
  

  

  

 

     

      كما ھي ٢٥ترصد الدرجة من   ٢٥  القرآن الكریم
ً إلى  ١٥ترصد الدرجة من   ٢٥  التفسیر       ٢٥ویحولھا النظام آلیا
ً  ٣٠ترصد الدرجة من   ٥٠  التوحید       ٥٠ویحولھا النظام آلیا
ً  ٣٠ترصد الدرجة من   ٥٠  الفقھ       ٥٠ویحولھا النظام آلیا

ً  ٣٠ترصد الدرجة من   ٥٠  الحدیث       ٥٠ویحولھا النظام آلیا
ً  ٣٠ترصد الدرجة من   ٥٠  لغتي الخالدة     ٣٠اختبار موحد لجمیع الوحدات من   ٥٠ویحولھا النظام آلیا

ً ویحولھا النظام  ٣٠ترصد الدرجة من   ٥٠  الدراسات االجتماعیة       ٥٠آلیا
ً  ٣٠ترصد الدرجة من   ٥٠  الریاضیات       ٥٠ویحولھا النظام آلیا

ً  ٣٠ترصد الدرجة من   ٥٠  علوم       ٥٠ویحولھا النظام آلیا
ً  ٣٠ترصد الدرجة من   ٥٠  الحاسب اآللي   ٢٠و عملي من  ١٠تحریري من   ٥٠ویحولھا النظام آلیا

  وتدخل في نور ٣٠تجمع من 
 

  
ً  ٣٠من  ترصد الدرجة  ٥٠ انجلیزي  ٢٦تجمع من  ٤و استماع من  ٢٢اختبار تحریري من   ٥٠ویحولھا النظام آلیا

  بعد تطبیق تحویل الدرجة وتدخل في نور 
 ً   وال یقوم شفھیا

   

 
٣٠ ×درجة الطالب في االختبار   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٦ 

 
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 

    

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  درجة وترصد في نظام نور ١٠٠یختبر من   ١٠٠  القرآن
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠  التوحید 

    درجة ١٠٠نور من  وترصد في ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠  الفقھ
تحریري وشفوي وفقا لطبیعة اختبار كل  ١٠٠اختبار تجمیعي من   ١٠٠  اللغة العربیة

  وحدة
  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠  االجتماعیات
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠  الریاضیات

    درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠  الكیمیاء
    درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠  االحیاء
    درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠  الفیزیاء

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  في نظام نور ١٠٠ترصد من   ١٠٠  التربیة البدنیة
 ٤٠عملي  ٦٠  الحاسب اآللي

  تحریري
  ویرصد في نظام نور ٢× ٢٠یختبر تحریري من 

  ویرصد في نظام نور ٢×  ٣٠یختبر عملي من 
  

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠  مھارات البحث
  درجة للعرض والمناقشة  ٣٠درجة لتنفیذ المشروع +  ٧٠  ١٠٠  مھارات تطبیقیة

  درجة  ١٠٠ثم تجمع وترصد في نور من 
  حسب االطار العام لمادة المھارات التطبیقیة اإلصدار الثالث

ً  ٦و استماع من  ٣٨اختبار تحریري من   ١٠٠ انجلیزي   وال یقوم شفھیا
  بعد تحویلھا بالمعادلة  وتدخل في نور ٤٤تجمع من  

 
١٠٠× درجة الطالب في االختبار   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                 ٤٤    

  
  

  



  

  

  

  

  

  

 

  

 

    

  التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلمحسب   درجة وترصد في نظام نور ١٠٠یختبر من   ١٠٠ القرآن الكریم
تحریري وشفوي وفقا لطبیعة اختبار كل  ١٠٠اختبار تجمیعي من   ١٠٠ اللغة العربیة

  وحدة
  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم

    درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠ الفیزیاء
    درجة ١٠٠من  وترصد في نور ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ التفسیر

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ الفقھ
   درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠ الكیمیاء
   درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠ األحیاء

الحاسب اآللي وتقنیة 
 المعلومات

 ٤٠عملي  ٦٠
  تحریري

  في نظام نور ویرصد ٢× ٢٠یختبر تحریري من 
  ویرصد في نظام نور ٢×  ٣٠یختبر عملي من 

  

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  في نظام نور ١٠٠ترصد من   ١٠٠ التربیة البدنیة والصحیة 
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ الریاضیات

ً  ٦من و استماع  ٣٨اختبار تحریري من  ١٠٠ اللغة اإلنجلیزیة   وال یقوم شفھیا
 حسب المعادلة وتدخل في نور ٤٤تجمع من  

