
   بالمدرسة ا لمانية للراھبات بالقاھرة٤ - ١نظام النقل للصفوف من  ٣. ١. ٨

  )بالمرحلة ا'بتدائية(

  

ق�رارات النق�ل بالمرحل�ة ا%بتدائي�ة ق�رارات تربوي�ة يتخ�ذھا اجتم�اع مجل�س الف�صل م�ع مراع�اة شخ�صية تعد 
  . ومستواھا وقدراتھا على ا0داء بشكل عامالطالبة

  

  :متطلبات النقل: أو'

  

١. ١  

 تلقائيا دون قرار للنقل، وتحصل الطالبات ا%بتدائى  إلى الصف الثانى ا%بتدائىتنقل الطالبة من الصف ا0ول
  . تقييم شھادةعلى

  ." إلى الصف الثانى ا%بتدائىقلتن) اسم الطالبة: "(ملحوظة الشھادة

لى أن يست�شير ول�ى ا0م�ر قب�ل  بناء على طلب مكتوب من ولى ا0مر، عا%بتدائى ويمكن إعادة الصف ا0ول
الفصل، ويتم حفظ ھذه ا%ستشارة فى ملف الطالبة، ويق�وم اجتم�اع مجل�س الف�صل بالب�ت ب  الموادذلك مدرسى

  .فى ھذا الطلب

ف�ى م�ادة اللغ�ة ا0لماني�ة أو م�ادة الرياض�يات يح�ق %جتم�اع " ض�عيف"فى حال�ة ح�صول الطالب�ة عل�ى تق�دير 
  .لصف ا0ول ا%بتدائىا ئھا Sعادةبقاجلس الفصل أن يصدر قرارا بم

  .و% تعد ھذه اSعادة رسوبا

  . سنوات، وا%ستثناءات ترجع إلى قرار مجلس الفصل٨% ينبغى أن يتجاوز سن الطالبة 

  

٢. ١  

يطبق ھذا النظام على النقل من الصف الثانى إلى الثالث ومن الصف الثالث إلى الرابع ومن الصف الرابع إلى 
  .الخامس

 ويتوق�ع منھ�ا  بما حصلت عليه م�ن درج�ات،قرار النقل فى حالة وفاء الطالبة بمتطلبات العام الدراسىيصدر 
  .أن تستطيع الوفاء بالمتطلبات ا0على الخاصة بالصف التالى

  ".ناجحة: "حوظة التالية فى الشھادةوتحصل الطالبة على المل

  : وھوالبة الحد ا0قصى المسموح بهو% ينبغى أن يتجاوز سن الط

  )للصف الثانى(   سنوات٩  

  )للصف الثالث(   سنوات١٠  

  )للصف الرابع(   سنة١١  

  .وا%ستثناءات ترجع إلى قرار مجلس الفصل

  

٣. ١  

يج��وز نق��ل الطالب��ة إل��ى ال��صف الت��الى إذا رأى مجل��س الف��صل أن درجاتھ��ا ف��ى اللغ��ة ا0لماني��ة أوالرياض��يات 
 من المتوق�ع أن ت�ستطيع الطالب�ة الوف�اء نهأ و،تمثل مستواھا الحقيقىولكن % أواللغة اSنجليزية % تكفى لنقلھا 
  .مابمتطلبات الصف التالى بعد فترة 

  ."ناجحة 0سباب تربوية) اسم الطالبة: "(وتحصل الطالبة على الملحوظة التالية فى الشھادة

  

٤. ١.  

  .على سبيل ا%ختبار% يسمح بالنقل للصف التالى 

  

٥. ١.  

  .ام الدراسى تشمل درجات العام الدراسى كلهشھادة نھاية الع

  



  :المواد المؤثرة فى قرار النقل: ثانيا

  

  .اللغة ا0لمانية والرياضيات واللغة العربية: فى الصفين الثانى والثالث  ١. ٢

  

  .اللغة ا0لمانية والرياضيات واللغة اSنجليزية واللغة العربية: فى الصف الرابع  ٢. ٢

  

  :شروط النقل: ثالثا

  

ف�ى أى م�ن الم�واد الم�ؤثرة ) ٥" (ضعيف"أو ) ٦" (ضعيف جدا"حصل على تقدير ت إذا لمتعد الطالبة ناجحة 
  ).كما ورد فى الفقرة الثانية(فى قرار النقل 

