شرح كيفية إدارة كنرتول النقل
اإلدعااد والانوى ازأهرر

شرح وإعداد األستاذ  /على حممد لطفى
املدرس مبعهد فتيات الربشا الثانوى

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

بطه اهلل السمحً السحٔه
مكدمة -:

احلند هلل الري جعل ليا مً العله ىْزًا ليَتدي بُ ّ بعد……...

ضائًال اهلل عص ّجل أٌ ٓهٌْ ٍرا العنل خالصًا لْجَُ تعاىل
أ  /على حمند لطفى
مدزس اجلغسافٔا مبعَد فتٔات الربشا الجاىْى

1

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

أّال  -:جتَٔصات ما قبل بدآة االمتخاىات -:

منْذج للتصْز للكطه الجاىْى -:

2

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

منْذج للتصْز للكطه اإلعدادى -:

3

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

 - 1منْذج تهلٔف زئاضة الهيرتّل -:

4

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

 - 2منْذج تصهٔل أعضاء الهيرتّل ّالعنل اومْش علَٔه  ( -:نلً ٓغري حطب اومسحلة ّما تكتضُٔ احلاجُ )

5

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

منْذج تْشٓع العنل -:

6

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

منْذج عدو ّجْد صلة قسابة -:

7

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

ٍّرا منْذج هلرِ الكائنة ,,,

8

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

ٍّرا منْذج لتلو اإلحصائٔة للكطه الجاىْى -:

إحصائٔة الكطه اإلعدادى -:

9

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

ٍّرًٓ منْذجني مً صٔغة ٍرًٓ اخلطابني -:

11

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

ثاىٔاً  -:جتَٔص أعنال اللجية قبل بدآة اإلمتخاىات ّتصنل -:

 - 1نصْف اومياداِ

ٍّرا منْذج هلرا الهصف ٓ -ته التغٔري فى الصهل حطب احتٔاج اللجية

11

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

* ٍّرا منْذج آخس إذا ناىت اللجاٌ فسدٓة ّ ,ميهً أٌ ٓطتعنل آضاً فى اللجاٌ الصّجٔة -:

12

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

 - 2نصْف حضْز ّاىصساف الطالب
ٍّرا منْذج لهصف حضْز ّاىصساف الطالب -:

13

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

 - 3نصْف الصفْى -:

ٍّرا منْذج لهصف االمتخاٌ الصفْى للكطه اإلعدادى ( مبصس )

14

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

ٍّرا منْذج لهصف االمتخاٌ الصفْى للكطه الجاىْى ( مبصس )

15

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

* ٍّرا منْذج حضْز ّاىصساف الطالب فى جلية االمتخاٌ الصفْى -:

16

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

ٍّرا منْذج لتْشٓع أعضاء اللجاٌ الصفْى

17

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

 - 4نصْف طالب نفٔف -:

.
ٍّرا منْذج مً ٍرِ اإلضتنازة للكطه الجاىْى -:

18

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

 - 4جتَٔص ملف اللجية - :
ّٓته ّضع ما ٓأتى فى داخلُ

ٍّرا منْذج مً غالف ملف اللجية -:

19

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

ٍّرا منْذج مً حافظةاضتالو اّزام االجابة

21

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

ّ -5ضع األزقاو الطسٓة
ٍّرا منْذج لْضع األزقاو الطسٓة بُ -:

21

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

 -6التعلٔنات اخلاصة باالىضباط داخل اللجية

 - 7جتَٔص حجسات االمتخاٌ -:

ٍاو جدا

22

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

ثالجاً  -:جتَٔص أعنال ضري االمتخاىات الْٔمُٔ -:
ملف أعنال ضري االمتخاىات الْٔمُٔ -:
 - 1منْذج تْشٓع أعضاء اللجاٌ التخسٓسٓة -:

 -2حمضس فض مظازٓف أضئلة االمتخاىات -:

23

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

منْذج حمضس فض اومظازٓف -:

 - 3عنل نصف بأمساء الطادة اومْجَني الرًٓ حضسّا على مداز أٓاو االمتخاىات -:

ٍّرا منْذج لرلو الهصف -:

24

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

 -4عنل عدة ىطخ مً تكازٓس الصٓازة عً اعنال االمتخاىات -:

