
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة

 الشؤون التعليمية

 إدارة االختبارات والقبول

 

 

 املرحلة املتوسطةة يف مواد جدول احتساب النسبة الشرطي

 مواد خاصة مبدارس حتفيظ القرآن الكريم* 

ينجح الطالب ) – ٥ -املادة العاشرة "االنتساب" البند  يف الئحة تقويم الطالبورد  بناًء على ما ملحوظة:

 (املنتسب إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة دراسية

علههى النهايههة   حصههلإذا  نههاجح الطالههبعتهه  املنتسههب وي للطالههبيههتم احتسههاب النسههبة الشههر ية     عليههل ال

  من الدرجة العظمى. ٪٥٥الصغرى 

 

 املادة
تطبيق النسبة  اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني

 الشر ية
 الدرجة

 التحريري العملي/الشفهي

 احلديث

 ٦ تطبق ٠٣ -

 الفقل

 التوحيد

 الدراسات االجتماعية

 العلوم

 الرياضيات

تطبق على اجلزء  6٦ 4 اللغة اإلجنليزية

 التحريري فقط

5 

 ٠ ٥5 ٥5 التفسري

 ٥٣ 6٣ احلاسب اآللي
تطبق على كل 

 اختبار على حدة
4 6 

 ٥5 ٥5 التجويد *
تطبق على اجلزء 

 التحريري فقط
٠ 

 ٦ تطبق ٠٣ - التفسري *
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 اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة
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 طريقة احتساب ورصد درجات اللغة اإلجنليزية يف نظام نور
 املرحلة املتوسطة

 املنتظمني الطالب: 

 62/ اختبار نهاية فصل نظري 4/ اختبار نهاية فصل عملي شفهي

يقصهههههد بهههههل درجهههههة التقهههههويم الشهههههفوي    

 Continuous)درجهههات ( 4) املسهههتمر

Oral Evaluation) 

درجهههات  (4)يقصهههد بهههل رمهههوت درجهههت اختبهههار االسهههتمات     

(Listening Comprehension Exam)   مضاًفا إليها

 (Written Exam)درجة ( 66)درجة االختبار التحريري 

و تهههدون درجهههة اختبهههار االسهههتمات علهههى مهههرآة ور هههة االختبهههار  

ة وترصهد يف  درجه  (62)التحريري وجتمه  الهدرجات لتصهبح    

 نظام نور.

 الدور الثاني: اختبار

درجهات   (4) درجة واختبهار االسهتمات مهن    (66) للدور الثاني يف االختبار التحريري من الطالبتقدم ي

 درجات. (4)وكذلك االختبار الشفوي من 

 

 الدورين األول والثاني: املنتسبني الطالب 

 05اختبار نهاية الفصل/

  (Listening Comprehension Exam)درجات  (4)يقصد بل رموت درجت اختبار االستمات 

 (Written Exam)درجههة  (66)مضاًفا إليها درجة االختبار التحريري 

 درجة. (62)و تدون درجة اختبار االستمات على مرآة ور ة االختبار التحريري وجتم  الدرجات لتصبح 

 ( وفق املعادلة التالية:05( إىل )62ويتم حتويل الدرجة من )

 05× يف االختبار النهائي )االستمات + التحريري(  الطالبدرجة                                                               

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه( درجة = 05ملستحقة من )ا الطالبدرجة 

                                                                                                           62 
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 الشؤون التعليمية
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 اإلجنليزية اللغة ملادة 03 إىل 62  من االنتساب طالب/طالبات درجات حتويل سلم
 املتوسطة املرحلة

 

 التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة

52.0 52.0 52.0 .2.0 522.0 502.0 502.0 ..2.0 

5205 5200 .255 0250 52205 50200 .5255 .2250 

52.0 520. .2.0 022. 522.0 5020. .52.0 .222. 

5255 5250 .205 0250 50255 55250 .5205 .2250 

52.0 5200 .2.0 0200 502.0 55200 .52.0 .2200 

5205 52.2 0255 02.2 50205 552.2 .5255 .02.2 

52.0 .25. 02.0 020. 502.0 5.25. .52.0 .020. 

