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 لمقدمة ا

 رسالة مدارس الظهران األهلية

يكون مفكراً لاإلسالمي، فإن رسالة مدارس الظهران األهلية هي تمكين كل طالب انطالقاً من مبادئ ديننا 

ً  الحياة، ثنائيومتعلّماً مدى   .اللغة، متفاعالً ويحدث فرقاً إيجابيًّا محلياً وعالميا

 

 رؤية مدارس الظهران األهلية

ئد يتصف ع تعلّمي رارؤيتنا هي أن نقدم تعليماً بمستوى عالمي وبهوية عربية وإسالمية من خالل مجتم

 باالستدامة والمسؤولية االجتماعية.

 

 بيان مهمة منظمة البكالوريا الدولية 

مع اآلخرين، والذين  تهدف البكالوريا الدّوليّة إلى تطوير الشباب ذي الذهنية االستعالمية، المطلعين، المتعاطفين

وعة. ولتحقيق حترام ما بين الثقافات المتنيُساعدون على خلق عالم أفضل وأكثر سالماً من خالل التفاهم واال

عليم دولّي تتسم هذا الهدف، تعمل المنظمة يداً بيد مع المدارس والحكومات والمنظمات الدّولية لتطوير برامج ت

لّمين نشطين بالتحدّي وتتمتع بتقييم دقيق جداً. تُشجع هذه البرامج الطالب في أنحاء العالم ليُصبحوا متع

الفاتهم قد شعور اآلخرين ولكي يستمروا في التعلّم مدى الحياة مدركين أّن اآلخرين على اختومتعاطفين مع 

 يكونون على صواب أيضاً. 

 

 مالمح متعلّم البكالوريا الدولية

ون في خلق عالم أفضل و ة إلي إعداد أفراٍد يٌفكرون بعقلية دولّية و يُسهموليّ تهدف جميع برامج البكالوريا الدُ 

 ً د األرض و الوصاية ، من خالل إدراكهم أنّهم يشتركون مع اآلخرين في الطبيعة اإلنسانّية و في تعهأكثر سلما

كُمتعلمي البكالوريا الدُوليّة نسعى إلى آن نكون:عليها.   

علم بأنفسنا ومع ننَمي ملكات فضولنا، ونطَور المهارات الالزمة للتساؤل والبحث. ونعرف كيف نتُمتسائلين: 

نتعلم بحماسة ويستمر حبنا للتعلًم مدى الحياةاآلخرين. و  

ن الفروع ماالستيعاب المبني على المفاهيم ونستخدمه، ونستكشف المعرفة عبر مجموعة  نطَور ُمّطلعين:

 المعرفيَة. وننخرط في القضايا واألفكار ذات األهميَة المحليَة والعالميَة

ل المسؤول حيال اإلبداعي في التحليل ونبادر الى العممهارات التفكير النًاقد والتفكير  نستخدم :مفّكرين

 المشاكل المعقَدة. ونتولى زمام المبادرة التخاذ قرارات منطقيَة وأخالقيَة

ليَاً ونصغي لوجهات عن أنفسنا بثقة وإبداع بأكثر من لغة وبطرق كثيرة. ونتعاون تعاونًا فع نعبَر :ُمتواصلين

 لَم واالستفادة من تجاربنا.للتع .نظر اآلخرين أفراداً وجماعات
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إلنسان وحقوق نتصَرف باستقامة وأمانة وبحس شديد باإلنصاف والعدالة، واحترام تجاه كرامة ا ذوي مبادئ:

 اإلنسان في كل مكان. ونتحَمل المسؤوليَة عن تصرفاتنا وتبعاتها.

ع ونسعى لالطال ها حق تقدير.ثقافتنا وتاريخنا الشخصي وقيم اآلخرين وتقاليدهم ونقدَر نفهمالعقل: منفتحي 

 على مجموعة من وجهات النظر ونقيَمها، ونحن على استعداد للتعلَم واالستفادة من تجاربنا.

غيير إيجابي في حياة نبدي العطف والحنو واالحترام. ونلتزم بالتعاون لتقديم الخدمة ونعمل إلحداث ت ُمهتّمين:

 اآلخرين وفي العالم من حولنا.

ستكشاف أفكار امل مع الغموض بتدبًر وتصميم وعزم. ونعمل بمفردنا وبالتعاون مع اآلخرين النتعُمجازفين: 

 يير.جديدة واستراتيجيَات مبتكرة. ونحن ماهرون في حل المشاكل ومرنون في وجه التحديَات والتغ

ر لتحقيق الخي -ةلبدنية، والعاطفيالفكرية، وا -نفهم أهميَة توازن الجوانب المختلفة من حياتنا ُمتوازنين:

آلخرين وبين العالم اوالسعادة والرفاهية الشخصيَة لنا ولآلخرين. وندرك عالقة االعتماد المتبادل بيننا وبين 

 الذي نحيا فيه.

لكي ؛الضعف لدنيا وونعمل على فهم مواطن القوة  في العالم وفي أفكارنا وتجربتنا، نُمعن التفكير ُمتأّملين:

 الشخصي.ندعم تعلّمنا ونمّونا 

 

 طريقة التقويم والغرض منه
أكثر طوير الطالب تهدف عملية التقويم إلى ت الدولية،الباكالوريا  وروح برنامجحفاظاً على رسالة المدرسة       

عمليتّي التدريس  يعتبر استخدام التقويم أمراً ضرورياً للحكم على مدى فاعلية كونها أداة لرصد مستواه فقط. من

إن أهداف  ته.هو بذلك يسمح للمعلم والطالب بالتعرف على نقاط الضعف والقوه للمنهج ومدى فاعليو ، والتعليم

 بوضوح للطالب. ي عملية تقويم يجب أن تكون مفّسرةوطريقة أ

 

 :الغرض 

     ً  ا التعاونية والبحثنحن على دراية بأن جهودن ،تعليمةذو احترافية رائداً  انطالقا من كوننا مجتمعا

ً  . يجبم على أساس نتائجقيّ يجب أن يُ  الجماعي ية تقييمية مستمرة أن نقيّم مبادراتنا على أساس عمل أيضا

في مدارسنا  نستخدم وتأثيرها على تعلّم الطالب.باإلضافة إلى رصد ومراقبة مدى فاعليّة ممارساتنا 

 ل: م الطالب التي يتم تحقيقها من خالتعلً  ية تَدعم وتُثريأساليب تقييم كأداة أساس

 . التزويد بتغذية راجعة عن العملية التعليمية 

 .إعالم وتطوير عمليتّي التخطيط والتدريس 

 ن. هالي والمعلميلكل من الطالب واأل واضحةوالنتائج المرجوة منها  تعلًمجعل عملية ال 

 ن يكون هناك فهم عميق بمحتوى المادة عن طريق دعم الطالب واستفساراتهم.الحث على أ 

 هداف. اعده على التفكير الذاتي ووضع األالب بأدوات تستزويد الط 

 عن طريق وضع أهداف نهائية دقيقة الحث على تطوير مهارات اإلدراك العليا. 

 فوالمهارات والمواقرفة والفهم دعم عملية التعلم الكلية بواسطة تقييم نطاق من المع. 

 

 :الطريقة 
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 ماذا نتوقع من طالبنا أن يتعلموا؟ 

 نهم يتعلمون؟كيف سنعرف بأ 

 كيف سنستجيب عندما نعرف بأنهم لم يتعلموا؟ 

 بما يتعلمون؟  مسبقةلديهم معرفه  كيف سنستجيب عندما يكون 
 

 فلسفتنا
لشخصيّة، نحن نهدف إلى تعليم الطفل ككل، ونؤثر على مشاعره وعقليته، ونقدّم له المهارات الفكريّة، وا

هدف إلى تربية أجيال عمل في عالم العولمة المتغيّر بسرعة. كما أننا نوالعاطفيّة، واالجتماعية للعيش والتعلم وال

عل عالمهم مكانًا يرْون أنفسهم مواطنين في دولتهم، ومواطنون في العالم، ويلتزمون بالقيام بتقديم المساعدة لج

 أفضل.

