
   بالمدرسة ا!لمانية للراھبات بالقاھرة١٠ - ٥نظام النقل للصفوف من  ٤. ١. ٨

  )المرحلة الثانوية ا!ولى(

  

 الصادر من فى المدارس ا�لمانية بالخارجلصفوف المرحلة الثانوية ا�ولى النقل نموذج نظام : استنادا إلى 
 ،١٠/١٢/٢٠٠٣تاريخ ب )BLASCHA( الخارجقبل لجنة ا*تحاد الفيدرالى والو*يات للمدارس ا�لمانية ب

  .٢٠٠٤/٢٠٠٥ من العام الدراسى ابتداء ويطبق

  

  :قواعد عامة   :أو,

  

التطور العلمى  بين  فيما الھدف منه ھو التوفيق، طالبة إجراء تربوىيةإن نجاح أو رسوب أ    ١. ١
 الطالبة طبقا قيدة به للصف الممتطلبات ا�داء ومسارھا التعليمى بالمدرسة وبين الشخصى للطالبة
 وقرار النقل يجب أن يؤمن وجود قاعدة للتقدم التعليمى للطالبة بالفصل الدراسى للمناھج التعليمية،

   .التالى سواء أكان لكل طالبة على حدة أو للفصل بأكمله

  . لذلك فإن نقل طالبة إلى الصف التالى بوصفھا تحت ا*ختبار يتنافى مع ھذه القاعدة     

    

 ا�عمال التى قامت بھا خaل العام كل قرار نقل الطالبة من صف إلى آخر استنادا إلى نتائج يتم اتخاذ  ٢. ١
           . بأكملهالدراسى

 باbضافة إلى التطور ،ويتم اتخاذ قرار النقل استنادا إلى تقديرات الطالبة فى جميع المواد اbجبارية    
 حتى تلك ، ذات أھمية بالغة بالنسبة لتقييم قدرات الطالبةوتعد جميع المواد، العام لشخصية الطالبة

  .  التالى الدراسىبر مادة إجبارية فى العامأو التى * تعت المواد التى تتوقف دراستھا

 وتدون بھذا المعنى فى مؤثرة فى قرار النقل، محدودة من العام الدراسىالمواد التى تدرس لفترة تعد     
  ").النصف ا�ول من العام الدراسى" جيد"لموسيقية تقدير التربية ا"مثa (،الشھادة

  

يتم تقييم أداء الطالبات طبقا للقواعد الخاصة ) الصفين الحادى عشر والثانى عشر(فى مرحلة التأھيل     ٣. ١
بالمرحلة الثانوية العليا والنظام الخاص با�بيتور بالمدارس ا�لمانية بالخارج، ويتم إصدار شھادات 

 فقط لكل منھا، و* يصدر واحدعوام محتوية على درجات الطالبة فى نصف عام دراسى أنصاف ا�
  .قرار بالنقل، وتكون إعادة الصف طبقا للنظم المذكورة أعaه

  

  :ا!ساسية ا4جراءات   :ثانيا

  

ذ فى نھاية العام الدراسى يعقد مجلس الفصل اجتماعا برئاسة مدير المدرسة أو من ينوب عنه *تخا    ١. ٢
  .قرار النقل إلى الصف الدراسى التالى لكل طالبة

  

 ذلك قبل انعقاد كون على أن ي، الخاصة بكل مادةالدرجات تحديديقوم مدرسو المواد المختلفة ب    ٢. ٢
و* ،  نتيجة للتقييم اbجمالى الشامل فى إطار المبادئ التربويةدرجات وتأتى ال، بمدة كافيةجتماعا*

 عمل درجةشمل الت إلى نتائج ا*متحانات التحريرية فقط، بل يجب أن تدرجايجوز أن تستند ال
 وكذلك مدى إجادتھا لباقى ، مساھماتھا الشفويةمستوىيؤخذ فى ا*عتبار أن الطالبة أثناء الحصص، و
  .  وذلك بنسب متكافئة،ا�عمال التى تسند إليھا

  



