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مقدمة
.  التعليمي القائم على التكامل بين مواد العلوم التكنولوجيا والهندسة والرياضياتSTEMتتبنى املدرسة منحى •

. في الصفين التاسع والعاشرSTEMيدرس منهج •

.األمريكي في الصفين الحادي عشر والثاني عشرAdvanced Placementسيخضع الطلبة ملنهاج •

:  بحسب سياسة التسجيل املعتمدة من قبل الوزارة، فإنه•

(. من العاشر إلى الثاني عشر)ال يمكن قبول أو نقل الطلبة إلى املدرسة في أي من املراحل التعليمية التالية 1.

ة في الدولة خالل ال يسمح بتحويل الطلبة من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين إلى املدارس الحكومية أو إلى املدارس الخاص2.
.  الصف التاسع، إال بقرار من اللجنة األكاديمية في املدرسة وبعد دراسة الحالة

الثانوية في الدولة يسمح بتحويل الطلبة من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين إلى املدارس الحكومية أو إلى املدارس الخاصة3.
.  وفي موعد ال يتجاوز منتصف شهر أكتوبر من كل عام دراس ي( بداية املرحلة)وذلك في الصف العاشر فقط 



رؤية ورسالة املدرسة

:Visionالرؤية

اد الوطنّي ، وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في بناء االقتصمهارات القرن الواحد والعشرينتمكين الطلبة من 
.القائم على املعرفة والتطور العلمي و التكنولوجي

:Missionالرسالة

مفيللتحديومثيرةومحفزةمبتكرةتعليميةخبراتتوفير
ُّ
فيوالرياضياتهندسةوالوالتكنولوجياالعلومتعل

ةسياقات مكنتكاملّيِّ
ُ
املشكالت،وحلدالناقوالتفكيروالتصميمالبحثفيمهاراتهمتطويرمنالطلبةت

ةاإلبداعيةقدراتهمبناءفيوتساهم .العاملياملستوى علىوالتنافسيَّ



ين اإلطار العام ملهارات القرن الواحد والعشر 

The Partnership for 21st Century Skills (p21.org)

http://p21.org/


 (OECD)والتنميففففففةاالقتصففففففاديالتعففففففاون منظمففففففةوصففففففف 
سففر  المعففمففنلالسففتفادةالشففبا إليهففايحتففا التففييففاتالكفا

التعفففففففففففاون منظمفففففففففففةعرفففففففففففف وقفففففففففففد،.فيففففففففففف واملسفففففففففففاهمةالتغيفففففففففففر
أداءعلفففىالقفففدرة"الكفايفففات با هفففاهففف  والتنميفففةاالقتصفففادي

،النقفديرالتفكيفاملهفاراتتلك وتشمل، املشكالتوحلاملهام
وضفففف  كمففففا  ."واملرونففففة،القففففراراتواتخففففا ،واملسففففةولية

ارهفففاباعتباملهفففاراتتلفففكلتحقيففف الالزمفففة "الكفايفففات"املنظمفففة
مثففففففلمعففففففينسففففففيا فففففففيواملعرفففففففةاملهففففففاراتتطبيفففففف علففففففىالقففففففدرة
. العملأواملدرسة

ملهففارات التففي وبالتففا ي فففلن اب انففل العملففي التطبيقففي للمعرفففة وا
الكفايفففات يكتسففف ها الطالفففل ستسفففاهم  شفففكل فعفففا  ففففي تحقيففف 

كالت التفففي يأفففل أن يمتلكهفففا هففف ا اب يفففل وعلفففى رأسفففها حفففل املشففف
ريففففففة فففففففي لفففففف ا فففففففلن تقيففففففيم تلففففففك اب وانففففففل املها. والتفكيففففففر الناقففففففد

م املعفففار  املراحفففل التعليميفففة ا التلففففة ال يقفففل أهميفففة عفففن تقيفففي
.  العلمية املكتسبة



ةاملواد الدراسية املعتمدة في املدرس



الصف التاسع

اقع **   3هذا باإلضافة للبرامج التدريبية الجامعية بو
 
حصص أسبوعيا

اسم املادة باللغة اإلنجليزيةاسم املادة باللغة العربية
عدد الحصص 

 
 
