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 أبريل 10 األربعاء

 :اللغة اإلنجليزية
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 لمراقبينل تعليماتالثاني:  الجزء
 

الع الُمراِقبين على والتركيز  المدارس مملكة البحرين الوطنيةدليل االمتحانات  على -وبشكل عام  - االطِّ
دارتها"ا  ىمنه عل الّثالث الجزءعلى   الدليل ىالرجوع إل مراعاة معوجه الّتحديد: "تنفيا االمتحانات الوطنية وا 

 لةااإلرشادات والتَّعليمات المفصَّ  ىللحصول عل
 

 االمتحانإعداد قاعة  1-2
 
درجة الحرارة و  اوالراحة امنها: االطمئنان والتي ااالمتحان قاعة في المناسبة الظروف توافر يجب (1)

 والهدوء اةيالمناسبةا واإلضاءةا والتهو 

اللوحات  أو البيانيةا: الرسومات مثل اقاعة االمتحان فيإيضاِحيَّة  وسائلتكون هنا  أية  أال يجب (2)
 في تعقد التي االمتحانات فيالخصوص  علىال   مراعاةيجب و  االطلبة تساعد قد التيالجدارية 

 التَّعلُّم مصادر مراكز

  الطلبة جميع يراه مكان فيفي قاعة االمتحان  حائطساعة  وضع يجب (3)
  لالمتحان الزمنية الفترةب الطلبة تنبيهعلى الُمراِقب  يجب (4)

 توزع الوطنية االمتحانات إدارة أن اعلم   اداخل قاعة االمتحان "للطلبة عليماتت"نسخة من  لصق يجب (5)
 الغرض لهاا التعليمات هاه
 الذيفي األسبوع  األمور وأولياء الطلبةالخاصة بمواعيد االمتحانات على  المطويةيجب توزيع : مالحظة
 .الوطنيةعقد االمتحانات  يسبق

 : االمتحان في قاعة الطلبةجلوس  (6)

 الحضور سجل في أسمائهم تسلسل حسب وسهمجل يكون  أن  

 الع على  من تمنعهم طريقةب كون ي أن  اإلزعاج من وتحد ااآلخرين الطلبة إجابات أوراقاالطِّ

 براحة االمتحانأوراق  عنلإلجابة  طاولة منفصلة اات حجم كاف   علىطالب  كليجلس  أن 
  تامة

 تر  يجب ااالمتحانات على مقاعد فردية الطلبة يؤدِّ  لم حال وفي االستثنائّيةا الحاالت في 
الع على  يصعببحيث  الطلبةا بين كافية مسافة  فيما الّتواصلو  البعض بعضهم إجاباتاالطِّ
 بينهم

 ُهِويَّة بطاقةباستعمال  االمتحانكل طالب في قاعة  شخصية من التحقُّقعلى الُمراِقب  يجب 
 رسمية أو نسخة منها
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  نصوصإلى بوضوح  يستمعون في قاعة االمتحان  الطلبة جميع أن من الّتأكد المراقبعلى 
 االستماع

  جميع عليها تنطبق منفصلة قاعة في االمتحان يؤدون  ُمعد  الاين يعانون من مرض  الطلبة 
(ا الوطنية االمتحانات دليل في الرابع الجزء إلى الرجوع)يرجى  الخاصة االعتبارات أنظمة
ووضع  ااآلخرين الطلبةمنفصل عن أوراق إجابة  ظرف فيورقة إجابة الّطالب  تسليمويجب 
 على ورقة إجابته رالمشفَّ  الشخصي الطالب رقم ملصق

   الوطنيةفي ملف االمتحانات  )فرقة( دراسية مجموعةمن خطة الجلوس لكل  نسخةحفظ 
  ابالمدرسة

 

  االمتحان بدء قبل 2-2
 

 : من الّتأكد يجب فرنَّه االمتحان بدء الُمراِقب إعالن قبل

  تامة براحة الطلبة جلوس (1)

 االمتحان أداء الطلبةمع  ِزمةالال المواد جميع توافر (2)

 للصف الصحيح والمادة والورقة ماومغلف اإلجابة ه ااالمتحان أسئلة مغلفمن أن  التأكد (3)

على أوراق اأسئلة  الطلبةوالتأكد من حصول جميع  اداخل الصف االمتحانأوراق  ُمَغلَّفات فتح (4)
  الّصحيحة

 اإلجابة مغلفداخل ين الموجودَ  الجلوس وخطة الحضور سجلملء  (5)

 على ورقة إجابته روضع ملصق رقم الطالب الشخصي المشفَّ  (6)