 
  

 
١٠٠× درجة الطالب في االختبار   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                 ٤٤    

  درجة للعرض والمناقشة  ٣٠درجة لتنفیذ المشروع +  ٧٠  ١٠٠ ةالمھارات التطبیق
  درجة  ١٠٠ثم تجمع وترصد في نور من 

  حسب االطار العام لمادة المھارات التطبیقیة اإلصدار الثالث

  

  



  

  

  

  

  

 

    

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  نوردرجة وترصد في نظام  ١٠٠یختبر من   ١٠٠ القرآن الكریم
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ األدب العربي

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ الفقھ
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ النحو والصرف

مھارات البحث ومصادر 
 المعلومات 

 ٤٠عملي  ٦٠
  تحریري

  ویرصد في نظام نور ٢× ٢٠یختبر تحریري من 
  ویرصد في نظام نور ٢×  ٣٠یختبر عملي من 

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ التفسیر وأصولھ
 ١٠٠وترصد في نور من   ٢× ٥وشفوي من  ٢×تحریري  ٤٥اختبار من   ١٠٠ القراءة والتواصل اللغوي

  درجة
  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ الدراسات االجتماعیة والوطنیة
الحاسب اآللي وتقنیة 

 المعلومات
 ٤٠عملي  ٦٠

  تحریري
  في نظام نور ویرصد ٢× ٢٠یختبر تحریري من 

  ویرصد في نظام نور ٢×  ٣٠یختبر عملي من 
  

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  في نظام نور ١٠٠ترصد من   ١٠٠ التربیة البدنیة والصحیة 
ً  ٦و استماع من  ٣٨اختبار تحریري من   ١٠٠ اللغة اإلنجلیزیة   وال یقوم شفھیا

 حسب المعادلة وتدخل في نور ٤٤تجمع من  
 

  

١٠٠× درجة الطالب في االختبار   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 ٤٤    

  درجة للعرض والمناقشة  ٣٠درجة لتنفیذ المشروع +  ٧٠  ١٠٠ المھارات التطبیقیة
  درجة  ١٠٠ثم تجمع وترصد في نور من 

المھارات التطبیقیة اإلصدار حسب االطار العام لمادة 
  الثالث

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

    

  مع االلتزام بما ورد في دلیل تقویم المتعلم  درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠  توحید
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠  حدیث 

    تحریري وشفوي وفقا لطبیعة اختبار كل وحدة ١٠٠اختبار تجمیعي من   ١٠٠  اللغة العربیة
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠  الریاضیات

ً  ٦و استماع من  ٣٨اختبار تحریري من   ١٠٠ انجلیزي   وال یقوم شفھیا
 حسب المعادلة وتدخل في نور ٤٤تجمع من  

 
  

 
١٠٠× درجة الطالب في االختبار   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                 ٤٤    

   درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠  الكیمیاء
   درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠  االحیاء
   درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠  الفیزیاء

   درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠  علم أرض
  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  في نظام نور ١٠٠ترصد من   ١٠٠  التربیة البدنیة

 ٤٠عملي  ٦٠  الحاسب
  تحریري

  ویرصد في نظام نور ٢× ٢٠یختبر تحریري من 
  ویرصد في نظام نور ٢×  ٣٠یختبر عملي من 

  

  درجة للعرض والمناقشة  ٣٠درجة لتنفیذ المشروع +  ٧٠  ١٠٠  مھارات تطبیقیة
  درجة  ١٠٠ثم تجمع وترصد في نور من 

  حسب االطار العام لمادة المھارات التطبیقیة اإلصدار الثالث

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

    

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  درجة وترصد في نظام نور ١٠٠یختبر من   ١٠٠ القرآن الكریم
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢ × ٥٠یختبر من   ١٠٠ التوحید

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢ × ٥٠یختبر من   ١٠٠ الفقھ وأصولھ
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢ × ٥٠یختبر من   ١٠٠ الدراسات االجتماعیة والوطنیة

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢ × ٥٠یختبر من   ١٠٠ الحدیث والثقافة اإلسالمیة
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢ × ٥٠یختبر من   ١٠٠ النحو والصرف

 اللغة اإلنجلیزیة

ً  ٦و استماع من  ٣٨اختبار تحریري من   ١٠٠   وال یقوم شفھیا
 حسب المعادلة وتدخل في نور ٤٤تجمع من  

 
  

 
١٠٠ ×درجة الطالب في االختبار   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                 ٤٤    

