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  المقّدمة

 

( 83، وتمت إعادة تنظيمها بموجب المرسوم رقم )2008( لسنة 32تأسست هيئة جودة التعليم والتدريب بموجب المرسوم رقم )
، وهي هيئة وطنية مستقلة، تتبع مجلس الوزراء 2016( لسنة 74تسميتها بموجب المرسوم رقم ) ، وأُعيدت2012لسنة 

هدفها ضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين بما يتفق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في  وتخضع إلشرافه،
 لمملكة البحرين.  ،2030التقييم؛ وذلك تحقيًقا ألهداف الرؤية االقتصادية 

 

بعقد امتحانات وطنية سنوية في  -االمتحانات الوطنية إدارة  فيممثلة  -بمملكة البحرين  والتدريب التعليم جودة هيئةتقوم 
على تقييم مستوى المخرجات التعليمية عند نهاية  -بشكل مستقل عن وزارة التربية والتعليم  -المواد األساسية، وهي تعمل 

ومتابعة تطورها لتحديد جوانب القوة، والكشف عن الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، وتعمل على تقديم  ،الدراسيةالحلقات 
ك الجهات اتخاذ القرارات المناسبة لدعم جوانب لمعلومات إلى الجهات المعنّية حول نظام المملكة التعليمي وتطوره؛ ليتسنى لت

اسبة لمعالجة جوانب الضعف لدى الطلبة من خالل تحسين ما ينبغي تحسينه، القوة في نظام التعليم، ووضع الحلول المن
 وصواًل إلى رفع جودة مخرجات المنظومة التعليمية. 

 

 تحقق أهدافها من خالل قيامها باألدوار اآلتية:الوطنية ولذلك فإنَّ إدارة االمتحانات 

 ،واللغة اإلنجليزية ،الرئيسة وهي: اللغة العربية تقييم أداء طلبة مملكة البحرين وبشكل مستقل في المواد األربع •
 وتقييم مدى تقدم عملية التعلم وفقا للمنهج الوطني ،والتاسع ،والسادس ،الثالث :والعلوم للصفوف ،والرياضيات

 وحّل المشكالت ،واللغة اإلنجليزية ،تقييم أداء طلبة الصف الثاني عشر في اللغة العربية •

 والمدرسة ،والصفوف ،الطلبةتوفير معلومات حول أداء  •

وبالتعاون مع الجهات  ،المساهمة في تحسين وتطوير نظام التعليم بمملكة البحرين بما يتطابق مع المعايير الدولية •
 .المعنية

 

. االمتحانات الوطنية في المدارستنفيذ  للتأكد من سالسة ؛لمدارس جميع المعلومات المطلوبةليقدم دليل االمتحانات الوطنية 
والمواعيد المهمة، اإلجراءات، يتضمن جميع ، و يتم تحديثه سنويًّا ،ملحًقا تابًعا لهذا الدليلإدارة االمتحانات الوطنية  وُتصدر

  .واالستمارات المتعلقة باالمتحانات الوطنية
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  عاّمة مبادئ: األول الجزء
 

 المدرسة  مسؤولّيات 1-1

  الوطنيةاالمتحانات ما َيَتعلَّق ب كلفي وأولياء أمورهم  لطَّلبةمع ا الّتواصل (1)
التابع لوزارة التربية والتعليم،  اإلدارة المدرسية"نظام "تحديث بيانات طلبة المدارس الحكومية بصورة دورية في  (2)

قوم ت تيبدقة تقع على عاتق المدرسة الهائّية الن الطلبة بيانات تحديثلية ؤو مسفإن وبالنسبة للمدارس الخاصة 
 إدارة االمتحانات الوطنية مباشرةبتسليمها إلى 

 االمتحانات الوطنية مواعيد بتفاصيل نينالممتحَ  لطَّلبةا إعالم (3)

 )راجع الجزء الرابع( لألنظمة وفًقاواالعتبارات الخاّصة  ،الخاصة ترتيباتال طلبات تقديم (4)
 االمتحان لعقد المناسبة واألجهزة ،والمواد ،المكان تأمين (5)
  امتحان كل في لطَّلبةا هوّية جميع من الّتأكد (6)
الهيئة أعضاء  أحدمن ِقَبل  أي خلل إداري أو  ،الطلبةمن ِقَبل  مخالفات عن أي الوطنيةاالمتحانات  إدارة إبالغُ  (7)

االمتحانات  إدارةمن ِقَبل  افيه مشكوكال المخالفاتفي في الّتحقيق  والمساعدةُ  ،مدرسةاإلدارية والتعليمية بال
 )راجع الجزء الخامس( دارةاإل تطلبها قد التي والمشورة المعلومات وتقديم ،الوطنية

مثل: تغيير أعضاء الهيئة  ،بالمدرسة الخاصة بياناتالتعديالت على  أيعن  الوطنيةاالمتحانات  إدارة إبالغ (8)
 الفاكس طريق عن اخطيًّ هذا اإلبالغ  اإلدارةبل ق  تَ و  ،الفاكسالهواتف و  أرقام، و اإللكترونيّ  البريد عنوانو  اإلدارية،

 الّتعديالت عن طريق الهاتف  اإلبالغ عن اعتمادال يمكن أنه  اعلمً  ،أو البريد اإللكترونيّ 
بتنفيذ عملّيات  دارةاإلتقوم إذ  ؛الوطنيةاالمتحانات  إدارة من ِقبل ممثلين عنعلى المدرسة  اإلشراف عملّية تسهيل  (9)

 االمتحاناتأثناء عقد في ة ئَ المفاجِ  اإلشراف
 بحسب األنظمة واإلجراءات الخاصة بإدارة االمتحانات الوطنية الوطنيةاالمتحانات  تنفيذ ليةؤو مس لتحمُّ  (10)

مع المحافظة على عدم  ،بعد تطبيقها على طلبة المدرسةوتسلُّمها الوطنية  االمتحاناتمواد جميع تسليم تأمين   (11)
  تلف أو ضياع أّي من هذه المواد

 المنصوص عليها في الجزء الثالث إطالعهم على التَّعليماتو  ،المناسبينتعيين الُمراِقبين  (12)

 عن سالمة إجراءات تطبيق االمتحانات الوطنيةلّية ؤو المسالمدرسة  تحملت (13)

 حضور اللقاءات التعريفية والتنسيقية التي تعقدها إدارة االمتحانات الوطنية (14)

 :نسخة من تخصيص ملف خاص باالمتحانات الوطنية يتم فيه حفظ (15)

  )الفرقة( دراسية كل مجموعةلوخطة الجلوس  ،سجل الحضور •

الموافقة عليها من قبل إدارة االمتحانات  تلكل لجنة خاصة تمسجل حضور، وخطة جلوس ُتعدها المدرسة  •
 .الوطنية

 
 

  الوطنيةاالمتحانات  إدارةمن ِقَبل  المقّدمة اإلدارّية الخدمات 2-1

  باالمتحانات الوطنيةوتزويدهم بالمعلومات المتعلقة  ،التواصل مع المدارس (1)

 االمتحانات الوطنيةبشئون يتعلق  في كل ما الجهات ذات العالقة إلى المشورة تقديم (2)

  الخاصة ترتيباتال بشأن طلباتمع المدارس التنسيق  (3)
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قوائم التسجيل و  االمتحانات، مواعيد: مثل ووثائق،ما يتعلق باالمتحانات الوطنية من مواد  بكلالمدرسة  تزويد (4)
  .. إلخ وخطة الجلوس

 . االمتحانات نتائج تقارير إصدار (5)

 

 
 الوطنيةاالمتحانات مواد  3-1
 

 لكية المِ  1-3-1
دة لهي ئة كمل للمدارس الوطنيةاالمتحانات  إدارة التي ترسلهاجميع المواد   .، حتى بعد نشرهاوالّتدريب التَّعليم جو 

 
  الوطنيةملكية أوراق االمتحانات  2-3-1

دة التَّعليم والّتدريب خالص كلم الوطنيةاالمتحانات أوراق   . المدارس لن تعاد أوراق إجابات الطلبة إلى، و لهي ئة جو 
 
 لطَّلبةملكية أعمال ا 3-3-1

 العروضإظهار اسم الّطالب في  دون أو مقتطفات منها  ،لطَّلبةا إجابات أوراق استعمال بحق الوطنيةاالمتحانات  إدارة تحتفظ
 حقب الوطنيةاالمتحانات  إدارة إلكترونية، وتحتفظأو  ُتنشر على هي ئة ُنسٍخ مطبوعةوالمنتجات التي قد  ،والمواد ،التَّعليمية
  .المعلمين وتدريبالمعايير  توحيدمن  الّتأكد مثل ؛فقط التَّعليمية لألغراض لطَّلبةا أعمال استعمال

 

  هاواستعمال الوطنيةاالمتحانات ملكية مواد  4-3-1
من أوراق  نسخٍ عمل  لها يجوزبأي وسيلة، غير أنه  إلكترونيًّاأوراق أسئلة االمتحانات الّسابقة  تنشر أالعلى المدرسة  يجب

لألغراض الّداخلّية في المدرسة شريطة أن  الوطنيةاالمتحانات  إدارة ِقَبليتم نشرها من  األسئلة الّسابقة والمواد األخرى التي
 تكون هذه النَُّسخ: 

 هيئة جودة التعليم والتدريب ةيَّ ملكِ على شعار  مشتملة •

 المدرسة  لبةطمن ِقَبل  احصريًّ ُمسَتعملة  •

 األحوال. بأي حال من للتوزيعأو  للبيع معروضة غير •

 

خِ تصريٍح إصدار إعادة  الوطنيةاالمتحانات  دارةإليمكن  ال  : لَنس 

ويمكن تحديد هذه البنود بموجب إقرارات  ،للغير طبع حقوق  ذاتالّسابقة االمتحانات في أوراق  مشمولةٍ  دّ أي موا •
  األسئلة أوراق خلف أو ،بند كل تحتبع التي تظهر حقوق الطَّ 

  المرئيةالصوتية أو التسجيالت  •

ور •  .أو الرسومات التوضيحية الفوتوغرافية الصُّ

بهذا مسبق إذن طلب يجب  ،فإنه هيئة جودة التعليم والتدريبالمواد المملوكة من ِقَبل  استعمالالمدرسة في  ترغب إذا
 .الهيئةمن  الخصوص
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  الوطنية لالمتحانات الّتسجيل: الّثاني الجزء

 

  لطَّلبةا 1-2
 

  الوطنية االمتحاناتة االشتراك في هليأ 1-1-2
 

 المدرسة طريق عن ال يكون إال طالب كل اشتراك (1)

 .حيحصَّ ال الّصف في لطَّلبةا جميع تسجيل يجب (2)
 

لون  لطَّلبةا 2-1-2  المحوَّ
 الوطنيةاالمتحانات  إدارة لدى ةمسجلّ  مدرسة إلى الطَّلبة تحويل يجوز (1)

 عن تسجيل الطلبة المحولين إليها من مدرسة أخرى لة ؤو مسالمدرسة  (2)

 هائية لهالّتسجيل النعملّية بعد إتمام المحّول إليها  البالطَّ عن لة ؤو مس المدرسة تصبح (3)
الحصول على نسخة من االستمارة  يمكن، و المحّول إليها من ِقَبل المدرسة الّطالبتحويل  استمارة استيفـاء يجب  (4)

 الوطنيةاالمتحانات  إدارة إلى هاتسليمو  ،دليل االمتحانات الوطنية السنوي في ملحق 

من  واحدةامتحان  ورقة أداء االمتحان في مثل؛ طلبات التحويالت الجزئّية الوطنيةاالمتحانات  دارةن تقبل إل (5)
  .في مدرسة أخرى االمتحانات  أوراق

 

