
 

Deutsche Schule der Borromäerinnen Alexandria 

 

___________________________________________________________________ 

 

32, rue Salah el Dine, Attarin 

Tel: 002-03 39 80 145/155   Fax: 002-03 39 80 051 

E-Mail: aeg.repraesentantin@dsb-alexandria.de   homepage: www.dsb-alexandria.de 

 

 

 

  
 (10-5) للصفوف  الئحة النقل إلى الصفوف األعلى

 
أقره مجلس في المدراس األلمانية خارج ألمانيا والذي ( 10-5) للصفوف استنادا إلى : نموذج الئحة النقل 

على  10/12/2003 اعتبارا من بالمدارس األلمانية خارج ألمانياالمقاطعات االتحادية للشئون التعليمية 
 19/8/2019)تحرر فى  2004/2005أن يسرى العمل به بدءا من العام الدراسى 

 :أساسيةمبادئ  -1
 الحفاظ على يساعد علىإن انتقال الطالبة للصف األعلى من بقائها لإلعادة يعتبر إجراء تربويا  1-1

فئة ال فى متطلبات األداء بمفردها و للطالبة المسار المدرسي بين والتوافق المتعلم شخصية تنمية
 التقدم للتعلم أسس خطوات النقل قرار يضمن .المدرسيةللمناهج  العمرية فى الصف الدراسى وفقا

 .فئة الصفية كاملةلل وكذلك فردهامبالطالبة  مستوى، سواء بالنسبة لالصف التالي األعلى في

 

 .هذا المبدأ يتناقض مع"النقل تحت التجربة للصف األعلى" 
تغيير عند  على سبيل المثالفي حاالت استثنائية )  يمكن إجراؤه "تحت التجربة" التصنيف
قر التصنيف الصفى أن ي الصف مجلسعلى  بعد هذه الفترة، ستة أشهر لمدة أقصاها المدرسة(

 .النهائي للطالبة
 في العام الدراسي التحصيالت الدراسية الصف األعلى إلى إلى هاونقل قرار نجاح الطالبةيستند  2-1

 االعتبار. تطور األداء خالل العام الدراسى بأكمله فى أخذ  مع

 لشخصيةالتنمية ااإللزامية وكذلك  جميع المواد الدراسيةفى  درجاتكافة ال نقلال يشمل قرار
بما في  له األهمية نفسها، جميع المواد الدراسيةفي األساس فى  الطالبة أداء تقييم .للطالبةالشاملة 

إلزامية فى العام الدراسى  العام الدراسي الحالى أو التى لم تعد تنتهى دراستها فى المواد التى ذلك
   المقبل.

                                                                                

 : يةءات أساسإجرا -2

في نهاية العام الدراسي يتخذ مجلس مدرسي الفصل في اجتماع النقل قرار نجاح ونقل كل طالبة      2-1
 وذلك برئاسة مدير المدرسة أو من ينوب عنه.

يضع مدرسو المواد الدرجات في وقت مناسب قبل اجتماع النقل ، وتتكون درجة الطالبة من التقييم     2-2
الدرجة  رتكز، فال يجوز أن ت فى االعتبار التربوي مع أخذ البعد الطالبة الدراسياإلجمالي لمستوى 

، بل يجب أن يتم مراعاة مجهود الطالبة خالل الحصة  فقطالتحريرية  الختباراتتحصيالت ا على
، باإلضافة إلى أساليب تقييم التحصيل الدراسي األخرى وحسابها بمقدار مشاركاتها الشفوية جودةو

 في المجموع الكلي.مناسب 
، وال يسمح البسيطة ، على أن يتم األخذ برأي األغلبيةق لجميع مدرسي الفصل إبداء رأيهميح    2-3

 في حالة تساوي عدد األصوات يصبح قرار رئيس المجلس هو الفيصل.و باالمتناع عن التصويت. 
، كما يتم ذكر إذا ما كان رشهادات واجتماعات النقل في محاضيجب تسجيل نتائج اجتماعات ال    2-4

 مواد أخرى. وفي حالة الرسوب يجب ذكر السبب في محضر اجتماع النقل.ب بالتعويض النجاح 
 :نقلال قرارأسس  -3
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 نظام النقل فى المواد الدراسية وفقا للبرنامج األلمانى:    3-1
 إلى: اإلجبارية الموادتنقسم 

رنسية واللغة اللغة األلمانية والرياضيات واللغة اإلنجليزية واللغة الف  :األولى مجموعةال مواد 
 العربية.

 الفيزياء واألحياء والكيمياء والتاريخ والجغرافيا  :الثانيةمجموعة المواد 
التربية الموسيقية والتربية الفنية والتربية الرياضية والتكنولوجيا  :الثالثةالمجموعة  مواد

.                                                                       الصف التاسع( الحاسب اآللى )فى/
مبادئ الحاسب اآللى والتكنولوجيا )فى الصف الخامس( بدرجة فى الشهادة،  م المواد اآلتية:يتقي

                                                                                    .تؤثر على النجاح دون أن
ال تدرج مواد التربية الدينية والدراسات االجتماعية والتربية الوطنية فى أى من المجموعات 

 السابقة وتخضع لشروط النقل المقررة من وزارة التربية والتعليم المصرية.
 بالنسبة لهذه المواد يطبق التالى: 

( أو تقديرات أعلى فى كل 4األعلى إذا حصلت الطالبة على تقدير مقبول ) الصفيتم النقل إلى  3-1-1
 . والثالثة الثانية  مجموعةمواد الالمواد، وتقدير ضعيف فى مادة واحدة من 