.255 .225 0205 0205 50255 5.225 .5205 .0205 

.2.0 .255 02.0 55255 502.0 5.255 .52.0 .0255 

.205 .200 0255 55220 50205 5.200 ..255 .0220 

.2.0 225. 02.0 5525. 502.0 5025. ..2.0 .025. 

2255 2205 0205 55205 55255 50205 ..205 .0205 

22.0 22.0 02.0 552.0 552.0 502.0 ..2.0 .52.0 

2205 0250 55255 55200 55205 50250 .2255 .5200 

22.0 0222 552.0 55202 552.0 50222 .22.0 .5202 

0255 025. 55205 5.25. 5.255 5025. .2205 ..25. 

02.0 0205 552.0 5.205 5.2.0 50205 .22.0 ..205 

0205 0250 55255 5.250 5.205 .5250 .0255 ..250 

02.0 0200 552.0 5.200 5.2.0 .5200 .02.0 ..200 

0255 02.. 55205 522.. 50255 .52.. .0205 .02.. 

02.0 5255 552.0 52205 502.0 .5255 .02.0 .0205 

0205 5220 5.255 52200 50205 .5220 .0255 .0200 

02.0 5252 5.2.0 50252 502.0 .5252 .02.0 .0252 

5255 520. 5.205 5020. 50255 .520. .0205 .020. 

52.0 .2.5 5.2.0 502.5 502.0 ..2.5 .02.0 .02.5 

5205 .205 52255 50255 50205 ..205 .5255 25255 
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 وفق التايل مجيع املراحليف  املواد ذات اجلانبني يتم اختبار
 

املواد اليت فيها درجة )العلمي أو الشفوي( 

 أو أكثر درجة التحريري تساوي

 املواد اليت فيها درجة )العلمي أو الشفوي( 

 من درجة التحريري أقل

االختبار خالل األسبوعني األخريين من  جيرى

 الفصل الدراسي

العملي أو الشفوي خالل  جيرى اختبار اجلانب

األسبوعني األخريين من الفصل الدراسي ويتم 

 اختبار التحريري مع بقية املواد التحريرية

 جانب نصف الزمن املقرر خيصص لكل
املناسب له أما خيصص للجانب العملي الزمن 

 اجلانب التحريري فيكون وفق اجلدول الزمين

 حتتسب النسبة الشرطية لكل جانب على حدة
اجلانب  حتتسب النسبة الشرطية على

 التحريري فقط

للنجاح تأدية االختبار يف كال  يشرتط

اجلانبني ويف حال تغيب الطالب عن أحدهما 

أو إكماله فإنه خيترب كال اجلانبني يف 

 الفرتة احملددة الختبار الدور الثاني

يكون آخر موعد للطالب الغائب بعذر عن 

أو الشفوي هو موعد اختبار  اختبار العملي

 املادة التحريري

 ور الثاني يف اجلانبنيالطالب اختبار الد يؤدي

الطالب اختبار الدور الثاني يف اجلانب  يؤدي

درجة وحتتسب النسبة  05التحريري فقط من 

 الشرطية على كامل الدرجة

 
 

 

 

 



 

 

 السعودية اململكة العربية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة

 الشؤون التعليمية

 إدارة االختبارات والقبول

 

 

 
 

 طريقة احتساب ورصد درجات اللغة اإلجنليزية يف نظام نور
 املرحلة الثانوية

 

  نظام املقررات(: –)النظام الفصلي الطالب املنتظمني 

 44اختبار نهائي حتريري/ 6اختبار نهائي شفهي/

يقصددددد بدددده درجددددة التقددددويم الشددددفوي    

 Continuous)درجدات   (6)املسدتمر  

Oral Evaluation) 

درجددددات  (6)يقصددددد بدددده يتمددددور درجدددديت اختبددددار االسددددتمار  

(Listening Comprehension Exam)     مضدافاا إليهدا

 (Written Exam) (83)درجة االختبار التحريري 

تددددون درجدددة اختبدددار االسدددتمار علدددى مدددرآة ورقدددة االختبدددار      و

درجددة وتر ددد يف   (44)التحريددري وعمددع الدددرجات لتصددب    

 نظام نور.

