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 بيانات األكاديمية

 اسم المدرسة: أكاديمية أمجاد الدولية

قطر –الوكرة   العنوان: 

 اسم مدير المدرسة: بثينة عبدالله آل عبدالغني

info@amjadacademy.com :البريد اإللكتروني 

 

 الرؤية :

صرح تعليمي متميز بمعايير عالمية وروح تنافسية وأخالق أصيلة   

 تعليمي وصف يفيد الهوية بكونه منارة لتعليم متميز بمناهجه وادواته ومراميه . -

 تم وضع قيد العالمية للحداثة ومواكبة التطور العلمي. -

 التنافسية سياسة نتبناها توجيها للعملية التعليمية لتحقيق الفوز بشخصية علمية جديرة بالتحدي ورائدة لألبداع  -

 ذي يعتد بها .االشارة لألخالق وأصالتها بيان ارتباط بالجذور التي تنبثق منها وهي االصول الدينية والموروث الثقافي ال -

 الرسالة:

 تعليم نموذجي

بناء نموذج تعليمي قائم على التفكير المنهجي، والتطبيق المالزم بواسطة خبرات تعليمية محلية وعالمية بمؤهالت أكاديمية 

 عليا، وفريق إداري مدرب وفق الصيغ اإلدارية األكثر كفاءة، ووسائل تكنولوجية حديثة وآمنة، ومبان صديقة للبيئة.

 تميز أكاديمي

 تحقيق التميز األكاديمي ببرامج مبتكرة، وشراكة مجتمعية، وتطوير مستمر.

 مخرجات علمية متميزة

 .تنشئة طلبة ذوي عقلية بحثية، وسمات شخصية قيادية مؤثرة، وتقديم رعاية خاصة للموهوبين
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الفعال للمنهج الدراسي  اساسيًا من العملية التعليمية في األكاديمية ولذلك فإن التطبيق الناجح و اءتعتبر عملية التقييم جز  

يل في تعدفادة منها االستو كيفية  المتبعة داخل االكاديمية تقييمألهداف و أساليب اللب فهمًا واعيًا ختياره يتطإالذي تم 

 خطط و أساليب التعلم .

 :الهدف 

  تعزيز فعالية العملية التعليمية عن طريق إجراء تقييم مستمر ودقيق لقياس ما يتعلمه الطلبة إضافة إلى تحديد النقاط

 و إنجازاتهم.التي تحتاج إلى تطوير فيما يتعلق بسلوك الطالب ومستوى مهاراتهم 

  يتم تطبيقهاجعة مدى فعالية ونجاح برامج التعليم و التعلم التي االستعانة بنتائج وبيانات التقييم لمرايتم . 

  و أكسابهم المهارات يستخدم المعلمون بيانات التقييم لتطوير االستراتيجيات التعليمية التي تؤدي إلى تعلم الطالب

 .الالزمة

القيام به  يتمالذي  التقييم ى الطالب و هذا النوع منلد القوة والضعفجوانب  الى تحديديهدف  :التقييم التشخيصي

وبناء عليه يتم بناء  يتم من خالل إعداد تقييم يعتمد على المهارات االساسية للمادةفي بداية العام الدراسي حيث 

 الخطط العالجية و االثرائية للطالب.

   حققه الطالب.ويمكن أن يتكرر بعد فترة من الوقت للتعرف على التقدم الذي  

قياس أثر الخطط العالجية و االثرائية على الطالب الدرس، ويهدف إلى  هو تقييم منهجي يتم تنفيذه أثناء :التقييم المرحلي

 .ومدى تقدمهم

 : مزايا التقييم المرحلي -

 متابعة أثر تطبيق الخطط التعليمية. تطوير أساليب التعليم والتدريس . .عرف على جوانب الضعف عند المتعلمالت

 

  :رحليأنواع التقييم الم -

 

 

. و يعتمد على دراسي فصل المخطط لها في منتصف و نهاية كل  يتم في نهاية عملية التدريس  التقييم النهائي:

 الكتابية والشفهية.التقييمات 

 

 

 

 

 المقدمة

األعمال -5المشاريع                 -4    الواجبات         -3التطبيقات .             -2تقييم الوحدة            -1     

 الصفية

 ا
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 الطالب الذين لم يحققوا هذه النسبة. ترفيعأو  إبقاءكاديمية في مسألة األتنظر 

أو أكثر من الحد األقصى للدرجات المطلوبة للمواد األساسية  %40 إذا حقق الطالب

حسب توصيف الدرجات الموضحة , اللغة اإلنجليزية, الرياضيات و العلوم( )اللغة العربية

 في معايير المناهج. 

