلجابة ومناذج األسئلة وتسليمها لوكيل الشؤون التعليمية مع أصول( ملدرسة داخل ا) تصوير أسئلة االختبار  .15

معلم  قبل من عليها وُموقعًا وُمغلقة البيانات كامل عليها ُمدوٌن(  21، 19، 18) وفق النماذج رقم  رمسية ظروف

 .احلفظها يف املكان املخصص هل( ي قبل أسبوعني من موعد اختبار الفصل الدراس)  املادة

وما يرتتب على عدم سريتها أو عند ظهور أخطاء علمية أو  ،يتحمل معد األسئلة ومناذج اإلجابة كامل املسئولية .16

 .لغوية أو إمالئية أو فنية إن وجدت بعد ذلك 

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

    مدير املدرسةيعتمد،،،

 

   توقيع املعلم باستالم األصل والتقيد مبا جاء فيه...................... 

 حتفظ صورة مبلف االختبارات.
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 ( 8) منوذج رقم 

 

 استالم وكيل الشؤون التعليمية سئلة ومناذج اإلجابة وتصويرها وتغليفهااستالم املعلمني تكليف إعداد األ

 التوقيع تاريخ االستالم الصف املادة اسم املعلم
مظروف 

 أصل األسئلة

مظروف 

 أصل اإلجابة

مظاريف 

أسئلة 

 طالبال

 مالظظات التوقيع تاريخ التسليم

   هـ14/   /       هـ14/   /     

   هـ14/     /     هـ14/   /     

   هـ14/   /       هـ14/   /     

   هـ14/   /       هـ14/   /     

   هـ14/   /       هـ14/   /     

   هـ14/   /       هـ14/   /     

   هـ14/   /       هـ14/   /     

   هـ14/   /       هـ14/   /     

   هـ14/   /       هـ14/   /     

   هـ14/   /       هـ14/     /   

   هـ14/   /       هـ14/   /     

   هـ14/   /       هـ14/   /     

   هـ14/   /       هـ14/   /     

   هـ14/   /       هـ14/   /     
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 ( 9) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

   هـ 14/      14

  الصف

  املادة

  زمنال

  عدد األسئلة

  عدد األوراق

 

  رقم اجللوس  اسم الطالب

 

رقم 

 السؤال

 املراجع املصح  الدرجة املستحقة

 التوقيع االسم التوقيع االسم كتابة رقمًا

1       

2       

3       

4       

       

       

 :راجعه  :مجعه    اجملموع

الدرجة 

بعد 

 املراجعة

 

 ــــــــــــــــــ

 

 : التوقيع 
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 ( 11) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 

 الفرتة أيام األسبوع
 الثالث املتوسط الصف وسطالثاني املت الصف األول املتوسط الصف

 املادة إىل من املادة إىل من املادة إىل من

          األوىل األظد

          الثانية هـ 14/     /   

          األوىل االثنني

          الثانية هـ 14/     /   

          األوىل الثالثاء

          الثانية هـ 14/     /   

          ألوىلا األربعاء

          الثانية هـ 14/     /   

          األوىل اخلميس

          الثانية هـ 14/     /   

          األوىل األظد

          الثانية هـ 14/     /   

          األوىل االثنني

          الثانية هـ 14/     /   

 

 وكيل الشؤون التعليمية

 :االســـم 

 :التوقيع 

 وكيل رؤون الطالب

 :االســـم 

 :التوقيع 

 مدير املدرسة

 :االســـم 

 :التوقيع 

 اخلتم
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 ( 11) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14
 

 الفرتة أيام األسبوع
 (ررعي ) الصف الثالث  (طبيعي ) الصف الثالث  (ررعي ) الصف الثاني  (طبيعي ) الصف الثاني  الصف األول الثانوي

 املادة إىل من املادة إىل من املادة إىل من املادة إىل من املادة إىل من

                األوىل األظد

                الثانية هـ 14   /     / 

                األوىل األثنني

                الثانية هـ 14/     /    

                األوىل الثالثاء

                الثانية هـ 14/     /    

                األوىل األربعاء

                الثانية هـ 14/     /    

                األوىل ساخلمي

                الثانية هـ 14/     /    

                األوىل األظد

                الثانية هـ 14/     /    

                األوىل األثنني

                الثانية هـ 14/     /    

                األوىل الثالثاء

                الثانية هـ 14/     /    

                األوىل األربعاء

                الثانية هـ 14/     /    
 

 

 وكيل الشؤون التعليمية

 :االســـم 

 :التوقيع 

 وكيل رؤون الطالب

 :االســـم 

 :التوقيع 

 مدير املدرسة

 :االســـم 

 :التوقيع 

 اخلتم
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 ( 12) منوذج رقم 

 