  . مستوفى٣كما يصدر قرار النقل إذا ما رأى اجتماع مجلس الفصل أن ما ورد فى الفقرة ا0ولى جزء 

 تسرى قرارات النق�ل الخاص�ة ب�وزارة التربي�ة والتعل�يمأما بالنسبة للمواد القومية التى تدرس باللغة العربية، ف
  .المصرية

  

  :شھادات منتصف العام الدراسى: رابعا

  

  .يجب تدوين ملحوظة فى شھادة منتصف العام الدراسى فى حالة خشية رسوب الطالبة

  

١. ٤  

 فى مادة واحدة على ا0قل من الم�واد الم�ؤثرة حصلتإذا ما " خشى رسوبھاي"تحصل الطالبة على الملحوظة 
  .)٤ ("مقبول"على تقدير فى قرار النقل 

  

٢. ٤  

إذا حصلت فى مجموعة المواد الم�ؤثرة ف�ى ق�رار النق�ل " يخشى رسوبھا جدا"تحصل الطالبة على الملحوظة 
" ض�عيف" تق�دير  م�رة واح�دة عل�ىأو) ٦" (داض�عيف ج�"مرة واحدة على تقدير ) كما ورد فى الفقرة الثانية(
)٥.(  

  

٣. ٤  

عن�د " يج�ب عليھ�ا ت�رك المدرس�ة إذا ل�م ت�صل إل�ى الم�ستوى العلم�ى للف�صل"تحصل الطالبة على الملحوظة 
  :خشية رسوبھا 

  .إذا كانت قد رسبت فى نفس الصف من قبل  )أ    

 .إذا تجاوز سنھا الحد ا0قصى المسموح به فى الصف  )ب  

  

  :بناء على طلب من ولى ا مر?عادة ا: خامسا

  

١. ٥  

  .ولى أمرھابناء على طلب من  عام دراسىمن الممكن أن تقوم طالبة بإعادة 

  .الفصل، ويتم حفظ ھذه ا%ستشارة فى ملف الطالبةب  الموادويستشير ولى ا0مر قبل ذلك مدرسى

  .ى ھذا الطلب المرحلة ا%بتدائية بالبت فة مديرويقوم اجتماع مجلس الفصل برئاس

  

٢. ٥  

  :يسمح باSعادة بناء على طلب من ولى ا0مر

  .فى نھاية الصف ا0ول ا%بتدائى  -

  . بالنسبة للصفوف الثانى والثالث والرابعأو نھايتهوفى منتصف العام الدراسى   -

  .ثناءات، على أن يقوم مدير المرحلة ا%بتدائية بالبت فى ا%ستأن تكون ھناك أسباب قوية لmعادةويجب 



٣. ٥  

  : فى حالة اSعادة طواعية تحصل الطالبة على الملحوظة التالية فى الشھادة

  ."بناء على طلب من ولى ا0مر mعادةباقية ل) اسم الطالبة"(

  .و% توجد فى ھذه الشھادة ملحوظة حول النجاح أوالرسوب

  

٤. ٥  

  .% يسمح بإعادة نفس الصف مرتين فى المرحلة ا%بتدائية

  

  :تخطى الصف: اسادس

  

 ،فى الحا%ت ا%ستثنائية يمكن للطالب�ات تخط�ى ال�صف الت�الى م�رة واح�دة أثن�اء الدراس�ة بالمرحل�ة ا%بتدائي�ة
  .وذلك فى حالة حصول الطالبة على درجات جيدة بشكل غير مألوف

موافقا على يقوم اجتماع مجلس الفصل بالبت فى قرار تخطى الطالبة للصف التالى، على أن يكون ولى ا0مر 
ويمك�ن لمدرس�ى الف�صل ال�ذى ق�د تنق�ل  كما يجب مراعاة النضج ا%جتماعى للطفلة عند إصدار الق�رار، ،ذلك

  .فى اجتماع مجلس الفصل إليه الطالبة ا%شتراك

  . المرحلة ا%بتدائيةئاسة مديرويعقد ھذا ا%جتماع بر

  

  

  .٢١/٣/٢٠١٢أعضاء ھيئة التدريس بتاريخ لسادة قرار ا%جتماع العام ل

 


