
  بسم ا الرمحن الرحيم
 

   
والتعليم   رتبية     وزارة ال

  ) ١٥٨/٢٠٠٤(قرار  وزاري رقم 
    الب يف مدارس التعليم األساسي والتعليم العام طبنظام تقويم أداء ال

  ،  بتحديد اختصاصات وزارة الرتبية والتعليم١٩/٩٧ املرسوم السلطا�ي رقم إىل استنادا
ىل وإ،  ) م ٢٠٠١/٢٠٠٥( الـسادسة    ةسياخلمـ  اخلطة   باعتماد ١/٢٠٠١ىل املرسوم السلطا�ي رقم     وإ

 علـى   وبنـاء ،  ملدارس التعليم العام وتعـديالهتا     ةالتنظيمي الالئحة يف شأن    ٢١/٩٣القرار الوزاري رقم    
  ، ما تقتضيه املصلحة العامة

  ررــــــــــــتق
 اعتبـارا م األساسي والتعلـيم العـام       يف مدارس التعلي  ،  طبق �ظام تقويم أداء الطالب املرفق     ي): ١(مادة  

  .م٢٠٠٤/٢٠٠٥من العام الدراسي 
  .النظام املشار إليهلتنفيذ  اإلجراءات والتدابري الالزمة اختاذعلى اجلهات املعنية بالوزارة ): ٢(مادة 
  . هذا القرار أو يتعارض مع أحكامهيلغى كل ما خيالف): ٣(مادة 
  .  صدوره من تاريخيعمل هبذا القرار): ٤(مادة 

  
  ميحييى بن سعود السلي

  وزير الرتبية والتعليم                                                                                                                          
  هـ ١٩/٥/١٤٢٥ :صدر يف

  م          ٧/٧/٢٠٠٤ :قــــاملواف
  

          
  نشر والتوثيق�سخة إىل جلنة ال 



  سلطنة عمان
 

   
  وزارة الرتبية والتعليم

   �ظام تقويم أداء الطالب يف املواد الدراسية مبدارس التعليم األساسي والتعليم العام:أوالً
:تي اآلعلى النحو املبني باجلدول، احتدد �سب التقويم التكويين املستمر والتقويم اخلتامي يف املواد الدراسية باملدارس املشار إليه

�سب التقويم       
املواد الدراسية الصفوف �سبة التقويم م

التكويين املستمر
�سبة التقويم اخلتامي

١  بعامن األول إىل الر      
١٠٠% مجيع املواد الدراسية   تعليم أساسي(

)وتعليم عام
-

- وتنمية املهارات ") تعليم أساسي"ية املعلومات نوتق" تعليم أساسي"املهارات احلياتية و(والدراسات االجتماعية ، سالمية اإلالرتبية  : أوعةما
  .)والفنون التشكيلية، املوسيقيةواملهارات ، الرياضة املدرسية(الفردية 

التاسع من ا  %١٠٠  -
تعليم أساسي وتعليم (

)عام

٢ إىلخلامس 
    

%٦٠%٤٠ -  .والرياضيات، والعلوم، جنليزيةواللغة اال،  اللغة العربية :اموعة ب



�سب التقويم   
م

  
الصفوف

  
�سبة التقويم املواد الدراسية

التكويين املستمر
�سبة التقويم اخلتامي

  العاشر٣
)تعليم عام(

والفنون ، الرياضية املدرسية(وتنمية املهارات الفردية ، )تربية وطنية، تاريخ، جغرافيا(والدراسات االجتماعية ،   الرتبية اإلسالمية:اموعة أ -
 ).التشكيلية

.والرياضيات) ءأحيا، كيمياء، فيزياء(والعلوم ، واللغة اإلجنليزية،  اللغة العربية:اموعة ب- 

١٠٠%  
  
٤٠%

-  
  

جيـــــرى التقـــــويم علـــــى مـــــستوى % (٦٠
ــة ــارات  ، املدرســ ــكل اختبــ ــى شــ وعلــ

)فصلية
  العاشر٤

)تعليم أساسي(
، الرياضــة املدرســية(وتنميــة املهـارات الفرديــة  ، وتقنيـة املعلومــات ، واملهــارات احلياتيــة، والدراسـات االجتماعيــة ،  الرتبيــة اإلســالمية:اموعـة أ -

  .) التشكيليةوالفنون
.والرياضيات، والعلوم، واللغة اإلجنليزية، اللغة العربية: اموعة ب-

١٠٠%  
٤٠%

-  
جيري التقويم على مستوى املنطقة      % (٦٠

ــة ــارا ، التعليميــ ــكل اختبــ ــى شــ  توعلــ
)فصلية

  احلادي عشر٥
)تعليم عام(

والفنـون  ، الرياضـة املدرسـية   ( وتنميـة املهـارات الفرديـة        ،واحلاسـوب ،  )فيـا تـاريخ وجغرا  (والدراسات االجتماعية   ،  الثقافة اإلسالمية  : اموعة أ  -
  ).التشكيلية

. والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية،)الكيمياء والفيزياء واألحياء(والعلوم ،  اللغة العربية واللغة اإلجنليزية: اموعة ب-
١٠٠%  
٤٠%

-  
جيرى التقويم على مستوى املنطقة      ( %٦٠
ــةالتع ــارات  ، ليميــ ــكل اختبــ ــى شــ وعلــ