 ام الفصلي أو احلمل يف نطام املقررات:الدور الثاني يف النظ اختبار

درجة واختبار االستمار من  (83)تتقدم الطالبة للدور الثاني أو احلمل يف االختبار التحريري من 

 درجات. (6)درجات وكذلك االختبار الشفوي من  (6)

 

  النظام الفصلي( الدورين األول والثاني:الطالب املنتسبني( 

 055اختبار نهائي حتريري/

  (Listening Comprehension Exam)درجات ( 6)يقصد به يتمور درجيت اختبار االستمار 

 (Written Exam)درجددة  (83)مضافاا إليها درجة االختبار التحريري 

( 44)و تدون درجة اختبار االستمار على مرآة ورقة االختبار التحريري وعمع الدرجات لتصب  

 درجة.
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 النظام الفصلي للتعليم الثانويجدول احتساب النسبة الشرطية يف مواد 

 املادة

 املستوىاختبار نهاية 
تطبيق النسبة 

 الشرطية
 العملي/ الدرجة

 الشفهي
 التحريري

 ١٬٢٬٣٬٤٬٥التفسري 

 ٥٥ تطبق ١٥ -

 ١٬٢٬٣٬٤٬٥التوحيد 

 ١٬٢٬١٬٢٬٣٬٤٬٥الفقه 

 ١٬٢٬٣٬٤٬٥احلديث 

 ٥،٤،٣،٢النحو والصرف 

 ٥،٤األدب العربي 

 ٥،٤البالغة والنقد 

 ٢٬١٬٢٬٣٬٤٬٥الدراسات االجتماعية والوطنية 

 املهارات النفسية واالجتماعية

 ٥،٤مهارات البحث ومصادر املعلومات 

 ٢٬١٬٢٬٣٬٤٬٥الرياضيات 

 ٢٬١٬٢٬٣٬٤٬٥اللغة العربية 
٢١ ١ 

تطبق على اجلزء 

 التحريري فقط

٩ 
 ٥،٣القراءة والتواصل اللغوي 

 ٤،٢القراءة والتواصل اللغوي 

٨ ٢٥ ٥٥ 
 ٢٬١٬٢٬٣٬٤٬٥الكيمياء 

 ٢٬١٬٢٬٣٬٤٬٥الفيزياء 

 ٢٬١٬٢٬٣٬٤٬٥األحياء 

 ٨7١١ ٢٢ ٢ ٢٬١٬٢٬٣٬٤٬٥اللغة اإلجنليزية 

 ٤٥ ٣٥ ٢٬١٬٢٬٣٬٤٬٥احلاسب اآللي وتقنية املعلومات 
تطبق على كل اختبار 

 على حدة
٢ ٢ 

 ٤٥ ٣٥ ٣مهارات البحث ومصادر املعلومات 
تطبق على جمموع 

 االختبارين مًعا
٥٥ 

 ٤١ ٤١ * ٢٬١٬٢٬٣٬٤٬٥القراءات 
تطبق على جمموع 

 االختبارين مًعا
٥٥ 

 ٥٥ تطبق ١٥ - * ٤٬٥علوم القرآن 
 * مواد خا ة مبدارس حتفيظ القرآن الكريم

يددنج  الطالددب املنتسددب إ ا حصددل علددى النهايددة الصددغرى لكددل مددادة    ) – ٥ -بنددا ع علددى مددا ورد يف الئحددة تقددويم الطالددب املددادة العاشددرة  االنتسدداب  البنددد     ملحوظددة: 

 (دراسية

 مى .من الدرجة العظ ٪٥٥على النهاية الصغرى  حصلإ ا  املنتسبني ويعترب الطالب ناج  للطالبعليه اليتم احتساب النسبة الشرطية 



 

 

 السعودية اململكة العربية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة

 الشؤون التعليمية

 إدارة االختبارات والقبول

 

 

 االنتساب يف نظام نور طالبطريقة احتساب ورصد درجات 
 النظام الفصلي

 
 

 :الطالبمجيع املواد ماعدا مواد العلوم الطبيعية ومادة اللغة اإلجنليزية تضاعف درجة  – ١

 .وير د الناتج يف نظام نور ( ٤×  الطالب)درجة 

   ٥٥٥إىل  ١٥التحويل من وفق سلم 

 

 مواد العلوم الطبيعية يتم حتويل الدرجة وفق املعادلة:   – ٢ 

 