 الوطنيةاالمتحانات المراسالت بشأن  3-1-2
 إجراءولن تقبل اإلدارة  ،إدارة المدرسةو  الوطنيةاالمتحانات  إدارة بين الوطنيةاالمتحانات بالمتعّلقة  المراسالت جميع تتم

 . مباشرةً  األمور أولياء أو ،لطَّلبةا مع المراسالت

 
 االمتحاناتفي من االشتراك  لطَّلبةا حرمان 4-1-2

 الجزء راجع) متحانات الوطنيةمخالفته ألنظمة اال تثبت أوراق االمتحان إذا من درجته في ورقة/ حرمان أي طالب يجوز
  (.الخامس

 
 

 الّتسجيل  2-2
 

 معلومات الّتسجيل األولية  1-2-2
 : من أجل في بداية كل عام دراسي معلومات الّتسجيل األولية الوطنيةاالمتحانات  إدارةطلب ت

ياتال طباعة •  الوطنية  االمتحانات أسئلة أوراقمن  المطلوبة كمِّ

 .المؤقتين الموظفين أعداد تقدير •

 

  هائّيةنِّ الات الّتسجيل عمليَّ  2-2-2
 االمتحانات الوطنيةإدارة  ، ثم تسليمها إلىبدقةة هائيَّ الن الطلبة بيانات تحديث من أكدالتَّ  ليةؤو مسعلى المدرسة  تقع (1)

 وزارة التربية والتعليم عن طريق



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب   ©
 7  دليل االمتحانات الوطنية   -إدارة االمتحانات الوطنية  

 

اإلدارة أي عمليات تحديث من  تقبلولن ستعتمد اإلدارة بيانات المدارس الحكومية المرسلة من وزارة التربية والتعليم،  (2)
 السنوي  المحدد في ملحق دليل االمتحانات الوطنية التاريخ دبع قبل المدارس

 تقوم التيلى عاتق المدرسة بدقة تقع عة هائيَّ الن الطلبة بيانات تحديثلية ؤو مسفإن  ،وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة (3)
 بتسليمها إلى إدارة االمتحانات الوطنية مباشرة

غير مشاركة في االمتحانات أو انتقاله إلى مدرسة خاصة  ،أو ترِكه الدراسة ،حال انتقال الطالب إلى خارج البالدفي  (4)
 إال بخطاب رسمي من وزارة التربية والتعليمعلى البيانات  لن تقبل أي تعديل إدارة االمتحانات الوطنية فإنَّ  ،الوطنية

  لمدارس الخاصة، وبخطاب رسمي من إدارات المدارس الحكوميةل

  .االمتحانات الوطنية السنوي(ملحق دليل )راجع  سجيلالتَّ  إقفال تواريخ (5)

 

  لطَّلبةأرقام ا 3-2-2
 ؛ وهو الرقم الشخصي.على ورقة االمتحان به خاص   لكل طالب في كل مدرسة رقم تعريفي  
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 الوطنية وإدارتهااالمتحانات  تنفيذالجزء الّثالث: 
 
 ات الوطنية لالمتحاناالستعداد  1-3
 

 ممثلو المدارس 1-1-3
 االمتحاناتأوراق  مبتسلُّ سيقومون  الذينالمدارس  ممثلي /ممثل ا باسممسبقً  الوطنيةاالمتحانات  إدارة إبالغ المدارس على يجب

مركز  منالوطنية االمتحانات  أوراق تسلمويجب على ُمَمثِّل المدرسة  ،االمتحاناتانعقاد خالل فترة يوميًّا  وتسليمها الوطنية
 االمتحانات.موعد قبل بوقت التوزيع ومكانه أن إدارة االمتحانات الوطنية ستقوم بإعالم المدارس  اعلمً  ،التوزيع يوم االمتحان

 
 سؤوليات ممثلي المدارسم

د    باآلتي: المدارس ممثلي الوطنيةإدارة االمتحانات ُتزوِّ
 

التوقيع على وتسليمها  ،الوطنيةممثل المدرسة الذي يقوم بتسلم أوراق االمتحانات من  ُيطلبإذ  ؛"سرية العمل" وثيقة •
 بالمدرسة الوطنية في ملف االمتحانات الوثيقةمن هذه  نسخة حفظويجب  ،"سرية العمل" وثيقة

 وتتضمن اآلتي: ،مغلفات أوراق اإلجابة مكتوب عليها اسم المدرسة، والصف، والمادة، وورقة األسئلة  •

o  َتَحِن فيهالكل صف في الورقة  الطلبة حضور سجالت  الُمم 

o  َتَحِن فيهاخطة جلوس الطلبة  لكل صف في الورقة الُمم 

o   المربعفي  على كل ورقة امتحان إلصاقهايجب  التيو  مشفرًة،مكتوبة و ملصق أرقام الطلبة الشخصية 
 (. 3-2-3 :البند راجع) المخصص

  مغلقة مغلفات في الوطنية االمتحانات أوراق  •

 اللغة العربية للصف الثاني عشر. ماعدا ،مغلقة المتحانات اللغات مغلفاتفي  المدمجة االستماع أقراص  •

 

 .وقت االمتحانحين في مكان آمن إلى  بكل ما ورد أعالهوعلى المدرسة االحتفاظ 
 

 :المدرسة ييجب على ُمَمثِّل
  التوزيع مركز مغادرة قبل التي تخص مدرستهم وليست مدرسة أخرى  جميع المواد المطلوبة من تسلم الّتأكد •

 التأكد من سالمة إغالق مغلفات االمتحانات •

بعد التأكد من الصف  لمراقبي الصفوف ستسلمهاالتي بدورها و  ،إلى إدارة المدرسةالوطنية االمتحانات أوراق  تسليم •
  والورقة

  ئهال يتجاوز عشر دقائق قبل بد في قاعة االمتحان في موعدٍ تفتح و ، مغلقةً االمتحانات أوراق  مغلفات إبقاء •
أو  ،نشوب الحريق نتيجة ؛في حالة تعرض مواد االمتحانات للخطر - فوًرا - الوطنيةاالمتحانات  إدارةإبالغ  •

  .أخرى  حالة أو أي أو التلف، أو التَّسرُّب، فقدان،السرقة، أو ال
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 االمتحان أداء مقر 2-1-3
 

 جرى بها االمتحانالمدرسة التي ي  
 االمتحانات إدارة من مسبق إذن على الحصول يتم لم ما ،بها المسجلينالمدرسة  في االمتحان أداء لطَّلبةا جميع على يجب

 . آخر مكان في االمتحان داءأل الوطنية
 

 قاعة االمتحان 
 ،ةيَ والتهو  واإلضاءة، المناسبة، درجة الحرارةو  ،والراحة ،االطمئنانمنها: و  االمتحان قاعة في المناسبة الظروف توافر يجب

 . والهدوء

 
 الوسائل اإليضاِحيَّة

 تساعد قد والتياللوحات الجدارية  أو البيانية،: الرسومات مثل ،قاعة االمتحان فيإيضاِحيَّة  وسائلتكون هناك أي  أاّل  يجب
 .التَّعلُّم مصادر مراكز في تعقد التي لالمتحاناتذلك  مراعاةيجب  وباألخص ،في اإلجابة الطَّلبة

 

 ساعة الحائط
 الطَّلبة.  جميع يراه  مكان فيأن تكون  على ،في قاعة االمتحان لعرض الوقت حائطساعة  وضع يجب

 

 االمتحان ونهايتهأوقات بدء 
  .ووقت بدئه ونهايته لالمتحان الزمنية لفترةاب على علم لطَّلبةا التأكد من أنعلى الُمراِقب 

 

 عقد االمتحانل لطَّلبةاب الخاصة تعليماتال
 عليماتتنسخة من  عرضالوطنية. وعلى المدارس  االمتحاناتجداول و  تعليماتعلى المدارس  الوطنية االمتحانات إدارةتوزع 

 .الوطنيةاالمتحانات عقد  يسبق الذيفي األسبوع  األمور وأولياء، لطَّلبةعلى االجداول  توزيعو  ،االمتحان قاعة داخل طَّلبةال

 

 االمتحان داءأل لطَّلبةمتطلبات جلوس ا
 : اآلتيةاألمور  مراعاة يجب

  الحضور سجل في أسمائهم تسلسل حسب وسهمجل يكون  أن •

الع على  أو ،الطَّلبة اآلخرين إزعاج منهم تمنع بطريقة يكون  أن •   همإجابات أوراقاالطِّ

 تامة براحة االمتحانأوراق  عنلإلجابة  منفصلة ذات حجم كافٍ  طالب طاولة كليكون ل أن •
 الطلبة، بين كافية مسافة ترك يجب ،فردية مقاعدالطَّلبة االمتحانات على  يؤدِّ  لم حال وفي االستثنائّية، الحاالت في •

الع على  يصعببحيث   بينهم فيما الّتواصلو  ،البعض بعضهم إجاباتاالطِّ
 رسمية أو نسخة منها ُهِويَّة بطاقةباستعمال  االمتحانكل طالب في قاعة  شخصية من التحقُّقعلى الُمراِقب  يجب •
ن من الّتأكد المراقبعلى يجب  •  المسجلة النصوصبوضوح إلى  االستماع منالطَّلبة في قاعة االمتحان  جميع تمكُّ

 المتحان االستماع
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 االعتبارات أنظمة جميع عليها تنطبق ،منفصلة قاعة في االمتحان يؤدون  ُمعدٍ الطَّلبة الذين يعانون من مرض   •
 ظرف فيورقة إجابة الّطالب  تسليم(، ويجب الوطنية االمتحانات دليل في الرابع الجزء إلى الرجوع)يرجى  الخاصة

 على ورقة إجابته المشفَّر الشخصي الطالب رقم ملصقووضع  ،منفصل عن أوراق إجابة الطَّلبة اآلخرين

 

 بة الم راق متطلبات 3-1-3
 على المراقب:

 إلى الصف قبل بدء االمتحان بوقت كاٍف  حضورال •

  للماّدة أو للصف امعلمً  يكون ال  أن •

 ،التَّصحيح :مثلمهام إضافية ) عدم تنفيذ أيو  ،االمتحان تأدية أثناء الطلبة سلوك بضبط التامة العناية يولي أن •
 االمتحان قاعة في( بالهاتف االنشغال أو

 إزعاج الطَّلبة  ودون  ،الحاجة إلى مغادرة قاعة االمتحان دون على طلب المساعدة بسهولة  قادًرا يكون  أن •

 السنوي الوطنية  االمتحاناتدليل  ملحقلمراقبين" في با الخاصةتعليمات ال" على االطالع •

  السنوي االمتحانات الوطنية  دليل ملحقو  ،الوطنيةاالمتحانات ودليل  ،لطَّلبةااالطالع على تعليمات  •

 . مع التوقيع عليهما لكل مجموعة دراسية يقوم بمراقبتها ،سجل الحضور وخطة الجلوسفي اسمه  كتابة •
 

  صلة القرابةإقرار 
في الصفوف التي  طلبة /وطالبالمدرسة ب التعليمية أو اإلدارية الهيئة أعضاءأحد  بين قرابة صلة وجودحال  في •

الحصول على نسخة من هذه االستمارة  يمكنو  ،صلة القرابة" استمارة إقرار"تعبئة  فعليه ؛تؤدي االمتحانات الوطنية
 التي المدرسةإدارة إلى  تسليم هذه االستمارة ثم ،(8 :رقم)استمارة  السنوي االمتحانات الوطنية  دليل ملحق في
في ملف االمتحانات  لمدة سنة خةنسالويجب حفظ  ،الوطنيةاالمتحانات  إدارةإلى  منهاقوم بترتيب إرسال نسخة تس