)فصلية



�سب التقويم   
م

  
الصفوف

  
�سبة التقويم املواد الدراسية

التكويين املستمر
�سبة التقويم اخلتامي

  الثا�ي عشر٦
)تعليم عام(

-٢٠٠٥بــدءاً مــن العــام الدراســي (والثقافــة اإلســالمية ) م فقــط٢٠٠٤/٢٠٠٥األدبــي للعــام الدراســي / العلمــي(الرتبيــة اإلســالمية : اموعــة أ -
وتنميــة املهــارات ، )م فقــط٢٠٠٥-٢٠٠٤للعــام الدراســي (والعلــوم االقتــصادية واإلداريــة ، )تــاريخ وجغرافيــا(والدراســات االجتماعيــة ، )م٢٠٠٦
  .)والفنون التشكيلية، الرياضة املدرسية(الفردية 

-٢٠٠٤ي  األدبـي للعـام الدراسـ     / العلمـي (        والرياضـيات  ،)الكيميـاء والفيزيـاء واإلحيـاء     (والعلـوم   ،  واللغة اإلجنليزية ،   اللغة العربية  :اموعة ب  -
).م٢٠٠٦-٢٠٠٥بدءاً من العام الدراسي (والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية )  م فقط٢٠٠٥

١٠٠%  
  
  
٣٠%

-  
  
  

ــوزارة   % (٧٠ ــل الــ ــن قبــ ــويم مــ ــد التقــ يعــ
اويصحح مركزي(

  :)١٠-٥( يف الصفوف من "الدور الثا�ي"قواعد النجاح والرسوب واإلعادة : ثا�ياً
  .يف التعليم العام والتعليم األساسي، ول هبا حالياً املعم"الدور الثا�ي" لقواعد النجاح والرسوب واإلعادة طالب يف الصفوف املشار إليها وفقاًيتم تقويم أداء ال       
  :من التعليم العام) ١٢(والثا�ي عشر ) ١١(يف الصفني احلادي عشر " الدور الثا�ي"قواعد النجاح والرسوب واإلعادة : ثالثا
  :)١١(يف الصف احلادي عشر " الدور الثا�ي" النجاح والرسوب واإلعادة قواعد -أ



ليـة التقـويم يف   اح احملددة يف املـواد الدراسـية وآ  النجوفقا لنسب ) ١١(النجاح يف مجيع املواد املقررة على الصف احلادي عشر   ،  )١٢( الصف الثا�ي عشر     إىليشرتط ال�تقال الطالب    
:تي لآل وفقاً يتم معاملتههب النجاح املشار إلي مل حيقق الطالوإذا، هذا الصف
  .حيق له دخول امتحان الدور الثا�ي، يف مادة واحدة أو أكثرذا رسب الطالب إ .١
 .كامال ) ١١(يكون راسبا يف الصف احلادي عشر ،  الدور الثا�ي املشار إليهامتحانذا رسب الطالب يف مادة واحدة يف إ .٢

 .وملرة واحدة فقط، يف العام الدراسي التايل) ١١(لصف احلادي عشر حيق للطالب الراسب إعادة دراسة ا .٣

 يف هنايـة كـل فـصل      ختاميـاً  من خالل الدراسات احلرة أو تعليم الكبار ويقوم تقوميـاً         ) ١١(إذا رسب الطالب املعيد للمرة الثا�ية فإ�ه يسمح له بإعادة دراسة الصف احلادي عشر                .٤
 .%١٠٠دراسي بنسبة 

  :)١٢(يف الصف الثا�ي عشر " الدور الثا�ي"والرسوب واإلعادة قواعد النجاح  -ب
  : اآلتيةط للشروط والضوابلشهادة العامة للتعليم العام وفقاًمتنح ا
. لكل مادةدة احملد على أن حيصل على �سبة النجاحليتم منحه الشهادة املشار إليها) ١٢( يف مجيع املواد اليت درسها يف الصف الثا�ي عشر الطالبيشرتط جناح  -١



من اجلدول الـوارد يف  ) ٦(من املسلسل رقم ) ب( النجاح احملددة يف مواد اموعة  احلصول على �سب  أخفق يف ذا  إحيق للطالب دخول امتحان الدور الثا�ي املعد من قبل الوزارة            -٢
.هذا امللحقمن ) أوالً(
.السابق) ٢(أكثر من املواد املشار إليها يف البند �سبة النجاح يف مادة أو   إذا مل حيققيعترب الطالب راسباً -٣
.وذلك ملرة واحدة فقط) ١٢( الدور الثا�ي يف مادة واحدة أو أكثر إعادة الدراسة بالصف الثا�ي عشر امتحانحيق للطالب الراسب يف  -٤
 يف هنايـة كـل    ختاميـاً من خالل الدراسات احلرة ويقـوم تقوميـاً  ) ١٢(لصف الثا�ي عشر يسمح للطالب الراسب يف العام الثا�ي أو الراغب يف حتسني جمموع درجاته بإعادة دراسة ا      -٥

.%١٠٠فصل دراسي بنسبة 
.لنحو التايل مستمرا وختاميا على ا تكوينياًتقومياً النهائية يف مجيع املواد الدراسية املقومة بدرجات كل طالب �اجح متضمنا �تيجته تصدر دائرة التقويم الرتبوي بالوزارة كشفاً -٦

  )%١٠٠ـال�سبة (ب يف التقويم التكويين املستمر الدرجات احلاصل عليها الطال: مواد اموعة أ) أ
. %)�٧٠سبة الـ(اصل عليها من التقويم اخلتامي الدرجات احل) + %٣٠ـ�سبة ال( يف التقويم التكويين املستمر الدرجات احلاصل عليها الطالب: ب مواد اموعة )ب

  .)ب(و، )أ( يم التكويين ملواد اموعتنيوضوابط التقوتضع دائرة التقويم الرتبوي قواعد : اًرابع

*  *  *