أسبوعيا

مالحظاتمصدر التعلم

خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد اب صص كتا  الوزارة Islamic Studies3التربية اإلسالمية 

خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد اب صص كتا  الوزارة Arabic3اللغة العربية

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة ومعتمدة من التوجي  English6اللغة اإلنجليزية

STEMSTEM10 للمدرسة عن طريق 
 
PASCOشركة منهج مصمم خصيصا

بما يتواف  م  رؤية وأهدا  املدرسةمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Mathematics3الرياضيات

بما يتواف  م  رؤية وأهدا  املدرسةمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة ICT3تكنولوجيا املعلومات

بما يتواف  م  رؤية وأهدا  املدرسةمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Design Technology1تكنولوجيا التصميم

 للمدرسة من قبل إدارة توجيه االجتماعياتSocial Studies1الدراسات االجتماعية
 
مصدر تعلم معد خصيصا

منها  الوزارة Physical Education2التربية البدنية

Lab Applications2تطبيقات مخبرية 
ملنهجمادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل ا

تتضمن مختبرات الطاقة والروبوت والتصني  الرقمي

Researches & Projects2البحث العلمي واملشاريع
ملنهج مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل ا

العام للمدرسة بما يتناسل م  رؤية وأهدا  املدرسة 



العاشرالصف 

اقع **   3هذا باإلضافة للبرامج التدريبية الجامعية بو
 
حصص أسبوعيا

اسم املادة باللغة اإلنجليزيةاسم املادة باللغة العربية
عدد الحصص 

 
 
أسبوعيا

مالحظاتمصدر التعلم

خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد اب صص كتا  الوزارة Islamic Studies3التربية اإلسالمية 

خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد اب صص كتا  الوزارة Arabic3اللغة العربية

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة ومعتمدة من التوجي  English6اللغة اإلنجليزية

STEMSTEM10 للمدرسة عن طريق 
 
PASCOشركة منهج مصمم خصيصا

بما يتواف  م  رؤية وأهدا  املدرسةمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Mathematics5الرياضيات

بما يتواف  م  رؤية وأهدا  املدرسةمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة ICT3تكنولوجيا املعلومات

بما يتواف  م  رؤية وأهدا  املدرسةمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Design Technology1تكنولوجيا التصميم

منها  الوزارة Physical Education1التربية البدنية

Lab Applications2تطبيقات مخبرية 
املنهجمادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل

تتضمن مختبرات الطاقة والروبوت والتصني  الرقمي

Researches & Projects2البحث العلمي واملشاريع
املنهج مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل

العام للمدرسة بما يتناسل م  رؤية وأهدا  املدرسة 



املسار الطبي / الصف الحادي عشر 
 اسم املادة باللغة اإلنجليزيةاسم املادة باللغة العربية

 
مالحظاتمصدر التعلمعدد الحصص أسبوعيا

خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد اب صص كتا  الوزارة Islamic Studies2التربية اإلسالمية 

خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد اب صص كتا  الوزارة Arabic3اللغة العربية

افق مع رؤية وأهداف املدرسةمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة English6اللغة اإلنجليزية بما يتو

افق مع متطلبمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Biology6األحياء  افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو ات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

افق مع متطلبمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Mathematics6الرياضيات افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو ات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

Physicsالفيزياء 
* AP physics 1 is taught

افق مع متطلبمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة 4 افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو ات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

افق مع متطلبمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Chemistry6الكيمياء افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو ات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

منها  الوزارة Physical Education1التربية البدنية

نهج مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل املBiomedical Sciences Lab3مختبر علوم الطب الحيوي 

م للمدرسة العامادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسل املنهج Researches & Projects2البحث العلمي واملشاريع
بما يتناسل م  رؤية وأهدا  املدرسة 

قبل نهاية الصف الحادي عشرIELTSو SATيتوقع من الطلبة في هذا املسار تقديم اختبارات ال : مالحظة



املسار الطبي / الصف الثاني عشر 
 اسم املادة باللغة اإلنجليزيةاسم املادة باللغة العربية

 
مالحظاتمصدر التعلمعدد الحصص أسبوعيا

كتا  الوزارة Islamic Studies2التربية اإلسالمية 
خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد 

