
 

 

2020\06\02التاريخ :   

 

 ،،،  أولياء األمور الكرام السادة 

 

نحن حقاً نقدر دعمكم المتواصل لنا خاصة خالل مرحلة التعلم عن بعد. لقد كان تحديًا كبيراً ، لكن بالتعاون معكم ومع   

قدًما. ولذا فإنه من دواعي سرورنا  أبنائكم وموظفي مدرستنا تم إجراء تعديالت كبيرة حتى تستمر العملية التعليمية في المضي  

يونيو  8سيكون يوم االثنين دائرة التعليم والمعرفة ينا إشعاًرا بأن التفتيش الخاص بعرض برنامج التعلم عن بعد خاصة بعد تلق

2020 . 

الجدول الجديد،  ستبدأ االمتحانات نظراً للتفتيش ، سيتعين علينا تعديل الجدول الزمني لتقييم / امتحان الفصل الثالث.بناًء على  

 .يونيو 9يوم الثالثاء 

(في جلسات إضافية لمراجعة امتحانات  المواد األساسية.  2020يونيو  8و 7وسيشارك الطالب يومي األحد واإلثنين )

م حضور الطالب ومشاركتهم مهمان جداً في هذين اليومين حيث سيحصلون على مراجعة إضافية لالختبار وسيتم تقيي

حضورهم ومشاركتهم. يحظى دعمكم بتقدير كبير فيما يتعلق بمشاركة أبنائكم في أيام المراجعة لدينا ومراقبة التعلم عن بعد  

 . Edmodoو  ClassDojo. تم إرفاق جدول االمتحانات الجديد وسيتم نشر جداول المراجعة في ADEKمن قبل 

 
لى الصف الحادي عشر . الخطة الدراسي لنهاية العام الدراسي للصف األول إ  

) ونهاية العام الدراسي ايضاً ( .  ستكون نهاية الحصص المباشرة لصفوف الروضة 06/2020/ 04الخميس الموافق *  

ستكون نهاية الحصص المباشرة للصف األول إلى الصف الحادي عشر .  80/06/0202الموافق  األثنين *  

 *من تاريخ 2020/06/07  إلى  2020/06/08 ) سيتم مراجعه الواجبات مع الطالب خالل الحصص المباشرة ( .

 جدول امتحانات الفصل الدراسي الثالث للصف األول إلى الصف الحادي عشر ) سيتم األمتحان عبر برنامج 

(Socrative.com) 

% للفصل الدراسي الثالث ) ستحتسب كدرجة امتحان ( . 70% للفصل الدراسي الثاني  /  30عناصر التقييم :   

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 اليوم والتاريخ المادة الوقت  
10:00 am – 12:00 pm  2020/ 06/ 09الثالثاء  اللغة األنجليزية  
10:00 am – 12:00 pm 06/2020/ 10األربعاء  الرياضيات  
10:00 am – 12:00 pm  2020/ 11/06الخميس   اللغة العربية  

   
10:00 am – 12:00 pm  2020/ 14/06األحد   التربية اإلسالمية  
10:00 am – 12:00 pm 15/06/2020األثنين  العلوم  

10:00 am – 12:00 pm 2020/ 06/ 16الثالثاء  الكيمياء  

10:00 am – 12:00 pm  06/2020/ 17األربعاء  األجتماعيات )بالعربية( + األقتصاد  
10:00 am – 12:00 pm 2020/ 18/06الخميس   الفيزياء  

   
10:00 am – 12:00 pm  ) 2020/ 21/06األحد   األجتماعيات ) باألنجليزية  
10:00 am – 12:00 pm 22/06/2020األثنين  األحياء  

 

 

 *سيكون احتساب الدرجات النهائية على النحو التالي : -

 -الفصل الدراسي األول %35 

 -الفصل الدراسي الثاني  %35 

 -الفصل الدراسي الثالث  %30 

 -المعدل النهائي  %100 

 

 إدارة مدرسة النخبة الخاصة  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


