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INTRODUCTION

The National Authority for Qualifications and Quality Assurance of Education and Training (QQA) 
was established in 2008, and was re-organised by Royal Decree No. 83, 2012. It is an independent 
national authority that is subject to the supervision of the Cabinet of Ministers of the Kingdom 
of Bahrain. The QQA is mandated to ensure that the quality of education and training in the 
Kingdom of Bahrain meets international assessment standards and best practice to fulfill the aims 
of Bahrain’s Economic Vision 2030. 

The Authority comprises the General Directorate of Education & Training Institutes Reviews 
(GDR), the General Directorate of National Qualifications Framework (GDQ), the Directorate of 
National Examinations (DNE), the Directorate of Human Resources & Financial Affairs (DHF) and 
the Directorate of Communication (DCO). For more information, please visit the QQA website at 
www.qqa.gov.bh.

According to the QQA Royal Decree, the DNE is mandated to prepare and conduct national 
examinations to test the levels of performance in the stages of pre-university education.

The main objectives of the Directorate of National Examinations are:

•	 	Independently	assess	the	Kingdom	of	Bahrain	students’	performance	in	Grades:	3,	6,	and	9	
in the core subjects of Arabic, English, Mathematics and Science, and for Grade 12 in Arabic, 
English and Problem-Solving.

•	 	Develop	test	specifications	according	to	the	national	curriculum	and	in	line	with	international	
standards.

•	 Develop	examinations	that	are	valid,	reliable	and	fit	for	purpose.

•	 Administer	and	conduct	national	examinations	effectively	and	efficiently.	

•	 	Publish	national	examination	results	and	reports,	and	make	them	available	to	all	concerned	
stakeholders.

•	 	Communicate	 with	 all	 concerned	 stakeholders	 in	 an	 effective	 and	 a	 sustainable	 manner,	
to contribute towards improving and developing the education system in the Kingdom of 
Bahrain. 

This Code of Practice document which was approved by the QQA Board of Directors and endorsed 
by the Cabinet of Ministers of the Kingdom of Bahrain, sets out the DNE approach to assessment 
of Grade 12 students on an annual basis and for Grades 3, 6 and 9 students on  an alternating 
annual basis, with the aim of transparency in its dealings with stakeholders. It represents a set of 
standards against which the DNE self-assessment will be conducted. It is subject to revision when 
necessary. 

The Code is supported by a number of procedures and documents issued by the QQA, that contain 
more detailed operational and administrative information. 
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2 QQA - The DNE Code of Practice 2016

SECTION 1: SCOPE AND DEFINITIONS

1.1 SCOpE
This Code applies to all the DNE activities in its role of designing, developing and administering 
world-class assessments for students in the Kingdom of Bahrain at the end of each educational 
cycle in the following grades and subjects:

 l Arabic (Grades 3, 6, 9 and 12)

 l English (Grades 3, 6, 9 and 12)

 l Mathematics (Grades 3, 6, and 9)

 l Science (Grades 6 and 9)

 l Problem-solving (Grade 12)

The DNE liaises with the Ministry of Education in order to develop and implement its assessments. 
The DNE tests are based on the National Curriculum for Grades 3, 6, and 9 students, and on 
learning outcomes for Grade 12 students, which are in line with international standards. It should 
be noted that the DNE does neither construct, develop nor produce curriculum, nor schemes of 
teaching and learning.

1.2 dEFINITIONS
 The following terms are defined for the purposes of this Code:

(A) qqA: 
   The National Authority for Qualifications and Quality Assurance of Education & Training 

(QQA).

(B) dNE:
 Directorate of National Examinations.  

(C) NE:
 National Examinations.

(d) CurrICuLum:
  The broad scheme of learning for each subject at each grade that normally includes aims 

and objectives, academic content, specific learning outcomes or competencies, assessment 
methodology, teaching plans and teaching and learning resources. The curriculum measured 
in the national examinations is specified in the national curriculum document that is issued 
by the Directorate of Curricula at the Ministry of Education.

(E) TEST SpECIFICATIONS:
  The detailed plan showing the construction of a test that covers the methods of assessment 

to be used along with the description of aims and competencies, number of question 
papers, test timing, and marks allocated for each question paper; considering the weight 
allocated for each question paper in each examination. The test specifications also include 
the requirements for sitting the examinations.
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(F)  mArk SChEmE: 
  The document produced along with each question paper to give instructions to markers with 

regard to awarding of marks for each item.

(G) SpECIAL ArrANGEmENTS:
  Special arrangements limit the impact on the performance of students with substantial and 

long-term disabilities. Special arrangements include extra time allowance, the provision of 
specially adapted papers, the provision of “Braille” adaptation of question papers, enlarged 
fonts,  enlarged paper, papers in different colours and assistance with reading or writing. 

(h) SpECIAL CONSIdErATIONS: 
  The DNE will grant special considerations for the fact that the student sat the examination 

in emergency conditions, taking place before or during sitting the examination, e.g. illness, 
bereavement or other acceptable circumstances.

(I) SuSpECTEd mALprACTICE ANd mALAdmINISTrATION: 
  Malpractice and maladministration are those actions that may threaten the integrity of DNE 

examinations. 

(j) ITEm BANk:
  Storage of test items that are constructed based on specifications and standard criteria as 

well as based on scientific and objective approaches. In addition, they are classified in a 
manner that allows knowledge of all the information related to items. 

SECTION 2: GENERAL PRINCIPLES

2.1 SuppOrT OF EduCATION
 The DNE will:

 (a)  support the development of education in the Kingdom of Bahrain. 

 (b)   work effectively with other stakeholders locally to promote best international practice in 
education and assessment.

 (c)    establish and maintain links with other relevant regional and international bodies 
involved in achieving the highest standards of education and assessment. 

 (d)   issue the reports of each subject and grade after taking the NE, and provide them to the 
stakeholders to contribute to the improvement of teaching and learning.

2.2 quALITy OF ASSESSmENT ANd SuSTAINABILITy 
 The DNE will:

 (a)   follow all relevant procedures in accordance with the Code of Practice to ensure that 
assessment standards are maintained. 

 (b)   implement the latest assessment techniques to measure students’ skills, knowledge and 
understanding.
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4 QQA - The DNE Code of Practice 2016

 (c)   encourage the appropriate and constructive use of the assessment results by the 
stakeholders. 

 (d)   use professional judgements and statistical evidence to set and maintain performance 
standards that are in line with best international practices.

 (e)   ensure the conduct of continuous review for each process of the DNE assessment system 
processes supported by evidences for decisions taken in this regard. 

 (f)   use stakeholder feedback and self-assessment to target areas for development, 
innovation and continuous improvement. 

 (g)   have its assessments and assessment standards audited by  external organisations to 
ensure its standards are maintained over time. 

 (h)   develop partnerships with assessment and education providers worldwide to exchange 
experiences. 

 (i)  remain committed to excellence and best practices in assessment.

2.3 EquITy
 The DNE will:

 (a)   design national examinations items that take consideration of all students regardless of 
their backgrounds.

 (b)   assess all students for what they demonstrate to know, understand and do, not for what 
they might have achieved had circumstances been different.

 (c)   make special arrangements to allow students with disabilities to sit the examinations 
to demonstrate their skills, knowledge, and understanding, in the most appropriate 
conditions, without any amendments to the competencies being measured, nor changes 
in the demands of the assessment. 

 (d)   grant special considerations to students sitting the examination under adverse 
conditions to be permitted limited amendment in marks, in proportion to the amount 
of impairment. 

 (e)   not grant students with special arrangements or special considerations an advantage 
over other students.

 (f)   make sure that  special arrangements or special considerations will not interfere with 
the integrity of the assessment. This may be restricted to a specific examination paper.

 (g)  assess all students according to the same marking criteria.

2.4 TrANSpArENCy
 The DNE will:

 (a)   use an assessment system that is transparent, in that the evidence on which decisions 
are based will be clear, and it will be possible to audit the decision-making process.

 (b)   provide clear documentation, procedures and guidance to support schools in meeting 
their responsibilities to conduct and administrate the NE.
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 (c)   deal with the school principal or the designated senior member of staff regarding NE. 
Students and their parents are entitled to communicate with the DNE through the 
school administration. 

