معايير قبول الطلبه فى المدرسه المصريه الدوليه بالتجمع الخامس
و التى تطبق برامج البكالوريا الدوليةباللغة العربية
مرحله أولى رياض أطفال
 -1نتائج االختبارات الفرديه لكل طالب ()%07
 -2نتيجه مقابله أولياء األمور ()%37
(مرفق نموذج المعايير)

لفصول النقل
 -1نتيجه المسابقه و االمتحانات ()%58
 -2نتيجه مقابله أولياء األمور ()%18
(مرفق نموذج المعايير)

قواعد عامه فى عمليه اختيار الطلبه
-1
-2
-3
-4
-5

-6

تحدد المؤسسه الراعيه أعداد المقبولين ليس فقط بناءاً على األماكن المتاحه و لكن أيضا على مستوى الطلبه
المتقدمين حيث أن المدرسه للمتفوقين.
تقوم المؤسسه باالختبارات و تصحيحها و رصد النتائج بالتنسيق مع إداره المدرسه.
ال تدخل ايه اعتبارات للقبول سوى نتائج االختبارات و المقابالت و يتم أخذ باألعلى مجموع فاألقل.
فى حاله تساوى المجموع لطالبين يتم أعطاء األولويه لألخوات و لمن تقييم أولياء أمورهم أكبر ألنها النسبه
األقل تأئيراً فى المجموع الكلى.
يتم عمل عدة لجان فرديه لطلبه أولى رياض أطفال و لذلك يكون اختيار أفضل الطلبه من كل لجنه على حده
لمراعاه فروق التصحيح الفرديه أما فيما يخص ترتيب كشف االنتظار فيكون الترتيب لألعلى فى المجموع
بصرف النظر عن اللجان.
عامل السن ال يدخل فى عمليه االختيار إذ أن القانون يسمح بدخول الطلبه ألولى رياض أطفال حتى سن
السادسه فى أول أكتوبر.

 -7نتائج امتحان اللغه اإلنجليزيه تدخل فى معايير التقييم للطلبه المتقدمين للتحويل فقط بدءا من الصف الثالث أما بالنسبه
للطلبه المحولين حتى الصف الثانى االبتدائى نتائج امتحان اللغه اإلنجليزيه ال تدخل فى التقييم النهائى.
 -8فيما عدا السنه الدراسيه االولى للمدرسه يتم إعطاء فرصه لتقديم تظلمات فى مرحله أولى رياض أطفال وتقوم المؤسسه
بدراستها و اضافه يوم لمقابالت أولياء األمور الذين قبلت تظلماتهم و للذين تخلفوا عن الحضور فى الموعد المحدد لهم
سابقا لظروف قهريه.

 -9فيما عدا السنه الدراسيه االولى للمدرسه بالنسبه للطلبه المكفوفين أو ضعاف البصر يتم قبول فى فصل أولى رياض
أطفال عدد  2طالب و طالبه كحد أقصى و يتم اختيارهم بالتنسيق مع السيدة  /دعاء بالل مستشارة التأهيل و التعليم
بالمؤسسه المصريه ألهالى ذوى االحتياجات البصريه .
 -10األماكن المتاحة فى كل فصل ( 25طالب  /الفصل) وال يمكن قبول أيه طلبه اضافيين تطبيقا للبروتوكول الموقع والذى
يمثل أساس هذه المدرسه.

خطوات اختبار و قبول الطلبه الجدد
للمدرسه المصريه الدوليه بالتجمع الخامس
للعام الدراسى 2019-2018

فتح باب قبول االستمارات لفتره محدده
حصر طلبات و ملفات الطلبه الستبعاد الملفات الغير مستوفيه للشروط
كشف بالملفات المقبوله لكل صف دراسى

سنوات النقل

أولى رياض أطفال
تحديد موعد لكل طالب لعمل اإلختبار

عمل لجنه امتحان لكل الطلبه المتقدمين

و اعالن ولى األمربالموعد لكل صف
(االختبار من المؤسسة)
عمل اختبار لكل طالب مع مدرسة رياض
أطفال من المدرسة تحت إشراف المؤسسة
(االمتحانات من المؤسسة)

مدرسين من المؤسسة يقوموا بعممية التصحيح
و التقييم و ترتيب الطمبة حسب نتائجهم

حصر نتائج الطلبه و تحديد أفضل الطلبه لمقابله أولياء أمورهم بناءاعلى األماكن المتاحه

مقابمة أولياء األمور و ممئ
استمارة التقييم بمعرفة من
ترشحهم المؤسسة لممقابالت
و ممثل من إدارة المدرسة

اصدار النتيجة النهائية لعممية
االختيار و كشف بالطمبة
المقبولين و كشف بقوائم
االنتظار بالترتيب و اعتماده
من رئيس مجمس ادارة
المؤسسة

ارسال الكشوف

المدرسةتبمغ أولياء أمور

النهائية بالنتائج لمدير

الطمبة المقبولين لدفع

المدرسة و لمو ازرة

المصاريف قبل مدة محددة
بعدها يتم أخذ الطمبة
المذكورين فى قوائم
االنتظار بحسب الترتيب

