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الول,اء امور الطالب 
المدارس االبتدائ,ة 
و المدراس الشاملة 

قاليلي" 

- المدرسة االبتدائ#ة  /
/ المتوس6/ و النها01

الموض?ع: التق#م النص89

يتم إبالغ جميع العائالت ان أعتبارا من العام الدراسي الحالي, التقيم 
النصفي املتوسطي و النهائي للتعليم/الدراسة 

لطالب و طالبات املدراس االبتدائية سيتم التعبير او التقيم لكل تخصص من تخصصات 
الدراسة كما من املؤشرات الوطنية بما في ذلك التدريس ملعرفة الكفاءة في التربية املدنية من خالل راي وصفي 

ورد و منقول في وثقية التقيم موضحا املستويات املختلفة من االستيعاب و التي ستحل محل التقيم العددي.

وثيقة التقيم للربع االول من العام الدراسي ملعهدنا سيكون موضح في 2 قوائم: قائمة 
التخصصات و قائمة مستوي االستيعاب. وصف مستويات االستيعاب سيرفق مع النموذج.

في الوثيقة نستخدم املستويات االربعة (4) كما من املرسوم (متقدم, متوسط, أساسي, 
و في طور االستجواد االول) و الذي الوصف مرتبط بالتخصص.

تابعا لهذا يمكنك قراءة اوصاف املستويات العامة:

متقدم: الطالب يكمل و ينهي الوجبات و املهام في حاالت معروفة و غير معروفة, 
باستعمال مجموعة متنوعة  من املوارد الذي يوفرها ويقدمها االستاذ و ايضا من جهة اخري بشكل مستقل و 

مستمر.

متوسط: الطالب يكمل و ينهي املهام في حاالت معروفة بشكل مستقل و مستمر, 
يحل الوجبات او املهام غير معروفة باستعمال املوارد التي يوفرها االستاذ او املوجودة و املتوفرة في جهة اخري, 

حتي لو كانت بطريقة متقطعة و ليست مستقلة تماما.

أساسي: الطالب يكمل و ينهي املهام و الوجبات فقط في الحاالت املعروفة 
باستخدام املوارد الذي يوفرها االستاذ, سواء بشكل مستقل ولكن متقطع, سواء بشكل غير مستقل ولكن مستمر.

بالنسبة لالكتساب االول: يكمل و ينهي الطالب املهام و الوجبات فقط في 



الحاالت املعروفة و بدعم و مساعدة من االستاذ و من املوارد املقدمة خصيصا. 



ال شيء يتغير لتقييم السلوك والدين الكاثوليكي أو النشاط البديل

  سيكون تقييم الطالب ذوي اإلعاقات املعتمدة مرتبطًا باألهداف املحددة في الخطة التعليمية الفردية

 باسم PEI بينما سيأخذ تقييم الطالب ذوي صعوبات محددة لالستيعاب في االعتبار خطة التعلم املخصصة
PDP 

للحصول على تأمالت وتوضيحات و التعميق حول موضوع التقييم ، أيًضا تحسباً إلعداد وتسليم وثيقة التقييم
 للربع األول للعام الدراسي، اولياء االمور املعنيون مدعوون للمشاركة في اجتماع عبر الفيديو املباشر وفًقا للجدول

 الزمني التالي:

للمشاركة في االجتماعات يلزم الدخول علي العنوان التالي: 

h=ps://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/aa3e2743a7964c70b3c2f86a02569eb4 

شكرا علي مشاركتم
أطيب التحيات
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إجتماع مع أول#اء أمور طالب المدرسة االبتدائ#ة


