
 

 

 

 

  آ	 �� ا���� 
 ��	 أن ����ق ا��ا
	 ا������؟

 �������� ا��ي ��� ا�����*( #"! وا
'$ت� ا�%$�	 #"! إداء ا��
إ�7*$
$ت ا�%$�	، و#�6، وص�4، وا��$دة، وا2م�1$ن$ت، وم�#� ت,��+ 

  . ا��;$ر�: ا���رس*(

 د�$AB 10 إ�! ��5': ا���رس�ن ا2رش$دات ا��,�7( ب�ف م$ ب*= 
CDو�� Eص "*� Cآ,$#�ة #$م(� آ )، �� شHI ب*= ت�4$وت �D= اGو�$ت 

��'�� #"! أو�*$ء .  ا���L )4"�I= ا���( ا��راس*(ا��4ات��  Kخو
 ت��$وز أو�$تً$ ً$�ف أب�$NB+ دور�� ب$���'( ا�,"A +اGم�ر ا���= ��$وره

( أو م�� ا���رس/ت"S ا��'*�( �� ا���ول أدن$6 ا2ت�$ل ب��رس ا�%$�	 و
:L�ا� );�$��� . 

 ا���   

     

     -ا��و��  ا�و�   

1ا���     

- 2ا���     

3ا���     

- 4ا���           

  6 ا���  

- 7ا���           

8ا���     

 

 أ��� ا�����ت

 )م$ #�ا ��م ا����( وأ�$م #%"( نN$�( اGس'�ع(

اءة م���*( ��$�(  د�$AB آC �*"(، ت10 -5� =�\�30 
 د�*,( أس'�#*ً$

5- 30 ),*�اءة م���*( ��$�( د� 60 آC �*"(، ت�\�= 
 د�*,( أس'�#*ً$

20- 60 ),*� ��  د�*,( أس'�#*ً$180 آC �*"(، ��$�( د
 E6ا�� 

35- 80  ),*� ��  د�*,( أس'�#*ً$240آC �*"(، ��$�( د
 E8ا�� 

 

��ل  �  ا� ��ب ا�
خcل ا���( 

 ا��راس*(

�4ة e��"( ن�*�( ا��ض، ��	 #"! � C4%ا� 	م$ ��*��#
ا2ت�$ل ب��Ef ا���رس( ا2داري ���$�;( أو�*$ء اGم�ر 

�D=، #��م$ ��+ ت�**	 ا�%$�	 #= ا���رس( �� . ا�I*$رات
 *g# �� ،)م$Nم ا�$�Gا���رس*( أو ا C%ت ا��$�%"( أو

ر أو �#$B"*( #"! س'*C ا��h$ل، ��+ ت;�*: أو�*$ء اGم
 +Nب�اGوص*$ء #"! ا���$ح �"%$�	 ب$2س���$ع �� ت�

��D= . ���� وا
'$ت م���*( ��*�N$ م�رس�ب�ون أن �D�ن 
أن �%"	 أو�*$ء اGم�ر م= ا�%$�	 إآ�$ل م�آات أو 
س�cت س4 أو ا�,*$م ب��$ر�= ر�$L*$ت م��"�N( م= 

:� وت��C ب$�7"(، آ�ن ا���ب( ذاتN$ ه� �ص( ا��ا
+"��"� . 

 

    #��"�!هC ت;�
  إزاء آ�*( ا��ا
'$ت ا�����*( 

 ا��� �,�م بN$ ا�%$�	؟ 
e S"4 هC ت;� بkن، س��$داً إ�! ا2رش$دات ا��'*�( �� ه�ا ا��D*	إ

 م�$ ��'��hت ا�����*( أآ$'
 ؟ ا���رس�ن��ف و��ً$ #"! ا��ا
�� ��+ ت�**= وا
'$ت م���*(���ا ذ�G Sنب$1
( إ�! أن ��   S"4%� 

