السادة األفاضل  /مديري عموم املناطق التعليمية
ومدير إدارة التعليم الديين
حتية طيبة وبعد ،،،
املوضوع  /مواعيد وآلية عمل الكنرتول الختبارات
نهاية الفرتة الدراسية الثانية للعام الدراسي 1024 / 1023
البيان

اليوم

التاريخ

األحد

1023/21/8م

األحد

1023/21/8م

بددد سددلب البيانددات األساسددية حيددز يهددوم مركددز املعلومددات بسددلب البيانددات

اخلميس

1023/21/21م

األساسية من املدارس .

اخلميس

1023/21/21م

إدخال بيانات ودرجات التعليم الديين ( مراكز بعليم الكبار ) ومراجعتها .

الثالثا

1023/21/32م

بدد ععمدال الكددنرتول بهسدميل العلمددي واألدبدي وبسددليم البياندات إ

الكددنرتول

عن طريق مركز املعلومات .

األحد

1023/21/11م

اخلميس

1023/21/12م

برسل إ

األحد

1023/21/11م

بد رصد درجات األعمال اليومية ومواد االختيار احلر والعملي يف املدارس .

االثنني

1023/21/30م

االثنني

1024/2/2م

األحد

1024/2/5م

يهوم الكنرتول بتسليم البيانات األساسية إ

املدارس ملراجعتها وبعد املراجعة

الكنرتول إلجرا التعديالت وحبد عقصى . 1023 / 21 /12

إجددرا االختبددارات خددارل اردددول ورصددد الدددرجات ومددن ثددم سددلب ك ددو
الدرجات ( األعمدال اليوميدة – االختيدار احلدر والعملدي ومدواد خدارل ارددول )
لتتم مراجعتها والتدقيق عليها من قبل رنة املراجعة يف املدرسة .
بسليم عرقام ارلوس للطالب .
مالحظددة  :يف حالددة ال ددطب بعددد إصدددار عرقددام ارلددوس بسددلم إدارة املدرسددة
ك و

ال طب مع عرقام ارلوس إ

الكنرتول .

الثالثا

1024/2/7م

االثنني

1024/2/10م

األربعا

1024/2/11م

اخلميس

1024/2/30م

نهاية الدوام هلذا اليوم سيتم إغالق بعديل الدرجات يف برنامج سدلل الطالدب
يف املدارس .
بد سلب قاعدة البيانات وحتويلها إ

الكنرتول .

آخر موعدد السدتهبال التعدديالت علدى درجدات األعمدال اليوميدة واالختيدار احلدر
والعملي واالختبارات خارل اردول .
يهوم الكنرتول بإصدار البطاقات التهوميية للفدرتة الدراسدية الثانيدة وبسدليمها إ
مراقبة االمتلانات باملنطهة التعليمية .
بهددوم مراقبددة االمتلانددات باملنطهددة التعليميددة بتسددليم البطاقددات التهومييددة إ
املدارس .

لددذا نلمددل التلكيددد علددى إدارات املدددارس بل ميددة إدخددال الدددرجات واألعمددال اليوميددة واالختبددارات
العملية والنظرية واملواد ( خارل اردول ) بدقة متنا ية والتدقيق عليها واعتماد ا .

مع خالص التلية ،،

الوكيل املساعد للتعليم العام

نسخ لكل من :
 معالي وزير الرتبية . وكيل وزارة الرتبية . مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام . جملس مديري عموم املناطق التعليمية . قسم االمتلانات وشئون الطلبة , -للملف .

السيد احملرتم  /الوكيل املساعد للتعليم اخلاص والنوعي
حتية طيبة وبعد ،،،
املوضوع  /مواعيد وآلية عمل الكنرتول الختبارات
نهاية الفرتة الدراسية الثانية للعام الدراسي 1024 / 1023
البيان

اليوم

التاريخ

األحد

1023/21/8م

األحد

1023/21/8م

بددد سددلب البيانددات األساسددية حيددز يهددوم مركددز املعلومددات بسددلب البيانددات

اخلميس

1023/21/21م

األساسية من املدارس .

اخلميس

1023/21/21م

إدخال بيانات ودرجات التعليم الديين ( مراكز بعليم الكبار ) ومراجعتها .

الثالثا

1023/21/32م

بدد ععمدال الكددنرتول بهسدميل العلمددي واألدبدي وبسددليم البياندات إ

الكددنرتول

عن طريق مركز املعلومات .

األحد

1023/21/11م

اخلميس

1023/21/12م

برسل إ

األحد

1023/21/11م

بد رصد درجات األعمال اليومية ومواد االختيار احلر والعملي يف املدارس .

االثنني

1023/21/30م

االثنني

1024/2/2م

األحد

1024/2/5م

يهوم الكنرتول بتسليم البيانات األساسية إ

املدارس ملراجعتها وبعد املراجعة

الكنرتول إلجرا التعديالت وحبد عقصى . 1023 / 21 /12

إجددرا االختبددارات خددارل اردددول ورصددد الدددرجات ومددن ثددم سددلب ك ددو
الدرجات ( األعمدال اليوميدة – االختيدار احلدر والعملدي ومدواد خدارل ارددول )
لتتم مراجعتها والتدقيق عليها من قبل رنة املراجعة يف املدرسة .
بسليم عرقام ارلوس للطالب .
مالحظددة  :يف حالددة ال ددطب بعددد إصدددار عرقددام ارلددوس بسددلم إدارة املدرسددة
ك و

ال طب مع عرقام ارلوس إ

الكنرتول .

