
 

THE BRITISH SCHOOL OF KUWAIT 

 

 

YEAR 11 MOCK EXAMINATIONS: DECEMBER 2019 / JANUARY 2020 
 

19 November 2019 
 

Dear Parents 
 

Attendance by Year 11 students at all timetabled lessons is vitally important, so that your child’s 
teachers can prepare him or her as fully as possible for the summer 2020 (I)GCSE examinations.  
 

Please note that all lessons in the school days up to and including Thursday 12 December 2019 will 
contain important work. The last day of mock examinations will be Tuesday 14 January 2020, as per 
the timetable which your child has received, a copy of which is available at 
https://www.bsk.edu.kw/parent-essentials/examinations.  Mock examination papers will be reviewed in 
class, beginning on Wednesday 15 January 2020. Student attendance at all lessons is required. 
 

Thank you for your support. 
 

Yours sincerely 

C  

 
 
 

Emma Bowie 
Secondary Head Teacher 
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 المدرسة البريطانية بالكويت
 

 2020/ يناير  2019ديسمبر  :لطالب الصف الحادي عشر MOCKامتحانات 

 2019 نوفمبر 19
 

 الكرام  السادة / أولياء األمور 
 

جدولهم ضروري جدًا. وذلك لتحضير أبنائكم بشكل كامل  الموجودة فينود إخطاركم أن حضور طالب الصف الحادي عشر كل الحصص 
 . 2020للسنة  GCSE(I) لألمتحانات المستوى

 
 أيامأول  وهو 2019ر ديسمب 12الموافق  الخميستتضمن دروس مهمة ومن ضمنها يوم  خالل األيام الدراسية يرجى العلم أن جميع الحصص

طالب. وأيضًا لقد تم على الحسب الجدول الموزع  آخر يوم في تسلسل االمتحانات 2020يناير  14الموافق  الثالثاءيوم .  Mock امتحانات
وسيتم   https://www.bsk.edu.kw/parent-essentials/examinations .مدرسةلل الخاصاإللكتروني وضع الجدول على الموقع 

 . مطلوب حضور الطلبة جميع الدروس.2020 يناير 15الموافق  األربعاءفي الصف ، ابتداء من يوم  Mockمراجعة أوراق امتحانات 
 
 التحياتمع أخلص 

 ايما باوي                        
 المرحلة الثانويةناظر 

 
 

 

 

 المدرسة البريطانية بالكويت
 

 2020/ يناير  2019ديسمبر  لطالب الصف الحادي عشر: MOCKامتحانات 

 2019نوفمبر  19
 

 الكرام  السادة / أولياء األمور 
 

جدولهم ضروري جدًا. وذلك لتحضير أبنائكم بشكل كامل  الموجودة فينود إخطاركم أن حضور طالب الصف الحادي عشر كل الحصص 
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 وسيتم  https://www.bsk.edu.kw/parent-essentials/examinations .مدرسةلل الخاصاإللكتروني وضع الجدول على الموقع 

 . مطلوب حضور الطلبة جميع الدروس.2020يناير  15في الصف ، ابتداء من يوم األربعاء الموافق  Mockمراجعة أوراق امتحانات 
 

 مع أخلص التحيات
 ايما باوي                        

 ناظر المرحلة الثانوية

 
 