 (d)  provide opportunities for stakeholders to comment on question papers. 

 (e)  review the stakeholders remarks and suggestions on the NE or on the level of services. 

 (f)   publish principle examiners reports to schools  for each subject and grade after each 
session to help teachers prepare students for future examinations and to improve the 
learning process as a whole.

 (g)  submit the students’ results to all stakeholders. 

 (h)  offer NE enquiries of results services.

 (i)  offer NE appeal service on the enquiries of results. 

2.5 INTEGrITy OF ExAmINATIONS
 The DNE will:

 (a)   inspect cases of malpractice by students, or maladministration by schools, and deal with 
all cases as soon as they occur.

 (b)   make schools liable to rigorous audits both during the examination period and at other 
times.

2.6 CONFIdENTIALITy
 The DNE will:

 (c)   maintain the confidentiality of students’ personal information. 

 (d)   use students’ CPR on the students’ answer papers only, without any other details that 
may indicate his/her identity such as name or school. 

 (e)   maintain the confidentiality of all NE question papers and mark schemes as well as 
other supplemental materials until the date of examination.

 (f)  apply emergency plans for leakage of the NE , if any, before conducting the NE. 

 (g)   be able to provide students’ results to third parties, when required, as per regulation or 
law.

 (h)   keep all examination papers and mark schemes in a safe place during draft phases, 
transportation, printing and delivery of both printed and electronic versions.  

2.7 CApACITy-BuILdING 
 The DNE will:

 (a)   work with local and international organisations for further development and maintenance 
of capacity-building. 

 (b)   develop DNE staff technical, administrational and research skills within a supporting 
working environment.
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 (c)  train the DNE temporary staff to gain administrative skills. 

 (d)   raise the stakeholders’ competencies to improve performance and spread experiences.

SECTION 3: TEST SpECIFICATIONS
The DNE will:

(a)  construct test specifications for Grades 3, 6 & 9 based on the national curriculum provided 
by the Ministry of Education, and test specifications for Grade 12 based on the international 
standards and in line with the learning outcomes.

(b)  design test specifications to cover the end-of-cycle assessment of each subject, which will 
not be restricted to the grade the students sit at the end of the cycle.

(c)  involve concerned stakeholders from relevant areas of education and assessment in 
periodically developing and reviewing test specification. 

(d)  publish all test specifications on the QQA website, and make them available to schools at 
least six months before the date of the national examinations session.

SECTION 4: SETTING OF quESTION pApErS ANd mArk 
SChEmES
The DNE will ensure that its question papers and mark schemes are valid and aimed towards 
producing a practical and positive educational impact for all concerned. Question papers and mark 
schemes will be developed alongside each other, and will be written in sufficient detail to allow for 
a full evaluation of the question paper, ensuring compliance with the principle of confidentiality.

4.1 quESTION pApErS

(A) Validity: Conformity
 (1)   Question papers will be consistent with the curriculum and test specifications for that 

year in terms of aims, assessment objectives, skills, and learning outcomes.

 (2)   Questions papers will measure the learning outcomes of Grade 12 and the national 
curriculum competencies for Grades: 3, 6 and 9.

 (3)  The wording of question papers will be at a suitable level of linguistic demand.

 (4)   Items used in the national examinations will be within the level of students’ grade, 
and will not draw upon knowledge nor understanding that are not required by the 
curriculum. 

 (5)   Question papers will be compatible with any published specimen papers or previous 
national examinations tests.

(B)	 Validity	And	Avoiding	Irrelevant	Effects
 (1)   The assurance that question papers will not be affected by unrelated factors (e.g. gender, 

language, socio-economic background).

 (2)  The wording of question papers will be as brief, intelligible and unambiguous as possible.
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 (3)   Sufficient time will be allocated to students for reading questions, listening to recordings 
and answering questions.

 (4)  Materials accompanying question papers will be relevant to the examination being sit.

 (5)   Questions will not be so predictable, to avoid assessing knowledge that may be familiar 
to student.   

 (6)   Questions submitted to the DNE will be authentic, exclusively prepared for the 
examination,  not previously used, and designed to measure competencies specified in 
the curriculum.

 (7)   Question papers will avoid repetition of identical questions from one year to another, 
except that limited re-use of multiple choice questions may occur.

 (8)   Arrangements will be made to avoid conflicts of interest for those involved in the setting 
of question papers.

(c)	 Discrimination	and	coverage
 (1)    Question papers will be able to reflect individual differences amongst students being 

assessed.  

 (2)   Each question or  sub question will contribute to achieving the assessment objectives. 
Question papers will not unnecessarily repeat assessing the same objective, and will 
avoid overlap between questions across papers within a subject in the same year.

 (3)   Together, question papers within a subject will cover the whole curriculum, if not in a 
single year, then over a limited number of years, with each year covering a significant 
sample for Grades 3, 6 and 9.

(d)	 Accuracy	of	content	and	level
 (1)  Question papers will be free of content and typographical errors.

 (2)   The question paper will maintain the intellectual challenge and level of demand of the 
same question paper in previous years.

 (3)   The question paper will not include any offensive or insensitive content, taking into 
consideration differences of students’genders, ethnicity, and religious backgrounds. 

 (4)   Question papers will be consistent with DNE agreed house style, which in itself is in 
line with international best practice in such matters as scientific units, the presentation 
of diagrams, and tables.

 (5)   All diagrams, or illustrations, will be clear, accurate and correctly labelled.

 (6)   Translation of questions from one language to another will not result in any errors, nor 
ambiguity, nor inconsistency between language levels and student levels.

 (7)   The source of materials used in the examination will be documented whenever feasible, 
and in a way that will not distract attention nor compromise the security of the papers.
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8 QQA - The DNE Code of Practice 2016

(e)	 Rubrics	and	layout	of	question	papers
 (1)   The rubrics and the layout of question papers will be clear, consistent in style and 

accessible to students.

 (2)   If special equipment or materials are required, it will be clearly stated.

(f)	 Practicability	factors
  The duration given to answering question papers will be relatively appropriate in terms of 

administrative aspects, and will take place within suitable timings, without having an impact 
on most schools and students. 

(g)	 Impact	factors
 (1)   The national examinations and the material used in them will contribute to improving 

good teaching methods.

 (2)  Previous national examination papers will be available for teachers’ use.

 (3)   National examinations will be authentic, involving real-world tasks, and relevant to 
students’ external environments, to support the validity of  assessments.

 (4)  National examinations will reflect students’ knowledge of the curriculum.

4.2 mArk SChEmES

(a)	 	Conformity	 of	 mark	 schemes	 with	 curriculum	 and	 assessment	
objectives	

 (1)   Mark schemes will reflect the assessment objectives of the curriculum content, and in 
the correct proportions. 

 (2)  Mark schemes will be correct in terms of the subject matter.

 (3)  Mark schemes will be consistent with the national examinations question papers. 

 (4)  Mark schemes will reflect the marks properly. 

 (5)   Mark schemes will maintain intellectual challenge from one examination session to 
another.

 (6)   Mark schemes will award marks positively, avoiding the deduction of marks for lack of 
attainment.

 (7)  Mark schemes will not disproportionately penalise a student for a single error.

 (8)  Mark schemes will use ‘levels of response’ or analytic approaches where appropriate.

 (9)   Mark schemes will allow full marks for correct answers within the scope of the 
curriculum, and will allow marks to be achieved for answers that go beyond the scope 
of the curriculum.



w
w

w
.q

q
a.

g
o

v.
b

h

w
w

w
.q

q
a.

g
ov

.b
h

9QQA - The DNE Code of Practice 2016

(b)	 Reliability	of	marking
 (1)  Mark schemes will provide enough details to ensure reliability of the marking process.

 (2)   Mark schemes will include an indication of the nature and range of likely responses, and 
will provide  rationales to allow markers to mark the different approaches that students 
might take. Mark schemes will not seek to list every possible response unless there is a 
closed set of acceptable responses.

 (3)  Mark schemes will state the intended correct answers to objective questions.

(c)	 Facilitate	discrimination
 (1)  Mark schemes will allocate marks that are appropriate with the demands of questions. 

 (2)  Mark schemes will encourage a fair spread of marks.

