
 
 

  
 2023/ 2022الدراسي  للعامالتربوي  التقويم آلية

من خالل تقديم أنشطة تعزز  المطلوبة لكل مادة دراسية  والمهارات  ة الكفايات  /الطالبتتبع اكتساب    ،اإلبتدائي  الثانيواألول  (  1

 3 علىالتقويم )التكويني(  آلياتوتُقاس من خالل مفهوم التقويم من أجل التعلم الهادف لتعزيز إتقان الطالب للكفايات التعليمية. 

 ، مقسمة على النحو التالي:وقفات تقويمية خالل الفصل الدراسي
 تفاصيل الوقفة التقويمية:

 ومهمات أعمال كتابيه وأنشطة 
 (40)% 

 الحضور والمشاركة 
 (5)% 

 نضباط السلوك وال 
 (5)% 

 الختبار 
 (50)% 

 التقويمية  جمالي الوقفة ا
100 

 : في الفصل الدراسي األول  مواعيد الوقفات

o 2022أكتوبر  16 الوقفة األولى  
o  2022نوفمبر  20الوقفة الثانية  
o  2022ديسمبر  27الوقفة الثالثة  

 )األولى والثانية والثالثة( على أن تعتمد في الشهادة النهائية الوقفة الثالثة فقط.  100ترصد عالمة الوقفة التقويمية من  •
 .للصفين األول والثاني البتدائيفي الفصل الدراسي األول آخر يوم دوام  12/1/2023 الخميس •

مزن فصزلي % مزن إجمزالي الدرجزة، مزع اختبزار نهزائي  50بنسزبة  التقويم التكزوينيأساليب تمد يعالصف الثالث االبتدائي (  2

 درجة.  100% بإجمالي عام للمادة 50
 الفصل الدراسي األول:

 % مقسمة على النحو التالي:40

 درجة.  40ملف الطالب يتضمن )أعمال كتابية وأنشطة ومهمات وسلوك ومشاركة وحضور( إجمالي  
 درجة( مقسمة على النحو التالي:  20% تشمل اختبارين )يرصد لهما 40

o  2022أكتوبر   16درجات(.   10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له   –اختبار أول   

o  2022نوفمبر   20درجات(.   10يًا )يرصد له  موحد المحتوى وليس مركز –اختبار ثاٍن 

 مزا بعزد االختبزار الثزاني  المقزررالدراسي  المحتوى    درجة(  50)يرصد له    –األولالفصلي  النهائي  االختبار  % تشمل  20

 .2022ديسمبر    27 .موحد المحتوى وليس مركزيًا

 أعمال كتابيه وأنشطة ومهمات 
  

(40 )% 

اختبار طويل أول موحد  
 المحتوى وليس مركزًيا 

(20 )% 

اختبار طويل ثاٍن موحد  
 المحتوى وليس مركزًيا 

 (20 )% 

الختبار النهائي الفصلي موحد  
 المحتوى وليس مركزًيا 

(20 )% 

 الجمالي 
 
100  % 

 الفصل الدراسي الثاني

 % مقسمة على النحو التالي:20

 درجة.  20ملف الطالب يتضمن )أعمال كتابية وأنشطة ومهمات وسلوك ومشاركة وحضور( إجمالي  
 درجة( مقسمة على النحو التالي:  20% تشمل اختبارين )يرصد لهما 40

o  2022أكتوبر   16درجات(.   10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له   –اختبار أول   

o  2022نوفمبر   20درجات(.   10يًا )يرصد له  موحد المحتوى وليس مركز –اختبار ثاٍن 

 20+ لكفايزات األساسزية درجزة ل 20)درجزة(  40)يرصزد لزه    –% تشمل االختبار النهائي الفصلي الثزاني مركزز   40

 .( موحد المحتوى وليس مركزيًاللمحتوى الدراسي درجة

 أعمال كتابيه وأنشطة ومهمات 
  

(20 )% 

اختبار طويل أول موحد  
 المحتوى وليس مركزًيا 

(20 )% 

اختبار طويل ثاٍن موحد  
 المحتوى وليس مركزًيا 

 (20 )% 

الختبار النهائي الفصلي موحد  
 المحتوى وليس مركزًيا 

(40 )% 

 الجمالي 
 
100  % 



 
 

ذلز  ، غير (2/  100+ الفصل الثاني  100ول % آخر العام الدراسي )الفصل األ50* الحد األدني للنجاح في المقررات  

 يعتبر راسب في المادة ويطبق عليه الئحة االنتقال بين الصفوف الدراسية.