مواد غير  بأية االحتفاظ وعدم االمتحاناورقة  غالف على المكتوبةإلى التَّعليمات  الطلبةانتباه  لفت (7)
 مصرح بها 

 :لللللبِ  الطلبة إبالغ (8)

  للصف المشكالت حل المتحان الثانية الورقة عدا نفسهاا االمتحان ورقة على اإلجابة كتابة 
 عشر الثاني

 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 االسادسالحاسبة للصف  تالاآلاستعمال  عدم 

 ااالمتحان قاعة في النقال الهاتف إدخال تجنب 
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 االمتحان أثناء في 3-2
 

ر ا ال وصولعند  (1)   الوطنيةاالمتحانات  دليلمن  3-2-6 رقم البند مراجعة يرجى االمتحان عنطالب ُمتأخِّ

 في جميع اأوقات لمنع الغش والتشويش يقظ ا ن و كي أن المراقب على (2)

 بةليسمح للمراقب بقراءة أسئلة االمتحانات للطّ  ال (3)

 :عن معلومات بأية الطلبة يزّود أن للمراقب يسمح ال (4)

 اإلمالئية أو الألخطاء المطبعية رسمي لم يصدر تصويب ما االمتحانفي ورقة  ترد قدأخطاء  أية 
 الوطنية االمتحانات إدارة قبل من

  امعينة أسئلة لحل خطواتعن أي  أو ااالمتحان ورقةسؤال في  أي 

 تصوير أو نسخا أو ابيتسر  أيمن  االمتحانعلى أوراق  المحافظةالمراقب  على (5)

أحد أعضاء الهيئة  بصحبةإال  ؤقَّتةم لفترة االمتحانيسمح أي طالب بمغادرة قاعة  أالالمراقب  على (6)
 أو التعليمية بالمدرسة ااإلدارية

 الوقت نصف مضي دبع الإ نهائية بصورة االمتحانمن قاعة  الطلبةيسمح بخروج  الأ المراقب على (7)
د  لالمتحان الُمَحدَّ

 االوطنيةاالمتحانات  دليلمن  3-2-9 رقم البند مراجعة يرجى ؛طارئة حالة أي حدوث عند (8)

 

 االمتحان نهاية  قبل 4-2
 

 انتهاء االمتحان  بقرب الطلبة إبالغ -قبل خمس دقائق- الُمراِقب على يجب (1)
 عن الكتابة  بالتوقف االمتحان نهاية في الطلبةإبالغ  يجب (2)
رين حضروا الاينللطَّلبة  ُسمح إاا (3) الستكمال االمتحان )إضافي(  تعويضيبالحصول على زمن  ُمتأخِّ

بالتوقف عن الكتابة  إبالغهم المراقب على يجبدليل االمتحانات الوطنية(ا  من 3-2-6 البند راجع)
 ابعد انتهاء الوقت اإلضافي المسموح به

 

  االمتحان إجابات أوراق تجميع 5-2
 

  :من التأكد المراقبعلى  ينبغي

ة(ا و الفرقة) الدراسية مجموعةالالمكتوبة على مغلف اإلجابة مع: الّصفا و  البيانات تطابق (1) ا الَمادَّ
 تسلمها تم التي الورقةو 

رفاقهما مع  اكل من: سجل الحضور وخطة الجلوسا وكتابة اسم المراقب ملء (2) والتوقيع عليهما وا 
 الجلوس وخطة الحضور سجل: من لكل بنسخة االحتفاظ المدرسة وعلى االطلبة إجاباتأوراق 

 الطلبة إجاباتالرقم الشخصي للطالب على جميع أوراق  ملصقوجود  (3)

 الطالب غياب عند" غائب" كلمة كتابة (4)
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 المستعملة وغير المستعملة قبل السماح لهم بمغادرة قاعة االمتحان الطلبة إجاباتأوراق  كلجمع  (5)
 في سجل الحضور الطلبةتسلسل أسماء  حسب اإلجابة أوراق ترتيب (6)
للصف الثاني  المشكالت حل مادةل الثانية الورقة إجابة وكراسات اجميع أوراق إجابات الطلبةوضع  (7)

 عشر
 إدارة إلى اأوراق كل إرجاع لضمان ؛اإلجابة أوراق مغلف في - المستعملة وغيرالمستعملة  -

 الوطنية االمتحانات
الع على و  اإلجابةا ُمَغلَّفات غلق (8) ّيةللمحافظة على  ؛هاأو تصوير  اإلجابة أوراقعدم االطِّ  محتوى  ِسرِّ