وتحتسب نتيجة  ،حق لھم التصويتين المدرسون الذين يقومون بتدريس طالبة ما ھم فقط الذي    ٣. ٢
ا�صوات يكون فى حالة تساوى التصويت با�غلبية البسيطة، و* يسمح با*متناع عن التصويت، و

  .جتماعالقرار لرئيس ا*

  

لنقل، كما يتم تدوين النقل الذى يتم بتعويض الدرجات ايتم عمل محضر لكل اجتماع خاص بشھادات     ٤. ٢
  .  الرسوبالذى أدى إلىطالبة مع إبداء السبب الب تسجيل قرار رسوب  ويجفى محضر ا*جتماع،

  

  .يتم تدوين ملحوظة بشأن خشية رسوب الطالبة فى شھادة منتصف العام الدراسى    ٥. ٢

إذا كان قرار النقل بناء على شھادة منتصف " يخشى رسوبھا"تحصل الطالبة على الملحوظة   ١. ٥. ٢
  .اتالعام ممكنا فقط بتعويض الدرج

لممكن إصدار قرار النقل  إذا لم يكن من ا"يخشى رسوبھا جدا"تحصل الطالبة على الملحوظة   ٢. ٥. ٢
فى ) نخفضمقبول م(شھادة منتصف العام، أو فى حالة حصول الطالبة على تقدير بناء على 

  ). درجة٣٣أى أقل من (مادة اللغة ا�لمانية 

يھا ترك المدرسة إذا لم تصل إلى المستوى العلمى يجب عل"تحصل الطالبة على الملحوظة   ٣. ٥. ٢
 إصدار قرار النقل بناء على شھادة منتصف العام، باbضافة إلى ما نتمكن منإذا لم " للفصل

  :يلى

  الطالبة باقية bعادة الصف الحالى المقيدة به،  ) أ

 الطالبة كانت قد بقت لvعادة فى الصف الدراسى السابق،  ) ب

 . للصف الدراسىالطالبة تخطت السن المحدد  ) ج

  

       يتم إبaغ ولى ا�مر تحريريا ) اbبaغ بتدھور مستوى الطالبة(فى حالة خشية رسوب الطالبة   ٦. ٢
، مع تحديد كل المواد التى يعد مستوى  تقريبافى وقت مناسب، أى قبل نھاية العام الدراسى بشھرين

، باbضافة إلى ذلك يتم )بات الضعيفاتإخطار الطال(الطالبة بھا أقل من مقبول فى لحظة اbبaغ 
    أى أقل ( فى مادة اللغة ا�لمانية منخفضاbنذار أيضا فى حالة حصول الطالبة على تقدير مقبول 

  . * يعطى الحق فى صدور قرار بالنقل للطالبةاbنذار، عدم إصدار مثل ھذا ) درجة٣٣من 

  

  :قواعد خاصة بقرار النقل : ثالثا

  

  . ة العربية والمواد التى تدرس بھايق قرارات وزارة التربية والتعليم فيما يختص باللغيتم تطب   ١. ٣

  

  -: الباقية كما يلى  اbجبارية المواد الدراسيةيما بينفيتم التمييز    ٢. ٣

 اللغة - اللغة اbنجليزية - الرياضيات - اللغة العربية -اللغة ا�لمانية   :مجموعة المواد ا�ولى    
  )المواد ا�ساسية(سية الفرن

  )١المواد الثانوية ( التاريخ – الجغرافيا – الفيزياء – الكيمياء –ا�حياء   :مجموعة المواد الثانية    

 –ا�شغال اليدوية  – التربية الرياضية - التربية الفنية -التربية الموسيقية   :مجموعة المواد الثالثة    
   )٢المواد الثانوية (الحاسب اzلى 

    

مادة التربية الدينية ومادة الدراسات ا*جتماعية ليست ضمن المجموعات الثaث وتخضع لنظام النقل   
    .الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية



 يمكن تعويض درجة  ولكن *،للمواد ا�خرى" ضعيف" تعويض تقدير قوميةيمكن للغة العربية كلغة   
  .اللغة العربية