% مزن إجمزالي الدرجزة، مزع   50بنسزبة    التقزويم التكزوينياالبتدائي: تعتمد علزى أسزاليب  والخامس  ( الرابع  3

 درجة.  100% بإجمالي عام للمادة  50اختبار نهائي فصلي موحد من  

 أواًل: المقررات النظرية
 % مقسمة على النحو التالي:30

 درجة. 30( إجمالي أعمال كتابية وأنشطة ومهمات وسلوك ومشاركة وحضورملف الطالب يتضمن )
 درجة( مقسمة على النحو التالي: 20لهما  % تشمل اختبارين )يرصد 20
o  2022أكتوبر   10درجات(.   10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له    –اختبار أول   

o  2022نوفمبر   13درجات(.  10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له   –اختبار ثاٍن 

 25درجزة(.   50)يرصزد لزه  –  % تشمل االختبار النهائي الفصزلي مركزز  موحزد المحتزوى50

 2022ديسمبر  
 أعمال كتابيه وأنشطة ومهمات 

  
 (30)% 

موحد  اختبار طويل أول  
 المحتوى وليس مركزًيا 

 (10)% 

موحد  اختبار طويل ثاٍن  
 المحتوى وليس مركزًيا 

  (10)% 

 الختبار النهائي الفصلي مركزي 
 

 (50)% 

 الجمالي 
 
100  % 

(، غيدر للدي يعتبددر راسدا فدي المدادة ويطبدد  2/  100+ الفصدل الثداني  100% آخدر العدام الدراسدي )الفصددل األول 50المقددررات * الحدد األدندي للنحداي فدي 
 عليه لئحة النتقال بين الصفوف الدراسية. 

 العملية: المقررات ثانيًا
 % مقسمة على النحو التالي:30

 درجة. 30( إجمالي وسلوك ومشاركة وحضورأعمال كتابية وأنشطة ومهمات ملف الطالب يتضمن )
 درجة( مقسمة على النحو التالي: 20% تشمل اختبارين )يرصد لهما  20
o  2022أكتوبر   10درجات(.   10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له    –اختبار أول   

o  2022نوفمبر   13درجات(.  10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له   –اختبار ثاٍن 

 35درجزة االختبزار العملزي +   15  :درجزة  50)يرصد له    األول% االختبار النهائي الفصلي    50

 2022ديسمبر  25(.  موحد المحتوى –الختبار النهائي الفصلي الثاني مركز  درجة ل
 أعمال كتابيه وأنشطة ومهمات 

  
 

 (30)% 

موحد  اختبار طويل أول  
 المحتوى وليس مركزًيا 

 
 (10)% 

اختبار طويل ثاٍن  
موحد المحتوى وليس  

 مركزًيا 
  (10)% 

في المحتوى  اختبار عملي 
الفصل   فيالدراسي المقرر  

 ليس مركزًيا  الدراسي 
  (15)% 

 الختبار النهائي الفصلي مركزي 
  
 

 (35)% 

 الجمالي 
 
 
100  % 

(، غيدر للدي يعتبددر راسدا فدي المدادة ويطبدد  2/  100+ الفصدل الثداني  100% آخدر العدام الدراسدي )الفصددل األول 50المقددررات * الحدد األدندي للنحداي فدي 
 عليه لئحة النتقال بين الصفوف الدراسية. 

% من إجمزالي الدرجزة،  50بنسبة  التقويم التكويني( الصف السادس االبتدائي، كما يلي: تعتمد على أساليب 4

% في كل المواد الدراسية فزي كزل فصزل دراسزي بإجمزالي عزام للمزادة 50مع اختبار نهائي فصلي و ار  من  

 درجة.  100

 أواًل: المقررات النظرية
 % مقسمة على النحو التالي:30

 درجة. 30إجمالي ( أعمال كتابية وأنشطة ومهمات وسلوك ومشاركة وحضورملف الطالب يتضمن )



 
 