ا – اأوراق ما لم يطلب ال   الوطنيةمن ِقَبل إدارة االمتحانات  - تحديد 
 توزيع مركزإلى بدورها تسلمها  التيو  االمدرسة إدارة إلىِبَيد   ايد   الطلبة إجاباتأوراق  ُمَغلَّفاتتسليم  (9)

 .في نهاية كل يوم امتحان الُمَغلَّفاتم هاه سلَّ أن تُ  على االمتحانات الوطنيةا
 

 طلبات استمارات: مثل) االستماراتا و التقاريرا و المراسالت إرسال: يجب على إدارة المدرسة مالحظة
بشكل منفصلا وعدم إرفاقها و  الوطنيةإلى إدارة االمتحانات ( ملحقال هاا الواردة في الخاّصة االعتبارات
د تصريح  ما لم تصدر تعليمات أو  الطلبة إجاباتمع أوراق  من ِقَبل إدارة االمتحانات  الخصوص بهاا ُمَحدَّ
 .الوطنية
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 إدارة االمتحانات الوطنيةمع  التواصل :الثالث لجزءا
 

 :اآلتيةاأرقام والعناوين  علىيرجى االتصال  استفسارا أي إلى الحاجة عند
 

 والتدريب التعليم جودة هيئة
 الوطنيةاالمتحانات  إدارة

 الطابق العاشر بالزاا الدوحة: العنوان
 428 :جمَّعم ا2830 :طريق ا2334 :بناية 

 السيف ضاحية 
 17567620: هاتف

 17589273/  17562308: فاكس
 dneadmin@bqa.gov.bh: لكترونياإل بريدال

 
 :الوطنيةالساخن في فترة االمتحانات  والخط

36289999 
37769999 

 
 اإلدارية والمخالفات السلوكية والمخالفات الخاصة واالعتبارات الخاصة الترتيبات حالة في
 

  اآلتيةاأرقام والعناوين  علىيرجى االتصال 
 

  17567281 – 17562340: هاتف
 17589273/  17562308: فاكس

 regteam@bqa.gov.bh: اإللكتروني البريد
 

 فترة االمتحانات فقط: خاللللتواصل  

 
36280246 - 36280672 – 36280279 – 36280276   

 17004875 / 17589273/  17562308: فاكس
 regteam@bqa.gov.bh: اإللكتروني البريد
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ة مواعيد: الرابع الجزء  تسجيل بيانات الطلبة والت رتيبات الخاص 
 

 تسجيل بيانات الطلبة 1-4
 لوزارة التابعاإللكتروني"  المدرسية اإلدارة"نظام  في الطلبة بيانات تسجيل الحكومية المدارس إدارات على

 ا"اإلكسل" برنامج في الطلبة بيانات تسجيل الخاصة المدارس إدارات وعلى والتعليما التربية

 

 الت سجيل األولي   .1

 م2018أكتوبر  30
 

 النهائي الت سجيل .2

 عشر الثاني للصفالتسجيل النهائي  موعد: 
 

 م2019 يناير 30
 

 السادس للصفالتسجيل النهائي  موعد: 
 

 م2019 يناير 30
 

 الخاصة في االمتحانات الوطنية المدارسالنهائي لمشاركة  الموعد .3

 :موعد لمشاركة المدارس الخاصة هو آخر
 

 م2018 أكتوبر 14
 

 االتاريخ هااأي تعديالت عليها بعد  أو الطلبةا اناتبيلعملّيات تسجيل  أيُّ تقبل  ولن
 

 

ة الت رتيبات طلبات لتقديم النهائية المواعيد 2-4  الخاص 
 وال  في موعد أقصاه: اأو ضعاف البصر اتقديم طلبات الّترتيبات الخاّصة للطلبة المكفوفين يتم

 

 م2018 ديسمبر 13
 

في دليل  ((4-1-1) 4-1 البند راجع) وغيرها السمعية كاإلعاقات اأخرى  الخاصة الترتيبات حالة في
 :هو طلباتال لتقديم موعد آخر فرن ااالمتحانات الوطنية

 

 م2018 فبراير 7
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االستمارات: الخامس الجزء  

 

 المطلوب االستمارةنسخ وبرمكانكم  الوطنيةا باالمتحانات الخاصة ستماراتاال يوضح اآلتي الجدول
 االحاجة عند استعمالها

 

