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 ١٠ إلى ٥إرشادات ھامة لوضع درجات الصفوف  د٣. ٣. ٨

   عامةإرشادات  .١ 

  شھادات نصف العام الدراسي  .١. ١

تؤخذ جميع الدرجات التي تقييم أداء الطالبة في ا�عتبار عند وضع درجات شھادة نصف العام الدراسي 
  .بات ومناقشة الدرجات إعادة ا�متحانات إلى الطال يجب.والتي تم حسابھا قبل اجتماع الدرجات

� يشترط تقسيم عدد ا�متحانات . بذلك تمثل شھادة نصف العام الدراسي المستوى الحالي 8داء الطالبة
  .المطلوب أدائھا بالتساوي بين نصفي العام الدراسي

  شھادات نھاية العام الدراسي  .٢. ١

  .تسري  قرارات �ئحة النجاح على شھادات نھاية العام الدراسي

  :على ا8تي) ١٠ - ٥(ص 4ئحة النجاح الخاصة بالمرحلة ا(عدادية للصفوف تن

  . العام الدراسيطوال الكليأداء الطالبة يتم أخذ قرار النجاح بناء على   ٣. ١

. يراعى في اتخاذ ھذا القرار درجات كل المواد الدراسية اLجبارية وكذلك التطور العام لشخصية الطالبة  
  بما فيھا المواد التي تتوقف أو � تكون مادة إجبارية في العام الدراسي– لدراسيةتؤخذ جميع المواد ا

  .في ا�عتبار عند تقييم أداء الطالبة -الQحق 

  .ًيتوقف النجاح أيضا على المواد التي تدرس بصفة عارضة  

وتعتبر الدرجة . يقوم مدرسو المواد بتحديد درجات المواد في الموعد المحدد قبل اجتماع الدرجات  ٤. ١
 كذلك يجب أ� تعتمد على نتيجة .الموضوعة ھي نتيجة التقييم العام لVداء العلمي والتربوي في تلك المادة

ًا�متحانات التحريرية فقط، حيث يجب أن يؤخذ أيضا في ا�عتبار ا8داء في الحصص الدراسية وجودة 
  .ذلك بنسب متوازنة ا8داء والتقارير الشفھية وكل المعايير ا8خرى لتقييم

  )بالنقاط(حساب الدرجات     .٢

  )بالنقاط(درجة ا4متحان  ← المتوسط يحسب نتائج ا�متحانات ثم كليتم جمع : لوضع درجة المادة  ١. ٢

ًيتم كذلك جمع كل نتائج أداء الطالبة مثQ ا�ختبارات المعلن والغير معلن عنھا مسبقا، الواجبات المنزلية،   ٢. ٢ ً
  )بالنقاط (Bخرى ااتدرجال ← المتوسط ثم يحسب. دة، التقارير، ا8بحاث الخكراسة الما

ًفمثQ يمكن احتساب درجة . بنسب متفاوتة لبعضھا البعض8داء الطالبة  الدرجات ا8خرىيم يتقيمكن 
  . عند إبQغ الطالبات بذلك في بداية العام الدراسي الواجبات المنزليةةدرجل ةعفبنسبة مضااختبار ما 

ُ على جميع المواد وفقا لQجتماع )جـ٢. ٣. ٨قاعدة  ( نسبة ا4متحانات إلى الدرجات اBخرى ةعداتسري ق  ٣. ٢
  .العام اللمدرسين

وھناك حد أدنى . التقييمات ا8خرى لVداء عند وضع الدرجات على نوع وعدد الحرية التربويةتتوقف   ٤. ٢
اسي للمواد ا8ساسية ودرجتان شفھيتان للمواد الجانبية  درجات شفھية في العام الدر٤: للتقييم الشفھي

  .لشھادات نصف العام الدراسي
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يحسن درجة المادة أو يجعلھا أسوأ من خQل الدرجات الشفھية أن  - �عتبارات تربيوة - يمكن للمدرس   
  .وذلك في الحا�ت الحرجة

   لدرجات للشھاداتيحسابالجدول ال  ٥. ٢

 يقوم بحساب درجة المادة من ١٠ إلى ٥ للصفوف يول حسابدالمدرسة ج) سيرفار(يوجد على خادم    −
ويعتبر ھذا الجدول الحسابي مفيد . ا�متحانات والدرجات ا8خرى في أي توقيت خQل العام الدراسي
 .اھمشكووتخفيف ًجدا خاصة عند وجود أي خQف مع أولياء ا8مور حول الدرجات 