 العمل املطلوب
 التنفيذ

 مالظظات على التنفيذ
 ال مت

    تأمني ماكينة تصوير جيدة والتأكد من سالمتها للعمل .1

    توفري الكمية املطلوبة مسبقًا من أظبار ومجيع مستلزمات ماكينة التصوير .2

ــة لألســـئلة والنمـــاذج التنظي تـــأمني ورق تصـــوير ظســـب املقـــاس املطلـــوب بالعـــدد الكـــايف   .3 ميـ

 لتجهيزها مسبقًا
   

    لوضع األسئلة ولإلجابة النموذجية وألوراق اجابات الطالب ( مقاسات خمتلفة ) تأمني ظروف  .4

    تأمني وظدة ختزين خارجية حلفظ البيانات من نظام نور .5

طباعــة منــوذج معلومــات ظــروف األســئلة وظــروف اجابــات الطــالب يف إظــدى املطــابع ظســب      .6

 إمكانيات املدارس أو تصوير النموذج ولصقه بالظرف
   

    تأمني عدد كاف من الدباسات وأقالم ذات خط كبري فلموسرت والصق قوي للظروف .7

بوقـت  الفرعيـة  االختبـارات   تصوير مناذج تنظيم االختبارات بالعدد املطلـوب وتـوزع علـى جلـان     .8

 كاف ظسب االختصاص
   

    ملف لكل رئيس جلنة تنظيمية حلفظ أوراق اللجنة وأعماله اليومية .9

ــون األزرق لتقــدميها للطــالب ع   .11 ، وأقــالم محــراء للتصــحي  وأخــرى   نــد احلاجــة أقــالم ذات الل

صـحي  ظسـب   سوداء للمراجعة األولية وأخرى خضـراء للمراجعـة النهائيـة تسـلم لكـل جلنـة ت      

 العدد املطلوب

   

    ملفات إفرجنية لوضع أصل األسئلة وأصل اإلجابة النموذجية لكل صف على ظده .11

علـى أن تـوزع ظسـب التخصـص مـع صـورة        مكتب الرتبية والتعلـيم ملف إفرجني لوضع أسئلة  .12

 من اإلجابة النموذجية
   

لوضـعها علـى    نظـام نـور  من تأمني أوراق الصقه خاصة بأرقام اجللوس ظسب املقاس املطلوب  .13

 مقاعد الطالب
   

طباعــة مســودة نتــائج الطــالب قبــل اختبــار الفصــل الدراســي وبعــد رصــد درجــات االختبــارات    .14

معـدل درجـة االختبـارات    ) القصرية واملشاركة على أن حتتوي على تفصيل لـدرجات الطـالب   

( درجات للفصل األول القصرية ومعدل درجة املشاركة ودرجة اختبار نهاية الفصل وجمموع ال

ومثله للفصل الثاني على أن يكون ظقل درجة اختبار نهاية الفصل الثـاني وجممـوع الـدرجات    

فارغًا مـن الـدرجات واهلـدف مـن ذلـك االظتفـاظ بـدرجات الطـالب قبـل االختبـار النهـائي ألي            

 ظرف طارئ وحتفظ لدى مدير املدرسة وتستخدم عند احلاجة القصوى

   

    لطالب وهواتف أولياء األموربيان بأمساء ا .15
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 ( 13) منوذج رقم 

 

 العمل املطلوب
 التنفيذ

 مالظظات على التنفيذ
 ال مت

    االجتماع بلجنة االختبارات .1

    تأمني االظتياجات واإلمكانيات  املطلوبة .2

    حتديد املعلمني املعنيني بوضع األسئلة .3

    النموذج إعداد تكاليف وضع األسئلة ظسب .4

    ول االختباراتاإعداد جد .5

    واإلجابات مدونة بها املعلومات ةجتهيز ظروف األسئل .6

    استالم أسئلة املواد من املعلمني بعد تصويرها وتغليفها حلفظها مع ترتيبها يف خزانة املدرسة .7

    متابعة رصد درجات الطالب جلميع االختبارات السابقة واملشاركة .8

    صد درجات املواد ذات التقويم املستمرمتابعة ر .9

    الطالب ملواد التقويم املستمر واملواد العملية اتمتابعة اختبار .11

    أجبديًا إعداد توزيع الطالب على اللجان .11

    نظام نوريف  اعتماد توزيع الطالب على اللجان .12

    ظسب التوزيع املعد نظام نورطباعة قوائم األمساء للجان من  .13

    تأكد من توزيع مجيع طالب املدرسة على اللجان وقوائمهاال .14

    عمل بيان باللجان وأماكنها وأعداد الطالب لكل صف .15

    توزيع العاملني باملدرسة على جلان االختبارات الفرعية .16

    على مجيع الطالب وصور منه يف لوظات اإلعالن اتول االختباراتوزيع جد .17

، ســـالمة اإلضـــاءة جـــودة التهويـــة ومناســـبتها لالختبـــار... )  تهيئـــة جلـــان الطـــالب مـــن ظيـــث .18

، نظافـــة اللجـــان ومقاعـــد الصـــحية، ســـالمة التكييـــف وجـــودة األداءومطابقتهـــا  للشـــروط 