 

  إدارة عملية التقييم في االكاديمية  .1



 لثالث تلقائية . ا-ستكون عملية ترفيع الطالب من الصف األول -1

 لسادس كالتالي:ا -شروط الترفيع للطالب من الصف الرابع -2
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و عقد إجتماعات دورية معهم ومناقشة التواصل مع أولياء أمور الطالب الذيم لم يحققوا الحد االدني المطلوب  -

  أساليب الدعم المطلوبة.

 تقارير فى العام الدراسي الواحد. 4و دقيق بمعدل  بشكل مستمر إرسال تقارير بالنتائج إلى أولياء األمر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التواصل مع أولياء األمور  .2
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  كاديمية :األ دور مديرة -أ

المؤسسة التعليمية بما فيها الطالب, والمعلمات, و اإلداريات. من أجل أهم عنصر في العملية التعليمية هو قيادة 

تحقيق النتائج المرجوة من العملية التعليمية، فإن هذه القيادة يجب ان تكون مبنية على أساس علمي سليم. من 

 الجانب التقييمي, يجب أن تكون مسؤولة عن: 
 

 تقييم نتائج التعلم.  

  و االهداف .معايير ها للرسية، ومدى تحقيقالمناهج والكتب المداختيار 

  على العملية التعليمية و تقدم الطالب.تقييم أداء المعلمات ، وأثر تطورهن المهني  

 مراقبة دقة وصحة بيانات التقييم. 

 

 :النائبة األكاديمية مسؤولة عن تنسيق جميع عمليات التقييم في االكاديمية -ب

لمواد دورا رئيسيا في تفسير وتحليل بيانات األداء, باإلضافة إلى تطوير ممارسات تلعب النائبة األكاديمية و منسقات ا

 فعالة في االكاديمية. لقيام النائبة األكاديمية بهذا الدور المهم فإنها تحتاج ل:

 وضع جدول زمني لألحداث التي ترتبط بالتقييم 

  قيادة عملية التقييم, ومراجعة سياسة تقييم االكاديمية 

   أولويات التقييم في خطة تطوير االكاديميةتحديد 

  تحديد ودعم احتياجات التطوير المهني 

 .متابعة تطبيق نظام التقييم بشكل فعال و دقيق 

  االكاديمية أعضاء نشر نتائج التقييم لجميع.  

  لمتابعة أثر العملية التعليمية على الطالب.تحليل بيانات التقييم 

  أن التخطيط على المدى القصير الذي وضعته المعلمات، يحدد أولويات التقييم دعم منسقات المواد, للتأكد من.  

 

 

 : المادةدور منسقة  -ت
 ه
  للتقييم وفعالة يتضمن استراتيجيات واضحةوالتأكد من أنه قصير المدى التخطيط المعلمة  متابعة. 

  مساعدة المعلمات في جمع وتحليل, وتفسير نتائج تقييم الطالب. 

  ة المعلمات في وضع خطط عالجية.دام البيانات لمساعداستخ 

  ضعف في تنفيذ المناهج الدراسية.استخدام المعلومات لمراجعة نقاط القوة وال  

  التقدممدى تقديم تقرير لفريق اإلدارة العليا عن. 

 

 

 

 

 

  أدوار ومسؤوليات موظفات االكاديمية .3

4.  
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 معلمات المادة:   -ث

  التقييم المرحلي و التقييم النهائي تطبيق . 

 تفلة داخل الصف .تطبيق أساليب التقييم المخ 

 .بناء الخطط العالجية و تطبيقها 

 .قياس أثر تطبيق الخطط العالجية على رفع مستوى أداء الطالب 
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 أدوات التقييم المستمر:-

 وحدة قييماتت .1

 تقييمات نهائية .2

 تطبيقات  .3

 عملية ... الخ(تجارب  – خط -امالء  -تحدث –مهارية )مثل : استماع  تقييمات .4

 واجبات منزلية  .5

 ريع مرتبطة بالمادةمشا .6

 نشاطات قصيرة مرتبطة بالوحدة .7

 مشاركة صفية  .8

 سلوك  .9

 ومواظبةالحضور .10

 

 فروع أدوات التقييم بحسب التالي: لبعضوتم وضع سلم تقييم 

 

 

 

 أدوات التقييم المستمر .5

6.  
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: سلم التقييم اللفظي للواجبات داخل االكاديمية1الملحق  

 الوزن حقق المعايير قارب المعايير دون معايير
معايير 

 التقييم

 ض الواجبات تامة.بع 

  قد تجاوز التلميذ بعض

 المشكالت.