                                                    ٩٥ 

 دددددددددددددددددددددد×      الدرجة اليت حتصل عليها الطالب   

                                                                 ٢٥ 
 

 .( وير د اجملمور يف نظام نور٥٥املكتسبة يف العملي )من  الطالبثم عمع مع درجة 

   ٩٥إىل  ٢٥وفق سلم التحويل من 

 

التحريري )الكتابي( فقط وال تقدم لالختبار الطالب املنتسب يمادة اللغة اإلجنليزية: حيث أن  – ٣

 :قوَّم شفهيعا فيتم التحويل وفق املعادلةي

 

                                                    ٥٥٥ 

 دددددددددددددددددددددد×      الدرجة اليت حتصل عليها الطالب   

                                                                  ٢٢ 

 .و ير د الناتج يف نظام نور

   ٥٥٥إىل  ٢٢وفق سلم التحويل من 



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة

 الشؤون التعليمية

 إدارة االختبارات والقبول

  الفصلي للنظام 055 إىل  05 من االنتساب درجات حتويل سلم           
 املواد جلميع
 

 التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة

52.0 5205 0205 00255 07200 .5205 ..255 77255 .52.0 05205 05205 00255 70200 50205 

5205 0255 0200 00205 00255 05255 ..2.0 77205 .5205 05255 05200 00205 77255 55255 

5200 0205 5255 05255 002.0 05205 ..205 70255 .5200 05205 00255 07255 772.0 55205 

0255 .255 52.0 05205 00205 00255 ..200 70205 05255 55255 002.0 07205 77205 55255 

02.0 .205 5205 00255 00200 00205 .0255 75255 052.0 55205 00205 00255 77200 55205 

0205 0255 5200 00205 05255 0.255 .02.0 75205 05205 50255 00200 00205 70255 55255 

0200 0205 5255 05255 052.0 0.205 .0205 70255 05200 50205 05255 05255 702.0 55205 

.255 7255 52.0 05205 05205 00255 .0200 70205 00255 5.255 052.0 05205 70205 50255 

.2.0 7205 5205 05255 05200 00205 .7255 75255 002.0 5.205 05205 00255 70200 50205 

.205 0255 5200 05205 00255 07255 .72.0 75205 00205 50255 05200 00205 75255 5.255 

.200 0205 05255 .5255 002.0 07205 .7205 75255 00200 50205 05255 05255 752.0 5.205 

0255 5255 052.0 .5205 00205 00255 .7200 75205 0.255 57255 052.0 05205 75205 50255 

02.0 5205 05205 .0255 00200 00205 .0255 05255 0.2.0 57205 05205 05255 75200 50205 

0205 0255 05200 .0205 05255 05255 .02.0 05205 0.205 50255 05200 05205 70255 57255 

0200 0205 00255 ..255 052.0 05205 .0205 00255 0.200 50205 75255 55255 702.0 57205 

7255 5255 002.0 ..205 05205 00255 .0200 00205 00255 55255 752.0 55205 70205 50255 

72.0 5205 00205 .0255 05200 00205 .5255 0.255 002.0 55205 75205 50255 70200 50205 

7205 5255 00200 .0205 05255 05255 .52.0 0.205 00205 50255 75200 50205 75255 55255 

7200 5205 0.255 .7255 052.0 05205 .5205 00255 00200 50205 70255 5.255 752.0 55205 

0255 05255 0.2.0 .7205 05205 05255 .5200 00205 07255 55255 702.0 5.205 75205 50255 

02.0 05205 0.205 .0255 05200 05205 .0255 07255 072.0 55205 70205 50255 75200 50205 

0205 00255 0.200 .0205 .5255 75255 .02.0 07205 07205 55255 70200 50205 75255 55255 

0200 00205 00255 .5255 .52.0 75205 .0205 00255 07200 55205 7.255 57255 752.0 55205 

5255 0.255 002.0 .5205 .5205 70255 .0200 00205 00255 05255 7.2.0 57205 75205 55255 

52.0 0.205 00205 .0255 .5200 70205 .5255 05255 002.0 05205 7.205 50255 75200 55205 

5205 00255 00200 .0205 .0255 7.255 .52.0 05205 00205 00255 7.200 50205 05255 055255 