(d)	 Development	and	format	of	mark	schemes
  The mark scheme will be developed alongside the question paper in sufficient detail to serve 

its purpose at each stage, and there will be only a single definitive version of it at each stage.

4.3  pErSONNEL INVOLVEd IN prEpArING quESTION pApErS 
ANd mArk SChEmES

 (a)   For each question paper and mark scheme there will be a group of item writers and 
revisers. They will be selected and trained by the Subject Specialist.

 (b)   Ability to liaise with stakeholders or experts in national or international assessments 
when producing national examinations question papers or mark schemes.

 (c)   Item writers and others involved in the drafting and revision of question papers will be 
experts both in the subject and in assessment (or at least in the teaching and learning of 
the subject and grade). 

4.4 quESTION pApEr EVALuATION COmmITTEE
  A Question Paper Evaluation Committee (QPEC) will evaluate each question paper and 

draft mark scheme for each paper, and ensure that they are in line with DNE policies 
and procedures. Item writers and revisers responsible for the papers under consideration 
will attend meetings. Other experts may also attend to ensure that the technical and the 
objectives aspects of the paper are met, provided that these experts are not the item writers 
nor the revisers, or the Subject Specialist.

4.5 TESTS COmpILEd FrOm ITEm BANkS
 (a)   Ensure that the bank contains on continues bases suitable items for the purpose of the 

NE test construction.

 (b)   Each item will be classified by content and by skill or assessment objective, and in any 
other way that may be appropriate in order to facilitate the compilation of a balanced 
paper that satisfies the requirements of the curriculum.
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 (c)   The aim of the item bank is to produce a question paper of similar difficulty for different 
versions of the same examination, or for the same examination in different sessions.

 (d)   Except for Grade 12 examinations, new items will be pre-tested without compromising 
their security, and in circumstances in which the pre-test results are found reliable, their 
items can be used to produce live national examinations.

 (e)   Invalid items in live national examinations, will be disregarded in the calculation of 
student’s marks.

 (f)   After an item has been used in a live examination and performed satisfactorily, it may 
be returned to the item bank for re-use, in another live examination, provided that not 
more than one-third of the marks in a live examination are obtainable from re-used 
items.

 (g)   Multiple-choice question papers in new live examinations will not include more than 
three items from the same previous question paper.

 (h)   Each multiple-choice examination will be compiled in such a way as to ensure 
comprehensive coverage of the curriculum across the question papers in a session.

SECTION 5: mArkING
(a)  The marking process will take place after choosing the markers as per the DNE standards, 

and after receiving the necessary training. 

(b)  The markers in an examination session will be structurally distributed under the supervision 
of the subject specialist. The marking will be led by a Principal Examiner, who will be assisted 
by a group of team leaders who directly supervise the markers.

(c)  Markers will mark examination papers either manually or electronically as per the marking 
process standards and procedures. 

(d)  Each Principal Examiner of the national examination will write a report on the overall 
performance of students in the question paper of which they had supervised its marking.

(e)  There will be a clear and fair mechanism for estimating the mark that a student would have 
obtained on a paper when the script is irretrievably lost before marking or the student is 
absent with good reason from that question paper.

(f)  All answer papers received or found late will be marked, irrespective of whether the results 
have been published, and students and schools will be provided with these results.

(g)  Review of marking undertaken in response to an enquiry or an appeal will not be done by 
the original Marker.

(h)  The DNE will ensure that students’ original answer papers are available for reference until 
results are issued and for a sufficient period of time thereafter to allow for any potential 
enquiries about results. According to archiving policy, some answer papers may also be 
retained for other purposes in a secure and confidential manner, while the remaining answer 
papers will be disposed.
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SECTION 6: rEpOrTING OF rESuLTS 
The DNE is committed to analysing the marks, issuing reporting of results,  publishing them, and 
making them available to concerned stakeholders.

6.1 ThE FOrmAT OF ThE rEpOrTING OF rESuLTS 

First:		For	Grades	3,	6	and	9:
 (a)  The national examinations reports of students’ results will include: 

	 	 	 •		a	normalized	percentage	score	for	each	subject	examined.

	 	 	 •		a	performance	score	for	each	subject	examined.

 (b)  These reporting of results will not be considered as certificates.

Second:	For	Grade	12:
 (a)  Issued national examinations reports of students’ results  will include the following: 

	 	 	 •		a	grade	and	a	uniform	mark	for	each	subject	examined.

	 	 	 •		a	grade	for	individual	examination	papers	in	English	and	Arabic.

 (b)  A certificate containing grades for each subject examined will be issued for each student.

6.2 ThE rESuLTS prOVIdEd TO STAkEhOLdErS

First:	For	Grades	3,	6	and	9,	reports	on	the	students’	performance	will	be	
provided	to:	
	 •	 	Schools:	They	will	include	the	performance	scores	and	the	normalised	percentage	scores	

of each student at the school in each subject, together with averages for each teaching 
group and for the school as a whole.

	 •	 	Ministry	of	Education:	They		will	include	the	average	performance	scores	of	each	school	
in each subject, together with national average scores of the major competencies and 
skills in each subject.

Second:	 For	 Grade	 12,	 reports	 on	 the	 students’	 performance	 will	 be	
provided	to:
	 •	 	Schools:	They	 will	 include	 the	 uniformed	 mark	 and	 the	 grade	 of	 each	 student	 at	 the	

school, and in each subject.

	 •	 	Ministry	of	Education:	They	will	include	the	total	number	of	students	at	each	level	in	each	
school, for all national examinations. 

In case of any changes to the results, stakeholders will be informed.
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6.3 prOCESS OF rESuLTS ANALySIS
The amount of time allowed for the process of analysis and reporting must be sufficient for DNE to 
provide the available evidences and to ensure the quality of the judgements made.

6.4 mAINTAINING STANdArdS
(a)  The standard of the scale of performance scores will be maintained from one year to another.

(b) Statistical methods will be used to maintain standards from one year to another.

(c) Professional judgement may be used to supplement the statistical evidence in some subjects.

(d)  The panel of experts supplying their professional judgement for the maintenance of standards 
should be of sufficient experience, training, and familiarity with current and archive scripts 
and marking schemes. 

(e)  The statistical analysis of marks and the meetings of panels of experts will occur after the 
marking process is completed.

6.5 quALITy ChECkS
(a)  Checks will be run on samples of malpractice cases to ensure proper procedures were 

followed. 

(b)  The DNE Internal Approval Committee will carry out reviews on the processes of results 
issuance.

(c) The DNE Director will review and approve the results. 

6.6 ENquIrIES ON rESuLTS ANd AppEAL 
The DNE assures the rights of schools or students and parents to enquire about results and appeal 
through the schools as per DNE regulations and procedures.   
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الهيئة الوطنية للموؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب 12

اأنظمة عمل اإدارة االمتحانات الوطنية 2016

رفع التقارير املتعلقة باأداء الطلبة اإىل: ثانًيا - ال�سف الثاين ع�رش، تجُ

املدار�ص: وت�ضتمل على الدرجة املوحدة، وم�ضتوى كل طالب يف املدر�ضة ويف كل مادة.  �•   

الطلبة يف كل م�ضتوى ويف كل مدر�ضة جلميع  اأعداد  الرتبية والتعليم: وت�ضتمل على جمموع  �وزارة  �•   

االمتحانات الوطنية.

ويف حال وجود اأية تغيريات على النتائج يتم اإبالغ االأطراف ذات العالقة.

عمليات حتليل النتائج  3-6

ينبغي اأن يكون الوقت امل�ضموح به لتحليل النتائج ورفعها كافًيا؛ كي توؤمن االإدارة االأدلة املتوافرة، وحتقق اجلودة 

يف االأحكام ال�ضادرة.

املحافظة على املعايري  4-6

)اأ(   تتم املحافظة على معيار مقيا�ص درجات االأداء من �ضنة اإىل اأخرى. 

