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 ( 87) منوذج رقم 

 

 العمل املطلوب
 التنفيذ

 مالحظات على التنفيذ
 ال مت

    خاص إلدارة أعمال االختبارات وال ُيستخدم ألي غرض آخرآمن ختصيص مكان  .8

    تأمني ماكينة تصوير جيدة والتأكد من سالمتها للعمل .7

    مسبقًا من أحبار ومجيع مستلزمات ماكينة التصويرتوفري الكمية املطلوبة  .0

لألسـللة والنمـاذج التنظيميـة لتزهيزهـا      تأمني ورق تصوير حسب املقـا  املطلـوب بالعـدد الكـا      .3

 مسبقًا
   

    لوضع األسللة ولإلجابة النموذجية وألوراق اجابات الطالب ( مقاسات خمتلفة ) تأمني ظروف  .5

    خارجية حلفظ البيانات من نظام نورتأمني وحدة ختزين  .6

    للظروف سات وأقالم ذات خط كبري والصقتأمني عدد كاف من الدبا .2

لوضــعها علــى  نظــام نــورتــأمني أوراق الصــقص خاصــة بأرقــام ا لــو  حســب املقــا  املطلــوب مــن   .1

 مقاعد الطالب
   

وأقـالم رـرال للتصـ يأ وأخـر      ، نـد احلاجـة  أقالم ذات اللـون األزرق لتقـداها للطـالب ع   تأمني  .9

سودال للمراجعة األولية وأخر  خضرال للمراجعة النهائية تسلم لكل  نة تصـ يأ حسـب العـدد    

 املطلوب

   

وحتديثص مع بدل كل عام دراسي مبا يستزد من التعاميم ( ملف عام لالختبارات والقبول ) إعداد  .83

هـ، املذكرة التفسريية والقواعد 8305إصدار واللوائأ واألدلة حبيث يشمل الئ ة تقويم الطالب 

دليل نظم وإجرالات االختبارات   التعليم العام  هـ ،8305التنفيذية لالئ ة تقويم الطالب إصدار 

ومجيـع التعـاميم    هــ، 8302  التعلـيم العـام إصـدار     دليـل القبـول والتسـزيل    هـ ،8302إصدار 

 .املنظمة ألعمال االختبارات

   

ــف) إعــداد  .88 ــارات   مل ــالة االختب ــال    ( خــاص لف ــال والنمــاذج املســتخدمة أ ن ــع األعم يتضــمن مجي

 .االختبارات وُتنظيم بطريقة ُتسّهل الرجوع هلا عند احلاجة
   

    ملفات لوضع أصل األسللة وأصل اإلجابة النموذجية لكل صف على حده .87

 كتب التعليمإلرساهلا بعد نهاية االختبارات مل اإلجابة النموذجية مع صورسللة صور األملف لوضع  .80

 على أن توزع حسب التخصص 
   

حســب  ) طباعــة منــوذج معلومــات ظــروف األســللة وظــروف اجابــات الطــالب   إحــد  املطــابع           .83

 أو تصوير النموذج ولصقص بالظرف ( إمكانيات املدار 
   

بوقت كاف الفرعية تصوير مناذج تنظيم االختبارات بالعدد املطلوب وتوزع على  ان االختبارات  .85

 حسب االختصاص
   

    همأمورن بأمسال الطالب وهواتف أوليال بيا .86

    بالطريقة املناسبة لكل مدرسةفري املال البارد  ميع اللزان وتو .82
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 ( 80) منوذج رقم 

 

 العمل املطلوب
 التنفيذ

 مالحظات على التنفيذ
 ال مت

    االختبارات إصدار قرار تشكيل  نة .8

    االجتماع بلزنة االختبارات .7

    ( 6، 5، 3، 0، 7) تشكيل  ان االختبارات الفرعية وفق النماذج رقم إصدار قرارات  .0

    حتديد املعلمني املعنيني بوضع األسللة .3

    ( 2) رقم  النموذج وفقتكاليف وضع األسللة إصدار قرار  .5

مع ترتيبهـا  (  1) رقم  النموذج وفقاستالم أسللة املواد من املعلمني بعد تصويرها وتغليفها حلفظها  .6