 

ة مستندة إلى التقصي، لّم بنّاءفلسفتنا في التعليم هي أّن التعليم مرتبطة برسالتنا. نحن نسعى إلى توفير عمليّة تع

يربطه  والتآزر، والعمل، والتأمل، والتي ينتج عنها تعلّم أكاديمي صارم ذو مغزى، ومتجاوز التخصصات،

ك في األهميّة هو الطالب والطالبات بالحياة الواقعيّة، ويطبقون الحلول على المشاكل الواقعيّة. ومما يعادل ذل

ّن التقويمات تلعب أح المتعلم، والمواقف التي تدعم التعلم مدى الحياة. نحن نعتقد تعلّم السمات التي تصفها مالم

ا في التعليم، ويجب أن تكون متعددة الجوانب ومدمجة مع آليّة التعلّم، والتخطيط  لتعلّم. نحن نعتقد أن لدوًرا هامًّ

ي تشمل اإلحساس عر اإليجابية، والتالطريقة الوحيدة لتعزيز استمراريّة التعلّم مدى الحياة هي ربطه مع المشا

 القوي بالتطّور الشخصي والشعور باإلنجاز.

 

و معلّم لغة. نحن نؤمن بأن اللغة عامل أساسي للتطور الفكري، واالجتماعي، والعاطفي، ولذلك فإن كل معلم ه 

تخصصات لتعلّم ددة الأهدافنا هي تقدير ودعم تطوير اللغة العربية واالنجليزية. نحن نرّكز على الطبيعة المتع

 تعليم اللغتين من خالل المحتوى. اللغة عن طريق 

 

لباتنا يستحقون نحن نؤمن بأهميّة االتساق في إيجاد جو إيجابي يسوده االحترام والمسؤوليّة، جميع طالبنا وطا

ن مع الجميع، فرص متكافئة، ويجب أن يُعاملوا باحترام وكرامة متساوية. ومع ذلك، نحن ندرك أّن كوننا عادلو

 نحتاج لتطبيق التمايز في النوع والكّم وفي الدعم التعليمي. 
  

 اتفاقيات التقييم األساسية
 نحن كفريق نقدر كثيراً مخرجات متعلمينا لذلك نحن نلتزم بما يلي:

 مع توقعاتنا وأهدافنا. وختامية تتماشىتقييمات تكوينية  تصميم .1

 PowerSchoolلى برنامج عن بيانات أداء الطالب ع اتقرير نقدم .2

 .والختاميةالتقييمات التكوينية  حللنُ  .3

 .تُلبي حاجات الطالب والتدخالت التي ونحدد االستراتيجياتفي أداء الطالب نتأمل  .4
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 .للتمايز محددة داعمة استراتيجيات طبقون نحدد .5

طالب لدعم ا وحدة وأعضاء فريقمن طالب  المعنييننتائج تحليل بيانات االختبار مع  نشارك .6

 مور.وأولياء األ

  .في تحليل التقييمات خالل اجتماعات المجتمع المهني مع أعضاء الفريقتأمل ن .7
 

 أنواع التقييم

A. التقييم القبلي 

B. التقييمات التكوينية 

C. التقييمات التكوينية المشتركة 

D. لتقييمات الختاميةا 

E. التقييمات المقننة 

F. االختبارات الداخلية المعتمدة من قبل المدرسة 

G. قرانييم الذات وتقييم األتق 

 

A. القبلي التقييم: 

 التعلم. لتخطيط المرحلة القادمة من عملية؛ الستكشاف ما يعرفه الطالب مسبقاً  ميُجرى قبل التعلً 

 

B. يمات التكوينيةالتقو: 

 بتغذية راجعة من المعلم والطالب وتزود كل ،عملية التعلم اليوميةمع  ومتشابكة يمات التكوينية منسوجةالتقو

يضا . هي أمعرفة، والمهارات والالجديدةوتطبيقهم للمفاهيم  ،لقياس جودة فهم الطالب ؛مفيدة في الوقت المناسب

معلومات األساسية يمات يزودنا بالتهم التربوية. هذا النوع من التقوإلعالم المعلمين بمدى فعالية ممارساموجهة 

ن الطالب بحاجة م ت بشأن أيّ قراراباتخاذ يضا . وتفيدنا أمهارات وبما لم يتعلم المتعلقة بما تعلمه الطالب من

 .إلى مساعدات إضافية

 

C. لمشتركةيمات التكوينية االتقو: 

ً لمعايير الماهي تقو يمات التكوينية المشتركةالتقو  داف منظمةوأهدة يمات يشارك الفريق في إنشائها طبقا

عن  لتعليم المهنيام التي تخص كل مجتمعات عملية التعل تلعب دوراً مهماً فيمات . هذه التقويالبكالوريا الدولية

تائج ارنة نلمق بأرضية مشتركة أعضاء الفريقد طريق توفير معلومات مناسبة عن أداء الطالب. كذلك تزو

 ً ايير وماهي مع المعلم منليه بمقارنة النتائج في ضوء ما توصل إهذه الممارسة تسمح للفريق .الطالب تآزريا

حتاجه يوموصول مباشرة بما  محترف،لى تطوير جوهري اش يُفضي إهذا النق كثر فعالية.ات األاالستراتيجي

لطالب الذين التقويمات التكوينية المشتركة تسهل أيضا استجابة منظمة ل كل من المعلم والطالب للمضي قدما.

 و تعديل التعليم.يحتاجون إلى دعم أ
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D. ختاميةالتقييمات ال: 

لب الطاعبر التخصصات. تعطي هذه التقييمات  تعليمية وحدة في منتصف ونهاية كلتجرى هذه التقييمات 

تي: آلاقد تحتوي على مجموعة من  الختاميةما تم تعلمه وفق المعايير المرغوبة. التقييمات  لعرض فرصة

متعددة. هذه  يةوالعمليات التي تتناول أساليب تعليم وتطبيق المعرفة ،توليف المعلومات البيانات،الحصول على 

 . على ورقة وقلم أو مهمات أدائيّة التقييمات قد تحتوي 

 

E. قننةالتقييمات الم: 

ذكية لمواد اف ساسا ألهدتشكل أيضا متابعة تقدم الطالب، وهي أهذه التقييمات تستخدم كوسائل لتقييم التدريس و

 لألسباب التالية: المقننةم التقييمات . تستخدوالتعلُمالتعليم هي جزء من خطة المدرسة المستمرة لتحسين  مختلفة،

 عم التدريس.د 

  لمراجعة مقدار النمو على مر الزمن.جمع بيانات 

 الذكيةهداف تجهيز وإنشاء األ . 

 الدوليةإلجراء مقارنات مع المجتمعات  تعطي فرصة. 

 

و ت االبتدائية و/أفي برنامج السنوابشكل منتظم في مدارس الظهران األهلية  تُعطىتية المقننة اآلالتقييمات 

 :المتوسطةبرنامج السنوات 

 MAP (ورياضيات إنجليزية لغةكاديمي. )األ: قياس التطور 

  اللغة العربية.طلع : تقييم إتقان 

 PSAT:  ورياضيات( )لغة إنجليزيةللطالب الذين يستعدون الختبار 

  اختبارISA.تقييم المدارس العالمية : 

 

F.  قبل المدرسة:االختبارات الداخلية المعتمدة من 

 امشابهً  ادم غرضً تستخدم مدارس الظهران األهلية بعض التقييمات المعتمدة التي تخالمقننة  لى التقييماتضافة إإ

. المدرسةث في و وحدة البحلتقييمات تجهز داخليا من قبل أّيٍ من المعلمين أ. هذه االمقننةألغراض التقييمات 

 التقييمات المعتمدة هي األتية:

 م تطور قراءة اللغة العربية.قييت 

 ستياختبار الكو 

 

G. قران:الذات وتقييم األ تقييم 

 التأمل لتعلمهموالطالب في التفكير،  كي ينخرط قران هو تقييم متشابك مع التعليم اليوميتقييم الذات واأل

