
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف جدول التطبيقات الشامل و التعليمات الخاصّة بالتقديم

موقع المناهج ⇦  ⇦ مرحلة ثانوية ⇦ االمتحانات ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب مرحلة ثانوية

روابط مواد مرحلة ثانوية على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب مرحلة ثانوية والمادة االمتحانات في الفصل األول

جدول التطبيقات الشامل للمرحلة الثانوية 1
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على أن 2022-1-3وحتى 2021-12-27يعقد التطبيق الشامل في جميع المقررات المدرجة أدناه في الفترة من تاريخ 
.(دقيقة 120)تكون مدة التطبيق 

9:45من الساعة  )، و تعقد الفترة الثانية (9:30-7:30من الساعة  )فترات الفترة األولى 3يعقد التطبيق الشامل في 
(.12:002:00من الساعة  )و  تعقد الفترة الثالثة ( 11:45

سم الرسائل لطالب يتم إدراج التطبيق من خالل البوابة التعليمية قسم االنشطة والتطبيقات وفي االعادة يدرج التطبيق في ق
اإلعادة فقط

دعم واستخدام في حالة عدم توفر شبكة االنترنت أو األجهزة االلكترونية لديك، يمكنك التوجه إلى المدرسة والحصول على ال
.األجهزة المتوفرة في المدرسة لتقديم التطبيقات والمهام، مع األخذ بجميع اإلجراءات االحترازية والوقائية

....( الختقني انقطاع في شبكة االنترنت طبي )في حال عدم تمكن الطالب من اإلجابة على التطبيق ألي عذر كان 
رر المقالشعبة -الرقم األكاديمي-االسم)، مع ذكر بياناتك الشخصية (17331865)يجب التواصل على واتساب المدرسة 

موضحاً فيها نوع المشكلة والتوقيت، وكذلك يمكن الحضور إلى( )وتوثيق المشكلة التقنية ( رقم التطبيق
.المدرسة قبل انتهاء وقت التطبيق

لبة الذين بحد اقصى بعد يومين من تقديم التطبيق، وسوف يتم االتصال بجميع الطترفع األعذار إلى إدارة المدرسة للبت فيها
: قبلت أعذارهم، رابط االعذار

، وال تسلمها  للغير، وتأكد من ربطها برقم هاتفك أو بريدك()حافظ على سرية كلمة المرور الخاصة بحسابك 
.االلكتروني الشخصي، وقم بتغييرها إن لزم

أو المهنة يعد الطالب مخالً بنظام التطبيقات عند كتابة عبارات تنافي اآلداب العامة أو تتعرض لمعلم المادة أو المصحح
.التعليمية وسيتم التعامل معها وفق اللوائح واألنظمة

ابك الرسمي تأكد من حل جميع األسئلة قبل إرسال اإلجابة باستخدام حسابك الرسمي، حيث أنه لن تقبل اإلجابات من غير حس
(.)

تتمنى ادارة مدرسة المحرق ومنتسبيها كل التوفيق لطلبتها، 

.هذ ا ما لزم وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

علي عبدهللا محمد البناء
مدير المدرسة

تعليمات خاصة بتقديم التطبيق الشامل
2022-2021الفصل الدراسي األول من العام 

رابط االعذار
الخط الساخن 

للمدرسة ميةالبوابة التعلي شاشة المحرق



(الشامل) جدول التطبيق 
مجيع املقررات للفصل الدراسي األول 

2022–2021من العام الدراسي 
(الذايت–املنتظمون )