ٍّرا منْذج لتكسٓس الصٓازة للكطه الجاىْى -:

تكسٓس شٓازة للكطه اإلعدادى -:

25

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

 - 5إخطاز ختلف طالب عً االمتخاٌ -:

منْذج إلخطاز ختلف طالب -:

 - 6حمضس غلل ّفتح حجسة الهيرتّل -:

26

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

ٍّرا منْذج حملضس غلل ّفتح حجسة الهيرتّل -:

27

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

 - 8جْاب إلغاء ىدب ّ -جْاب االىتَاء مً أعنال التصخٔح -:

ٍّرا منْذج هلنا

28

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

زابعًا  -:جتَٔصات تتعلل بتجَٔص مظازٓف أّزام إجابة الطلبة لتصخٔخَا -:
 - 1شساء عدد نافى مً اومظازٓف الصفساء الهبرية A3
 - 2عنل غالف أّزام اإلجابة -:

 - 3عنل حمضس تصخٔح أّزام اإلجابة -:

ٍّرا ٌ منْذجاٌ هلنا -:
غالف أّزام اإلجابة -:

29

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

*حمضس التصخٔح -:

31

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

 - 4عنل حمضسجلية اومساجعة الكاىْىٔة ّاليَائٔة -:

منْذج حمضسجلية اومساجعة الكاىْىٔة ّاليَائٔة -:

31

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

 - 5حمضـس تطلٔـه أّزام اإلجابـة ومصخخى اومادة -:

ٍّرا منْذج لُ -:

32

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

أّال  :نٔفٔة إدازة ْٓو مً أٓاو االمتخاىات -:

33

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

ثاىٔاً  :جتَٔص الهيرتّل ألّزام اإلجابة لتطلٔنَا للنصخخني -:

34

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

ثالجًا  :أعنال التصخٔح -:

زابعًا  :نٔفٔة زصد اليتٔجة فى الفصل الدزاضى األّل -:

35

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

36

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

غالف اليتٔجة - :

37

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

ٍّرا منْذج لُ -:

38

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

خامطًا  :نٔفٔة زصد اليتٔجة فى الفصل الدزاضى الجاىى -:

ٍّرا منْذج حٔح ٓهتب بُ اجملنْ اليَائى لهل مادة ّ ,مً ثه ٓطَل مجع مجٔع اومْاد لهل طالب على حدِ
ّميهً االضتعاىة بيناذج زقه (  ) 40 , 39 , 38 , 37 , 36فى ٍرا األمس -:

39

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

( ) 11 , 10 , 9 , 8 , 7
ما ٓلصو طبعُ
منْذج ما ٓلصو طبعُ ثاىْى الكطه األدبى ّ ميهً االضتعاىة بباقى اليناذج زقه (  ) 43 , 42علنى ّ اعدادى -:

41

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

منْذج لهصف اعالٌ اليتٔجة -:

تيبُٔ ٍاو

41

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

ضادضاً  :نٔفٔة زصد اليتٔجة فى الدّز الجاىى -:

42

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

خامتة

43

أ  /عهي نطفي

كيفية إدارة انكنترول

امتحانات اننقم اإلعدادى وانثانوى األزهرى

في

44

أ  /عهي نطفي

األزهر الشريف
مهطقـة........................................................... /
إدارة ......................................................... /
معوـد............................................................ /

تصــور عــام ألعنـــال إمتحـانات الهقـل الجانوى
الفصـل الدراشـي /......................................./للعـام الدراشـي  00 / 00 /م
يوم ..............................................املوافـق 00 /............../............../م
أوالً :عدد الطالب واللجـان ونـوع اللجـان
الصــــــف
األول ( ................... /
األول ( ................... /
الجانى ( .................. /
الجانى ( .................. /
اجملنـوع

عــدد اللجـان  -نوعوــا

العـــــدد

مالحظــات

أدبى )
علنى )
أدبى )
علنى )

ثانيـاً :عدد الصـادة أعضـاء اللجـان ونصبـة العجـس
عــــدد أعضــاء اللجـان

العجـــــــس

املصتبعـدون

م

شبب االشتبعاد

بيانات أخري -:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

يعتنــد ،،شيــخ املعوــد

الكهتــرول

1

األزهر الشريق
مهطقـة........................................................... /
إدارة ......................................................... /
معوـد............................................................ /

