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حول اختتام العام بيان توضيحي صادر عن وزارة الرتبية والتعليم العايل 

  )11-1للصفوف ( 2020-2019الدراسي احلايل 
  

العام الدراسي الحالي  اختتامفي ظل استمرار تعلیق الدراسة لمنع انتشار فیروس كورونا، نوضح فیما یلي آلیات 

  ): 11-1للصفوف ( 2019-2020

مارس من  5) وفق نتائج التقویم المستمر خالل الفصل األول وحتى 4- 1* سیتم تقدیر نتائج الطلبة للصفوف (

  الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي.

  ) للعام الدراسي الحالي على النحو التالي:11- 5* سیتم احتساب نتائج الطلبة في الصفوف ( 

%) وفقًا لنتیجته في الشهر 20ته في الفصل الدراسي األول و () من درجة الطالب تحتسب وفقًا لنتیج80(% - 

  األول من الفصل الدراسي الثاني. علمًا بأن هذه النتائج مرصودة في برنامج عالمات الطلبة لدى الوزارة. 

) إلى الصفوف التالیة ما عدا الطالب الذین توافرت لدیهم معاییر 11-1* یتم ترفیع جمیع الطلبة في الصفوف (- 

  مارس وفقًا لتعلیمات النجاح واإلكمال والرسوب. 5الرسوب قبل 

) تعتمد على األجزاء المهمة من المباحث المقررة التي لم یتم 11- 1* سیتم إعداد مواد استدراكیة لجمیع الصفوف (

لتالیة بحیث االنتهاء من تدریسها وجاهیًا، باإلضافة إلى الموضوعات األساسیة الالزمة للتعلم الالحق في الصفوف ا

والذي یمكن أن یبدأ مبكرًا إذا  2020- 2021یتم تدریس هذه المواد خالل الشهر األول من العام الدراسي القادم 

  تحسنت الظروف الصحیة.

* سیتم تقییم أداء الطلبة في المواد االستدراكیة بعد االنتهاء من تدریسها وتحتسب درجتها ضمن درجات الطالب 

  لعام الدراسي القادم.في الشهر األول من ا

  الطلبة ما یلي: أعزاءناوعلیه یطلب من 

  . االحتفاظ بالكتب المدرسیة حتى بدایة العام الدراسي القادم لالستفادة منها أثناء تدریس المواد االستدراكیة.1

خالل األسابیع  . الرجوع لبوابة روافد التعلیمیة لالستفادة من الفیدیوهات التعلیمیة التي تم بثها لجمیع الصفوف2

الماضیة بعد تعلیق الدراسة؛ ألن محتوى هذه الدروس سیكون محور التركیز في المادة االستدراكیة التي سیتم 

  تعلیمها وتقییم أداء الطلبة فیها بدایة العام الدراسي القادم.

بقات متنوعة، باإلضافة إلى . متابعة إذاعة صوت التربیة والتعلیم والتي تبث برامج تثقیفیة وتوعویة وترفیهیة ومسا3

  تعزیز ورعایة الطلبة أصحاب المواهب. 

نسأل اهللا عز وجل أن یمن على الجمیع بالصحة والعافیة. والشكر الجزیل للمعلمین وجمیع العاملین في وزارة 

  التربیة ومدیریاتها ومدارسها.
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