اب صص 

كتا  الوزارة Arabic3اللغة العربية
خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد 

اب صص 

افق مع رؤية وأهداف املدرسةمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة English6اللغة اإلنجليزية بما يتو

افق مع متطمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Biology7األحياء  افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو لبات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

افق مع متطمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Mathematics7الرياضيات افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو لبات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

افق مع متطمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Physics3الفيزياء  افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو لبات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

افق مع متطمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Chemistry7الكيمياء افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو لبات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

منها  الوزارة Physical Education1التربية البدنية

املنهج مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسلBiomedical Sciences Lab3مختبر علوم الطب الحيوي 
العام للمدرسة بما يتناسل م  رؤية وأهدا  املدرسة 

في الصف الثاني عشر في مواد األحياء، والرياضيات والكيمياءAPاختبارات 3يتوقع من الطلبة في هذا املسار تقديم : مالحظة



املسار الهندس ي / الصف الحادي عشر 
 اسم املادة باللغة اإلنجليزيةاسم املادة باللغة العربية

 
مالحظاتمصدر التعلمعدد الحصص أسبوعيا

خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد اب صص كتا  الوزارة Islamic Studies2التربية اإلسالمية 

خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد اب صص كتا  الوزارة Arabic3اللغة العربية

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة ومعتمدة من التوجي  English6اللغة اإلنجليزية

افق مع متطلمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Computer Science3علم الكمبيوتر افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو بات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

افق مع متطلمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Mathematics6الرياضيات افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو بات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

1Physics1الفيزياء 
* AP physics 1 is taught

افق مع متطلمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة 7 افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو بات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

افق مع متطلمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Chemistry6الكيمياء افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو بات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

منها  الوزارة Physical Education1التربية البدنية

املنهج مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسلDigital Fabrication & Energy lab 3اقةمختبر التصنيع الرقمي والط
العام للمدرسة بما يتناسل م  رؤية وأهدا  املدرسة 

املنهج مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسلResearches & Projects2البحث العلمي واملشاريع
العام للمدرسة بما يتناسل م  رؤية وأهدا  املدرسة 

قبل نهاية الصف الحادي عشرIELTSو SATيتوقع من الطلبة في هذا املسار تقديم اختبارات ال : مالحظة



املسار الهندس ي / الصف الثاني عشر 

 اسم املادة باللغة اإلنجليزيةاسم املادة باللغة العربية
 
مالحظاتمصدر التعلمعدد الحصص أسبوعيا

خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد اب صص كتا  الوزارة Islamic Studies2التربية اإلسالمية 

خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد اب صص كتا  الوزارة Arabic3اللغة العربية

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة ومعتمدة من التوجي  English6اللغة اإلنجليزية

افق مع متطمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Computer Science3علم الكمبيوتر افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو لبات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

افق مع متطمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Mathematics6الرياضيات افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو لبات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

2Physics2الفيزياء 
* AP physics 2 is taught

افق مع متطمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة 8 افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو لبات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

افق مع متطمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Chemistry7الكيمياء افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو لبات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

منها  الوزارة Physical Education1التربية البدنية

املنهج مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسلDigital Fabrication & Energy lab 3طاقةمختبر التصنيع الرقمي وال
العام للمدرسة بما يتناسل م  رؤية وأهدا  املدرسة 

في الصف الثاني عشر في مواد الفيزياء، والرياضيات والكيمياءAPاختبارات 3يتوقع من الطلبة في هذا املسار تقديم : مالحظة



املسار التكنولوجي / الصف الحادي عشر 

اسم املادة باللغة اإلنجليزيةاسم املادة باللغة العربية
عدد الحصص 

 
 
أسبوعيا

مالحظاتمصدر التعلم

خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد اب صص كتا  الوزارة Islamic Studies2التربية اإلسالمية 

خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد اب صص كتا  الوزارة Arabic3اللغة العربية

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة ومعتمدة من التوجي  English6اللغة اإلنجليزية

افق مع متطلمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Computer Science7علم الكمبيوتر افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو بات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

افق مع متطلمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Mathematics6الرياضيات افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو بات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