تصــور عــام ألعنـــال إمتحـانات الهقـل اإلعدادى
 00 / 00م
الفصـل الدراشـي /......................................./للعـام الدراشـي /
يــوم ..............................................املواــ 00 /............../............../م
أوالً :عدد الطالب واللجـان ونـوع اللجـان
الصــــــق
األول اإلعدادى
الجانى اإلعدادى
اجملنـوع

عــدد اللجـان  -نوعوــا

العـــــدد

مالحظــات

ثانيـاً :عدد الصـادة أعضـاء اللجـان ونصبـة العجـس
عــــدد أعضــاء اللجـان

العجـــــــس

املصتبعـدون

م

شبب االشتبعاد

بيانات أخري -:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

يعتنــد ،،شيــخ املعوــد

الكهتــرول

2

األزهر الشريف
ميطقـة........................................................... /
إدارة ......................................................... /
معهـد............................................................ /

أمـــر تكليـف بتشكيـل كيرتول
 20و
/
/
اىه فى يوو  .............................................................. /املوافق
كلفت أىا  ....................................................... /شيخ معهد .............................................. /
األستاذ  ........................................................ /الوظيفة .................................................... /

بصفته رئيسا للكيرتول
بالقياو بتشكيل كيرتول أعنال امتحاىات الفصل الدراسى ................................ /باملعهد
 20و
/ 20
للعاو الدراسي
السيد صاحب الفضيلة شيخ املعهد
........................................................../
........................
و

اإلســـــــــــــه

العنل املسيد إلية

الوظيـــفة

التوقيـــع بالعله

1
2
3
4
5
6
وبنبء على هذا وقز حنه أعضبء الكنرتول مجيعب بأونب مسئىلىن عه أعمبل االمتحبوبت مه حيث اإلعذاد والتجهيز
ورصذ الذرجبت واستخزاج النتيجة واعتمبدهب مه اجلهبت املختصة

يعتند

رئيس الكيرتول

3

" شيخ املعهد "

األسٍـز الصزيف

ميطكـة .................................. /
إدارة ...................................... /
معَـد .................................... /
تصهيل أعضاء نيرتول امتخاٌ اليكل ...................................................... /
الفصل الدراسى  ................................................. /للعاو الدراسى  20 / 20 /و
التوقيــــع
العنــل املهـلـف بــُ
الوظيفة
و االســــــه
1
2

شيخ املعَد
و رئيس جلية
اإلمتخاىات باملعَد
رئيس الهيرتول أ  -وضع األرقاو السزية وتدوييَا فى الهصوف اخلاصة بَا
ب  -عنل مسودة ورصد الدرجات بَا
( مدرس )
املصزف العاو على أعنال اإلمتخاىات ورصد اليتيجة

3

عضو
( مدرس )

4

عضو
( مدرس )

5

عضو
( مدرس )

6

ناتب
( إدارى )
شئوٌ الطالب

ج  -إمالء املسودة على األعضاء أثياء رصد اليتيجة
أ  -أخذ توقيعات املالحظني على نصوف املالحظة
ب  -استالو وحفظ أورام اإلجابة وختنَا وتسلينَا إىل مزاقب
الدور بالعدد وإستالمَا مية عكب اإلمتخاٌ بالعدد أيضا
ج  -التأند مً توقيعات الطالب فى احلضور و اإلىصزاف
د  -عضو رصد أثياء رصد اليتيجة
أ  -توقيعات املصخخني على حمضز التصخيح
ب  -تسليه أورام اإلجابة إىل املزاجع الفيى بعد
تسويدالفزاغات
فى نل ورقة وإستالمة مية مع مزاعاة العدد أثياء التسليه
والتسله
ج  -متابعة التصخيح ومطابكة الدرجات داخل الورقة وخارجَا
د  -عضو رصد أثياء رصد اليتيجة
أ  -نتابة نصوف الصفوى ونصوف امليادة للنواد التى يته
امتخاىَا شفويا
ب  -عنل حماضز فتح وغلل الهيرتول وأخذ توقيعات
أعضاءالهيرتول واحلزاسة عليَا  -استالو األسئلة مً اللجية
املهلفة بتوسيعَا والتأند مً سالمة املظاريف قبل االستالو
 -1عنل قوائه بأمساء الطالب جلنيع الصفوف مً األول حتى
الجاىى موسعة على جلاٌ يته تسليه ىسخة ميَا
إىل الهيرتول وتعليل ىسخة على أبواب اللجاٌ
 -2عنل املهاتبات واإلحصائيات اخلاصة باإلمتخاىات
 -3استالو الصَادات املزضية معتندة مً التأمني الصخى
واألعذار ومطابكتُ لفرتة الغياب
 - 4متابعة اللجاٌ وحصز التخلفات وعنل شَادات ختلف لهل
طالب غائب
 -5عضو رصد أثياء رصد اليتيجة