5200 00205 07255 .5255 .02.0 7.205 .5205 00255 00200 00205 70255 55255     

0255 07255 072.0 .5205 .0205 70255 .5200 00205 05255 0.255 702.0 55205     

02.0 07205 07205 .5255 .0200 70205 .5255 05255 052.0 0.205 70205 50255     

 



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة

 الشؤون التعليمية

 إدارة االختبارات والقبول

 الفصلي النظام 05 إىل 05  من االنتساب درجات حتويل سلم
 ( األرض علم - الفيزياء - األحياء - الكيمياء)  الطبيعية العلوم ملواد

 
 التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة

52.0 5205 0255 00200 00200 05257 .5205 75200 .02.0 50200 07255 05205 

5205 0200 02.0 05200 07255 00205 .5200 75255 .0205 50255 072.0 00255 

5200 0255 0205 05255 072.0 0.255 .0255 702.0 .0200 5.277 07205 00250 

0255 .2.0 0200 00277 07205 0.250 .02.0 70250 .5255 50255 07200 05205 

02.0 .250 5255 05255 07200 00205 .0205 75205 .52.0 50205 00255 05200 

0205 0205 52.0 05205 00255 00200 .0200 75257 .5205 57200 002.0 05200 

0200 0257 5205 05200 002.0 07200 ..255 75205 .5200 57255 00205 05255 

.255 7205 5200 05255 00205 07255 ..2.0 05255 .5255 502.0 00200 55277 

.2.0 0255 5255 .52.0 00200 00277 ..205 05250 .52.0 50250 05255 50255 

.205 0250 52.0 .5250 05255 05255 ..200 00205 .5205 55205 052.0 50205 

.200 5205 5205 .0205 052.0 05205 .0255 00200 .5200 55257 05205 5.200 

0255 5200 5200 .0257 05205 00200 .02.0 0.200 05255 50205 05200 5.255 

02.0 0200 05255 ..205 05200 00255 .0205 0.255 052.0 55255 00255 502.0 

0205 0255 052.0 .0255 00255 052.0 .0200 00277 05205 55250 002.0 50250 

0200 5277 05205 .0250 002.0 05250 .7255 07255 05200 55205 00205 57205 

7255 5255 05200 .7205 00205 05205 .72.0 07205 00255 55200 00200 57257 

72.0 5205 00255 .7200 00200 05257 .7205 00200 002.0 05200 05255 50205 

7205 05200 002.0 .0200 05255 75205 .7200 00255 00205 05255 052.0 55255 

7200 05255 00205 .0255 052.0 70255 .0255 052.0 00200 00277 05205 55250 

0255 002.0 00200 .5277 05205 70250 .02.0 05250 0.255 0.255 05200 50205 

02.0 00250 0.255 .0255 05200 7.205 .0205 00205 0.2.0 0.205 05255 50200 

0205 0.205 0.2.0 .0205 05255 7.200 .0200 00257 0.205 00200 052.0 55200 

0200 0.257 0.205 .5200 052.0 70200 .5255 05205 0.200 00255 05205 55255 

5255 00205 0.200 .5255 05205 70255 .52.0 05255 00255 072.0 05200 55277 

52.0 07255 00255 .52.0 05200 77277 .5205 05250 002.0 07250 75255 55255 

5205 07250 002.0 .5250 .5255 70255 .5200 55205 00205 00205     

5200 00205 00205 05205 .52.0 70205 .0255 55200 00200 00257     

 



