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 متابعة أعمال االختباراتو استمارات تقويم



 

 

 

 

 

استمارات تقويم مرحلة التهيئة واالستعداد لفرتة ( أ)

 االختبارات

 

 

  تأمني االحتياجات والتجهيزات املطلوبة( 1)استمارة رقم. 

  جتهيز جلان اختبار الطالباتشروط ( 2)استمارة رقم. 

  تنظيم األعمال( 3)استمارة رقم. 

  تعليمات إعداد األسئلة ومناذج إجاباتها( 4)استمارة رقم. 

  تعليمات تصوير األسئلة وتظريفها وحفظها( 5)استمارة رقم. 

  ختباراتجداول اال( 6)استمارة رقم



 (1)استمارة رقم                                  

 املطلوبة تأمني االحتياجات والتجهيزات

 
 

 

 ت

 

 يف اللجنة األعمال املطلوب تنفيذها

 

 نفذ

 

 مل ينفذ

 

 أسباب عدم التنفيذ

عملي  ة الن  دب للمدرس  ة لج  د العج  ز يف حال  ة    ةمتابع   1

 .وجوده من الكوادر البشرية

   

    .أعمال الصيانة اليت حتتاجها املدرسةمتابعة  2

    .متابعة تزويد املدرسة باملياه الصحية وأجهزة تربيدها 3

    .متابعة صيانة املكيفات وجتهيزها 4

    .متابعة توفري املقاعد املرحية للطالبات يف اللجان 5

متابعة تزويد املدرسة بآالت التصوير وصيانتها وتوفري  6

 .الورق واحلرب

   

متابع  ة تزوي  د املدرس  ة ب  األدوات املكتبي  ة ال  م   ة       7

ورق تص     وير تقاس     ات  )للطالب     ات واالختب     ارات  

أوراق /ملف    ات/أظ    رل خمتلف    ة األحج    ام/خمتلف    ة

 ...(أق م ملونة /الصق/الصقة

   

متابع  ة ت  أمني س  ل دخ  لنج  ا البيان  ات م  ن احلاس      8

 .اآللل

   

لنظ  ام املتب  ا   تو ي  ا اللج  ان عل  ل الطالب  ات حج    ا      9

 (.صفول/صف واحد)باملدرسة 

   

جتهيز جلان اختبار الطالبات وفق شروط حمددة وفق  11

 (.2)املعايري الواردة يف استمارة رقم 

   

التأكد من تو يا مجيا طالبات املدرسة علل اللج ان   11

 .وقوائم األمساء

   

    طباعة قوائم أمساء الطالبات يف اللجان من نظام نور 12

جتهيز بيان باللجان وأماكنها وأعداد الطالبات لكل  13

 .صف

   

ن تو يا اللجان لرئيج ة جل ان تص وير    اتجليم صورة بي 14

 .األسئلة

   

    .املشكلة ةجتهيز مقرات اللجان التنظيمي 15



 

 (2)استمارة رقم 

 شروط جتهيز جلان اختبار الطالبات

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ يف اللجنة األعمال املطلوب تنفيذها ت

    .جودة التهوية 1

    .س مة اإلضاءة ومطابقتها للشروط الصحية 2

    .س مة التكييف وجودة األداء 3

    .نظافة اللجان ومقاعد الطالبات 4

جتهيز مقاعد الطالبات وفق العدد احملدد للجان  5

 .ومناسبة ذلك ملجاحة مقر اللجنة

   

ام اجللوس علل مقاعد الطالبات مرتبة وضا أرق 6

 .تصاعديًا

   

    .ترك مجاحة كافية بني كل مقعد وآخر 7

وضا اللوحات اإلرشادية علل مدخل مقر اللجنة  8

رق    م اللجن    ةال ج    دول االختب    ارال تعليم    ات     )

 (االختباراتال أمساء الطالبات وأرقام جلوسهن

   



 

 (3)استمارة رقم                                                          

 ال  م األعم تنظي           
 

 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ يف اللجنة األعمال املطلوب تنفيذها ت

متابع  ة إنه  اء املق  ررات الدراس  ية يف وقته  ا احمل  دد    1

 .ومراجعتها

   

 :داد ملف خاص باالختبارات حيتوخ علل إع 2

 ه  1435تقويم الطال  الصادرة عام  الئحة -

املذكرة التفجريية والقواعد التنفيذية ل ئحة  -

 ه  1435تقويم الطال  الصادرة عام 

دليل نظم وإجراءات االختبارات يف التعليم العام  -

 ه  1437الصادر عام 

عليم الثانوخ دليل تقويم املتعلم يف النظام الفصلل للت -

 1437/1438االصدار الثالث عام 

 1439االصدار األول دليل التعليم الثانوخ نظام املقررات  -

 دليل مناذج االختبارات والقبول -

  اخلطة الزمنية ملتابعة أعمال االختبارات -

   

دراسة تعليمات إعداد األسئلة ومناذج إجاباتها وفق  3

 املعايري املنظمة لذلك

   

ان تص   وير األس   ئلة ومن   اذج إجاباته   ا   حتدي   د جل     4

وتظريفها وحفظها وفق املعايري ال واردة يف اس تمارة   

 (.5)رقم 

   

دراس  ة أس  ئلة اختب  ارات الج  ابقة ل س  تفادة منه  ا     5

 .وت يف ما بها من سلبيات

   

حتدي   د مه   ام امل حظ   ات عل   ل جل   ان اختب   ارات     6

 .الطالبات

   

    .ة والتدقيقدراسة تعليمات التصحيح واملراجع 7

حتدي  د تعليم  ات املناوب  ة خ   ل ف  رتة االختب  ارات        8

والكيفي  ة ال  يت ي  تم فيه  ا تج  ليم واس  ت م أوراق       

 .اإلجابة وحفظها

   

    .حتديد تعليمات ضبط النظام وخروج الطالبات 9



    .دراسة تعليمات الرصد واستخراج النتائج 11

    .رصدهاحتديد تعليمات حفظ أوراق اإلجابة بعد  11

تو يا األعمال علل مجيا املوظفات وأخ ذ ت وقيعهن    12

 .بالعلم

   

 األعمال املطلوب تنفيذها 

 يف اللجنة

 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ

حسككإ كملاةيكك  الم رسكك  :تشككليا الانككان  الرةيسككي   13
حسككإ مككافر  لكك   ليككا ةمككم فتتايمككا  ا  تبككارا   :

 فال ليا ا نراة  لام رس  
لنةكككك   افشككككراح  فالم حمكككك   اكككك    مككككاا  -

 .ا  تبارا 

 -(التحلم فالضبط .) لنة  سير ا  تبارا  -

 (التصحيح فالمرانت   . )لنة  الت قيق -

 فا راج الةتاةج. لنة  الرص  -

 (لر ي  .) لنة  لتح مماريح األسةا  -

لنةكك  اسككت م فتسككايم  فراق كنابككا  الطالبككا   -
 .(لر ي  ...) فغيرها... 

