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هـ على تطبيق 7/8/1435والتاريخ  31543لى املوافقة السامية الكرمية ذات الرقم بناًء ع

النظام الفصلي للتعليم الثانوي وخطته الدراسية ومناهجه املطورة، وتوفري كافة 

 املتطلبات الالزمة لتحقيق أهدافه.

هـ؛ املتضمن بدء تطبيق 8/10/1435 تاريخو 351770423رقم الوزاري  تعميمالواستنادًا إىل 

املشروع تدرجييًا على مجيع مدارس النظام السنوي للتعليم الثانوي يف اململكة العربية 

السعودية بالتوازي مع استمرار تطبيق نظام املقررات، وتأكيد التوجيهات اليت تضمنتها 

لعالقة يف الوزارة ويف املوافقة السامية الكرمية والتوجيه بتكامل اجلهود بني اجلهات ذات ا

ع مبا يضمن كفاءة التطبيق وجودته، امليدان الرتبوي لتحقيق التوجهات العامة للمشرو

 :علىتبنته الوثيقة املرجعية واليت أكدت  لغرض األساسي للمشروع الذيحتقيقًا ل

ليت تعد االئحة الدراسة والتقويم نضع بني يدي منسوبي وزارة التعليم اإلصدار الثالث من 

يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي؛ حيث  املهمةاألساسية و الوثائق التنظيميةواحدة من 

القواعد واملواد املنظمة املتعلقة بتنظيم الدراسة و د املبادئ والتنظيمات الرئيسةحتدِّ

وحتسني والتقويم، التعلم الدراسة ومؤملني أن تسهم يف رفع كفاءة تقويم؛ لعمليات ال

 .مي يف املرحلة الثانويةية الداخلية واخلارجية للنظام التعليالكفا
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ــاءً     ــروع، وبنـ ــة للمشـ ــة التوجيهيـ ــدة مـــن اللجنـ ــروع املعتمـ ــة للمشـ ــة املرجعيـ ــار الوثيقـ علـــى  يف إطـ

ورفـع كفاءتهـا   لتقـويم  لدراسـة وا جتاهات الرتبوية احلديثة اليت تؤكد علـى أهميـة تنظـيم ا   اال

 وتطـوير ررجاتـه،   مبا حيقق مزيدًا من التحسني لكفاءة النظام التعليمـي يف املرحلـة الثانويـة   

رفـع كفـاءة   و ،ني عمليات الـتعلم سالفاعلية والتأثري يف حتويسهم يف توظيف التقويم لتحقيق 

لـى قيـادة أفضـل    كمـا يسـاعد القيـادة الرتبويـة املدرسـية ع      ،رعاية التعلم اليت يقوم بها املعلمون

ــويم        ــا التقـ ــف عنهـ ــيت يكشـ ــائت الـ ــات والنتـ ــالا املعلومـ ــن خـ ــي مـ ــتعلم املدرسـ ــار  للـ وذلـــ  يف إطـ

  :التوجهات العامة حنو

التقــويم وأســاليبه  تنويــعز عـزِّ ُت و تنظيميــة تــنظمالئحـة الدراســة والتقــويم مـواد    تتبن ــومـن هنــا  

معــايري الــتعلم  و ،األهــداا الرتبويــة  عتنــو يــتالءم مــع   عومتنــو م نــوعي وأدواتــه مبــا يقــود إىل تعل ــ  

واإلمكانــات املتجــددة الــيت تنتجهــا التطـــورات      بهــا الطــال    ميــتعل  األســاليا الــيت   ومؤشــراته، و 

 الرتبوية احلديثة يف هذا اجملاا. التقنية واملمارسات

 دليـلُ  ؛بـالتقويم وكفاءتـه وتنويعـه   بوجـه عـام   ومنسـوبيها  املدرسة قيادة واملعلم الكريم  عنايةإن 

الجتاهـات الرتبويــة احلديثــة املبنيـة علــى الدراســات والبحـو ؛ كمــا يــدا    ام مســتويات فهــم تقـد  

علـى  ودورهم يف مسـاعدته  جتاه املتعلم  اتهمسؤوليومنسوبيها مل املدرسةقيادة املعلم وعلى تقدير 

مـا  اكتشـاا  و حتفيـزه علـى االسـتمرار والنمـاء،    و اكتشاا ذاته وجماالت التميز والريادة لديـه 