يعتبر ھذين الجدولين الحسابيين ملزمين لحساب . لة ا�بتدائيةيوجد جدول حسابي آخر خاص بالمرح   −
 .الدرجات، إ� إذا تم استخدام جدول آخر يتبع نفس العملية الحسابية

 يتم الحساب حتى رقم عشري واحد ثم يتم التقريب .ًيتم حساب درجة الشھادة وفقا للنسب المقررة   −
 .الحسابي للدرجة الكاملة

   نقطة٣٦ ← ٣٦.٤    :مثل

   نقطة٣٧ ← ٣٦.٥    

  نقطة ٣٧ ←٣٦.٦    

 :استثناءات

 إ� �١ تعطى الدرجة : بمعنى.  بين تقديرينغير مسموح بالتقريب الحسابي في حالة الدرجات الفاصلة
كذلك . ٢ تبقى الدرجة ٥٣.٩ - ٥٣.٥أي أنه في حالة وقوع النقاط ما بين .  نقطة٥٤.٠عند الحصول على 

بين وكذلك  ٢٩.٩ -  ٢٩.٥ أو بين ٢٩.٥ -  ٣٧.٥أو بين  ٤٥.٩ -  ٤٥.٥بالنسبة للدرجات الواقعة بين 
١٤.٩ - ١٤.٥.  

  ً.الجدول الحسابي ا�ستثناء السابق تلقائيايراعي  :ملحوظة

 

تعديل يمكن . تماع الدرجات في اجدرجة الشھادة المقررة من مدرس المادة ةناقش يتم مكقاعدة عامة �  ٦. ٢
ًمثQ في حالة الرسوب، حيث يوجد احتمالية Lمكان تعديل الدرجة بعد .  في الحا�ت الحرجة فقطالدرجة

  . ومع ذلك فإنه يشترط موافقة مدرس المادة.إجماع ا8غلبية خQل اجتماع الفصل على تعديلھا

  - في اللغة ا8لمانية ٥حصول على درجة في حالة ال.  بعناية٦ و ٥برجاء حساب ومراجعة الدرجات   
 ووقوعھا على الحد الفاصل للنجاح، فإنه يمكن تحديدھا أثناء اجتماع -والتي يترتب عليھا الرسوب 

  .الدرجات

إ� بمناقشة مدير المدرسة ووجود  ما بعد انتھاء اجتماع الدرجات درجة  يمكن تعديلكقاعدة عامة �  ٧. ٢
  .أسباب موجبة لQستثناء

  درجات السلوك وا4جتھاد  .٣

في . ادو الموھا مدرسضعدرجات التقييم التي يلالسلوك وا�جتھاد بواسطة وسيلة حسابية درجات تحدد 
تجرى مناقشة تقييم السلوك وا�جتھاد أو أكثر على اقتراح مدرس الفصل ل نياعتراض ثQثة مدرسحالة 

  .ماع الشھاداتناء اجتأثتصويت اليليھا  قصيرة

ًجيدة كما تتوقع منھا المدرسة سلوكا واجتھادا" ٢"الدرجة تعني  لذلك فھي تمثل الوضع الطبيعي الذي . ً
  .يقاس عليه باقي الدرجات
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يراعي مدرس الفصل أثناء اقتراح تلك الدرجات أي تسجيQت للطالبة في دفتر الفصل أو حصولھا على 
  .أية إنذارات كتابية

� يؤثر الحصول على . ٣ًي  أن تصبح درجة السلوك تلقائيا يترتب على الحصول على إنذار كتاب
على درجة السلوك للنصف الثاني في حالة تحسن السلوك كتابي في النصف ا8ول من العام الدراسي إنذار

 ) السلوك وا�جتھادتوضيح درجاتانظر . (وعدم الحصول على إنذار كتابي آخر

   ا8تيةالقواعدتراعى   .٤

 أ٢. ٣. ٨ا4متحانات وا4ختبارات القواعد الخاصة ب −

  ب٣. ٣. ٨أ ، ٣. ٣ . ٨ القواعد الخاصة بتحديد الدرجات −

   الخاص بالمدرسة في الملف الخاص بذلك)السيرفار(توجد قواعد أخرى على الخادم 

  

  

  ١/١٢/٢٠١٣القاھرة في 

  

  ريتر. ف

  مدير المدرسة