 (الطالب وسالمتها 

   

    جتهيز مقاعد الطالب وفق العدد احملدد للجان ومناسب ملساظة املقر .19

    تصاعديًاوضع أرقام اجللوس على مقاعد الطالب مرتبة  .21

    (رقم اللجنة والعدد والصفوف ) وضع اللوظات اإلررادية للجان  .21

    وضع أمساء طالب اللجنة وأرقام جلوسهم على مدخل مقر اللجنة .22

    التأكد من املساظة الفاصلة بني كل مقعد وأخر بأنها كافية لعدم الغش .23

    جتهيز مقرات اللجان التنظيمية العاملة .24

    البارد جلميع اللجان و بالطريقة املناسبة لكل مدرسة توفري املاء .25

    (أمانات ) جتهيز أماكن ظفظ أوراق الطالب اليت مل تنته من التصحي   .26

    جتهيز أماكن ظفظ أوراق الطالب املنتهية التصحي  .27

    توزيع املالظظني على مجيع أيام االختبارات .28

    ظة اليومية وفق النموذجتفريغ أمساء املالظظني على منوذج املالظ .29

    االجتماع العام جبميع العاملني باملدرسة .31

    وضع قوائم أمساء جلان الطالب يف فناء املدرسة وبشكل متكرر يف أكثر من موقع .31
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 ( 14) منوذج رقم 

 

 العمل املطلوب
 االختباراتأيام مدى التنفيذ خالل 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          لفناء املدرسة والتعرف على جلانهم وأرقام اجللوس بوقت كاف متابعة دخول الطالب .1

          اليومي املالظظة علمني للمدرسة والتوقيع على كشفمتابعة ظضور امل .2

          التأكد من وجود مجيع املالظظني يف اللجان .3

          دقيقة15قيام جلنة اإلرراف واملالظظة  بفت  مظاريف األسئلة قبل االختبار بـ  .4

          متابعة دخول الطالب إىل اللجان .5

          دقائق 5تسليم مظاريف أسئلة االختبار للمالظظني قبل االختبار بـ  .6

          إعالن بدء االختبار وتوزيع األسئلة على الطالب .7

          التأكد من استالم مجيع الطالب أسئلة املادة كاملة وبشكل واض  .8

          الطالب الغائبني والقيام باالتصال هاتفياًًً على أولياء األمورظصر  .9

متابعة ظضور الطـالب الغـائبني وتـدوين أمسـاء الطـالب املتـأخرين عـن االختبـار ظسـب           .11

 زمن التأخر يف النماذج املعدة
         

          تدوين أمساء الطالب الغائبني يف النموذج املعد عند التأكد من غيابهم نهائيًا .11

ــى مجيــع جلــان املدرســة           .12 ــارات ورجســاء اللجــان الفرعيــة عل جتــوال رئــيس جلنــة االختب

 لالطمئنان على ظسن سري العمل وظالة الطالب ووضع األسئلة والظروف العامة للجان
         

بعـد انقضـاء نصـف زمـن     ( كشوف املنـاداة  ) توزيع منوذج كشف تسليم أوراق اإلجابة  .13

 االختبار
         

اســتالم أوراق إجابــات الطــالب مرتبــة ظســب أرقــام اجللــوس مــن قبــل جلنــة الــتحكم       .14

 والضبط
         

جتميع مجيع أوراق الطالب للمادة الواظدة لكل صف على ظدة يف الظروف املخصصة  .15

 اإلجابة النموذجية املعلومات املطلوبة مع صورة من لذلك بعد تدوين مجيع
         

          من رئيس جلنة التحكم والضبط لرئيس جلنة التصحي  واملراجعة تسليم ظروف املواد .16

          نيمتابعة توزيع تصحي  أسئلة املادة على مجيع األعضاء مع حتديد املراجع .17

          التأكيد على رئيس جلنة الرصد باحلاسب اآللي حبفظ البيانات بشكل يومي .18

          راجعة بأخذ عينة من أوراق اإلجاباتاالطالع على أعمال جلان التصحي  وامل .19

          االطالع على أعمال جلنة الرصد وإخراج النتائج .21

          استالم أوراق اإلجابات منتهية التصحي  واملراجعة والرصد والتدقيق .21

تدوين ظركة املـواد يف الكشـف املعـد بهـذا اخلصـوص ملعرفـة مصـري كـل مـادة ظتـى            .22

 تارخيه
         

          االطالع على مجيع كشوف الرصد املنتهية و معرفة مستوى الطالب .23
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 ( 15) منوذج رقم 

 

 العمل املطلوب
 التنفيذ

 مالظظات على التنفيذ
 ال مت

    من نظام نورالنتائج النهائية عن  االستعالموعد إعالم مجيع الطالب مب .1

    خراج النتيجة األولية من نظام نوراست .2

    لطالب املستحقني للمراجعة النهائية وفق رروط الئحة تقويم الطالباملراجعة النهائية ل .3