علـــى والتـــدخل الســـريع تتطلـــا إجـــراء بعـــ  املعاجلـــات  ؛مـــن جوانـــا إخفـــا لديـــه وجـــد قـــد ي

 ؛املدرسـة أو بهـا جمتمعـةً    وأمسـتوى املعلـم   على أو  ،أو على مستوى األسرة ،مستوى املتعلم نفسه

 لتعود على حتسني عملية التعلم من جديد.
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ــامية الكرميـــ    ــة السـ ــتنادًا إىل املوافقـ ــام الفصـــلي     ةاسـ ــق النظـ ــى تطبيـ ــيم الثـــانوي،  علـ للتعلـ

 تللدراسـات التقومييـة املسـتمرة؛ فقـد أنتجـ     املشـروع   إخضـاع املوافقة الكرميـة علـى   وتأكيد 

 الوزارة مبشاركة اجلهات املعنية يف الوزارة ويف اإلدارات التعليمية اإلصدار األساسي من:

 األوىلتني التطبيـــق طـــواا املـــرحل متابعـــةبنـــاًء عليهـــا تدليـــل تقـــويم املـــتعلمت، و ـــت نـــتت ُأو

قــدت ور  وُعهـــ، 1431/1437 – 1435/1431 نيالدراســي نيمــن املشــروع خــالا العــام   والثانيــة

لتعليم، ومـن  رست التقارير امليدانية الواردة من إدارات االعمل التقوميية والتطويرية، كما ُد

ومت مبوجــا ، مــن خارجهــا ومــن املعنــيني واملهــتمنيومــن اجلهــات املعنيــة يف الــوزارة،  ملــدارس، ا

تاإلصـدار   :ه إنتـا  النسـ ة اثدثـة مـن هـذه الالئحـة؛ لتمثـل يف صـورتها احلاليـة         ذل  كلِّ

مـــن املشـــروع مـــع انطالقـــة العـــام  الثالثـــةاملرحلـــة  ه بـــدًءا مـــنتطبيقـــ ينطلـــقت الـــذي الثالـــث

 هـ.1437/1438الدراسي 

املزيــد مــن اإليضــاحات، وحتســني الوظــائف واألدوار الــيت     ونؤمــل أن يســهم هــذا اإلصــدار يف    

 .لتحقيق التطلعات يف سبيلنا للعمل معًا تقدمها هذه الالئحة

رأي أو اقــرتاأ أو ســاهم يف تقــديم فكــرة أو   ن والتقــدير لكــل مــ  شــكر تقــدم لــال  ال كمــا ن

ــوير ــيات    تطـ ــارير والتوصـ ــاركنا برفـــع التقـ ــاركة  ؛ مـــؤأو شـ التطـــوير يف ملني اســـتمرار املشـ

 .تالنظام الفصلي للتعليم الثانويتاملستمر لكافة لوائح وتنظيمات مشروعكم الوطين 
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 ؛يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي الدراسة والتقويمالئحة ل األساسية البنودتفاصيل فيما يلي 

املرحلـــة الثانويـــة مـــن ثـــال  ســـنوات دراســـية، وتتكـــون الســـنة الدراســـية مـــن فصـــلني   تتكـــون   1)
 .ا املستويات الدراسية للطال مدراسيني توزع عليه

مثانيـة عشـر    (18دراسـي كامـل؛ يتكـون مـن       تتم دراسة كل مسـتوى دراسـي يف مـدة فصـل      2)
التنظيمات وميكن تعديلها وفق  النهائية، أسبوعًا تتضمن أيام تنظيم اجلداوا واالختبارات

 اجلهات امل تصة.صدرها تاليت 
(3 وفق خطة دراسية حمددة.املتنوعة الدراسية  املوادعددًا من كل مستوى  يدرس الطالا يف 
(4 باقي املستويات الدراسية.عن  دراسي مستقاًل مستوىكل  د عُي 
دراســيني يكونــان  طالــا املســتجد يف النظــام الفصــلي للتعلــيم الثــانوي مســتويني      اليــدرس   5)

 مواد اإلعداد العام واليت يشرتك يف دراستها مجيع الطال .
مـن   الـذي يت صـ  فيـه    املسـار الت صصـي  للتعلـيم الثـانوي   ُيحدِّد طالا النظام الفصلي   6)