يعتنــد  ،،شيـخ املعَــد

4

األزهـر الشريف

منطقـة /
إدارة ............................................................................................ /
معهــد ..................................................................................... /

.....................................................................................

توزيع العمل على السادة العاملني باملعهد

وذلك للقيام بأعمال امتحانات النقل/
الفصل الدراسى  ............................................................................. /للعام الدراسى

...............................................................................

م

اإلســــم

العمل الكلف به

الوظيفة

/ 00

 00م

التوقيع بالعلم

يعتمد شيخ املعهد
5

األزهـر الشريف
منطقـة ............................................. /
إدارة ................................................. /
معهــد ............................................. /

اقرار بعدو وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعه
نقر حن ن لومقعي ن لى ذال دننه عيم جوقن لى عرلع تى لدمجو لدرلعي عأى م ن طالب

لدصف لألجل جلدثهن ..................مبيهم ............................جذدك دىقيه عألمهل لمىحهنهت لدنقل ........................... /

الفصل الدراسى  ............................................ /للعاو الدراسى

و

اإلســــه

الوظيفة

الكنرتول

/ 00

 00و

التوقيع

يعتند شيخ املعهد
6

األسهـز الصزيف
منطقـة /
إدارة .................................................................... /
معوـد ............................................................. /
قائنــــة بأمســــاء طالب الصــــف  / ................................................... /الذين هله حق دخول
إمتحان النقل  / ............................................. /الفصل الدراسى .......................................... /
02و
/ 02
 41هـ /
/ 41
للعـــاو الدراســـى /
...........................................................

و

اإلســـــــــــــــــه

و

رقه اجللوس

شئـون الطالب

اإلســـــــــــــــــه

رقه اجللوس

يعتنـد  ,,شيـخ املعوـد
7

األزيــر الشريف
مهطقــة ....................................................... /
ادارة ............................................................ /
معًــد ......................................................... /

إحصـاء عــددى لعـدد طالب الهقل الثانوى
امتحاى  ................................................... /للعام الدراسى /

/ 00

 00م

وذلك إلستالم أوراق اإلجابة وأعنال اإلمتحانات
الصــــف
األول الثانوى (أدبى )
الثـانى الثانوى (أدبى )
األول الثانوى ( علنى )
الثـانى الثانوى (علنى )
اجملنـــوع
بيانات أخرى -:

عـــدد الطالب

عــدد األوراق املطلوبة للصفيـو
عربــى
F+E
تربية فهية
رياضيات

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

الكهتــرول
.............................................. -1

يعتنــد شيــخ املعًــد

.............................................. -2

8

األزيــر الشريف
مهطقــة ....................................................... /
ادارة ............................................................ /
معًــد ......................................................... /

إحصـاء عــددى لعـدد طالب الهقل اإلعدادى
امتحاى  ................................................... /للعام الدراسى /

/ 00

 00م

وذلك إلستالم أوراق اإلجابة وأعنال اإلمتحانات
الصــــف
األول اإلعدادى
الثـانى اإلعدادى
اجملنـــوع

عـــدد الطالب

عــدد األوراق املطلوبة للصفيـو
عربــى
E
تربية فهية
رياضيات

بيانات أخرى -:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

الكهتــرول
.............................................. -1

يعتنــد شيــخ املعًــد

.............................................. -2

9

األزهـر الشريف
ميطقــة .............................................. /
ادارة.................................................... /
معهـد .................................................... /

الســيد احملرتو  /رئـيــس ىقطة شرطة ...............................................
تـحيــة طـيبـة وبعـــد
َحيــط سيادتكى عهًاً بأٌ أعًال إيتحاَاث انُقم  ..............................نهفصم اندراسي

..............................

