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 2022الموضوع: امتحانات كامبردج الدولية ، جلسة مايو / يونيو 

 السادة / أولياء األمور الكرام  

 تحية طيبة وبعد ،،،

 . 2022نيابة عن إدارة مدرسة العين التمهيدية  ، يسعدني أن أبلغكم ببدء التسجيل في جلسة امتحانات كامبردج الدولية في مايو / يونيو 

ية في المعتادة ، إليكم عددًا من المعلومات المهمة التي يجب مراعاتها ، فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وكذلك الممارسات القياس لإلجراءات وفقًا 

 امتحانات كامبردج الدولية:

 .2022ديسمبر  5يبدأ التسجيل في  .1

 :التسجيل كالتالي مواعيد .2

 2022يناير   31 - 2021ديسمبر  4 .أ

 ( متأخر تسجيل) 2022فبراير  6 - 2022فبراير  1 .ب

 (متأخر جدًا تسجيل) 2022فبراير  10 - 2022فبراير 7 .ت

 .من خالل معلمي الفصل MS Teams عبر الطلبةجميع إلى  التسجيلسيتم إرسال استمارات  .3

 :جميع استمارات التسجيل المكتملة معيجب إرفاق ما يلي  .4

 بالزي المدرسي فقط  للطالب حديثة شخصيةصور  .أ

 نسخة من جواز سفر الطالب  .ب

 (نسخة من الهوية اإلماراتية للطالب )من األمام والخلف .ت

 (. سابقًا CIE )إذا كان المرشح قد حصل على أي مؤهل من الدرجاتكشف السابقة أو  CIE نسخة من شهادة .ث

 .االمتحان رسوم  دفع فيه  يتم الذي الشهر  ذلك في بما ، الدراسية  الرسوم مستحقات جميع سداد يجب .5
 بدء اجراءات التسجيل. قبل االمتحانات مسؤول إخطار " الذاتية الدراسة"  مواد يختارون الذين  الطلبة  على يجب .6
 .المدرسة إلى إعادتهم قبل  عليها والتوقيع النماذج جميع من التحقق أولياء األمور على يجب .7
)إذا كان المرشح قد  السابقة CIE شهادات مع هذا يتوافق أن ويجب فقط السفر جواز في هو كما النموذج في الطالب اسم يكتب أن يجب .8

 سابقًا(.  CIE حصل على أي مؤهل من

 : مكتب االستقبال إلى النماذج تقديم قبل مطلوبة التالية االعتمادات .9

 ،  ادةالم مدرس •

 مسؤول االمتحانات  •

 .المدرسة مدير •
 .التسجيل باستمارة مرفقة رسوم االمتحانات قائمة .10

 .االمتحان مسؤول أو األستقبال/شؤون الطلبة مكتب إلى االستفسارات  جميع توجيه يرجى .11
 قبل اعتماد طلب التسجيل.  المدرسة إلى وإعادتها توقيعها يجب  التي  الداخلية CIE وإرشادات سياسات من نسخة طالب كل سيتلقى .12
 إلى  جنبًا 12-10 وطالب GCE O Level مواد يختارون الذين التاسع الصف طالب لجميع اإللزامي  االفتراضي التوجيه جدولة تم .13

  إلى  االنضمام للوالدين  يمكن. مساءً  7 - مساءً  5.45  الساعة تمام في 2021نوفمبر 29 ، االثنين يوم أمورهم أولياء مع جنب

  .   May/June 2022 CIE MS Teamsمنصة   الى بأطفالهم الخاصة  الدخول تسجيل تفاصيل باستخدام االجتماع
 

 Covid 19 باإلجراءات الالحترازية لجائحة  يتعلق   فيما والمعرفة التعليم  دائرة  للوائح  يخضع  قد  سبق ما كل أن  العلم  يرجى: ملحوظة 

 شاكرين لكم حسن التعاون 
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