
           El Zahraa American School 
   تعلیمات خاصة بالكنترول

  إلى السادة أولیاء األمور:
  خاص بـProject  
 إلى المدرس یداً بید قبل الموعد المحدد والتأكد من اإلمضاء على التسلیم. Projectیتم تسلیم ال  .1
بعد   Projectفي حالة التأخر عن التسلیم یتم خصم خمسة درجات عن كل یوم تأخیر وذلك في حالة قبول المدرس لل  .2

deadline. 

 بـ  خاصSchool Management System: 

یتم التوجھ إلى األستاذة / أسماء طنطاوي المسئولة عن ذلك  School Management Systemعند وجود مشكلة في فتح ال  .1
بعد انتھاء  Complaintور النتیجة بفترة كافیة لحل المشكلة ولیس بعد ظھور النتیجة حیث أنھ ال یحق للطالب تقدیم قبل ظھ

 الوقت المحدد لھا.

 یوجد نوعان من الشھادات:خاص بأنواع الشھادات: 

1. Report Card 9 : وھي عبارة عن شھادة تفصیلیة خاصة بكلquarter .على حدى ویظھر فیھا درجات المواد بالتفصیل 
2. Report Card 7:  وھي عبارة عن شھادة مجمعةCumulative  4لتقییم مستوى الطالب خالل ال quarters  ویوجد فیھا

 لكل مادة والمجموع الكلي.  Totalاجمالي الدرجات 

 ـ خاص بـComplaint: 
عن بالموعد یتم ارسال رسالة  حیث دة یومین فقط من وقت االعالن عن النتیجةالشكاوى بعد ظھور النتیجة فوراً ولم یتم استقبال .1

 عند ظھورھا. School Management Systemطریق الموبایل أو 
أیام من تاریخ تقدیمھا عن طریق إمضاء الطالب رد كتابي من المدرس  5سیكون الرد علیھا بعد  Complaintبعد عمل  .2

  المسئول عن المادة.

  خاص ب: Make Up Quiz       
 إدارةي عذر یقبل من أ وأ إال في حالة تقدیم عذر مقبول (عملیة جراحیة_ مرض وبائي _بطولة ریاضیة)  عملھ . ال یحق للطالب1

  .و الرفضأویتم القبول  ةویعرض علي مدیره المدرس ةدرالى اإلإوذلك عن طریق تقدیم طلب  ةالمدرس
 .بأسبوع على األقل  quarterقبل امتحانات ال الي اإلدارة   Up Quiz -Makeالطلبات لعمل  تقدیم یجب. 2
  خالل أیام االمتحانات وفقاً للجدول المحدد لھا. Make-Up quiz. یتم عمل ال 3
متحانھ بعد عودتھ عن طریق إحتى یقوم ب Quiz . في حالة اشتراك الطالب في زیارة یقوم بإبالغ المسئول عن الرحلة بوجود 4

Form Teacher. 

  خاص بـBonuses 

 .بخمسة أیام على األقلإلى الكنترول قبل بدایة اإلمتحانات  Bonusesیتم تسلیم ال  .1
تسلم من المدرس نفسھ إلى الكنترول مباشرة یجب على الطالب التأكید على المدرس المسئول  Bonusesفي حالة ان كان ال  .2

 بأنھ قام بذلك بالفعل.
وتحسب شھادات التقدیر   وال یتم استخدامھ مرة أخرى Examفي كل فرع ماعدا  بحد أقصى درجتین Bonusesیتم استخدام ال  3.
 .ةللشھاده الواحد درجات فقط 5 ب 

  12بالنسبة ل –Grades 11  : 
لھم من الكنترول مباشرة وفي حالة عدم  Bonusدرجات  5أو أكثر یتم وضع  20من  15ب  APالطلبة الناجحین في  .1

 .Quarterبدایة امتحانات ال   رغبة الطالب في استخدامھم یجب علیھ إعالم الكنترول بذلك في مدة ال تقل عن أسبوع قبل
 .Retakeفي نھایة العام الدراسي وذلك في توقیت الـ   quarters  4 الخاص ب ال Bonusesیمكن إضافة  .2


