
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة اإلدارة المدرسية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/management                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة اإلدارة المدرسية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                        

            

                  https://www.almanahj.com/sa/management2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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لجــان
الخاتبارات

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

:) قائد المدرسة ) رئيس لجنة الخاتبارات
1.    (  : والمذكرة      الطالبب تقويمب لئحةب على يحتويب بالختباراتب خاصب ملفب إعدادب

آليةبالختبارات         الختبارات،ب وتعليماتب نظمب دليلب التنفيذية،ب والقواعدب التفسيريةب

ومهامها       ....(. اللجان المنظمة، التعاميم والثانوية، المتوسطة للمرحلتين

الختبارات     .2 لجنة بتشكيل قرار رقم   ) إصدار النموذج  (.1وفق

بينهمب         .3 فيماب المهامب وتوزيعب وأعضائها،ب الفرعيةب الختباراتب لجانب وفقبالنماذج تشكيلب

 (.5، 4، 3، 2رقم ) 

رقم          ) .4 النموذج للتخصصوفق وفقاً والمراجعة التصحيح لجان تكليف  (.6عمل

النموذجيةبوفق         .5 والجابةب السئلةب بوضعب المعنيينب المعلمينب لجميعب تكليفب عملب

رقم  )   (.7النموذج

الطلب         .6 شؤونب ووكيلب التعليميةب الشؤونب وكيلب معب الختباراتب جداولب إعدادب

الطلبب   رقمب   ) بمشاركةب النماذجب فيهب  ،ب ( 11،ب 10وفقب إعدادبجداول  ويراعىب معاييرب

في     الواردة ت الختبارات/   1الختبارا آلية من .أ

7.. عملها        آلية حول الفرعية للجان الفني الدعم تقديم

سلمتهابوفق          .8 مدىب منب والتأكدب ومتابعتها،ب بالمدرسة،ب الختباراتب سيرب علىب الشرافب

رقم  )   (.15، 14، 13، 12، 9، 8النماذج

9.   - التيبتطبق         للمدارسب الختباراتب أعمالب فيب الليب التصحيحب ضوابطب تطبيقب

رقم  -     التعميم حسب اللي .6/2/1434بتاريخ  34264450التصحيح هب 

10.. المدرسة       في للختبارات والمراجعة التصحيح عمليات متابعة

11.. ومطابقتها       النتائج وتدقيق الختبارات، مراجعة أعمال متابعة

12.. وحفظها        وتسليمها النتائج، وإخراج ومطابقتها، الرصد أعمال متابعة

فيبحالت           .13 تسببب التيب الطارئةب للظروفب فوراًب والتعليمب التربيةب مكتبب مديرب إبلغب

ظروفبطارئة             أوب ذلك،ب شابهب ماب أوب السيولب بسببب الختباراتب أيامب جماعيب غيابب

. الطلب     اختبار تأجيل تستلزم أخرى

الجابة          .14 منب وصورةب الختبار،ب أسئلةب منب بصورةب والتعليمب التربيةب مكتبب تزويدب

. الختبارات   نهاية النموذجية

) الدراسي                                                                  الدليل) للعام   1437/1438  الختبارات

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

ددارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك
مكتب التعليم بمحافظة الوجه 

 الشئون التعليمية/القيادة المدرسية
مدرسة ................................

 