 الوطنيةاالمتحانات  استمارات جدول
 االستمارة اسم االستمارة رقم

S01 طالب تحويل استمارة 
S02 طلب الّترتيبات الخاّصة ستمارةا 
S03  (المساعد الكاتب)الستعمال  المدونة النسخة غالفاستمارة 
S04 طلب االعتبارات الخاّصة ستمارةا 
S05 ستمارة ملحق سجل الحضورا 
S06 مالحظات على االمتحان ةستمار ا 
S07 اإلدارية  المخالفاتالسلوكية و  المخالفات تقرير ةستمار ا 

S07.1 إدارية )للّطالب( مخالفةبحث مخالفة سلوكية أو  استمارة 
S07.2 بحث مخالفة سلوكية أو مخالفة إدارية )للمراقب( استمارة 
S08 القرابة صلةإقرار  ستمارةا 

S09.1 الوطنيةاالمتحانات  نتائج عن االستفسار استمارة  
S09.2 لُّمظالتَّ  استمارة 
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 استمارة تحويل طالب -S01 استمارة  
 

 الّطالب منها المحّولالمدرسة  إدارةبواسطة  واعتمادها االستمارةهاه  ملء يجب 

 إليها المحولالمدرسة  نتائج ضمننتائج الطالب المنتقل  احتساب يتم 

  كل الطالب يؤدي أن :مثالطلبات التحويالت الجزئّية ) الوطنيةلن تقبل إدارة االمتحانات 
 .في مدرسة أخرى( يؤديها واحدةة امتحان ورق عدا مدرسةا في االمتحانات أوراق
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 طالب تحويل استمارة
 

 ااالستمارة ملءشادات قبل ر الرجاء قراءة اإل
 

 الط الب بيانات :األولالقسم 
 

 

 

 :والفرقةالط الب  صف
 

 
 :منها محولال المدرسةبيانات  -الثانيالقسم 

 

 :إليها محولال المدرسةبيانات  -الثالثالقسم 

 
 

 ينوب عنه منالمدرسة أو  مدير اعتمادالرابع:  القسم
 

ة نقر    .االستمارة هذه في الواردة المعلومات بصح 
 

   الوظيفي: المسمى  :االسم
     

   :التَّوقيع  :التَّاريخ

 
 

 الوطنية االمتحانات إدارة إلى البيانات مستوفية االستمارة إرسال يرجى االعتماد بعد
  

           :لّطالبل الشخصي الرقم
   

  :الّطالب اسم

    عشر الثاني    السادس
  :الفرقة  

  

  :المدرسة اسم          :المدرسة رقم

  :المدرسة اسم          :المدرسة رقم

S01 
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ة - S02 استمارة  استمارة طلب الت رتيبات الخاص 
 

 ؛البحرين مملكة لمدارس الوطنية االمتحاناتدليل  منالرابع  الجزءالمدرسة قراءة  على االستمارة هاه الستكمال
 االمطلوبة الخاّصة ترتيباتلل الّطالب استحقاقمن  للتأكد

 
 المكفوفين: مثل االمزمنةقدم بطلبات الّترتيبات الخاّصة للطَّلبة اوي اإلعاقة فقط عند التَّ  االستمارةهاه  تستعمل
وي اإلعاقة المؤقَّتة التي ا الطلبةأو  امتعلُّ ال صعوبات من يعانون  ومن والبصريةااإلعاقات السمعية  واوي 
سبيل المثال  ى)علالنهائي لتقديم الطلبات  الموعدوالتي حدثت للطالب قبل  ااالمتحانات تأدية من تعوقهم

 ا الطلبةالمدرسة تقديم الطََّلبات نيابة عن  وعلى ا(اليد سرك
 
وفاة أحد  :مثل افترة االمتحانات خالل طارئ  حدثنتيجة  ؛االمتحان أداء علىفي حالة عدم قدرة الّطالب و 

ة االعتباراتيجب تقديم طلب "ف)شنيتر(ا  الماء جدري ب إصابتهاأقاربا   الت رتيبات" طلب وليس" الخاص 
ة  "ا الخاص 
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ة الت رتيبات طلب ستمارةا   الخاص 
 ااالستمارةشادات قبل ملء ر قراءة اإلالرجاء 
 المدرسة بيانات :األولالقسم 

 

 الطالب بيانات :الثانيالقسم 
 

 

 

  :والفرقةالط الب  صف

 
 

 (واحد من أكثر اختيار يمكن االمناسب المربعفي   إشارة ضع) الطلب تقديم مبررات :الثالث القسم

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا(اكرهاا)  مساندة؟ أدلة أرفقت هل
 

 

 

ة الت رتيبات :الرابع القسم  (واحد من أكثر اختيار يمكن المناسبا المربعفي   إشارة ضع) المطلوبة الخاص 