 حسب جدول االختبارات   خزانة املدرسة
   

الت ريريــة ومــواد التقــويم املســتمر واملــواد الــ  هلــا  )  ميــع الصــفوف  ول االختبــاراتاإعــداد جــد .2

 ( 88، 83) رقم  ذجوفق النماوإعالنها ( جانبان 
   

    ( 87) رقم  النموذجالتأكد من اكتمال تأمني االحتياجات واإلمكانيات الالزمة وفق  .1

مـن  ( جواز السـفر  / اهلوية) تدقيق بيانات الطالب   نظام نور ومطابقتها مع و ائقهم الرمسية  .9

 بداية العام الدراسي
   

    ( 86) الدراسية   وقتها احملدد وفق النموذج رقم أخذ إقرارات معلمي املواد بإنهال املقررات  .83

    ( 82) وفق النموذج رقم متابعة تسليم املعلمني لسزالت متابعة الطالب نهاية كل فصل دراسي  .88

    ( 73، 89، 81) رقم  ذجوفق النما واإلجابات مدونة بها املعلومات ةجتهيز ظروف األسلل .87

    أعمال السنة للفالاتو القصرية االختباراتمتابعة رصد درجات الطالب  ميع  .80

    بعد رصدها   نظام نور االختبارات القصرية وأعمال السنة للفالاتمتابعة مطابقة املعلمني كشوف  .83

    واملواد ذات ا انبني مواد التقويم املستمرمتابعة رصد درجات  .85

    بعد رصدها   نظام نور واملواد ذات ا انبني مواد التقويم املستمرمتابعة مطابقة املعلمني درجات  .86

    متابعة رصد درجات السلوك واملواظبة .82

    درجات السلوك واملواظبةمطابقة  .81

    ( 76) وفق النموذج رقم   نةعمل بيان باللزان وأماكنها وأعداد الطالب لكل  .89

    نظام نور  (  أجبديًا)  إعداد توزيع الطالب على اللزان .73

    ( 72) طالب اللزان من نظام نور وفق النموذج رقم  أمسالطباعة كشف  .78

  فنــال املدرســة وأمســال طــالب اللزنــة وأرقــام جلوســهم علــى مــدخل مقــر اللزنــة    كشــف وضــع  .77

 لتعرف على  انهم وأرقام ا لو  بوقت كافل وبشكل متكرر   أكثر من موقع
   

جـودة التهويـة ومناسـبتها لالختبـار، سـالمة اإلضـالة ومطابقتهـا         ... ) من حيـث   ختبار ان االمقار تهيلة  .70

 (للشروط الص ية، سالمة التكييف وجودة األدال، نظافة اللزان ومقاعد الطالب وسالمتها 
   

ووضع أرقام ا لـو  عليهـا    جتهيز مقاعد الطالب وفق العدد احملدد للزان ومناسب ملساحة املقر .73

 تصاعديًامرتبة 
   

    اللزان التنظيمية العاملة جتهيز مقار .75

    الطالب إجاباتجتهيز أماكن حفظ أوراق  .76

    ( 08) وفق النموذج رقم  توزيع املالحظني على مجيع أيام االختبارات .72

    ( 07) وفق النموذج رقم تفريغ أمسال املالحظني على منوذج املالحظة اليومية  .71

    هـ0/7/8306وتاريخ  06710538غري السعوديني املعممة برقم تطبيق ضوابط انتساب  .79

    االجتماع العام جبميع العاملني باملدرسة .03

  هـ 80/7/8305وتاريخ  05083036للمرحلتني املتوسطة والثانوية املعممة برقم النماذج املشار إليها متوفرة   خطة االختبارات. 
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 ( 83) منوذج رقم 

 