 على المحافظة هو اإلجراء هذا من والغرض ،طلبها حال الوطنيةدارة االمتحانات إل وتوفيرها ،مدرسةبال الوطنية
 االمتحان أداء نزاهة

 

صف الطالب الذي تربطه  مراقبةصلة القرابة من  ذي العضو تكليفعلى المدرسة عدم فإنه  ،ةحالال هذه فيو  •
الّترتيبات  إجراءفيجب حينئٍذ  ،في المدرسة عن إدارة االمتحانات اًل ؤو مس العضو هذا كان وإذا ،بهقرابة صلة 

  .عنه بديلٍ المناسبة لتأمين حضور 

 
 

 االمتحان  يوم 2-3
 . الوطنية االمتحاناتجدول مواعيد بالمبينة  هافي أوقات الوطنيةاالمتحانات  لطَّلبةا أداءمن  الّتأكدعلى المدارس  يجب

 
 لطَّلبةا تعريف هوّية 1-2-3

 . أو نسخة منها رسميةال هتُهِويَّ  بطاقة استعمالباالمتحانات هوّية كل طالب في قاعة  التحقُّق منعلى الُمراِقب  يجب
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 المواد غير المصرح بها 2-2-3
 الُمراِقب معأن ُتتَرك  أو ،االمتحان قاعة خارج المحمولةالهواتف و  ،الكتبو  ،الحقائب :مثل بها حالمصرّ  غير الموادترك  يجب
 .االمتحان بدء قبل الطَّلبةعن متناول  بعيًدا

 
 مغلف أوراق اإلجابة 3-2-3

، سجالت الحضوروالذي يحتوي على: ملصقات أرقام الطلبة، و  ،إدارة االمتحانات الوطنية المدرسة مغلف أوراق اإلجابة تسلم
بأي  الوطنيةوإبالغ إدارة االمتحانات  هذه المغلفات، تسلممن  الّتأكدعلى المدارس و  الورقة،و  الّصف بترتيبوخطة الجلوس 

 نواقص فيها فوًرا. 
 

 الطالب رقمملصق 
. ورقة االمتحانغالف على للطَّاِلب  الصحيح المشفرملصق الرقم الشخصي  وضععلى الُمراِقب الّتأكد من  ينبغي

 ورقةعلى غالف  الملصق وضعيجب ف، للصف الثاني عشر امتحان حل المشكالت منفقط الورقة الثانية باستثناء و 
  .اإلجابة

ويجب على المراقب التأكد من  ،على البيانات الكاملة للطَّاِلب الكبير الملصقحتوي ي ؛الّطالب ملصقمثال على  يلي فيما
في  إلصاقهيجب ف ،للطَّاِلبالمشفر  شخصيال الرقمعلى  حتوي ي الذي الّصغير الملصق أماصحة البيانات وسالمتها، 

ص ل الّحيز  . في مقدمة ورقة االمتحان ذلكالمناسب الم َخصَّ
على و  ،للطالب في مكانه الصحيحملصق الرقم الشخصي المشفر  وضعغياب الطالب عن االمتحان، يجب  وفي حال

أو تلف  ،في حال عدم وجود ملصق رقم الطالب الشخصي المشفرو ، الحيز المناسبالمراقب كتابة كلمة )غائب( في 
صعلى المراقب كتابة رقم الطالب الشخصي في الحيز ف ،الملصق  .الُمَخصَّ

 

 
 

على في أي مكان  ما يدل على هوية الطالبأو  ،الشخصية امهمرقأ أو ،أسمائهمكتابة  عدمببة لإبالغ الطعلى الُمراِقبين 
  .الرقم الشخصي المشّفرأو على  ،اإلجابة ورقة

 
 سجالت الحضور

حضور  سجل على المراقب تعبئةو  ،التسلسل الخاصة بهم وأرقام ،وأرقامهم الشخصية ،أسماء الطلبة سجالت الحضور تتضمن
ما  ورقمه الشخصي ،حضور والغياب، كما يجب عليه إضافة اسم الطالبالخاص بالعمود ال( في ✓بوضع إشارة ) الطَّلبة

 سجالت في كافية مساحة فراتتو  لم إذاو  ل على بيانات الطلبة غير الصحيحة،أو إجراء التعدي ،لم ترد بياناته في السجل
الحصول على نسخة  يمكن، و الموجودةإلضافة البيانات غير  ؛"الحضور سجل ملحق" استعمالينبغي ف ،المطبوعة الحضور

  (.5 :استمارة رقم) السنوي  دليل االمتحانات الوطنيةملحق في  ملحق هذا السجلمن 
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 طة الجلوس خ
اء تأدية أثن في هجلوس مكانالصحيح بما يعكس المربع في كل طالب تسلسل  رقمبكتابة الجلوس على المراقب ملء خطة 

  الطالب الغائب. ( في مربعXاالمتحان، ووضع عالمة )
 

 :تنويه
 ،في نهاية االمتحان ماعليه التوقيعو  ،كتابة اسمهو  ، وخطة الجلوس،الحضور سجل مراجعةيجب على المراقب  •

 أوراق مع األصلية منهما نسخةالوإرسال  الوطنية بالمدرسة،في ملف االمتحانات  هماحفظ نسخة منعلى المدرسة و 
 .لطَّلبةا إجابة

 
أوراق االمتحانات إلى إدارة االمتحانات الوطنية بما فيها أوراق الطَّلبة الغائبين، واألوراق غير يجب إعادة كل  •

 ورقةال أسئلة ؛ ما عدا أوراقالمستعملة، وأوراق اإلجابة للورقة الثانية المتحان حل المشكالت للصف الثاني عشر
  .المشكالتالمتحان حل  الثانية

 
 المصرح بهاالخاّصة  األدواتو المواد  4-2-3

 : أدناه المبينةاألدوات و  المواد استعمال لطَّلبةل يسمح
 

 :الثالثللصف 

  القواميس استعمالب يسمح وال ،وممحاة ،رصاص قلم :العربيةغة الل •

 القواميس باستعمال يسمح وال ،وألوان ،وممحاة ،رصاص قلم :اإلنجليزيةاللغة  •

 .ةبالحاس اآلالت استعمالوال يسمح ب ،وممحاة ،مسطرةو  ص،رصا قلم: اتالرياضي •

 
 :السادسللصف 

 القواميس استعمالقلم أزرق اللون، وال يسمح ب: ةاإلنجليزياللغة و  ،ةالعربيغة الل •

، وال يسمح ممحاةو قائم الزاوية،  منقلة، وفرجار، ومثلث، و مسطرةوقلم رصاص، و  ،أزرق اللون  قلم :تاالرياضي •
  بةالحاس اآلالتباستعمال 

 ة. بالحاساآلالت  استعمالوال يسمح ب ،وممحاةمسطرة، ، وقلم رصاص، و قلم أزرق اللون  :العلوم •

 
 للصف التاسع:

 القواميس استعمالوال يسمح ب ،قلم أزرق اللون  :اإلنجليزيةاللغة و  ،ةالعربيغة الل  •

وال يسمح  ،ممحاةو الزاوية،  قائم ومثلثمنقلة، وفرجار، ، و مسطرةو  ، وقلم رصاص،أزرق اللون قلم  :اتالرياضي •
  ةالحاسب اآلالت استعمالب

 .بةالحاساآلالت  استعمال، وال يسمح بوممحاة مسطرة،و  ،رصاص قلمو ، قلم أزرق اللون : العلوم •
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 للصف الثاني عشر
ورقة  فياإلجابة  لطَّلبةا وأن يكتب، القواميس استعمالوال يسمح ب ،قلم أزرق اللون  :واللغة اإلنجليزية ،اللغة العربية •

 نفسها االمتحان

ورقة  فياإلجابة  لطَّلبةا وأن يكتب، ممحاةمسطرة، و ة، و آلة حاسب، و رصاص قلمو ، قلم أزرق اللون : المشكالت حل •
 . للورقة الثانية ةإجابة منفصلورقة للورقة األولى، وفي  نفسها االمتحان

 

 بدء االمتحان قبل  5-2-3
 : من الّتأكد يجب فإنَّه االمتحان بدء الُمراِقب إعالن قبل

  تامة براحة الطَّلبة جلوس (1)

 االمتحان ألداءمع الطَّلبة  ِزمةالال المواد جميع توافر (2)

، والمجموعة الدراسية )الفرقة( ،صحيحان بحسب الصف اإلجابة أوراق ومغلف ،االمتحان أوراق مغلف التأكد من أنَّ  (3)
 والورقة ،المادةو 

 حصول جميع الطَّلبة على أوراق األسئلة الّصحيحة والتأكد من  ،داخل الصف االمتحانأوراق  ُمَغلَّفات فتح (4)
 ر على ورقة إجابتهوضع ملصق رقم الطالب الشخصي المشفَّ  (5)

 المغلفداخل ن ي  الموجودَ  الجلوس وخطة الحضور سجلملء  (6)

 مواد غير مصرح بها  بأية االحتفاظ وعدم االمتحان،ورقة  غالف على المكتوبةانتباه الطَّلبة إلى التَّعليمات  لفت (7)

 :ـــــبِ  الطَّلبة إبالغ (8)

 عشر الثاني للصف المشكالت حل المتحان الثانية الورقة عدا نفسها، االمتحان ورقة في اإلجابة كتابة  •

 بوضوح اإلجابات جميع كتابة •

ح السائل استعمال عدم •  (البالنكو) التَّصحيح أقالم /الُمَصحِّ

 الصمغو  التوضيحعدم استعمال قلم  •

 (اإللكترونّية القواميس فيها بما) القواميس استعمال عدم •

 عشر الثاني للصف بها ويسمح ،والتاسع ،السادسو  ،الثالث :وفالحاسبة للصف التآلااستعمال  عدم •

 قاعة االمتحان.إلى  المحمول تجنب إدخال الهاتف •
 

ر ل 6-2-3  لبةلطالوصول الم تأخِّ
 قد مضى أكثر من نصف وقت االمتحان،يكون  أالَّ شريطة  االمتحان،وأداء  الصفالدخول إلى المتأخر يسمح للطَّاِلب  قد

 على النحو اآلتي:وذلك 

ًرا إذا كان الطالب  • لم يلتق بأحد أنه  طالما، و المواصالت صعوبةأو  ،المفاجئمثل المرض مقبول لسبب ُمتأخِّ
  الوقت الفائت هوتعويض ،تأدية االمتحانب هيسمح لف ،متحانلال جلسواالطلبة الذين 

رالأما الطالب  • بطريقة جدول مواعيد االمتحان  قراءةفي ذلك النوم، و  بماالالمباالة )بسبب اإلهمال أو  ُمتأخِّ
  في الوقت المتبقي فقط االمتحان بأداء فيسمح له خاطئة(،

رال البالطَّ و  •  بأداءعدم السماح له  ينبغي، و اغائبً ُيعدُّ  االمتحان قاعة من اآلخرين الطَّلبة خروج بعد ما إلى ُمتأخِّ
 .االمتحان
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 االمتحان  أثناء أداءفي  قاعةالمغادرة  7-2-3
، وفي المدرسة من ِقَبل أحد موظفي تهممرافقيجب  ؛اؤقَّتً مُ قاعة االمتحان  إلى الخروج من يحتاجون الذين  لبةلطا •

 خروجال وقت لتعويض إضافيبالحصول على وقت  لطَّلبةسمح لقد يُ ف( المرض مثل) الخاّصة االعتبارات حاالت
  ؤقَّتالمُ 

شريطة أن يكون قد ، إذا رغبوا في ذلك األسئلة عناالنتهاء من اإلجابة  بعد امبكرً مغادرة االمتحان  لبةلطل يجوز •
 مضى نصف وقت االمتحان على األقل.