 المواد،مختلف  قرانهم فيوتقدم أ ،مدى تقدمهم للتأمل في اكافي االطالب وقت يُعَطىخرين.الذاتي وتعلم اآل

 . الدوليةالمذكورة في برنامج البكالوريا  مالمحيضا الأ يشمل
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 التقييم حسب البرنامج:. 1

 :المتوسطة وبرنامج السنواتبرنامج السنوات االبتدائية أ. 
 :تقييم العناصر األساسية لبرنامج السنوات االبتدائية    

 :لكل وحدة  ، وتسجل في التخطيطقصيخالل وحدات التتقيّم العناصر الخمس األساسية لبرنامج السنوات من 

 فهم الفكرة  كسعفي كل وحدة من خالل تقييمات ختاميّة ت المعرفة المتعلّمةلمعرفة: يُعمل تقييم ا

 .  المركزيّة 

 مواقففاهيم والالمهارات والم: 

ب على انفي نمو تلك الجو أمليسجل الت مختلفة، ومواقف فاهيملمهارات وم افرص كل وحدةتقدم 

 جراء التقييم الذاتي من قبل الطالب.ويتم إ ،المخطط

 داء الطالب في خارج نطاق الوحدة على المخطط.فعل: يسجل أال 

 :متعلمملف ال

حتفاظ بسجل اللدم الطالب. وهو يعتبر طريقة جمع المعلومات التي تستخدم لتقييم تقإحدى طرق هو  متعلمملف ال

عابرة رات كسب مها المفاهيم، االستيعاب المبني على المعرفة،ر تطو يمية،األكادالب في المهارات الطأداء 

 متعلم البكالوريا الدولية. والمواقف ومالمح للتخصصات،

علق بعمله ما يتتأمالت الطالب فيويحتوي على  ،ي مجال التفكير النقدي واإلبداعالتطور ف يُظهر هذا الملف

 ً ي تتطلب على النواحي التويتعرف  ،لديه القوةتعرف على نواحي لكي ي ؛يستخدم الطالب هذا الملف. شخصيا

اض التقييم يحتوي على العديد من المناهج وهو أداة مفيدة ألغر ،؛ كي يكون له دور فاعل في تعلّمهالتحسين

وهو بذلك  ما يستخدم في االستشارات التي يجريها الطالب لمشاركة تطوره وإنجازاته مع أهله.ك واإلبالغ. 

  الطالب .تعلم على  ودليال اشاهد يكون

 

 االبتدائية:  لسنواتمعرض برنامج ا

لسنوات علموه خالل برنامج اويتطلب أن يعرض الطالب ما ت ،الخامسة سنةهذا المعرض في نهاية ال يُقام 

 مألوف. رغيكيفية تطبيقهم لما تعلموه من خالل موقف للطالب لكي يسلطوا الضوء على  . هو فرصةاالبتدائية

 بخصوص ما تعلمه الطالب خالل سنوات البرنامج. مفيدتقييم أداة يزَودنا المعرض ب

 

 (:10لى إ 8نامج السنوات المتوسطة )الصفوف من مشاريع بر

يا فارق إيجابي محلينطوي تحت مظلتها في إحداث في جميع من  مدارس الظهران الدولية متجذرةرسالة 

تعتبر  عية .وحس المسؤولية االجتما ،امةعلى االستد الظهران من كونها مرتكزة ية مدارسرؤ تنطلق وعالميا. 

 لخاللمجتمع من ا مع كي يتواصلوا ؛للطالبمحركان أساسيان  عية والمشاريع الشخصيةمجتمالمشاريع ال

م لتقيي ائية، والتي تعتبر فرص استثنألفراد مجتمعه اليومية الحياة تسهم في التيللخدمة و الشخصي تعبيرهم

 مترابطة.  التعلم الشمولي للطالب بطريقه طبيعية
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 لتقييم المتعلق بالمعايير في برنامج السنوات المتوسطة:ا

لمعيار محددا ايعتبر نموذج التقييم في برنامج السنوات المتوسطة نموذجاً مستنداً على المعايير، ويكون هذا 

جموعة مواد السنوات المتوسطة عددا من األهداف لكل م مسبقاً بحيث يكون مألوفاً لدى الطالب. يحدد برنامج

لكل مجموعة  والتي يكون لها معايير تقييم مرتبط بها.  يقاس مستوى نجاح الطالب في تحقيق األهداف التابعة

 مواد من خالل مستويات األداء الموصوفة في كل معيار تقييمي.

ايير التقييم لكل دام أهداف البرنامج والتي تتوافق مع معتُجرى تقييمات برنامج السنوات المتوسطة داخليا باستخ

بهم لتحقيق مادة. ينشئ المعلمون مهاما وتقييمات في ضوء معايير برنامج البكالوريا الدولية؛ لمساعدة طال

سنوات المتوسطة األهداف. يقاس أداء كل طالب باستخدام المعايير المحددة مسبقا لكل مادة. إن أهداف برنامج ال

ملية التعليم عزيادة عمق المعرفة في كل نواحي المادة لكل طالب بإشراك كّل من المعلم والطالب في تقييم  هي

 بفاعلية. 

ي فرق مجتمع فوكما أن تقييمات برنامج المرحلة المتوسطة مستندة على المعايير، فإن ممارسات التقييم لدينا 

لعملية تبني فهماً امشتركاً عن المعايير وكيفية تطبيقها. هذه التعلم المهني تلعب دورا أساسيا؛ لكي تنشئ فهماً 

 مشتركاً يزود المعلمين بالدعم الذي يحتاجونه خالل عملية التطبيق. 

 

 المعايير

طة
س

ت المتو
وا

سن
ج ال

واد برنام
م

 

 د ج ب أ تقييم 

اللغة واألدب 

 )عربي(
 استخدام لغة إنتاج نص التنظيم التحليل

اللغة وأدب 

 زي()إنجلي
 استخدام لغة إنتاج نص التنظيم التحليل

 التفكير الناقد التواصل التقَصي المعرفة و  الفهم األفراد والمجتمعات

 المعرفة و  الفهم العلوم
البحث و 

 التصميم

المعالجة 

 والتقييم

التأمل في تأثيرات 

 العلوم

 التواصل فحص األنماط المعرفة والفهم الرياضيات

ت تطبيق الرياضيا

في السياقات 

 الواقعية

 االستجابة التفكير بإبداع تطوير مهارات المعرفة والفهم لفنون

التربية الصحية 

 والبدنية
 المعرفة و  الفهم

تطوير 

 المهارات

التفكير تفكيراً 

 ً  إبداعيا
 التجاوب

 التقييم استنباط حل تطوير أفكار التحقيق والتحليل التصميم

مشاريع برنامج 

 المتوسطة السنوات
 التأمل العمل التخطيط االستقصاء

 التأمل التواصل التركيب المعرفيّ  التأسيس متداخل التخصصات
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 سنوات المتوسطة:البرنامج  األساسية لتقييمات تالتفاقاا

اص بكل مجموعة والموصوفة في الدليل الخالمتوسطة  السنواتر تقييم برنامج يقيم العمل طبقا لمعايي •

 .مواد

 ضافي.إللطالب والمعلم لإلبالغ عن تعليم  المقيم خارج الدرجة النهائية يعتبر دليل العمل •

 وكيفية تطبيقها. على المعايير طالع يجب أن يكون الطالب على ا •

  مهماتم التقدير الخاص بالسلّ نجاز بمقياس تُعطى التغذية الراجعة من خالل وصف مستوى اإل •

 نجاز.نتائج اإل صل بوضوح حولاوللت المقيَم مع المقياسيُعاد العمل  •

نوات الثالثة المنشورة للسالمتوسطة  برنامج السنواتتقييم  ستستخدم معايير ت الموادفي كل مجموعا •

 والخامسة للتقييم في السنوات الثانية والرابعة على التوالي. 