 الطلب بشأنها المقدم المواد :الخامس القسم

ة ة الورقة الَمادَّ  الورقة الَمادَّ

1-  
3- 

 

2- 
 

4- 
 

 

 (وجد)إن  المساعد القارئ  /المساعد الكاتب بيانات :السادسالقسم 
 
 

  :التَّوقيع   الوظيفي: المسمى  :المساعد الكاتب
      

  :التَّوقيع   الوظيفي: المسمى  :المساعد القارئ 
  ينوب عنه منالمدرسة أو  مدير: اعتماد السابع القسم

ة نقر    .االستمارة هذه في الواردة المعلومات بصح 
 

   الوظيفي: المسمى  :االسم
     

   :التَّوقيع  :التَّاريخ
 

 الوطنية االمتحانات إدارة إلى البيانات مستوفية االستمارة إرسال يرجى االعتماد بعد

  :المدرسة اسم          :المدرسة رقم

           :للطَّاِلب الشخصي الرقم
   

  :الّطالب اسم

    عشر الثاني    السادس
  :الفرقة  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعلم صعوبات        (ااااااكرهاا) أخرى  بصرية إعاقة     سمعية إعاقة      كفيف       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إضافي وقت مساعد قارئ     

(السادس القسم لِّ أكم)  

   مساعد كاتب    

 (السادس القسم لِّ أكم)

مكبرة أوراق   A3          
 استماع نص 

               مقروء

    برايل أوراق 

S02 



والتدريبهيئة جودة التعليم ©   17   

 2019لمدارس مملكة البحرين لعام  الوطنيةملحق دليل االمتحانات  - إدارة االمتحانات الوطنية
  
 

 (المساعد الكاتب)الستعمال  المدونة النسخة غالفاستمارة  – S03 استمارة
 

 للمدرسة مالحظات
 

 رسالهاورقة إجابة الّطالب  معبطريقة محكمة  وتثبيتها االستمارةالمدرسة استكمال  على  إدارة إلى وا 
 االطلبة أوراق مع الوطنية االمتحانات

 ص المربع في من الكاتب المساعد اكر أي مشكلة تعرض لها خالل كتابة اإلجابات يرجى  لل الُمَخصَّ
 اإليها الوطنيةاالمتحانات  إدارة انتباه لفتأهمية  يرى والتي  (التَّعليق)
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 )الستعمال الكاتب المساعد( غالف النسخة المدونةاستمارة  

  .االستمارة ملءشادات قبل ر الرجاء قراءة اإل
 

 المدرسة بيانات: األولالقسم 
 

 
 

 الطالب بيانات: الثانيالقسم 
 

 

 

 

 :والفرقة الطالب صف
 

 

ة:مال   :االمتحانورقة   ادَّ
 

 
 

 

 الكاتب المساعد بيانات: الثالث القسم
 

 (وجد إن) التَّعليق
 

 

 

 

 

 طبق ابكاتب مساعد خالل وقت االمتحان  باالستعانةأعاله  المدّون اسمهاإلجابات في النُّسَخة المرفقة مع ورقة الّطالب  ُكتبت
 ا لمدارس مملكة البحرين الوطنيةللوائح التي تنظم مهمة الكاتب في الجزء الرابع من دليل االمتحانات 

 

   الوظيفي: المسمى  :المساعد الكاتب
     

  :التَّوقيع  :التاريخ
 

 

 ينوب عنه منالمدرسة أو  مدير: اعتماد الرابع القسم
 

ة نقرُّ   ااالستمارة هاه في الواردة المعلومات بصحَّ
 

   الوظيفي: المسمى  :االسم
     

   :التَّوقيع  :التَّاريخ
 

 

 
 

رسالها  الطالب ةإجاب ورقة مع البيانات مستوفية االستمارةهذه  إرفاق يرجى االعتماد عدب  الوطنية االمتحانات إدارة إلىوا 

  :المدرسة اسم          :المدرسة رقم

           :للطالب الشخصي الرقم
   

  :الطالب اسم

    عشر الثاني    السادس
  :الفرقة  

  

S03 
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ة - S04 استمارة  استمارة طلب االعتبارات الخاص 

للتأكد من أنَّ الّطالب  ؛الوطنيةعلى المدرسة قراءة الجزء الرابع من دليل االمتحانات  االستكمال هاه االستمارة
 مؤهل لالعتبارات الخاّصة المطلوبةا

 أو صعوبات اوال  عند وجود حاالت إعاقةاالعتبارات الخاصة تستعمل هاه االستمارة فقط عند التقدم بطلبات 
ا تعويضية درجات همنح حال فيتؤخا في االعتبار  وقد افي فترة االمتحانات الوطنيةللطالب طارئة حدثت 