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة

 الشؤون التعليمية

 إدارة االختبارات والقبول

 
  الفصلي النظام 055 إىل 00  من االنتساب طالبات درجات حتويل سلم

 اإلجنليزية اللغة ملادة
 

 التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة التحويل الدرجة

52.0 5200 0200 00250 002.0 07255 ..200 00205 052.0 55200 00200 50255 

5205 0207 5255 05205 00205 002.0 .0255 0.2.0 05205 5520. 05255 55205 

5200 0205 52.0 05200 00200 00255 .02.0 0.257 05200 55255 052.0 55250 

0255 .2.0 5205 0520. 05255 05205 .0205 00270 00255 05270 05205 50205 

02.0 .257 5200 05255 052.0 05250 .0200 00255 002.0 0025. 05200 55250 

0205 0270 5255 .5270 05205 00205 .7255 07200 00205 00205 05255 55257 

0200 0255 52.0 .025. 05200 05250 .72.0 00200 00200 0.205 052.0 552.5 

.255 7200 5205 .0205 00255 05257 .7205 00255 0.255 0.200 05205 55200 

.2.0 0200 5200 ..205 002.0 052.5 .7200 052.0 0.2.0 00205 05200 55207 

.205 0255 05255 ..200 00205 05200 .0255 0525. 0.205 00255 75255 55250 

.200 52.0 052.0 .0205 00200 75207 .02.0 00205 0.200 07270 752.0 50275 

0255 525. 05205 .0255 05255 75250 .0205 00.50 00255 00255 75205 5.250 

02.0 0205 05200 .7270 052.0 70275 .0200 0520. 002.0 00200 75200 5.250 

0205 0250 00255 .0255 05205 7.250 .5255 05255 00205 05207 70255 50205 

0200 520. 002.0 .0200 05200 7.250 .52.0 05255 00200 05205 702.0 50200 

7255 5255 00205 .5207 05255 70205 .5205 552.0 07255 002.0 70205 5720. 

72.0 5255 00200 .5205 052.0 70200 .5200 55255 072.0 00257 70200 57255 

7205 052.0 0.255 .02.0 05205 7720. .0255 50205 07205 05270 7.255 50270 

7200 05255 0.2.0 .0257 05200 77255 .02.0 50250 07200 05255 7.2.0 5525. 

0255 00205 0.205 .5270 .5255 70270 .0205 5.205 00255 05200 7.205 55205 

02.0 00250 0.200 .5255 .52.0 7525. .0200 50250 002.0 55200 7.200 50205 

0205 0.205 00255 .5200 .5205 75205 .5255 50257 00205 55255 70255 50200 

0200 00250 002.0 05200 .5200 70205 .52.0 572.5 00200 502.0 702.0 55205 

5255 00257 00205 05255 .0255 70200 .5205 57200 05255 5025. 70205 55255 

52.0 072.5 00200 002.0 .02.0 75205 .5200 50207 052.0 5.205 70200 55270 

5205 07200 07255 0025. .0205 75255 .5255 50250 05205 5.250 77255 055255 

5200 00207 072.0 0.205 .0200 75270 .52.0 55275 05200 5020.     

0255 00250 07205 0.250 ..255 05255 .5205 50250 00255 57255     

02.0 05275 07200 0020. ..2.0 05200 .5200 50250 002.0 57255     

0205 00250 00255 07255 ..205 00207 05255 55205 00205 502.0     

 



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة

 الشؤون التعليمية

 االختبارات والقبولإدارة 

 

 

 

 

 

                       
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 يف النظام الفصلي املنتسبني بالطالباحتساب الدرجات اخلاصة 

 
 

القرآن 

 الكريم

صحة 

 القراءة
 احلفظ

تطبيق 

 التجويد
 اجملموع الرتتيل

٥٣ ٥٤ ٠٣ ٥٤ 

٥٣٣ 

الرتبية 

األسرية 

 والصحية

االختبار 

النظري 

 النهائي

االختبار 

العملي 

)املشروع 

 اخلتامي(

املناقشة 

واالستيعا

ب والفهم 

للمشروع 

 اخلتامي

٠٣ ٤٣ ٠٣ 

املهارات 

 التطبيقية

 مشروع ختامي لكل وحدة تطبيقية

 املشروعات

املناقشة واالستيعاب 

للمشروعات والفهم 

 املقدمة

٠٣ ٠٣ 

املهارات 

 اإلدارية

االختبار 

النظري 

 النهائي

املشروع 

 اخلتامي

املناقشة 

واالستيعا

ب والفهم 

للمشروع 

 اخلتامي

٠٣ ٤٣ ٠٣ 

 

 مواد التقويم املستمر: أواًل

 

 ثالًثا: مواد هلا جانبني )حتريري وشفهي أو عملي(

 

 ثانًيا: مواد هلا جانب واحد فقط )حتريري(

 

 

 اإلجراء املواد

 احلديث الفقه التوحيد التفسري
تضاعف درجة الطالبة وترصد يف نظام 

 ٥٣٣نور من 
 الدراسات االجتماعية البالغة والنقد األدب العربي النحو والصرف

 الرياضيات ٠٬٥مهارات البحث ومصادر املعلومات  املهارات النفسية واالجتماعية

 