 

لوك غير القويم  8-2-3  السُّ
 وحفظها ،يجب على الُمراِقب ضبط هذه الموادفالطالب في االمتحان، مع  بها في حال اكُتشفت مواد غير ُمصرَّح •

 (3-2-4و 3-2-2 :)راجع البندا إذا كان ذلك ممكنً  معه
ال  إال أنهمن قاعة االمتحان،  المشاغب الّطالب إخراج -المدرسة  ليؤو مسبعد استشارة أحد  - للمراقب يجوز •

في  ء الطالببقااستمرار من شأن أو إذا كان  ،القيام بذلكضرورة لُمراِقب ل ثبتإذا إالَّ اتخاذ هذا اإلجراء  يجوز
تقرير لبيان ضرورة كتابة  مع ،إلى لجنة خاصة، على أن ينقل الطالب اآلخرينإرباك الطلبة التسبب في القاعة 
 السبب

 .الّطالب نتيجة في يؤثرعدم االلتزام بهذه األنظمة  •
 

 الحاالت الطارئة 9-2-3
 يجبف، االمتحان قاعة في اضطراب شديدحدوث في حاِل أو  آخر،إنذار  جهاز أيِّ  أو ،سماع صوت إنذار الحريق لفي حا

 : آلتيةا اإلجراءات اتخاذ الُمراِقب على
 االمتحان قاعة إخالء (1)
 إن أمكن القاعةإغالق  الّتأكد من، و قاعةاالمتحان في المن ترك جميع أوراق  دأكُّ التَّ  (2)

  بينهمفيما التواصل من عدم د للتأكُّ  ؛قاعةالأثناء وجودهم خارج في  عن كثب لطَّلبةمن مراقبة ا دأكُّ التَّ  (3)
 الوقت المفقودالمراقب تعويض وعلى  ،تهمدو  وقت االنقطاع تسجيليتم  ،إلى قاعة االمتحان لطَّلبةا ةبعد عود (4)
 مكان إلى اإلجابة أوراقو  همنقل يمكن الممتحنين، لطَّلبةا من صغير عدد وجود ، وعندةبعض الحاالت الطارئ في (5)

 االمتحان أداء الستكمال منآ آخر

 .في ظرف خاص الوطنيةاالمتحانات  إدارة إلى تقديمه، و اتخاذه تم الذي اإلجراء، و الحادثة عن كامل تقرير إعداد (6)

 
 

 نهاية االمتحان 3-3
 
 االنتهاء من االمتحان  1-3-3

  دقائق خمس المتحان قبللوقت المحدد لبقرب انتهاء ا الطَّلبة إبالغ الُمراِقب على يجب •
  أوراق اإلجابةلجمع  ؛عن الكتابة بالتوقف االمتحان نهاية فييجب إبالغ الطَّلبة  •
رينلبة للط ُسمح إذا •  على المراقب إبالغهمف ،الستكمال االمتحانتعويضي بالحصول على زمن  الذين حضروا ُمتأخِّ

 .(3-2-6) انظر ،بالتوقف عن الكتابة بعد انتهاء الوقت اإلضافي المسموح به
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 لبةلطجمع أوراق إجابات ا  2-3-3
  :التأكد منعلى الُمراِقبين  ينبغيبعد االنتهاء من االمتحان، 

 الطلبة المستعملة وغير المستعملة قبل السماح لهم بمغادرة قاعة االمتحان إجاباتأوراق  كلجمع  (1)

  الطلبة في سجل الحضورأرقام تسلسل  حسب اإلجابة أوراق ترتيب (2)

 اتهمإجابعلى جميع أوراق  لبةالرقم الشخصي للط ملصقوجود  (3)

 الطالب غياب عند" غائب" :كلمة كتابة (4)

 ،الطَّلبة إجاباتوالتوقيع عليهما وإرفاقهما مع أوراق  ،من: سجل الحضور وخطة الجلوس، وكتابة اسم المراقب لٍّ ك ملء (5)
 الجلوس وخطة الحضور سجل: من لكلٍّ  بنسخة االحتفاظ المدرسة وعلى

 وغيرالمستعملة  -للصف الثاني عشر المشكالت لحل الثانية الورقة إجابة أوراقو  ،وضع جميع أوراق إجابات الطلبة (6)
 .الوطنية االمتحانات إدارة إلى األوراق كل إرجاع لضمان ؛اإلجابة أوراق مغلف في - المستعملة

ة(، و الفرقة) الدراسية مجموعةالالمكتوبة على مغلف اإلجابة مع: الّصف، و  البيانات تطابق (7)  االمتحان ورقة، و الَمادَّ

الع على مع تجنب  اإلجابة، ُمَغلَّفات غلق (8) األوراق ما  محتوى  ِسرِّّيةللمحافظة على  ؛هاأو تصوير  اإلجابة أوراقاالطِّ
 الوطنيةمن ِقَبل إدارة االمتحانات  - تحديًدا – لم يطلب ذلك

االمتحانات  توزيع مركزإلى التي بدورها تسلمها و  ،إلى إدارة المدرسة يًدا ِبَيدٍ الطَّلبة  إجاباتأوراق  ُمَغلَّفاتتسليم   (9)
 .في نهاية كل يوم امتحان الُمَغلَّفاتم هذه سلَّ أن تُ  على الوطنية،

 

 الخاّصة االعتبارات طلب ةاستمار : مثل) االستمارات، و التقارير، و المراسالت إرسالمالحظة: يجب على إدارة المدرسة 
 إجاباتوبشكل منفصل، وعدم إرفاقها مع أوراق  الوطنية( إلى إدارة االمتحانات دليل االمتحانات الوطنية ملحق الواردة في

د تصريحأو  ،تعليمات بإعطاء الوطنيةإدارة االمتحانات تقوم  الطَّلبة ما لم  .الخصوص بهذا م َحدَّ
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 واالعتبارات الخاّصة الخاصة : الّترتيبات الرابع الجزء
الع الاالمدرسة  وعلىتيسير أداء جميع الطلبة لالمتحانات الوطنية،  من أجلإدارة االمتحانات الوطنية هذا الجزء  أعدت طِّ
 .همبشأنالمناسب  قرارالتخاذ ال كامالً الرابع  الجزءعلى 

 

 
 الخاّصة  الترتيبات 1-4

ات أو الصعوب اتاإلعاق تلكبهدف الحد من تأثير  ؛هي إجراءات خاصة للطلبة ذوي اإلعاقات المزمنة أو الصعوبات الشديدة
الوقت اإلضافي، وتوفير األوراق بإعطاء  الخاّصة رتيباتالتَّ إدارة االمتحانات الوطنية من خالل إجراءات  سمحوت ،أدائهمعلى 

على أن تتقدم إدارة المدرسة باإلبالغ عن هذه الحاالت من غير ذلك، وتقديم المساعدة لهم في القراءة، والكتابة، و  الخاّصة،
 ذَ لن تأخُ حدة، و في جميع الطََّلبات على أساس كل حالة على  ُينظرو ، خالل طلب رسمي يسبق عقد االمتحانات الوطنية

 بعدإرسالها أو يتم  ،تقديمها عن طريق المدرسةتم ال يالخاصة ألي طلبات يبات تبار الّترتفي االع الوطنيةاالمتحانات  إدارة
  .الموعد المحدد

 
 .الّترتيبات الخاّصةلطلب  عّد سبًباي ال فإن ذلك ،للطَّاِلب ماللُّغة األهي اللُّغة العربّية ليست إذا كانت مالحظة: 

 

اِبطة مبادئال  لّترتيبات الخاّصةل الضَّ
  الوطنية االمتحانات مواصفات معقد تتعارض خاّصة  ترتيبات ُيسمح بأي لن (1)

 لمعايير التَّصحيح  وفًقا لطَّلبةجميع ا ُيقيَّم (2)
 اآلخرين لطَّلبةادعٍم يميزهم عن  أيَّ  الخاّصة م الّترتيباتقدِّ تُ  أال يجب (3)
 .االمتحان نزاهة مع الخاّصة الّترتيبات تتعارض أال يجب (4)

 

 الّترتيبات الخاّصةة تقديم طلبات كيفيَّ 
م  (1) ، ولن تقبل السنوي دليل االمتحانات الوطنية ملحق بحسب التواريخ المحددة في  طلبات الّترتيبات الخاّصةتقدَّ

رة طَلبات أيَّ  الوطنيةاالمتحانات  إدارة    ُمتأخِّ

، السنوي دليل االمتحانات الوطنية ملحق ة في استمارة الطََّلبات الخاّصة )انظر يجب تقديم طلبات الّترتيبات الخاّص  (2)
ولن  ،بعد االطالع على التعليمات المكتوبة خلفهابما هو مطلوب لكل حالة كاملة (، وتعبئتها 2 :استمارة رقم

  متوافقة مع المطلوبببيانات غير  في طلب المدرسة إذا تم تعبئة االستمارة الوطنيةاالمتحانات  إدارة تنظر
  من ِقَبل المدرسة إال المقدمة الطََّلبات ُتقبللن  (3)
 الطبية، والنفسية  :جميع الطََّلبات بالمستندات الثُّبوِتيَّة ُترفقأن  يجب (4)

، ولن ُتقبل أي وإرسالها إلى إدارة االمتحانات الوطنية ،على المدرسة اعتماد جميع طلبات الترتيبات الخاصة (5)
  .طلبات غير معتمدة

 
االتصال بإدارة  كما يمكنكم. 4-1-1توجد تفاصيل تتعلق بكيفية التعامل مع عدد من اإلعاقات في البند مالحظة: 

 .الخاّصة الّترتيبات بخصوصللحصول على المشورة  الوطنيةاالمتحانات 
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 عاقات الخاّصة اإل تعليمات متعلقة بكيفية التعامل مع 1-1-4
 

 اإلعاقات البدنية  وذو  لطَّلبةا 
االمتحانات  إدارةتوصي  قداالمتحان، كما  وقت% من 25يبلغ  إضافيًّا ااإلعاقات البدنية وقتً  وذو  لبةطاليمنح  (1)

 في حاالت اإلعاقة البدنيَّة الشديدة% 25أكثر من بتوفير وقٍت إضافّي  الوطنية
وينبغي إيقاف توقيت االمتحان واستئنافه  ،راحةلل وقت اإلعاقات الشديدة طلب الحصول على ي ذو  لطَّلبةل يجوز (2)

 الّطالب تحت الرقابة واإلشراف في جميع األوقات  يبقىأن  علىاالمتحان،  أداءحينما يتمكن الّطالب من مواصلة 
ى ـول علـيمكن الحص، و "طلب الكاتب المساعد"استمارة ينبغي تقديم فإذا لم يتمكن الّطالب من الكتابة بشكل ُمسَتِقل،  (3)

عن اختيار لة ؤو ــمس، وتكون المدرسة (2 :)استمارة رقم السنوي نية ـل االمتحانات الوطـدليملحق ها في ـمننسخة 
 :دـالبن عراجاعد )ــسـاتب المـالك تعمالــساِبطة الـظمة الضَّ ـاألنى أن تلتزم المدرسة بـعل ،بـاعد المناسـاتب المسـالك

يمكن الحصول على ، و ورقة إجابة الّطالب مع غالًفا "المدونةغالف النسخة "استمارة  وضعكما يجب  (،1-2-4
 (3 :رقماستمارة ) السنوي دليل االمتحانات الوطنية ملحق في نسخة منها 

لالمتحانات الكتابية، كما  ترتيبهذا التقديم طلب  فإنه يحق للمدرسة ،جهاز الحاسوب يستعملإذا كان الّطالب  (4)
اِبطة   (4-2-1 :راجع البند)ه ستعمالاليجب االلتزام باألنظمة الضَّ

إجابة  يجوز للمدرسة تكليف مساعد لتدوين فإنه - وكان ما كتبه صعب القراءة - إذا تمكن الّطالب من الكتابة (5)
ورقة إجابة  غالًفا مع "غالف النسخة المدونةاستمارة " وضعلتسهيل قراءة إجابة الطالب مع  ؛في ورقة أخرى الطالب 
 :راجع البند ،3 :)استمارة رقم السنوي دليل االمتحانات الوطنية ملحق في يمكن الحصول على نسخة منها ، و الّطالب
1-2-4.) 

