تعليمات هامة باختبارالقياس الدولي IBT 2020
لطلبة الصفوف من الثالث إلى التاسع
 قامت المدرسة بدعوة جميع أولياء أمور طلبة الصفوف من الثالث إلى التاسع للتسجيل في اختبار القياس الدولي –اإلجباري ودفع رسوم
االشتراك في االختبار والبالغة ( 501درهم) للمواد الدراسية الثالث :اللغة العربية والرياضيات والعلوم .
 نود أن ننوه أن دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي قد أجازت للطالب المشاركة في االختبار من المنزل أو المدرسة حيث يتم تقديم جميع
االختبارات إلكترونيا عبر اإلنترنت.
 سيتم تقديم اختبار  IBTلهذه الدورة كنافذة اختبار مرنة على مدار ثالثة أسابيع (تبدأ من  51نوفمبر وتنتهي في  50ديسمبر) بحيث يمكن
للمدارس اختيار مواعيد اختبار مناسبة لكل من الصفوف والمواد الدراسية وإنشاء جدول خاص بالمدرسة ألداء االختبارات.
 ستقوم المدرسة بإرسال الجدول الزمني لتطبيق االختبار متضمنا اليوم والساعة التي سيقدم فيها الطالب االختبار.
 ستقوم المدرسة بإرسال الرابط واسم المستخدم وكلمة المرور لكل طالب والذي سيتمكن من تأدية االختبار من خاللها وذلك تحت إشراف
معلمة الطالب التي ستقدم له المساعدة للدخول إلى االختبار وتراقب أداءه من خالل منصة مايكروسوفت تيمز.
ماذا يقدم اختبارالقياس الدولي  IBTللطالب وللمدرسة ؟
 يتيح اختبار  IBTللطالب والمدارس فرصة المشاركة في تقييم موحد يوفر تغذية راجعة تشخيصية شاملة.
 ويقيس األداء على مستوى المدارس األخرى في المنطقة وعلى المستوى الدولي.
 توفير وصف واضح لمستويات اإلنجاز لكل مادة والذي من شأنه المساعدة في وضع معايير المنهاج.
 توفير مؤشرات واضحة عن المهارات التي يتم تقييمها وبالتالي تحسين القدرة على رصد اإلنجاز والتقدم على مر الزمن.
 تزويد الطلبة بإشارة واضحة عن مستوى اإلنجاز التالي الذي هم بحاجة إلى السعي نحوه ومساعدتهم على وضع أهدافهم.
 تمكين المعلمين من استخدام النتائج من أجل أن يكون هدف تدريسهم أكثر فعالية.
 تتبع أداء الطلبة ورصد مدى تقدمهم مع مرور الوقت.
 تقديم تقارير تتضمن تقارير فردية لكل طالب وتقرير للمدرسة والتقرير التفاعلي وتقرير قياس األداء وتقرير وصف األداء.
 يقدم للطلبة شهادات تقدير مع مرتبة الشرف ومكافآت مالية  /شهادات تميز  -تفوق  -مشاركة.

مالحظات:
 الموعد النهائي لتقديم استمارة التسجيل وقائمة أسماء الطلبة المشاركين في االختبار هو الثالثاء  1نوفمبر .0000
 لذا يرجى اإلسراع في مراجعة المدرسة للتسجيل في االختبار .
 يمكنكم دفع رسوم االشتراك عن طريق الدفع االلكتروني ولالستفسار االتصال على الرقم  0105506050أو الرقم . 000010100
 لالستفسار بما يخص االختبار االتصال على الرقم .0100000000
شاكرين حسن تعاونكم
إدارة المدرسة

