السادة أولياء األمور الكرام

أتمنى أن تصلكم رسالتي وأنتم بأتم الصحة والعافية.

يرجى العلم بأنه سيتم تحميل شهادات الفصل األول الخاصة بأبنائكم على منصة ولي األمر وذلك يوم السبت الموافق  .12/2/2022لمساعدتكم
باالطالع على الشهادات ،نرفق لكم رسالة تفصيلية بالخطوات التي يجب اتباعها للدخول على منصة ولي األمر.

تتضمن شهادة كل طالب نتائج االختبارات المدرسية ،نتائج اختبار قياس تقدم الطالب األكاديمي ) ،(MAPودرجة الطالب في اختبار المستوى
اإلدراكي ) . (CAT4إن الهدف من إدراج هذه المعلومات في شهادة الطالب هو إعطاء كل ولي أمر صورة واضحة وشاملة لتحصيل وتطور
ابنه/ابنته األكاديمي .كما تتضمن الشهادة شرح بسيط عن هدف كل اختبار ومن ثم النتائج التي حققها الطالب .نتمنى من أولياء األمور مناقشة
هذه النتائج كافة مع أبنائهم وذلك بتشجيعهم على م ستوى تقدمهم الدراسي ودعمهم في المجاالت التي تحتاج إلى تحسين.
ولهذا السبب لقد تأخر إصدار هذه الشهادات بعض الشيء ،حيث قمنا بتطوير وتحسين محتوى شهادات نهاية الفصل.

في حال توجد لديكم أي استفسارات ،يرجى التواصل مع مدرس المادة أو عميد الطلبة في كل قسم ،عبر البريد االلكتروني.

مالحظة:
يحتسب معدل كل مادة للطالب في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر بنا ًء على وزن كل مادة (الساعات المعتمدة) .بينما يحتسب المعدل
العام للطالب في هذه المرحلة بمعدل قيمة الدرجة كاملة للمواد المحددة بساعة معتمدة كاملة ،ونصف قيمة معدل المواد المحددة بنصف ساعة
معتمدة.
مثال:
اللغة اإلنكليزية (ساعة معتمدة كاملة)

 85درجة

الرياضيات (ساعة معتمدة كاملة)

90درجة

التربية البدنية (نصف ساعة معتمدة)

70درجة

يحتسب المعدل العام على الشكل التالي85+ 90 + (70/2) = 210 :
ومن ثم يتم تقسيم المجموع على عدد المواد210/3 = 70 :

مع تمنياتنا لكم بإجازة نهاية أسبوع سعيدة،

د.كوني وفريق إدارة مدرسة االتحاد جميرا

Al Ittihad Private School Jumeira / Tel.: 04-3945111 /P.O.Box: 37090, Dubai, UAE / info@ipsjumeira.com
Page 1 of 2

الشهادات على منصة ولي األمر
السادة أولياء األمور الكرام ،يرجى اتباع خطوات التالية لالطالع على الشهادات في منصة ولي األمر:
الخطوة األولى:
الضغط على الرابط أدناه
http://213.42.28.184/ipsjumeira/index.php
الخطوة الثانية:
استخدام كلمة الدخول وكلمة السر الخاصة بكم والتي تم ارسالها لكم عبر الرسالة النصية.

الخطوة الثالثة:
الضغط على الصورة الرمزية البنكم/ابنتكم للدخول إلى الصفة الخاصة به/بها
الخطوة الرابعة
الضغط على ” “Report cardفي أعلى القائمة

الخطوة الخامسة:
الضغط على ” “Semester 1 Report Card as PDFتحت بند ”“Report Card
مالحظة:
في حال استخدامكم الهاتف النقال ،يجب تحميل الشهادة على الهاتف ومن ثم استخدام برنامج قارئ PDFلالطالع على كامل صفحات الشهادة.
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