 درجة( مقسمة على النحو التالي: 20% تشمل اختبارين )يرصد لهما  20
o  2022أكتوبر   10درجات(.   10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له    –اختبار أول   

o  2022نوفمبر   13درجات(.  10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له   –اختبار ثاٍن 

 الفصل الدراسي األول:

درجزة(.   50)يرصزد لزه   –  مركز  موحد المحتزوى  األول% تشمل االختبار النهائي الفصلي  50

 2022ديسمبر  25
 أعمال كتابيه وأنشطة ومهمات 

  
 (30)% 

موحد  اختبار طويل أول  
 مركزًيا المحتوى وليس  

 (10)% 

موحد  اختبار طويل ثاٍن  
 المحتوى وليس مركزًيا 

  (10)% 

 الختبار النهائي الفصلي مركزي 
 )محتوى مقرر محدد(

 (50)% 

 الجمالي 
 
100  % 

 الفصل الدراسي الثاني

درجزة(   50موحزد المحتزوى )يرصزد لزه    –% تشمل االختبار النهائي الفصلي الثاني مركز   50

 .)مركز (لمحتوى الدراسي ل درجة30+  لكفايات األساسية  درجة ل 20)
 أعمال كتابيه وأنشطة ومهمات 

  
 (30)% 

موحد  اختبار طويل أول  
 المحتوى وليس مركزًيا 

 (10)% 

موحد  اختبار طويل ثاٍن  
 المحتوى وليس مركزًيا 

  (10)% 

 مركزي الختبار النهائي الفصلي  
درجة على الكفايات األساسية   20) 

 المحتوى المقرر الموحد( 30+ 
 (50)% 

 الجمالي 
 
100  % 

(، غيدر للدي يعتبددر راسدا فدي المدادة ويطبدد  2/  100+ الفصدل الثداني  100% آخدر العدام الدراسدي )الفصددل األول 50* الحدد األدندي للنحداي فدي المقددررات 
 الدراسية. عليه لئحة النتقال بين الصفوف  

 العملية: المقررات ثانيًا
 % مقسمة على النحو التالي:30

 درجة. 30( إجمالي أعمال كتابية وأنشطة ومهمات وسلوك ومشاركة وحضورملف الطالب يتضمن )
 درجة( مقسمة على النحو التالي: 20% تشمل اختبارين )يرصد لهما  20
o  2022أكتوبر   10درجات(.   10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له    –اختبار أول   

o  2022نوفمبر   13درجات(.  10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له   –اختبار ثاٍن 

درجة االختبار   15  :درجة  50)يرصد له    األول% االختبار النهائي الفصلي    50  الفصل الدراسي األول:

ديسززمبر  25(.  موحزد المحتززوى –الختبزار النهززائي الفصززلي الثزاني مركززز  درجززة ل 35العملزي + 

2022 
 أعمال كتابيه وأنشطة ومهمات 

  
 

 (30)% 

موحد  اختبار طويل أول  
 المحتوى وليس مركزًيا 

 
 (10)% 

اختبار طويل ثاٍن  
موحد المحتوى وليس  

 مركزًيا 
  (10)% 

في المحتوى  اختبار عملي 
الفصل   فيالدراسي المقرر  

 ليس مركزًيا  الدراسي 
  (15)% 

 الختبار النهائي الفصلي مركزي 
 المحتوى الموحد  

 
 (35)% 

 الجمالي 
 
 
100  % 

 35درجزة االختبزار العملزي +    15)    الثززانياالختبزار النهزائي الفصزلي  %  50:  الفصل الدراسزي الثزاني

+ لكفايزات األساسزية  درجزة ل  15)موحد المحتزوى(:    الثاني مركز الختبار النهائي الفصلي  درجة ل

 .)مركز (لمحتوى الدراسي ل درجة 20
 أعمال كتابيه وأنشطة ومهمات 

  
 

موحد  اختبار طويل أول  
 المحتوى وليس مركزًيا 

 

اختبار طويل ثاٍن  
موحد المحتوى وليس  

 مركزًيا 

في المحتوى  اختبار عملي 
الفصل   فيالدراسي المقرر  

 ليس مركزًيا  الدراسي 

 الختبار النهائي الفصلي مركزي 
درجة على الكفايات    15)  

المحتوى    20األساسية + 

 الجمالي 
 
 



 
 

 المقرر الموحد( %(15)   %(10)   %(10)  %(30) 
 (35)% 

100  % 

(، غيدر للدي يعتبددر راسدا فدي المدادة ويطبدد  2/  100الفصدل الثداني +  100% آخدر العدام الدراسدي )الفصددل األول 50* الحدد األدندي للنحداي فدي المقددررات 
 عليه لئحة النتقال بين الصفوف الدراسية. 