من املقرر ا�ضتعمال الطرق االإح�ضائية للمحافظة على املعايري من �ضنة اإىل اأخرى. )ب( 

ميكن ا�ضتعمال احلكم املهني الإكمال االأدلة االإح�ضائية يف بع�ص املواد.  )ج(  

)د(   ينبغي اأن ميتلك اأع�ضاء جلنة اخلباء الذين ي�ضدرون حكمهم املهني خبة ودراية وتدريًبا واطالًعا كافًيا على 

اأوراق االمتحان احلالية واملوؤر�ضفة، ومناذج الت�ضحيح؛ بهدف اإ�ضدار احلكم.

يتم التحليل االإح�ضائي للدرجات وعقد اجتماعات جلنة اخلباء بعد ا�ضتكمال عملية الت�ضحيح.  )هـ(  

التحقق من جودة النتائج  5-6

يتم التدقيق على مناذج من حاالت املخالفات ال�ضلوكية؛ للتاأكد من اتخاذ االإجراءات الالزمة.  )اأ(  

يتم مراجعة عمليات اإ�ضدار النتائج وتدقيقها من قبل جلنة املوافقة الداخلية لالإدارة. )ب( 

يتم فح�ص النتائج وتدقيقها واملوافقة عليها من قبل مدير االإدارة. )ج(  

ال�ستف�سار عن النتائج والتظلم  6-6

املدر�ضة، مبا  النتائج والتظلم عن طريق  املدار�ص لال�ضتف�ضار على  اأو  االأمور  الطلبة واأولياء  اأحقية  االإدارة  ت�ضمن 

يتوافق مع اأنظمة االإدارة واإجراءاتها.
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)و(   ت�ضحح جميع اأوراق االإجابة التي يتم ت�ضلمها، اأو العثور عليها متاأخًرا؛ دون اعتبار لكون النتائج قد اأعلنت. 

كما �ضيتم تزويد الطلبة واملدار�ص بالنتائج.

)ز(   عند مراجعة الت�ضحيح يف حال اال�ضتف�ضار اأو التظلم عن النتائج، ال يقوم امل�ضحح االأ�ضلي مبراجعة االأوراق 

التي قام بت�ضحيحها �ضابًقا. 

)ح(   ت�ضمن االإدارة بقاء اأوراق االإجابة االأ�ضلية متاحة بو�ضفها مرجًعا حتى اإ�ضدار النتائج وملدة كافية من الوقت 

اأية ا�ضتف�ضارات حمتملة حول النتائج، ووفًقا ل�ضيا�ضة االأر�ضفة، ف�ضيتم  اأمام  اإتاحة الفر�ضة  بعد ذلك؛ بغر�ص 

االحتفاظ ببع�ص اأوراق االإجابة باأمان و�رشية الأغرا�ص خمتلفة، ويتم التخل�ص من بقية اأوراق االإجابة.

الق�سم 6: تقارير النتائج

ذات  للجهات  وتوفريها  ون�رشها،  النتائج،  تقارير  واإ�ضدار  الدرجات،  بتحليل  الوطنية  االمتحانات  اإدارة  تلتزم 

العالقة. 

اأنواع تقارير النتائج   1-6

اأول- ل�سفوف الثالث، وال�ساد�س، والتا�سع:

تقارير نتائج االمتحانات الوطنية للطلبة تت�ضمن االآتي:  )اأ(    

الن�ضبة املئوية للدرجات املعدلة لكل مادة مت االمتحان فيها. �•    

درجة االأداء لكل مادة مت االمتحان فيها. �•    

عدُّ تلك التقارير �ضهادات للمواد. ال تجُ )ب(    

 ثانيا- لل�سف الثاين ع�رش:

اإ�ضدار تقرير نتائج االمتحانات الوطنية لكل طالب يت�ضمن االآتي:  )اأ(    

م�ضتويات الدرجات، والدرجات املوحدة لكل مادة مت االمتحان فيها. �•    

م�ضتويات الدرجات لكل ورقة يف امتحاين اللغة العربية واللغة االإجنليزية. �•    

اإ�ضدار �ضهادة لكل طالب حتتوي على م�ضتويات الدرجات لكل امتحان. )ب(    

النتائج املقدمة لالأطراف ذات العالقة   2-6

رفع التقارير املتعلقة باأداء الطلبة اإىل: اأوًل – ل�سفوف الثالث، وال�ساد�س، والتا�سع، تجُ

�املدار�ص: وت�ضتمل على درجات االأداء، والن�ضبة املئوية للدرجات املعدلة لكل طالب يف املدر�ضة ويف  �•   

كل مادة درا�ضية، اإ�ضافة اإىل متو�ضط الدرجات لكل جمموعة درا�ضية ولكل مدر�ضة.

اإ�ضافة اإىل  �وزارة الرتبية والتعليم: وت�ضتمل على متو�ضط درجات االأداء لكل مدر�ضة يف كل مادة،  �•   

املتو�ضط الوطني لدرجات االأداء يف الكفايات الرئي�ضة واملهارات يف كل مادة.



w
w

w
.q

q
a.

g
o

v.
b

h

w
w

w
.q

q
a.

g
ov

.b
h

الهيئة الوطنية للموؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب 10

اأنظمة عمل اإدارة االمتحانات الوطنية 2016

جلنة تقييم ورقة المتحان  4-4

دة منوذج الت�ضحيح للورقة، والتاأكد من اأنها متوافقة  �ضوَّ    تقوم جلنة تقييم ورقة االمتحان بتقييم كل ورقة ومجُ

مع اأنظمة العمل واإجراءات االإدارة. وعلى وا�ضعي الفقرات واملجُراجعني امل�ضوؤولني عن الورقة - مو�ضوع 

التقييم - ح�ضور االجتماعات، كما ميكن ح�ضور ا�ضت�ضاريني اآخرين؛ للتاأكد من اجلوانب الفنية واملو�ضوعية 

يف الورقة، بحيث ال يكون اأحدهم من وا�ضعي الفقرات، اأو املجُراجعني، اأو اخت�ضا�ضي املادة.

ع من بنك الأ�سئلة مَّ المتحانات التي تجُ  5-4

التاأكد من ا�ضتمرارية احتواء البنك على فقرات بهدف اختيارها يف بناء االمتحانات الوطنية. )اأ(    

)ب(  ت�ضنيف كل فقرة من الفقرات بح�ضب املحتوى واملهارات، اأو الهدف من التقييم، اأو باأية طريقة اأخرى    

مالئمة؛ حتى يتم تميع حمتوى متوازٍن يف الورقة التي تلبي متطلبات املنهج.

�ضٍخ خمتلفة من ورقة االمتحان، اأو  )ج(  الهدف من بنك االأ�ضئلة اإنتاج ورقة اأ�ضئلة مب�ضتوى ال�ضعوبة ذاته لنجُ   

للورقة نف�ضها يف دورات امتحانات خمتلفة. 

)د(  فيما عدا امتحان ال�ضف الثاين ع�رش، يتم اإجراء امتحان متهيدي للفقرات اجلديدة مع التاأكد من املحافظة    

على ال�رّشية، ويف حال احل�ضول على نتائج موثوق بها يف االمتحان التمهيدي، فاإنه ميكن االعتماد 

عليها الإنتاج االمتحانات الفعلية.

)هـ(  الفقرات غري ال�ضاحلة يف االمتحان الفعلي ال توؤخذ بنتائجها عند احت�ضاب درجة الطالب.   

)و(  ميكن االحتفاظ بالفقرات امل�ضتعملة يف االمتحان الفعلي يف بنك االأ�ضئلة اإذا كانت نتائجها مر�ضية، ويف    

حال ا�ضتعمالها مرة اأخرى يف امتحان فعلي، فيجب اأال تزيد عن ثلث درجة االمتحان.

ثالث  من  اأكرث  على  اجلديد  الفعلي  االمتحان  متعدد يف  من  االختيار  امتحان  ت�ضتمل ورقة  اأال  )ز(  ينبغي    

فقرات من ورقة االأ�ضئلة ال�ضابقة.

)ح(  اأن يكون تميع كل امتحان )اختيار من متعدد( بطريقة ت�ضمن تغطية �ضاملة للمنهج يف جميع اأوراق    

االمتحان يف الدورة الواحدة.