   

ديد كيفية إعداد النماذج وامللفات املطلوبة للجان حت 14

 .املنظمة
   

تو يا العمل علل املج تخدمات وتوض يح مه ام ح ارس      15

 .املدرسة خ ل فرتة االختبارات
   

إعداد جداول االختبارات وفق املعايري الواردة يف دليل  16
 نظم واجراءات االختبارات 

   

مجي   ا الطالب   ات   إع   داد كش   ول املن   اداة بأمس   اء   17
 .املتقدمات ل ختبارات

   

ملصححات لكل مادة دراس ية  اإعداد كشف بأمساء  18
 .واملراجعات هلا

   

إعداد سجل االختبارات حبيث يتض من بيان ات تو ي ا     19
مجيا األعمال واملهام والنماذج املجتخدمة واملجؤوليات 

 .اإلداريات يف املدرسةو جلميا املعلمات

   

م أسئلة املواد ومناذج إجاباتها من املعلمات است  21
املعدات وحفظها يف خزنة داخل إدارة املدرسة إذا 

 أؤمتن عليها

   

    رصد مواد التقويم املجتمر  21

 مإمت  ام اختب  ار الطالب  ات املنتج  بات  يف م  واد التق  وي   22
 املجتمر واملواد العملية

   

     تلبالطاامتابعة جتهيز مقار جلان اختبار  23

ت  وفري امل  اء الب  ارد ص  يفًا واملش  روبات الج  اخنة ش  تاء    24
 .للطالبات أثناء االختبارات

   

    خطة مراجعة املواد 25

توفري أدوات مكتبية احتياطية لجد حاج ة الطالب ات    26
 ...أق م    آلة حاسبة    أدوات هندسة    )أثناء االختبار 

   



 
 ادةيف حالة عدم توافرها يتم إعدادها من قبل معلمات امل مهارات تطوير  االستعانة جبداول املواصفات املعدة من قبل مشروع. 

 (4)م استمارة رق

 تعليمات إعداد األسئلة ومناذج إجاباتها

    اجعة للصف الثالث ثانوختشكيل جلنة التدقيق واملر 27

تدقيق كشول بيانات الطالبات واملطبوعة من نظام  28

 نور 

   

تدقيق كشول الدرجات وأعمال الجنة للفرتتني من  29

 نظام نور

   

 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ يف اللجنة األعمال املطلوب تنفيذها ت

    .حتديد أمساء املعلمات معدات األسئلة 1

    .بأنظمة ولوائح وتعليمات االختبارات دالتقيي 2

ج وتنظيم البيانات اخلاصة برأس االهتمام بورقة األسئلة من حيث اإلخرا 3
 .الصفحة

   

    .صياغتها بلغة فصحل سليمة خالية من األخطاء اللغوية واإلم ئية 4

    .وضوحها وخلوها من اللبس والغموض 5

    .تنوعها بني األسئلة املقالية واملوضوعية 6

    .التقيد بضوابط األسئلة املقالية واملوضوعية ألنواعها املختلفة 7

املع ريفال الوج دانلال   )أن تكون شاملة جلميا جوان  ال تعلم املختلف ة    8
 (.املهارخ

   

    .أن تكون شاملة ملجتويات عليا من مجتويات اجلان  املعريف 9

    .أن تكون شاملة ألجزاء املقرر الدراسل دون االقتصار علل أجزاء سابقة 11

    .اإلجابة ال حقة علل إجابة سابقة االبتعاد عن األسئلة املركبة اليت تبين 11

    .تدرجها من الجهل إىل الصع  12

    .تناسبها ما مجتوى الطالبات ومراعاة الفروق الفردية 13

    .م ئمتها للزمن املخصص هلا 14

    .يف نهاية كل صفحة إذا كانت أكثر من ورقة( يتبا)كتابة عبارة  15

    .ترقيم أوراق األسئلة 16

    .بعد الجؤال األخري( انتهت)كتابة عبارة  17

    .طباعتها باحلاس  اآللل بشكل واضح ومنظم ومنجق 18

    .إعداد مناذج اإلجابات لألسئلة بدقة 19

تدون مجي ا اإلجاب ات احملتمل ة لك ل س ؤال بنم وذج اإلجاب ة يف حال ة          21
 .احتمال الجؤال أكثر من إجابة

   

فعلية يف مناذج اإلجابات لكل نقطة أو جزء من أخ حتديد الدرجات ال 21
 .سؤال

   

    .مناسبة الدرجة املخصصة للجؤال ما أهميته 22

    .العدل يف تو يا الدرجات بني سؤال وآخر 23

تدوين م حظة للمصححات بعدم مطالبة الطالبة بنص النموذج ويكتفل  24
 .بتعبري الطالبة الدال علل املعنل

   



 
 

 

 (5)مارة رقم است

 تعليمات تصوير األسئلة وتظريفها وحفظها
 

 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ يف اللجنة األعمال املطلوب تنفيذها ت

عمل ج دول  م ين لواض عات األس ئلة لتص وير امل واد يف        1

 .الوقت احملدد هلا

   

    .التوفيق بني جدول التصوير وجدول االختبارات 2

    .سئلة توعد التصوير قبل وقت كايفإب غ واضعات األ 3

    .تصوير األسئلة وفق أعداد الطالبات يف كل جلنة 4

    .تدبيس أوراق األسئلة إذا بلغت أكثر من ورقة 5

    .التأكد من اكتمال ووضوح أوراق األسئلة 6

    .وضا أسئلة كل جلنة يف الظرل املعد لذلك 7

    .طلوبة علل الظرلالتأكد من مجيا البيانات امل 8

    .تجليم الظرل مقفً  للمجؤولة عن االست م 9

    .توقيا املجؤولة باالست م 11

    .عدم تصوير مادتني يف آن واحد 11

    .منا دخول غري العضوات املكلفات لغرفة التصوير 12

التأكد قبل مغادرة غرفة التص وير م ن خلوه ا م ن أخ      13

ة واإلجاب    ة أو تركه    ا يف آل    ة  أوراق خاص    ة باألس    ئل

 .التصوير

   