 3الوطنية بمدة ال تزيد عن  اتوال  بعد انتهاء فترة االمتحان ؛المدرسة تقديم الطََّلبات نيابة عن الّطالبوعلى 
الّطالب مؤهال  للحصول على االعتبارات الخاّصة إاا سبق له االستفادة من الّترتيبات  ُيعدُّ ال و  اأيام عمل
   اال  االمتحانات الوطنية على منحهتوافق إدارة ما لم  نفسهااإلعاقة  بسببالخاّصة 

   
 مالحظة:

ُيشترط أن يكون قد أكمل على ب عنها بعذر مقبول، في ورقة امتحان تغي   ةلتقدير إمكانية منح الطالب درج
ة.  أوراق % من 50األقل نسبًة تبلغ   امتحان الَماد 
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ة  االعتباراتطلب  ستمارةا  الخاص 

 ااالستمارة ملء قبل اإلرشادات قراءة الرجاء

 المدرسة بيانات: األولالقسم 
 

 
 

 الطالب بيانات: الثانيالقسم 
 

 
 

 

 :والفرقة الطالب صف
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ة وورقة/ اكتب :الثالثالقسم   اةالمناسب ةالمظلل اأعمدة( في ضع عالمة ) أوراق االمتحان التي تأثر فيها الط الب. الَماد 
 

 

 

 تتحاناالطالب لالم أداءعلى  أثرت والتي المؤق تةاإلعاقة  /المواتية غير الظروف ملخص :الرابعلقسم ا
 

   :الخامسالقسم 
 ......................................................................................اأدلة المساندة المرفقة ااكر 

 

 ينوب عنه منالمدرسة أو  مدير: اعتماد السادس القسم
ة نقرُّ         ااالستمارة هاه في الواردة المعلومات بصحَّ

 

   الوظيفي: المسمى  :االسم
     

   :التَّوقيع  :التَّاريخ
 

 

 مع ورقة إجابة الطالب إرفاقها وعدم الوطنية االمتحانات إدارة إلى البيانات مستوفية االستمارة إرسال يرجى االعتماد بعد

  :المدرسة اسم          :المدرسة رقم

           :بللطال الشخصي الرقم
   

  :الطالب اسم

    عشر الثاني    السادس
  :الفرقة  

  

ة  الَمادَّ
 ورقة رقم

 االمتحان

 تاريخ
 االمتحان

 عن غاب
 حضور
 االمتحان

بأكمله  االمتحان حضر
بالشكل  يؤدهولكنه لم 

 المتوقع

نما  االمتحان يحضر لم ا أدىبأكمله وا   جزء 
 االمتحان  ورقةمن 

 (االمتحان فيه أدى الايالوقت  ااكر)

      

      

      

S04 
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 الحضور سجل ملحقاستمارة  

ف   الفرقة /الص 

ة   االمتحان وورقة الَماد 

     رقم المدرسة  المدرسة اسم

  االمتحانتاريخ ورقة 

 

 الط الب اسم الشخصيالرقم  التسلسل رقم
 الحالة

 حاضر
 
 

 غائب

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

الاي تم تزويدكم  الحضور سجل في أسماؤهم تظهر لم الاين الطلبة بيانات تدويناستعمال هاا الملحق لالمراقب  على -1
 فيه كافية مساحة توافر عدمل ؛به

 أو الغياب حضوربال الخاص العمود في () عالمة ضع -2
 المدرسةب الوطنية متحاناتالفي ملف ا االستمارةنسخة من هاه ب احتفظ -3

 االستمارة مع أوراق امتحانات طلبة الصفا هاه قرفِ أ  -4

 
  :الوظيفي المسمى  :المراقب اسم

 

  اريخ:الت    :وقيعت  ال

 

S05 



 

التعليم والتدريبهيئة جودة ©   22   

 2019لمدارس مملكة البحرين لعام  الوطنيةملحق دليل االمتحانات  - إدارة االمتحانات الوطنية
  
 
 

 
 االمتحان على الحظاتم استمارة

 

 االوطنية باالمتحاناتي كل ما َيَتعلَّق ف ةالمدرسب والتعليمية اإلدارية تْينالهيئ مالحظات تلقي الوطنية االمتحاناتإدارة  يسر
 

ترغب في التَّعليق  امتحانمنفصلة لكل مادة أو ورقة  استمارةمع مراعاة استعمال  امالحظاتكم لكتابة ستمارةالا هاه استعمال يرجى
 عليهاا