سىف تبدأ يىو  ......................................................انًىافق

/............................ /.................

02و

وتُتهى يىو  ..........................................................انًىافق

/.......................... /.....................

02و

فانرجاء يٍ سيادتكى تىفير انحراست انالزيت نهجُت اإليتحاٌ وحجرة انكُترول طىال يدة اإليتحاٌ

ولـسيـادتـكه جـسيــل الشــكـر ,,,

وتفضلـوا بقبــول فائــق اإلحتــراو
الكيتــرول,,
.............................................. -0

يعتـنـد ,,شيـخ املعهــد

............................................. -2

01

األزهـر الشريف
ميطقــة .............................................. /
ادارة.................................................... /
معهـد .................................................... /

الســيد الدكتـور  /مدير الوحدة الصحية بـــ..........................................
تـحيــة طـيبـة وبعـــد
َحيــط سيادتكى عهًاً بأٌ أعًال إيتحاَاث انُقم  ..............................نهفصم اندراسي

..............................

سىف تبدأ يىو  ......................................................انًىافق

/............................ /.................

02و

وتُتهى يىو  ..........................................................انًىافق

/.......................... /.....................

02و

فانرجاء يٍ سيادتكى تىفير انسائر انصحي انالزو نهجُت اإليتحاٌ .

ولـسيـادتـكه جـسيــل الشــكـر ,,,

وتفضلـوا بقبــول فائــق اإلحتــراو
الكيتــرول,,
.............................................. -0

يعتـنـد ,,شيـخ املعهــد

............................................. -2

00

األزهـر الصريف
ميطقـة........................................ /
إدارة ............................................../
معوـد ............................................./

األزهـر الصريف
ميطقـة........................................ /
إدارة ............................................../
معوـد ............................................./

أمســــاء طالب الصــــف األول .........................
إمتحان اليقل / ......................الفصل الدراسـى ..............

أمســــاء طالب الصــــف الثاىى .........................
إمتحان اليقل / ......................الفصل الدراسـى ..............

20و 20 /و

20و 20 /و

للعـــاو الدراســـى /

و

/ 14

االســــــــه

 14هـ -

رقه
اجللوس

للعـــاو الدراســـى /

و

مالحظات

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

الكيرتول

/ 14

االســـــــــه

 14هـ -

رقه
اجللوس

مالحظات

يعتند شيخ املعود

21

األزهـر الصريف
منطقـة .......................................... /
إدارة .............................................. /
معهـد ........................................... /
أمســــاء طالب الصــــف  ................................... /القسه ................................... /
إلمحاا النق  / ......................................... /الفص الدراسى ........................................... /

للعـــاو الدراســـى /

و

 14هـ /

/ 14

رقـه اجللـوس

اإلســـــــــــــــــه

20و /

20و

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

شئو الطلبة

الكنحــرول
13

يعحنـد  ,,شيـخ املعهـد

األزهر الشريف
قطبع الوؼبهذ األزهرية
اإلدارة الؼبهة لالهتحبًبت
وشئىى الطالة والخريجيي

كشف
خبص بتىقيغ الطالة (حضىر واًصراف) في اهتحبى الٌقل  / ..................................الذور ...................

ػبم

41هـ -

41هـ /

20م -

 20م

استوبرة رقن ( 5ج)
2040- 2002/ 200000

هؼهذ.............................................. :

تىقيغ هالحظي الحجرة

االسن.................................. ........................ ........................ .................. /
التىقيغ.................................. ........................ ........................ ................ /
41

تىقيغ رئيس اللجٌة أو شيخ الوؼهذ

األزهـرالشـريف

استمـارة رقـم  ( 51د )