 .مادة مرتين على األقل في السنة معيار من معايير كلقيم كل يُ  •

نجازات إ فضل الذي يصفالمهني المستوى األيحدد المعلم من خالل حكمه  راسيعام دفي نهاية كل  •

باستخدام  عالمات رقمية لىالمادة إفي جميع معايير نجاز الب. يتم تحويل مجموع مستويات اإلالط

 سنوات المتوسطة. المسبقاً من منسق برنامج  ةالمحدد الدرجات حدود

هاية كل فصل نعة لكل معيار تكون مذكورة في التقرير عند الرقمية والمستويات التاب الدرجةكل من  •

 دراسي.

 المعايير في برنامج السنوات المتوسطةب مستويات التحصيل المتعلقة

. ريرالتحصيل اقت بطاقات، ب، ج، د مذكورة في الدولية، أكل مادة لها أربعة معايير في برنامج البكالوريا 

يا الدولية لمجموعة سنة الخامسة لبرنامج السنوات المتوسطة في البكالورالمثال التالي هو مثال على معايير ال

 األفراد والمجتمعات.
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( تمثل مستوى التحصيل للطالب في كل معيار من هذه المعايير ٨ –يحصل الطال ب على درجات من )صفر 

ر هي الدرجة التقري ل الدراسي الثاني، تكون الدرجة المكتوبة فييقٌيم مرتين في الفصاألربع. كل معيار 

  العام.  خالل الطالباألنسب لتحصيل 

 التقديرات اللفظية العامة للدرجات في برنامج السنوات المتوسطة

( بنا على ٨ –في نهاية العام الدراسي، يجمع المعلمون مستويات اإلنجاز لكل مادة لألربعة معايير )صفر 

 ( تحدد لكل مادة حسب الجدول التالي:٧إلى  ١األداء المتسق للطالب. الدرجة النهائية )

 يتم تقدير الطالب باستخدام المعايير التالية بناًء على مواد مختلفة:
 حدود المرحلة

 الدرجات
 التقدير اللفظي

المفاهيم  معظم همفيُنتج عمالً ذا جودة محدودة جداً. ينقل الكثير من سوء الفهم الكبير أو ينقصه  5-١ 1

ا يستخدم المعرفة أو يعرض التفكير الناقد أو اإلبداعّي. ليس مرناً ونادراً م والسياقات. نادراً ما

 المهارات.

ثير من المفاهيم يُنتج عمالً ذا جودة محدودة. يُعبِّّر عن سوء الفهم أو فجوات كبيرة في فهم الك 6-9 2

تخدام المعرفة عام في اسد أو اإلبداعّي. ليس مرناً بشكل والسياقات. قلّما يعرض التفكير الناق

 وقلّما يُطبِّّق المعرفة والمهاراتوالمهارات، 

ً فهم نقلي مقبولة،ينتج عمال ذا جودة  ١4-١0 3 ً بسيط ا عدم فهم كبير أو ع م السياقات، المفاهيم، للكثير من ا

. ليس طينواإلبداعي البسيمن وقت آلخر. يبدأ في عرض بعض التفكير الناقد  فجوات في الفهم

مواقف الصفية . و يحتاج للمساعدة في الوالمهاراتاألحيان في استخدام المعرفة  مرناً في معظم

 المألوفة

ليلة من عدم الفهم يُنتج عمالً جيّداً. ينقل فهماً بسيطاً لُمعظم المفاهيم والسياقات مع حاالت ق ١٨-١5 4

ً  ناقداً والفجوات البسيطة. يعرض في ُمعظم األحيان تفكيراً  ستخدم المعرفة . يبسيطين وإبداعيَا

في المواقف  والمهارات مع بعض المرونة في المواقف الصفيّة المألوفة، لكنّه يحتاج للمساعدة

 غير المألوفة

ً  ينقل .عام بشكل عالية جودة ذا عمالً  يُنتج ١9-23 5 ً  فهما التفكير الناقد  يعرض.والسياقات للمفاهيم سليما

 ً قي أحيانا الصفيّة والواقعيّة  . يستخدم المعرفة والمهارات في المواقفواإلبداعّي، بمستوى من الرُّ

 المساعدة. واقف الواقعيّة  غير المألوفة معالمألوفة، وفي بعض الم

للمفاهيم والسياقات.  يُنتج عمالً ذا جودة عالية، وعمالً ُمبتكراً من حيٍن آلخر. ينقل فهماً كبيراً  24-2٧ 6

قي في ُمعظم األحيان. يستخدميعرض التفكير الناقد واإلبداعّي،  المعرفة  بمستوى من الرُّ

 عظم األحيان. مُ والمهارات في المواقف الصفيّة والواقعيّة المألوفة وغير المألوفة، بمفرده في 

مالً ودقيقاً للمفاهيم يُنتج عمالً ذا جودة عالية، وعمالً ُمبتكراً في ُمعظم األحيان. ينقل فهماً شا 32-2٨ 7

المهارات في ُمعظم اً راقيّاً باستمرار. ينقل المعرفة ويعرض تفكيراً ناقداً وإبداعيّ  .والسياقات

 الُمعقّدة. األحيان باستقالليّة وحنكة في مجموعة ُمتنّوعة من المواقف الصفيّة والواقعيّة
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 والمتوسطةاالبتدائية  سنواتالغرض من التقييمات في برامج ال

 لمتعلمينا، كما تساعده على فهم قدرات الطالبعميق عن  تحليللمعلم بالغرض من التقييمات هو تزويد ا

التالية مع المكونات  ماشىن يت، يجب أاالً فعٌ لكي نعتبر أي تقييم تقييماً التعليمية طبقا لذلك . ممارساتهم  يلوتعد

 .ختاميةالالتكوينية و التقييمات كل من والتي تنطبق على

A. وت: تحدث في مواقف حقيقية، فعال ً  .معّرفة قيس أهدافا

B. كال  م.مهاراتهللمفاهيم و مض معرفتهم وفهمهلعر تزود الطالب بنطاق واسع من الفرص :ادلع

 ن يتعلما من التجربة.من المعلم والطالب يجب عليهما أ

C. عطي لكي ت ؛شارك مع الطالب مسبقاتُ ؛ لكي يفهمها الطالب. لمعايير بوضوح: تبين اواضح

 .واألداءاللمنتج جودة 

D. الزمنعبر : تزود بنطاق واسع من المعلومات جمعتملشا. 

 قدراتهم بل تسمح للمعلم بأن: صة ليظهروا ليست فقط تعطي الطالب فرالتقييمات الفعالة 

 بفعالية. التعليمية تأمل العمليةيم ويستخد 

 ط استجابة الحتياجات الطالب.يخط 

 وتعديلها ممارساته التعليميةفي  دلة للتأمليجمع ا. 

  تقدمه. مدى فحصلعمل الطالب تآزرياً يراجع 
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 :المتوسطةفي برامج السنوات االبتدائية وستراتيجيات التقييم ا

الستراتيجيات على تعلم الطالب. ا ليوثقوا شواهد وأدلة ؛اتيجيات التقييممن استر ايستخدم المعلمون عدد

هذه العملية. يعتمد  خالل المنتج الناتجيضا قيم فقط عملية التقصي ولكن أالمختارة لتقييم تعلم الطالب قد ال ت

    للحصول على رأي متوازن عن الطالب. ؛دة لجمع بياناتالمعلمون على استراتيجيات تقييم متعد

استراتيجية 

 التقييم 

 الوصف

صورة ب وبشكل منتظم. ياُلحظون بصورة كلّيّة تشمل جميع طالب الصف أالحظ الطالب يُ  المالحظة

 ارات.والمه مهمة وضرورية عند تقييم المواقفعتبر المالحظة تُ  . )طالب واحد(فردية 

: مثل ال، كون على عدة أشكاالستجابة  قد ت استجابة طبيعية. ب أن يعطواطلب من الطاليُ  المفتوحة ماالمه

 و حل لمشكلة، أرسم توضيحيأو  ،مقال تقديم عرض، أو

في  همهمفالمكتسبة، ويظهروا  بإبداع المهارات ايعرضون تقييمات األداء تسمح للطالب أ داء تقييم األ