    .ن الدرجات بلون ُمغاير علل فقرات مناذج إجابات األسئلةتدوي 25

الجرية التامة لألسئلة ومناذج إجاباتها لك ل م ن اطل ا حبك م عمل ه       26
 .عليها

   

    .است م أسئلة املواد ومناذج إجابات األسئلة 27

    .حفظ األسئلة ومناذج إجاباتها يف اخلزنة احلديدية املخصصة هلا 28



حفظ أظرل األسئلة يف اخلزانة احلديدية املعدة ل ذلك   14

 .وترتيبها وفق جدول االختبارات

   



 

 (6)استمارة رقم 

 جداول االختبارات
 

 األعمال املطلوب تنفيذها ت

 يف اللجنة

 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ

اية تامة تتمشل وضا جداول االختبارات بعن 1

 .ما أفضل األسالي  الرتبوية

   

وض     ا ج     داول  مش     اركة الطالب     ات يف 2

 .االختبارات

   

اإلع   ن ع  ن ج  داول االختب  ارات قب  ل ب  دء    3

االختبارات تدة كافيةالبوضا صور منه يف 

 .مواقا متعددة من املدرسة

   

تو ي    ا ج    داول االختب    ارات عل    ل مجي    ا    4

 .الطالبات

   

واد يف جداول االختبارات من حيث تنجيق امل 5

 .الصعوبة والجهولة

   

ال حيت    وخ اجل    دول أكث    ر م    ن م    ادتني     6

 .حتريريتني يف اليوم الواحد

   

ال ختترب الطالبات ذوات االحتياجات اخلاصة  7

 .يف أكثر من مادة حتريرية يف اليوم الواحد

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

                                                          
                                                                                          التعليم وزارة  
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 بنات -والقبول التقويم -الشؤون التعليمية  
 

 

 

 

 

 استمارات تقويم مرحلة تنفيذ االختبارات( ب)

 

 .جلنة فتح مظاريف األسئلة( 7)استمارة رقم 

 .االختباراتسري جلنة ( 8)استمارات رقم 

 .جلان اختبار الطالبات تعليمات م حظات( 9)استمارات رقم 

 .جلنة است م وتجليم أوراق إجابات الطالبات( 11)استمارات رقم 

 (.تصحيح ومراجعة أوراق اإلجابة)جلنة تقدير الدرجات ( 11)استمارات رقم 

 (.تدقيق أوراق اإلجابة)اللجنة الفنية ( 12)استمارات رقم 

 .ابةتعليمات تصحيح ومراجعة أوراق اإلج( 13)استمارات رقم 

 .تعليمات تدقيق إجابات الطالبات( 14)استمارات رقم 

 جلنة رصد الدرجات ( 15)استمارات رقم 



 (7)استمارة رقم 

 جلنة فتح مظاريف األسئلة

 

 

 .يتم تشكيل اللجنة وفق إمكانيات كل مدرسة* 

 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ يف اللجنة األعمال املطلوب تنفيذها ت

    .متابعة رئيجة اللجنة حلجن سري العمل يف اللجنة 1

ضور املبك ر يومي ًا قب ل موع د االختب ار عل ل األق ل        احل 2
بنصف ساعة الست م ملف منوذج فتح املظاريف ونج خه  

 .من جدول االختبار

   

إحضار ظ رل األس ئلة قب ل رئيج ة اللجن ة بوق ت ك ال         3
للتأكد من س مة الظ رل وع دم العب ث في ه ومطابق ة      

 .بياناته جلدول االختبار

   

توج  حمضر ( دقائق 11)تبار ب  فتح األظرل قبل االخ 4
 .وتراعاة اكتمال أعضاء اللجنة

   

تو ي  ا أظ  رل األس  ئلة عل  ل ملف  ات اللج  ان املخصص  ة        5
 .لألسئلة حج  عدد طلبات كل جلنة

   

إب غ قائدة املدرسة يف حالة الشك أو وجود عبث بظرول  6
 .األسئلة أو عدم مطابقته جلدول االختبار

   

كمال مجي   ا بيان   ات حماض   ر ف   تح التأك   د م   ن اس   ت 7
 .املظاريف

   

تج  ليم ملف  ات اللج  ان املخصص  ة لألس  ئلة يومي  ًا للجن  ة     8
 .است م وتجليم أوراق إجابة الطالبات

   

است م ملفات اللج ان املخصص ة لألس ئلة وأوراق إجاب ة      9
الطالبات يومياً بعد انتهاء فرتات االختبار من جلنة است م 

 .ة الطالباتوتجليم أوراق إجاب

   

    .إع ن بدء االختبار 11

است م أظرل اإلجابة املنتهي ة م ن رئيج ة اللجن ة الفني ة       11
 .حلفظها حج  التعليمات املتبعة

   



 (8)استمارة رقم 

 سري االختبارات نةجل
 

 أسباب عدم التنفيذ ينفذ مل نفذ يف اللجنة األعمال املطلوب تنفيذها ت

متابعة رئيجة اللجنة حلج ن س ري العم ل يف مجي ا جل ان ال دور        1

 .حج  التو يا

   

إعداد جداول امل حظة اليومل وفق التعليمات املنظمة من أهمها  2

أو . عدم وضا م حظات ذات صلة قرابة بأخ طالب ة يف اللجن ة  

 .معلمات املواد

   

    (.9)حظات اللجان تو يا التعليمات علل م  3

مجاعدة الطالبات علل التعرل عل ل جل انهن وأرق ام اجلل وس      4

 .بوقت كال يف اليوم األول من االختبارات

   

متابعة حضور املعلمات والتوقيا علل جدول امل حظة وتوجههن  5

 .اللجان بوقت كال

   

    .لجان االختباراملتابعة اليومية النضباط دخول الطالبات لفناء املدرسة وال 6

التأك  د م  ن وج  ود مجي  ا امل حظ  ات يف جل  انهن قب  ل دخ  ول    7

 .الطالبات حج  النموذج املعتمد للم حظة يوميًا

   

التأكد من حضور مجيا الطالبات م ا ب دء االختب ار ومتابع ة      8

 .حضور املتأخرات وفق الزمن احملدد لذلك

   

ل هاتفيًا عل ل أولي اء   حصر الطالبات الغائبات والقيام باالتصا 9

األم ور وت  دوين أمس  اءهن بع  د التأك  د م  ن غي  ابهن نهائي  ًا يف  

 .النموذج املعد لذلك

   

التجول بني اللجان للتأكد م ن س  مة ووض وح أوراق األس ئلة      11

 .وعدم وجود نقص فيها

   