1Physics1الفيزياء 
* AP physics 1 is taught

افق مع متطلمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة 6 افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو بات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

افق مع متطلمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Chemistry3الكيمياء افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو بات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

منها  الوزارة Physical Education1التربية البدنية

املنهج مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسلRobotics & Automation lab 3مختبر الروبوت واألتمتة
العام للمدرسة بما يتناسل م  رؤية وأهدا  املدرسة 

املنهج مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسلResearches & Projects2البحث العلمي واملشاريع
العام للمدرسة بما يتناسل م  رؤية وأهدا  املدرسة 

قبل نهاية الصف الحادي عشرIELTSو SATيتوقع من الطلبة في هذا املسار تقديم اختبارات ال : مالحظة



املسار التكنولوجي / الصف الثاني عشر 
 اسم املادة باللغة اإلنجليزيةاسم املادة باللغة العربية

 
مالحظاتمصدر التعلمعدد الحصص أسبوعيا

خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد اب صص كتا  الوزارة Islamic Studies2التربية اإلسالمية 

خطة تعليمية معتمدة من التوجي  التربوي ومكيفة للتناسل م  عدد اب صص كتا  الوزارة Arabic3اللغة العربية

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة ومعتمدة من التوجي  English6اللغة اإلنجليزية

افق مع متطمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Computer Science7علم الكمبيوتر افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو لبات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

افق مع متطمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Mathematics6الرياضيات افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو لبات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

Physicsالفيزياء
* AP physics 1 is taught

افق مع متطمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة 6 افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو لبات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

افق مع متطمصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Chemistry3الكيمياء افق مع رؤية وأهداف املدرسة ويتو لبات بما يتو
SATIIو  Advanced Placementاختبارات 

مصادر تعلم خاصة من اختيار املدرسة Design Technology2تكنولوجيا التصميم

منها  الوزارة Physical Education1التربية البدنية

املنهج مادة تطبيقية عملية تعتمد على وحدات تعليمية مصممة بصورة متخصصة بحسلRobotics & Automation lab 3مختبر الروبوت واألتمتة

في الصف الثاني عشر في مواد الكمبيوتر، والرياضيات والفيزياء أو الكيمياءAPاختبارات 3يتوقع من الطلبة في هذا املسار تقديم : مالحظة



 Assessmentأنواع التقييمات

Summative

ختامي

50%

تعتمد على االختبارات 

/  ورقية)التحريرية 

(إلكترونية

Tests 

Continuous 

مستمر

تستند إ ى أدلة 

Evidence Based

س الت مالحظة املعلم

anecdotal record

تقارير مكتوبة

Reports\ Essaysشفهية/ تقارير بصرية

Visual/Oral Presentations

 portfolioملف إنأاز 

50%

  مهام تقييمية معتمدة موثقة ومشار 

Authentic Tasks & Projects

تستند إ ى مةشرات أداء 

وساللم لفظية 

Depend on KPI’s & 

Rubrics

Assessment Policyسياسة التقييم 



توزيع الدرجات للمواد الدراسية
(الحادي عشر–التاسع )



 
 
، األحياء، الفيزياء، الكيمياء STEMتقييم مواد : أوال

(40)الفصل الدراس ي األو  
النشاط(20) هاية الفصل (15)منتصف الفصل 

يرة التقييمات القص
(نظري /عملي)

اختبار منتصف 
الفصل األو  

يرة التقييمات القص
(نظري /عملي)

لاختبار  هاية الفصاملشروع 
انضباط /واجبات

ومواظبة

51055105

(60)الفصل الدراس ي الثاني  
النشاط(40) هاية الفصل (15)منتصف الفصل 

يرة التقييمات القص
(نظري /عملي)

اختبار منتصف 
الفصل األو  

يرة التقييمات القص
(نظري /عملي)

لاختبار  هاية الفصاملشروع 
انضباط /واجبات

ومواظبة

5101010205

ارات العملية في املختبرات تقييم امله/امللفات والدفاتر/ مقاالت مكتوبة/ عروض تقديمية/ تشتمل التقييمات القصيرة على اختبارات نظرية وعملية قصيرة** 



 
 