    وطباعة الشهادات من نظام نور استخراج النتيجة النهائية .4

    من نظام نور طباعة أمساء الطالب الناجحني .5

    لكل صف من نظام نور( املتفوقني ) طباعة أمساء الطالب األوائل  .6

    يف نظام نور وطباعته وظفظ نسخة منه يف املدرسةجدول الدور الثاني  إدخال .7

    من نظام نور(  صورتني) باعة إرعارات الطالب املكملني ط .8

    توقيع الشهادات وإرعارات الطالب الناجحني واملكملني والراسبني وختمها .9

    تسليم إرعارات الطالب املكملني  وأخذ توقيعهم عليها .11

رـهادات الطـالب بعـد اعتمادهـا لوكيــل رـؤون الطـالب لوضـعها يف ملفـات الطــالب،         تسـليم   .11

 يف وظدة ختزين خارجيةpdf وظفظها على احلاسب اآللي بتنسيق  وترظيلهم للصف األعلى
   

    طباعة إظصائيات االختبار جلميع الصفوف .12

    التأكد من استالم مجيع أسئلة الدور الثاني ظسب التكليف .13

    ن نتيجة طالب الصف الثالث يتم جتهيز ملفات الطالب الناجحنيعند إعال .14

    تسليم ملفات طالب الصف الثالث الناجحني مع رهاداتهم .15

    إعداد خطة اختبارات الدور الثاني .16

طباعة أمساء الطالب املكملني لكـل مـادة ويف كـل مقـرر دراسـي لتحديـد األسـئلة املطلوبـة          .17

 يوجلان اختبارات الدور الثان
   

    من نظام نور(  صورتني) طباعة إرعارات الطالب الراسبني  .18

نــاجحون يف الــدور األول، نــاجحون يف  ( ) انتظــام ، انتســاب ) الطــالب نتــائج طباعــة مبيضــة  .19

لكل صف وتغليفها واالظتفاظ بها يف خزانة املدرسـة وعلـى احلاسـب    ( الدور الثاني، راسبون 

 ظدة ختزين خارجيةمع نسخ البيانات على و pdfاآللي 

   

    تزويد مكتب الرتبية والتعليم بصورة من أسئلة االختبار وصورة من اإلجابة النموذجية .21
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 ( 16) منوذج رقم 

 

 الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   هـ 14     / 14

 

 الصف املادة م

   

   

   

   

 

        

 بأنين............  /............................................................................................................................أقر أنا املعلم           

 يف الوقت احملدد ةالدراسي اتمل املقررتدريس كا انهيت. 

  سباب التاليةلأل....... ..................................ملادة تدريس كامل املقرر الدراسي مل انهي: 

 

 

 

 

 

 

   معلم املادة

     :االســـم 

    :التوقيع 

         :التاريخ 

 يسّلم اإلقرار لوكيل الشؤون التعليمية . 
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 ( 17) منوذج رقم 

 

 الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   هـ 14/      14

 

 مالظظات ستلمتوقيع امل توقيع املعلم التاريخ اسم املعلم م

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     

    هـ 14/     /     
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 ( 18) منوذج رقم 

 

 هـ 14/        14 العام الدراسي

 الفصلني الثاني   األول     الفصل الدراسي

 الثاني ول  األ   الدور

 البديلة  األساسية      األسئلة

  املادة

  الصف

  اسم املعلم

  توقيع املعلم
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 ( 19) منوذج رقم 

 

 هـ 14/        14 العام الدراسي

 الفصلني الثاني   األول     الفصل الدراسي

 الثاني األول     الدور

 بديلةال  األساسية      األسئلة

  املادة

  الصف

  اسم املعلم

  توقيع املعلم
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 (  21) منوذج رقم 

 
 

 هـ 14/        14           العام الدراسي

  الدور  الفصل الدراسي

  الصف  املادة

 هـ 14/       /        التاريخ  اليوم

 عدد طالب اللجنة رقم اللجنة الفرتة
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 ( 21) منوذج رقم 

 

 املادة الفصل الدراسي العام الدراسي

 )                    ( الدور الثاني الثاني  األول   هـ 14/      14

 الفرتة التاريخ اليوم

 (     )                هـ 14/     /     )                    (

 :بيانات الطالب 

 التوقيع الفصل/ الصف  رقم اجللوس اسم الطالب

    

 :تكرار املخالفة 

 املرة األوىل 

 

 املرة الثانية 

 

 املرة الثالثة 

 

 :وصف املخالفة 

   فردي مجاعي 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 

 :املصادقة 

 : التوقيع  : الصفة  : االسم 

 : التوقيع  : الصفة  : م االس

 : التوقيع  : الصفة  : االسم 

 

    مدير املدرسةيعتمد،،،

 

  يوض  مدير املدرسة االجراء املتخذ حنو املخالفة. 
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 ( 22) منوذج رقم 

 

  رقم اجللوس  اسم الطالب

 الدور الثاني الثاني  األول   الفصل الدراسي هـ 14/      14           العام الدراسي

 هـ 14/     /      التاريخ  اليوم

  اللجنة  الفرتة

  الصف  املادة

 

 :املصادقة

 : التوقيع  رئيس جلنة اإلرراف واملالظظة :الصفة  : االسم 

  :التوقيع  جلنة اإلرراف واملالظظة عضو :الصفة  : االسم 

 :التوقيع  مالظظ اللجنة: الصفة  : االسم 

 

    مدير املدرسة

 
  اإلجابةيوضع حمضر الغياب ظسب رقم جلوس الطالب يف تسلسل أوراق . 

