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ARABIC 
 يتال ةیونثاال ةحلرمال تاررقمفذحبطل

 ةطسوتملا ةلحمرلا يف تذخا
 بالطلبا ةصخا تماوعلم

 ةیساردال ةحلرمال
ةلیالحا بالطلل يفیرعتال مقرال  بالطال مسأ

 طسواال مساال نملواال فرح ال لواأل ریخاأل مساأل

 _____________________________ يوبرتال راشتسمال ةطسوتمال ةسردملا ____________________ة_____یوناثلاةسردملا

دحأةطستوملاةلحرمال يفاسورد نیذلابالطلايلاھأل 2408مقرةیمكوحالسكافریفةعطاقمسردامحئلوا حمست،اینیجریفةیالوحئالولًاقفو
 ىلع بلاطلالصحی الو ةینواثلاةلحرملل بلاطلاتاجرد ةداھش نم ةجردال فذح بلط میدقتب ةینواثال ةلحرمال يف ةبلوطملاةیساردلاترارقملا
دموالتاجردلافذحب ةصاخلاتءاراجإلاو تدااشرالاىلع عالطالانكمی .ةینواثال ةلحرمال يف يسرادال ررقملاكلذ نع ةیسارد ةدحو
يف بلطلااذھ میدقت رومالاءایلواىلع يغبنی.ةقیثلواهذھ نم يفخلال ءزجال ىعل ةطستوملاةحلرملايف بالطال اھسرد يتلاةینواثلاةلحرملا
.يساردال ررقمال لامكإلةیالتال ةیسرادال ةنسال نمىولألاةعستال عیباسألاةیاھنزواجتیال عدوم

المقرر حذف بشأن معلومات

 :اھفذح بوطلمال )تاررقمل(ا ررقمال ىلع ریشأتال ىجری

1 رلجباربجلا ةدام يف فرشلا وسرد 
1 ربجلا ةدام يف فرشلا وسردددح( ةیمالعال تاغالل( 
ةسدنھلا ةدام يف فرشلا وسرد قررم ESOL )حدد( 

2 

وجد) (أن الحالیة الدراسیة السنة جدول على  التعدیالت

 اھفذح دارملا )تاررقملا( ررقملا

 اھتفاضإ درامال )تارود(ال ررقمال

 خریات ال يعرشال يصو ال وأبالطال رمأيول عیقوت

 خریات ال بالطال عیقوت

 خیراتلا ةسردمال يف يوبرتال راشتسمال عیقوت
المدرسة  موافقة

ةقفاولماتتم يئاھنال دعومال دعب بطلال مالتسا مت( ةقفوامال متت مل( 

خریالتا بالطلا نوؤش بتكم ریدم وأ ةسردملا ریدم

 :تاقلیعلتا

الدرجات شھادة  تحدیث

 SASI يفثدیتحلاخریات

خریالتا  بالطلا تاوملمع بتمك دعاسم عیقوت

IS-104 (10/18) بالطال لجس- ھنم ةسخن
LS-ISD- IS-104 
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 يتلا ةیوناثلا ةلحرملا تاررقم فذح بلط
 ةطسوتملا ةلحرملا يف تذخا

بلاطلل ESOLررقم أو ،ةیملاعال تاغلال ،تایضایرال تاجرد فذح بلط ةنماثال او ةعباسلاةیسرادال لحارملابالط رمواءایلألو نكمی
 ىإل"ةطستوملاةحلرملايف تذخايتال ةینواثال ةلحرمال تاررقم فذح بطل" جذمون میدقت يغبنی .يساردلاماعال ءاھتنا دعب)5730-5720(
)ةینواثلاةسردمال( ةینواثال ةلحرمال يف بالطلل يبورتلاراشتسمال أو )ةعباسال ةلحرمال( ةطستوملا ةسردمال يف بالطلل يبورتلاراشتسملا
بتكم ریدم مقویس اھدنع ،ةجردلافذح بلطليطخلاجذمونلاةسردملامالتسا لاح.يالتال يساردلاماعال نم يناثلاعبرال ةیادب لبق

ةحلرملابالطل( ةینواثلاةسردمال يف بالطلانشؤو بتكم ریدم أو )ةعباسال ةلحرمال بلاط(ل ةطستومال ةسردملايف بالطلا نشؤو
 ل.ماك لكشب بلاطال تاجرد دةاھش نم داومال فذح ةیلمع لامكإب )ةنماث ال

 ا.ھفذح دعب داومال دةاعإ نكمی ال •
الو قالطإلاىعل يساردلاررقمال ذخاىلاریشی تاجردلا ةداھش يف لیلد كانھ نوكی نل اھدنع ،ةجردالو دةامال فذح متی املاح •

.ةجرلداذفحل ببس دجوی
ةققحم ةیسارد تداحو ةیأدامتعإمتی نلاھدنع ،يمیداكألالجسلا نم SOL اربتخإب طبتمر يسادر مقرر فذح متی امدنع •