� ا��ي أوص�ا ب� أو �� �D�ن S"4e ب$1
( إ�! ا����� م=� ت��$وز ا��
�� م: م�رس� ا��lب( و*�$بس�$�Dاءة وا� .   ا��$L*$تأو / م4$ه*+ ا�,

�� تD�ن ���S ب$���'( ث م: م�رس S"4e ب;kن أي دوا#� ��ت1 A"
 إذا � م�رس( S"4e ت�1ث إ�! م�م= ث+، وا
'$ت S"4e ا�����*(��

)
  . د#� ا�$1

 

 

 
 

  

 إ5'�4رًاو��ت ا�'��2.��، ی/.� ا��-رس�ن إ)'�ام و�� ا�%�$�� وا�# �� 
 � ت%��� أی	�� ی'. >�;� ا��9 ا�.��� وا�%�: 95- ت%��� ا��ا6�7ی�م

   .   ا���?د و5��� C.� ��رسأ��5د@?ل 5�: 7-ی-ة �9>��� وا�47ت 

  

 

 

 
  

  إدارة ا�'امp وا��,**+
Program and Assessment Department 

100 Main Street West, Hamilton, ON  L8P 1H6 
E905 -527 -5092: ه$ت  

 

  و����ورث- ���� ���� ��راس ه�����ن  

  اDر�Cدات ا�%���

)*B7"( ا2ب��ا �"�ا
'$ت ا�����*( �� ا��

 س'	 
 أه�*( ا��ا
'$ت ا�����*(

إl أن ه�ا H,��� l  ،أ7''� أو آه� ا��ا
'$ت ا�����*(س�اء 
$Nن�م= أه�*( آ	�$e Cم= #�"*( ت�ّ"+ آ $ً�Nءًا م�
  . Cإن ا���

 C�44$ل �� ا�eGوا��راس( �� ا����ل ���زان م$ درس� ا
 ب;CD ت ا���"�م$، اGم ا��ي ��$#�ه+ #"! ت�آا��راس�

 س���$ع وا2،ا2م�1$ن$ت �أ�\C، وتC*'�1 در
$ت أ#"! �
  .ب�����$ت أ#"! م= ا���$ح

     
  ا��N$رات ا�,*�( ا��� �$�1
N$  ا�����*(ا��ا
'$ت �آ�$ ت�

  : ت�\�=وا��� رس( و#$�+ ا���C، �ا�%$�	 �"��$ح �� آC م= ا��
  

م #���.�م؛ )J ا���4درة؛ ؛ ا�JK9��# �"L؛ ا�D'>ا ا�Hات;اDن�4Fط
  إدارة ا����؛ وا���Mو��� و	 ��.�رات ا�'9/

 

 بkن أن ����اب$���'( �"%"'( اGص� س�ً$، م= ا��N+ ب$���'( 
 م���دة، و�*u ا��eا���رس�"+ ��1ث �� أ ��v,� ) . ت��ز

ة ا���ا�E وا��$دات D'ف ا���ت ا�����*( �� ا��4$'
ا��ا
وت�"S تkث*ًا e��C اGم� س��w7c #��م$ ���,C  ا��*�ةا��راس*( 

 S"4eف�إ�! ا��4!"#Gا   . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ا�����ت

 ه 	�ء �� �� ا�
ا	� ا������

��رك أ���ت ا����ث � ���
ن أداءاً أ!#" !� ا���ارس ��''��أن ا�+*() 

56 أو�-�ء ا��
ر ت2�3 ا�
ا	(�ت . أو�-�ء ا��
ر �/.*- أ���,�� 7*��آ�� 


ا	(�ت ا�����-)*�   .ا�����-) ت@?-�اً �(�ش�اً وإ���3-�ً �*> ن:�ة أ���,�

�ا,-) ا��(�Bة، ا�
ا	� ا������/�Cف ا
EFف ا��#�ن) وا�
EG �!  ��.� 
�6اءة ا�'KF، و�.� ا��.�ب، وا�/��ث �EH I*7 �� ا�ش-�ء ا�/� 