 
 
 
 
 
 

% من إجمالي الدرجة، مزع اختبزار   50بنسبة    التقويم التكوينيالثاني اإلعداد : تعتمد على أساليب  األول و(  5

 درجة.  100% بإجمالي عام للمادة  50نهائي فصلي موحد من 

 أواًل: المقررات النظرية
 % مقسمة على النحو التالي:30

 درجة. 30( إجمالي أعمال كتابية وأنشطة ومهمات وسلوك ومشاركة وحضورملف الطالب يتضمن )
 درجة( مقسمة على النحو التالي: 20% تشمل اختبارين )يرصد لهما  20
o  2022أكتوبر   10درجات(.   10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له    –اختبار أول   

o  2022نوفمبر   13درجات(.  10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له   –اختبار ثاٍن 

 25درجزة(.   50)يرصزد لزه  –  % تشمل االختبار النهائي الفصزلي مركزز  موحزد المحتزوى50

 2022ديسمبر  
 أعمال كتابيه وأنشطة ومهمات 

  
 (30)% 

موحد  اختبار طويل أول  
 المحتوى وليس مركزًيا 

 (10)% 

موحد  اختبار طويل ثاٍن  
 المحتوى وليس مركزًيا 

  (10)% 

 الختبار النهائي الفصلي مركزي 
 

 (50)% 

 الجمالي 
 
100  % 

(، غيدر للدي يعتبددر راسدا فدي المدادة ويطبدد  2/  100+ الفصدل الثداني  100% آخدر العدام الدراسدي )الفصددل األول 50المقددررات * الحدد األدندي للنحداي فدي 
 عليه لئحة النتقال بين الصفوف الدراسية. 

 العملية: المقررات ثانيًا
 % مقسمة على النحو التالي:30

 درجة. 30( إجمالي اركة وحضورأعمال كتابية وأنشطة ومهمات وسلوك ومشملف الطالب يتضمن )
 درجة( مقسمة على النحو التالي: 20% تشمل اختبارين )يرصد لهما  20
o  2022أكتوبر   10درجات(.   10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له    –اختبار أول   

o  2022نوفمبر   13درجات(.  10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له   –اختبار ثاٍن 

 35درجزة االختبزار العملزي +   15  :درجزة  50)يرصد له    األول% االختبار النهائي الفصلي    50

 2022ديسمبر  25(.  موحد المحتوى –الختبار النهائي الفصلي الثاني مركز  درجة ل
 أعمال كتابيه وأنشطة ومهمات 

  
 

 (30)% 

موحد  اختبار طويل أول  
 المحتوى وليس مركزًيا 

 
 (10)% 

اختبار طويل ثاٍن  
موحد المحتوى وليس  

 مركزًيا 
  (10)% 

في المحتوى  اختبار عملي 
الفصل   فيالدراسي المقرر  

 ليس مركزًيا  الدراسي 
  (15)% 

 الختبار النهائي الفصلي مركزي 
  
 

 (35)% 

 الجمالي 
 
 
100  % 



 
 

(، غيدر للدي يعتبددر راسدا فدي المدادة ويطبدد  2/  100+ الفصدل الثداني  100% آخدر العدام الدراسدي )الفصددل األول 50المقددررات * الحدد األدندي للنحداي فدي 
 عليه لئحة النتقال بين الصفوف الدراسية. 