"    ضعيف"* تعوض تقدير التاريخ فھى مادة الدراسات ا*جتماعية ومادة أما مادة التربية الدينية و  
  .و* يمكن تعويضھا

    

  : فى الحا*ت التاليةالنقليصدر قرار     ١. ٢. ٣

  .أو ما ھو أفضل" مقبول"عند حصول الطالبة على تقديرات   ١. ١. ٢. ٣

مرة واحدة فقط فى إحدى مواد المجموعتين الثانية " ضعيف"ير عند حصول الطالبة على تقد  ٢. ١. ٢. ٣
  .والثالثة

  

  : فى الحا*ت التاليةبتعويض الدرجاتيصدر قرار النقل     ٢. ٢. ٣

فى مادة واحدة على ا�كثر من مواد المجموعة " ضعيف"عند حصول الطالبة على تقدير   ١. ٢. ٢. ٣
  فى مادة أخرى من نفس المجموعة" جيد"تعويضه بتقدير واحد على ا�قل  ا�ولى يمكن

  أو

فى مادة واحدة من مواد المجموعة ا�ولى " ضعيف"عند حصول الطالبة على تقدير   ٢. ٢. ٢. ٣
 تحتوى الشھادة بأكملھا  مادة أخرى من مواد المجموعة الثانية أو الثالثة، ولكنبا4ضافة إلى
ينھا درجة على ا�قل من يجب أن يكون من ب" جيد"  على ا�قلتقديرات على ثaث

  من المجموعة الثالثة على ا�كثر درجة واحدة المجموعة ا�ولى و

  أو

فى مادتين من مواد المجموعتين الثانية والثالثة " ضعيف"عند حصول الطالبة على تقدير     ٣. ٢. ٢. ٣
  واحدة أن يكون من بينھا مادةيسمحعلى ا�قل و" جيد"يمكن تعويضھما بثaث تقديرات 

  ا�كثر من مواد المجموعة الثالثةعلى 

  أو

فى مادة واحدة فقط من مواد المجموعة الثانية " ضعيف جدا"عند حصول الطالبة على تقدير   ٤. ٢. ٢. ٣
على ا�قل ويجب أن يكون من بينھا مادة " جيد"أو الثالثة يمكن تعويضه بثaث تقديرات 

  . على ا�كثر من المجموعة الثالثة ة واحد من المجموعة ا�ولى ومادةعلى ا�قلواحدة 

  

  :فى الحا*ت اzتيةراسبة  الطالبة تعد    ٣. ٣

 تقدير أوفى مادة من مواد المجموعة ا�ولى " ضعيف جدا"عند حصولھا على تقدير   ١. ٣. ٣
  ،) أخرىدرجاتب * يسمح بالتعويض ( من مواد المجموعة ا�ولىفى مادتين" ضعيف"

  ،فى أكثر من مادتين" ضعيف"تقدير  عند حصولھا على  ٢. ٣. ٣

  . فى مادة أخرى" ضعيف جدا"فى مادة وتقدير " ضعيف"عند حصولھا على تقدير   ٣. ٣. ٣

  .فى مادتين أو أكثر" ضعيف جدا"عند حصولھا على تقدير  ٤. ٣. ٣

* يسمح (فى مادة اللغة ا�لمانية " ضعيف جدا"أو " ضعيف"عند حصولھا على تقدير   ٥. ٣. ٣
  )يض بدرجات أخرىبالتعو

  

  :قواعد أخرى خاصة بالنقل: رابعا

 

 توفر متطلبات النقل �سباب خارجةفى حا*ت استثنائية يمكن نقل الطالبة للصف التالى حتى إذا لم ت  ١. ٤
  يؤھلھا ماعامالتطور التعليمية والقدرات ال  من ولكن ھذا على أساس أن لديھا،عن إرادة الطالبة



 وتدون أسباب النقل، فى ھذه الحالة يكون قرار النقل باbجماع،  التالىفى الصفللعمل الناجح 
  .محضر ا*جتماعبإسھاب فى 