. ت.*���  

.ّEا������ ا� �	ا
��M/B ا� ،Iأو ا��ا� N��O5 ا�Fأآ(�!� ا� (-�P'/ل اس� . 
Mوا�� ،I-3��ة، إU أنU V س-('> �
سI أو�-�ء ا��
ر ا�/
ض-S، وا�/��

�/� N-�� ا������ �	ا
 ا����رآ) ��B" آ(-� !� ا��-*� �W)��B �
V� (G�Xدات ا�.�" ا��� ��
  . ا�+��� �� ت+

إ�6أ ��ن/:�م ��EHZل ا��WFر وأ�6أ �I ا��EHل ا�آ(�  ● 
أو �W) ا�+��� ا�و�> خPل /س�ً� ���*W) اCن3*-��) و


ات ا��(�Bة �� ذه�ب ا�+E" إ�> �Mرس)ا��  .ا��

إ�Hح أس_*) . أ��� إه/���ً� �
ا	� EH*7 ا������ ●
 �� K-X*وت S-ض
�تV �*> ت��M�� ت��6��� S/!وأ

V�*.ت . 

6 �–ش�رك !� ا�
ا	� ا������  ● b �-ء روت��ن
S��
��، و6�م اCرش�د وا���ا�/�B� ،I-3� دع و 

*� �-3� "E+ا�س_*) و >ا���B!وأ Vام آ*��ت�X/M2 ر
(G�Xا�   . 

● I	ة را� ا�+��� ا��Xص ��"س3" /  ��ن/:�م أ	�
7*E+�. 

ت@آ� �� و	
د ت
ازن �-� ا�
ا	(�ت ا�����-)  ●
 . وا�ن�+) ا�خ�ى، �O" ا����ض�ت وا��
ا��ت

و!� �-_) ��" 	-�ة �+C 7*Eآ��ل وا	(�تV ا�����-)  ●
�ًا �� ��Fدر ا���Cء-.�. 

ت
اI� "G ا���رس !� ح�ل و	
د أي دوا��  ●
i*'*� . 


ل �*>  ●Fن ا��@�ت��ث �I ا���رس أو إداري ا���رس) �
�ة �+E*7 �(� ا���Fدر ا���M�� j�أو ��ا kن/�نC(� ا�ح) �/

�ا�
ا	(�ت ا�����-) �.� ا��I�/3ة !� ا���!
 .رس) ا��/

  

 

 

	
 ا���


لFأه�-) ح �� l*> ا���ا����س� � ���  ا��EHل �*> ا�
Vأن Uإ ،�رس-� و��,Pت�� �-*� �	
/�
ا �mMو�-) إن�3ز �
/� أن 
�� (G�X(�ت ا�����-) ا�	ا
 .ا�

 

�� ��
��	
 :  آ��	 ا���


ا	� ا������  ●*� ���! �� ��*> س(-" ا���Oل، ��ذا ��(�W (ا�/@آ
*Mت �*� �	
/� ا�
ا	�؟-أن أ!."؟ �/>  .( ���
ن
ا �/@آB� إذا �

 سmال ا���رس 6(" �-*� �	
/� ا�
ا	� إح#�ر�� أ�� ��، 
 .  ا����لإ�>

●  . ت3M-" ا�
ا	(�ت ا�����-) !� أ	��ات�

�ه� ا����د وا��رس  ●�
إن�3ز ا�
ا	�)ت ا�����-( !� �
 . �q�/��ن�ت

●  ت�:- و6/�  وا��
اد ا�/� ��3 إح#�ره� إ�> ا����ل Cآ��ل وا	(�ت�
 .  ا�����-)

� إآ��ل ا�
ا	 ●��  . �ت ا�����-)(�rل أ!#" �� �
س.�

● � . ��3-) ن�
 إآ��ل ا�
ا	(�ت ا�����-)إ���ر �(�درة إ

 

 إر��دات ���	 
�ا,-)/�Cا������ !� ا���ح*) ا �	ا
*� ()M���� 

 :��ول أن

 