 
 البصرضعاف ال لطَّلبةا 

 : بحسب حالته كل   ؛يةتيمكن توفير األوراق بالصيغ واألنماط اآل (1)
بما في ذلك الصور والرسومات  ؛برايللكي تتناسب ولغة  ؛ُتعدل أوراق االمتحانات أوراق امتحان بلغة برايل: •

 البيانية
 A3يتم تكبير جميع أوراق االمتحان العادية إلى الحجم  :A3المكبَّرة بحجم  االمتحانأوراق  •
لة: • ل ورقة االمتحان لتوضيح الصور أو تكبير الخط، على حجم  أوراق االمتحان المكبرة والم َعدَّ   A4ُتعدَّ
بلون غير األبيض بحسب  A4أو  A3ن طباعة أوراق االمتحانات بحجم امكباإل ملونة:امتحان أوراق  •

 توصيات معلمي التربية الخاصة بالمدرسة.
 التي يقدمها سائر الطلبةعن األسئلة نفسها  لمون أوراق امتحان معّدلةتسالطَّلبة الذين يجيب ي (2)
 الوطنيةاالمتحان، كما قد توصي إدارة االمتحانات  وقت% من 25ضعاف البصر وقًتا إضافيًّا يبلغ اليمنح الطلبة  (3)

الذين  لطَّلبةل% 100ا الوقت اإلضافي إلى هذ يصل وقد ،في الحاالت الشديدة% 25بتوفير وقٍت إضافّي أكثر من 
  برايل أوراقيستعملون 

استئنافه حينما ثم  ،ضعاف البصر طلب الحصول على وقت للراحة، وينبغي إيقاف توقيت االمتحانالللطَّلبة  يحق (4)
 على أن يبقى الّطالب تحت الرقابة واإلشراف في جميع األوقات ؛االمتحان ءاأديتمكن الّطالب من مواصلة 
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، طلب استعمال أي منهما لالمتحاناتيجوز تقديم فإنه أو آلة "برايل"،  ،إذا كان الّطالب يستعمل جهاز الحاسوب (5)
اِبطة   (4-2-1 :راجع البند) ماالستعمالهكما يجب االلتزام باألنظمة الضَّ

في إجابة الطالب إذا تمكن الّطالب من الكتابة، وكان ما كتبه صعب القراءة، يجوز للمدرسة تكليف مساعد لتدوين  (6)
يمكن الحصول على نسخة منها في  ."غالف النسخة المدونةلتسهيل قراءة إجابة الطالب مع إرفاق " ؛ورقة أخرى 

 ( 4-2-1 :راجع البند، 3 :السنوي )استمارة رقمدليل االمتحانات الوطنية ملحق 
 "طلب القارئ المساعداستمارة " ينبغي تقديمف، "برايل"استعمال لغة أو  ،إذا لم يتمكن الّطالب من القراءة بشكل ُمسَتِقل (7)

، السنوي دليل االمتحانات الوطنية ملحق يمكن الحصول على نسخة منها في (، و 2 :عن طريق ملء )استمارة رقم
اِبطة الستعمال لة ؤو مسوتكون المدرسة  عن اختيار القارئ المساعد المناسب، على أن تلتزم المدرسة باألنظمة الضَّ

 (4-2-1 :البند راجعالقارئ المساعد )
عن طريق ملء  "المساعدطلب الكاتب استمارة "ينبغي تقديم فإذا لم يتمكن الّطالب من الكتابة بشكل ُمسَتِقل،  (8)

وتكون المدرسة ، السنوي دليل االمتحانات الوطنية ملحق يمكن الحصول على نسخة منها في (، و 2 :)استمارة رقم
اِبطة الستعمال الكاتب المساعد لة ؤو مس عن اختيار الكاتب المساعد المناسب، على أن تلتزم المدرسة باألنظمة الضَّ

يمكن الحصول على ، و مع ورقة إجابة الّطالب "غالف النسخة المدونةإرفاق "(، كما يجب 4-2-1 :راجع البند)
 (.3 :رقماستمارة ، )السنوي دليل االمتحانات الوطنية ملحق نسخة منها في 

 
دليل االمتحانات الوطنية ملحق )راجع  هائية لتقديم الطََّلبات من ِقَبل المدارسالنمن الضروري االلتزام بالمواعيد مالحظة: 

رة، وفي حالة عدم تسلّ (السنوي  من توفير أوراق األسئلة  الوطنيةاالمتحانات  إدارةلن تتمكن ف ،م الطََّلبات في المواعيد الم قرَّ
لة.   الم َعدَّ
 

 ضعاف السمع  لطَّلبةا
 الوطنيةاالمتحان، كما قد توصي إدارة االمتحانات  وقت% من 25يمنح الطلبة ضعاف السمع وقًتا إضافيًّا يبلغ  (1)

 % في الحاالت الشديدة25بتوفير وقٍت إضافّي أكثر من 
السماعات،  استعمالفي غرفة منفصلة أو  ات االستماعامتحان داءألبالجلوس  يمكن السماح للطلبة ضعاف السمع (2)

دليل ملحق يمكن الحصول على نسخة منها في و (، 2 :)استمارة رقمعن طريق ملء  أو طلب النص المقروء
  السنوي االمتحانات الوطنية 

 ؛للطَّاِلب بتقديم المساعدة رتيبات الخاّصةالتَّ  من يجوز تقديم طلب اإلعفاء من امتحانات االستماع إذا لم تسمح أي   (3)
 امتحاني القراءة والكتابةداء شريطة أن يكون قد تقدم أل

 يجب عدم استعمال لغة اإلشارة في امتحانات اللُّغات (4)
شريطة  ؛فقطعلى قراءة األسئلة ضعاف السمع ذوي صعوبات التعلم  لبةلغة اإلشارة في مساعدة طّ  استعماليجوز  (5)

 .و تدوينهاأاإلجابة  ها إليضاحاستعمالعدم 
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 الذين يعانون من صعوبات التَّعلُّم  لطَّلبةا

إرفاق تقرير الطبيب النفسي  على أن يتم ؛الذين يعانون من صعوبات التَّعلُّم من ِقَبل طبيب نفسي لطَّلبةيجب تقييم ا (1)
رتيبات تاريخ الّتقرير ثالث سنوات من تاريخ االمتحان الذي يتم طلب إجراء التَّ  بحيث ال يتجاوزمع استمارة الطلب 

 الخاّصة له 
 ،ُمناِسًبا اًل تأهيمؤهل وال التربية الخاصة بالمدرسة يصصاتخاعن  ةالصادر التقارير  الوطنيةاالمتحانات  إدارةتقبل  (2)

الذين يعانون من صعوبات التَّعلُّم. ويجب  لطَّلبةل الحاسوب جهاز استعمالالمقّدمة لطلبات منح وقت إضافي أو و 
لِّم يتمتع بخبرة عمل ُمع الّتقرير الصادر عن اأيًض  دارةاإلتقبل كما تخصص الُمَعلِّم مع الّتقرير،  ُتثبت تقديم بيانات

 في مجال االحتياجات التَّعليمية الخاّصةقدرها خمس سنوات على األقل 
  من قبل المدرسة تعلمالالترتيبات الخاصة للطلبة الذين يعانون من صعوبات  اعتماد جميع طلبات يجب (3)
 ّترتيبات الخاّصة من ِقَبل أحد أصدقاء الّطالب أو أقاربهللطلبات  لن تقبل أي (4)
االمتحان، كما قد توصي إدارة  وقت% من 25يمنح الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم وقًتا إضافيًّا يبلغ  (5)

فمن الضروري تقديم تقرير صادر الشديدة، % في الحاالت 25بتوفير وقٍت إضافّي أكثر من  الوطنيةاالمتحانات 
 من جهة مختصة

عن اختيار لة ؤو مس، وتكون المدرسة تعلمالالذين يعانون من صعوبات  لطَّلبةل توفير قارئ أو كاتب مساعديمكن  (6)
اِبطة ال ،المساعد المناسبأو الكاتب القارئ  أو الكاتب المساعد  القارئ المساعد ستعمالوااللتزام باألنظمة الضَّ

 ( 4-2-1 :راجع البند)
 القراءة امتحانات القارئ المساعد في  باستعماللن يسمح  •
ًنا من إمالء جميع فعلى الّطالب أن يكون متمكِّ  ،الكاتب المساعد في امتحانات الكتابة استعمالفي حال  •

من تلقاء نفسه لّتصرف با، وال ُيسمح للكاتب المساعد حرًفاالقواعد النحوية واإلمالئية، وحروف الكلمات حرًفا 
 الوطنيةما لم ُيمنح اإلذن الُمسبَّق بذلك من ِقَبل إدارة االمتحانات  للطَّاِلب بوصفه قارًئا

إجابة يجوز للمدرسة تكليف مساعد لتدوين فإذا تمكن الّطالب من الكتابة، وكان ما كتبه صعب القراءة،  •
يمكن الحصول على و ، "غالف النسخة المدونة"لتسهيل قراءة إجابة الطالب مع إرفاق  ؛ورقة أخرى  فيالطالب 

 (4-2-1 :راجع البند، 3 :السنوي )استمارة رقم دليل االمتحانات الوطنيةنسخة منها في ملحق 
منهما لالمتحانات  الب يستعمل جهاز الحاسوب أو آلة "برايل"، يجوز تقديم طلب ترتيب استعمال أيٍّ إذا كان الطَّ  •

اِبطة الستعماله  (.4-2-1 :راجع البند) ماالكتابية، كما يجب االلتزام باألنظمة الضَّ
 

اِبطةاأل  2-1-4  نظمة الضَّ
 

 القارئ المساعد
 لك عند الطلب.، وذ، وأّي جزء من إجابات الّطالبورقة االمتحانبقراءة  يقوم منالقارئ المساعد هو 

 قبل عقد االمتحان الوطنيةالقارئ المساعد من إدارة االمتحانات  باستعمالعلى المدرسة الحصول على إذن  (1)
 : أن يقوم باآلتييجب على القارئ المساعد  ،أثناء االمتحان (2)

 طلب ذلكتقراءة األسئلة واإلجابات بدقة كلَّما  •
  إيضاحمن غير شرح أو األسئلة قراءة التعليمات و  •
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 مساعدة للطَّاِلب أو عرض أي اقتراحاتأي عدم تقديم  •
  .إلى آخرسؤاٍل  مناالنتقال ب فيما يتعلقعدم تقديم المشورة للطَّاِلب  •

 
 ضعاف البصر: للطلبة بالنسبة 

 :للقارئ المساعد ُيسمح
 للحصول على المعلومات التي قد توّفرها النُّسَخة األصلية  ؛للطالبالرسومات البيانية واإليضاِحيَّة والجداول  وصف  •
 فقط عندما يطلب ذلك منه  ؛تهجئة الكلمات الواردة في ورقة األسئلة •
 إعطاء الطالب فترات راحة متى طلب ذلك أثناء تأديته االمتحان •
 الّطالب. مشكلة في الّتواصل بينه وبين بأي إبالغ الُمراِقب فوًرا •

 
 يكون في غير مصلحة الّطالب  أالَّ الب أفضلية خاصة، كما يجب القارئ المساعد إعطاء الطَّ  استعمالال يعني  (3)
 ال يسمح باستعمال القارئ المساعد في امتحانات القراءة (4)
 االمتحان  وقت% من 25 يبلغالقارئ المساعد  ستعمالُيسمح بوقت إضافي ال  (5)
على القراءة بدقة  اقادرً وأن يكون  ،بالمدرسة أو اإلدارية التعليميةأن يكون أحد أعضاء الهيئة القارئ المساعد  على (6)