 .معظم الواجبات تامة 

  قد تجاوز التلميذ معظم

 المشكالت.

 .كل الواجبات تامة 

  يتضح أن التلميذ قد تغلب على

 جميع المشكالت.
 اإلكمال 30%

2 4 6 

  عمل التلميذ غير واضح وغير

مقروء. وال يتضمن أيًا من 

 الرسوم أو األشكال.

 اجب والتدريبات صحيحة الو

 %.30بنسبة

  يبدي التلميذ عمال فيه جهد وهو

مقروء. وتضمن بعض الرسوم أو 

 األشكال ذات العالقة.

  الواجب والتدريبات صحيحة بنسبة

70.% 

  عمل التلميذ شامل وواضح

ومقروء لكل المشكالت أو 

المسائل أو األسئلة. ومتضمن 

األشكال المناسبة والرسومات أو 

 الصور.

 100واجب والتدريبات صحيحة ال% 

30% 
مستوى 

 أداء التلميذ

2 4 

  لم يقم التلميذذذذذ بتصذذذذذذذذحيح

 األخطاء.

 .بعض األخطاء تم تصحيحها   قذذذذام التلميذذذذذ بتصذذذذذذذذويذذذذب لجميع

 المتابعة %20 األخطاء.

2 3 4 

  كثيرا ما ينسى التلميذ

 دفتره.

 .أغلب الدروس ناقصة 

 .الدفتر غير منظم 

  والخط غير واضح وغير

 مقروء.

  البيانات المطلوبة معظمها

 غير موجودة.

 .التلميذ يحضر دفتره غالبا 

 .معظم الدروس مدرجة به 

 .الدفتر مرتب والخط مقروء 

 .البيانات موجودة إلى حد ما 

 

 .التلميذ ملتزم بإحضار دفتر دائما 

  وجميع الدورس التي تمت دراسذذتها

 مدرجة في الدفتر.

  يتسذذذذذم الدفتر بالتنظيم والخط على

 السطر واضح ومقروء.

  البيانات المطلوبة موجودة بالدفتر

كذذذذاالسذذذذذذذذذم علذى الغذالف وعنذوان 

 الدرس وتاريخه.

 

 

20% 

 

دفتر 

 التلميذ

2 3 4 

 مستوى األداء الكلي 20-15 14-9 8≤ 

 )وفقا للدرجة الكلية(
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: سلم التقييم اللفظي للمشروع داخل االكاديمية2الملحق  

 معايير التقييم الوزن حقق المعايير لمعاييرقارب ا دون معايير

ل
م

ع
ي 

م أ
سل

م ي
ل

 

  تخذذذذدام القليذذذذل من اسذذذذذذذذذ

المفردات المسذذذذذذذذتخذذذدمذذذة 

في المشذذذذذذذذروع بشذذذذذذذذكذذذذل 

 صحيح.

  اسذذذتخدام بعض المفردات

المستخدمة في المشروع 

 بشكل صحيح.

  اسذذذذذذذذتخدام معظم المفردات

المسذذذذذذتخدمة في المشذذذذذذروع 

 بشكل صحيح.

  يوجذذذد الكثير من المعلومذذذات

ة بصورة واضحة في المدروس

المشذذذذذذذذروع ولكنهذذذا ليسذذذذذذذذذذت 

 كاملة

30% 

توظيف مفردات 

المادة العلمية 

 في المشروع

2 4 6 

  3التأخير عن التسذذذذذذليم من 

 أيام إلى أسبوع بدون عذر.

  تم التسذذذذذذذذليم بعد الموعد

الذذذذمذذذذحذذذذدد لذذذذوجذذذذود عذذذذذر 

 مقبول.

  ليم في الموعذذذذد تم التسذذذذذذذذذ

 المحدد
15% 

التسليم في 

 الموعد

1 2 3 

 لمعلومات مرتبة ولكن ال ا

يوجد تناسذذذذذذذب ونظام بين 

الرسذذذذذم والكتابة والشذذذذذكل 

 العام غير مرضي.

  يوجذذذد بعض األخطذذذاء في

الذتذذرتذيذذذذب والذتذذنذذظذذيذذم تذؤثذذر 

على الشذذذذذذذذذكذذذذل النهذذذذائي 

 للمشروع.

