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الطبعة الثانية



بعد أن أصبحت سرعة الحصول على المعلومات مهمة 
التربية والتعليم   الحالي، حرصت وزارة  جدًا في وقتنا 
بالتعاون مع هيئة الحكومة اإللكترونية على تدشين 

تطبيق »نتائج الطلبة الدراسية«.
المراحل   مختلف  من  الطلبة  يدي  بين  يضع  التطبيق 
الدراسية فور اعتمادها، مختصرًا  النتائج  وأولياء األمور 
بذلك الوقت والجهد وبطريقة سهلة وفي أي مكان 
سرعة  لهم  يضمن  مما  الذكية،  أجهزتهم  طريق  عن 

الحصول عليها.



يوّفر التطبيق نتائج الطلبة الدراسية لمختلف المراحل 
وتختلف  الوزارة،  ِقَبل  من  اعتمادها  فور  الدراسية 

المعلومات المطلوبة باختالف المرحلة الدراسية.
ويشمل التطبيق المراحل الدراسية التالية:

• من الصف الرابع إلى الصف الثاني اإلعدادي	
• الصف الثالث اإلعدادي	
• المرحلة الثانوية	

مميزات تطبيق »نتائج الطلبة الدراسية«:



التأكد من المعلومات المدخلة، يعرض التطبيق  بعد 
تفاصيل الطالب مبينًا المعدل الفصلي والتراكمي



كما يعرض التطبيق درجات الطالب في جميع المواد 
التي درسها في الفصل األخير



المعروضة  النتائج  حفظ  للمستخدم  التطبيق  يتيح 
الحاجة  دون  مستقباًل  لها  الرجوع  يمكن  بحيث 

لتسجيل المعلومات مرة أخرى 



عبر  إرسالها  للمستخدم  يمكن  النتائج،  حفظ  بعد 
البريد اإللكتروني عن طريق التطبيق مباشرة



يمكن لمستخدمي الهواتف واألجهزة الذكية تحميل 
التطبيق من موقــع وزارة التربيـــة والتعليم أو زيـــارة 

متاجر التطبيقات التالية:

لتحميل تطبيق »نتائج الطلبة الدراسية«:

تطبيقات اآليفون واآليباد:
 البحث عن عبارة Student Exam Results في 

.)APPSTORE( متجر التطبيقات

تطبيقات األندرويد:
 البحث عن عبارة Student Exam Results في 

.)GOOGLEPLAY( متجر التطبيقات

لمزيد من المعلومات والتغذية الراجعة عن البرنامج، الرجاء 
التواصل على:

emoe@moe.gov.bh
أو زيارتنا على الموقع الرسمي:

www.moe.gov.bh

mailto:emoe@moe.gov.bh
http://www.moe.gov.bh/


Smartphones or tablet Users can download 

the application through MOE›s website, or 

from the following stores:

Download «Student Exam Results» 
application

Iphone & Ipad:

Log on to the )APPSTORE( from your 

device, then search for the word )Student 

Exam Results(.

Android:

Log on to the )GOOGLEPLAY( from your 

device, then search for the word )Student 

Exam Results(

For more information and feedback,contact us at:
emoe@moe.gov.bh

Or by visiting the Ministry of Education website:
www.moe.gov.bh

mailto:emoe@moe.gov.bh
http://www.moe.gov.bh/


After saving the results, the user can send 

them as an e-mail through the application



The Application allows the user to save the 

results, so that he can retrieve them in future 

without signing in again



The application also shows the grades in all 

the subjects that studied in the last course



After validatiing the enterded information, 

the application shows the student›s details 

including the semester GPA and comulative 

GPA



This Mobile App. offers access to students’ 

final exams results from all grades, once the 

grades are approved by MOE. The required 

information to view and access the exams 

results vary depending on the student’s 

grade.

The App. includes the following grades:

•	 Fourth Grade 

to Eight Grade

•	 )Second-Intermediate(

•	 Ninth Grade  

)Third-Intermediate(

•	 Secondary 

«Student Exam Results» Application 
Features:



In the current era of

advanced technologies,

it has become of high

importance to have an easy

 and quick access to information. Therefore, the 

Ministry of Education alongside E-Government 

Authority have successfully launched “Student 

Exam Results” Mobile App.

The “Student Exam Results” Mobile App, 

allows all students of all grades alongside their 

parents, to access and view their final exams’ 

results as soon as they are approved by MOE. 

Students and Parents can easily access the 

Exams’ results via their smart devices from 

anywhere and anytime, saving them time and 

effort.
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