  بتلك الموادالعلوم على دراية ومعرفة مواد اللغة اإلنجليزية والرياضيات و  يكون قارئ وأن  ،ةمعقولسرعة وبمعدل 
  يتعلق بأداء مهمتهفيما  أماَم المدرسةلية ؤو المسالقارئ المساعد  يتحمل (7)
  وال صديًقا له وال من أقاربه للطَّاِلب امً ُمعليكون القارئ  أال ينبغي  (8)
يتعذر على أي طالب آخر بحيث  ؛ستعمال قارئ مساعد أن يكون الطالب في قاعة امتحان منفصلةاليتطلب  (9)

 االستماع إلى ما ُيقرأ، وال يجوز أن يتصرف القارئ المساعد كمراقب 
 إظهار قدراته في أثناء أداءمن  -ألي سبب من األسباب  - لم تمّكن الّطالب الترتيباتالمدرسة أن هذه ت إذا رأ (10)

مع شرٍح للصعوبات التي  ،الوطنيةاالمتحانات  إدارةتقديم طلب االعتبارات الخاّصة إلى  اعليهاالمتحان، فحينئٍذ 
 (4-2 :راجع البند(تعرض لها الطالب 

في الوقت  اوكاتبً  اقارئً  للمساعد أن يكون يمكن فقارئ مساعد وكاتب مساعد، هم بحاجة إلى ذين بالنسبة للطَّلبة ال (11)
اِبطة الستعمال ال .سهفن  (4-2-1 :راجع البند(المساعد  كاتبراجع األنظمة الضَّ

  الّطالب نتيجة في يؤثرعدم االلتزام بهذه األنظمة  (12)
 

 الكاتب المساعد 
استعمال الكاتب المساعد إذا كانوا  لطَّلبةالتي يمليها عليه، حيث يحق لالطالب  إجابة كتابةب الذي يقومالكاتب المساعد هو 
  . وسيلة بأي الكتابةؤقَّتة تمنعهم من أو م مزمنةيعانون من إعاقات 

 قبل عقد االمتحان  الوطنيةالمساعد من إدارة االمتحانات  الكاتبستعمال ال مسبق على المدرسة الحصول على إذن (1)
 يجب على الكاتب المساعد:  ،االمتحانأثناء في  (2)

 اقتراحات  أي مساعدة للطَّاِلب أوأي  يقدم الن أ •
 المشورة للطَّاِلب فيما يتعلق باالنتقال من سؤاٍل إلى آخر يقدم الَّ ن أ •
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إمالء جميع القواعد النحوية واإلمالئية يشمل هذا األمر و  ،اإلجابات بدقة حسب ما يمليه الّطالب عليه يكتبأن   •
، ويتعين عليه إمالء جميع عالمات الترقيم في اإلجابات التي يتم فيها قياس دقة حرًفاوحروف الكلمات حرًفا 

 اللُّغة 
بذلك من ِقَبل إدارة االمتحانات  اقً مسب اإذنً ما لم ُيمنح  القارئ المساعد ألداء مهاممن تلقاء نفسه  يتصرفال أن  •

 الوطنية
 وفًقا لتعليمات الّطالب ؛الرسومات البيانية واإليضاِحيَّة وأرسم الخرائط، يأن  •
 الطالب فترات راحة متى طلب ذلك أثناء تأديته االمتحان يعطيأن  •
 مشكلة في الّتواصل بينه وبين الّطالب بأي الُمراِقب فوًرا يبلغأن  •
 

 يكون في غير مصلحة الّطالب  أالَّ ال يعني استعمال الكاتب المساعد إعطاء الّطالب أفضلية خاصة، كما يجب  (3)
 االمتحان  وقت% من 25ُيسمح بوقت إضافي الستعمال الكاتب المساعد يبلغ  (4)
على الكتابة بخط  قادر   وهو ،الكاتب المساعد أحد أعضاء الهيئة التعليمية أو اإلدارية بالمدرسة يجب أن يكون  (5)

يكون كاتب مواد اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم على دراية ومعرفة بتلك ، وأن مقروء وبمعدل سرعة معقولة
 المواد 

 يتعلق بأداء مهمته  فيماأماَم المدرسة لية ؤو المسيتحمل الكاتب المساعد  (6)
 من أقاربه  ا للطَّاِلب وال صديًقا له والمً ُمعليكون الكاتب  أالَّ  ينبغي (7)
بحيث يتعذر على أي طالب آخر  ؛ستعمال كاتب مساعد أن يكون الطالب في قاعة امتحان منفصلةاليتطلب  (8)

 االستماع إلى إجابة الطالب، وال يجوز أن يتصرف الكاتب المساعد كمراقب 
 قدراته في أثناء أداءإظهار من  -ألي سبب من األسباب  -لم تمّكن الّطالب  الترتيباتالمدرسة أن هذه ت إذا رأ (9)

مع شرٍح للصعوبات التي  الوطنيةتقديم طلب االعتبارات الخاّصة إلى إدارة االمتحانات  ااالمتحان، فحينئٍذ عليه
 (4-2 :راجع البند(تعرض لها الطالب 

قارئ ككاتب و  يمكن أن يتصرف الشخص نفسهف، وقارئ مساعد كاتب مساعد يحتاجون إلىذين بالنسبة للطَّلبة ال (10)
اِبطة الستعمال   (4-1-2المساعد  القارئ مساعد في الوقت ذاته )راجع األنظمة الضَّ

إبالغ على أن يتم ، ئهأثنا االمتحان أوللحاالت الطارئة التي قد تظهر قبل كاتب مساعد على المدرسة توفير  (11)
  ا الموقفعند حدوث هذ الوطنيةاالمتحانات  إدارة

 :إرسال اآلتي إلى إدارة االمتحانات الوطنيةبعد االنتهاء من تدوين إجابة الطالب يجب  (12)
 التي َدّون عليها الكاتب المساعد إجابات الطالب الورقة •
 األصلية ورقة إجابة الطالب •
 .( غالًفا للورقة المدونة3) :االستمارة رقم •

 الّطالب نتيجة في يؤثرعدم االلتزام بهذه األنظمة  (13)
 

نة بلغة برايل.  ةف كاتب مساعد من خارج المدرستتولى إدارة االمتحانات الوطنية تكليمالحظة:   لكتابة ن سَخة الطالب الم َدوَّ
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 حاسوبال جهاز
، في إعداد األعمال الكتابية جهاز الحاسوب الستعممن عادتهم االذين  لطَّلبةالترتيبات الخاصة لتسري هذه األنظمة على 

من تمكين الطَّلبة ذوي اإلعاقات  هوالهدف من هذه الّترتيبات و  الوطنية.االمتحانات في  هستعمالالموافقة لهم با تتم الذينو 
  إظهار نتائج تحصيلهم الدراسي. 

بحيث ال ينتج عن استعمال جهاز الحاسوب تقييم مضلل لتحصيل الّطالب  ،يجب تقييم التحصيل الدراسي للطَّاِلب (1)
 الب دون غيره من الطَّلبةالدراسي، أو تحويل االمتحان إلى ميزة غير عادلة يحصل عليها هذا الطَّ 

 بحيث ،تقديم إجاباتهمفي  هممن اعتادوا استعمال اإلعاقات ي ذو  لطَّلبةل -فقط  –استعمال جهاز الحاسوب بح يسم (2)
طريقة االمتحانات ومن المتوقع أن تعكس طلبات الّترتيبات الخاّصة ب. بالطَّريَقة المعتادة ةكتابالتمنعهم اإلعاقة من 

 العمل المعتادة للطَّاِلب صاحب الطلب في الفصل 
 إدارةطابعة، ستطلب أو اآللة ال ؛الحاسوباستعمال جهاز المتعلقة بعند النََّظر في طلبات الّترتيبات الخاّصة  (3)

البرامج المتوافرة في الجهاز والتي قد يتم ميع بحيث يجب تعطيل ج ،كاملةً األجهزة بيانات  الوطنيةاالمتحانات 
ح اإلمالئياستعمالها من قبل الطالب مثل:  ، ومصحح القواعد النحوية، وبرنامج النصوص التنبُّؤي، الُمَصحِّ

حزم الرسومات البيانية أو برامج التصميم بمساعدة ، و اإلكسل"برنامج "و ، بيةالحاسو واآلالت  ،والقواميس والمعاجم
على تقييم التحصيل  والتي قد تؤثر من البرامج المساعدة، وغيرها ،امج تشغيل الصوت، واإلنترنتوبر  ،الحاسوب

  راسي العادل للطَّاِلبالد
مع مراعاة  ،الحاسوبة على جهاز وبالمثل يجب عدم تمكين الطَّلبة من الدخول إلى الملفات أو المستندات الموجود (4)

 على البرنامج المطلوب لالمتحان  إال يحتوي ال بحيث  ،حذف الملفات من القرص الصلب
 وليس من ِقَبل أي شخص يتصرف بالّنيابة عنه ؛الب الممتَحن وحدهمن ِقَبل الطَّ  الحاسوبيجب استعمال جهاز  (5)
إمكانية الدخول على هذه األجهزة تحان، وتوفير في وقت االم الحاسوبيجب على المدرسة الّتأكد من عمل جهاز  (6)

بحيث يحفظ عمل الطالب  ،الحاسوبمع التأكد من تهيئة جهاز  ،الحاصلين على موافقة مسبقة الستعمالها لطَّلبةل
 بصورة تلقائية

 يستعملون الذين  لطَّلبةيجب جلوس افاآلخرين،  لطَّلبةتركيز ا الحاسوبفي الحاالت التي قد يشّتت فيه استعمال  (7)
، ويجب سريان األنظمة المعتادة االمتحاناتاآلخرين ألداء  لطَّلبةفي قاعة امتحاناٍت منفصلٍة عن ا هذا الجهاز

 بة على االمتحانبخصوص الُمراقَ  الوطنيةاالمتحانات  دارةإل
حتى  المدرسي للطالب؛داء األوطنية تقديم معلومات إضافية عن في بعض الحاالت قد تطلب إدارة االمتحانات ال (8)

 الّتأكد من التطبيق العادل لنموذج التَّصحيح لها َيَتسنَّى 
حقق من للتَّ ا حاضرً  أن يكون  الّطالبوعلى  بعد انتهاء الوقت المسموح به لالمتحان، طباعة إجابات الطالب يجب (9)

 مع أوراق الطلبة الوطنيةوعلى إدارة المدرسة تقديم ورقة الطالب المطبوعة إلى إدارة االمتحانات  ،أنَّ الطباعة كاملة
 الّطالب. نتيجة في يؤثرعدم االلتزام بهذه األنظمة   (10)

 
 غالف النسخة المدونة استمارة 
في ملحق  (2 :رقم )استمارةالكاتب المساعد عن طريق ملء بطلب الحصول على إذن استعمال رسة تقدمت المد في حال

الكاتب المساعد  ستكلف إدارة المدرسةعلى الطلب إدارة االمتحانات الوطنية ، وبعد موافقة السنوي دليل االمتحانات الوطنية 
وعلى المدرسة  .امتحان فارغة ةإعادة تدوين إجابات الطالب من ورقته وكتابتها على ورقتدوين إجابات الطالب أو  مهمة



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب   ©
 23  دليل االمتحانات الوطنية   -إدارة االمتحانات الوطنية  

 

يمكن  ،وإرسالها إلى إدارة االمتحانات الوطنية الطالب مع ورقة إجابة( 3 :ف النسخة المدونة )استمارة رقمغالاستمارة  إرفاق
 .السنوي  دليل االمتحانات الوطنيةنسخة منها في ملحق الحصول على 

