 ٣ .١ .٨نظام النقل للصفوف من  ٤ - ١بالمدرسة األلمانية للراھبات بالقاھرة
)بالمرحلة االبتدائية(
تعد قرارات النقل بالمرحلة االبتدائية قرارات تربوية يتخذھا اجتماع مجلس الفصل مع مراعاة شخصية
الطالبة بشكل عام ومستواھا وقدراتھا على األداء.
أوال :متطلبات النقل:
١ .١
تنقل الطالبة من الصف األول االبتدائى إلى الصف الثانى االبتدائى تلقائيا دون قرار للنقل ،وتحصل الطالبات
على شھادة تقييم.
ملحوظة الشھادة)" :اسم الطالبة( تنقل إلى الصف الثانى االبتدائى".
ويمكن إعادة الصف األول االبتدائى بناء على طلب مكتوب من ولى األمر ،على أن يستشير ولى األمر قبل
ذلك مدرسى المواد بالفصل ،ويتم حفظ ھذه االستشارة فى ملف الطالبة ،ويقوم اجتماع مجلس الفصل بالبت
فى ھذا الطلب.
فى حالة حصول الطالبة على تقدير "ضعيف" فى مادة اللغة األلمانية أو مادة الرياضيات يحق الجتماع
مجلس الفصل أن يصدر قرارا ببقائھا إلعادة الصف األول االبتدائى.
وال تعد ھذه اإلعادة رسوبا.
ال ينبغى أن يتجاوز سن الطالبة  ٨سنوات ،واالستثناءات ترجع إلى قرار مجلس الفصل.
٢ .١
يطبق ھذا النظام على النقل من الصف الثانى إلى الثالث ومن الصف الثالث إلى الرابع ومن الصف الرابع إلى
الخامس.
يصدر قرار النقل فى حالة وفاء الطالبة بمتطلبات العام الدراسى بما حصلت عليه من درجات ،ويتوقع منھا
أن تستطيع الوفاء بالمتطلبات األعلى الخاصة بالصف التالى.
وتحصل الطالبة على الملحوظة التالية فى الشھادة" :ناجحة".
وال ينبغى أن يتجاوز سن الطالبة الحد األقصى المسموح به وھو:
)للصف الثانى(
 ٩سنوات
 ١٠سنوات )للصف الثالث(
)للصف الرابع(
 ١١سنة
واالستثناءات ترجع إلى قرار مجلس الفصل.
٣ .١
يجوز نقل الطالبة إلى الصف التالى إذا رأى مجلس الفصل أن درجاتھا فى اللغة األلمانية أوالرياضيات
أواللغة اإلنجليزية ال تكفى لنقلھا ولكن ال تمثل مستواھا الحقيقى ،وأنه من المتوقع أن تستطيع الطالبة الوفاء
بمتطلبات الصف التالى بعد فترة ما.
وتحصل الطالبة على الملحوظة التالية فى الشھادة)" :اسم الطالبة( ناجحة ألسباب تربوية".
.٤ .١
ال يسمح بالنقل للصف التالى على سبيل االختبار.
.٥ .١
شھادة نھاية العام الدراسى تشمل درجات العام الدراسى كله.

ثانيا :المواد المؤثرة فى قرار النقل:
 ١ .٢فى الصفين الثانى والثالث :اللغة األلمانية والرياضيات واللغة العربية.
 ٢ .٢فى الصف الرابع :اللغة األلمانية والرياضيات واللغة اإلنجليزية واللغة العربية.
ثالثا :شروط النقل:
تعد الطالبة ناجحة إذا لم تحصل على تقدير "ضعيف جدا" ) (٦أو "ضعيف" ) (٥فى أى من المواد المؤثرة
فى قرار النقل )كما ورد فى الفقرة الثانية(.
كما يصدر قرار النقل إذا ما رأى اجتماع مجلس الفصل أن ما ورد فى الفقرة األولى جزء  ٣مستوفى.
أما بالنسبة للمواد القومية التى تدرس باللغة العربية ،فتسرى قرارات النقل الخاصة بوزارة التربية والتعليم
المصرية.
رابعا :شھادات منتصف العام الدراسى:
يجب تدوين ملحوظة فى شھادة منتصف العام الدراسى فى حالة خشية رسوب الطالبة.
١ .٤
تحصل الطالبة على الملحوظة "يخشى رسوبھا" إذا ما حصلت فى مادة واحدة على األقل من المواد المؤثرة
فى قرار النقل على تقدير "مقبول" ).(٤
٢ .٤
تحصل الطالبة على الملحوظة "يخشى رسوبھا جدا" إذا حصلت فى مجموعة المواد المؤثرة فى قرار النقل
)كما ورد فى الفقرة الثانية( مرة واحدة على تقدير "ضعيف جدا" ) (٦أو مرة واحدة على تقدير "ضعيف"
).(٥
٣ .٤
تحصل الطالبة على الملحوظة "يجب عليھا ترك المدرسة إذا لم تصل إلى المستوى العلمى للفصل" عند
خشية رسوبھا :
أ ( إذا كانت قد رسبت فى نفس الصف من قبل.
ب( إذا تجاوز سنھا الحد األقصى المسموح به فى الصف.
خامسا :اإلعادة بناء على طلب من ولى األمر:
١ .٥
من الممكن أن تقوم طالبة بإعادة عام دراسى بناء على طلب من ولى أمرھا.
ويستشير ولى األمر قبل ذلك مدرسى المواد بالفصل ،ويتم حفظ ھذه االستشارة فى ملف الطالبة.
ويقوم اجتماع مجلس الفصل برئاسة مدير المرحلة االبتدائية بالبت فى ھذا الطلب.
٢ .٥
يسمح باإلعادة بناء على طلب من ولى األمر:
 فى نھاية الصف األول االبتدائى. وفى منتصف العام الدراسى أو نھايته بالنسبة للصفوف الثانى والثالث والرابع.ويجب أن تكون ھناك أسباب قوية لإلعادة ،على أن يقوم مدير المرحلة االبتدائية بالبت فى االستثناءات.

٣ .٥
فى حالة اإلعادة طواعية تحصل الطالبة على الملحوظة التالية فى الشھادة:
")اسم الطالبة( باقية لإلعادة بناء على طلب من ولى األمر".
وال توجد فى ھذه الشھادة ملحوظة حول النجاح أوالرسوب.
٤ .٥
ال يسمح بإعادة نفس الصف مرتين فى المرحلة االبتدائية.
سادسا :تخطى الصف:
فى الحاالت االستثنائية يمكن للطالبات تخطى الصف التالى مرة واحدة أثناء الدراسة بالمرحلة االبتدائية،
وذلك فى حالة حصول الطالبة على درجات جيدة بشكل غير مألوف.
يقوم اجتماع مجلس الفصل بالبت فى قرار تخطى الطالبة للصف التالى ،على أن يكون ولى األمر موافقا على
ذلك ،كما يجب مراعاة النضج االجتماعى للطفلة عند إصدار القرار ،ويمكن لمدرسى الفصل الذى قد تنقل
إليه الطالبة االشتراك فى اجتماع مجلس الفصل.
ويعقد ھذا االجتماع برئاسة مدير المرحلة االبتدائية.
قرار االجتماع العام للسادة أعضاء ھيئة التدريس بتاريخ .٢٠١٢/٣/٢١

