20/12/2017

January 2018 International & School based Exams

2018 االختبارات الدولية و المدرسية لشهر يناير
Dear Parents,
Please be informed that Y11 & Y12 students sitting
international exams in a certain subject will be
exempted from the school based exam of the same
subject, students will be given a predicted grade in
this particular subject.
Y10 students are expected to re-sit their exams in
February.
For example, case 1: if a Y11 & Y12 student sitting
international IGCSE Arabic, he will be exempted from
the school based Arabic exam, as he will be given a
predicted grade.
If a Y10-Y12 student is sitting both a school based
exam and an international one on the same day, he will
be expected to sit the international exam only, and to
re-sit the school based exam during February.
For example, case 2: if a Y10-Y12 student has an
international IGCSE Math and school based Arabic exam
on the same day, the student is expected to sit the
international IGCSE Math only, yet he will sit the
school based Arabic exam in February.
For more information, please contact Ms Ayesha via
email: fazlunnisa.afsar@amab.com.qa
AMAB
،السادة أولياء األمور الكرام
يرجى العلم أن الطلبة المسجلين لإلختبارات الدولية من
صفىي الحادي عشر و الثاني عشر في شهر يناير في مادة

معينة معفيين من أداء اإلختبار المدرسي لهذه المادة ،حيث
سيمنح الطالب الدرجة المتوقعة في هذه المادة.
أما بالنسبة لطالب الصف العاشر سيتم إعادة اإلختبار
المدرسي للمادة في شهر فبراير.
على سبيل المثال ،الحالة  :1إذا كان الطالب من الصف
الحادي عشر  /الثاني عشر لديه اختبار دولي في مادة
اللغة العربية ،سيتم إعفائه من أداء اإلختبار المدرسي
لهذه المادة.
إذا كان الطالب من الصف العاشر الى الثاني عشر لديه
اختبار مدرسي و دولي في نفس اليوم ،سيتم السماح للطالب
بأداء اإلختبار الدولي فقط ،على أن يتم أداء اإلختبار
المدرسي في شهر فبراير.
على سبيل المثال ،الحالة  :2إذا كان للطالب من الصف
العاشر الى الثاني عشر اختبار دولي في مادة الرياضيات و
اختبار مدرسي في مادة اللغة العربية ،سيؤدي الطالب
اإلختبار الدولي لمادة الرياضيات فقط ،و سيؤدي اإلختبار
المدرسي في مادة اللغة العربية في شهر فبراير.
لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع السيدة عايشة على
fazlunnisa.afsar@amab.com.qa
اإليميل:
أكاديمية المها للبنين