 واقعية. حياتية سياقات

تؤدي  ، ونشاطات مهمةعبارات شخصية مكتوبة بانتظام من قبل الطالب عن قضايا رئيسية مدونات العمل

 عية.المجتمالمشاريع الشخصية ولمفاهيم. هذه االستراتيجية تستخدم في فهمهم ل ثراءإلى إ

التقييم الذاتي 

 للطالب 

 ستخدم.لتقييم التطور مقابل كل معيار م ؛وا في تعلمهميُعطى الطالب فرصة لكي يتأمل

معيار.  ن يوضحوا تفكيرهم وفهمهم الخاص بكلباستطاعة الطالب الذين يقيمون أقرانهم أ قران تقييم األ

 قدمة له. الراجعة الم لتعلم من التغذيةقبل صديقه ايستطيع الطالب الذي يتم تقييمه من 

 لفحص الفهم.  ختبارات دوريةا االختبارات 

 

 دوات التقييم: أ

 تقييم ولتصنيف  مجموعة معايير :أو معايير برنامج الّسنوات المتوّسطة  محكات مستوى األداء

ت ييم سماللشخص المسؤول عن التق ب في جميع المجاالت. يُعطي وصف مستويات األداءالطال

ً ل على أكيف يصنف العم، وعمال الطالبلبحث عنها في أأوعالمات ل . يمكن ساس مقياس معد مسبقا

 الطالب والمعلم.  من قبل كّل من رطو  ن تُ للمحكات أ

 واقف، أو عناصرمالطالب )معلومات، بيانات،  م عليهاقي  قائمة من المعايير التي سيُ التدقيق: لوائح 

 ن تكون متواجدة(.يجب ا

 :ر. بشكل خل طالب آعماأ لكيفية الحكم على لطالب التي تستخدم كنماذجل ااعمأعينات من  نماذج

لنماذج اع راجَ ن تُ يجب أ. في محكات مستوى األداءنجاز دقيق واحد لكل مستوى إعام هناك مؤشر 

 غييرات.طَور باستمرار حسب التّ وتُ  ،من قبل المعلمين

 كتوبة مستندة على ت قصيرة مهي مالحظا سجالت مالحظة الطالب :سجالت مالحظة الطالب

الحقاً.  تحليلها احصة ومطَولة يمكنمالحظات فتكون مرّكزة، و "قصص التعلم"مالحظات الطالب . 
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 م حسب نظام معين.نظّ جمع وتُ ن تُ هذه السجالت يجب أ

 :لتوجه بالنتائجا

لوضع أهداف  ذكية. هدافتحديد نواحي التحسين ومن ثم وضع أل ت دوراً مهما في مساعدة الفرقتلعب البيانا

 هداف المعايير التالية:يجب أن توافق هذه األ ذكية

 محددة -

 قابلة للقياس -

 لتحقيققابلة ل -

 بالنتائج موجهة -

 محددة بمدة زمنية -

 

 يجابياً على تعلم الطالب.بسيطة للتأثير إ لتعلم المهني باتباع دورة تقٍص ا فرق قومت

 البيانات.أدوات جمع : يخططون للتقييمات وخطط 

 عت ما سبق تخطيطه : تطبيقعملا  .في مرحلة التخطيط، وجمع بيانات باستخدام أدوات ُوضِّ

 زمة علىالال عمل التغييرات،ولثغرات، التأمل بممارساتهملتحديد ا : دراسة البيانات معادرسا 

 الخطة.

 ج إلعادة تحتاربما  بناء على تحليل البيانات. ضرورية التغييرات ال : مراجعة الخطة وعملفعلا

 من "اعمل" االدورة بدءً 

الهدف بة طهذه الدورة مرتب سنة،طويلة مدتها  ل دورة تقّصٍ ن يمر خاليجب على كل فريق تعلم مهني أ

 الذكي بينما يتم المرور بدورة قصيرة في كل وحدة تعليمية.

 : معايير التقارير

 لكترونياً.والتواصل إ دخالاإل .1

 .ةلتكون عملي كافية أيضا مختصرةالطالب لالستفادة ولكن  داءإعطاء معلومات كافية عن أ .2

ل صف المرحلية لك توقعاتوال ،وتوقعات مدارس الظهران مع معاييرمقارنة داء الطالب أ تعكس .3

 .دراسي

 فس الصفحة.والفئات باللغتين العربية واإلنجليزية على ن عرض كل التعليمات .4

 . لّم تائج اإلنجازات ومهارات أساليب التّععلومات على نفس الصفحة: ننوعين من الم تحتوي .5

     االبتدائية:  السنواتتقارير برنامج 

تحتوي على عالمات ونتائج اإلنجاز على أساس  سنة،تصدر مدارس الظهران تقارير مدرسية في كل ربع 

ال مادة توصل أداء الطالب الكامل إلى أهله في مج حروف. على  مرتكزةتائج مجهود ون ٧لى إ ١مقياس من 
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. يُرسل والمهارات التي تم تعليمها خالل مدة التقرير المعاييري التقارير المدرسية على بحث. تحتوالو وحدة أ

 داء الطالب خالل فصل دراسي كامل.تقرير مشابه مجموع به أيضا في نهاية كل فصل أ لألهالي

 المتوسطة: والتوثيق في برنامج السنواتالتقارير 

  التفاصيل التالية عن تحصيل الطالب: نجد نامج السنوات المتوسطةفي بطاقة تقرير بر

 المرحلة المتوسطة لهذا الصف ومعايير برنامجهداف تعكس أداء الطالب في أ. 

 والفئات باللغتين العربية واإلنجليزية على نفس الصفحة. عرض كل التعليمات 

 لّم ومهارات أساليب التّع علومات على نفس الصفحة: نتائج اإلنجازاتتحتوي نوعين من الم. 

  :توحيد القياس

نشاء بيئة ف إ؛ بهدفهم مشترك للمعيار المستخدم لتقييم عمل الطالب تخذ لضمانن تُ هو خطوة مهمة يجب أ     

 تحوي الدقة والثقة. 

 : توحيد القياس الهدف من.أ

 مهم لألسباب التالية: ن توحيد القياسؤمن في مدارس الظهران بانحن ن

 خالص المهني لكل المعنيين من خالل نقاش منظم.على االحترام واإل التأكيد 

 نجاز.إلايير( ومستويات التوقعات الخاصة باألداء والهدف التعليمي )المعاثراء فهم إ 

 الثقة بين الطالب والتربويين. ومفتوح التواصل ال زيادة 

 راء مختلفة للمشاركة واالستماع.منح فرص لطرح آ 

 -للطالب اإلنجازومستويات  مناقشات على األدلةالفي يز تركال الحفاظ على. 

 -ة، فعَالة، ويمكن داء والعالمات المعطاة عادلة، متسقن التغذية الراجعة لأللتأكيد على أا

 .الدفاع عنها

 - ند وضع عالمات التقييمات.عالتأكيد على الموضوعية 

 - المحيطة طأ بشري كنتيجة النحياز غير مقصود أو البيئةخالتحكم في أي  . 

 :  لتوحيد القياس اتفاقيات أساسية  ب. 

  صف:المرحلية لكل توقعات الاالتفاق على 

I. وتوقعات األداء المعايير 

II.  ن يكون دقيقتقييم يجب أال ً  ا

 رشادية:االتفاق على القواعد اإل 

I. ن توضح قبل يوم االختبار.المعايير المرتبطة بالتقييم يجب أ 

II. ن دقيقة.ال يتجاوز ثمانيب ألزمن االختبار يجعلى الحد األ 

 قبل البدء في تقييم عمل الطالب:ن تُعرف القواعد واالتفاقات المسبقة يجب أ 

I. الدرجات. توزيع على االتفاق 
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II. تقان المعاييراالتفاق على مقياس إ. 

III. جب ان تكون العملية نشيطة وُمسهمةي. 

IV. المشاركين احترام. 

 س:توحيد القيا عملية  ج.

