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 ة\املدترم____________________ة \خضسة الصمُل

 ,جدُت وبعد

. 2014/2013الذراس ي الثاوي من السىت الذراسيت  الفصلجرجيباث : املىضىع

وجيخهي ًىم الخمِع املىافم  2014/3/9 املىافم املسكصة الُىم الاخد لفصلُتالامخداهاث ابدأث ( 1

.  ولهرا ًسجى مً الصمالء الخلُُد ببرهامج الامخداهاث خظب الترجِب املفصل2014/3/27

أزحى ألاخر بعين الاعخباز ان حشمل الامخداهاث مادة الفصل الثاوي وجكىن مخىىعت مً خُث ألاطئلت ،  (2

كرلك مساعاة ان جكىن اطئلت الامخداهاث مخدزحت مً خُث الصعىبت  ومخىىعت مً خُث البىاء وحعطي وشها 

. مالئما للمادة التي دزطت

جتعذي اربعت ايام من يىم  مذة ال الامخداهاث حعاد مصححت بشكل دكُم للطالب في الصف وخالل (3

 .اجراء الامتحان 

  live topمىظىمت حظلُم العالماث مباشسة بعد الاهتهاء مً الخصحُذ  خُث ًخم ادخالها الى  (4

الاثىين  لُخم اصداز الشهاداث صباح ًىم  .29.3.2014 املىافم السبت   يىممساء ختى مىعد اكصاه 

31.3.2014  . 

ليتسنى له  كبل مىعذ الامتحان باسبىع ملركس املىضىع عبر البريذ الالكترووي  جسطل الامخداهاث  (5

سعليها مراجعتها واملصادكت ت مً كبل املعلم للخكٍس .   ومً بعدها حظلم للظكسجاٍز

س ًلىم  (6  بفدص مغلفاث الامخداهاث مً احل الخاكد مً عدم وحىد اي هلص معلم املىضىعبعد الخكٍس

. فيها 

الامخداهاث ججسي بشكل مسكص وخظب البرهامج املخصص لرلك وكبلها وبعدها ًكىن الدوام اعخُادًا  (6

ظخمس الدوام ختى الىاخدة والىصف . إلجاخت الفسصت للخعلم خالل الامخداهاث،  َو
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 (مسؤوليت املعلم املراكب  ):مجري وسير الامتحان 

 

وعلُه ان ًخخر كافت , أزحى ان ًخعامل كل معلم مع امخدان الغير كما ًسغب ان ًخعامل الغير مع امخداهه

. الخدابير لضمان هصاهت الامخدان

في خال وحىد طالب في مجمىعت ) ًخم جسجِب اماكً الجلىض و حسجُل الحضىز والغُاب على املغلف   (1

كرلك ٌسجل املساكب اطماء الطالب الرًً طلمىا (غير مجمىعخه ًخم ازطاله الى الصف الري ًمخدً فُه 

. والرًً لم ٌظلمىا الامخداهاث وعدد الىزاق التي جم حظلُمها 

ت او ملعلم  (2 جلع على املعلم املساكب مظؤولُت جسجِب اوزاق الامخدان التي طلمت وحظلُمها للظكسجاٍز

. املىضىع فلط 

ت بعد اغالكها ووضعها على الطاولت امام املعلم املساكب  (3  .ًخم حمع حمُع الهىاجف الخلٍى

واذا خلف الطالب  ذلك ،ًفلد خله  ) بللم حبر ازرق او اسىد فلط وغير كابل للمحيالامخدان ًكخب  (4

. (في املساحعت

مىكعت خل الامخدان ًخم على همىذج الامخدان او على وزكت خاصت جىشع على الطالب مع بداًت الامخدان  (5

. من كبل املعلم املراكبمع كتابت التاريخ 

ً ذلك واعالم كل مً معلم ومسكص املىضىع ملعالجت  (6 في خال وحىد اًت مداولت هلل او جىلُل ًخم جدٍو

. الامس

. يمىع مىعا باجا اخراج اي طالب من الصف كبل اهتهاء املىعذ املخصص لالمتحان  (7

ادة وكت الامخدان، في خاالث كهره ًطلب مً املعلم  (8 ًصادف اخُاها ان ًدخاج الطالب في صف ما الى ٍش

 .املساكب مساحعت الادازة ومسكص املىضىع كبل اجخاذ كساز بهرا الخصىص

 

امتهى للجميع التوفيق وقطف الثمار الطيبة لتعب طويل 

 "طوبى للمعطائني  الذيو يبذلوى جًوديم مو أجل أى يتقدم غرييم"

 .وكل عام وانتم اخلري كلٌ

 

باحترام 
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