    .التجول بني اللجان للتأكد من انتظام سري العمل بلجان اختبار الطالبات 11

حص ر ح االت الغ ا واحل االت املرض ية واحل االت الطارئ  ة إن        12

 .وجدت ما اتباع التعليمات ال  مة حياهلا

   

التجول بني اللج ان للتأك د م ن س  مة الطالب ات أثن اء تأدي ة         13

 .االختبار وعدم ترك الطالبة املريضة

   

ودخ ول اللج ان م ن غ ري أعض اء      عدم الجماح ألخ موظفة ب التجول   14

 .جنةالل

   

انتهني من تأدية االختبار يف التأكد من عدم بقاء الطالبات ال تل  15

 .األدوار

   

    .التأكد من استكمال بيانات مناذج االست م والتجليم 16

    .إعداد تقرير يتضمن امل حظات واملقرتحات 17

 .يتم تشكيل اللجنة وفق إمكانيات كل مدرسة* 



 (9)استمارة رقم 

 مات م حظات جلان اختبار الطالباتتعلي
 

 

 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ يف اللجنة األعمال املطلوب تنفيذها ت

    .من بداية االختبار( نصف ساعة)التواجد يف املدرسة قبل  1

وعدم الجماح للطالبات بالوقول ( ربا ساعة)التوجه للجان قبل  2
 .يف املمرات

   

لة وأوراق اإلجابة من جلنة است م وتجليم است م ملفات األسئ 3
أوراق اإلجابة وفق مناذج معدة لذلك ما جتمي ا وإع ادة أوراق   

 .األسئلة واإلجابات الزائدة إن وجدت

   

إلزام الطالبات يف املكان املخصص هل ن حج   االس م ورق م      4
 .اجللوس

   

    .تو يا األسئلة علل الطالبات عند إع ن بدء االختبار 5

التأكد من كتابة الطالبة المسها ورق م جلوس ها عل ل ورق ة      6
 .اإلجابة

   

التأك  د م  ن اس  ت م مجي  ا الطالب  ات أس  ئلة امل  ادة كامل  ة        7
 .وبشكل واضح

   

التأكيد علل الطالبات بعدم تدوين أكثر من إجابة للج ؤال   8
 .الواحد

   

من التأكيد علل إعطاء الطالبة ذات االحتياجات اخلاصة الز 9
 .املناس  حلالتها لإلجابة علل األسئلة

   

االلتزام باللجان املكلفة فيها أكثر م ن م حظ ة أن تك ون     11
إحداها يف أول اللجنة واألخرى يف آخرهاال وعدم الوقول علل 

 .الباب من اخلارج

   

عدم التبديل باللجان أو دخول جلنة غري مكلفة بامل حظة فيها  11
 . إال توافقة القائدة

   

التصرل ما الطالبة اليت حتاول الغ ا أو ال يت تك رر الغ ا      12
 .وفق تعليمات االختبارات

   

است م ملفات اللجان املخصصة لوضا أوراق إجابات الطالبات  13
ما منوذج است م أوراق اإلجابات عند منتصف الزمن املخصص 

 .للمادة من جلنة مشرفات األدوار

   

بات الطالب ات والتأك د م ن توقي ا الطالب ة      است م أوراق إجا 14
بالتج  ليم و م  ن االنته  اء وع  دم تركه  ا عل  ل املقاع  د بع   د        

 .است مها

   

ترتي  أوراق إجابات الطالبات املجتلمة حج  أرقام اجلل وس   15
 .ما تدوين أمساءهن وتوقيعاتهن علل الكشف نفجه

   

ملخصص ة  تج ليم جلن ة اس ت م أوراق اإلجاب ة ملف ات اللج ان ا       16
 13)لوضا إجابات الطالبات مكتملة الشروط املذكورة برقم 

 (14و 

   

    .التأكد من استكمال بيانات مناذج االست م والتجليم 17



 (11)استمارة رقم 

 جلنة است م وتجليم أوراق إجابات الطالبات
 

 

 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ يف اللجنة األعمال املطلوب تنفيذها ت

    .متابعة رئيجة اللجنة حلجن سري العمل يف اللجنة 1

إع  داد ملف  ات الس  ت م وتج  ليم األس  ئلة وأوراق     2

 .اإلجابة لكل جلنة حج  النماذج املجتلمة

   

است م ملفات اللجان املخصصة لألس ئلة وأوراق   3

إجاب  ة الطالب  ات يومي  ًا م  ن جلن  ة ف  تح مظ  اريف   

 .األسئلة

   

ان املخصص    ة لألس     ئلة  تج    ليم ملف    ات اللج        4

وفق منوذج ( دقائق 5)للم حظات قبل االختبار ب  

 .تجليم معد لذلك

   

تجليم امل حظات ملفات اللجان املخصصة ألوراق  5

اإلجاب   ة م   ا من   وذج اس   ت م أوراق اإلجاب   ة م   ن  

 .الطالبات عند منتصف الزمن املخصص للمادة

   

حظ ات  است م أوراق اإلجابة بالعد مرتبة من م  6

 .اللجان وفق النموذج الجابق املعد لذلك

   

جتميا أوراق إجابة املادة الواحدة لكل صف علل  7

ح  دة يف الظ  رل املخص  ص بع  د جتهي  ز بيانات  ه    

 .مجبقًا ما كشف الرصد واإلجابة النموذجية

   

تجليم رئيجة اللجن ة أظ رل امل واد لرئيج ة جلن ة       8

 .تقدير الدرجات

   

ف  ات اللج ان املخصص  ة لألس  ئلة  إع ادة تج  ليم مل  9

وأوراق إجابة الطالب ات يومي ًا بع د انته اء ف رتات      

 .االختبار للجنة فتح مظاريف األسئلة

   

التأكد م ن اس تكمال بيان ات من اذج االس ت م       11

 .والتجليم

   

    .إعداد تقرير يتضمن امل حظات واملقرتحات 11

 .يتم تشكيل اللجنة وفق إمكانية كل مدرسة* 



 (11)استمارة رقم 

 "اإلجابة وراقأتصحيح ومراجعة "جلنة تقدير الدرجات 
 

 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ يف اللجنة األعمال املطلوب تنفيذها ت

ري العم ل يف  س  متابعة رئيجة اللجنة حلجن  1

 .اللجنة

   

اس  ت م أظ  رل امل   واد م  ن جلن  ة اس   ت م      2

مع   د وتج  ليم أوراق اإلجاب   ة وف   ق من   وذج  

 .لذلك

   

تو ي  ا تعليم  ات التص  حيح واملراجع  ة عل  ل   3

 .جلان املصححات واملراجعات

   