 العمل املطلوب
  مد  التنفيذ خالل أيام االختبارات

8 7 0 3 5 6 2 1 9 

            م مقار اللزان متابعة دخول الطالب لفنال املدرسة .8

          علمني للمدرسةمتابعة حضور امل .7

          اليومي املالحظة متابعة توقيع املعلمني على كشف .0

          قبل دخول الطالب التأكد من وجود مجيع املالحظني   اللزان .3

وفق النموذج  دقيقة85مظاريف األسللة قبل االختبار بـ قيام  نة اإلشراف واملالحظة  بفتأ  .5

 ( 03) رقم 
         

          دقائق 5تسليم مظاريف أسللة االختبار للمالحظني قبل االختبار بـ  .6

          إعالن بدل االختبار وتوزيع األسللة على الطالب .2

          واضأالتأكد من استالم مجيع الطالب أسللة املادة كاملة وبشكل  .1

          همأمورباالتصال هاتفياًًً على أوليال فورًا حصر الطالب الغائبني والقيام  .9

    رقـم   وفـق النمـاذج   غيـابهم نهائيـاً   وتـدوين أمسـال مـن تأكـد    متابعة حضور الطالب الغائبني  .83

 (77 ،70 ،73 ) 
         

، 01، 02) رقم تدوين أمسال الطالب املتأخرين عن االختبار حسب زمن التأخر   النماذج  .88

09 ،33 ) 
         

لالطملنـان علـى    قاعـات االختبـارات  رئيس  نة االختبـارات ورسسـال اللزـان الفرعيـة      تفقد .87

 حسن سري العمل وحالة الطالب ووضع األسللة والظروف العامة للزان
         

بعــد انقضــال نصــف زمــن  ( كشــوف املنــاداة ) كشــف تســليم أوراق اإلجابــة منــوذج توزيــع  .80

 االختبار
         

مرتبـة حسـب أرقـام    مـن املالحظـني   ت الطـالب  أوراق إجابـا   نة الت كم والضبط استالم .83

 ( 03 ،79 ،71) وفق النموذج رقم  ا لو 
         

 لـرئيس  نـة التصـ يأ واملراجعـة    تسليم ظروف املواد مـن رئـيس  نـة الـت كم والضـبط       .85

 ( 03) وفق النموذج رقم 
         

          اخلاص بت ديد أمسال املص  ني واملراجعني ( 38) النموذج رقم تفعيل متابعة  .86

يرصد املعلم درجات مادتص   نظام نور من أوراق إجابات الطالب مباشرة ويراجعها بنفسص  .82

اإلجابة  م يسلم إىل  نة التص يأ واملراجعة ملطابقة   م ُيطبع كشف أولي ُيرفق مع أوراق

الدرجات وص ة اإلدخال مبشاركة معلم املادة والتوقيع على ذلك و  حال وجود اختالف 

 .يتم التعديل وطباعة الكشف والتوقيع عليص مرة أخر  مع ابقال الكشف السابق

         

مــن أوراق عشــوائية بأخــذ عينــة والتــدقيق االطــالع علــى أعمــال  ــان التصــ يأ واملراجعــة   .81

 اإلجابات
         

أوراق اإلجابـــات منتهيـــة التصـــ يأ واملراجعـــة والرصـــد  نـــة الـــت كم والضـــبط اســتالم   .89

 ( 03) وفق النموذج رقم والكشوف األولية  والتدقيق
         

          ( 03) متابعة سري أوراق اإلجابة وفق النموذج رقم  .73

          اختبار مجيع املواد الدراسيةتشخيص أسللة  .78

          من نظام نورالنتائج النهائية عن  االستعالموعد إعالم مجيع الطالب مب .77

  هـ 80/7/8305وتاريخ  05083036للمرحلتني املتوسطة والثانوية املعممة برقم النماذج املشار إليها متوفرة   خطة االختبارات. 