مادة الرياضياتتقييم : ثانيا

(40)الفصل الدراس ي األو  
النشاط(20) هاية الفصل (15)منتصف الفصل 

يرة التقييمات القص
(الكتروني/ورقي)

اختبار منتصف 
الفصل األو  

يرة التقييمات القص
(الكتروني/ورقي)

لاختبار  هاية الفصاملشروع
انضباط /واجبات

ومواظبة

51055105

(60)الفصل الدراس ي الثاني  
النشاط(40) هاية الفصل (15)منتصف الفصل 

يرة التقييمات القص
(الكتروني/ورقي)

اختبار منتصف 
الفصل األو  

يرة التقييمات القص
(الكتروني/ورقي)

لاختبار  هاية الفصاملشروع 
انضباط /واجبات

ومواظبة

5101010205

IXL & Microsoft formsاملهام التقييمية على /امللفات والدفاتر/ تحليل رياض ي/ عروض تقديمية/ تشتمل التقييمات القصيرة على اختبارات نظرية قصيرة** 



 
 
مواد اللغة اإلنجليزية واللغة العربية والتربية االسالميةتقييم : ثالثا

(40)الفصل الدراس ي األو  
النشاط(20) هاية الفصل (15)منتصف الفصل 

يرة التقييمات القص
(الكتروني/ورقي)

اختبار منتصف 
الفصل األو  

(يشفه/تحدث/استماع/تحريري )

يرة التقييمات القص
(الكتروني/ورقي)

املشروع 
لاختبار  هاية الفص

(يشفه/تحدث/استماع/تحريري )
انضباط /واجبات

ومواظبة

51055105

(60)الفصل الدراس ي الثاني  
النشاط(40) هاية الفصل (15)منتصف الفصل 

يرة التقييمات القص
(الكتروني/ورقي)

اختبار منتصف 
الفصل األو  

(يشفه/تحدث/استماع/تحريري )

يرة التقييمات القص
(الكتروني/ورقي)

لاختبار  هاية الفصاملشروع 
(يشفه/تحدث/استماع/تحريري )

انضباط /واجبات
ومواظبة

5101010205

IXL, readworks, language lab & formsاملهام التقييمية على /امللفات والدفاتر/ عروض تقديمية/ تشتمل التقييمات القصيرة على اختبارات نظرية قصيرة** 



 
 
مادة االجتماعياتتقييم : رابعا

(40)الفصل الدراس ي األو  
النشاط(20) هاية الفصل (15)منتصف الفصل 

يرة التقييمات القص
(الكتروني/ورقي)

اختبار منتصف 
الفصل األو  

يرة التقييمات القص
(الكتروني/ورقي)

لاختبار  هاية الفصاملشروع 
انضباط /واجبات

ومواظبة

51055105

(60)الفصل الدراس ي الثاني  
النشاط(40) هاية الفصل (15)منتصف الفصل 

يرة التقييمات القص
(الكتروني/ورقي)

اختبار منتصف 
الفصل األو  

يرة التقييمات القص
(الكتروني/ورقي)

لاختبار  هاية الفصاملشروع 
انضباط /واجبات

ومواظبة

5101010205

formsاملهام التقييمية على /امللفات والدفاتر/ عروض تقديمية/ تشتمل التقييمات القصيرة على اختبارات نظرية قصيرة** 



 
 
مادة الحاسوب تقييم : خامسا

(40)الفصل الدراس ي األو  
النشاط(20) هاية الفصل (15)منتصف الفصل 

يرة التقييمات القص
(عملي)

اختبار منتصف 
الفصل األو  

عملي% 80: نظري % 20

يرة التقييمات القص
(عملي)

املشروع 
لاختبار  هاية الفص

عملي% 80: نظري % 20
انضباط /واجبات

ومواظبة

51055105

(60)الفصل الدراس ي الثاني  
النشاط(40) هاية الفصل (15)منتصف الفصل 

يرة التقييمات القص
(عملي)

اختبار منتصف 
الفصل األو  

عملي% 80: نظري % 20

يرة التقييمات القص
(عملي)

لاختبار  هاية الفصاملشروع 
عملي% 80: نظري % 20

انضباط /واجبات
ومواظبة

5101010205

املهام التقييمية البرمجية/ملف اإلنجاز/ عروض تقديمية/ عملية قصيرةتشتمل التقييمات القصيرة على اختبارات ** 