يتم النقل إلى الفصل األعلى عن طريق التعويض إذا كانت التحصيالت فى مادة واحدة بحد أقصى 
( على 3) "جيد"( بمادة أخرى من نفس المجموعة بتقدير 5) "ضعيف" المجموعة األولىمن مواد 

 األقل. 
 ال يمكن تعويض مادة اللغة األلمانية.المدرسة وطبقا لالئحة 

 أو
 الثانيةومادة من المجموعة  األولىإذا كانت التحصيالت ضعيفة فى مادة واحدة من مواد المجموعة 

جيد" على األقل واحدة "ثالث مواد بتقدير وتحتوى درجات الشهادة عامة على  المجموعة الثالثةأو
 منها من المجموعة األولى وأقصاها واحدة من المجموعة الثالثة.

 أو
يتم التعويض  المجموعة الثالثةو الثانيةمادتين من مواد المجموعة  إذا كانت التحصيالت ضعيفة فى

 الثالثة.جيد" على أن تكون أقصاها واحدة من المجموعة "بثالث مواد بتقدير 
 أو

 المجموعة الثالثةو الثانيةمواد المجموعة فى مادة واحدة من  جدا" ضعيفة"إذا كانت التحصيالت 
األولى ألقل من مواد المجموعة ايتم التعويض بثالث مواد بتقدير "جيد" على أن تكون واحدة على 

 .الثالثةو أقصاها واحدة من المجموعة 
 على )البقاء لإلعادة(:ال يتم النقل إلى الفصل األ 3-1-2

فى  "ضعيفة"أو األولىفى مادة واحدة من مواد المجموعة  "ضعيفة جدا"إذا كانت التحصيالت 
 . األولىمادتين من المجموعة  

 أو
 تحصيالت ضعيفة فى أكثر من مادتين  

 أو
   .ضعيفة جدافى مادة أخرى  تحصيالت ضعيفة فى مادة و 
   .كانت التحصيالت فى مادتين أو أكثر ضعيفة جدا ذاوإ 

 ألسباب الوفاء بها    ال يمكن النجاح ، إذا كانت متطلبات الطالبة جدا، يتم نقل في حاالت استثنائية  3-1-3
قق أداء أن تحتنميتها الشاملة كفاءتها التحصيلية و بسبب يمكن التوقع ولكن، للطالبة بها ال شأن 

في محضر ويدرج التبرير  ،يتخذ هذا القرار مجلس الفصلعلى أن  ،التالي ناجحا في الصف
 إذن. إذا كان يتعلق بذلك منح شهادة نهائية أو 1عمال ببند رقم  نقلال ويستبعداالجتماع 
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والتربية االجتماعية  التربية الدينية، الدراسات )اللغة العربية،  القومية المواد النقل في لوائح   3-2
يمكن تعويض درجة ضعيف أو ضعيف جدا فى المواد القومية. وذلك لخضوع هذه  ال :القومية(

 التعليم المصرية. التربية و المواد لنظم وزارة
 وهى بوصفها لغة حديثة و اللغة األم يمكنها األولى: مجموعة المواد ضمن  عربيةاللغة ال          
 تعويض تقدير ضعيف فى المواد التى تدرس وفقا للبرنامج األلمانى، وفيما عدا ذلك تخضع          
 المواد القومية لقرارات وزارة التربية والتعليم المصرية.         

  
   10 -1مبادئ أساسية خاصة بالصفوف            

 "ضعيف جدا"أو  "تقدير ضعيف"في حال حصول الطالبة في إحدي المواد القومية أو أكثر علي 
 .متحان دور ثان  اتؤدي 

 :)اإلعدادية( للصف التاسع بالنسبة

مواعيد تحددها الجهات  المواد القومية فى بالنسبة للصف التاسع تعقد االمتحانات الرسمية في
 فى المواد. أما بالنسبة المتحانات الدور الثاني امتحانات الدور الثانيالمصرية وكذلك مواعيد 

 تحدد موعدها إدارة المدرسة. ف األخرى

 عدم القدرة علي تقييم طالبة في مادة ما: معكيفية التعامل     -4
. وإذا كان ذلك ألسباب "ضعيف جدا"الطالبة فيقيم تحصيلها بتقدير مسئولة عنها أسباب ذلك تإذا كان

قرار النقل للصف األعلي. مع عند أخذ يعتد بها  اليتم تقييم المادة والمسئولة عنها ليست الطالبة 
 في االعتبار. 1 – 1أخذ المبادئ العامة في بند 

  امتحانات الدور الثاني:      -5
من ثم تخضع للوائح النقل للصفوف  و لنظام المصريل طبقاتعقد فقط في المواد القومية التي تدرس          

 األعلي المقررة من وزارة التربية والتعليم المصرية.
 البقاء إلعادة الصف الدراسي:      -6
تبقي الطالبة لإلعادة لمرة واحدة فقط في الصف الدراسي. واليمكنها البقاء لإلعادة في الصف التالي     6-1

 له.
بناء علي طلب من ولي أمر الطالبة وبعد قرار المدرسة يمكن للطالبة اختيار البقاء لإلعادة ألحد     6-2

 للصف األعلي.اليؤثر علي قرار المدرسة بنقل الطالبة وهذا الصفوف الدراسية ، 
واليجوز أن يتجاوز عمر الطالبة الحد األقصي المنصوص عليه في الئحة المدرسة بكل صف     6-3

 .( 3،  21دراسي )مادة 
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