
 

 

  الخامسةالدورة    - IBT 2019إعالن نتائج اختبار القياس الدولي 

 

  تساهم الاختبارات الدولية القياسية في حصول املدارس على بيانات واضحة في معيار جودة إنجازات الطلبة والتي تساهم مساهمة

 في تحسين عملية التعليم .كبيرة 

 ي 
ً
 عن مستويات تحصيل الطلبة الفعلية ويقيس أيضا

ً
 شامال

ً
عتبر اختبار القياس الدولي أحد هذه الاختبارات والذي يعطي عرضا

هي اللغة العربية واللغة الانجليزية  مجاالت في خمسةوذلك مخرجات التعلم التي حصل عليها الطالب من خالل مسيرته التعليمية 

 املعرفية.والقدرات  الرياضيات والعلومو 

  وطالبة من الصفوف الثالث إلى العاشر. وقد كانت النتائج (   70)  الخامسةتقدم لالختبار في دورته 
َ
 كالتالي:طالبا

  حصول طالبة من الصف السادس على مرتبة الشرف على مستوى الشرق ألاوسط وشهادة تفوق ودرع ومكافأة مالية من املجلس

 .   (ACER)ألاسترالي للبحوث التربوية 

 ( وطالبة على شهادات تميز في املجاالت الخمسة  20حصول 
ً
 .( طالبا

  ( وطالبة على شهادات تفوق في املج 15 حصول 
ً
 .االت الخمسة(  طالبا

  ( وطالبة على شهادات مشاركة في املجاالت الخمسة117 حصول 
ً
 .(  طالبا

 

 ( طالب9في مجال اللغة االعربية  تقدم لالختبار ) وطالبة 
ً
وحصلت مدرستنا على متوسط درجات السابع حتى  الرابع من في الصفوف ا

 562البالغ )( وباملقارنة مع متوسط الطلبة في دول الشرق ألاوسط 526)
َ
 (( مما يعد تقدما

َ
 في تحصيل طلبتنا . عاليا

 ( 24في مجال اللغة إلانجليزية تقدم لالختبار ) وطالبة طالب 
ً
وحصلت مدرستنا على متوسط    من الثالث حتى الثامن في الصفوف ا

 في تحصيل طلبتنا .( مما يعد 214( وباملقارنة مع متوسط الطلبة في دول الشرق ألاوسط البالغ )510درجات )
َ
 مهما

َ
 تقدما

 ( وطالبة في الصفوف من الثالث  إلى 52في مجال الرياضيات  تقدم لالختبار 
َ
وحصلت مدرستنا على متوسط درجات التاسع ( طالبا

 )510( وباملقارنة مع متوسط الطلبة في دول الشرق ألاوسط البالغ )502)
َ
سب ( وتح512( بينما بلغ متوسط درجات الطلبة دوليا

 النتيجة ايجابية في مؤشر تقدم الطلبة .

 ( وطالبة في الصفوف من الثالث  إلى ا62في مجال العلوم  تقدم لالختبار 
َ
( 566وحصلت مدرستنا على متوسط درجات ) لثامن( طالبا

 )500وباملقارنة مع متوسط الطلبة في دول الشرق ألاوسط البالغ )
َ
( وتحسب النتيجة 511( بينما بلغ متوسط درجات الطلبة دوليا

 ايجابية في مؤشر تقدم الطلبة .

  وطالبة في الصفوف من الثالث  إلى 05تقدم لالختبار )القدرات املعرفية في مجال 
َ
وحصلت مدرستنا على متوسط درجات السابع ( طالبا

( وتحسب 515) الطلبة دولًيا( بينما بلغ متوسط درجات 512( وباملقارنة مع متوسط الطلبة في دول الشرق ألاوسط البالغ )501)

 النتيجة ايجابية في مؤشر تقدم الطلبة .

 



 

  هادات تميز  حيث حققن درجة أعلى من املتوسط الدولي وهن :على شالطلبة الحاصلين 

 

 

 املجال الصف اسم الطالبة

 اللغة العربية السادس رغد فراس حسيان

 االغة العربية السادس ريناد محمد احمد عطية

 اللغة الانجليزية الرابع ظمي برهوشرامي ناسمى 

 اللغة الانجليزية الرابع حال انس الاسدي

 اللغة الانجليزية الرابع عمان محمد نصير

 اللغة الانجليزية الخامس وليد رائد حيدر

 اللغة الانجليزية السادس فاطمه انس عبد العزيز عبدالرحمن

الانجليزيةاللغة  السادس ميرا سامر صالح جاويش  

 اللغة الانجليزية السادس مايا احمد حماده

 اللغة الانجليزية السادس ياسمين اجود الخوالده

 اللغة الانجليزية الثامن هدى مازن ابراهيم العرباني

 اللغة الانجليزية الثامن لين انس حسن ابو شحاده

 اللغة الانجليزية الثامن سالي محمد فائز العمر

 اللغة الانجليزية الثامن نظمي برهوشسلمي رامي 

 الرياضيات الخامس جنى أغيد السويد

 الرياضيات الثامن دارين محمد فتحي بدر الدين 

 القدرات املعرفية الخامس حمزة علي محمد ذياب 

 القدرات املعرفية السادس رغد فراس حسيان 

 القدرات املعرفية السادس ريناد محمد احمد عطية

 العلوم السادس رغد فراس حسيان 

 

 

 



 

 

 : الطلبة الحاصلين على شهادات تفوق حيث حققن درجة أعلى من املتوسط الدولي وهن 

 املجال الصف اسم الطالبة

 اللغة الانجليزية الرابع لوجين طارق محمد جابر ابراهيم

 اللغة الانجليزية الرابع ناصر اوس احمد ابو جارور

 اللغة الانجليزية الرابع النجميبشرى رازي عمر 

 اللغة الانجليزية الخامس شام اجود الخوالده

 اللغة الانجليزية الخامس جنى اشرف حسين

 اللغة الانجليزية الخامس بلسم مهند محمد الزيدانين

 اللغة الانجليزية السادس رغد فراس حسيان

 اللغة الانجليزية السابع ريم ابراهيم علي الحوسني

 اللغة الانجليزية السابع ميار حسن احمد العمري 

 الرياضيات الرابع اشواق علي العداد

 الرياضيات الخامس حمزه علي محمد ذياب 

 الرياضيات السابع ميار  حسن احمد العمري 

 الرياضيات العاشر ريهام عبدالرحيم ابو كوهيه

 العلوم الخامس جنى اغيد سويد

 العلوم الخامس حمزه علي محمد ذياب 

 

 

 الطلبة الحاصلين على شهادات مشاركة  حيث حققن درجة أعلى من املتوسط الدولي  :

  التاسعلصف ا واحدة من طالبة  0 طالبات  من الصف الثامن  01 طالبات من الصف السابع  4  السادسمن الصف طالبات 

 26 طالبة من الصف الخامس  60 من الصف الرابع  
ً
   00 طالبا

ً
 من الصف الثالث طالبا

 

 

 ا من التقدم والنجاحتنا مزيًد تمنى لورديتنا ولطلبن

 

 

 

 إدارة املدرسة

 

   