دة علل مجيا اتو يا مهام تصحيح أسئلة امل 4

 .األعضاء ما حتديد املراجعات

   

رص   د ال   درجات يف نظ   ام ن   ور  وطباع   ة    5

 كشف بذلك

   

حفظ أوراق اإلجابة يف املك ان املخص ص    6

نته  اء م  ن التص  حيح للحف  ظ عن  د ع  دم اال

 .واملراجعة

   

مراجعة رصد درجات كل مادة بعد ترتيبها  7

 .حج  أرقام اجللوس

   

تجليم أوراق اإلجابة املنتهية مرتبة ما صورة  8

اإلجابة النموذجية وكشف الرص د للجن ة   

 الفنية ملراجعتها 

   

التأك   د م   ن اس   تكمال بيان   ات من   اذج    9

 .االست م والتجليم

   

داد تقري      ر يتض      من امل حظ      ات   إع       11

 .واملقرتحات

   

 .يتم تشكيل اللجنة وفق إمكانيات كل مدرسة* 



 (12)استمارة رقم 

 "تدقيق أوراق اإلجابة"اللجنة الفنية 
 

 

 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ يف اللجنة األعمال املطلوب تنفيذها ت

متابع  ة رئيج  ة اللجن  ة حلج  ن س  ري العم  ل يف    1

 .اللجنة

   

ع   دم الج   ماح ألخ ش   خص بال   دخول لقاع   ة   2

اللجنة وحتقيق سرية النتائج وعدم اط  ع أخ  

 .شخص علل نتيجة أخ طالبة مهما كان

   

    .تو يا تعليمات التدقيق علل أعضاء اللجنة 3

است م أظرل اإلجاب ة املنتهي ة التص حيح م ا      4

ص  ورة اإلجاب  ة النموذجي  ة وكش  ف الرص  د    

 ملراجعتها

   

ج  ليم كش  ول الرص  د املنتهي  ة مواده  ا م  ن ت 5

 .املراجعة الفنية للجنة الرصد

   

است م م ن جلن ة الرص د كش ول ال درجات       6

األولي  ة املج  تخرجة م  ن احلاس    لت   دقيقها     

 ومطابقتها 

   

تجليم كشول الرصد بعد تدقيقها والتأكد  7

 .من مجيا امل حظات لرئيجة جلنة الرصد

   

املنتهية لرئيجة جلنة فتح  تجليم أظرل اإلجابة 8

حلفظه ا  ( مج اعد املدرس ة  )مظاريف األسئلة 

 .حج  التعليمات املتبعة

   

التأكد من استكمال بيانات مناذج االست م  9

 .والتجليم

   

    .إعداد تقرير يتضمن امل حظات واملقرتحات 11

 .يتم تشكيل اللجنة وفق إمكانيات كل مدرسة* 



 (13)استمارة رقم 

 عليمات تصحيح ومراجعة أوراق اإلجابةت
 

 

 األعمال املطلوب تنفيذها ت

 يف اللجنة
 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ

االلت  زام بابت  داء عملي  ة التص  حيح واملراجع  ة يومي  ًا داخ  ل       1

 .املدرسة بعد انتهاء الفرتة الثانية من االختبار

   

وق ا اللجن ة   االلتزام يف تنفيذ أعمال التصحيح واملراجع ة ت  2

 .احملدد

   

    .عدم خروج أوراق اإلجابة من املدرسة بأخ حال من األحوال 3

عدم ترك أوراق اإلجابة املص ححة وغ ري املص ححة بتات ًا يف      4

 .مقر التصحيح من قبل جلنة املادة

   

تصحيح األسئلة مجاعيًا بني املصححات ما أمكن بالنجبة  5

 .ملواد التخصص

   

ص   ححات واملراجع   ات عل   ل اإلجاب   ة النموذجي   ة  اط    ع امل 6

 .وتعرفهن علل الدرجة املخصصة لكل سؤال

   

يف حالة )تعيني معلمة املادة ملراجعة املواد اليت تقوم بتدريجها  7

 ( .التصحيح اجلماعل

   

    .دراسة منوذج اإلجابة دراسة جيدة قبل البدء بالتصحيح 8

كما ه ل عل ل أن   ( 1/1.4/3.2/4)مراعاة تثبيت الكجور  9

 .تجتخدم الكجور االعتيادية وليجت العشرية

   

استخدام القل م األر ر يف التص حيح األخض ر يف أملراجع ة       11

 واألسود يف التدقيق 

   

القراءة املبدئية إلجابة الطالبة والرتكيز عليها ول يس عل ل    11

 .اخللفية الجابقة ملجتواها العلمل

   

اء الطالبة الدرجة اليت تجتحقها بصرل توخل الدقة يف إعط 12

 .النظر عن الع قات اخلاصة وامليول

   

مراعاة العدالة وعدم اخت ل التق دير يف ك ل م رة أو ب ني      13

 .أوراق اإلجابة األوىل واألخرية

   

عدم االلتزام احلريف تا جاء يف منوذج اإلجابة ب ل يكتف ل    14

 .بتعبري التلميذة الدال علل املطلوب

   

عدم حماسبة التلميذة علل اخلطأ أكثر م ن م رةال وحج م     15

درجة اجلزئية اليت أخطأت فيها ما احتج اب بقي ة درج ات    

 .اإلجابة

   

 



 

 األعمال املطلوب تنفيذها ت

 يف اللجنة
 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ

تثبيت متوسط الدرجة املجتحقة يف حالة تدوين الطالبة  16

االختي ار  /الضبط)ال الواحد ما عدا عدة إجابات للجؤ

اإلجاب  ة ال  يت ل  يس هل  ا    /كتاب  ة األع  داد /م  ن متع  دد 

 (أو  وضا ع مة : احتماالت مثل

   

معاجل  ة اخلط  أ يف حال  ة اكتش  افه يف من  وذج األس  ئلة     17

 :باختاذ اإلجراءات التالية بإشرال مديرة املدرسة

ة إذا كان اخلطأ يف األسئلة ال يجب  لبجا يف إجاب -

 .الطالبة ومل يؤثر علل درجاتها يتم التصحيح

إذا ك ان اخلط  أ ي  ؤثر عل  ل إجاب  ة الطالب  ة حت  ذل   -

درجة الجؤال وت و ع عل ل ب اقل األس ئلة ويع اد تص حيح       

 .مجيا أوراق اإلجابة حج  التو يا اجلديد

   