  يسجل يف بيان الغائبني. 
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 ( 23) منوذج رقم 

 

 التاريخ اليوم الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 هـ 14/     /      ........................... الثاني األول   الثاني ول األ  هـ 14/      14

 

 الصف
عدد 

 املتقدمني

عدد 

 الغائبني
 مالظظات املادة الفرتة رقم اجللوس اسم الطالب
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 ( 24) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 

 مالظظات املادة وسرقم اجلل الصف اسم الطالب م

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  اخلالصة: 

          املواد الدراسية

عدد الطالب 

 الغائبني
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 ( 25) منوذج رقم 

 

 الصف رقم اللجنة الدور الدراسي الفصل لعام الدراسيا

 .............................. ............................... الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 هـ 14/    /   هـ إىل       14:     /    /   من الفرتة..................... : ......األسبوع

 اسم الطالب م
 اخلميس األربعاء الثالثاء األثنني األظد

 .......مادة  .......مادة  .......مادة  .......مادة  .......مادة  .......مادة  .......مادة  .......مادة  .......مادة  .......مادة 

 التوقيع عالتوقي التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

           ظظاسم املال 

           التوقيع 

 .كتابة االسم والتوقيع على احملضر، ويقوم املالظظ واملشرف على اللجنة ب( 22) وفق النموذج رقم يدون اسم الطالب الغائب يف حمضر غياب  .1

 .ماستالم أوراق اإلجابات من الطالب بعد نهاية االختبارات والتوقيع باالستال .2

 .جابات عند االستالمعدد أوراق اإلالتأكد من  .3

 .مادة ظسب ترتيب الطالب يف اللجنةترتيب أوراق إجابة كل  .4
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 ( 26) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 

 الصف الصف الصف الصف الصف

 اللجنةرقم 
عدد 

 الطالب
 اللجنةرقم 

عدد 

 الطالب
 اللجنةرقم 

عدد 

 لطالبا
 اللجنةرقم 

عدد 

 الطالب
 اللجنةرقم 

عدد 

 الطالب

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  موعاجمل  اجملموع  اجملموع  اجملموع  اجملموع
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 ( 27) منوذج رقم 

 

 مقر اللجنة اسم اللجنة الفصل الدراسي العام الدراسي

 ................................................... ................................................... الثاني األول   هـ 14/      14
 

 مالظظات رقم اجللوس الصف اسم الطالب م
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 ( 28) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 

 هـ 14:     /    /    التاريخ:                اليوم:                   املادة:                 صفال

 املالظظات اضراحملعدد  اجملموع الغائبون احلاضرون املتقدمون اللجنةرقم  م

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       اجملموع

 التوقيع/                                                  االسم ( جلنة التحكم والضبط  عضو) املستلم 
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 ( 29) منوذج رقم 

 

 هـ 14/        14           العام الدراسي

  الدور  الفصل الدراسي

  الصف  ةاملاد

 هـ 14/       /        التاريخ  اليوم

 عدد اللجان ظرف املادة رقم عدد ظروف املادة الفرتة

    
 

  عدد املتقدمني
 

 اجملموع عدد الغائبني عدد احلاضرين

   

 



53 

 

 



 

 (  31) منوذج رقم 

 

 املادة اليوم

بة
جا
ال
ق ا

را
أو
د 
عد

 

جلنة التحكم 

 والضبط
 جلنة التصحي  واملراجعة

جلنة التحكم 

 والضبط
 جلنة التصحي  واملراجعة جلنة الرصد وإخراج النتائج

جلنة التحكم 

 والضبط

م من االستال

 املالظظني

االستالم من جلنة 

ي  التحكم والضبط
ح
ص
ت

 

يق
دق
ت

 

االستالم من جلنة 

 التصحي  واملراجعة

االستالم من جلنة 

 التحكم والضبط

ور
 ن
ام
ظ
 ن
يف
د 
ص
ر

ف 
ش
ك

ال
ة 
ع
با
ط

 