قطبع المعبهذ األزهريت
اإلدارة المركسيت لالمتحبوبث

 7112 – 7112 / 011111م

وشئون الطالة والخريجيه

كشـــــــــــــــف

درجبث االختببر الشفوى للطلبت المبصريه

51

األزهـرالشـريف

استوـبرة رقـن  ( 91د ) م

7112 - 911.111

قطبع الوعبهذ األزهريت
اإلدارة الوركسيت لالهتحبًبث
وشئوى الطالة والخريجيي

كشـــــــــــــــف

درجبث االختببر الشفوى للطلبت الوبصريي

16

األزهـر الشريف
منطكـة ...................................................... /
إدارة ........................................................... /
معوـد ........................................................ /

كشف بتوقيع الطالب حضور وانصراف فى امتحان الشفوى
الصف  .................................... /الكسه  .....................جلنة رقه .............................. /
امتحان النكل  ...................................... /الفصل الدراسى ........................................ /

02م /
 41 / 41هـ -
للعـــام الدراســـى /
/
يوم  ...................................................... /املوافق /

م رقم اجللوس

إســــــم الطــالب

02م
 02م

توقيع الطالب
حضور انصراف

مالحظات

4
0
3
1
5
6
7
8
9
42
44
40
توقيع أعضاء اللجنة

توقيع مشرف اللجنة الثكافى

-1
................................................... - 2

....................................................

........................... .........................

الكنرتول
-1
.................................................. - 2

..................................................

يعتنـد  ,,شيـخ املعوـد

71

األزهـر الشريف
منطقـة /
ادارة ................................................................./
معهـد ............................................................... /

.............................................................

/ 02

كشـف توزيـع جلـان املالحظـة لإلمتحـان الشفــوى للعـاو الدراسـى /
الفصـل الدراسـي  /................................................../الصــف ................................................/
اليـوو  /........................................................../املوافـل 02 / .................. /................. /

رقه اللجنة

أعضـــاء اللجنــــــــة

احتياطي األعضاء

التوقيع

التوقيـــــــــــع

مشرفو األدوار

الكنتــرول،،

 02و

مشرف اللجنة الثكافى

التوقيع

مالحظات

يعتنـد ،،شيـخ املعهـد

18

األزهـرالشـريف

استوـبرة رقـن  ( 33د )

 2516 / 2515 / 5555م

قطبع الوعبهذ األزهريت
اإلدارة الوركسيت لالهتحبًبث
وشئوى الطالة والخريجيي

كشـــــــــــــــف
درجبث الشفوى لطلبت القسن الثبًوى للوكفوفيي في اهتحبى الٌقل سٌت

.....................................
الدرجة في
االمتحان
التحريرى

الفقه

......................
.........................................
الدرجة التي استحقها الطالب

بالرقم

بالكتابة

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

..............................

زمن
اإلمتحان توقيع أعضاء لجنة اإلمتحان
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق
 03ق

19

14هـ -

 25م

األزهـر الصريف
منطقــة................................................. /
إدارة ...................................................... /
معهـد.................................................... /

امتحان النقل

.................................................................. /

......................................................................

جلنــه رقـم
ارقام جلوس
اىل
من

الصف األول
الصف الثانى
جمموع
يعتند شيخ املعهد

الكنرتول
02

األزهـر الشريف
منطقـة .......................................... /
ادارة ............................................ /
معهد ............................................. /
امتحان النكل ............................................/الفصل الدراسى........................................... /

 41 / 41هـ  02 / 02 /م
للعـــام الدراســـى /
مالحظات
التوقيع باالستالم
اليـــــوم والتاريخ املــــــادة الصف عدد الطالب
حاضر غائب مشرف الدور الكنرتول

يعتند شيخ املعود

الكنرتول
12

األرقام السرية لطلبة الصف...................................................... /
امتحان النقل  .................................... /الفصل الدراسى ..................................../

للعـــام الدراســـى /
م

اإلســــــــــــم

 41هـ -

/ 41

م

رقم
الرقم
اجللوس السرى

22

 02م /
اإلســــــــــــم

02م
رقم
الرقم
اجللوس السرى

األزهـر الشريف
منطقـة .................................................../
ادارة ......................................................./
معهـد ..................................................../
كشـف توزيـع جلـان املالحظـة إلمتحـان اليكل الثاىوى للعـاو الدراسـى  00 / 00 /و
الفصـل الدراسـي  .............................../اليـوو  ......................../املوافـل 00 / /
الفرتاةاوألى /.................... /الفرتاة الثا ىية  ................... /الفرتاة الثالثة .........................../
التوقيـــــــــــع مشرف اللجية الثكافى
رقه اللجية أعضـــــاء اللجيــــــــــــــة

احتياطي اوأعضاء

الكيتــرلل،،

التوقيع

مشرفو اوأدلار

التوقيع

مالحظات

يعتنـد ،،شيـخ املعهـد

األزهر الشريف
قطـبع الوعبهد األزهريت
اإلدارة العبهت لإلهتحبًبث
فى

السبعت ........................