 

% مززن   50بنسززبة    التكززوينيالتقززويم  تعتمززد علززى أسززاليب    ، كمززا يلززي:( الصف الثالث اإلعززداد 6

في كل المواد الدراسززية فززي كززل فصززل   %50من    و ار   فصلي  إجمالي الدرجة، مع اختبار نهائي

 . درجة 100بإجمالي عام للمادة  دراسي
 % مقسمة على النحو التالي:30

 درجة. 30( إجمالي أعمال كتابية وأنشطة ومهمات وسلوك ومشاركة وحضورملف الطالب يتضمن )
 النحو التالي:% مقسمة على 20
o  2022أكتوبر  10درجات(. )الموعد المقترح(   10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له    –اختبار أول   

o  نوفمبر    13درجات(. )الموعد المقترح(   10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له   –اختبار ثاٍن

2022 

 60)يرصزد لزه    وتوقيتزات الزو ارة(و ار  )حسب جدول  الفصلي  النهائي  % تشمل االختبار  50

)الموعزد يحزدد مزن قبزل   .كزاماًل المحتوى الدراسي المقرر فزي الخطزة الزمنيزة    شامل  درجة(

 الو ارة(
 أعمال كتابيه وأنشطة ومهمات 

 
 

 (30)% 

موحد  اختبار طويل أول  
 المحتوى وليس مركزًيا 

 
 (10)% 

موحد  اختبار طويل ثاٍن  
 المحتوى وليس مركزًيا 

 
  (10)% 

 المحتوى المقرر الوزاري 
 
 

 (50)% 

 الجمالي 
في كل المواد  
 الدراسية 
100  % 

 

% مدن الدرجدة الكليدة 50% مدن الدرجدة الكليدة للطالدا، وبايدة المدواد 60* الحد األدني للنحاي فدي مدواد الل دة العربيدة والل دة ازنحليزيدة والريااديات والعلدوم 
(، غيدر للددي يعتبدر راسددا فدي المددادة ويطبد  عليدده لئحدة النتقددال بدين الصددفوف 2/  100+ الفصدل الثدداني  100للطالدا آخدر العددام الدراسدي )الفصددل األول 

 الدراسية. 
 اختبار نهائي سيتم التبليغ لعمل الالزم .  60ملف الطالا   40* في حال ت ير النسبة من لحنة الضبط بالوزارة بخصوص الثالث ازعدادي إلى  

% مززن إجمززالي  40بنسززبة  التكززوينيالتقززويم تعتمززد علززى أسززاليب    يلززي:  كمززا( المرحلة الثانوية  4

 درجة.  100% بإجمالي عام للمادة 60موحد من فصلي الدرجة، مع اختبار نهائي 
 أواًل المقررات النظرية:

 % مقسمة على النحو التالي:20
 درجة. 20( إجمالي أعمال كتابية وأنشطة ومهمات وسلوك ومشاركة وحضورملف الطالب يتضمن )

 % مقسمة على النحو التالي:20
o  2022أكتوبر  10درجات(.  10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له    –اختبار أول   

o  2022نوفمبر   13درجات(.  10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له   –اختبار ثاٍن 

 شزامل درجزة( 60موحزد المحتزوى )يرصزد لزه   –الفصلي مركز   النهائي  % تشمل االختبار  60

 .2022ديسمبر  25.  كاماًل المحتوى الدراسي المقرر في الخطة الزمنية  
 أعمال كتابيه وأنشطة ومهمات 

 
 
 

موحد  اختبار طويل أول  
 المحتوى وليس مركزًيا 

 
 

موحد  اختبار طويل ثاٍن  
 المحتوى وليس مركزًيا 

 
 

  –الختبار النهائي الفصلي مركزي 
 موحد المحتوى  

 
 

 الجمالي 
 
 
 



 
 

 (20)%  (10)%   (10)%  (60)% 100  % 
 

% 20شدريطة حصدول الطالدا علدى % من الدرجة الكلية للطالدا، 50 مقررات المرحلة الثانويةد األدني للنحاي في  الح*  
 –من الختبار النهائي الفصلي المركزي، غيدر للدي يطبد  عليده لئحدة الايداق والتقدويم للمرحلدة الثانويدة المسدار الموحدد 

 .الساعات المعتمدة المحتازة والنحاي والرسوب وغيرها ....
 العملية: المقررات ثانيًا

 % مقسمة على النحو التالي:20
 درجة. 20( إجمالي أعمال كتابية وأنشطة ومهمات وسلوك ومشاركة وحضورالطالب يتضمن )ملف 

 % مقسمة على النحو التالي:20
o  2022أكتوبر  10درجات(.  10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له    –اختبار أول   

o  2022نوفمبر   13درجات(.  10موحد المحتوى وليس مركزيًا )يرصد له   –اختبار ثاٍن 

 شزامل درجزة( 60موحزد المحتزوى )يرصزد لزه   –الفصلي مركز   النهائي  % تشمل االختبار  60