الثالثا

1024/2/7م

االثنني

1024/2/10م

األربعا

1024/2/11م

اخلميس

1024/2/30م

نهاية الدوام هلذا اليوم سيتم إغالق بعديل الدرجات يف برنامج سدلل الطالدب
يف املدارس .
بد سلب قاعدة البيانات وحتويلها إ

الكنرتول .

آخر موعدد السدتهبال التعدديالت علدى درجدات األعمدال اليوميدة واالختيدار احلدر
والعملي واالختبارات خارل اردول .
يهوم الكنرتول بإصدار البطاقات التهوميية للفدرتة الدراسدية الثانيدة وبسدليمها إ
مراقبة االمتلانات باملنطهة التعليمية .
بهددوم مراقبددة االمتلانددات باملنطهددة التعليميددة بتسددليم البطاقددات التهومييددة إ
املدارس .

لددذا نلمددل التلكيددد علددى إدارات املدددارس بل ميددة إدخددال الدددرجات واألعمددال اليوميددة واالختبددارات
العملية والنظرية واملواد ( خارل اردول ) بدقة متنا ية والتدقيق عليها واعتماد ا .

مع خالص التلية ،،

الوكيل املساعد للتعليم العام

نسخ لكل من :
 معالي وزير الرتبية . وكيل وزارة الرتبية . مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام . قسم االمتلانات وشئون الطلبة , -للملف .

السادة األفاضل  /مديري عموم املناطق التعليمية
ومدير إدارة التعليم الديين
حتية طيبة وبعد ،،،
املوضوع  /مواعيد وآلية عمل الكنرتول الختبارات
نهاية الفرتة الدراسية الرابعة للعام الدراسي 1024 / 1023
اليوم

البيان

التاريخ

األحد

نهاية النهل بني املدارس واملناطق التعليمية لطالب الصف الثاني ع ر .

األحد

بد ععمال الكنرتول بهسميل العلمي واألدبي .

االثنني
األحد
األحد
إ
اخلميس
األحد

بددد سددلب البيانددات األساسددية حيددز يهددوم مركددز املعلومددات بسددلب البيانددات
األساسية من املدارس .
يهوم مركز املعلومات بتسليم البيانات إ
يهددوم الكددنرتول بتسددليم البيانددات إ

الكنرتول .

مراقبددة االمتلانددات يف املنطهددة التعليميددة

لتسدددليمها لفدددرق العمدددل ملراجعدددة البياندددات األساسدددية وبعدددد املراجعدددة برسدددل
إ

الكنرتول إلجرا التعديالت وحبد عقصى . 1023 / 5 / 30

رصد درجات األعمال اليومية ومواد االختيار احلر يف املدارس .

إجددرا االختبددارات خددارل اردددول ورصددد الدددرجات ومددن ثددم سددلب ك ددو
الددددرجات ( األعمدددال اليوميدددة – االختيدددار احلدددر والعملدددي وخدددارل ارددددول
والفددرتة الثالثددة ) لتددتم مراجعتهددا والتدددقيق عليهددا مددن قبددل رنددة املراجعددة يف
املدرسة .
بسليم عرقام ارلوس للطالب .
مالحظددة  :يف حالددة ال ددطب بعددد إصدددار عرقددام ارلددوس بسددلم إدارة املدرسددة
وك ددو

ال ددطب مددع عرقددام ارلددوس إ

بتسليمها إ

مراقبددة االمتلانددات وبدددور ا بهددوم

الكنرتول .

نهاية الدوام هلذا اليوم سيتم إغالق برنامج سلل الطالب يف املدارس .
بد سلب قاعدة البيانات وحتويلها إ

الكنرتول .

آخر موعد الستهبال التعدديالت علدى درجدات األعمدال اليوميدة واالختيدار احلدر
والعملي واالختبارات خرال اردول .
مالحظة  :يف حالة وجود عخطدا يف درجدات األعمدال اليوميدة واالختيدار احلدر
والعملددي واالختبددارات خددارل اردددول والفددرتة الثالثددة  ..ويددتم طاطبددة مراقددب
االمتلانات ملخاطبة الكنرتول لتعديل الدرجات مع إرفاق األسدباب الدأ عدت
إ

التعديل معتمدة من مدير املدرسة .

لددذا نلمددل التلكيددد علددى إدارات املدددارس بل ميددة إدخددال الدددرجات واألعمددال اليوميددة واالختبددارات
العملية والنظرية واملواد ( خارل اردول ) بدقة متنا ية والتدقيق عليها واعتماد ا .

مع خالص التلية ،،

الوكيل املساعد للتعليم العام
نسخ لكل من :
 معالي وزير الرتبية . وكيل وزارة الرتبية . مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام . جملس مديري عموم املناطق التعليمية . قسم االمتلانات وشئون الطلبة , -للملف .