 

 

 

 رابًعا: مواد هلا جانبني )حتريري وشفهي أو عملي( هلا طبيعة خاصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احلاسب 

 اآللي

 اجملموع التحريري العملي

القراءة 

والتواصل 

 اللغوي

 ٠و٥

 اإلجراء التحريري الشفهي

القراءة 

والتواصل 

 اللغوي

 ٥و٠

 اإلجراء التحريري الشفهي

٠٣ ٠٣ 

٥٤ ٤ ٥٣٣ 

يضاعف 

 اجملموع

وترصد من 

٥٣٣ 

٥٣ ٥٣ 

يضاعف 

 اجملموع

وترصد من 

٥٣٣ 

تضاعف 

وترصد يف 

 نظام نور من

٠٣ 

تضاعف 

وترصد يف 

 نظام نور من

٥٣ 

 
 

اللغة 

 العربية

 ٥٣٣خيترب الطالب املنتسب اختباًرا جتميعًيا يف مجيع الوحدات من 

درجة مع مراعاة أن يكون من جزأين شفهي وحتريري وفًقا لطبيعة 

 اختبار كل وحده من وحدات الكتاب املقرر

 الكيمياء

 الفيزياء

 األحياء

 علم األرض

(وترصد يف نظام نور ٥٣وجتمع مع العملي ) ٠٣/٥٣×  الطالبدرجة 

 درجة ٥٣٣من 

اللغة 

 اإلجنليزية

 قوم شفهًيابار التحريري )الكتابي( فقط وال يلالخت الطالبتقدم ي

 درجة ٥٣٣وترصد يف نظام نور من  ٥٣٣/٥٥×  الطالبدرجة 

 

مهارات 

البحث 

ومصادر 

 ٠املعلومات

الدور 

 األول

 اجملموع التحريري العملي

البحث 

 العلمي

للفهم 

واالستيعاب 

 واملناقشة

درجة  ٠٢

تضاعف 

وترصد 

يف نظام 

نور من 

٥٣ 

٥٣٣ 
٠٣ ٥٣ 

جتمع وترصد يف نظام 

 ٠٣نور من 

الدور 

 الثاني

اختباًرا حتريرًيا فقط من  الطالبترب خي

 درحة٥٣٣

 
 



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة

 الشؤون التعليمية

 إدارة االختبارات والقبول

 

 

 احملولني والطالبمن اخلارج  الوافدين الطالبإجراءات قبول 
 يف االلتحاق مبدارس املقررات الراغبنيمن املدارس العاملية 

 مبدارس املقررات خاص بالصفني الثاني والثالث الثانوي

مااق اوا ااد  امااة عااول املعااادالت   11- 1الفقاارة   الئحااة املعااادالت واالنتقااال بااني الصظااال الفصاالي للتعلاايم الثااانوي ونظااال املقااررات  جااايف   وفًقااا ملااا 

ويرغب االلتحاق بصظال املقررات حيول إىل الصظال الفصلي ويطبا   -سعودي أو غري سعودي  -)الطالب القادل مق خارج اململكة العربية السعودية 

 ومق ثم يتم حتويله إىل نظال املقررات عسب ماورد   هذه الالئحة ويكتفى بكلمة معادلة للمواد اليت مت معادلتها(. 11- 1  الفقرة   ليه ماورد

تتم معادلة وثائقه الدراسية ماق إدارة   -سعودي أو غري سعودي  - لى )الطالب القادل مق خارج اململكة العربية السعودية   11- 1ونصت الفقرة 

 االختبارات والقبول   إدارة الرتبية والتعليم ويلتح  بالصظال الفصلي عسب ارار ابوله مصتظًما أو مصتسًبا(.