بعـد دراسـة    أو أي مدرسـة يربـا الدراسـة فيهـا     املتاحـة يف مدرسـته   الت صصية بني املسارات

ق اســتعداداته وميولــه   ؛ علــى أن اتــار مســاره وفــ    اد العــام( املســتويني األوا والثــاني  اإلعــد  

 ولي أمره.إشراا إلرشاد الطالبي واألكادميي، وبصيات اتو ومستفيدًا مناألكادميية، 
(7 درجة موزعة وفق التالي:مائة  (100 دراسي  مستوىمادة دراسية يف كل كل  ص  لُي 

ــون ( 50 و، املســـتوىدرجـــة ألعمـــاا مخســـون ( 50  (7-1) ــار نهاالدرجـــة مخسـ ــتوى يـــةختبـ  املسـ

 .؛ عدا مواد التقويم املستمر أو املواد اليت تتطلا طبيعتها توزيعاً خاصًا للطالا املنتظم(

 .للطالا املنتظميف مواد التقويم املستمر  ألعماا املستوى درجةمائة ( 100  (7-2)

 .املستوى للمادة للطالا املنتسا يةختبار نهادرجة المائة ( 100  (7-3)

 طبيعة خاصة. يرد استثناء ملواد دراسية ذات  ما مل                   
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ــع املــواد الدراســية        ــة الصــغرى جلمي درجــة ســواًء كــان الطالــا    مخســون ( 50تكــون النهاي 8)
 منتظمًا أو منتسبًا.

(9 تكون االختبارات النهائية  اخلتامية( للمواد الدراسية وفق التسلسل التالي: 
االختبار الـذي ينتهـي بـه املسـتوى الدراسـي ويـتم جلميـع طـال          اختبار الدور األوا:  (9-1)

 اجملموعة الدراسية والطال  املنتسبني املقبولني.

لمـواد الـيت مل يـنجح فيهـا الطالـا يف      مـواد اإلكمـاا ل  اختبـار  اختبار الدور الثـاني:   (9-2)

 اختبار الدور األوا.

 ملسـتويات ا اتيف اختبار ملواد اليت مل ينجح فيها الطالاااختبار مواد التعثر: اختبار  (9-3)

 اليت تسبق هذا االختبار. الدراسية

يــؤدي الطالــا اختبــار الــدور األوا يف نهايــة كــل مســتوى دراســي مــن املســتوى األوا إىل            10)
 .املستوى السادس

خــالا  والثالــث واخلــام  األوا ةالدراســي للمســتوياتيــؤدي الطالــا اختبــار الــدور الثــاني   11)
اليت تلي كاًل منها  املستويات الثـاني والرابـع والسـادس     املستوياتاألسبوعني األولني من 

 . على التوالي(

بعــد  والرابــع والســادس  الثــاني للمســتويات الدراســية يــؤدي الطالــا اختبــار الــدور الثــاني     12)
 الدور األوا لكل منها وخالا مدة ال تتجاوز أسبوعني.اختبارات أسبوع من 

ــر يــؤدي الطالــا اختبــار     ــة    خــالا  مــواد التعث العــام الدراســي  األســبوعني األولــني مــن بداي 13)
وميكن تنفيذه يف الفرتة املسائية أو تقدميه إىل فـرتة عـودة املعلمـني وفـق تعليمـات       اجلديد

 .تصدرها اجلهات امل تصة جلميع إدارات التعليم
ينتقــــل الطالــــا املنــــتظم إىل املســــتوى الدراســــي التــــالي بعــــد دراســــته للمــــواد الدراســــية     14)

  املستوى الدراسي السابق. ة له يفامل صص
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مـن عـدد أيـام     (%25 أكثـر مـن    عذر إذا انقطع الطالا عن الدراسة أو جتاوز بيابه بدون  15)
ــه   املســـتوى الدراســـي ــارات والقبـــوا( إدارة التعلـــيمإىل الواحـــد فيـــتم الرفـــع با ـ   االختبـ

 ما نصت عليه قواعد السلوك واملواظبة. وفقإلصدار قرار حبقه 
(16 (%25 إذا حصل للطالا عذر انقطع بسببه عن الدراسة أو جتاوز بيابـه بعـذر أكثـر مـن      