استوبرة رقن " 6ج"

هي يىم

...........................................

قد فض أهبهٌب ظرف أسئلت االهتحبى فى علن
بوعهد

الوىافق

............................

..................................................

................................................................................

لطالة

سٌت

 02م

....................................

بعد التأكد هي سالهت األختبم وجلىس الطلبت فى

الوكبى الوعد إلهتحبًبتهن ,
تحريراً فى
إهضبء

.............................................

سٌت

 41هـ

.............................................

سٌت

 02م

.........................................

إهضبء

............................................

بوعهد

رئيس لجٌت االهتحبى

األزهر الشريف
قطـبع الوعبهد األزهريت
اإلدارة العبهت لإلهتحبًبث
فى

السبعت ........................

........................................................

استوبرة رقن " 6ج"

هي يىم

...........................................

قد فض أهبهٌب ظرف أسئلت االهتحبى فى علن
بوعهد

................................................

الوىافق

............................

..................................................

................................................................................

لطالة

سٌت

 02م

....................................

بعد التأكد هي سالهت األختبم وجلىس الطلبت فى

الوكبى الوعد إلهتحبًبتهن ,
تحريراً فى
إهضبء

.............................................

سٌت

 41هـ

.............................................

سٌت

 02م

.........................................

إهضبء

............................................

بوعهد

رئيس لجٌت االهتحبى

23

................................................

........................................................

األزٍـر الشريف
ميطقـة .......................................... /
إدارة .............................................. /
معَد .............................................. /

كشف بأمسءا الصءادة اومجهَ ن الييً ضرراا على مدار أيءاو اإلمتحءاىءات
إلمتحءاٌ اليقل ...................../الفصل الدراشى ....................../للعءاو الدراشى
و

اشه اومجهُ

اليجو  -التءاريخ

شبب السيءارة

الكيرتال

تجقيع اومجهُ

/ 00

00و

مجاد اليجو

يعتند شيخ اومعَد

42

األزٍـر الشـريف
ميطكـة ........................................................../
إدارة .............................................................../
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قطـاع الوؼاهذ األسهزيت
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نحو
صرف
بالغة
انشاء
ادب
انجليزى
فرنساوى
تاريخ
جغرافيا
فلسفة
تربية فنية
حديث شفوى

المجموع
63

رقم الجلوس

الرقم السرى
فقه
تفسير
حديث
قرآن
توحيد
منطق
نحو
صرف
بالغة
انشاء
ادب
عروض
انجليزى
فرنساوى
تاريخ
جغرافيا
فلسفة
تربية فنية
حديث شفو
المجموع
37

رقم الجلوس

الرقم السرى
فقه
تفسير
حديث
قرآن
توحيد
ثقافة اسالمية

نحو
صرف
بالغة
انشاء
ادب
انجليزى
رياضة
فيزياء
كيمياء
احياء
تربية فنية
حديث شفو
المجموع
38

رقم الجلوس

الرقم السرى
فقه
تفسير
حديث
قرآن
توحيد
نحو
صرف
بالغة
انشاء
ادب
انجليزى
رياضة
فيزياء
كيمياء
احياء
تربية فنية
حديث شفو
المجموع

39

رقم اجللوس
الرقم السرى
القرآن الكريم
الفقه
أصول الدين
اللغة العربية
اللغة األجنبية
الدراسات اإلجتماعية

الرياضيات
العلوم
الرتبية الفنية
اجملموع
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األسهز انشزيف
اإلدارة انًزكشيت نًُطقت ....................................................... /

يعهذ /

........................................................................................