 

ف: :االمتحان ةتاريخ ورق  الص 

ة :االمتحانورقة  رقم  :الَماد 
 

 المالحظات
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :يالوظيف المسمى  :سمالا
 

     رقم المدرسة:  المدرسة: اسم
    

  اريخ:الت  

 

 
 علما   االوطنية االمتحاناتمن نهاية فترة  عمل أيام خمسةفي مدة ال تتجاوز  الوطنية االمتحاناتإلدارة  االستمارة هاه إرسال يرجى

  االمالحظاتجميع في االعتبار  َتأُخا اإلدارة نأ
  

S06 
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  اإلداريةالمخالفات السلوكية و  المخالفات تقرير ستمارةا
 

  المدرسة بيانات: األولالقسم 
 

 

 

 :والفرقة الطالب صف
 

 

  االمتحان ةورق بياناتالثاني:  القسم
 

  االمتحان: تاريخ  االمتحان: ورقة  :المادة
 

 

 الطلبة /الط الب بياناتالثالث:  القسم

 المخالفة وصف الّطالب اسم الشخصيالرقم 
   

  

  

  

  

 

 :االستمارةمع  أتيإرفاق ما ي يرجى

 (S07.1ا )استمارة بالمدرسة الَمعِنيِّين من وغيرهم الُمراِقبين من كتابي بيان -1

 (S07.2 ا )استمارةالَمعِنيِّين الطلبة/  البلطَّ إفادات مكتوبة بخط اليد من ا -2

 ا الطلبة جلوس خطةمن  نسخة -3

 لشرح أنظمة تنفيا االمتحانات الوطنية لمنتسبي المدرسة والطلبةا المدرسة إدارة اتخاتهااإلجراءات التي  بيان -4
 

 ينوب عنه منالمدرسة أو  مدير اعتمادالرابع:  لقسما
ة نقرُّ    ااالستمارة هاه في الواردة المعلومات بصحَّ
 

   الوظيفي: المسمى  :االسم
   

  

   :التَّوقيع  :التَّاريخ
 

 الوطنية االمتحانات إدارة إلى البيانات مستوفية االستمارة إرسال يرجى االعتماد بعد
 

  :المدرسة اسم     :المدرسة رقم

    عشر الثاني    السادس
  :الفرقة  

  

S07 
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 )للّطالب( إداريةمخالفة سلوكية أو  بحث مخالفة استمارة
  

  المدرسة بيانات: األولالقسم 
 

 
 

 

 :والفرقة الطالب صف
 

 

 في القسم هاا بملء تقم ال) الوطنية االمتحانات إدارة لب  قِّ  من الواردة الرسالة في المسجلو  بها المشتبه الحالة رقمالثاني:  القسم
 (المدرسة لبّ قِ  من الحالة اكتشاف حال

 

MAL No.: MP: 
 
 

 المخالفة فيها حدثت تيال االمتحان ةالثالث: بيانات ورق القسم
 

  االمتحان: تاريخ  االمتحان: ورقة  :المادة
 
 

 المخالفة في باشتراكه المشتبه الط البالرابع:  القسم
 

 الّطالب اسم الشخصي الرقم

  

 

 الّطالب إفادة

 

 الطالب توقيع

 
 

 ينوب عنه منالمدرسة أو  مديرالخامس: اعتماد  لقسما
 

 .تم التأكد من إتمام ملء بيانات هاه االستمارة
 

  الوظيفي: المسمى   :االسم
     

   :التَّوقيع   :التَّاريخ
 
 

 الوطنية االمتحانات إدارة إلى البيانات مستوفية االستمارة إرسال يرجى االعتماد بعد

  :المدرسة اسم          :المدرسة رقم

    عشر الثاني    السادس
  :الفرقة  
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 ()للمراقبإدارية مخالفة سلوكية أو  لفةمخابحث  استمارة

 
 

 الفرقة /والصف المدرسة بيانات: األولالقسم 
 

 
 

 

 :والفرقة الطالب صف
 

 
 في القسم هاا بملء تقم ال) إدارة االمتحانات الوطنية لب  قِّ المسجل في الرسالة الواردة من و  بها المشتبه الحالة رقمالثاني:  القسم

 (المدرسة ِقّبل من الحالة اكتشاف الح
 

MAL No.: MP: 
 

 المخالفة فيها حدثت تيال االمتحان ةالثالث: بيانات ورق القسم
 

  االمتحان: تاريخ  االمتحان: ورقة  :المادة
 
 