معاجل  ة اخلط  أ يف حال  ة اكتش  افه يف من  وذج اإلجاب  ة     18

 :ال قائدة املدرسةباختاذ اإلجراءات التالية بإشر

إذا كان اخلطأ ناجتًا عن عدم دقة واضعة االختبار  -

يتم تصحيح منوذج اإلجابة وتصحيح إجاب ات الطالب ات   

 .بناء عليه

إذا كان اخلطأ ناجتاً عن مفاهيم علمية خاطئة لدى  -

املعلمة ونقلتها للطالبات وثبت ذلك باألدلة يتم تص حيح  

جاب ة بص رل النظ ر ع ن     أوراق اإلجابة طبقًا لنموذج اإل

صحته وعند وجود إجابة صحيحة لدى بعض الطالب ات   

تقبل إجابة الطالبة وتعطل الدرجة املخصصة للجؤال أو 

 .الفقرة

   

يراعل حذل درجة األسئلة الناقصة وتو يعها علل باقل  19

األس   ئلة عن    د ح   دور نق    ص يف أوراق أس   ئلة بع    ض    

 .الطالبات

   

يف حال ة إدراج ه يف أس ئلة     يراعل ح ذل درج ة الج ؤال    21

اختب  ار فص  ل دراس  ل وه  و ع  ن موض  وع مق  رر لفص  ل    

 .دراسل آخر وتو يعه علل باقل األسئلة

   

يراعل إعادة تو يا الدرجات يف حالة وجود نقص لفقرة  21

 .معينة أو احتمال إجابة أخرى مل ترد يف منوذج اإلجابة

   

 يراع  ل ح  ذل درج  ات الج  ؤال يف حال  ة قي  ام إح  دى        22

وهذا )املعلمات حبذل بعض موضوعات املقرر الدراسل 

 .وتو يعها علل باقل األسئلة( خمالف للتعليمات

   



 

 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ األعمال املطلوب تنفيذهايف اللجنة ت

إعطاء الدرجة كاملة للطالبة إذا أغفلت ذكر القانون وحلت الجؤال  23

م  ا ذك  ر  )عب  ارة يف الج  ؤال بش  كل ص  حيح إال يف حال  ة إض  افة  

وأيضًا يتم حصوهلا علل درجة القانون إذا كتبته ص حيحًا  (القانون

 .دون حل املطلوب

   

ع  دم احتج  اب الدرج  ة لإلجاب  ة يف حال  ة م  ا ب  ين عل  ل خط  أ فه  و       24

 (كاإلعراب يف مادة القواعد)خطأ

   

يف ( ص فر )وتفقيطه كتابت ا  ( مرتوك)تدوين للجؤال املرتوك عبارة  25

 .ورقة إجابة الطالبة ويف املرايا ما األمساء والتوقيعات

   

مراعاة كتابة الدرجات جبان  اإلجابة اجلزئي ة منه ا داخ ل دوائ ر      26

والكلي  ة ببج  ط ومق  ام داخ  ل مرب  ا م  ا تفقيطه  ا وأمس  اء وتوقي  ا    

 .املصححة واملراجعة عليها

   

ا أمساء وتوقيا نقلها إىل اجلدول املوجود أعلل ورقة اإلجابة وجبانبه 27

 .املصححة واملراجعة عليها

   

تأكد املراجعات م ن التص حيح العلم ل جلمي ا اإلجاب ات ومناس بة        28

 .الدرجات املجتحقة وعدم ترك إجابة بدون تصحيح

   

تأكد املراجعات من نقل درجة كل سؤال إىل اجلدول ثم التأكد  29

 .من مجعها ومطابقتها

   

االحتياج للتغيري بالزيادة أو النقصان وتدوين  شط  درجة الجؤال عند 31

الدرجة املعدلة رقمًا وكتاب ة أس فل أو أعل ل الدرج ة املش طوبة م ا       

 .استكمال التعديل باملرايا

   

املناقشة املوضوعية عند وجود اخت ل يف تقدير درجات معينة أثناء  31

 التصحيح واملراجعة للتوصيل إىل حل مقنا للجميا وعدم انعك اس 

 .ذلك سلبًا علل تقدير درجات الطالبات

   

التأكد من صحة تقدير الدرجات وموا نتها تجتوى واحد يف مجيا  32

 .أوراق إجابة املادة الواحدة

   

اخت  اذ اإلج  راءات الج  ليمة يف حال  ة وج  ود خط  أ ش  ائا يف إجاب  ة         33

 الطالبات بعد التأكد من صيغ الجؤال ودقته وصحة منوذج اإلجابة

   

... روجعت ومل تقبل الزيادة أو روجعت و يدت )مراعاة كتابة عبارة  34

 .يف أوراق اإلجابة اليت متت مراجعتها نهائيًا( درجة

   

تجليم أظرل املواد عند عدم االنتهاء من التصحيح واملراجعة لإلدارية  35

 .املناوبة وفق منوذج معد لذلك

   

بع  د االنته  اء م  ن تص  حيحها   تج  ليم أوراق اإلجاب  ة مرتب  ة تجلج  لياً  36

 .ومراجعتها والتوقيا بالتجليم وفق منوذج معد لذلك

   



 (14)استمارة رقم 

 تدقيق اجابات الطالباتتعليمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األعمال املطلوب تنفيذها ت

 يف اللجنة
 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ

االلت  زام يف تنفي  ذ أعم  ال الت  دقيق توق  ا اللجن  ة     1

 .احملدد

   

مراجع   ة مجي   ا فق   رات الج   ؤال والتأك   د م   ن      2

 .تصحيحها وحصول الفقرة علل الدرجة املخصصة

   

مراجعة درجات مجيا فقرات الجؤال والتأكد من  3

 .صحة نقل الدرجة إىل املرايا

   

    .مراجعة مجا درجات مجيا األسئلة من املرايا 4

ي   تم التع   ديل م   ا معلم   ة امل   ادة يف حال   ة وج   ود       5

علمية أو درجة غري واضحة بتدوينه وفق م حظات 

من  وذج مع  د ل  ذلك ث  م مطابقت  ه م  ا كش  ف امل  ادة  

 .املجتخرج من احلاس  اآللل

   



 (15)استمارة رقم                                         

 جلنة رصد الدرجات 
 

 

 تنفيذأسباب عدم ال مل ينفذ نفذ يف اللجنة األعمال املطلوب تنفيذها ت

    .متابعة رئيجة اللجنة حلجن سري العمل يف اللجنة 1

    .االلتزام يف تنفيذ أعمال الرصد توقا اللجنة احملدد 2

عدم الجماح ألخ شخص بالدخول لقاعة الرصد وحتقيق  3

سرية النتائج وعدم اط ع أخ شخص علل نتيجة أخ طالبة 

 .مهما كان

   

