رؤيتنب :إعداد الطبلت للمستقجل الىاعد وتنميخ املعرفخ والتعلم يف قلىة أثنبئنب.
رسبلتنب :حتقيق العمق األكبدميي وحتفيز الفكر على اإلثداع وتىفري ثيئخ مدرسيخ يكتست فيهب الطالة حت الىطن وخدمخ اجملتمع وجىدح التعليم

بدء اختبارات نياية الفصل الدراسي األول لمعام 2015-2014

بدأت اختبارات نياية الفصل الدراسي األول لصفوف النقل من الصف األول االبتدائي والى الصف
الحادي عشر في جميع مدارس قطر وذلك من يوم االثنين الموافق  5يناير  .2015وكإحدى المدارس
القطرية المستقمة بدأت مدرسة محمد بن عبد الوىاب الثانوية المستقمة لمبنين اختباراتيا لطالب
الصفين العاشر والحادي عشر حيث أدى الطالب اختبار مادة الرياضيات.

1

ويقوم السيد صاحب الترخيص ومدير المدرسة عمي بن سالم حمد الكواري ونائباه لمشؤون اإلدارية
السيد جاسم الجاسم ولمشؤون األكاديمية السيد غسان مدحت مشتيى بجوالت مستمرة ومتابعة دائمة
لمجان السير والطالب لالطمئنان عمى سير االمتحانات عمى أكمل وجو ممكن ووفقا لمعايير االختبارات
المعتمدة من المجمس األعمى لمتعميم وكذلك لالطمئنان عمى ضمان استمرارية توفير بيئة آمنة وىادئة
لكي يقدم الطالب اختباراتيم عمى أفضل وجو ممكن وفق الجداول واألوقات المعتمدة.

ولتعزيز قدرات الطالب وضمان حقيم في المراجعات المستمرة واإلجابة عن استفساراتيم في المسائل
التي قد يواجيون بيا صعوبة ما ،توفر إدارة المدرسة دروسا في التقوية المجانية ومراجعات مستمرة
لمطالب في فترات ما قبل االختبارات بحوالي أسبوعين بعد الظير وكذلك في فترة االختبارات بعد
االنتياء من كل اختبار لإلجابة عن استفسارات الطالب وتوفير الدعم الممكن ليم وفقا لنظم وسياسات
المجمس األعمى لمتعميم فيما يتعمق باختبار اليوم التالي.

2

وبعد انتياء كل اختبار تقوم لجان االختبارات بتصحيح االختبارات في كل مادة دراسية ومن ثم يتم
تدقيق النتائج من قبل لجان الكنترول ومن ثم يقوم مسؤولوا المواد باطالع مسؤولي ىيئة التقييم في
المجمس األعمى لمتعميم عمى النتائج وأوراق االختبارات العتمادىا ورصدىا الكترونيا .وبعد رصدىا تقوم
لجان الكنترول مرة أخرى بمطابقة درجات االختبارات المرصودة مع واقع األرقام في أوراق االختبارات.

3

وكل ىذه اإلجراءات تضمن إلدارة المدرسة التأكد بدقة بالغة من عدالة التصحيح وعدم حدوث أي خطأ
وخصوصا أن أوراق االختبارات يتم تدقيقيا ضمن لجنة االختبارات من مصححين ومدققين ويتم تدقيقيا
من قبل لجنة الكنترول وكذلك مسؤولي التقييم في المجمس األعمى لمتعميم ومن ثم لجنة الكنترول مرة
أخرى بعد رصدىا.

نائب المدير لمشؤون اإلدارية والطالب
جاسم حسين الجاسم

نائب المدير لمشؤون األكاديمية

غسان مدحت مشتيى

يعتمد

صاحب الترخيص ومدير المدرسة
عمي بن سالم حمد الكواري
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