االستالم من جلنة 

 الرصد

مطابقة 

الكشف 

مع أوراق 

 اإلجابة

 االستالم النهائي

 واحلفظ

   األظد
 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع
 

 :االســـم

 :التوقيع

   هـ14/   /  
 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع
 

 :االســـم

 :التوقيع

   االثنني
 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع
 

 :االســـم

 :التوقيع

   هـ14/   /  
 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع
 

 :االســـم

 :التوقيع

   الثالثاء
 :الســـما

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع
 

 :االســـم

 :التوقيع

   هـ14/   /  
 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع
 

 :االســـم

 :التوقيع

   ربعاءاأل
 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع
 

 :االســـم

 :التوقيع

   هـ14/   /  
 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع
 

 :االســـم

 :قيعالتو

   اخلميس
 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع
 

 :االســـم

 :التوقيع

   هـ14/   /  
 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع

 :االســـم

 :التوقيع
  

 :االســـم

 :التوقيع
 

 :ماالســـ

 :التوقيع
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 (  31) منوذج رقم 

 
 

 املالظظ اسم م

 األربعاء الثالثاء االثنني األظد اخلميس األربعاء الثالثاء االثنني األظد اليوم

 هـ14/   /   هـ14/   /   هـ14/   /   هـ14/   /   هـ14/   /   هـ14/   /   هـ14/   /   هـ14/   /   هـ14/   /   التاريخ

 الثانية األوىل الثانية ىلاألو الثانية األوىل الثانية األوىل الثانية األوىل الثانية األوىل الثانية األوىل الثانية األوىل الثانية األوىل الفرتة

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 مدير املدرسةيعتمد،،،         .يفّرغ اجلدول العام على منوذج كشف بأمساء املالظظني اليومي
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 ( 32) منوذج رقم 

 

 الفرتة اريخالت اليوم الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 ....................... هـ 14/     /     ................... الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14
 

 التوقيع اسم املالظظ زمن االختبار املادة مقر اللجنة رقم اللجنة

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 االظتياط

 التوقيع اسم املالظظ

   

   

   

 

    مدير املدرسةيعتمد،،،
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 ( 33 )منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   يالثان األول   هـ 14/      14

 

 مت تأمني  ....................: ...................هـ الفرتة 14/     /            :وتاريخ.......................  : .............إنه يف يوم

 ...........................................................................( / ...............................................................اظتياط ) املعلم املالظظ  

  ....................... ........................................................: ومقرها..............  ..................................: رقماختبار لدخول جلنة 

 ...........................................................................................................................( / اساسي ) الظظ دياَل عن املعلم املب

 ............................................................................................................................................................: .........وذلل بسبب

 

 :جلنة اإلرراف واملالظظة

 : التوقيع  رئيس اللجنة: الصفة  : االسم 

 : التوقيع  عضوًا: الصفة  : االسم 

 : التوقيع  املعلم املالظظ البديل : الصفة  : االسم 

 

    مدير املدرسةيعتمد،،،
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 ( 34) منوذج رقم 

 

 الدور الدراسي الفصل العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 

 الصف املادة الفرتة التاريخ اليوم

    هـ 14/     /     

 

 :ووجد(   )وف األسئلة عند الساعة مت فتح مظر

  سليم  غري سليم ومت حترير حمضر بذلك. 

 

 :أعضاء اللجنة 

 

 التوقيع الصفة عمله االسم م

  ًارئيس وكيل رؤون الطالب  1

  عضوًا وكيل الشؤون التعليمية  2

  عضوًا معلم  3

  عضوًا معلم  4

 

    مدير املدرسةيعتمد،،،

  دقيقة(  15) تفت  مظاريف األسئلة قبل بدء االختبار بـ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 ( 35) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 

.... .........................مادة  سئلةإخالل بسرية أهـ مت اكتشاف 14/    /    املوافق    .................. أنه يف يوم 

 .....................................للصف 

 :وصف اخللل : أواَل

........................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 

: ن خاللوقد تبني لنا ذلك م

........................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 

 :جلنة اإلرراف واملالظظة

 : التوقيع  رئيس اللجنة: الصفة  : االسم 

 : التوقيع  عضوًا: الصفة  : االسم 

 :التوقيع  عضوًا: الصفة  : االسم 

 

 :عليه مت اختاذ اإلجراءات التالية : ثانيًا

........................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 

 :جلنة االختبارات

 : التوقيع  : الصفة  : االسم 

 : التوقيع  :الصفة  : االسم 

 : التوقيع  : الصفة  : االسم 

 

    مدير املدرسةيعتمد،،،

      ذية من الئحة تقويم الطالبالتنفيالقواعد (  13) وفق ما ورد يف. 

  من دليل نظم وتعليمات االختبارات(  11) وفق ما ورد يف البند الرابع الفقرة. 

  ملكتب الرتبية والتعليمفورية صورة. 
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 ( 36) منوذج رقم 

 

 رالدو الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 

 إخالل بسري االختباراتهـ مت اكتشاف 14/    /    املوافق    .................. أنه يف يوم 

 :وصف اخللل : أواًل

........................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 

: وقد تبني لنا ذلك من خالل

........................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 

 :جلنة اإلرراف واملالظظة

 : التوقيع  رئيس اللجنة: الصفة  : االسم 

 : التوقيع  عضوًا: الصفة  : االسم 

  :التوقيع  عضوًا: الصفة  : االسم 

 

 :عليه مت اختاذ اإلجراءات التالية : ثانيًا

 .إبالغ مكتب الرتبية والتعليم بصورة فورية  .1

2. ........................................................................................................................................................................  

