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 العام���ة الثانوي�����������ة امتحان������ات ف�����ي العمل������ي ال���دعم
 وا�ھ���الي للت�مي������������ذ معلوم���ات

 

 

 ال���دعم ھذا يس������اعد .العام���ة الثانوي�����������ة امتحان������ات أثن������اء عمل���ي بشكلٍ  الت�مي����������ذ لمس�����اعدة برنامجاً  الدراس�����ات ھيئ�����ة تق�������دم
 ھذه تش������مل كم��ا .ا�جوب�����ة وكتاب��������ة ا6متح�����ان أس�������ئلة ق���راءة ف�����ي التلمي�����������ذ ،بالتس���������������ھي�ت المع���روف العمل������ي
�ي اس�������تخدام أي .ا�س���������ئلة عل���ى لAجاب�������ة إض�������افي ووق���ت للراح�����ة مخصص���ة أوق���ات أيضاً  التس������������ھي�ت  ھذه من 

  .التلمي�����������ذ نت���������ائج ف�����ي يس������جل ل���ن التس������������ھي�ت
 

 :وجود رھن التس������������ھي�ت ھذه من ل�س�������������تفادة للتلمي��������������ذ يمك�����ن
 الق�����راءة ف�����ي وص������عوبة الس�������كري مرض مث����ل دائم��ة حال��ة

 ال���ذراع ف�����ي كس����ر لمث مؤقت�����ة حال��ة
 طويل�����ة لف����������ترات الجل�����وس عن الناتج��������ة الظھ��ر ك���آ6م عرض�����ية حال��ة

 

 5000 من أك������ثر يتق����������دم عام ك��ل .اVط����ق عل���ى معيب��������ا أمرا لي������س التس������������ھي�ت ھذه عل���ى للحص�������ول التق������������ديم

 مع��������رفتھم إظھار عل���ى الت�مي����������ذ يس������اعد مما التس������������ھي�ت من الن�����وع ھذا لطل�����ب العام���ة الثانوي�����������ة من تلمي���������ذ
 .ا6متح�����ان ورق��ة سيص��������حح ال���ذي للمص�������حح وق������دراتھم

 

 .الدراس�����ات لھيئ�������ة إلكتروني�������������ا طلب������ا تق�������دم أن المدرس����ة عل���ى يتوج�������ب التس������������ھي�ت ھذه عل���ى للحص�������ول    
 الحالي�������ة المعلوم�����ات إل���ى باVض����������افة التلمي�����������ذ يحتاجھ������ا ال�������تي التس������������ھي�ت نوعي�����ة عل���ى الطل�����ب ھذا س����������يحتوي
 أو أواVم���ء الق�����راءة نت���������ائج أو الطبي���������ة التق������������ارير اتالمعل������وم ھذه تتض���������من أن الممك����ن من .طلب������ه ت����دعم ال�������تي

 .المعلمي��������ن وم�حظات تق���������ارير إل���ى باVض����������افة التلمي�����������ذ كتاب���������ات من نم��اذج
 

إ6 المطلوب��������ة بالمعلوم���������ات تزوي���������دنا عن المس������ؤولة ھي المدرس����ة أن من ب������الرغم   توف�����������ير ف�����ي ا�ھ���الي دور أن 
6 ب���ه مرحب المعلوم�����ات  ف�����ي المس����������ؤولين إل���ى التح�������دث خ���ل من مس��اعدةال ا�ھ���الي باس���������تطاعة .ض��روري ب����ل 

 .ال�زم��ة التق������������ارير من غيرھ��ا أو الطبي���������ة بالتق���������������ارير وتزوي������دھم التلمي�����������ذ احتياج�������ات وعرض المدرس����ة
  

 الفص���������ل نھاي����ة قب������ل الدراس�����ات لھيئ�������ة تق�������دم أن يج����ب التس������������ھي�ت من أي عل���ى للحص�������ول التق������������ديم طلب������ات إن
ا�ول الدراس�����ي  لوق�����ت تمت�������د الطلب���������ات قب������ول مدة ف����إن ال���ذراع ف�����ي كالكس��������ر طارئ���ة ح��ا6ت أي حدوث  حال ف�����ي .
 المدرس����ة ف����إن حجبھ����ا أو التس������������ھي�ت توف�����������ير بش������أن ق���رارا الدراس�����ات ھيئ�����ة إتخ����اذ حي����ن ف�����ي .ا6متح�����ان حدوث

 .الرس������الة ھذه من بنس��������خة التلمي�����������ذ س������تزود ب���دورھا وھي الش�����أن بھ���ذا رس����الة س���������������تتلقى
 

 يج����ب .إس�����������تئناف بطل������ب تتق����������دم أن المدرس����ة فبإمك���������ان رضٍ م غ����ير الدراس�����ات ھيئ����ة ق���رار المدرس����ة أو وجدتَ  إن 
 بالطل���������ب ت��������رفق أن يج����ب كم��ا الدراس�����ات ھيئ�����ة ق���رار ف�����ي الطع����ن أس������باب توض������ح أن ا6س�������������تئناف طلب������ات عل���ى

 .لAس���������������تئناف داعمة جدي����دة أدل��ة
   

 طرح من��ك ي����رجى العام���ة الثانوي�����������ة إمتحان������ات ف�����ي دعم إل���ى بحاج����ة إبنت����������ك أو وإبن������ك بأن������ك تعتق�����������د كن����ت إن

 .المدرس����ة ف�����ي المعلمي��������ن من أي أو الدراس�������ية الس������نة عن المس�����ؤول أو اVجتم������اعي المرش�����د أمام ا�م�ر