  ليه   عال رغبة الطالبة القادمة مق خارج اململكة العربية السعودية االلتحاق بصظال املقررات تتخذ اإلجرايفات التالية:

 )الصظال الفصلي(. املعادلة األوىل إىل التعليم العال إجرايف -1

 املقررات. املعادلة الثانية مق الصظال الفصلي إىل نظال إجرايف -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مق التعليم األجصيب إىل التعليم العال احملول الطالب مق خارج اململكة الوافد الطالب

 إجرايفات املعادلة إمتال
 إىل التعليم األجصيبإجرايفات التحويل مق  إمتال

 عالالالتعليم 

 ومق ثم التحويل ملدرسة املقررات بالصف املصاسب   الصظال الفصليإصدار أمر القبول 

   الصظال وف  التالي: مواده  نظال نور ومعادلة  الطالبتقول مدرسة املقررات بإضافة 

 .موجودة   نظال نور( )إذا كانت بياناته السابقة نقله مق مدرسته  نظال نور إما مق إضافة ملف طالب أو طلب  الطالبإضافة -1 

اختيار الفصل                        إضافة                    تعديل كشف درجات الطالب                    الدرجات                  االختبارات ختيار ا-2 

 املقرر  )حبسب اجلدول املرف (                     مادة معادلة                    عفظ.                     *االدراسي

ىل إدارة شاهادة الصاف األول الثاانوي وياتم ذلاع برفاد باالين د ام فا   اق طريا  نظاال ناور إ              تااري  حبساب   الادخول يتم تعديل ساصة   -3

 االختبارات والقبول.

)الصاف الثااني ياتم اختياار الفصالني األول والثااني للعاال الدراساي السااب  أماا            الفصول الدراسية حبسب صف الطالاب  *يتم اختيار

الصااف الثالااث فيااتم اختيااار الفصاالني األول والثاااني للعااال الساااب  وكااذلع الفصاالني األول والثاااني العااال الااذي ابلااه( و  كلتااا           

 احلالتني يتم توزيد املواد املعادلة بني هذه الفصول الدراسية.

 

 

 جهة التصفيذ/
إدارة االختبارات 

 والقبول

 خمطط إجرايفات العمل



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة

 الشؤون التعليمية

 إدارة االختبارات والقبول

 

 

 

 

 من النظام الفصلي  املواد التي تتم معادلتها للطالب احملولجدول ب
 إىل نظام املقررات

 الصف الثاني الثانوي

 مسار العلول الطبيعية /مسار العلول اإلنسانية

 الصف الثالث الثانوي

 مسار العلول اإلنسانية

 الصف الثالث الثانوي

 مسار العلول الطبيعية

 1القرآن الكريم 1القرآن الكريم 1العربيةاللغة 

 1التوعيد 1التوعيد 2اللغة العربية

 1الفقه 1الفقه 1اللغة اإلجنليزية

 1التفسري 1التفسري 2اللغة اإلجنليزية

 1احلديث 1احلديث 1الرياضيات

 1اللغة العربية 1اللغة العربية 2الرياضيات

 2اللغة العربية 2اللغة العربية 1األعيايف

 3اللغة العربية 3اللغة العربية 1الفيزيايف

 1األعيايف 1اللغة العربية 1الكيميايف

 2األعيايف 1اللغة العربية االجتما يات

 1الفيزيايف 6اللغة العربية 1احلاسب

 2الفيزيايف 1األعيايف الرتبية الصحية والصسوية

 1الكيميايف 1الفيزيايف 

 2الكيميايف 1الكيميايف 

 1الرياضيات 1الرياضيات 

 2الرياضيات 2الرياضيات 

 3الرياضيات االجتما يات 

 1الرياضيات اجلغرافيا 

 االجتما يات البحث ومصادر املعلومات )مادة عرة( 

 1اللغة اإلجنليزية 1اللغة اإلجنليزية 

 2اللغة اإلجنليزية 2اللغة اإلجنليزية 

 3اللغة اإلجنليزية 3اللغة اإلجنليزية 

 1اللغة اإلجنليزية 1اإلجنليزيةاللغة  

 1احلاسب 1احلاسب 

 2احلاسب 2احلاسب 

 التدريب العملي )مادة عرة( التدريب العملي )مادة عرة( 

 الرتبية الصحية والصسوية الرتبية الصحية والصسوية 

 مادة 22 دد املواد املعادلة/  مادة 22 دد املواد املعادلة/  مادة 12 دد املواد املعادلة/ 

 سا ة 131 دد السا ات/  سا ة 131 دد السا ات/  سا ة 66 دد السا ات/ 

 


