


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facts for Parents/ Guardian - Grade 4                        TIMSS 2023 

 
Between March and April of this year, your child’s school will 

be one of about 703  nationwide taking part in TIMSS 2023 in its 

digital version .  within each school, 4th grade students 

classrooms were selected randomly to represent the nation’s    

graders. Your child was among those students selected to 

take part in this assessment. 

 

What is TIMSS 

 

TIMSS : (Trends in International 

Mathematics and Science 

Study) is an assessment that 

measures student learning in 

mathematics and science. 

Every four years since 1995 . 

which is Supervised by the 

International Association for 

Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) . 

Roles and Responsibilities 

You can visit the following websites for more information: 

 
 

https://www.iea.nl/studies/iea/timss/timss2023 

 

 

The goal of participation 

❑ your child participation is  

Participating is a national 

service. 

❑ It have an impact on the 

bigger picture of education 

in Qatar and around the 

world. 

❑ tool for monitoring 

international trends in 

mathematics and science 

achievement at the fourth 

grade . 

 

Thank you for taking the time to learn about this important study. 

Privacy 

The privacy and data 

security of the young people 

and schools we work with is 

very important to us and no 

individual child, parent, 

teacher or school will be 

identified or identifiable in 

any reporting . 

International Assessment Section 
 

Students Assessment Department - Evaluation Affair 

2022-2023 

 

Roles Tasks Place Time 

Child 

Test 

answer mathematics 

and science 

questions 

At 

school 

3 hours 

with short 

breaks in 

between 
Student 

Questionnaire 

 

completing a brief 

questionnaire about 

himself, and the 

school and home 

environment 

Parents/ 

Guardian 

Early Learning 

Survey 

order to find out what 

what you what you 

and your child do 

together, and what 

do you think of your 

child's school. 

You will be provided 

with a username, 

password and a link 

to access the survey 

by the school. 

At 

home 
30 minutes 

 

https://www.iea.nl/studies/iea/timss/timss2023


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023تيمز                                       ابعالصف الر -ألولياء األمور  معلومات

مدرسة على    370واحدة من حوالي    ابنكبين مارس وأبريل من هذا العام ، ستكون مدرسة  

يتم   وفي كل مدرسة  لكترونية.  بنسخته اإل  2023اختبار تيمز   مستوى الدولة تشارك في

  ابنك  وعينة الدولة،  الصف الرابع بشكل عشوائي لتمثيل    لطلبةتيار الفصول الدراسية  اخ

 هذا االختبار. الذين تم اختيارهم للمشاركة في  الطلبةمن بين 

 الوقت  المكان المهام األدوار 

 ابنك 

 يجيب على أسئلة الرياضيات والعلوم اختبار

في  
 المدرسة 

 ساعات  3

تتخللها فترة  
استبيان  استراحة قصيرة 

 الطالب 
يكمل استبيانًا موجًزا عن نفسه. وعن 

 بيئة المدرسة والمنزل. 

 ولي األمر 
استبيان التعلّم 

 المبكر

استكمال االستبيان بهدف معرفة ما  
وطفلك معاً في المنزل،  تفعله أنت  

وعن رأيك بمدرسة طفلك. وسيتم  
اسم المستخدم وكلمة المرور  تزويدك ب 

رابط للدخول على االستبيان من قبل  و
 . المدرسة 

في  
 المنزل

 دقيقة  30

 

 تيمز   ما هو

في دراسة   االتجاهات الدولية )تيمز : 

  الطلبة الرياضيات والعلوم( هو تقييم يقيس تعلم 

كل أربع  ويتم تطبيقه في الرياضيات والعلوم. 

 تحت إشرافوذلك . 1995سنوات منذ عام 

التربوي   لتقييم التحصيل الرابطة الدولية 

IEA)  .)  أدوار ومسؤوليات 

 

 للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة المواقع التالية: 
 

https://www.iea.nl/studies/iea/timss/timss2023 

 

 بنكاالهدف من مشاركة 

 خدمة وطنية.  تعتبر  ❑

األثر على الصورة الشاملة للتعليم   لها ❑

 في دولة قطر. 

االتجاهات الدولية في  بها رصد ت ❑

تحصيل الرياضيات والعلوم في  

   الصف الرابع.

 .ةنشكرك على الوقت الذي أمضيته للتعرف على هذه الدراسة المهم

 الخصوصية 

تعتبر الخصوصية وحماية البيانات للطلبة  

والمدارس التي نعمل معها أمًرا في غاية  

ولن يحق ألي شخص  . األهمية بالنسبة لنا 

تعرف على أي طالب أو ولي أمر أو ال

 .معلم أو مدرسة في أي تقرير

  

 

 

 قسم االختبارات الدولية 
 

 التقييمقطاع شؤون  -إدارة تقييم الطلبة 

2022-2023 

 

 

https://www.iea.nl/studies/iea/timss/timss2023