ھفذح مت يذلايساردلاررقمال ذخا ةداعإب بلاطال مقی ملام ةینواثلاةسردمال يف جرختال تابلطتم ءافیتساضارغأل
.حاجن ةجرد ىلع لصوحالو

امماذھو .ةجردلاكلتب ةطبترمال ةیساردلاةدحالو فذح اضیأمتی ھنإف ،بالطال تاجرد نم ةجرد فذحلبلطب بلاطلارما يول مدقتی امدنع •
ىلع رثیؤس
ةلحرملايف بلاط ماقاذإ،لاثمال لیبس ىعل .جرختللةبلوطملا)ةققحملاةیساردلاتادحلو(وا ةیساردال تادحالو ددع
،ةسدنھلايف فرشلاسرود ررقم فذحب ةنماثال ةلحرملا يف ماقو 1ربجلايف فرشال سرود ررقم فذحب ةعباسلاةیساردلا

.ةیساردلاترارقملا دحأذخأةداعإب مقی ملام ةمدقتملاتاساردللملوبدلاةداھش ىلع لصوحللًالھمؤ بالطال نكوی نل اھدنع

 تاضیاریلا ررقم لسلست
:يیل امم ةدحوا ةجیتنلانكوتس اھدنع ،ةعباسلاةیسرادال ةحلرملايف ةینواثال ةلحرملل تایضایرلاررقم فذح مت ذاإ

 يف تایضایرال لسلست يف يالتلاررقمال ىإل لاقتنالابالطال راتخی دق اھدنع ،حاجن ةجرد يھ اھفذح مت يتال ةجردلاتناك ذاإ•
 ،أوةنماثال ةیسرادلاةحلرملا

 ،وأ)ةرفتوم تناك ذاإ( ةیفیصال ةسردمال يف يسرادال ررقملاذخأ ةداعإب بالطال مقوی•
.ةنماثال ةیسرادال ةلحرملايف يساردلاررقملاذخأةداعإب بلاطلا مقوی•

:يلی امم ةدحوا ةجیتنلانكوتس اھدنع ،ةنماثلاةیسرادلاةحلرملايف ةینواثال ةحلرمللتایضایرال ررقم فذح مت ذاإ
يف تایضایرال لسسلت يف يالتال ررقمال ىإل لاقتنالابالطال راتخی دق اھدنع ،حاجن ةجرد يھ اھفذح مت يتال ةجردلاتناك ذاإ •

 ،وأةعساتال ةیسرادال ةلحرمال
 ،وأ )رةفوتم تناك ذا(إ ةیفیصلاةسردملايف يسرادال ررقملاذخأ ةداعإب بالطال مقوی•
.ةعساتال ةیساردلاةلحرمال يف يسرادال ررقمال ذخأةداعإب بلاطال مقوی•

 ةیملاعلا تاغللا ررقم لسلست
:يیل امم ةدحوا ةجیتنلانكوتس اھدنع ،ةعباسلاةیسرادال ةحلرملايف ةینواثلاةلحرمللةیمالعلاتاغللاررقم فذح متاذإ

 1ىتوسمال ررقم نم حاجنب ءاھتنالادنع ،)رفتو نإ( ةنماثال ةیسرادلاةحلرملا يف 2ىتوسملابالطال ذخأیفسو •
 ،وأ

 ، أو 1رمغال سمال نم حاجنب ءاھتنالادنع ةنماثلاةیسرادال ةحلرملا يف 2ىتوسمال سامغنإلاجمانرب بلاط ذخأیس•
 ،وأةنماثال ةیسرادلاةلحرمال يف 1ىتوسملاذخأةداعإببالطال مقویس •
ةیساسألاھتسردم ىلإةدعولا وأةنماثلاةلحرملايف سامغنإلا ررقم نم 1ىتوسملاذخأةداعإب سامغنإلاجمانرب بلاط مقویس •

نع ةیسرادال ةدحالو ةجرد فذح بوالطی نأنیداللولزجوی اھدنع ،ةنماثال ةلحرمال يف بلاطال عضو مت ذاإ .1ىتوسملا ذخأل
.يسرادال ماعلانم ءاھتنالادعب بالطلل ةینواثلاةحلرمللةیمالعلاتاغلال ررقم

:يلی امم ةدحوا ةجیتنال نكوتس اھدنع ،ةنماثلاةحلرملا يف ةینواثالةحلرملل ةیملاعال تاغلال ررقم فذح مت ذاإ
• 
• 
• 
•

سیقوم الطالب بإعادة أخذ المستوى1  في المرحل ة التاسعة أو
، سیقوم طال ب برنامج اإلنغماس بإعادة أخذ المستوى2  في المرحل ة التاسعة أو

، سوف یأخذ الطالب  المستوى2  في المرحل ة التاسعة، عند االنتھاء بنجاح من المستوى1  من المقرر أو
سوف یأخذ طالب برنامج اإلنغماس المستوى3  في  المرحلة التاسعة، عند االنتھاء بنجاح من المستوى2  من مقرر 

اإلنغماس .
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