الج نة للفص لني م ن واق ا     ترصد املعلم ة  درج ات أعم ال     4

 .الدرجات املرصودة يف سجل معلمة املادة

   

ترصد الدرجات من أوراق إجابة الطالبات وتكت  امسها  5

 .صرحيًا ما التوقيا وخيتم من قبل مديرة املدرسة

   

يط  ابق ال  درجات املرص  ودة باحلاس    اآلل  ل م  ا الدرج  ة   6

ادة عل ل  املرصودة بورقة اإلجابة ويوقا علل ذلك لكل م  

 .حده

   

    .يجح  من احلاس  اآللل كشفًا ويجتخدم كمجودة 7

تجليم اللجنة الفنية كشول الدرجات األولية املجتخرجة  8

 من احلاس  لتدقيقها ومطابقتها ما أوراق الطالبات

   

است م كشول الرصد بع د ت دقيقها م ن اللجن ة الفني ة       9

 املذكور والتأكد من مجيا امل حظات وفق النموذج

   

 مراجعة مجيا املواد اليت مت رصدها تطابقة الكشول 11

املطبوع   ة بع   د الرص   د م   ا األص   ل ال   ذخ مت تدقيق   ه      

ومراجعت  ه م  ن قب  ل اللجن  ة الفني  ة والتوقي  ا عل  ل ص  حة    

 .الرصد من قبل العضوة املجؤولة باللجنة

   

إج  راء املراجع  ة النهائي  ة جلمي  ا الطالب  ات املج  تحقات       11

 .ة والتأكد من ذلكاملراجع

   

التأكد من رصد املواد اليت طبقت عليها قواعد املراجعة  12

النهائي  ة والتوقي  ا عل  ل ص  حة الرص  د م  ن قب  ل العض  وة    

 .املجؤولة باللجنة

   



 
 

 

 

  
 .يتم تشكيل اللجنة وفق إمكانيات كل مدرسة* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األعمال املطلوب تنفيذها ت

 يف اللجنة
 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ

 التأكد من حفظ كشوفات الرصد واملطابق ة يف  13

 .ملفات خاصة لكل صف علل حدة

   

التأك  د م  ن اس  تكمال بيان  ات من  اذج االس  ت م      14

 .والتجليم

   

    .إعداد تقرير يتضمن امل حظات واملقرتحات 15



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

                                                          
                                                                                          التعليم وزارة          

                                                                                                        التعليم بمحافظة األفالجإدارة 
  بنات - والقبول التقويم  –الشؤون التعليمية  

 
 

استمارات تقويم مرحلة ما بعد انتهاء ( ج)

 االختبارات

 

 

 .استخراج النتيجة النهائية للدور األول( 16)استمارة رقم 

 .استخراج نتيجة الطالبات الناجحات( 17)استمارة رقم 

 .استخراج نتيجة الطالبات املكم ت( 18)استمارة رقم 

    .النتيجةأعمال الدور الثانل واستخراج ( 19)استمارة رقم 

 .استخراج نتيجة الطالبات الراسبات( 21)استمارة رقم 



 

 

 (16)استمارة رقم 

 استخراج النتيجة النهائية للدور األول
 

 األعمال املطلوب تنفيذها ت

 يف اللجنة
 أسباب عدم التنفيذ ينفذمل  نفذ

    .استخراج النتيجة األولية من نظام نور 1

التأكد من تطبيق قواعد املراجعة النهائية   * 2
 :جلميا الطالبات املجتحقات للمراجعة النهائية

 :ما التأكد أنه
مل تطبق قواعد املراجعة النهائية علل الطالبة * 

وكت   عل ل ورقته ا    ( ص فر )اليت حصلت علل 
 .عت ومل تقبل الزيادةروج

مل تطبق قواعد املراجعة النهائية علل الطالبة * 
 .اليت كت  علل ورقتها غا

ة النهائية علل الطالبة مل تطبق قواعد املراجع* 
 .عن االختبار الغائبة

   

التأك  د م  ن حتقي  ق النهاي  ة الص  غرى للنج  اح     3
 .جلميا الطالبات الناجحات

   

املنتج بات عل ل    التأكد من حص ول الطالب ات   4
 .النهاية الصغرى لكل مادة كشرط للنجاح

   

التأكد من رص د درج ات امل واد ال يت روجع ت       5
 .نهائيًا يف احلاس  اآللل

   

التأكد من مطابقة ع دد الطالب ات يف بيان ات     6
 .الناجحات واملكم ت لعدد طالبات املدرسة

   

    استخراج النتيجة النهائية للطالبات الناجحات  7

استخراج النتيجة النهائية للطالبات املكم ت  8
للمرحل   ة الثانوي   ة النظ   ام الفص   لل ال الفص   ل  

 الدراسل الثانل املرحلة الثانوية واملتوسطة 

   

    .طباعة مجودة النتائج جلميا الطالبات 9

التأكد من استيفاء البيانات املطلوبة باحلاس   11
 املراجعة  –دة الراص – القائدةاآللل مثل توقيا 

   

اخلاصة  التأكد من تطبيق الئحة تقويم الطال  11
مقب  ول ع  ن اختب  ار  بالطالب  ات املتغيب  ات بع   ذر

الدور األول املتضمن التقدم ل ختبار يف موعد 
 ال يتجاو  أسبوعًا من تاريا نهاية االختبار 

   

إع   داد إحص   ائيات نت   ائج نتيج   ة ال   دور األول   12
 .جلميا الصفول

   



 (17)استمارة رقم 

 استخراج نتيجة الطالبات الناجحات

 

 

 األعمال املطلوب تنفيذها ت

 يف اللجنة
 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ

طباع      ة كش      ول أمس      اء الطالب      ات   1

 .الناجحات

   

    .طباعة شهادات الطالبات الناجحات 2

    .التوقيا علل الشهادات ك  حج  عمله 3

ع ن نتيج   ة الطالب   ات   طباع   ة بي   ان ب   إ   4

 .الناجحات

   

طباع     ة كش     ول اس     ت م الطالب     ات     5

 .الناجحات لصور شهادتهن

   

    .توقيا الطالبات علل است م صورة النتيجة 6

طباعة شهادات تفوق للطالبات احلاص ت  7

 (.ممتا )علل مراكز متقدمة 

   

حفظ الشهادات بع د اعتماده ا يف ملف ات     8

 .الطالبات

   



 (18)استمارة رقم 

 استخراج نتيجة الطالبات املكم ت

 