3. ........................................................................................................................................................................ 

 :جلنة االختبارات

 : التوقيع  : الصفة  : االسم 

 : التوقيع  : الصفة  : االسم 

 : التوقيع  : الصفة  : االسم 

 

    مدير املدرسةيعتمد،،،

     التنفيذية من الئحة تقويم الطالبالقواعد (  13) وفق ما ورد يف. 

  من دليل نظم وتعليمات االختبارات(  11) وفق ما ورد يف البند الرابع الفقرة. 

  بية والتعليمملكتب الرتفورية صورة. 
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 ( 37) رقم  منوذج

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 

  الصف  اسم الطالب

 هـ 14/     /      التاريخ  اليوم

  الفرتة  املادة

  خرمقدار التأ  زمن احلضور

  

أيام االختبارات االلتزام باحلضور املبكر  ................................./ ..........................................أتعهد أنا الطالب 

 ............................وعدم تكرار التأخر وعلى ذلك أوقع 

 

    رئيس جلنة اإلرراف واملالظظة

   ...............................: ..........االســـم 

   : .........................................التوقيع 

    

 يسجل يف بيان املتأخرين. 
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 ( 38) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 لثانيا األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 

 املادة الفرتة التاريخ اليوم الصف اسم الطالب م
مقدار 

 التأخر
 إيضاظات

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14  /    /      

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        
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 ( 39) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 

  الصف  اسم الطالب

 هـ 14/     /      التاريخ  اليوم

  الفرتة  املادة

  مقدار التأخر  زمن احلضور

 

   رئيس جلنة اإلرراف واملالظظة

  : .........................................االســـم 

  : .........................................التوقيع 

 

 ........: ........................................................................................................(الطالب خبط  )أسباب التأخر 

...................................................................................................................................................................................... 

 :التوقيع ........................................................................................................

 

نظــم وتعليمــات االختبــارات وبعــد  مــا ورد يف البنــد اخلــامس مــن دليــل   بنــاءًً علــى 

 :تقرر  االطالع ودراسة احلالة

 قبول عذر الطالب مع تبليغه بذلك . 

 عدم قبول عذر الطالب وُتعد له استمارة غياب مع تبليغه بذلك . 

 تبليغ الطالب

 : .........................................االســـم 

 : .........................................التوقيع 

 

    مدير املدرسةيعتمد،،،

 بيان املتأخرينسجل يف ي. 
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 ( 41) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 

 املادة الفرتة التاريخ اليوم الصف اسم الطالب م
مقدار 

 التأخر
 إيضاظات

     هـ14  /    /      

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        

     هـ14/    /        
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 ( 41) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 

  الصف  املادة
 

 توقيعه راجعةسؤال امل سؤال التصحي  االسم م

     

     

     

     

     

     

 تعليمات التصحي  واملراجعة: 

 .رجات على فروع املادةجابة وتوزيع الدإلن تقدير الدرجات طبقًا لنماذج ايكو .1

 .جابة من الطالبالتأكد من استالم مجيع أوراق اإل جابة إال بعدال جيوز فت  ظروف مناذج اإل .2

 .ل اللجان بشكل مجاعي قدر اإلمكانجابات من قبيتم تصحي  ومراجعة أوراق اإل .3

بأول يف املكان املخصص لذلك باملدرسة مع مراعاة الدقة التامة وتدوين االسم الصري  والتوقيع  تصحي  أوراق إجابات الطالب أواًل .4

 .تدوينها رقمًا وكتابة بشكل واض  على كل ورقة إجابة جبانب الدرجة املستحقة بعد

حيصل عليها من تلك  اليتعند قيام الطالب بتدوين عدة إجابات للسؤال الواظد ُتصح  هذه اإلجابات ويؤخذ متوسط الدرجة  .5

 .إخراج األوراق للمراجعة النهائية، وال ُتؤخذ اإلجابة الصحيحة إال إذا كانت تؤدي إىل جناح الطالب عند اإلجابات

 .يف خانة الكتابة( مرتوك ) كلمة  على السؤال املرتوك يف خانة درجة السؤال وتدون( )توضع إرارة  .6

 .(كتابًة ) ظقلي الدرجة صفر  ب يففُيكت( صفر ) إذا كانت درجة السؤال  .7

ة مع كتاب( روجعت ) يتم تصحي  األوراق باللون األمحر وُتراجع مراجعة أولية بلوٍن أسود قبل تسليمها للجنة الرصد وُتكتب كلمة  .8