 انتھاء ة شھادإذا ارتبط بذلك حصول الطالبة على) ١. ٤(و* ينطبق ھذا ا*ستثناء فى الجملة ا�ولى 
  .مرحلة أخرىبالحق فى ا*نتقال إلى أو  لةمرح

  

  :امتحانات الدور الثانى  ٣. ٤

 فى حالة حصول الطالبة على تقدير فقط، وتؤدى تعقد امتحانات الدور الثانى فى المواد القومية  
  ".ضعيف جدا"أو " ضعيف"

فى حالة رسوب الطالبة فى أحد امتحانات الشھادة اbعدادية فى نصف العام الدراسى الثانى، سواء   
أداء امتحان و المواد القومية يجب عليھا كان الرسوب فى إحدى المواد التى تدرس باللغة ا�لمانية أ  
  .دور ثان  

  .تخضع امتحانات الدور الثانى كلية لقواعد النقل الخاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية  

  

  :كيفية التعامل مع أعمال * يمكن تقييمھا فى بعض المواد  ٤. ٤

 ترجع إلى الطالبة تحصل علىسباب فى حالة عدم التمكن من تقييم مستوى الطالبة فى مادة ما �  
  .فى ھذه المادة"  ضعيف جدا"تقدير  

وفى حالة وجود ظروف خارجة عن إرادة الطالبة مما يؤدى إلى عدم وجود ما يدل على نتائج أعمالھا   
  . دة و* ينظر إليھا فى قرار النقل فإنھا * تحصل على تقدير فى ھذه الما،فى مادة ما

  ١.١  ورد فى الفقرةاائية يقرر مجلس الفصل رسوبھا أو نجاحھا مع مراعاة مفى مثل ھذه الحالة ا*ستثن  

  

  :عادة صفوف دراسية البقاء 4: خامسا

  

عادة * يجوز إعادة صف دراسى واحد أكثر من مرة، كما * يجوز عادة إعادة الصف التالى للصف          ١. ٥
  .عادته من قبلبقت bالذى كانت الطالبة قد 

ن مستوى الطالبة العلمى ضعيفا عند إعادتھا صفا دراسيا أو الصف التالى �سباب خارجة عن إذا كا  ٢. ٥
  .  يمكن لمجلس الفصل اتخاذ قرار باستمرارھا فى المدرسة،إرادتھا

ى أمرھا وعلى  بمحض إرادتھا بناء على طلب من ولى صف دراستبقى bعادةتستطيع الطالبة أن   ٣. ٥
  . ن جاء ھذا القرار عقب قرار النقل الخاص بالطالبة * يتغير وإ، من المدرسةأساس قرار

  . تعدى أقصى سن مسموح به للطالبات بالصفوف المختلفةنبغى* ي  ٤. ٥

  :الحد ا!دنى وا!قصى للسن بكل صف دراسى  ٥. ٥

  

  ٦  –  ٤  :الحضانة  

  ٧  –  ٥  :الصف التمھيدى  

  

  ٨  –  ٦  :الصف ا�ول  

  ٩  –  ٧  :الصف الثانى  

  ١٠  –  ٨  :الصف الثالث  

  ١١  –  ٩  :الصف الرابع  

  ١٢  –  ١٠  :الصف الخامس  

  ١٣  –  ١١  :الصف السادس  



  ١٤  –  ١٢  :الصف السابع  

  ١٥  –  ١٣  :الصف الثامن  

  ١٦  –  ١٤  :الصف التاسع  

  ١٧  –  ١٥  :الصف العاشر  

  ١٨  –  ١٦  :الصف الحادى عشر  

  ١٩  –  ١٧  :الصف الثانى عشر  

  

*جتماع مجلس الفصل، وذلك فى الدراسى  للصف ويعود القرار بشأن التجاوز عن الحد ا�قصى  
  .الحا*ت ا*ستثنائية المسببة

  

  ١٥/٢/٢٠١٢طبقا للحالة فى 

 