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢ × ٥٠یختبر من   ١٠٠ البالغة والنقد

 ١٠٠وترصد في نور من   ٢× ٥وشفوي من  ٢×تحریري  ٤٥اختبار من   ١٠٠ القراءة والتواصل اللغوي
  درجة

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  في نظام نور ١٠٠ترصد من   ١٠٠ التربیة البدنیة والصحیة 
الحاسب اآللي وتقنیة 

 المعلومات
 ٤٠عملي  ٦٠

  تحریري
  ویرصد في نظام نور ٢× ٢٠یختبر تحریري من 

  ویرصد في نظام نور ٢ × ٣٠یختبر عملي من 
  

  درجة للعرض والمناقشة  ٣٠درجة لتنفیذ المشروع +  ٧٠  ١٠٠ المھارات التطبیقیة
  درجة  ١٠٠ثم تجمع وترصد في نور من 

لمادة المھارات التطبیقیة اإلصدار حسب االطار العام 
  الثالث

  

  

  

  



  

  

 

    

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  درجة وترصد في نظام نور ١٠٠یختبر من   ١٠٠  القرآن
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠من  یختبر  ١٠٠   التفسیر
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠  الحدیث

تحریري وشفوي وفقا لطبیعة اختبار كل  ١٠٠اختبار تجمیعي من   ١٠٠  اللغة العربیة
  وحدة

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم

    درجة ١٠٠ر من وترصد في نو ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠  االجتماعیات
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠  الریاضیات

    درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠  الكیمیاء
    درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠  االحیاء
    درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠  الفیزیاء
  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  في نظام نور ١٠٠ترصد من   ١٠٠  البدنیةالتربیة 

 ٤٠عملي  ٦٠  الحاسب اآللي
  تحریري

  ویرصد في نظام نور ٢× ٢٠یختبر تحریري من 
  ویرصد في نظام نور ٢×  ٣٠یختبر عملي من 

  

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠  مھارات البحث
  درجة للعرض والمناقشة  ٣٠درجة لتنفیذ المشروع +  ٧٠  ١٠٠  تطبیقیة مھارات

  درجة  ١٠٠ثم تجمع وترصد في نور من 
  حسب االطار العام لمادة المھارات التطبیقیة اإلصدار الثالث

ً  ٦و استماع من  ٣٨اختبار تحریري من   ١٠٠ انجلیزي   وال یقوم شفھیا
  بعد تحویلھا بالمعادلة  وتدخل في نور ٤٤تجمع من  

 
١٠٠× درجة الطالب في االختبار   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                 ٤٤    

  
  

  

  

  

  

  



  

  

 

    

   درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠ علم األرض
تحریري وشفوي وفقا لطبیعة اختبار كل  ١٠٠اختبار تجمیعي من   ١٠٠ اللغة العربیة

  وحدة
  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم

    درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠ الفیزیاء
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ التوحید
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ الحدیث
   درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠ الكیمیاء
   درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠ األحیاء

الحاسب اآللي وتقنیة 
 المعلومات

 ٤٠عملي  ٦٠
  تحریري

  ویرصد في نظام نور ٢× ٢٠من یختبر تحریري 
  ویرصد في نظام نور ٢×  ٣٠یختبر عملي من 

  

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  في نظام نور ١٠٠ترصد من   ١٠٠ التربیة البدنیة والصحیة 
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ الریاضیات

ً  ٦و استماع من  ٣٨من اختبار تحریري  ١٠٠ اللغة اإلنجلیزیة   وال یقوم شفھیا
  حسب المعادلة وتدخل في نور ٤٤تجمع من  

 
١٠٠× درجة الطالب في االختبار   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                 ٤٤    

  درجة للعرض والمناقشة  ٣٠درجة لتنفیذ المشروع +  ٧٠  ١٠٠ ةالمھارات التطبیق
  درجة  ١٠٠ثم تجمع وترصد في نور من 

  حسب االطار العام لمادة المھارات التطبیقیة اإلصدار الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

    

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  نظام نوردرجة وترصد في  ١٠٠یختبر من   ١٠٠  القرآن الكریم
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠   تفسیر

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠   فقھ
    تحریري وشفوي وفقا لطبیعة اختبار كل وحدة ١٠٠اختبار تجمیعي من   ١٠٠  اللغة العربیة
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠  الریاضیات

ً  ٦و استماع من  ٣٨اختبار تحریري من   ١٠٠ انجلیزي   وال یقوم شفھیا
 حسب المعادلة وتدخل في نور ٤٤تجمع من  

