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 شماهلا ىلإ ناطخلا ناذه ريشي .يساملا رشؤملا يبناج نم برقلاب ا◌ً يقفأ نادتمي ناريغص ناطخ ةمث
 .ةلمتحملا ميقلا نم ةعومجمك يئاصحلإا أطخلل يجذومنلا

 
القسم ه كعيس وصفً ا اع ◌ً ما ملستويات اأدلءا المخسة المحتملة 

 .بلاطلل

القسم و حيتوي وصفً ا اع ◌ً ما لوح كيفية فتسيررسم مستىو اأدلءا يذلا يعسك ادأء بلاطلا يف 
 لك

 .ىذح ىلع لاجم
 

القسم ز يظره رس ◌ً ما دوماعي◌ً أ للنتيجة الاخصة لكب لاجم يتضمنه ماتناح LPAE، امب يف 
 كلذ

 لهلأا ريرقت
 

ااا .لصفلا ذاتسأ عم بلاطلل يميداكلأا مدقتلا ةشقانم دنع اا اا ا ااااااا ا  دق يتلا  اااااا اااااا ااا 
 ةفرعم ريرقتلا اذه اهنمضتي يتلا تامولعملا ىلع ليوعتلا نكمي .نيسحتلا ضعب ىلإ ةجاحب نوكت
 يتلا ىرخلأا طاقنلاو ةيزيلكنلإا ةغللا نم مهنكمتب قلعتي اميف بلاطلا اهب ىلحتي يتلا ةوقلا طاقن
 فدهي ىلع ءايصولأاو يلاهلأا ةدعاسمل ريرقتلا اذه عضو ELPA. ناحتما للاخ نم اهمييقت مت

 رقتير األهل ىلإ منح اكفة األهالي صوف◌ً ا جوم ◌ً زا لوح دأءا الطالب يف لك دامة نم داوملا
ااا ااا ااا اا اااااا اااا ا اا اااا اا ااا ا اا ااا اااا ااااا اااااااا اا  .ااا

 أ مسقلا مساو اهزمرو ةيميلعتلا ةقطنملا مساو مييقتلا ةرودو ميلعتلا ىوتسمو ريرقتلا ناونع فرعي يف ةيدرفلا بلاطلا تاراهم ريسفت حيتي يدوماع مسر لك ىلع رهظي يذلا لاجملا فده نإ .مهفلا
 ىلإ يساملا زمرلا لفسأو ىلعأ نم ةدتمملا طوطخلا ريشت ،يلامجلإا ءادلأا مسر يف امكو .لاجم لك

 .ةلمتحملا ميقلا نم ةعومجم لكش ىلع هليثمت متي يذلا يئاصحلإا أطخلل يجذومنلا شماهلا
 

 ددع ىلع بجي مل هنأ وأ ELPA ناحتما يف لاجملا اذه يف كراشي مل بلاطلا نأ ينعت ناحتملاا
 اهلمش يتلا ماسقلأا نم يأ يف ةرهاظلا تاغارفلا نإ .ةلصفنملا ةسمخلا ماسقلأا يف هقيقحت نكمي

 يذلا يلكلا طاقنلا ددع نم اهققح يتلا طاقنلا عومجمو بلاطلا ةجيتن كلذك مسقلا اذه نمضتي امك

 .دجو نإ يعامجلا زمرلا /لصفلاو ةذتاسلأا مساو اهزمرو ةسردملا
 

 .بلاطلل ةيلاولا هحنمت يذلا (UIC) صاخلا فيرعتلا زمرو بلاطلا مسا ددحي ب مسقلا
 

 القسم ج يتضنم وصفً ا اع ◌ً ما لوح كيفية سفتير مسر ىوتسم لأاداء يلامجلإا لاذي يظره نيتجة
 .يقفأ لدعم ىلع ةيلامجلإا بلاطلا

 اك ف نم ةلئسلأا لوصحلل ىلع ةجيتن وأ أهن لا نكمي باستحا هذه .ةجيتنلا نإ مدع دوجو ةجيتن يف
قسم االستامع وأ الارقةء وا كالهام سيؤيد حت ◌ً ما إلى دعم عإطاء ملاعة قلسم الفهم. امك نأ 

 مدع
 .يلامجإ ءادأ ىوتسم وأ ةيلامجإ ةجيتن حنم مدع ىلإ يدؤيس ماسقلأا نم يأ يف ةملاع زارحإ

 
 2102" ةجيتن" ناونعلا لمحي يذلا دوماعلا نإ .تاناخ ثلاث نم ماقرأ لكش ىلع ةيلامجلإا
 رهظت نيح يف نيتناخ يف ةجردم ناحتملال ةعضاخلا ةلصفنملا ماسقلأا جئاتن نأ ظحلا نم
 ةجيتنلا

 .مسق لكل ةوجرملا جئاتنلا نمضتي لودجلا

 وحن ىلع يلامجلإا بلاطلا ءادأ ىوتسم رهظي يذلا يلامجلإا ءادلأا ىوتسم مسر نمضتي د مسقلا
 تلادعم رهظت )AP(. مدقتملا نقتملاو )P( نقتملاو )HI( عفترملا طسوتملاو )LI( ضفخنملا

 طسوتملاو )B( يساسلأا :ءادلأل تايوتسم ةسمخ ىلإ ةلسلسلا ةيدوماعلا طوطخلا مسقت .لسلستم
 ديدحت عم ةلسلسلا ىلع ةيلامجلإا بلاطلا ةجيتن ىلإ ةراشلإا متت .مسرلا تحت ءادأ ىوتسم لكل جئاتنلا

 .ريغص يسام زمر قوف ةجيتنلا مقر
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 (عبات) لهلأا ريرقت
 

 متيس ،2100 و 2101 نيماعلا يف ELPA ناحتما يف اوكراش نيذلا بلاطلا ةفاكل ةبسنلاب
 .ةنراقملا فدهب 2100 و 2101 نيماعلا جئاتن ةدمعأ يف ةيلامجلإا جئاتنلاو ماسقلأا جئاتن

 ةدمعلأا نإ جاردإ ناحتما ءارجإ دنع ةجيتنلا باستحا متي مل هنأ وأ كراشي مل بلاطلا نأ ينعت
 ةغرافلا

نيمعالل 2101 و 2100.  ELPA 
 

 صوصخب ناغيشيم سرادم يف ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا نم يلاهلأا ىلإ ةلاسر نمضتي ح مسقلا
 ELPA. ناحتما نمض بلاطلل ةيميداكلأا تازاجنلإا
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 (عبات) لهلأا ريرقت
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