من عدد أيام املستوى الدراسي الواحد؛ فله اخليار بني أن حيـذا املسـتوى الدراسـي والـذي     

ل مــن حيــث  كم ــش صــيًا وُي حبضــوره أمــره مؤكــد   ولــي مــن خطــي خطــا  يليــه مبوجــا 

 إىل أن يزوا العذر الذي منعه من االنتظام.انقطع، أو أن يتحوا إىل االنتسا  
إذا حصـــل علـــى درجـــة النهايـــة الصـــغرى للمـــادة،  الدراســـيةُيعـــد الطالـــا ناجحـــًا يف املـــادة   17)

الــيت  علــى األقــل مــن درجــة االختبــار النهــائي للمــادة  ( %20 شــريطة حصــوله علــى نســبة  

 .يلزم هلا اختبار نهائي
ــة الصــغرى علــى   درجــة إذا حصــل علــى  عــد الطالــا ناجحــًا يف املســتوى الدراســي:     ُي  النهاي 18)

مـن درجـة   علـى األقـل   ( %20 األقل يف مجيـع املـواد الدراسـية شـريطة حصـوله علـى نسـبة        

  .من املواد اليت يلزم هلا اختبار نهائي دراسية كل مادةالنهائي لختبار اال
(19 يؤدي الطالا اختبار الدور الثاني يف إحدى احلاالت التالية: 
 يف اختبار الدور األوا على درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية.إذا مل حيصل  (19-1)

مـن درجـة االختبـار    علـى األقـل   ( %20 إذا مل حيصل يف اختبار الـدور األوا علـى    (19-2)

 .اليت يلزم هلا اختبار نهائي للمادة الدراسيةالنهائي 

 بعذر أو دون عذر. إذا تغيا عن اختبار الدور األوا (19-3)

(20 يف إحدى احلاالت التالية: د التعثرموايؤدي الطالا اختبار  
 إذا مل حيصل يف اختبار الدور الثاني على درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية. (20-1)

لى األقـل مـن درجـة االختبـار     ( ع%20  إذا مل حيصل يف اختبار الدور الثاني على (20-2)

 .للمادة الدراسيةالنهائي 

 عذر.ذا تغيا عن اختبار الدور الثاني بعذر أو دون إ (20-3)
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ــوع   (20-4) ــان جممــ ــر إذا كــ ــواد التعثــ ــه مــ ــتويني    (%50  لديــ ــوع املســ ــن جممــ ــل مــ فأقــ

 الدراسيني لعام دراسي واحد.

ختبـار الـدور   العند التقـدم  أعماا املستوى اليت اكتسبها من درجات الُيحتفظ للطالا ب  21)
   وذل  حسا طبيعة تقويم املواد الدراسية. اختبار مواد التعثرالثاني و

(22 االت يشمل مجيع موووعات املقرر الدراسي.احلاالختبار النهائي  اخلتامي( يف مجيع  
عند إكماا الطالا أو تعثره يف مادة دراسية ثم جناحه فيها خالا اختبار الدور الثـاني أو    23)

اختبــار مــواد التعثــر فــإن الدرجــة الــيت حيصــل عليهــا بعــد جناحــه يف هــذه املــادة هــي الــيت      

املستويات الدراسية والسجل األكادميي وتلغي الدرجة اليت رصدت هلـذه  ترصد يف تقارير 

 املادة قبل النجاأ.
(24 :التالي النحو علىجلميع املستويات يف املرحلة الثانوية  الرتاكمي العام املعدا ساتحي 
 .املستويني األوا والثاني معدا من( %25  نسبة ساتحت (24-1)

 .والرابع املستويني الثالث معدا من( %35  نسبة ساتحت (24-2)

 املستويني اخلام  والسادس. معدا من( %40  نسبة ساتحت (24-3)

لكــل مســتوى دراســي؛ يتضــمن نتــائت مجيــع إلكرتونيــًا و كتابيــًا تقريــرًا كــل  طالــا ُيســلم  25)
ــًا مؤقتــًا ابتــداًء مــن املســتوى      يتضــمن املــواد الدراســية يف املســتوى، كمــا     ســجاًل أكادميي

الدراســــي الثــــاني؛ ويف نهايــــة املرحلــــة الثانويــــة يســــلملم الطالــــا النــــاجح يف مجيــــع املــــواد   