 

 األعمال املطلوب تنفيذها ت

 يف اللجنة
 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ

التأك  د م  ن امل  واد ال  يت أكمل  ت به  ا الطالب  ة     1

حج  املجتوى للمرحلة الثانوية النظام الفصلل 

ال والفصل الدراس ل الث انل للمرحل ة املتوس طة     

 (كامل املقرر –ثانل  –فصل أول )

   

. طباع  ة كش  ف أمس  اء الطالب  ات املكم   ت    2
ومواد اإلكمال للمرحلة الثانوية النظام الفصلل 

 ال والفصل الدراسل الثانل للمرحلة املتوسطة

   

التأك    د م    ن اكتم    ال البيان    ات اخلاص    ة      3

 .بإشعارات اإلكمال

   

واملتعثرات يف النظام  طباعة إشعارات املكم ت 4

 .من نجختني لفصللا

   

للطالب  ات  والتعث  ر ت  دقيق إش  عارات اإلكم  ال  5

النتيج  ة للتأك  د م  ن    س  جلومطابقته  ا عل  ل  

س      متها وأنه     ا وفق     ًا مل     ا ورد يف ال ئح     ة  

 والتعليمات املنظمة هلا 

   

التأكد من اكتمال التوقيعات علل اإلشعارات  7

من قبل املوظفات املكلفات بإعدادها من قب ل  

 .املدرسة قائدةا من قبل اعتماده

   

تجليم أصل اإلشعار للطالبة املنتظمة واملنتجبة  8

والص   ورة يف ملفه   ا م   ا توقيعه   ا عل   ل ص   ورة   

 .اإلشعار وفق كشف است م لألصل والصورة

   

    .تجليم كل طالبة جدوهلا ما اإلشعار 9

 

    .طباعة كشول أمساء الغائبات عن االختبار 11

 

    .ات نتائج الطالبات الغائباتطباعة إشعار 11

 



 (19)استمارة رقم 

 أعمال الدور الثانل واستخراج النتيجة

 

 

 

 

 

 األعمال املطلوب تنفيذها ت

 يف اللجنة
 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ

إع  داد خط  ة اختب  ار وج  دول ال  دور الث  انل للمرحل  ة الثانوي  ة   1

لدراسل ال والفصل ا( متعثرات  –مكم ت )النظام الفصلل 

 .الثانل للمرحلة املتوسطة

   

    التأكد من رصد درجات املواد اليت روجعت نهائيًا  2

لكل مادة ويف واملتعثرات طباعة أمساء الطالبات املكم ت  3
كل مقرر دراسل لتنظيم األسئلة املطلوبة وجلان اختبار الدور 

 .الثانل

   

    .يفاست م مجيا أسئلة الدور الثانل حج  التكل 4

    استخراج النتيجة األولية  5

التأك  د م   ن تطبي   ق قواع  د املراجع   ة النهائي   ة جلمي   ا    - 6
 :الطالبات املجتحقات للمراجعة النهائية ما التأكد أنه

مل تطبق قواعد املراجعة النهائية علل الطالبة اليت حصلت  -
 .وكت  علل ورقتها روجعت ومل تقبل الزيادة( صفر)علل 

قواعد املراجعة النهائية علل الطالبة اليت كت   مل تطبق -
 .علل ورقتها غا

مل تطبق قواعد املراجعة النهائية علل الطالبة اليت غابت  -
 .عن االختبار

   

التأكد من حتقيق النهاية الصغرى للنجاح جلميا الطالبات  7
 .الناجحات

   

التأك  د م  ن حص  ول الطالب  ات املنتج  بات انتج  ابا كلي  ًا أو   8
علل النهاية الصغرى لكل م ادة كش رط    (متوسط ) جزئيًا

 .للنجاح

   

التأك  د م  ن مطابق  ة ع  دد الطالب  ات يف بيان  ات الناجح  ات     11
 .واملكم ت لعدد طالبات املدرسة

   

املرحل   ة ) اس   تخراج النتيج   ة النهائي   ة للطالب   ات الراس   بات   11

 .( املتوسطة واالبتدائية 

   

    .طباعة مجودة النتائج جلميا الطالبات 12

( الراس  بات –الناجح  ات )طباع ة مبيض  ة النت  ائج لك  ل م  ن   13
 .للنظام الفصلل واملقررات ونهاية العام للمرحلة املتوسطة 

   

التأكد من استيفاء البيانات املطلوبة يف نظام نور مثل توقيا  14
 .املراجعة –الراصدة  –القائدة 

   

طال   اخلاص ة   التأكد من تطبيق ما ورد يف الئح ة تق ويم ال   15
بالطالب  ات املتغيب  ات بع  ذر مقب  ول ع  ن اختب  ار ال  دور الث  انل  
املتض  من التق  دم ل ختب  ار يف موع  د ال يتج  او  األس  بوعني     

 .األولني من بداية الفصل الدراسل األول

   

    .إعداد إحصائيات نتائج الدورين جلميا الصفول 16



 

  21استمارة رقم 

 استخراج نتيجة الطالبات الراسبات                                                       

 

 

 األعمال املطلوب تنفيذها ت

 يف اللجنة
 أسباب عدم التنفيذ مل ينفذ نفذ

طباعة بيان بأمساء الطالبات الراسبات للمرحلة  1

 .املتوسطة 

   

تدوين عدد الجنوات ال يت أمض تها الراس بة يف     2

 ..ية يف للمرحلة املتوسطة سنتها الدراسية احلال

   

التأك    د م    ن اكتم    ال البيان    ات اخلاص    ة      3

 .بإشعارات الرسوب

   

طباعة إش عارات الطالب ات الراس بات للمرحل ة      4

م  ن نج  ختني . نهاي  ة الع  ام الدراس  ل املتوس  طة 

 .والتوقيا عليها

   

 :التأكد من احلاالت التالية 5

 يف حال  ة رس  وب الطالب  ة يف اختب  ار ال  دور    -

الثانل أو البديل عنه ال يجلم هلا إش عار رس وب   

بل يوضح ذلك يف صورة إشعارها املوج ودة ت ا   

يفيد بأنها باقية لإلعادة مرة ثانية أو أنها حمولة 

إىل من    ا ل بن    اء عل    ل ق    رار جلن    ة التوج    ه      

 ..واإلرشادات للمرحلة املتوسطة 

   

وض    ا إش    عارات الطالب    ات الراس    بات بع    د    6

فات الطالبات للمرحلة املتوسطة اعتمادها يف مل

.. 

   

 

 

 

 

 

 

 