  المشذذذذذذذروع مرتب ومنظم من

حذذذذذذيذذذذذذث الذذذذذذخذذذذذذط، تذذذذذذرتذذذذذذيذذذذذذب 

 المعلومات، والرسم.

 .خاٍل من األخطاء 

15% 

 الترتيب والنظام

10% 

1 2 3 

  فكرة المشذذروع مسذذتوحاة

من مصذذذذذذذذادر أخرى )كتاب، 

 انترنت الخ...(

  فكرة المشذذذذذذذذروع مبتكرة

 من الطالب نفسه.

  بعض التعارض مع الهدف

 من المشروع.

  فكرة المشذذذذذروع جديدة وتدل

 على إبداع الطالب نفسه.

 .20 منسق مع الهدف% 

 إبداع وابتكار

 %25الطالب

2 3 4 

  بعض المعلومذذات المبنيذذة

ي المشذذذذذذذذروع صذذذذذذذذحيحة ف

ولذذذذكذذذذن ال عذذذذالقذذذذة لذذذذهذذذذا 

 بموضوع الدرس.

  مذذذعذذذظذذذم الذذذمذذذعذذذلذذذومذذذذات

المبنيذذذذة في المشذذذذذذذذذروع 

 صحيحة ودقيقة.

  كذذذل المعلومذذذات المبينذذذة في

 المشروع صحيحة ودقيقة.

20% 

دقة وصحة 

 المعلومات

25% 
2 3 4 

 مستوى األداء الكلي 20-15 14-9 8≤ 

 )وفقا للدرجة الكلية(
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ييم اللفظي للمشاركة الصفية: سلم التق3الملحق  

 الوزن حقق المعايير قارب المعايير دون معايير
معايير 

 التقييم

  ينسى أن يجلب أدواته إلى

 الصف.

  اليستعد للمادة الدراسية

)بالمراجعة أو قراءة المادة 

 المعطاه.(

 .غالبًا ما يحضر أدواته معه إلى الصف 

  أحيانا يكون مستعدًا للمادة الدراسية

 .ة المادة المدروسةبقراء

  يحضر أدواته معه إلى

 الصف دائمًا.

  دائمًا ما يظهر

 استعداده )يذاكر المادة(
 االستعداد 20%

2 3 4 

  نادرًا ما يتفاعل التلميذ بمفرده

ولكنه يساهم في بعض األحيان 

في األنشطة الثنائية أو 

 الجماعية.

  ينتبه لما يدور في الحصة بعض

 األحيان.

 م لبعض التالميذ يظهر االحترا

فقط، وكثيرًا ما يقاطع من 

 يتحدث.

  غالبًا ما يتفاعل التلميذ في الصف إن كان

بمفرده أو في األنشطة الثنائية أو 

 الجماعية.

 .منتبه معظم الوقت 

  ،غالبًا مايستمع لما يدور في الحصة بانتباه

 ويظهر بعض االحترام لزمالئه في الصف.

 ت يظهر بعض المشاركة في المناقشا

 الصفية.

 .نادرًا ما يقاطع اآلخرين حين يتحدثون 

  دائم التفاعل بإيجابية

في الصف بمفرده أو 

في األنشطة الثنائية 

 والجماعية.

 .منتبه دائمًا 

  يحترم زمالءه وال يقاطع

 من يتحدث.

30% 

التفاعل في 

الحصة )فردي 

 ومع الزمالء(

2 4 6 

  اليبادر التلميذ إال نادرًا في

األنشطة أو عند  المشاركة في

 طلب اإلجابات الشفوية.

  يبادر التلميذ أحيانًا في المشاركة عند أغلب

 .األنشطة أو طلب اإلجابات الشفوية 

  يبذذادر التلميذذذ دائمذذًا )أكثر

من مرة( في المشذذذذذذاركة 

عند كل نشذذذذذذاط أو طلب 

 4إجابة شفوية 

20% 

تكرار 

المشاركة في 

 الصف

2 3 4 

 نًا تتسم مشاركة التلميذ أحيا

 ببعض الفهم.

  ال يستخدم الكلمات الصحيحة

في التعبير عن إجابته)مشاركته( 

ومشاركه ليست ذات عالقة 

 بالموضوع.

  غالبًا ما تكون مشاركة التلميذ تنم عن

 فهم.

  غالبًا مايستخدم الكلمات الصحيحة للتعبير

 عن إجابته )مشاركته(.

  أحيانًا تكون تعليقاته عامة جدًا أو ليست

 ة بالموضوع.ذات عالق

  مشاركة التلميذ دائمًا ما

 تنم عن فهم .