املــواد الدراســية  يف مجيــع   يشــمل نتائجــه يف مجيــع   معتمــدًا الدراســية ســجاًل أكادمييــًا   

موثقًا فيها التقـدير   لت ر الر ية لوثيقة تسليمه الباإلوافة إىل  ؛ةيالدراس ستوياتامل

 .واملعدا النهائي للت ر 
( مائـة درجـة عـن كـل مسـتوى دراسـي حبيـث تـدخل هـذه الدرجـة           100اص  للسلوك    26)

االلتــزام تقــديرًا لـه علــى  وذلـ    ،عــدا الرتاكمــيوـمن املعــدا العـام لــدرجات الطالـا وامل   

ــلوك  ــليم بالسـ ــادرات اإلجيابيـــ السـ ــزهول ة،واملبـ ــلوكية   تحفيـ ــات السـ ــا امل الفـ ــى جتنـ  ،علـ

 ورد يف قواعد السلوك واملواظبة.ما ويراعى يف تطبيق ذل  
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( مائة درجة عن كل مستوى دراسي حبيـث تـدخل هـذه الدرجـة     100 ص  للمواظبة  ُي  27)
تقــديرًا لاللتــزام املســتمر وــمن املعــدا العــام لــدرجات الطالــا واملعــدا الرتاكمــي وذلــ  

املواعيــد الر يــة اثــددة لــذل  مــن بدايــة اليــوم الدراســي  باحلضــور إىل املدرســة حســا 

اإلخـالا بدرجـة حضـور حصـ      دون  ؛إىل نهايتـه وفـق مـا ورد يف قواعـد السـلوك واملواظبـة      

 ة.( من هذه الالئح28املواد الدراسية املنصوص عليها يف املادة رقم  
ــية     ُي  ــادة دراسـ ــل مـ ــ  لكـ ــ  ( 5 صـ ــة   مخـ ــور واملواظبـ ــات للحضـ ــ  املـــادة؛  درجـ يف حصـ 28)

عـدد  ل غيـا  بـدون عـذر   المقابـل   واحـدة  درجـة   صـم ُتاحلضـور   عـدم وعنـد   ؛يرصدها املعلـم 

 .عدد احلص  األسبوعية للمادة الدراسيةمساٍو ل
(29 :وفق ما يلي املواد الدراسية يفالتقويم  درجاتع وزَُّت 
 املستوى الدراسي على النحو التالي:توزع الدرجة اإلمجالية للمادة الدراسية يف  (29-1)

 الدرجة امل صصة جماا التقويم

 املستوىأعماا 

 املنزلية/واملهام / الواجبات  والنشاطات الصفية املشاركة/ احلضور

 ملف األعماا  اإلجناز(/املشروعات أو البحو  أو التقارير
 درجة (30 

 درجة (20  الدراسي املستوى الفرتتني خالااختبار 

االختبار 

 النهائي
 درجة (50  الدراسي املستوىنهاية  اختبار

 درجةمائة  (100  اجملموع

وحتتســا  ُيقــوَّم الطالــا يف أعمــاا املســتوى الدراســي للمــادة الدراســية يف فرتتــني       (29-2)

تــوزع درجــة والدرجــة النهائيــة ألعمــاا املســتوى الدراســي حبســا  معــدا الفرتتــني،  

 وفق التوزيع التالي:يف كل فرتة الطالا يف أعماا املستوى الدراسي تقويم 

 احلضور اجملاا

املشاركة 

والنشاطات 

 الصفية

الواجبات 

واملهام 

 املنزلية

 وأاملشروعات 

  البحو 

 أو التقارير

ملف 

 األعماا

اختبار/اختبارات 

 قصرية

  اختبار الفرتة(

 درجة (20  درجات (5  درجات (10  درجات  (5  درجات  (5  درجات (5  الدرجة

 درجةمخسون ( 50   اجملموع

و  1-29)التوزيــع يف الفقــرتني يســتثنى مــن  (29-3) ( املــوادمــواد التقــويم املســتمر و 29-2)(
 .يف دليل تقويم املتعلموفق ما يرد ؛ اليت تتطلا طبيعتها توزيعًا خاصًا
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جــات التقــويم يف أعمــاا املســتوى واالختبــارات اخلتاميــة    حــدد تفاصــيل توزيــع در ُت (29-4)

جلميــع املــواد الدراســية وتوزيــع درجــات   وحنوهــا( والعمليــة  الشــفهية والتحريريــة 

مبــا يــدعم اجتاهــات    ؛تدليــل تقــويم املــتعلم  تيف التقــويم يف مــواد التقــويم املســتمر   

ومالءمتـه  وأدواته وحيقق تنويع التقويم وتعدد أساليبه  ،تالتعلم أجلالتقويم من ت

 لطبيعة كل نوع من أنواع املواد الدراسية.