 قبل: 

o  إعداد نموذج اإلجابةعياً وجما التقييموضع. 
o  عمل الطالب.  منعمل عدة نسخ 
o هومصادرالطالب عمل ل وضع مساحة. 
o تحديد قائد لتسهيل العملية . 
o متوسط، وعالي ن من ثالث مستويات للطالب، منخفض،ن عينتييحّضر المعلمو. 

 

 أثناء: 

o  التصحيح المحجوب. –يصحح كل معلم عمل نفس الطالب فرديا 

o  واالختالف في التقييم لفهم التشابه و كل سؤاليناقش المعلمون كل قسم أوراق األحينما تصحح. 

o يناقش المعلمون األسئلة أو األقسام التي اختلفوا عليها. 

o ر بقد ويحاولون الحد من االختالفات ،يقارن المعلمون وصف المعايير باستجابة الطالب

 .المستطاع

 : وحيد القياسلتد. الجدول الزمني 

 :حيد القياسيُجرى تو

 قبل إرجاع  كل تقييم للطالب . -

 م المهني لكل مجموعة مادة.خالل اجتماعات فرق التعل -

  .الختاميةيمات التكوينية والتقييمات قوالتناوب شهرياً بين الت -

 

 :(12 – 11األمريكي )الصفوف الدبلوم ب. 

 هًماف إعطائهم أجل من األهالي مع مسلتمر تواصلل على المحافظة إلى األهلية الظهران مدارس تهدف .1

 مسلللللتمرة قاريرت – التقارير أنظمة من نوعْين المدارس تقدمالغرض  ولهذا. أبنائهم تقدم عن واضلللللًحا

 .الفصل نهاية في تصدر وتقارير

 تكمن قيمته .الطالب أداء حول مستمرة راجعة تغذية إعطاء هو ةالمستمر التقارير نظام من لهدفا .2

 تسجيل ينالمعلم على يجب هالي،واأل والطالب المعلمين من كل تومبادرا تخطيط على تأثيره في

 هذه .بالمدارس الخاص البورسكول نظام باستخدام ، وفصل، وسنةربع كل لكترونياإ الدرجات

 سجل . دراسية وحدة لكل المعلم قبل من المحددة الختامية التقييمات درجات على مبنية المعلومات
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 المدراء، األكاديمي، المدرب الطالبي، المرشد الطالب، عليه طلعي نأ يمكن لكترونياإل الدرجات

 . وقت أي في  والمهني األكاديمي للتطوير المدرسة ومستشار

 عن ؤولينمس هلاأل يعتبر. اإللكتروني بالبريد لألهالي التقارير ترسل دراسي فصل كل نهاية في .3

 .المدرسة موقع خالل من مباشر بشكل همبنائأ تقدم متابعة

 ماتالتقيي نتائج من دراسي فصل لكل أدنى كحد عالمات ثالث يحتوي نأ يجب دراسي منهاج لك .4

 .(للمادة نهائي اختبار هناك كان إذا) النهائي االختبار ذلك في بما الختامية

5.  

 كمكونات للعالمة النهائية: العناصر التي تُشمل او تُستبعد

كل  مل خطةتن تشيجب أ في العالمة النهائية. و مستثناةولة أييمات وتعتبر إما مشمسيتم الحكم على بعض التق

ن هذه واحد م للطالب طىن يُعيجب أ . على األقل في كل فصل دراسي تقييمات ختامية ةثالث مادة على

ر )من مقر ف فصل دراسي(. يجب أن يُحدد وزن كل تقييم ختاميقل في كل ربع )منتصالتقييمات على األ

لكتروني مع لعالمات اإلا في سجل وستسجل بالنسبة المئوية التقييماتستُعطى نتيجة . ويُعلن للطالب (١00

. العمل المنجز سبوعيين من التقييمخالل ألكترونياً إعلى الدرجات االطالع هل طالب واألأوزانها. يمكن لل

 .النهائية و العالمةاف المعلم فقط سيُحسب في الدرجة اشرداخل الصف الدراسي تحت إ

 

 نهاية الفصل الدراسي: م ووزن اختبارتصمي

ر نهاية ال يتطلب البعض اآلخر. يجب أن يكون وزن اختبانهاية الفصل و تتطلب بعض المناهج اختبارات

. األكاديميين خذ القرار بشأن الوزن كتابياً بين المعلمين والمدربينسيُت ،%20و %0لكل منهج بين  الفصل

ي. قد تقرر للصف الدراس سوف تعطى في نفس الترتيب فإنهايز التنفيذ عندما تدخل االختبارات النهائية ح

يكون  نة أحسب الجدول المدرسي المعتاد أو أن تقرر المدرس النهائية راتن تعطي كل االختباالمدرسة أ

التي  لمناهجيام قد تكون مناسبة حسب عدد اقل من خمسة أالختبارات، و في هذه الحالة فإن أخالل فترة ا

 .اختبارات نهاية الفصل تتطلب

 :راء اختبار نهاية الفصلبادئ إرشادية التخاذ قرار بشأن إجم

يجب أن ال يتضللمنا تقييًما في نهاية الفصللل. لكن االختبارات التي  – اللغة العربية واللغة اإلنجليزية .1

 وذلك من خالل مهام تقويم ،المهارات تطوير تعطى خالل الفصللللللل الدراسللللللي يجب أن تركز على

ا تقويًما للقدرة على اسلللتخدام دائية تصلللمم جيدًاأ لمفردات ا. كما يجب أن تتضلللمن االختبارات أيضلللً

لنقدي(. ا –االستداللي  –وثالثة أنواع من الفهم )المباشر عليها، واختبارات لسرعة القراءة،  المتفق

ا من الطالب أن يحللوا كما يجب أن ا كتابية وأن يكتبوا مقالة  تتطلب أيضلللً سلللتخدام تبيّن انصلللوصلللً

 وتدور حول األفهام الثابتة التي تم تعليمها في الصف. ، مهارات التفكير العليا

فإذا قد يكون وقد ال يكون هناك تقييم في هذه المادة في نهاية الفصلللللل الدراسلللللي.  – التربية الدينية .2

وعلى بيقها، ، وتط، فإنه يجب أن يركز على المهارات العمليةقررت المدارس أن يكون هناك تقييم
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يًما للقدرة صللللّمم جيدًا. كما يجب أن تتضللللمن تقيوذلك من خالل مهمة أدائية ت ،المعرفة ذات المعنى

 على استخدام المفردات المتفق عليها.

قد يكون وقد ال يكون هناك تقييم في هذه المادة في نهاية الفصلل الدراسلي.  – الدراساات االجتماعية .3

لمعرفة وعلى ايجب أن يركز على مهارات العملية،  ، فإنهاك تقييمفإذا قررت المدارس أن يكون هن

يًما ا تقيحدات. كما يجب أن تتضلللللمن أيضلللللً ذات المعنى المرتبطة باألفهام الثابتة المسلللللتهدفة في الو

 للقدرة على استخدام المفردات المتفق عليها.

فإذا قررت لفصلللللللل الدراسللللللي. د يكون وقد ال يكون هناك تقييم في هذه المادة في نهاية اق – العلوم .4

، فلللإنللله يجلللب أن يركز على تطبيق المعرفلللة والمهلللارات في الملللدارس أن يكون هنلللاك تقييم

ا تقيمواقف/مشللكالت حق المتفق  يًما للقدرة على اسللتخدام المفرداتيقية. كما يجب أن يتضللمن أيضللً

 عليها.

 ،ق المعرفةبحيث يركز على تطبيفي نهاية الفصل  يجب أن يكون هناك تقييم لهذه المادة – الرياضيات .5

ا تقيواإلجراءات لحل مسللللائل وا فردات يًما للقدرة على اسللللتخدام المقعية. كما يجب أن تتضللللمن أيضللللً

 المتفق عليها. 