  يشذذذذذذذارك في اسذذذذذذذتخدام

الذذكذذلذذمذذذذات الصذذذذذذذذذحذذيذذحذذذذة 

 للتعبير عن إجابته.

 حظذذذات جيذذذدة يبذذذدي مال

 وذات عالقة بالموضوع.

 

 

30% 

 

جودة 

اإلجابات 

 والمشاركة

2 4 6 

 مستوى األداء الكلي 20-15 14-9 8≤ 

 )وفقا للدرجة الكلية(

6-4بيقها من الصف مالحظة: األوزان سيتم تط  

 



 
 

13 
 

م0202-2019طالب سياسة تقييم ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

لم التقدير اللفظي لملف إنجاز الطالب: س4الملحق  

 الوزن حقق المعايير قارب المعايير دون معايير
معايير 

 التقييم

ل
م

ع
ي 

م أ
سل

م ي
ل

 

 الكثير من العناصر المطلوبة مفقودة.
معظم العنذذاصذذذذذذذذر المطلوبذذة 

 ة.موجود

كذذذذل الذذعذذنذذذذاصذذذذذذذذذذر الذذمذذطذذلذذوبذذذذة 

 %20 موجودة.
اكتمال 

 العناصر
1 3 4 

معروضة بصورة األعمال غير منظمة، و

 ال تظهر الترابط بينها.

 

األعمذذذال منظمذذذة إلى حذذد 

مذذا، ومعروضذذذذذذذذذذة بصذذذذذذذذورة 

 تظهر بعض الترابط بينها.

األعمال منظمة بصذذذورة جيدة، 

ط ومعروضة بصورة تظهر التراب

بينهذذذذا بوضذذذذذذذذذوح وتذذذذدل على 

 اإلبداع.

 العرض 20%

1 3 4 

األعمذذذذال ال تظهر الترابط بينهذذذذا وبين 

ة بصورة واضحة، وال األهداف التعليمي

ر المحتوى مذذذذدى التطور لذذذذدى يظه

 الطالب

األعمذذذال تظهر الترابط بينهذذذا 

وبين األهداف التعليمية إلى 

توى مدى حد ما ويظهر المح

 التطور لدى الطالب.

األعمذذال تظهر الترابط الكذذامذذل 

بينها وبين األهداف التعليمية، 

وى مذذدى التطور ويظهر المحت

 لدى الطالب بوضوح.

20% 
 التطور

 واإلبداع

1 3 4 

توضذذذذح المحتويات أن الطالب قد حقق 

لتعلم المطلوبذذذذة  نتذذذذائج ا قلياًل من 

واكتسذذذذذذذذذذب فهمذذا محذذدودا للمفذذاهيم 

 والتطبيقات المطلوبة.

 

توضذذح المحتويات أن الطالب 

قد حقق معظم نتائج التعلم 

المطلوبذذة واكتسذذذذذذذذذب فهمذذا 

ا للمفذذاهيم والتطبيقذذات عذامذذ

 المطلوبة.

حتويات أن الطالب توضذذذذذذذذح الم

قذذذذد حقق كذذذذل نتذذذذائج التعلم 

المطلوبذذذة واكتسذذذذذذذذذذذب فهمذذذا 

ا للمفاهيم والتطبيقات واضذذذذذح

 المطلوبة.

 المفاهيم 40%

4 6 8 

 ≥8 14-9 20-15 

 مستوى األداء الكلي

 )وفقا للدرجة الكلية(

6-4مالحظة: األوزان سيتم تطبيقها من الصف   
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بناًء على أنواع المالحظة المدرجة في هذا الجدول مع وصف  التاليةيقوم المعلم بملء استمارة المالحظة  -

 .تفصيلي لما قام به الطالب في خانة نوع المالحظة، مثال )حاول الطالب كتابة كذا أو رسم كذا أو لفظ كذا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :استمارة المالحظة للمعلمنموذج عن   -

 نوع المالحظة اسم الطالب التاريخ

   

   

   

   

 

 1 حاول القيام بشيء لم يحاول القيام به في السابق.

ل.استطاع القيام بشيء لم يكن قادرًا على القيام به من قب  2 

 3 قام بتطبيق جديد للفهم أو المعرفة أو المهارة في موقف أو سياق مختلف.

 4 شرح شيئًا بطريقة جديدة أو استطاع التعبير عن شيء لم يكن قادرًا على التعبير عنه.

 5 شرح كيفية القيام بشيء ما لشخص آخر.

 6 شارك وتعاون مع اآلخرين بطريقة جديدة.