الق�سم 5: الت�صحيح

تتم عملية الت�ضحيح بعد اختيار امل�ضححني وفقا ملعايري االإدارة، وبعد تلقيهم التدريب الالزم. )اأ(  

"رئي�ص  الت�ضحيح  عملية  يقود  اإذ  املادة؛  اخت�ضا�ضي  اإ�رشاف  حتت  تنظيمية  هيكلية  يف  امل�ضححون  )ب(  يتوزع 

الت�ضحيح" وي�ضاعده جمموعة من قادة الفرق الذين ي�رشفون ب�ضكل مبا�رش على امل�ضححني يف فرقهم.

ا اأو اإلكرتونيًّا وفق معايري عملية الت�ضحيح واإجراءاتها. )ج(   ت�ضحح اأوراق االمتحان يدويًّ

)د(   يكتب كل رئي�ص ت�ضحيح لالمتحانات الوطنية تقريًرا حول اأداء الطلبة - ب�ضكل عام - لورقة االمتحان التي 

اأ�رشف على ت�ضحيحها. 

)هـ(   يف حالة �ضياع ورقة االإجابة قبل الت�ضحيح والتيقن من عدم احل�ضول عليها، اأو يف حالة غياب الطالب بعذر 

مقبول عن ح�ضور ورقة امتحان، تطّبق اآلية وا�ضحة وعادلة يف تقدير الدرجة التي ميكن اأن يح�ضل عليها 

الطالب.
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اأن حتافظ النماذج على م�ضتوى ثابت من التحّدي الذهني من دورة امتحان اإىل اأخرى.  )5(   

التقييم االإيجابي يف منح الدرجات، مع تنب خ�ضم الدرجات ب�ضبب �ضعف  النماذج على  )6(  اأن تعتمد    

التح�ضيل.

اأن يكون الهدف من النماذج عدم خ�ضم درجات من الطالب ب�ضكل غري عادل على خطاأ واحد.  )7(   

اأن ت�ضتعمل النماذج "م�ضتوياِت االإجابة" اأو الطرق التحليلية، كلما اأمكن ذلك.  )8(   

تتيح  كما  املنهج،  نطاق  �ضمن  امل�ضتوفية  لالإجابات  الكاملة  الدرجات  على  احل�ضول  النماذج  )9(  تتيح    

احل�ضول على درجات لالإجابات ال�ضحيحة من خارج نطاق املنهج. 

الثبات يف عملية الت�سحيح  )ب( 

اأن ت�ضتمل مناذج الت�ضحيح على قدٍر كاٍف من التفا�ضيل؛ ل�ضمان الثبات يف عملية الت�ضحيح.  )1(   

)2(  اأن تبني مناذج الت�ضحيح طبيعة االإجابات املحتملة ونطاقها، واأن توفر املبرات التي تتيح للم�ضححني    

التعامل مع الطرق املختلفة الإجابات الطلبة، وال حت�رش مناذج الت�ضحيح االإجابات املحتملة يف قائمة ما 

مل تكن هناك جمموعة حمددة من االإجابات املقبولة. 

ن االإجابات ال�ضحيحة املتوقعة لالأ�ضئلة املو�ضوعية. اأن تدوَّ  )3(   

التمايز يف مناذج الت�سحيح )ج( 

�ص النماذج درجات تتوافق مع متطلبات االأ�ضئلة. اأن تخ�ضِّ  )1(   

اأن تراعي النماذج التوزيع العادل للدرجات.  )2(   

تطوير مناذج الت�سحيح و�سياغتها )د(  

   اأن يتم تطوير النماذج بالتزامن مع اإعداد اأوراق االمتحان وبتف�ضيل كامل خلدمة االأغرا�ص التي و�ضعت 

لكل مرحلة من مراحل اإعداد االمتحان، واأن تكون هناك ن�ضخة واحدة حمددة لكل مرحلة من مراحل اإعداد 

ورقة االمتحان. 

امل�ساركون يف اإعداد اأوراق المتحان ومناذج الت�سحيح   3-4

يتم  )اأ(  لكل ورقة امتحان ومنوذج ت�ضحيح جمموعة من وا�ضعي االمتحانات الوطنية ومراجعني لها،    

اختيارهم وتدريبهم من قبل اخت�ضا�ضي املادة.

اأو الدويل عند  التقييم الوطني،  اأو ذات اخلبة يف جمال  التن�ضيق مع اجلهات ذات العالقة،  )ب(  اإمكانية    

و�ضع اأ�ضئلة االمتحانات الوطنية، اأو مناذج الت�ضحيح.

)ج(   اأن يكون وا�ضعو فقرات االمتحانات الوطنية وغريهم من امل�ضاركني يف ال�ضياغة واملراجعة متمكنني    

وملمني باملادة، واأن يكونوا من ذوي اخلبة يف جمـال التقييم )اأو على االأقل ممن لهم خبة يف التعليم 

والتعّلم يف املادة واملرحلة التعليمية(.
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اأن تلتزم ورقة االمتحان بالتحدي الذهني، ومب�ضتوى االأوراق لل�ضنوات ال�ضابقة.  )2(   

اأو ما مي�ص م�ضاعر الطلبة، مع �رشورة مراعاة تباينهم من  )3(  اأال يت�ضمن حمتوى الورقة ما ال يليق،    

حيث اجلن�ص وخلفياتهم العرقية والدينية.

واأف�ضل  يتطابق  والذي  االإدارة،  قبل  من  املعتمد  التن�ضيق  منط  مع  االمتحان  اأوراق  تتطابق  )4(  اأن    

املمار�ضات الدولية مثل: الوحدات العلمية، وعر�ص الر�ضوم البيانية، واجلداول. 

اأن تكون جميع الر�ضوم البيانية، اأو ال�ضور والر�ضومات وا�ضحة ودقيقة، وذات عناوين �ضحيحة.    )5(   

)6(  اأال توؤدي عملية ترجمة االأ�ضئلة من لغة الأخرى اإىل اأي خطاأ، اأو غمو�ص، اأو اختالف يف م�ضتوى    

اللغة مع م�ضتوى الطلبة.

ق م�ضادر املواد امل�ضتعملة يف االمتحان متى كان ذلك مالئًما، وب�ضكل ال ي�ضتت االنتباه، اأو مي�ص  )7(  اأن توثَّ   

ب�رشية االأوراق.

تعليمات المتحان وتن�سيق اأوراق المتحان )هـ( 

بالن�ضبة  ومقبولًة  االأ�ضلوب  ومتَّ�ضقة  وا�ضحًة  االمتحان  اأوراق  وتن�ضيق  االمتحان  تعليمات  تكون  )1(  اأن    

للطلبة. 

يف حال وجود مواد يحق للطالب ا�ضتعمالها فيجب االإ�ضارة اإليها.   )2(   

اإمكانية التطبيق )و( 

الوقت  ويقع �ضمن  االإدارية،  النواحي  ن�ضبيًّا من حيث  االمتحان مالئًما  لورقة  املخ�ض�ص  الزمن  يكون     اأن 

املنا�ضب؛ دون اأن يوؤثر على معظم املدار�ص والطلبة. 

عوامل التاأثري )ز(  

اأن ت�ضهم االمتحانات الوطنية واملواد امل�ضتعملة فيها يف حت�ضني طرائق التدري�ص.  )1(   

اأن تتوافر مناذج من االمتحانات الوطنية ال�ضابقة لال�ضتعمال من قبل املدر�ضني.   )2(   

اأن حتاكي االمتحانات الوطنية واقع الطالب؛ وتتعلق بالبيئة اخلارجية لدعم ال�ضدق يف التقييم.  )3(   

اأن تظهر االمتحانات الوطنية معرفة الطالب باملنهج.  )4(   

مناذج الت�صحيح    2-4

تطابق مناذج الت�سحيح مع املنهج واأهداف التقييم )اأ(  

اأن تعك�ص النماذج اأهداف التقييم من خالل حمتوى املنهج وبن�ضب �ضحيحة.  )1(   

اأن تكون النماذج �ضحيحة من ناحية حمتوى املادة الدرا�ضية.  )2(   

تتطابق النماذج مع االأ�ضئلة الواردة يف اأوراق االمتحانات الوطنية.  )3(   

اأن تو�ضح النماذج الدرجات ب�ضكل �ضحيح.  )4(   



w
w

w
.q

q
a.

g
o

v.
b

h

7 الهيئة الوطنية للموؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب 

اأنظمة عمل اإدارة االمتحانات الوطنية 2016

الثالث،  لل�ضفوف:  الوطني  املنهج  وكفايات  الثاين ع�رش،  لل�ضف  التعلم  االأ�ضئلة خمرجات  تقي�ص  )2(  اأن    

وال�ضاد�ص، والتا�ضع.