اخلــاص درجــات للحضــور  عشــر ( 10يف املــدارس الليليــة لتعلــيم الكبــار اصــ      (29-5)

درجــات مخــ  ( 5 ، كمــا اصــ   ( مخــ  درجــات5بــداًل مــن    بــاملواد الدراســية

ــارير   ــو  أو التقــ ــروعات أو البحــ ــن   للمشــ ــداًل مــ ــات  10 بــ ــر درجــ ــع ( عشــ يف التوزيــ

املــواد الدراســية الــيت  ذلــ ويســتثنى مــن ، للطــال  يف املــدارس النهاريــة امل صــ 

 .تدليل تقويم املتعلمت وفق ما يرد يف تقتضي طبيعتها خالا ذل 
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(30 درجات التقدير اخلاص باملادة الدراسية وفق التوزيع التالي: ُتوزَّع 
 رمز التقدير التقدير اإلمجالية الدرجة

 +A +أ  ممتاز مرتفع 100% - 95%

 A أ ممتاز 94% - 90%

 +B +   جيد جدًا مرتفع 89% - 85%

 B   جيد جدًا 84% - 80%

 +C +   جيد مرتفع 79% - 75%

 C   جيد 74% - 70%

 +D +د  مقبوا مرتفع 69% - 60%

 D د مقبوا 59% - 50%

 (%50  أقل من
 +F + هـ مكمل  مل ينجح يف الدور األوا(

 F هـ متعثر  مل ينجح يف الدور الثاني(

 

 

 

 

 

 

 

 



  

14 

  

(

 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكالة املناهج والربامج الرتبوية   

 

طـال    عـدا للطـال  املنـتظمني     ق الفصل الصيفي يف مدارس معينة حكومية وأهليـة ُيطبَّ  31)
ها الئحـة الفصـل الصـيفي    ُتحـدد وتنظيمـات  وفـق وـواب     (لتعليم الكبـار  املدارس الليلية

 ذات العالقة يف الوزارة. إدارة املشروع واجلهاتاليت تصدرها 
(32 لعـام  الدراسـيني  املسـتويني  مـواد  جممـوع  مـن  (%50  مـن  أكثـر  لديـه  تبقى الذي الطالا 

 النظـام  يف تسـجيله  إعادة مواد التعثر يتم اختبارات أداء قبلبعد الفصل الصيفي و دراسي

ويعيد دراسة مجيع مـواد   التعثر مواد منهما نتجت اللذين الدراسيني الفصلني من ابتداًء

 .(والسادس اخلام الدراسيني  املستويني مواد عدا الدراسيني  املستويني
مـع  تعثـر  لديـه مـواد   الذي أنهى مجيع املستويات الستة للمرحلة الثانوية؛ وتبقملـى  الطالا   33)

اتـ    منتسـا   إىل طالـا   يتم حتويله؛ ذل استنفاده جلميع الفرص املتاحة له ملعاجلة 

واســتعدادها مراعــاة الطــال  بعــد  حســا قــدرتها ، وحيــق للمدرســة مائــة درجــة( 100 مــن 

ليكـون   املسـتويات السـابقة   املتبقية من املستوى السادس بتقديم موعد اختبار مواد التعثر

  .  مع اختبار الدور الثاني للمستوى السادس
يف نهايــة األســبوع الســابع والفــرتة الثانيــة يف نهايــة األســبوع       تغلــق درجــات الفــرتة األوىل     34)

وميكــن تعــديل ذلــ  وفــق مــا    ؛ الرابــع عشــر مــن أســابيع الدراســة يف كــل مســتوى دراســي    

 .تنظيمات تصدره اجلهات امل تصة من
دوريـًا مبـا ال   كـل مسـتوى دراسـي    أعمـاا  كتابيـًا وإلكرتونيـًا بنتـائت    ولي أمر الطالا  بلغُي  35)