شاط ما.ثابر لفترة أطول في ن  7 

: سلم التقدير اللفظي للمالحظة 5الملحق  
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: سلم التقدير اللفظي للمالحظة6الملحق  

 الوزن حقق المعايير قارب المعايير دون معايير
معايير 

 التقييم

  أحيانًا يحاول القيام بأشياء لم

 لسابق.يحاول القيام بها في ا

  أحيانًا يستطيع القيام بأشياء

لم يكن قادرًا على القيام بها 

 من قبل.

  غالبًا يحاول القيام بأشياء لم

 يحاول القيام بها في السابق.

  غالبًا يستطيع القيام بأشياء

لم يكن قادرًا على القيام بها 

 من قبل.

  دائمًا يحاول القيام  بأشياء لم

 يحاول القيام بها في السابق. 

  دائمًا يستطيع القيام بأشياء لم

يكن قادرًا على القيام بها من 

 قبل.

15% 
محاولة القيام 

 بأشياء جديدة

1 2 3 

  أحيانًا يقوم بتطبيق جديد

للفهم أو المعرفة أو المهارة 

 في موقف أو سياق مختلف.

  غالبًا يقوم بتطبيق جديد

للفهم أو المعرفة أو المهارة 

 في موقف أو سياق مختلف.

  دائمذذًا يقوم بتطبيق جذذديذذد للفهم

أو المعرفة أو المهارة في موقف 

 %40 أو سياق مختلف.

ــــــق  ــــــي ــــــطــــــب ت

ـــمـــفـــاهـــيـــم  ال

والــــمــــهــــارات 

فــي ســــــــيـــاق 

 جديد
4 6 8 

  أحيانًا يشرح أشياء بطريقة

جديدة ويقدر على التعبير عن 

شيء لم يكن قادرًا على 

التعبير عنه. ولكن ال يستطيع 

شرح كيفية القيام بشيء 

 شخص آخرمال

  غالبًا يشرح أشياء بطريقة

جديدة ويقدر على التعبير عن 

الشيء لم يكن قادرًا على 

التعبير عنه، أحيانًا يستطيع 

شرح كيفية القيام بشيء 

 مالشخص آخر

  دائمًا يشرح أشياء بطريقة

جديدة ويستطيع التعبير عن 

شيء لم يكن قادرًا على التعبير 

عنه. وغالبًا يستطيع شرح كيفية 

 لقيام بشيء مالشخص آخرا
15% 

القدرة على 

التعبير 

بطريقة 

 جديدة

1 2 3 

  نادرًا مايشارك ويتعان مع

 اآلخرين بطريقة جديدة

  أحيانًا يشارك ويتعاون مع

 اآلخرين بطريقة جديدة

  غالبًا يشارك ويتعاون مع

 اآلخرين بطريقة جديدة
15% 

التعاون بطرق 

 جديدة

1 2 3 

 ثابرة لفترة أحيانًا يستطيع الم

 أطول في نشاط ما.

  في معظم األحيان يستطيع

المثابرة لفترة أطول في 

 نشاط ما.

  دائمًا يحاول المثابر لفترة أطول

 في نشاط ما.
15% 

القدرة على 

 المثابرة

1 2 3 

 ≥8 14-9 20-15 
 مستوى األداء الكلي

 )وفقا للدرجة الكلية(

6-4مالحظة: األوزان سيتم تطبيقها من الصف   
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 كالتالي : توزيع نسب التقييم للمواد  

 يتكون العام الدراسي من فصلين دراسيين -1

 :تحدد الدرجات لكل مادة دراسية في العام الدراسي كما يلي -2

 ( درجة 100درجة النهاية العظمى للمادة الواحدة ) - 

 .( درجة 50)النهاية الصغرى للمادة الواحدة  -

 التالي: النحو ثالًثا: تقدر درجة كل مادة دراسية في كل فصل دراسي على 

  ى%( من النهاية العظم50سي األول )الفصل الدرا

  ىنهاية العظم%( من ال50الفصل الدراسي الثاني)

 

 

 المسار العلميأولا: 

 :مادة اللغة الانجليزية توزيع تقييم -1          

 

 

 

 

 

عدد مرات التطبيق في كل  المحور

 مرحلة تقييم )ربع سنوي(

 المجموع

 6 6 االعمال الصفية

 6 6 التطبيقات

 6 6 الواجبات

 10 2 تقييم الوحدة

 8 8 األمالء

 12 1 التقييم النهائي

 2 4 السلوك

 50  المجموع النهائي

 وزيع نسب التقييم للموادت .6
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 توزيع تقييم مادة الرياضيات: -2