اأن تكون �ضياغة االأ�ضئلة ذات م�ضتوى لغوي منا�ضب.  )3(   

)4(  اأن تكون فقرات االمتحان يف م�ضتوى الطلبة لهذا ال�ضف، وال تعتمد على املعرفة والفهم غري املطلوَبني    

يف املنهج.

الوطنية  االمتحانات  اأو  املن�ضورة،  العينات  اأوراق  من  اأي  مع  متوافقة  االمتحان  اأوراق  تكون  )5(  اأن    

ال�ضابقة.

ال�سدق وتفادي التاأثريات غري ذات ال�سلة )ب( 

)1(  �ضمان عدم تاأثر اأوراق االمتحان بعوامل غري ذات �ضلة )كعوامل اجلن�ص واللغة واخللفية االجتماعية    

واالقت�ضادية(.

اأن تكون ال�ضياغة موجزًة ووا�ضحة، واأن تبتعد عن الغمو�ص واللب�ص ما اأمكن.  )2(   

اأن يعطى للطلبة الوقت الكايف لقراءة الورقة اأو اال�ضتماع للن�ص امل�ضجل، واالإجابة عن االأ�ضئلة.  )3(   

اأن تكون املواد امل�ضاحبة امل�ضتعملة ذات عالقة باأ�ضئلة االمتحان.  )4(   

اأن تكون االأ�ضئلة من النوع الذي ال ي�ضهل توقعه؛ حتى ال تقي�ص الورقة املعارف املاألوفة  لدى الطلبة.  )5(   

�ضبًقا،  مجُ م�ضتعملة  غري  وتكون  لالمتحان،  ا  ح�رشيًّ ة  عدَّ ومجُ اأ�ضلية  لالإدارة  املقدمة  االأ�ضئلة  تكون  )6(  اأن    

وم�ضممة لتقي�ص الكفايات امل�ضتهدفة يف املنهج.

)7(  تفادي تكرار االأ�ضئلة املماثلة من �ضنة اإىل اأخرى با�ضتثناء اإعادة اال�ضتعمال املحدود الأ�ضئلة االختيار من    

متعدد.

تَّخذ الرتتيبات الالزمة لتفادي ت�ضارب امل�ضالح مع امل�ضاركني يف اإعداد اأوراق االمتحان. اأن تجُ  )8(   

التمايز وتغطية املنهج )ج( 

ظهر اأوراق االمتحان الفروق الفردية بني الطلبة املجُراد تقييمهم. )1(  اأن تجُ   

تقييم  تكرار  االمتحان  اأوراق  تتجنب  واأن  التقييم،  اأهداف  حتقيق  يف  �ضوؤال  اأو  جزء  كل  ي�ضاهم  )2(  اأن    

للعام  املادة  اأوراق االمتحان االأخرى يف  االأ�ضئلة مع  التداخل بني  نف�ضه دون داٍع، وتفادي  الهدف 

نف�ضه.

)3(  اأن تغطي اأوراق االمتحان –  فيما بينها – املنهج بالكامل؛ اإن مل يكن يف �ضنة واحدة، فحينئذ على مدى    

الثالث، وال�ضاد�ص،  لل�ضفوف  لة. وذلك  ثَّ �ضنة عيِّنة ممجُ ال�ضنوات، بحيث تغطي كل  عدد حمدود من 

والتا�ضع.

دقة املحتوى ومنا�سبة امل�ستوى  )د(  

اأن تخلو اأوراق االمتحان من االأخطاء يف املحتوى واالأخطاء املطبعية.   )1(   
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)د(  تطبيق خطة للحاالت الطارئة؛ لتدارك اأي ت�رشب يف اأوراق االمتحانات الوطنية – اإن حدث ذلك -    

قبل عقد االمتحان.

اإمكانية تقدمي نتائج الطلبة جلهات اأخرى عند الطلب مبوجب النظام اأو القانون. )هـ(    

فظ اأوراق االمتحان ومناذج الت�ضحيح يف مكان اآمن يف جميع مراحل عمل املجُ�ضودات، والنقل،  )و(  اأن حتجُ   

والطباعة، والت�ضليم �ضواء الن�ضخة املطبوعة اأو الن�ضخة االإلكرتونية.

بناء القدرات    7-2

تقوم الإدارة مبا ياأتي:   

العمل مع اجلهات املحلية والدولية للتطوير امل�ضتمر للقدرات واملحافظة عليها. )اأ(    

ا، وبحثيًّا، وتوفري بيئة عمل تدعم ذلك. تطوير مهارات املوظفني الدائمني فنيًّا، واإداريًّ )ب(    

تدريب موظفي االإدارة املوؤقتني الإك�ضابهم املهارات االإدارية. )ج(    

رفع كفاءة االأطراف ذات العالقة؛ لتح�ضني االأداء ون�رش اخلبة. )د(    

الق�سم 3: موا�صفات المتحانات الوطنية 

تقوم الإدارة مبا ياأتي:

)اأ(   بناء املوا�ضفات لل�ضفوف: الثالث، وال�ضاد�ص، والتا�ضع على اأ�ضا�ص املنهج الوطني املعتمد من وزارة الرتبية 

والتعليم، ولل�ضف الثاين ع�رش يف �ضوء املعايري الدولية، ومبا يراعي خمرجات التعلم.

)ب(  ت�ضميم املوا�ضفات لت�ضمل تقييم تعلم الطلبة يف احللقة الدرا�ضية لكل مادة؛ وعدم ح�رشها على ال�ضف الذي 

يوؤدي فيه الطالب االمتحان نهاية احللقة. 

االمتحانات  موا�ضفات  الإعداد  التقييم؛  وعملية  املادة  يف  اخلبة  ذوي  من  العالقة  ذات  االأطراف  )ج(   اإ�رشاك 

ا. ومراجعتها وتطويرها دوريًّ

)د(   ن�رش موا�ضفات االمتحانات الوطنية على املوقع االإلكرتوين للهيئة، وتزويد املدار�ص بها قبل �ضتة اأ�ضهر على 

االأقل من دورة االمتحانات الوطنية. 

الق�سم 4: اإعداد اأوراق المتحان ومناذج الت�صحيح

ت�ضمن االإدارة اأن تكون اأوراق االمتحان ومناذج الت�ضحيح ذات م�ضداقية، وتهدف اإىل حتقيق تاأثري تعليمي اإيجابي 

وعملي لدى املهتمني، ويتم اإعداد مناذج الت�ضحيح يف وقت اإعداد ورقة االمتحان، على اأن تكون مناذج الت�ضحيح 

تف�ضيلية؛ لل�ضماح بالتقييم الكامل لورقة االمتحان مع االلتزام مببداأ ال�رّشية.

اأوراق المتحان    1-4

ال�سدق واملطابقة )اأ(  

)1(  اأن تكون اأوراق االمتحان متوافقة مع املنهج وموا�ضفات االمتحانات الوطنية املعتمدة يف تلك ال�ضنة    

فيما يتعلق باأهداف املنهج، واأهداف التقييم واملهارات وخمرجات التعّلم.
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ال�صفافية   4-2

تقوم الإدارة مبا ياأتي:   

)اأ(  ا�ضتعمال نظام تقييم يت�ضم بال�ضفافية؛ يعتمد على اأدلة وا�ضحة عند اتخاذ القرارات، مع اإمكانية تدقيق    

عمليات اتخاذ القرار.

)ب(  تزويد املدار�ص بامل�ضتندات الوا�ضحة واالإجراءات واالإر�ضادات الالزمة؛ مل�ضاندتها يف الوفاء مب�ضئولياتها    

الإجراء االمتحانات الوطنية واإدارتها.