 .2022ديسمبر  25.  كاماًل المحتوى الدراسي المقرر في الخطة الزمنية  
 أعمال كتابيه وأنشطة ومهمات 

 
 

 (20)% 

موحد  اختبار طويل أول  
 المحتوى وليس مركزًيا 

 
 (10)% 

موحد  اختبار طويل ثاٍن  
 المحتوى وليس مركزًيا 

 
  (10)% 

في المحتوى  اختبار عملي 
الدراسي المقرر خالل  

 الفصل الدراسي 
  (20)% 

النظري  الختبار النهائي 
موحد   –الفصلي مركزي 
 المحتوى  

 (40)% 

 الجمالي 
 
 
100  % 

 

% 20% من الدرجة الكلية للطالدا، شدريطة حصدول الطالدا علدى 50د األدني للنحاي في مقررات المرحلة الثانوية الح*  
 –من الختبار النهائي الفصلي المركزي، غيدر للدي يطبد  عليده لئحدة الايداق والتقدويم للمرحلدة الثانويدة المسدار الموحدد 

 .....الساعات المعتمدة المحتازة والنحاي والرسوب وغيرها  
 : مالحظات

 .س المقرر "مسؤولية المعلم األول"لتدريالموحدة اإللتزام بالخطة الزمنية   -
 اإللتزام بمحتوى المقرر الداخل في االختبار الطويل حسب الخطة الزمنية الموحدة "مسؤولية المعلم األول". -
المففادة )طففرا منااشففة الطالففب فففي المشففرو   فففي كففل مففادة حسففب   يعففة)المشففاريو واألبحففا (  ةتعليميفف بمهمففاتيكلففف الطالففب  -

 .مهمتين تعليميتينالمقدم(، حد أاصى 
 تفادًيا حدو  تباين في المحتوى المقرر.   ؛االختباراتاإللتزام بمواعيد تنفيذ   -
 من إجمالي العالمة الكلية.% 35للمقررات العملية و % ،  50  للمقررات النظرية  المركزي  ياالختبار النهائ -
 مقسمة على النحو التالي: االجتماعيات والموا نةمقررات   -

 %. 30أعمال الطالب ملف  •
 .% 20 االختبارات الطويلةمجمو   •
 %.25موا نة اختبار نهائي   •
 %. 75  اجتماعياتاختبار نهائي   •

 للمرحلة الثانوية مقسمة على النحو التالي:  التربية الرياضيةمقررات   -
 %. 20أعمال الطالب ملف  •



 
 

 .% 20عملية )مهارية / أدائية(   -مجمو  االختبارات  •
 %. 40اختبار نهائي عملي )مهاري / أدائي(  •
 %. 20اختبار نهائي نظري   •

 )األول الثانوي( مقسم على النحو التالي: 105مقرر تقن -
 %. 20أعمال الطالب ملف  •
 .% )موثقة(20عملية المجمو  االختبارات  •
 % )موثق(. 60اختبار نهائي عملي )مهاري / أدائي(  •

 للمرحلتان االبتدائية واإلعدادية:  -
 (100% )يتبو أساليب التقويم التكويني من  100ملف الطالب :  التربية الفنيةو  ،الحاسوب  ،التربية الرياضيةمقررات  

 (100% )يتبو أساليب التقويم التكويني من  100ملف الطالب :  التربية األسرية لل نات
 جتماعي والمعلم األول(تقديم الدعم للطلبة المعنيين من ا ل اإلطراف اال) :والتحسين  الب الدراسة الذاتية -

 درجة(. 100وتحتسب العالمة )النظري توى المقرر لمحاواحًدا طاماًل  اختباًرا ُيقدم لهالمقررات النظرية: * 
% واالختبففار العملففي 75المقففررات العمليففة عففدا مقففررات التربيففة ال دنيففة: ُيقففدم لففه اختبففاًرا واحففًدا طففاماًل المحتففوى المقففرر النظففري * 

 درجة(. 100% على أن تحتسب إجمالي العالمة )25
% علفى أن تحتسفب 60% واالختبفار العملفي 40اختبفاًرا واحفًدا طفاماًل المحتفوى المقفرر النظفري مقررات التربية ال دنية: ُيقدم لفه *  

 درجة(. 100إجمالي العالمة )
 