 

 

 

 مادة العلوم: تقييمتوزيع -3

 

 

 

 

 

عدد مرات التطبيق في كل  المحور

 مرحلة تقييم )ربع سنوي(

 المجموع

 6 6 االعمال الصفية

 6 6 التطبيقات

 6 6 اتالواجب

 10 2 تقييم الوحدة

 4 4 الرياضيات الذهنية

 4 3 المشاريع

 12 1 التقييم النهائي

 2 4 السلوك

 50  المجموع النهائي

عدد مرات التطبيق في كل  المحور

 مرحلة تقييم )ربع سنوي(

 المجموع

 6 6 االعمال الصفية

 6 4 التطبيقات

 6 6 الواجبات

 10 2 تقييم الوحدة

 6 4 التجارب العلمية

 12 1 التقييم النهائي

 4 4 السلوك

 50  المجموع النهائي
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 أدبي: المسار الثانيا  

 مادة اللغة العربية: تقييمتوزيع  -1             

 

 

 

 مادة التربية الاسلامية: تقييمتوزيع  -2

 

 

 

 

 

عدد مرات التطبيق في كل  المحور

 مرحلة تقييم )ربع سنوي(

 المجموع

 6 6 االعمال الصفية

 6 6 التطبيقات

 6 6 الواجبات

 10 2 تقييم الوحدة

 8 8 األمالء

 12 1 التقييم النهائي

 2 2 السلوك

 50  المجموع النهائي

عدد مرات التطبيق في كل  المحور

 مرحلة تقييم )ربع سنوي(

 الدرجة 

 6 3 االعمال الصفية 

 6 3 التطبيقات

 4 2 الواجبات

 10 2 تقييم الوحدة

 9 1 حفظ السور و االحاديث المقررة

 3 3 السلوك

 12 1 التقييم النهائي

 50  المجموع النهائي
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 مادة تاريخ قطر: تقييمتوزيع -3

 

 

 

 مادة القران الكريم: تقييمتوزيع -  3            

 

 

 

 

 

 

عدد مرات التطبيق في كل  المحور

 مرحلة تقييم )ربع سنوي(

 المجموع

 6 2 االعمال الصفية

 6 2 التطبيقات

 6 2 الواجبات

 10 1 تقييم الوحدة

 6 1 مشروع 

 12 1 التقييم النهائي

 4 4 السلوك

 50  المجموع النهائي

 الدرجة  المحور

 5 استمارة المتابعة 

 10 الحفظإتقان 

 5 التجويد

 5 مشاركةال

 5 السرد

 3 السلوك

 2 لمواظبةالحضور و ا

  15  النهائي التقييم

 50 المجموع النهائي
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 مواد الأنشطة و المواد الاضافيةثالثا: 

 

 :علم الحاسوبمادة  تقييمتوزيع -1

 

 

 

 

 :التربية الفنيةمادة  تقييمتوزيع -2

 

 

 

 

 

عدد مرات التطبيق في كل  المحور

 مرحلة تقييم )ربع سنوي(

 المجموع

 8 2 االعمال الصفية

 8 2 التطبيقات

 10 2 تقييم الوحدة

 8 1 مشروع 

 12 1 نظري( 6+ عملي  6) التقييم النهائي

 4 4 السلوك

 50  المجموع النهائي

عدد مرات التطبيق في كل  المحور

 مرحلة تقييم )ربع سنوي(

 المجموع

 16 4 االعمال الصفية

 10 1 تقييم الوحدة

 8 1 مشروع 

 12 1 التقييم النهائي 

 4 4 السلوك

 50  المجموع النهائي
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 ة:تربية البدنيمادة ال تقييمتوزيع -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة  المحور

 15 االعمال الصفية 

 20 نظري( 10عملي +  10تقييم الوحدة )

 2 السلوك

 3 الحضور و المواظبة

 10 (الزي الرياضياحضار االدوات)

 50 المجموع النهائي

عدد مرات التطبيق في كل  المحور

 لة تقييم )ربع سنوي(مرح

 المجموع

 10 4 االعمال الصفية

 8 2 التطبيقات

 8 2 تقييم الوحدة

 8 8 لزي الرياضيار ااحض

 12 1 نظري( 6+ عملي  6)التقييم النهائي 

 4 4 السلوك

 50  المجموع النهائي
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 التقدير اللفظي النسبة المئوية التقدير الرمزي

A+ (95-100) اليةمتفوق ذو كفاءة ع 

A (86-94) متقن ذو كفاءة 

B+ (77-85) متمكن 

B (86-76) يحقق المستوي المطلوب من المعايير 

C (59-67) يحقق الحد األدني من المعايير المطلوبة 

D (50-58) يحتاج الي دعم و مساندة 

 مفتاح التقدير
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لى تقييم الطالب فى جميع المواد الدراسية و جميع بنود التقييم بسبب وجود عملية الغياب تؤثر بشكل سلبي ع -

 تقييم مستمر لحضور الطالب الصفي و تفاعله مع المعلمة بشكل دوري و مستمر فى جميع المواد. 