 جب أال تتضمن تقييًما في نهاية الفصل.ي –، التربية الصحية، التربية البدنية، التربية الفنيةالحاسب .6

 

 كل مادة:كيف تُعطى الدرجات النهائية ل

كل فاق على وزن بشأن وحدات كل منهج واالت المعلمونيقرر المدربون األكاديميون وقبل بدء السنة الدراسية 

( تواجدهفي حال )لى وزن التقييم النهائي ضافة إباإل الوحدات الدراسية تقييماتن لكل اوز. مجموع األتقييم

 %90ن يساوي يجب أ

 جب اتخاذ التسلسل التالي من الخطوات:ي منهاج معينداء كل طالب في لعرض أ

a) الفصل )إن وجد( وتقييم نهايةوحدة  الوزن النسبي لكل تحديد. 

b) ات الختاميةتقييمالكل  التي حصل عليها فيالطالب  جمع عالمات. 

c)  إلىفة باإلضا( 90باألعلى )من  جموع للفقرة ب،( هي الم١00العالمة النهائية للمادة )من 

 .والواجب المنزليشاط الصفي للن ١0مجموع نقاط من 

  

 (:12لى إ 10برنامج المقررات للصفوف ) -ج

لنظام الذي تم وصفه أعاله لطالب ل مشابهةتأتي خطة إعطاء عالمات للطالب الملتحقين ببرنامج المقررات 

وافقة . ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الخطة متالدبلوم األمريكي  برنامج رس الظهران األهلية الملتحقين بمدا

مع مواصفات وزارة التربية والتعليم ومع أي تغييرات يتم اإلعالن عنها. من هنا، ستَُحد د سياسة المدارس من 

خالل ما يستجدّ من توجيهات في سياسة الوزارة بهذا الخصوص. وستقوم المدارس بإعالم السياسات 

 .من تعديالتالصادرة من وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص وما يطرأ عليها 
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 ألهالي و الطالب يحدث عن طريق:بالغ اإ

  األهل / الطالب، المعلمبقيادة  الطالب، /االجتماعات: المعَلم 

 برنامج السنوات المتوسطة: تقرير التقدم في منتصف الفصل الدراسي 

 ( مقررا١2-١0الصفوف )( ،دبلوما: ١2-١١ت )لكتروني )بورسكول(جل الدرجات إس 

 صل الدراسيتقارير نهاية الف 

 تقارير نهاية العام الدراسي 

 

 اجتماعات المعلم / األهل 

ام دراسي. تُناقش ، تُعقد مرتين في كل عوالمعلم لإلبالغبين األهل  جلسة رسميةعتبر اجتماعات األهالي ت

ة لتحسين نماذج من عمل الطالب. يُسجل فيها أي خط وتُشارك فيها ،فيها معلومات حول تقدم الطالب

 لم أو األهل.. في حال الحاجة يتم تنسيق اجتماعات للمتابعة من قِّبل المعالمعلم واألهلين الطالب ب

 اجتماعات بقيادة الطالب في برنامج السنوات االبتدائية 

ناقش الطالب . الطالب معنيون باختيار ما يتم مشاركته مع األهل. يواألهلجتماعات بين الطالب اذه ه

رون على الصف خالل . يُلقي األهالي التحية على المعلم ثم يمالوريا الدوليةالمكونات الخمس لبرنامج البك

 االجتماع.

 الطالب /المعَلم  اجتماعات 

غير رسمي في الفصل خالل الحصص. الغرض من هذه عقد هذه االجتماعات بشكل رسمي وتُ 

 االجتماعات هو إعطاء تغذية راجعة محددة للطالب بناًء على احتياجاتهم.

 في اجتماعات المعلم / األهالي المتعلمف دور مل 

 ات المتوسطة. يُمدناوالسنولرحلة الطالب خالل برنامج السنوات االبتدائية  مكمالً  اجزءً  المتعلممثل ملف يُ 

 .اعتتم مشاركته مع األهل خالل االجتموالذي خاص به له ملف  بسجل إلنجاز الطالب. كل طالب

 غياب الطالب عن تقييمات ختامية. 2
 ختاميةاراتهم الحريصين ومتواجدين في جميع اختب وأن يكونوا ،ن يتحلوا بالمسؤوليةأوقع من جميع طالبنا نت

يجب أن  مة النهائيةدرج في العالالتقييمات التي ستُ ن كل سفل. بما أماعدا في الحاالت الحرجة المدرجة في األ

 نة. في بداية كل سصفلكل  تاميخن يحضروا كل تقييم أعلى الطالب يجب نه فإ ؛تُجرى داخل الصف

طالب الذين جل الأمن  العادي،خارج وقت المدرسة  االستكمال،دراسية سيُعلن المدير عن جدول الختبارات 

 .؛ لكي يكملوا متطلبات التقييم ختاميةتخلفوا عن التقييمات ال
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 هذه الفرص ستمنح حسب القيود التالية:

a)  ٍبرنامج والمتوسطة، االبتدائية، وسنوات الب برامج مع طال  متساوٍ تُطبق هذه السياسة بشكل

 .المقررات ونظام  ،الدبلوم االمريكي

b) وسيُعطى  ،صليعوبة مقارنةً بالتقييم األكون على نفس المستوى من الصاختبارات االستكمال ست

 .المدة الزمنيةفي نفس 

c) بل قيعه من قل عن توومسؤو ،ستكمالختبار االالطالب الغائب مسؤول عن إكمال استمارة ا

 مرحلته الدراسية. ة/ه لمراقبواعطائ ،والديه

d) لن يُسمح له و ،استكمالجراء اختبار سباب التالية فله الحق في إعندما يتغيب الطالب/ة ألحد األ

 فيما عدا ذلك.

e) :الغياب لألسباب التالية فقط يُعتبر بعذر مقبول 

f) إلنجليزية لغير سي سات ،اختبار اللغة ا، مثل : اختبار التقييم المدرجل اختبار رسميالغياب من أ

ارس الظهران دمو أي اختبار معتمد في التحصيلي ، أاختبار  الناطقين بها توفل، اختبار القدرات،

ى سياسة لظر إو مناسبة موافق عليها من قبل المدرسة )انالغياب من أجل مسابقة أاألهلية ، 

الثة أيام قبل ثة على األقل /المراقب ة/الطالبخبر في حال أ ، في المناسبات الخارجية( االشتراك

بارات ولكن خالل فترة االخت ،و المناسبةالوقت المحدد مع إحضار إثبات رسمي لالختبار أ

 لى الوقت.عألنه متوقع من الطالب حضور االختبار النهائي  ؛عذارال تقبل أي من األالنهائية 

g) في تقرير رسمي من قبل اكون مؤكدوي ،و مرض حدث في المدرسةب في حالة حادث أالغيا 

ممرض فإن تقرير ال ممرضة المدرسة ليوم واحد فقط. في حال استمر الغياب ألكثر من يوم 

 ن يُرفق بتقرير طبي خارجي.يجب أ

h)  من الشرطة. افي نفس اليوم ويكون مؤكدأو مرض الغياب في حالة حادث سيارة 

i) لعودة يام عمل( من اأ ةسبوع واحد )خمسخالل أ اطبي اياب الذي أحضر له الطالب تقريرالغ

 للمدارس.

j) يام عمل بسبب وفاة في العائلةلى خمسة أالغياب من ثالثة إ. 

k) موعد لو أي جهة حكومية ق رسمية تتطلب من الطالب الذهاب إلى محكمة أالغياب مؤكد بأورا

 رسمي معين والذي يستلزم الغياب عن المدرسة.

l) من غير  هعاله، فإنستكمال لسبب غير مذكور في القائمة أاختبار االالطالب في  تغيب حال في

في فر صفي هذه الحالة سيُعطى  لنظر عن السبب.بغض ا المسموح له إجراء اختبار االستكمال

 .هذا التقييم 

m) ي حال ما فرصة واحدة مجدولة الختبارات االستكمال يمكن أن تستخدم ألكثر من تقييم ختامي ف

  . ختامي وفيه أكثر من تقييم كامال اإذا غاب الطالب يوم

n) الت التالية:نه يُسمح له بدخول االختبار في الحافإ ستكمالختبار االفي حال تأخر الطالب عن ا 

o) القاعة. خرين الذين يجرون نفس االختبار فيعدم مغادرة الطالب اآل 

p)  ادر في نفس ما يغطول من المدة المحددة مسبقاً، وإناً أن يقضي وقتأال يُسمح للطالب المتأخر