 (مراقب من أكثر وجود حال في أخرى  استمارة ملء)الرجاء  بها المشتبه المخالفة الشاهد على المراقب بيانات الرابع: القسم
 

 المراقب هاتف الوظيفي المسمى المراقب اسم

   
 

 المراقب إفادة
 

 المراقب توقيع
 
   

 ينوب عنه منالمدرسة أو  مديرالخامس: اعتماد  لقسما
 

 .تم التأكد من إتمام ملء بيانات هاه االستمارة
 

   الوظيفي: المسمى   :االسم
  

 
  

  :التَّوقيع   :التَّاريخ
 

 الوطنية االمتحانات إدارة إلى البيانات مستوفية االستمارة إرسال يرجى االعتماد بعد

  :المدرسة اسم          :المدرسة رقم

    عشر الثاني    السادس
  :الفرقة  
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 القرابة صلةإقرار  استمارة

 2019 مارس/ إبريل
 ُتجرى فيهاطلبة في الصفوف التي  المدرسة وطالب/ منتسبيالمدرسة ملء هاه االستمارة في حال وجود صلة قرابة بين أحد  على

 االمتحانات الوطنيةا
 

  المدرسة بياناتالقسم األول: 

 

 
 اإلقرار صاحب بياناتالقسم الثاني: 

  : االسم
 

  :بالمدرسةالوظيفي  مىالمس
 

 
 الط الب بياناتالقسم الثالث: 

  :االسم  :للطَّاِلب الشخصي الرقم
 

 
 الفرقةو  الط الب صف

 

 
 
 
 

  :بينهماالقرابة  صلة
 

  التاريخ:  :اإلقرار صاحب توقيع
 

  التاريخ:  :المدرسة مدير توقيع

 
بنسخة منها في ملف االمتحانات الوطنية بالمدرسة  حتفاظاالإدارة االمتحانات الوطنية مع  إلى البيانات مستوفية االستمارة إرسال يرجى االعتماد بعد

 وذلك لمدة عام دراسي واحد فقط.
  

  :اسم المدرسة       :رقم المدرسة 

    عشر الثاني    السادس
  :الفرقة  
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  الوطنيةاالمتحانات  نتائجستفسار عن الا استمارة
 

 االوطنيةحول نتائج الطلبة في االمتحانات  االستفساراتلغرض تقديم  االستمارةهاه  ُتمأل
 

 مدرسةال بياناتالقسم األول: 

 

  المدرسة:   اسم     رقم المدرسة:
 

 

 نوع االستفسار  القسم الثاني:

 

 بيانات الطالبالقسم الثاني: 
 

ف رقم الشخصيال الط الب اسم ة الص   االمتحانورقة  الَماد 

     

     

     

     

 

 القسم الثالث: وصف الحالة
 

 

 

 

 ينوب عنه منالمدرسة أو  مدير اعتمادالقسم الرابع: 
 

ة نقرُّ    ااالستمارة هاه في الواردة المعلومات بصحَّ
 

   الوظيفي: المسمى  :االسم
 

   :التَّوقيع  :التَّاريخ
 
 بنسخة منها في ملف االمتحانات الوطنية بالمدرسة. حتفاظاالإدارة االمتحانات الوطنية مع  إلى البيانات مستوفية االستمارة إرسال يرجى االعتماد بعد

  

   مراجعة وتصحيح أوراق االمتحان   نتيجة للمادة ال توجد
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 ل م ظالت   استمارة

 

 اراالستفسا نتيجة على التظلملغرض  االستمارةهاه  ُتمأل
 

 مدرسةال بياناتالقسم األول: 

 

  المدرسة:   اسم     رقم المدرسة:
 
 

 على  ل مظالت  القسم الثاني: 
 

 

 الطالب بيانات: الثالثالقسم 
 

ف رقم الشخصيال الط الب اسم ة الص   االمتحانورقة  الَماد 

     

     

     

     

 

 القسم الثالث: وصف الحالة
 

 

 

 

 ينوب عنه منالمدرسة أو  مدير اعتمادالقسم الرابع: 
 

ة نقرُّ    ااالستمارة هاه في الواردة المعلومات بصحَّ
 

   الوظيفي: المسمى  :االسم
 

   :التَّوقيع  :التَّاريخ
 
 بنسخة منها في ملف االمتحانات الوطنية بالمدرسة. حتفاظاالإدارة االمتحانات الوطنية مع  إلى البيانات مستوفية االستمارة إرسال يرجى االعتماد بعد

   االعتبارات الخاصة             الترتيبات الخاصة      
   االستفسار على نتيجة   المخالفات السلوكية واإلدارية

S09.2 

  