الوطنية.  االمتحانات  حول  املدر�ضة  مع  التوا�ضل  عند  عنه  ينوب  من  اأو  املدر�ضة  مدير  مع  )ج(  التعامل    

ويحق للطلبة اأو اأولياء االأمور التوا�ضل مع اإدارة االمتحانات الوطنية عب اإدارة املدر�ضة.

اإيجاد الفر�ص الالزمة لالأطراف ذات العالقة؛ الإبداء مالحظاتها على اأوراق االمتحان. )د(    

اأو  الوطنية  االمتحانات  ب�ضاأن  العالقة  االأطراف ذات  املقدمة من  املالحظات واالقرتاحات  )هـ(  النظر يف    

م�ضتوى اخلدمة.

)و(  رفع تقارير روؤ�ضاء ت�ضحيح االمتحانات الوطنية لكل مادة وكل �ضف بعد كل امتحان؛ مل�ضاعدة املعلمني    

واملعنيني يف حت�ضني عملية التعلم، باالإ�ضافة اإىل اإعداد الطلبة لالمتحانات الوطنية امل�ضتقبلية. 

ت�ضليم نتائج جميع الطلبة للمعنيني.  )ز(    

توفري خدمة اال�ضتف�ضار عن نتائج االمتحانات الوطنية.  )ح(    

توفري خدمة التظلم على نتيجة اال�ضتف�ضار. )ط(    

النزاهة  5-2

تقوم الإدارة مبا ياأتي:    

ي املخالفات ال�ضلوكية من قبل الطلبة، اأو املخالفات االإدارية من قبل املدار�ص والتعامل مع كل هذه  )اأ(  حترِّ   

احلاالت حال وقوعها.

ّمل االإدارة املدار�ص م�ضوؤولية عمليات التدقيق ال�ضارمة �ضواء يف اأثناء فرتة االمتحانات الوطنية، اأو  )ب(  حتجُ   

يف االأوقات االأخرى.

ال�رّسية   6-2

تقوم الإدارة مبا ياأتي:   

ة املعلومات ال�ضخ�ضية للطلبة.  يَّ املحافظة على �رشِّ )اأ(    

)ب(  ا�ضتعمال الرقم ال�ضخ�ضي للطالب فقط على ورقة االإجابة، دون اأي بيانات اأخرى قد تك�ضف �ضخ�ضيته؛    

كاال�ضم اأو املدر�ضة.

)ج(  املحافظة على �رشية جميع اأوراق االمتحانات الوطنية ومناذج الت�ضحيح واملواد امللحقة بها حتى موعد    

تقدمي االمتحان.
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جودة التقييم وا�ستدامته  2-2 

تقوم الإدارة مبا ياأتي:   

االلتزام بجميع االإجراءات التنظيمية وفًقا الأنظمة العمل؛ ل�ضمان املحافظة على تطبيق معايري التقييم. )اأ(    

توظيف اأ�ضاليب التقييم احلديثة؛ لقيا�ص مهارات الطلبة، ومعارفهم، ومدى اإدراكهم. )ب(    

ت�ضجيع اجلهات ذات العالقة نحو اال�ضتعمال االأن�ضب والبّناء لنتائج التقييم. )ج(    

واملحافظة  االأداء،  معايري  اإر�ضاء  يف  االإح�ضائية  واالأدلة  املهنية  اخلبة  على  املبنية  االأحكام  )د(  ا�ضتعمال    

عليها مبا ين�ضجم مع اأف�ضل املمار�ضات الدولية. 

)هـ(  �ضمان اإجراء التدقيق امل�ضتمر لكل عملية من عمليات نظام التقييم لالإدارة مدعوًما باالأدلة املوؤّيدة للقرار    

املجُتَّخذ.

واالإبداع  التطوير  بهدف  العالقة؛  ذات  االأطراف  من  الراجعة  والتغذية  الذاتي،  التقييم  )و(  توظيف    

والتح�ضني امل�ضتمر.

)ز(  اال�ضتعانة مبوؤ�ض�ضات دولية لتدقيق معايري التقييم وعملياتها، وذلك على فرتات زمنية منتظمة؛ بهدف    

�ضمان املحافظة عليها.

اإقامة ال�رشاكات مع موؤ�ض�ضات التعليم والتقييم الدولية؛ ل�ضمان تبادل اخلبات. )ح(    

االلتزام باأف�ضل املمار�ضات يف االمتحانات الوطنية؛ لتحقيق ا�ضتدامة جودة التقييم. )ط(    

تكافوؤ الفر�ص  3-2

تقوم الإدارة مبا ياأتي:   

اإعداد فقرات امتحانات وطنية تراعي جميع الطلبة ب�رشف النظر عن خلفياتهم. )اأ(    

ما ميكنهم  اأ�ضا�ص  على  وقدرات؛ ال  وفهم  معارف  من  اإظهاره  ما ميكنهم  اأ�ضــا�ص  على  الطلـبة  )ب(  تقييم    

حتقيقه يف ظروف خمتلفة.

م الأداء االمتحان الإظهار  )ج(  اإجراء الرتتيبات اخلا�ضة التي ت�ضمح من خاللها للطلبة ذوي االإعاقة من التقدُّ   

على  تعديل  اأي  اإجراء  دون  املمكنة،  االمتحان  ظروف  اأن�ضب  ويف  وفهمهم،  ومعرفتهم  مهاراتهم 

الكفايات التي يتم قيا�ضها، ودون تغيري متطلبات التقييم. 

وا االمتحان يف ظروف غري مواتية من احل�ضول  )د(  منح االعتبارات اخلا�ضة التي ت�ضمح للطلبة الذين اأدَّ   

على تعديل ب�ضيط للدرجات مبا يتنا�ضب وحجم ال�رشر.

الرتتيباتجُ اخلا�ضة اأو االعتبارات اخلا�ضة ال متنح الطالَب ميزًة عن الطلبة االآخرين.     )هـ(    

التقييم، وقد تكون مق�ضورة على  اأو االعتبارات اخلا�ضة ال تتعار�ص مع نزاهة  )و(  الرتتيبات اخلا�ضة    

ورقة امتحان حمددة.

تقييم جميع الطلبة وفًقا ملعايري ت�ضحيح موحدة.  )ز(    
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منوذج الت�صحيح: )هــ( 

   الوثيقة التي يتم اإعدادها مع كل ورقة اأ�ضئلة الإعطاء التعليمات للم�ضححني حول كيفية منح الدرجات لكل فقرة 

من فقرات ورقة االمتحان.

الرتتيبات اخلا�صة:  )و( 

   اإجراءات خا�ضة للطلبة ذوي االإعاقات املزمنة، اأو ال�ضعوبات ال�ضديدة بهدف احلد من تاأثري تلك االإعاقات 

، واإ�ضدار  اأو ال�ضعوبات على اأداء هذه الفئة، وت�ضمل تلك الرتتيبات اخلا�ضة املتوافرة: منح الوقت االإ�ضايفِّ

ة، اأو ورقة  ن�ضخة معدلة من اأوراق االمتحان، وتوفري ن�ضخ بلغة "برايل" اأو بخط كبري، اأو يف ورقة مكبَّ

بلون اآخر، وتقدمي امل�ضاعدة يف القراءة والكتابة. 

العتبارات اخلا�صة:  )ز(  

اإىل  اجللو�ص  قبل  له  حدث  طارئ  ظرف  اأو  موؤقت،  مر�ٍص  من  املت�رشر  للطالب  تقدم  خا�ضة     اإجراءات 

االمتحان اأو يف اأثنائه. 

املخالفات ال�سلوكية واملخالفات الإدارية امل�ستبه بها: )ح( 

الوطنّية  االمتحانات  اإجراء  ب�ضالمة  خل  تجُ اأن  ميكن  التي  االأعمال  تلك  هي  واالإدارّية  لوكّية  ال�ضُّ    املخالفات 

ونزاهتها. 

بنك الأ�سئلة:  )ط( 

و�ضنفت  ومو�ضوعي،  علمي  ومنهج  قيا�ضية  ومعايري  موا�ضفات  وفق  بنيت  امتحانات  فقرات  من     خمزون 

بنظام ي�ضمح مبعرفة كل املعلومات املتعلقة بالفقرات.