 
  

 
١٠٠× درجة الطالب في االختبار   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                 ٤٤    

   درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠  الكیمیاء
   درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠  االحیاء
   درجات ١٠+ درجة العملي  ٢.٢٥×  ٤٠یختبر من   ١٠٠  الفیزیاء

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  في نظام نور ١٠٠ترصد من   ١٠٠  التربیة البدنیة
 ٤٠عملي  ٦٠  الحاسب

  تحریري
  ویرصد في نظام نور ٢× ٢٠یختبر تحریري من 

  ویرصد في نظام نور ٢×  ٣٠یختبر عملي من 
  

  درجة للعرض والمناقشة  ٣٠درجة لتنفیذ المشروع +  ٧٠  ١٠٠  مھارات تطبیقیة
  درجة  ١٠٠ثم تجمع وترصد في نور من 

  اإلصدار الثالثحسب االطار العام لمادة المھارات التطبیقیة 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

    

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  درجة وترصد في نظام نور ١٠٠یختبر من   ١٠٠ القرآن الكریم
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠ یختبر من  ١٠٠ البالغة والنقد

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ الفقھ
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ النحو والصرف

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ الحدیث
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ التوحید

وترصد في نور من   ٢× ١٠وشفوي من  ٢×تحریري  ٤٠اختبار من   ١٠٠ ٢ القراءة والتواصل اللغوي
  درجة ١٠٠

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ الدراسات االجتماعیة والوطنیة
الحاسب اآللي وتقنیة 

 المعلومات
 ٤٠عملي  ٦٠

  تحریري
  ویرصد في نظام نور ٢× ٢٠یختبر تحریري من 

  ویرصد في نظام نور ٢×  ٣٠یختبر عملي من 
  

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  في نظام نور ١٠٠ترصد من   ١٠٠ التربیة البدنیة والصحیة 
ً  ٦و استماع من  ٣٨اختبار تحریري من   ١٠٠ اللغة اإلنجلیزیة   وال یقوم شفھیا

 حسب المعادلة وتدخل في نور ٤٤تجمع من  
 

  

١٠٠× درجة الطالب في االختبار   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 ٤٤    

  درجة للعرض والمناقشة  ٣٠درجة لتنفیذ المشروع +  ٧٠  ١٠٠ المھارات التطبیقیة
  درجة  ١٠٠ثم تجمع وترصد في نور من 

االطار العام لمادة المھارات التطبیقیة اإلصدار  حسب
  الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

    

  تقویم المتعلمحسب التوزیع الوارد في دلیل   درجة وترصد في نظام نور ١٠٠یختبر من   ١٠٠ القرآن الكریم
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ األدب العربي

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ الفقھ
    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ النحو والصرف

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ التفسیر
مناقشة  ١٠+  ختامي مشروع ٣٠+  نھائي تحریري ٦٠ یختبر من  ١٠٠ واجتماعیةمھارات نفسیة 

  درجة ١٠٠وترصد في نظام نور من  المشروع )
  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم

  
وترصد في نور من   ٢× ١٠وشفوي من  ٢×تحریري  ٤٠اختبار من   ١٠٠ ٤ القراءة والتواصل اللغوي

  درجة ١٠٠
  التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلمحسب 

    درجة ١٠٠وترصد في نور من  ٢×  ٥٠یختبر من   ١٠٠ الدراسات االجتماعیة والوطنیة
الحاسب اآللي وتقنیة 

 المعلومات
 ٤٠عملي  ٦٠

  تحریري
  ویرصد في نظام نور ٢× ٢٠یختبر تحریري من 

  ویرصد في نظام نور ٢×  ٣٠یختبر عملي من 
  

  حسب التوزیع الوارد في دلیل تقویم المتعلم  في نظام نور ١٠٠ترصد من   ١٠٠ التربیة البدنیة والصحیة 
ً  ٦و استماع من  ٣٨اختبار تحریري من   ١٠٠ اللغة اإلنجلیزیة   وال یقوم شفھیا

 حسب المعادلة وتدخل في نور ٤٤تجمع من  
 

  

١٠٠× درجة الطالب في االختبار   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 ٤٤    

  درجة للعرض والمناقشة  ٣٠درجة لتنفیذ المشروع +  ٧٠  ١٠٠ المھارات التطبیقیة
  درجة  ١٠٠ثم تجمع وترصد في نور من 

حسب االطار العام لمادة المھارات التطبیقیة اإلصدار 
  الثالث

  