 
 االلتزام باإلرشادات اآلتية:  يجب
 اآلتي:يجب التأكد من  الكاتب المساعدعند الحصول على إذن مسبق الستعمال  (1)

عن طريق االستماع إلى إجابته وكتابتها مباشرة على ورقة غير القادر على الكتابة إجابة الطالب ن ويدت •
 اإلجابة

الكاتب المساعد مباشرة بعد انتهاء االمتحان من ِقَبل الذي يصعب قراءة خطه إجابة الطالب إعادة تدوين  •
 امتحان فارغة ةتدوين إجابات الطالب من ورقته على ورق الذي يعيد

 األزرق، أو بجهاز الحاسوب الحبربخط اليد باستعمال قلم إجابة الطالب  كتابة •
بما فيها أخطاء  ؛، ويجب تدوين أي أخطاءفي ورقته همطابقة حرفيًّا لما كتب بطريقةإجابة الطالب  تدوين •

 التهجئة والترقيم والقواعد النحوية، ويجب عدم تصحيح تلك األخطاء.
 :إرسال اآلتي إلى إدارة االمتحانات الوطنيةمن تدوين إجابة الطالب يجب  بعد االنتهاء (2)

 التي َدّون عليها الكاتب المساعد إجابات الطالب الورقة •
 األصلية ورقة إجابة الطالب •
 .( غالًفا للورقة المدونة3) :االستمارة رقم •

 الّطالب.  نتيجة في يؤثرعدم االلتزام بهذه األنظمة  (3)
 
  الخاّصة الّترتيبات بشأن طلباتات َظلُّمالتتقديم  3-1-4

إلى  خطاب رسميتقديم يها فعل ،الّترتيبات الخاصة اتطلب إدارة االمتحانات الوطنية بشأن قرار علىالمدرسة  َظلُّمت حال في
نتيجة  الوطنيةاالمتحانات  إدارة صدرتُ ، وسوف القرار متسلُّ من تاريخ عمل أيام  5في غضون إدارة االمتحانات الوطنية 

االمتحانات  إدارة دخلت ولن ،نهائية َظلُّمتالنتيجة أن ، علًما َظلُّمتالطلب  تسلممن تاريخ عمل أيام  5في غضون  َظلُّمتال
 .َظلُّمتالنتيجة  إصدارمع المدارس بعد  َظلُّمتالفي مراسالت أخرى بشأن  الوطنية
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 الخاّصةاالعتبارات  2-4

مثل: المرض أو أثنائه،  أداء االمتحان قبل إذا تعرض لظروف طارئة نفسيًّا للطالب المتضرر تقدم هي إجراءات خاصة
إدارة االمتحانات بالغ إ - حينها – ى المدرسةعلو  .دي، أو اإلزعاج الشدأحد األقارب وفاةحالة المفاجئ، أو وقوع حادث، أو 

 ،ضوابطها الخاصةيتعلق بالتعديل على درجة الطالب وفق  فيمااتخاذ القرار المالئم  اإلدارةلتتولى  عن هذه الحالة؛الوطنية 
 . قدير حجم الضرر الذي أثر على أدائه، بعد ت4.2 :ينص عليه البندوبما 

 
اِبطة ئالمباد  الخاّصةعتبارات لال الضَّ

  المعتمدة التَّصحيح معاييرل وفًقا طلبة االعتبارات الخاصة اقر يجب تصحيح أو  •
 اآلخرين لطَّلبةامقارنة ب أفضلية لهذه الفئة أي الخاّصةاالعتبارات م تقدِّ  أاليجب  •
 .متحانمع نزاهة اال الخاّصةتتعارض االعتبارات  أاليجب  •

 
 الخاّصة االعتباراتالحصول على أحقية 

 
 :يعّد مقبواًل في الحاالت اآلتية الحصول على االعتبارات الخاصة طلب 
 ذلك يثبت دليلب امرفقً  ارسميًّ  اطلبً المدرسة  عند تقديم •
 عذر مقبول بإذا فقَد الطالب أي جزء من االمتحان  •
 إذا ثبت أن الترتيبات الخاّصة غير مناسبة أو غير كافية •
 أوراق االمتحان.  % من مجموع50 إذا قدم الطالب •

 
 : في الحاالت اآلتية الخاّصةالحصول على االعتبارات  طلب يقبلال و 
 ذلكيثبت  دليلا مرفًقا با رسميًّ طلبً عند عدم تقديم المدرسة  •
  عذر غير مقبولل متحانأي جزء من اال الطالب فقدَ إذا  •
 للطالب  مغة األاللغة العربية ليست الل أن هو إذا كان السبب •
 عدم استعداد الطَّلبة بشكل كاف ألداء االمتحان إذا كان السبب  •
 وكانت مناسبة وكافيةللحالة نفسها تمت الموافقة على الترتيبات الخاصة  إذا •
إذا تأثر تنفيذ االمتحان بإزعاج أو صعوبات حدثت في قاعة االمتحان؛ وذلك بسبب: عدم انضباط الطلبة، أو نقص  •

 القرطاسية والمواد المطلوبة لالمتحان
 حيحة.صورقة امتحان غير  أجاب عنإذا  •

 
 الخاّصةتقديم طلبات االعتبارات  كيفّية

ملحق  الواردة في ،(4 :رقم)استمارة  االعتبارات الخاّصة للطلبة"استمارة "تقديم طلبات االعتبارات الخاّصة في على المدرسة 
 لشروط اآلتية:ا مستوفيةإال إذا كانت ولن يتم قبول الطلبات  .السنوي دليل االمتحانات الوطنية 

 كاملة ببيانات صحيحةتعبئة االستمارة  •
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أو  ،أو األقارب ،أو أولياء األمور ،وليس من قبل الطلبة، المدرسةاستمارة الطلب معتمدة من قبل  •
 األصدقاء

 رسميًّامعتمد  دعم الطََّلبات المقّدمة للطَّلبة المتأثرين بالمرض والُمَتَغيِّبين جزئيًّا عن االمتحان بعذر طبي •
تسلم االستمارة إلى إدارة االمتحانات الوطنية، وذلك بعد انتهاء فترة االمتحانات الوطنية بمدة ال تزيد عن  •

 أيام عمل.  3
 

 .يتضمن قبول الطلب أو رفضهخطاب بجميع طلبات االعتبارات الخاصة  على ترد إدارة االمتحانات الوطنيةس ،عليه وبناءً 
 
 الخاّصةنتائج طلبات االعتبارات  على اتَظلُّمتالتقديم  1-2-4

بخطاب  الوطنيةعلى المدرسة تقديم التَظلُّم إلى إدارة االمتحانات ف ،في حال التَظلُّم على نتيجة طلب االعتبارات الخاصة
نتيجة التَظلُّم في  الوطنيةوسوف ُتصدر إدارة االمتحانات  .من تاريخ تسلُّم نتيجة الطلبعمل أيام  5رسمي في غضون 

في  الوطنيةنتيجة التَظلُّم نهائية، ولن تدخل إدارة االمتحانات أن من تاريخ تسلم طلب التَظلُّم، علًما عمل أيام  5غضون 
 بشأن التَظلُّم مع المدارس بعد إصدار نتيجة التَظلُّم. إضافيةمراسالت 

 
 

لوكالجزء الخامس: المخالفات    اإلدارّيةو  ّيةالسُّ
 

لوكالمخالفات   على المدرسةتقع و  ونزاهتها. الوطنيةات متحاناالخل بسالمة إجراء هي تلك األعمال التي تُ  اإلدارّيةو  ّيةالسُّ
 .هذه المخالفاتتحت  تندرجالتي و  فيهاالمشتبه جميع الحاالت شأن ب الوطنيةاالمتحانات  إدارة إبالغلية ؤو مس
 
 واإلداريةمخالفات السلوكية الأنواع  1-5

لوكّية واإلدارّية المخالفات أمثلة بعض من فيما يأتي   ومنها: ،تحدثالتي يمكن أن السُّ
 الطلبة على اإلجابةمساعدة في تواطؤ أحد أعضاء الهيئة اإلدارية أو التعليمية  •
 أداء االمتحان الطلبة أثناءضبط  فيالمراقب  إخفاق •
الع  •  عليها دون تصريحالحصول على مواد االمتحان أو االطِّ
 إدخال مواد غير مصرح بها إلى قاعة االمتحان •
 ؛ كالغّش الجماعي وغيرهالتواطؤ مع اآلخريننسخ اإلجابة من طالب آخر أو  •
 القيام بسلوك يخّل بالنظام داخل قاعة االمتحان •
خصية •  انتحال الشَّ
رقة ال •  دبيةاألسَّ
 على ورقة اإلجابة.عدائية  أو كتابة عبارات بذيئة •
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لوكلمخالفات لالمتبعة جراءات اإل 2-5  :فيهاالمشتبه  واإلدارية ّيةالسُّ
 
 المدرسةها رصدتالتي  للحاالت 1-2-5

 ،االمتحانات الوطنية بنزاهةبسلوك يخل التعليمية  وأفي حال اشتباه المدرسة بقيام أحد الطلبة أو أحد أعضاء الهيئة اإلدارية 
المرفقة  (7.2( و)7.1)( و7) :ملء استمارات رقموذلك عن طريق  ،االمتحانات الوطنية إدارةالمدرسة إبالغ  فيجب على

االمتحانات  إدارة رسلتُ  وعليه سوف .وإرسالها إلى إدارة االمتحانات الوطنية ،السنوي دليل االمتحانات الوطنية ملحق في 
 .االستمارات بتسلمما يفيد اإلقرار  إلى المدرسةالوطنية 

 
 رصدها مصححو االمتحانات الوطنية أو األطراف المعنية األخرى يالتي  للحاالت 2-2-5

تقوم إدارة االمتحانات سأوراق إجابات الطَّلبة،  عند تصحيح فيهامصححو االمتحانات الوطنية المخالفات المشتبه عندما يرصد 
الحالة في بحث الو  ،الطَّلبة بما ورد في الّتقرير إبالغ الّطالب/ ، وعلى المدرسةمخاطبة المدرسة بنوعية المخالفةب الوطنية

 الوطنيةاالمتحانات  إدارةإلى  مرفقة باألدلةوإرسال االستمارة  ،(7.2( و)7.1) :من خالل ملء استمارات رقم فيهاالمشتبه 
فقط لها  التابعةلجنة المخالفات  على ال فإنَّ اإلدارة ستعرضإ، و مخاطبة المدرسةمن تاريخ  عمل امأي 3في مدة ال تزيد عن 

 لتقدير اإلجراءات المناسبة. المتوفرة لديهاألدلة ا
 
لوكّية  مخالفاتإدارة االمتحانات الوطنية لل إجراءات 3-5  اإلدارّيةو السُّ

في ضوء  ؛فيهاكل حالة من الحاالت المشتبه مسؤولة عن البحث في لجنة المخالفات بإدارة االمتحانات الوطنية هي لجنة  
 المدرسة إدارة االمتحانات الوطنية بناء على أنظمة وقوانين الهيئة، ثم تخطر ثم تقرر اإلجراءات المناسبة ،المعلومات المتاحة

  .بقرارت اللجنة المعنيةاألطراف المدرسة إبالغ  علىو تم اتخاذها بخطاب رسمي، بالقرارات التي 
 

 :تالمخالفاالحاالت التي تثبت فيها جراءات المترتبة على اإلأمثلة بعض من فيما يأتي 
 

 أو المدرسة ،أو المراقب ،تنبيه للطَّاِلب إرسال رسالة •
 في ورقة االمتحان الّطالب من درجات مخص •
صة لورقة االمتحان الدرجةمن  الطالب حرمان •  يمتد الحرمان ليشمل جميع مواد االمتحانات وقد ،أو المادة ،الُمَخصَّ