الق�سم 2: املبادئ العامة 

دعم التعليم  1-2

تقوم الإدارة مبا ياأتي:   

م�ضاندة تطوير التعليم يف مملكة البحرين. )اأ(    

العمل بفاعلية مع االأطراف املعنية املحلية؛ لتعزيز اأف�ضل املمار�ضات الدولية يف التعليم والتقييم. )ب(    

التعليم  معايري  اأرقى  لتحقيق  العالقة؛  ذات  والدولية  االإقليمية  اجلهات  مع  وتوطيدها  العالقات  )ج(  اإقامة    

والتقييم.

)د(  اإ�ضدار التقارير لكل مادة، وكل �ضف بعد كل امتحان وتوفريها للجهات املعنية؛ للم�ضاهمة يف حت�ضني    

عملية التعليم والتعلم.
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الق�سم 1: النطاق والتعريفات 

النطاق   1-1

اإدارة االمتحانات الوطنية املبنية وفق املعايري الدولية يف كل ما يتعلق باإعداد  ت�رشي هذه االأنظمة على جميع مهام 

وال�ضفوف  للمواد  درا�ضية  حلقة  كل  نهاية  يف  وذلك  البحرين،  مملكة  يف  واإدارتها  وتطويرها  الوطنية  االمتحانات 

االآتية:

اللغة العربية )لل�ضفوف: الثالث، وال�ضاد�ص، والتا�ضع، والثاين ع�رش( �•

اللغة االإجنليزية )لل�ضفوف: الثالث، وال�ضاد�ص، والتا�ضع، والثاين ع�رش( �•

الريا�ضيات )لل�ضفوف: الثالث، وال�ضاد�ص، والتا�ضع( �•

العلوم )لل�ضفَّني: ال�ضاد�ص، والتا�ضع( �•

حلِّ امل�ضكالت )لل�ضف الثاين ع�رش(. �•

تعمل اإدارة االمتحانات الوطنية ب�ضكل وثيق مع وزارة الرتبية والتعليم؛ من اأجل تنفيذ عمليات التقييم وتطويرها؛ اإذ 

بنى االمتحانات الوطنية على اأ�ضا�ص املنهج الوطني لل�ضفوف: الثالث، وال�ضاد�ص، والتا�ضع، وعلى اأ�ضا�ص خمرجات  تجُ

التعّلم لل�ضف الثاين ع�رش ومبا يتوافق مع املعايري الدولية. واجلدير بالذكر فاإنَّ اإدارة االمتحانات الوطنية ال تعمل 

على اإعداد املناهج، اأو برامج التعليم والتعلم، اأو تطويرها.

التعريفات  2-1

فيما ياأتي تعريفات للم�ضطلحات امل�ضتعملة يف وثيقة اأنظمة العمل:   

الهيئة:  )اأ(  

الهيئة الوطنية للموؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب.   

الإدارة: )ب( 

اإدارة االمتحانات الوطنية.   

املنهج: )ج( 

اأو الكفايات،  التعّلم لكل مادة يف كل �ضف، وي�ضمل: االأهداف، واملحتوى الدرا�ضي، واملخرجات     برنامج 

واأ�ضاليب التقييم، وخطة التدري�ص، وم�ضادر التعليم والتعّلم. واملنهج الذي يتم قيا�ضه يف االمتحانات الوطنية 

حمّدد يف وثيقة املنهج الوطني ال�ضادرة من قبل اإدارة املناهج بوزارة الرتبية والتعليم.

موا�صفات المتحانات الوطنية: )د(  

   خطة تف�ضيلية لبناء االمتحان، حتتوي على الطرق واالأ�ضاليب املزمع ا�ضتعمالها يف التقييم، مع بيان االأهداف 

واملهارات التي ينبغي تغطيتها، وعدد اأوراق االمتحان، واملدة الزمنية، والدرجات املخ�ض�ضة لكل ورقة 

تاأدية  متطلبات  املوا�ضفات  تت�ضمن  كما  امتحان،  كل  يف  للورقة  املخ�ض�ص  الوزن  مراعاة  مع  امتحان، 

االمتحان. 
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1 الهيئة الوطنية للموؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب 

اأنظمة عمل اإدارة االمتحانات الوطنية 2016

مقدمة

تنظيمها مبوجب  اإعادة  2008، ومتت  التعليم والتدريب يف عام  للموؤهالت و�ضمان جودة  الوطنية  الهيئة  تاأ�ض�ضت 

املر�ضوم امللكي رقم: )83( ل�ضنة 2012، وهي هيئة وطنية م�ضتقلة، تتبع جمل�ص الوزراء املوقر وتخ�ضع الإ�رشافه، 

هدفها �ضمان جودة التعليم والتدريب يف مملكة البحرين مبا يتفق مع املعايري الدولية واأف�ضل املمار�ضات يف التقييم؛ 

وذلك حتقيًقا الأهداف الروؤية االقت�ضادية 2030، ململكة البحرين. 

املوؤ�ض�ضات  ملراجعات  العامة  االإدارة  من:  والتدريب  التعليم  جودة  و�ضمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  وتتاألف 

واإدارة  الوطنية،  االمتحانات  واإدارة  للموؤهالت،  الوطني  لالإطار  العامة  واالإدارة  والتدريبية،  التعليمية 

بها  اخلا�ص  االإلكرتوين  املوقع  الهيئة ميكن زيارة  اإىل  اأكرث  وللتعرف  االت�ضال.  واإدارة  واملالية،  الب�رشية   املوارد 

  .www.qqa.gov.bh

عنى اإدارة االمتحانات الوطنية - مبوجب املر�ضوم امللكي للهيئة - بـاإعداد االمتحانات الوطنية واإجرائها الختبار  وتجُ

م�ضتويات االأداء يف مراحل التعليم ما قبل اجلامعي.

وتتلخ�ص االأهداف الرئي�ضة الإدارة االمتحانات الوطنية يف:

�تقييم اأداء طلبة مملكة البحرين ب�ضكل م�ضتقل لل�ضفوف: الثالث، وال�ضاد�ص، والتا�ضع، يف املواد االأ�ضا�ضية: اللغة  �•
العربية، واللغة االإجنليزية، والريا�ضيات، والعلوم، ولل�ضف الثاين ع�رش يف اللغة العربية، واللغة االإجنليزية، 

وحلِّ امل�ضكالت 

و�ضع موا�ضفات االمتحانات الوطنية وفًقا للمنهج الوطني، ومبا يتوافق مع املعايري الدولية  �•

�ضعت من اأجله  و�ضع امتحانات تتميز بال�ضدق والثبات، وتالئم الغر�ص الذي وجُ �•

اإدارة االمتحانات الوطنية وتنفيذها بكفاءة وفاعلية  �•

ن�رش التقارير والنتائج اخلا�ضة باالمتحانات الوطنية وتوفريها للجهات ذات العالقة  �•

�التوا�ضل مع اجلهات ذات العالقة ب�ضورة فاعلة وم�ضتدامة؛ مبا ي�ضاهم يف حت�ضني نظام التعليم وتطوره مبملكة  �•
البحرين.

الوزراء  جمل�ص  قبل  من  واملعتمدة  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  قبل  من  عليها  املوافقة  مت  التي  العمل"  "اأنظمة  وثيقة  تو�ضح 

ال�ضنويِّ  الثاين ع�رش، وبالتناوب  ا لل�ضف  التقييم: �ضنويًّ الوطنية يف  اإدارة االمتحانات  تتبعه  الذي  املوقر، االأ�ضلوب 

قِّق ال�ضفافية التي تطمح اإليها االإدارة يف توا�ضلها مع امل�ضتفيدين. وت�ضم  لل�ضفوف: الثالث، وال�ضاد�ص، والتا�ضع، وحتجُ

الوثيقة جمموعة من املعايري لعمليات التقييم الذاتي الإدارة االمتحانات الوطنية، وتخ�ضع هذه الوثيقة للمراجعة عند 

احلاجة.

الت�ضغيلية واالإدارية  املعلومات  املزيد من  التي حتتوي على  امل�ضتندات واالإجراءات  العديد من  العمل  اأنظمة  وت�ضاند 

التف�ضيلية، والتي ت�ضدرها الهيئة الوطنية للموؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب.
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