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إدارة التّقييم واالمتحانات 

قطاع المناهج والتّقييم 
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تمهيد

ربويّة، كيانًا فاعًًل في المؤسسة الت  -2018الذي أُنشأ عام -يُعدُّ برنامج تمكين 

المهارات كونه يهدف إلى دعم عمليّات الت علُّم الذّاتي ، وتمكين الطلبة من

.  المفتقدة

تقطاب عدة فئات  ولتحقيق هذا الهدف تم الت وسُُّع في برنامج تمكين لهذا العام واس

.  من الطلبة لرفع كفاءة أدائهم ومهاراتهم

يث يسهم ، بحتمكينوهذا الدليل بين أيديكم يفصل إجراءات االستخدام لبرنامج 

.     كيفي قيادة عمليات الت علُّم الذّاتّي على منصة التّعلُّم الذ  



1 2 3 4

التقدم في األداء في الفصلين

الثاني والثالث باالنتقال إلى 

.  مستوى تقييم أعلى

تحسين مستوى أداء الطلبة : هدف برنامج تمكين

(  يومي ) تسجيل دخول منتظم 

.على نظام تمكين

فأكثر من % 90إنجاز نسبة 

لم النقاط في تصفح مصادر التع

ة على تمكين خالل الفترة الكلي

. المتاحة للتعلم

من % 90تحقيق نسبة 

اإلجابات الّصحيحة في 

التدريبات على برنامج 

. تمكين

كيف يتأكد الطالب بأنه يتجه نحو تحقيق الهدف؟ 

. تطوير ذاتية يضعها بنفسهبخطة يمكنه التأكد من خالل مجموعة من المؤشرات يقيسها 



المستهدفون من برنامج تمكين

عام يمنح البرنامج فرصة لطلبة التعليم ال

والخاص للدخول على برنامج تمكين 

.انطًلقاً من مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص

طلبة مدارس التعليم العام والخاص المطبق 

لمنهاج وزارة التربية والتعليم 
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يستهدف البرنامج طلبة الصفوف من 

الرابع إلى الحادي عشر لقدرتهم على 

التعلم الذاتي أكثر من أقرانهم في 

الصفوف األولى 

02

صل مستوى تقييم األداء في نهاية الف

تحقين الدراسي الثاني يحّدد الطلبة المل

لفئة بالبرنامج، وال يعد الطالب في هذه ا

تعتبر درجة Cغير مجتاز خاصة أن 

اجتياز، ووزن الفصل األول يمثل 

جة فقط من الوزن الكلّي لدر% ( 45) 

الطالب في نهاية العام، مّما يؤكد أن

.  تمكين هو برنامج دعم للتعلم

04

العام ) يحقُّ للطلبة في المسارات 

الدخول على ( والمتقدم والتطبيقي

ء برنامج تمكين لرفع كفاءتهم واالرتقا

. بمستويات أدائهم

الطلبة في المسارات 

(العام ،المتقدم ،التطبيقي)
03

الطلبة في الصفوف من الرابع 

إلى الحادي عشر 

فما دون Cالطلبة الحاصلون على تقييم 
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على مستوى المعلم  على مستوى البرنامج على مستوى الطالب 

يتمّكُن الطالب من خالل االطالع على 

محتويات برنامج تمكين من مصادر 

تعلم وتقييم 

تحسين مستوى أداء أعلى 

... ماذا بعد تمكين 

يسهم  المعلم في رفع أداء طالبه بعد تمكين

من خالل تنفيذ برامج عالجيّة مستمره لرفع 

. األداء

بانة تقديم التغذية الّراجعة باإلجابة على بنود االست

المرفوعة على نظام المنهل لجميع المدارس

.بهدف تحسين الخدمات المقدمة في البرنامج



010203

استفسارات مهّمة 

هل يتغير مستوى تقييم الطالب بعد

االنتهاء من تمكين؟ 

مكن ال، يبقى مستوى التقييم نفسه، بينما ي

تعديل مهارات الطالب من خالل اإلطالع 

.على محتويات تمكين

هل يخضع الطالب المتحان بعد تطبيقه 

لبرنامج تمكين؟ 

ال،  تمكين أداة من أدوات تحسين التعلم، ويسهم 

في التقييم الذاتي من خالل التدريبات ونماذج 

االمتحانات المتوفرة في النظام

هل برنامج تمكين خاص بالطلبة الراسبين في 

امتحانات الفصل األول؟ 

ال،  برنامج تمكين يسعى لتحسين األداء 

الذاتي فما دون، كما يُعزز التَّعلُّمCللمستويات 

.  لدى الطلبة بشكل عام



تمكينرابط تقييم برنامج 

https://tinyurl.com/rlljw3r

https://tinyurl.com/rlljw3r
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