 الوطنية
 من درجة ورقة االمتحان طلبة الصف حرمان جميع •
 .الوطنية سرقة أوراق االمتحاناتمثل  ؛في بعض الحاالت الخطيرة إبالغ الشرطةيجوز  •

 
لوكّيةقرارات لجنة المخالفات  على المدرسة َظلُّمت 4-5   اإلدارّيةو  السُّ

إال إذا كانت مستوفية  التظلماتإلى إدارة االمتحانات الوطنية، ولن يتم قبول  التظلمعلى المدرسة تقديم طلب  (1)
 لشروط اآلتية:ا
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 فيالحصول على نسخة من هذه االستمارة  يمكن) ببيانات صحيحةو كاملة  (9) :رقم تعبئة االستمارة •

 (السنوي االمتحانات الوطنية  دليل ملحق
 من قبل اللجنة المخالفة لنظر فيإلعادة ا ؛لم يسبق تقديمها أدلة بمعلومات أو تزويد اإلدارة •
 .المدرسة إدارةمن قبل اعتماد استمارة التظلم  •

 
 من ِقَبل المدرسة إال المقدمة التظلمات إدارة االمتحانات الوطنية لن تقبلمالحظة: 

 
أيام عمل من تاريخ تسلم قرار  5في غضون إلى إدارة االمتحانات الوطنية، وذلك ومرفقاتها سلم االستمارة تُ  (2)

 اإلداريةللجنة حول المخالفات السلوكية و ا
 التظلم تسلمترد إدارة االمتحانات الوطنية على المدرسة بخطاب يؤكد  (3)
نة قرارات لج علىالمقدمة  التظلماتللنظر في تظلمات المخالفات نية لجنة إدارة االمتحانات الوط تشكل (4)

التظلم، أيام عمل من تاريخ تقديم  10خالل  التظلمعلى  اإلدارةترد أن  على ؛المخالفات السلوكية واإلدارية
مع المدرسة فيما  إضافيةفي مراسالت  الوطنيةاالمتحانات  إدارةتدخل  ولن ،نهائي قرار اللجنةأن علًما 
 .بالقراربعد إخطار المدرسة  َظلُّمتالب َيَتعلَّق

 
 

 االمتحانات: نتائج الّسادسالجزء 
 

وفي حال ارتأت المدرسة الحاجة إلى إجراء  بمراجعة شاملة لجودة تقارير الّنتائج قبل إصدارها، الوطنيةاالمتحانات تقوم إدارة 
 ، وذلك بعد تسلمها من اإلدارة.تقديم تظلم بخصوصهاأو االستفسار عن النتيجة  هاتاح لي فإنه مزيد من الّتدقيق حولها،

 
 
 أنواع التقارير 1-6

 والتاسع  ،والسادس ،الثالث :صفوفتقارير  1-1-6
 وهي: ،تائجالنتقارير حول أنواع من ال ةأربع الوطنيةاالمتحانات  إدارة صدرتُ  لبةلطاتصحيح أوراق إجابات  بعد
، مدرسةولكل  مادةلكل ودرجة األداء  ،النسبة المئوية للدرجات المعدلةيوضح  :عليمالتو  ةربيتالوزارة ل تقرير •

ودرجة األداء في المهارات والموضوعات، ، المدارسكل محافظة، ومتوسط أداء جميع  أداءومتوسط 
 باإلضافة إلى تقارير رؤساء التصحيح

في كل ( ة)الِفرقدراسية المجموعة للودرجة األداء  ،النسبة المئوية للدرجات المعدلةيوضح  :لمدرسةلتقرير  •
 ، ومتوسط أداء جميع المدارس أداء المدرسة والمحافظة ودرجة، مادة
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طالب لكل ودرجة األداء  ،النسبة المئوية للدرجات المعدلةيوضح : رق()الفِ  الدراسيةمجموعات للتقرير  •
، ومتوسط أداء جميع أداء المدرسة ، ودرجةالدراسيةمجموعة ال، ودرجة أداء في كل مادة بالمجموعة الدراسية

 المدارس 
ودرجة أداء الطالب لكل مادة، ومتوسط أداء جميع  ،المئوية للدرجات المعدلةالنسبة وضح ي :البطللتقرير  •

  .المدارس
 

 الصف الثاني عشر تقارير  2-1-6

 :عليمة والتربيالتوزارة ل تقارير •
o داء لكلِّ ورقة امتحانمستويات األبحسب تصنيف مدرسة في كل  طلبةال عددتوضح و  ،تقارير المدارس  
o .تقارير رؤساء التصحيح 

 امتحان ورقة أداء جميع طلبة المدرسة في كل مستوياتيوضح : لمدرسةلتقرير  •
 امتحان ورقة طالب في كلأداء ال مستوى يوضح  الب:لطلتقرير  •
 .النجاح لكل امتحان على مستويات تحتوي  شهادة للطالب: •

 
 

 الّنتائج على االستفسار 2-6
  .اإليضاحمزيد من إلى  المدرسة احتاجت حال فينتائج االمتحانات الوطنية، وذلك  حول االستفسارتاح للمدارس ي

 
 االستفسارطلب  تقديم 1-2-6
االستفسار عن نتائج االمتحانات الوطنية أو التَّظلُّم "استمارة طلب االستفسار عن طريق ملء  أن تقدم مدرسةلل يمكن (1)

رسالها إلى إدارة وإ ،(9 :)استمارة رقم السنوي دليل االمتحانات الوطنية ملحق المرفقة في " على نتيجة االستفسار
  ات الوطنيةاالمتحان نتائج تسلمأيام عمل من  5االمتحانات الوطنية خالل 

 
 :مقدًما كان ، إذالنتائجعلى ااستفسار طلب أي  في الوطنيةاالمتحانات  إدارةلن تنظر  (2)

 عن طريق الهاتف •
 حالة غش أو مخالفةوقوع فيها ثبت وراق إجابة أل •
 الطلبة أو أولياء أمورهم. من قبل •

 
 فرةاالمتو  عن نتائج االمتحانات الوطنية االستفسار أنواع طلبات 2-2-6

 نتيجة للمادة( )ال توجد 1 :رقم االستفسار •
 االمتحانات الوطنية اآلتي: إدارةتتضمن إجراءات 

 للتأكد من حضور أو غياب الّطالب.  ؛مراجعة جميع أوراق اإلجابة وسجالت الحضور والغياب -
 الّتأكد من أنَّ جميع أوراق اإلجابة قد تم تصحيحها -
ة رصد الدرجة الكلية لكلِّ ورقة من أوراق اإلجابات -   الحاسوبوإدخالها في نظام  ،الّتأكد من صحَّ
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 نتيجة للمادة"."ال توجد  الورقة نتيجة مراجعة يفسر خطاب للمدرسة إرسال -
 
 

 (الدرجة النهائيةمراجعة ) 2 :رقم االستفسار •
  :االمتحانات الوطنية اآلتي إدارةتتضمن إجراءات 

 للتأكد من أنه قد تم تصحيحها ؛إعادة مراجعة جميع أجزاء أوراق اإلجابة -
ة جمع  ،إعادة مراجعة المجموع -  الدرجات في كل ورقة إجابة ورصد والّتأكد من صحَّ
ة إدخالها في نظام  ،ورصد درجات كل ورقة ،إعادة المراجعة -  الحاسوبوالّتأكد من صحَّ
 للتأكد من صحَّة مجموع درجات أوراق اإلجابة لكل مادة ؛إعادة المراجعة -
 .أم ال لمعرفة ما إذا كانت هناك اعتبارات خاصة قد تم تطبيقها ؛إعادة مراجعة أوراق االمتحان -

 
   (أوراق االمتحان صحيحت) 3 :رقم االستفسار •

  :االمتحانات الوطنية اآلتي إدارةتتضمن إجراءات 
 رئيس التَّصحيح أو قائد الفريق  من قبل ومطابقتها مع نموذج التَّصحيحالب إعادة تصحيح أوراق الط -
حول تغيير الدرجات األصلية  الوطنيةتوصيـاته إلدارة االمتحانات رئيس التَّصحيح أو قائد الفريق يقدم  -

 الممنوحة من عدمه. 
 

 االستفسار طلب الرّد علىطريقة  3-2-6
 

 همن تاريخ تسلمعمل  مَ يو  30االستفسار خالل على  الوطنيةإدارة االمتحانات رد ت •
 أيام عمل 5خالل  االستفسارلتأكيد تسلم  إخطاررسالة  الوطنيةإدارة االمتحانات  ترسل •
تاريخ  من أيام عمل 7غضون في  اإلخطارها رسالة حال عدم تسلم الوطنيةإدارة االمتحانات باالتصال  على المدرسة •

 نظر في طلب االستفسار.يُ لن وإال ف ؛إرسال االستفسار
 
 نتيجة االستفسار  6-2-4

 نتيجة االستفسار إلىرًدا بسترسل  الوطنيةإدارة االمتحانات  ، فإنالّطالب درجةأي استفسار يفضي إلى تغيير  (1)
 معدلال الطالب تقريرب اُمرَفقً  المدرسة

 سترسل نتيجة االستفسار إلى الوطنيةإدارة االمتحانات  ، فإنالّطالب درجةيفضي إلى تغيير ال أي استفسار  (2)
 .المدرسة

 
 نتيجة االستفسار عن الّنتائج على الَتَظلُّم 5-2-6

 من تاريخعمل  أيام 5في غضون  ،الوطنيةبشأن نتيجة االستفسار إلى إدارة االمتحانات  كتابيَ  رفع َتَظلُّم لمدرسةليجوز 
 والنظر في التظلم ال يعني مراجعة ورقة الطالب. المدرسة نتيجة االستفسار. تسلم
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 مراحل التظلم:
 

 : 1رقم  المرحلة
، وبالتالي ستقوم لتحديد قبول التظلم أو عدم قبوله الوطنيةإدارة االمتحانات مسؤول ب من ِقَبل موظفا في الَتَظلُّم مبدئيًّ  نظريُ 

 .الَتَظلُّم تسلممن تاريخ  عمل أيام 10خالل  خطيًّاالمدرسة  بالرد على اإلدارة
 

 الَتَظلُّم قبول المدرسة رد إدارة االمتحانات الوطنية على حالفي  •
 النتيجة نهائية.هذه  بأنَّ  يجب إبالغهم، و تسلمهاَظلُّم بمجرد تَّ المدرسة إبالغ الطَّلبة وأولياء أمورهم بنتيجة ال على

 التظلمإدارة االمتحانات الوطنية على  ردالمدرسة  قبول عدم في حال •
  1نتيجة المرحلة رقم  تسلمعمل من تاريخ  أيام 5خالل  وذلك ،آخرخطَي مدرسة رفع َتَظلُّم لليجوز 

 قبول التظلمفي حال  •

 2 ستحول الحاالت المقبولة إلى المرحلة رقم
 

 
 :2المرحلة رقم 

 التظلمات بالهيئةعرض الحالة على لجنة  •
 تسلممن تاريخ عمل أيام  10خالل  2بإبالغ المدرسة خطيًّا عن نتيجة المرحلة  الوطنيةتقوم إدارة االمتحانات س •

 الَتَظلُّم 
َظلُّم تَّ بالفي مراسالت أخرى مع المدرسة فيما َيَتعلَّق  الوطنيةوال تخوض إدارة االمتحانات  ،نهائيةَظلُّم تَّ النتيجة  تعدُّ  •

 .َظلُّمتَّ البعد إخطار المدرسة بنتيجة 
 النتيجة نهائية.هذه  بأنَّ  إبالغهميجب ، و تسلمهاَظلُّم بمجرد تَّ المدرسة إبالغ الطَّلبة وأولياء أمورهم بنتيجة ال على •
 