 .اسم املصح  واملراجع وتوقيعهما

من تصحيحها ومراجعتها للمسؤول الذي بدوره  أوراق اإلجابة متسلسلًة بعد االنتهاءوفقُا للتخصص  ُتسلم جلنة التصحي  واملراجعة .9

 .وف املخصصة لتسليم أوراق اإلجابةيقوم بالتوقيع على الكش

 34264451ظسب التعميم رقم  -للمدارس اليت تطبق التصحي  اآللي  -ضوابط التصحي  اآللي يف أعمال االختبارات  تطبيق  .11

 .هـ 6/2/1434بتاريخ 

   رئيس جلنة التصحي  واملراجعة

   : .........................................ســـم اال

   : .........................................التوقيع 
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 ( 42) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 

 ...................................هـ مت اكتشاف خطأ يف أسئلة مادة 14/    /    املوافق    ............................. أنه يف يوم 

 :وذلك يف....................... ......للصف 

 السؤال

 رقم

 فقرة

 رقم
  اإلجراء املتخذ نوع اخلطأ الدرجة

     

     

     

     

     

     

     

 

 :جلنة التصحي  واملراجعة

 : التوقيع  رئيس اللجنة: الصفة  : االسم 

 : التوقيع  عضوًا: الصفة  : االسم 

 : التوقيع  عضوًا: الصفة  : االسم 

 

    مدير املدرسةيعتمد،،،

  باراتمن دليل نظم وتعليمات االختوفق ما ورد خامسًا يف البند اخلامس. 
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 ( 43) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني األول   الثاني األول   هـ 14/      14

 

ادة ـــــــــــــــــــــــــــمل مت اكتشاف خطأ يف اإلجابة النموذجية هـ14/    /    املوافق    ............................. أنه يف يوم 

 :وذلك يف....................... ......للصف .................... ....................

 السؤال

 رقم

 فقرة

 رقم
  اإلجراء املتخذ نوع اخلطأ الدرجة

     

     

     

     

     

     

     

 

 :ة التصحي  واملراجعةجلن

 : التوقيع  رئيس اللجنة: الصفة  : االسم 

 : التوقيع  عضوًا: الصفة  : االسم 

 : التوقيع  عضوًا: الصفة  : االسم 

 

    مدير املدرسةيعتمد،،،

  من دليل نظم وتعليمات االختباراتوفق ما ورد خامسًا يف البند اخلامس. 
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 ( 44) منوذج رقم 

 

   الصف  اسم املادة

 رقم اجللوس اسم الطالب م
موقع 

 الظظةامل

 الدرجة املالظظةنوع 

اجملموع 

بعد  النهائي

 التعديل

 معلم املادة

 التصحي 
مجع 

 الفقرات

نقل 

الدرجة 

 يف املرايا

مجع 

 املرايا

نقل 

الدرجة 

يف 

 الكشف

 التوقيع االسم بعد قبل أخرى

               

               

               

               

               

               
 

 :مهام املدقق

 ية وكشوف الرصدالتأكد من وجود صورة من اإلجابة النموذج 

 مراجعة مجيع فقرات السؤال والتأكد من تصحيحها وظصول الفقرة على الدرجة املخصصة 

 مراجعة درجات مجيع فقرات السؤال والتأكد من صحة نقل الدرجة إىل املرايا 

 مراجعة مجع درجات مجيع األسئلة من املرايا 

 مراجعة نقل درجة الطالب يف كشف الرصد 

 مدقق املادة

 : ...............................................م ـاالس

 : .............................................التوقيع 
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 ( 45) منوذج رقم 

 

 الدور الفصل الدراسي العام الدراسي

 الثاني  األول  الثاني األول   هـ 14/      14

 

 مدير املدرسة/ املكرم 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 .هم ،، مع جزيل الشكرالدرجات للطالب التالية أمساج/ ة آمل التكرم باملوافقة على تعديل الدرج
 

 الصف اسم الطالب املادة م

 الدرجة

 سبب التعديل

 مسجل املعلومات

قبل 

 التعديل

بعد 

 التعديل

تاريخ 

 يلالتعد
 التوقيع

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

  التوقيع هـ 14/     /      التاريخ  االسم

 

 /رأي مدير املدرسة 

    املوافقة عدم املوافقة 

 

 :التوقيع  هـ 14    /    /    :التاريخ   االسم

 تعديل مبشاركة املعلم املختصم اليت. 
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 ( 46) منوذج رقم 

 

 

 
 

 

  درجات أعمال السنة واختباري نهاية الفصلني الدراسينيدرجات أعمال السنة واختباري نهاية الفصلني الدراسينيدفرت رصد دفرت رصد 

  هـهـ  5353/     /     5353 العام الدراسيالعام الدراسي

 األول والثانياألول والثاني الدور

  الصف
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للمرحلتني االختبارات  حوظاتكم ومقرتحاتكم حول خطةيسر إدارة االختبارات والقبول أن تتلقى مل  

 :إللكرتوني التاليعلى الربيد ااملتوسطة والثانوية 

makkahexam@hotmail.com 
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