 دور الأكاديمية دة الغيابم

أيام متصلة أوغير متصلة في الفصل  3-4

 الدراسي الواحد

ب الطالب من اليوم األول وتكرار ذلك في كل .إشعار ولي األمر بغيا1

 يوم يغيب فيه الطالب.

أيام متصلة أو غير متصلة في الفصل  5-9

 الدراسي الواحد

.دعوة ولي األمر وأخذ تعهد على ولي األمر بعدم الغياب غير المبرر 1

 وتوضيح الجزاءات المترتبة على الغياب.

 .إعداد بحث حالة غياب لمعرفة األسباب.2

أيام أو أكثر في الفصل الدراسي الواحد  15

 يوم في الفصلين 20أو 

إحالة الطالب إلى الجهة المختصة في هيئة التعليم لدراسة الحالة 

 واتخاذ قرار شطب الطالب من التعليم النظامي الصباحي.

 : االستئذان

الصحية والعيادات الخارجية التابعة  يسمح بخروج الطالب لظرف تقدره األكاديمية كمتابعة مواعيده الطبية بالمراكز

 لمسشفى حمد أو العيادات الخاصة وإبالغ إدارة األكاديمية قبل الموعد بيوم وإحضار بطاقة الموعد أو ما يثبت ذلك 

 فى حالة االستئذان بدون سبب سيؤدي الي التأثير على تقييم الطالب .

 الخاتمة

بيرة في مجال أساليب التقويم مع تبني مبدأ )التقويم من أجل التعلم( خالصة القول فإن التقويم المستمر يشكل نقلة ك

ليكون هو الموجه لجميع الممارسات التقويمية داخل حجرة الصف لكننا أمام تحديات كبيرة أهمها توعية المجتمع 

لمين على اآللية السليمة للتطببأهمية مشاركة أولياء األمور و التطوير المهني للمع

 ألية أحتساب غياب الطالب
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 :التعويضية تقييماتال  -1

 :تاليةال حاالتلل  ةالتعويضي لتقييماتيسمح بدخول ا

 (.االدارة مقبول ) تتقبلهبعذر  أو أكثر تقييمبون عن تأدية المتغي بالطال -1

 .إذن مسبق من االكاديميةب  أو أكثر تقييمالمتغيبون عن تأدية  بالطال  -2

التقييمات تحت مسمى ) يتم إدراجه فى جدول  التقييمات فترةخميس فى نفس موعد إجراء التقييمات كل يوم 

 ختبار جديد(.يد لم يتم االختبار فيه مسبقا ) انموذج جد فيو يتم التقييم التعويضية(  يوم التقييمات

 

 التقييمات المكيفة ) ترتيبات و تسهيالت(: -2

 نها :لبعض حاالت من الطالب م بعض من التعديالت على التقييمات يتم إجراء

 يتم توزيعها بشكل مناسب.التحريري و  قراءة على ورقة التقييم: يتم إضافة درجات التحدث و الالصمت االختياري  -1

 لتتناسب مع الطالب. A3 بحجم  ديد : يتم تكبير أوراق التقييمالضعف البصري الش -2

إعدادها للطالب و مراعاة المعايير المخففة حالة التوحد : يتم تعديل معايير االختبار بناء على الخطط التعليمية التى تم  -3

 والترتيبات والتسهيالت الخاصة بالطالب. 

 

 اللجان الخاصة: -3

 الطالب فى لجنة خاصة فى الحاالت التالي:يتم تقييم 

 . الداء التقييم  همرض الطالب ) مرض معدي ( وحضور -

 فير كاتب للطالب.وجود كسر فى اليد يعيق عملية الكتابة و في هذه الحالة يتم تو -

 .وجود كسر فى القدم و فى هذه الحالة تعقد اللجنة فى اقرب مكان لدخول و خروج الطالب -

 

 

 

 

  

 مرفق حاالت خاصة