 الوقت المسجل سابقاً لالختبار. 
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q) اب،الغيفي الحضور واالنصراف والمواظبة التي تشمل ) االطالب الذي يمتلك سجالً ممتاز 

واحدة في  مرةل( قد يعامل معاملة خاصة للمواعيد خالل الدوام واالستئذانالتأخير عن الحصص، 

الت من . تحفظ السجار الستة المذكورةعذالسنة في حال غياب طارئ موثق، من خارج قائمة األ

 الطالب وكامل المدرسة عليها. طالعإلقبل المدراء 

r)   .ًعدم العلم بهذه القواعد ال يعتبر عذراً مقبوال 

 والرسوب النجاح. 3
A. :برنامج السنوات االبتدائية 

 التحصيل المتدني األكاديمي الرجاء مراجعة سياسة 

B. رنامج السنوات المتوسطةب:  

نامج السنوات . طالب بر ٧ – 1التقرير النهائي لبرنامج السنوات المتوسطة مقسمة من الدرجات في 

 المتوسطة يمكن أال يستمروا في المدارس في الحاالت التالية:

 أو أقل في أي مادة في نهاية العام 2لحصول على ا 

  مختلفة اد في أي مادتين لعامين متتاليين. يمكن أن تكون نفس المواد أو مو 3الحصول على

 في نهاية السنة الثانية

 د أو ن. يمكن أن تكون نفس المواعلى مدار عامي و أكثرفي أربع مواد أ 4 الحصول على

 مواد مختلفة في نهاية السنة الثانية

 

C.  11 – 12( ( و الدبلوم األمريكي10 -12(المقررات( 

ي طالب ن أم ال يقبل.المقرراتفي نظام  %50في نظام الدبلوما،  %60قل عالمة اجتياز في أي مادة هي أ

ساس ى أفشل في تجاوز مادة ما أن يُعاد له االختبار في مدرسة أخرى ثم يعود إلى مدارس الظهران عل

 نتيجة هذا االختبار.

و أستطيع المعلم يقل في أي تقييم ختامي و أأ %٧0على  في شعبة مامن الطالب  %20في حال حصول 

دليل على أن  ثباتمن بعد إ إلعادة التقييمالموافقة على خطة عمل مكتوبة  و عدم اختيار(المشرف اختيار )أ

 تي:يم بدون اآلييمها. كقاعدة عامة ال يُجرى أي إعادة تقيجراءات لتعلَم المادة المطلوب تقالطالب اتخذ إ

 خطة العمل. ىصلي وعلمر على التقييم األوقيع ولي األت -

 لم. و بمساعدة المعة العمل سواء معتمداً على نفسه أطخ أكملن الطالب دليل مكتوب واضح على أ -
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اقي واختياري لب%70في حال تقرر إعادة التقييم فإنه يكون إلزامي للطالب الحاصلين على أقل من   

حسب عالمة تُ ب، وفي هذه الحالة تُلغى عالمة التقييم األصلي وتحسب عالمة إعادة التقييم .على أن الطال

  . من عالمة االختبار األصلي إن كانت أقلاإلعادة و

D. فقط (12-11 سنواتمريكي )البرنامج الدبلوم األ 

 عادةإليُعطى الطالب فرصة  ولألكثر في مادة ما في الفصل الدراسي او أأ %60ذا لم يحصل الطالب على إ

تُلغى كل  ،حالةل الدراسي الثاني. في هذه الولين من الفصقييم في كل وحدات المادة خالل األسبوعين األالت

دة التقييم عامن إ المكتسبة بالدرجةوتستبدل  ،ولاصل عليها خالل الفصل الدراسي األالعالمات الدراسية الح

 %١0ن ن يمثالفي اللذيوالنشاط الص ،لى ذلك عالمات الواجب المنزليف إيضا .العالمةمن  %90وهذا يشكل 

 صلية.األ المستوى من صعوبة االختبارات كون على نفسن تإعادة التقييم يجب أ اتاختبار من العالمة، جميع

ة اسة نفس المادن يواصل درادة تقييم مادة الفصل الدراسي األول، فقد ال يسمح له أعالطالب إفي حال لم يتجاوز 

 لها. الفصل األول متطلب سابق مادةكانت  خالل الفصل الدراسي الثاني إذا

إما خالل لتقييم ا إلعادةفقد يُعطى للطالب الفرصة  فصل الدراسي الثاني،تجاوزها في الما المادة التي لم يتم أ

تخذ هذا القرار ة الجديدة. يُ و خالل فترة االستعداد قبل بدء السنة الدراسيأسبوعين من نهاية الفصل الدراسي أ

كل العالمات  لغىتُ  دة التقييم بعد الفصل الدراسي األول،عاوكما في إ الحالةدارة المدرسة فقط. في هذه من إ

بذلك وعادة التقييم، إوتُستبدل بالعالمة المكتسبة في  ،الدراسية المكتسبة لهذه المادة خالل الفصل الدراسي الثاني

ن يمثالن ذيفي اللوالنشاط الص ،لى ذلك العالمات المكتسبة من الواجب المنزليمن العالمة يُضاف إ %90تمثل 

لمتاح الوقت وخالل نفس ا يكون على نفس المستوى من الصعوبة،قييم سعادة تمن العالمة، كل اختبار إ ١0%

 .صليبالنسبة لالختبار األ

لتقييم ادة اعيضا في إولم ينجح أ كثر ) لكل فصل دراسي ( ،أ مادة أو ١١ ز طالب من الصففي حال لم يجت

ز يجت لطالب الذي لما والذين هم على وشك التخرج، ١2الصف ما طالب ن يُنقل إلى مدرسة أخرى. أفيجب أ

طالب الدفعة  المادة مععادة كان الطالب يستطيع إ ذاإمادة ما فإن هذه الحالة تُدرس من قبل لجنة خاصة تقرر 

 خرى.نقل إلى مدرسة أن يُ القادمة أو أ

 بالغ عن سلوك الطالب وعاداته الدراسيةاإل. 4
لورقة مزودة مكتوبة على نفس اللطالب  دات العملوعا ،وسلوكيات ،نجازاتهل إلى األل التقارير المرسلة إتشم

ادات عمل . يُجهز تقرير سلوك وعا نفس األهمية لألهاليهمادة معينة للتأكيد على إعطائبصالت واضحة لكل 

رير على بشكل منفصل. يشمل التقمالحظته في كل مادة  ما تمساس الطالب من قبل كل معلم بشكل فردي على أ

 المواظبةو ،المواظبة في حضور الصف ة: الواجب المنزلي، السلوك، المشاركة، الحضور،الفقرات التاليقل األ

يجاباً إا سلباً أو مّ إوالسلوكيات التي تؤثر  ،بالعادات له عالقة بذلك لتعريف الوالدين وكل ما ،عمالفي تسليم األ

 .في هذا الصف بإنجازاته
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كمل مباشرةً وذلك سيُ ساسي في نواحٍ محددة، بالتقرير األ ة والتي ستكون مرفقةهناك عدد من التقارير المكّمل

 ي ستُكمل منوالت ،بواسطة المعلمين المعنيين. هذه التقارير تحتوي على معلومات عن الصحة واللياقة البدنية

التي  جمعياتتضاف في المستقبل. سيتم تبليغ األهالي عن الخرى قد وعن أنشطة أ ،قبل مدرسي التربية البدنية

 هم.بناؤليها أم إانض

 هالي عن الطالب ذوي االحتياجات الخاصةتبليغ األ. 5
اصة الدمج الخ يتم منح الدعم الخاص ووسائل المساعدة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة حسب سياسة

 هلية. بمدارس الظهران األ

 

 

 المصادر المستخدمة في تطوير هذه السياسة. 6
 (20١4نظمة البكلوريا العالمية.مبادئ الى الممارسة )مبرنامج المرحلة المتوسطة: من ال-

 (20١4ة االبتدائية )منظمة البكلوريا العالمية,تفعيل برنامج المرحل-