 
 
مادة تكنولوجيا التصميمتقييم : سادسا

تقيتتتيم موثتتتق فتتتي كتتتل يتتتتم تقيتتتيم الطلبتتتة بصتتتورة مستتتتمرة فتتتي املهتتتام العمليتتتة ال تتتي يتتتتم تكلتتتيفهم  هتتتا، بحيتتتث يكتتتون هنالتتتك
، وترصد درجة الطالب بصورة تجميعية مرة واحدة في نهاية ك

 
. ل فصلحصة يعتمد على املعايير املوضحة تاليا

الفصل الثاني الفصل األول 
60من 40من 

املشروع تقييم مستمر املشروع تقييم مستمر 
30104020

االبتكارالدقة سرعة إنجاز املهمة االنضباط
ورقة العمل 

وامللف
املجموع

2222210

:معايير التقييم املستمر في الحصص



 
 
مادة التطبيقات املخبريةتقييم : سابعا

املختبتترات التخصصتتية ُيقصتتد بالتطبيقتتات املخبريتتة، التطبيقتتات العمليتتة والوحتتدات الدراستتية ال تتي يقتتوم الطلبتتة بتنفيتتذها فتتي
صتل دراست ي ويتتم ويتم رصتد درجتة املتادة مترة واحتدة فتي كتل ف. مختبر الطاقة و مختبر التصنيع الرقمي، ومختبر الروبوت: وتشمل

. على حدة100احتساب درجتها بحساب متوسط درجات الطلبة في املختبرات الثالث وال ي يرصد كل منها من 

الفصل الثاني الفصل األول 
60من 40من 

املشاريع تقييم مستمر املشاريع تقييم مستمر 
30104020

االنضباط وترتيب
منطقة العمل 

العمل التعاونيورقة العمل وامللف
االلتزام بإجراءات 
األمن والسالمة

التعامل السليم مع
األجهزة واألدوات

املجموع

2222210

يتتذها، ولكنهتتا تشتتتمل تختلتتف معتتايير التقيتتيم املستتتمر فتتي كتتل مختبتتر بحستتب طبيعتتة الوحتتدات الدراستتية واملهتتارات ال تتي يتتتم تنف
. لى أخرى بصورة أساسية على العاصر التقييمية التالية وال ي يمكن أن تتباين من مختبر إلى آخر أو من وحدة دراسية إ



 
 
مادة البحث العلمي واملشاريعتقييم : ثامنا

: تعتمد مادة البحث العلمي واملشاريع على انخراط الطلبة في مشاريع البحث العلمي وتطبيقهم ملهارات البحث والتقص ي وال ي تشتمل

. االملام بمهارات البحث العلمي وإجراءاته1.

. اتباع الطرق املنهجية في إجراء األبحاث وتطوير املشاريع2.

. كتابة األبحاث العلمية وتقارير املشاريع3.

. اتقان مهارات التوثيق واالقتباس واألمانة العملية4.

.  اتقان مهارات عرض املشاريع ومنها تصميم البوسترات والفيديوهات والعروض التقديمية وعرضها أمام الجمهور 5.

:، ويتم تقييمها بصورة مستمرة كما يلي100يتم تقييم املادة بصورة تجمعية في نهاية العام الدراسية وترصد درجتها من -

%10االنضباط واملواظبة 

تقارير ال/ ملف اإلنأاز التأميعي و شمل توثي  أورا  العمل واالجابة عنها
توثي  إجراءات البحث أو املشروع/ املرحلية للمشار   واألبحاث

20%

%40التقرير النهائي للبحث 

%30العرض التقديمي للبحث ومناقشت  

100املجموع 



التقييم وغياب الطلبة

ياستتتتة تتبتتتتع املدرستتتتة اللتتتتوائح والتعليمتتتتات التتتتواردة فتتتتي س-
لتق بححكتام تقييم الطلبة في املدراس الحكوميتة فيمتا يتع

. الغياب والتقييم وأحكام إدارة االختبارات



قائمة مصادر التعلم الرئيسية املستخدمة في املدرسة