إحصــــبء
 02و
/ 02
يب يهشو طبعه يٍ أسئهت انُقم انثبَىي انقسى األدبً نهذور انثبًَ نهعبو
بزجبء يهئ هذا اإلحصبء بكم دقه يٍ واقع انُتيجه وعذو انكتببه فً انخبَه انًظههت ( عذد األسئهت )
األول انثبَىي أدبً انثبًَ انثبَىي أدبً

و

انًـــــــبدة

1
0
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
13
14
15
16
17
18
19
02
01

انفقه انحُفً
انفقه انًبنكً
انتفسيز
انحذيث
انقزآٌ انكزيى
انتىحيذ
انُحى
انصزف
انبالغت
االَشبء
األدة وانُصىص
انًُطق
انعزوض
االَجهيشي
انفزَسبوي
انتبريخ
انجغزافيب
انفهسفت
عهى َفس
تزبيت فُيت
انًىاطُت

أعضبء انكُتزول

عذد
انطالة

عذد
األسئهت

عذد
انطالة

وكيم انًعهذ
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عذد
األسئهت

انُتيجـت
يتقذو

حبضز

َبجح

دور
ثبٌ

انُسبت

يعتًذ  ,,,شيخ انًعهذ

األسهز انشزيف
اإلدارة انًزكشيت نًُطقت ....................................................... /

يعهذ /

........................................................................................

إحصــــبء
 02و
/ 02
يب يهشو طبعه يٍ أسئهت انُقم انثبَىي انقسى انعهًً نهذور انثبًَ نهعبو
بزجبء يهئ هذا اإلحصبء بكم دقه يٍ واقع انُتيجه وعذو انكتببه فً انخبَه انًظههت ( عذد األسئهت )

و
1
0
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
13
14
15
16
17
18
19

انًـــــــبدة

األول انثبَىي
عهًً
عذد
انطالة

عذد
األسئهت

انثبًَ انثبَىي
عهًً
عذد
انطالة

عذد
األسئهت

انُتيجـت
يتقذو

حبضز

َبجح

دور
ثبٌ

انُسبت

انفقه انحُفً
انفقه انًبنكً
انتفسيز
انحذيث
انقزآٌ انكزيى
انتىحيذ
انثقبفت اإلسالييت

انُحى
انصزف
انبالغت
اإلَشبء
األدة وانُصىص

اَجهيشي
انزيبضيبث
انفيشيبء
انكيًيبء
األحيبء
انتزبيت انفُيت
انًىاطُت

أعضبء انكُتزول

وكيم انًعهذ
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يعتًذ  ,,,شيخ انًعهذ

األسهز انشزيف
اإلدارة انًزكشيت نًُطقت ....................................................... /

يعهذ /

........................................................................................

إحصــــبء
 02و
/ 02
يب يهشو طبعه يٍ أسئهت انُقم اإلعذادي نهذور انثبًَ نهعبو
بزجبء يهئ هذا اإلحصبء بكم دقه يٍ واقع انُتيجه وعذو انكتببه فً انخبَه انًظههت ( عذد األسئهت )
األول اإلعذادي

و
1
0
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
13
14

انًـــــــبدة

عذد
انطالة

عذد
األسئهت

انثبًَ اإلعذادي
عذد
انطالة

عذد
األسئهت

انُتيجـت
يتقذو

حبضز

َبجح

دور
ثبٌ

انُسبت

انقزآٌ انكزيى
انفقه انحُفً
انفقه انًبنكً
تفسيز وحذيث
تىحيذ وسيزة
َحى
َحى وصزف
يطبنعه وفُىَهب
اإلَجهيشي
دراسبث اجتًبعيت

انجبز
انهُذست
انعهىو
انتزبيت انفُيت

أعضبء انكُتزول

وكيم انًعهذ
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يعتًذ  ,,,شيخ انًعهذ

األسهـز الصزيف
ميطقـة ......................................... /
إدارة ............................................./
معوـد ............................................/

كصف رقه (

)

ىتيجة امتحان اليقل  .....................................مبعود .....................................
 02م
آلرخز العاو  -للعـــام الدراســـى  41 / 41 /هـ / 02 -
)
الصــــف  ............................................/القسه (
و

اإلســــــــــــه

رقه اجللوس املذهب

اليتيجـة

مواد الدور الثاىى

يعتند شيـخ املعوـد

الكيرتول
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