الفرتة األوىل
7:30–9:30

الفرتة الثالثة

9:45–11:45
الفرتة الثانية

12:00–2:00

الشعب الفترة المقرر التاريخ اليوم

10ادب5–8ادب5

األولى

218انج

27-12-2021 االثنين

13تجر5–11تجر5 362ريض

7معلم–1علم5 364ريض

10ادب3-8ادب7/3علم3–1علم3
ذاتي+13تجر3-11تجر3/ 201عرب

7علم5–1علم5

الثانية

316حيا

ذاتي+ 11وحد1–1وحد1 151ريض

13تجر5-11تجر5 211قصد

7علم5-6علم5 317كيم

10ادب5-8ادب5

الثالثة

211اجا

13تجر3-11تجر3 111ادر

ذاتي+10ادب3-8ادب3 217انج

منازل+ 10ادب5-8ادب5 311انس

منازل+ذاتي +7علم3-1علم3 261ريض

احملرق الثانوية للبنني



الشعب الفترة المقرر التاريخ اليوم
منازل+ 11وحد1–1وحد1

األولى

101اسر

28-12-2021 الثالثاء

منازل+ 13تجر3-11تجر3 210جود

منازل+ ذاتي +10ادب3-8ادب3 213عرب

منازل+ ذاتي +5علم3-1علم3 210فيز

7علم3-6علم3 217فيز

7علم5-6علم5/5علم5-1علم5
منازل+ 13تجر5-11تجر5/10ادب5-8ادب5

الثانية

301انج

منازل+ 13تجر3-11تجر3 311بيع

منازل+ 5علم3-1علم3 211حيا

7علم3-6علم3 215حيا

ذاتي+6وحد1-1وحد1

الثالثة

102اجا

10ادب3-8ادب3 211اسر

ذاتي 102انج

10ادب5-8ادب5/ 7علم5-1علم5
13تجر5-11تجر5 301دين

(الشامل) جدول التطبيق 
مجيع املقررات للفصل الدراسي األول 

2022–2021من العام الدراسي 
(الذايت–املنتظمون )

الفرتة األوىل
7:30–9:30

الفرتة الثالثة

9:45–11:45
الفرتة الثانية

12:00–2:00

احملرق الثانوية للبنني



الفرتة األوىل
7:30–9:30

الفرتة الثالثة

9:45–11:45
الفرتة الثانية

12:00–2:00

الشعب الفترة المقرر التاريخ اليوم

10ادب5-8ادب5/ 7علم5-1علم5
13تجر5-11تجر5 األولى

103اجا

29-12-2021 األربعاء

ذاتي+11وحد1-1وحد1 101دين

ذاتي+6وحد1-1وحد1

الثانية

101ثقف

10ادب3-8ادب7/3علم3–1علم3
13تجر3-11تجر3/ 201دين

10ادب5-8ادب5/ 7علم5-1علم5
13تجر5-11تجر5 301عرب

ذاتي+ 11وحد1-7وحد1
الثالثة

105تقن

10ادب3-8ادب7/3علم3–1علم3
ذاتي+ 13تجر3-11تجر3/ 253ريض

10ادب5–8ادب5

األولى

312اجا

30-12-2021 الخميس

10ادب3-8ادب7/3علم3–1علم3
ذاتي+13تجر3-11تجر3/ 201انج

ذاتي+11وحد1-1وحد1 101عرب

7علم5-6علم5 312فيز

5علم5-1علم5 315كيم

13تجر5-11تجر5 212محا

ذاتي

الثانية

202انج
ذاتي+ 7علم5-6علم5 211تقن
ذاتي+ 6وحد1-1وحد1 102حيا

13تجر5-11تجر5 223عرب
5علم 5-1علم5 211علم

ذاتي

الثالثة

152ريض
10ادب5-8ادب5 221عرب

ذاتي+ 11وحد1-7وحد1 101وطن

(الشامل) جدول التطبيق 
مجيع املقررات للفصل الدراسي األول 

2022–2021من العام الدراسي 
(الذايت–املنتظمون )

احملرق الثانوية للبنني



الفرتة األوىل
7:30–9:30

الفرتة الثالثة

9:45–11:45
الفرتة الثانية

12:00–2:00

الشعب الفترة المقرر التاريخ اليوم
10ادب5-8ادب5

األولى

214اجا

3-1-2022 اإلثنين

ذاتي+ 11وحد1-1وحد1 101انج

7علم5-6علم5 365ريض

7علم3-1علم3 211كيم

ذاتي+ 13تجر3-11تجر3 111مال

ذاتي

الثانية

321سوق

10ادب3-8ادب3 211فنو

ذاتي+6وحد1-1وحد1 102فيز

13تجر5-11تجر5 313مهر

ذاتي+ 7علم5-6علم5 201وطن

10ادب3-8ادب3

الثالثة

210اجا

ذاتي 322قان

ذاتي+11وحد1-7وحد1 102كيم

ذاتي 111محا

ذاتي+ 13تجر5-11تجر5 301وطن

(الشامل) جدول التطبيق 
مجيع املقررات للفصل الدراسي األول 

2022–2021من العام الدراسي 
(الذايت–املنتظمون )

احملرق الثانوية للبنني