  األسبوع األرقام أدناه متثل أيام. 
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 ( 85) منوذج رقم 

 

 العمل املطلوب
 التنفيذ

 التنفيذمالحظات على 
 ال مت

مــن دليــل نظــم   وفــق مــا ورد   الفصــل العاشــر  مــن نظــام نــور املراجعــة النهائيــة اســتخراج بيانــات  .8

 هـ8302وإجرالات االختبارات   التعليم العام إصدار 
   

واعتمادها وفق ما ورد   الفصل الثاني عشـر مـن دليـل نظـم وإجـرالات االختبـارات        النتائج تدقيق .7

 هـ8302  التعليم العام إصدار 
   

    (للمرحلة املتوسطة ) طباعة إشعارات الفصل الدراسي األول من نظام نور  .0

    طباعة الشهادات من نظام نور .3

    وختمها الطالب الناج نيشهادات توقيع  .5

    من نظام نور طباعة أمسال الطالب الناج ني .6

    لكل صف من نظام نور( املتفوقني ) طباعة أمسال الطالب األوائل  .2

      نظام نور وطباعتص وحفظ نسخة منص   املدرسةإدخال جدول الدور الثاني  .1

    وتوقيعها وختمها من نظام نور(  صورتني) باعة إشعارات الطالب املكملني ط .9

    هم عليهااتوأخذ توقيع إشعارات اإلكمالالطالب املكملني  تسليم .83

لوكيل شؤون الطالب لوضعها   ملفات الطـالب،   وختمهاتسليم شهادات الطالب بعد اعتمادها  .88

 وترحيلهم للصف األعلى
   

    خارجية  وحدة ختزين وpdf حفظ شهادات الطالب على احلاسب اآللي بصيغة  .87

    طباعة إحصائيات االختبار  ميع الصفوف .80

يـتم جتهيـز     نهايـة العـام الدراسـي    ( الثـانوي  / املتوسـط ) عند إعالن نتيزة طالب الصف الثالـث   .83

 ملفات الطالب الناج ني
   

    الناج ني مع شهاداتهمالثانوي تسليم ملفات طالب الصف الثالث  .85

    الثانيإعداد خطة اختبارات الدور  .86

طباعة أمسال الطالب املكملني لكل مادة و  كل مقرر دراسي لت ديد األسللة املطلوبـة و ـان    .82

 اختبارات الدور الثاني
   

    التأكد من استالم مجيع أسللة الدور الثاني حسب التكليف .81

    من نظام نور(  صورتني) طباعة إشعارات الطالب الراسبني  .89

    هم عليهااتوأخذ توقيع إشعارات الرسوب الراسبنيالطالب  تسليم .73

    إعداد جداول املتغيبني بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي األول للمرحلة املتوسطة وإعالنها .78

    إعداد جداول املتغيبني بعذر عن اختبارات الدور الثاني للمرحلة املتوسطة وإعالنها .77

    من نظام نور(  صورتني)    النظام الفصلي يناملتعثرطباعة إشعارات الطالب  .70

    هم عليهااتوأخذ توقيع إشعارات التعثر تعثرينالطالب امل تسليم .73

    التكليفقرار حسب  مواد التعثرالتأكد من استالم مجيع أسللة  .75

الثـاني،  ناج ون   الـدور األول، نـاج ون   الـدور    ( ) انتظام ، انتساب ) الطالب نتائج طباعة مبيضة  .76

وفق ما ورد   الفصل احلادي عشر من دليل نظم وإجرالات االختبارات   التعليم  –لكل صف ( راسبون 

 و  pdf بصـيغة  وتغليفها واالحتفاظ بها   خزانة املدرسة وعلى احلاسب اآللي-هـ 8302العام إصدار 

 وحدة ختزين خارجية

   

    اختبار مجيع املواد الدراسية إلكالونيًابتشخيص أسللة تزويد إدارة اإلشراف الالبوي  .72

تشخيص أسـللة اختبـار مجيـع املـواد الدراسـية وصـورة مـن أسـللة          نسخة منبالتعليم تزويد مكتب  .71

 من اإلجابة النموذجية ةاالختبار وصور
   

 