 .الدارس بذل  يف املدارس الليلية لتعليم الكباربلغ ، كما ُيفرتتنييقل عن 
االنتقــاا بــني املســارات الت صصــية عنــد احلاجــة    الفصــليمــدارس النظــام لطــال   ميكــن  36)

 االنتقــاا بــنيوعــادالت امل دليــلالدراســية الــيت جنــح فيهــا وفــق وــواب   حبيــث تعــادا املــواد 

 .مساراتهوالتحويل بني  الثانوي التعليم أنظمة
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حيق لطال  مدارس النظـام الفصـلي وطـال  نظـام املقـررات يف التعلـيم الثـانوي االنتقـاا           37)
ــ ؛       ــانوي والعكـ ــيم الثـ ــرى للتعلـ ــة األخـ ــامني وإىل األنظمـ ــني النظـ ــواب   بـ ــق وـ ــلوفـ  دليـ

 والتحويل بني مساراته. الثانوي التعليم أنظمة االنتقاا بنيوعادالت امل
مــدارس التعلــيم العــام يف  بــنيتضـع اجلهــات امل تصــة الضــواب  الالزمــة النتقــاا الطــال     38)

ــلي   ــام الفصـ ــة     والنظـ ــدارس الليليـ ــريم واملـ ــررن الكـ ــيظ القـ ــدارس حتفـ ــة ومـ ــد العلميـ املعاهـ

املوازية، والطال  القادمني من خار  اململكة سـواًء  املهين التقين ووحنوها وبرامت التدريا 

 .راسي أو منتصفهبداية العام الد يف
التحويل من املدارس النهارية إىل املدارس الليليـة  شروط للطالا الذي تنطبق عليه  قحي  39)

 .أسبوعني من بداية الدراسة خالاعلى أن يكون ذل   ؛أن يطلا التحويل إليها
الطالــا املنــتظم الــذي درس ســتة مســتويات وتبقــى لديــه مــواد تعثــر ُيعطــى مهلــة ثــال               40)

ســنوات فقــ  يــؤدي فيهــا اختبــار مــواد التعثــر منتســبًا فــإن تبقــى مــواد مل جيتزهــا يطــوى    

قيده من املدرسة وحيوا إىل املدارس الليلية لتعليم الكبار ليتمكن مـن حتقيـق النجـاأ يف    

 املواد املتبقية عليه.
تسـريع  الفرصـة ل اليت تتيح  ضواب  الو تطلباتاملإدارة املشروع مع اجلهات امل تصة تضع   41)

 .التعليميةبلغ بها اإلدارات ُتو، املتفوقني ال الطختر  
تفسـريًا نظاميـًا هلـذه الالئحـة     بـالوزارة  الـذي تصـدره إدارة املشـروع     تدليل تقويم املـتعلم تُيعد    42)

تحسني عمليـات التقـويم وأسـاليبه    لدعم الرتبوي لهلا؛ ومصدرًا لكماًل جململها وُم وتفصياًل

 ت.تالتقويم من أجل التعلموأنواعه وأدواته؛ مبا حيقق توجهات النظام الفصلي حنو 
مــن تعليمــات ا مــومــا ينبثــق عنهتدليــل تقــويم املــتعلمت  ومــا يصــدر يف الئحــة هــذه الق طبَّــُت  43)

مـدارس  مجيـع  علـى   ؛املشروع واجلهات ذات العالقةوتنظيمات يتم تبليغها ر يًا من إدارة 

 ،مـدارس حتفـيظ القـررن الكـريم    و ،لطال  التعلـيم العـام  النظام الفصلي للتعليم الثانوي 

 العــــو  الســــمعي    الرتبيــــة اخلاصــــة  معاهــــد وبــــرامت  و ،واملــــدارس الســــعودية يف اخلــــار   
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والدارســات يف مــدارس  ، وحنوهــا تعلــيم الكبــار لاملــدارس الليليــة  والبصــري(، والدارســني يف  

 .؛ يف املدارس احلكومية واألهلية  اخلاصة(تعليم الكبريات
القواعــد الالزمــة ملعاجلــة حــاالت - بالتنســيق مــع إدارة املشــروع-تضــع اجلهــة امل تصــة   44)

، تدليـل تقــويم املــتعلم تأو  الطـال  الــذين مل يـرد بشــأنهم تفاصـيل خاصــة يف هـذه الالئحــة    

 تالئحــة تقــويم الطالــا  تيــتم الرجــوع ملــا ورد يف   فمل يصــدر بشــأنه تنظيمــات خاصــة     ومــا

 .تيف التعليم العام االختبارات وإجراءات نظمتومذكرتها التفسريية ودليل 
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النهائيـة للطـال  وجـداوا مواعيـدها مبـا حيقـق التـوازن بـني مـواد          ختبارات اليتم تنظيم ا  45)
الصـــعوبة والســـهولة، ومـــن حيـــث املـــدة الزمنيـــة الالزمـــة الســـتعداد  االختبـــارات مـــن حيـــث

مبا يـتالءم مـع   و ،وفق املعايري الرتبويةبنى األسئلة الطال  وإجابتهم على األسئلة، كما ُت

 والزمن امل ص  لتأدية اختبارها.الدراسية ة دطبيعة حمتوى املا
ئحــة ومــا ينبثــق عنهــا مــن     األنظمــة اإللكرتونيــة الالزمــة لتطبيــق هــذه الال    مواءمــة  يــتم   46)

 تنظيمات وتعليمات من خالا تنظام نورت واألنظمة اإللكرتونية األخرى ذات العالقة.
ذ اجلهــات املعنيــة يف اإلدارات التعليميــة بــرامت التهيئــة الالزمــة للطــال  والطالبــات        نفِّــُت  47)

ــمن فاعل       ــا يضـ ــا مبـ ــة وخارجهـ ــل املدرسـ ــا داخـ ــيني بتطبيقهـ ــات واملعنـ ــني واملعلمـ ــة واملعلمـ يـ

 .وُتعد اجلهة املسؤولة عن الفهم امليداني والتطبيق السليم، التطبيق وسالمته
دلـياًل لتنظـيم االختبـارات؛ ينبثـق      -بالتنسيق مـع إدارة املشـروع    -تصدر اجلهة املعنية   48)

ويـتم تطويرهـا   ، تدليـل تقـويم املـتعلم   تو تالئحـة الدراسـة والتقـويمت    عن مواد هـذه الالئحـة  

 .وبالتنسيق مع إدارة املشروع هلمامع كل عملية تطوير 
أو  تنشــر هــذه الالئحــة ومــا يصــدر عنهــا مــن أدلــة وتنظيمــات يف املوقــع الر ــي للمشــروع        49)

 ، وتبلغ بها اإلدارات التعليمية للعمل مبوجبها.البوابة الر ية للوزارة
وأدلتهـا  نظام نـورت  تنظمة اإللكرتونية املصاحبة هلا مثل: واألوأدواتها الالئحة هذه  ضع ُت  50)

علــى نتــائت  للمراجعــة والتقــويم والتطــوير بنــاًءتدليــل تقــويم املــتعلمت؛ التووــيحية مثــل: 

 بعــد والتقــارير التقومييـة، وُتصــدر إدارة املشــروع نسـ ًة حمدثــًة منهــا   والدراســات التطبيـق 

، كمـا ُتفسِّـر أيَّ مـادة  مـن موادهـا      املشروعمراحل طواا فرتة تطبيق  نهاية كل عام دراسي

ــام الدراســـي، وتنشـــر التفســـريات يف    أو  الر ـــي للمشـــروع املوقـــععنـــد احلاجـــة خـــالا العـ

 .البوابة الر ية للوزارة
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 مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكالة املناهج والربامج الرتبوية   

 

  

املنظمة لعمليات التعلم  والقواعد نأمل أن يكون يف الئحة الدراسة والتقويم توثيقاً لألسس

 والتقويم يف مدارس النظام الفصلي للتعليم الثانوي،

وخطوة تليها خطوات مركزية وميدانية ومدرسية تنقل التوجهات والتطلعات إىل ميداهنا احلقيقي مبا 

 ة املتعلمني ملرحلة حياتية قادمة؛يسهم يف حتسني التعلم وعملياته وأدواته وخمرجاته، وهتيئ

 ومضمار التعلم األكادميي والعايل وعامل العمل؛ ،فيها حنو جماالت احلياة العامة ينطلقون

 مكتسبني اخلربات والقيم واملهارات األساسية اليت تساعدهم على مواصلة التميز والنجاح.

 

 ،،، واهلل املوفق ،،،

 

 


