
 

 

 

 إدارة الوايلي التعليمية 

 مدرسة كلية رمسيس الجديدة 

 السادة أولياء األمور 

 ،،، تحية طيبة وبعد 

الكتاب الدوري رقم   بتاريخ    10بناءاً علي  التربية والتعليم  والذي ينص علي أن تعقد    2021/ 4/ 25الوارد من وزارة 

تضاف   ال  التي  المواد  جميع  الثاني  إمتحانات  الصف  وحتي  الرابع  الصف  من  بداية  النقل  صفوف  لجميع  للمجموع 

لذا سلم للمدرسة ليتم تصحيحها وإدراجها بنتيجة الترم الثاني  الثانوي بالمنزل وكذلك الصف الثالث االعدادي علي أن ت  

د ملزم لنا كمدرسة بارسال حيث أن هناك موع  بعد إجابتهايجب االلتزام التام بالمواعيد المقررة الستالم االمتحانات  

يعتبر غائب  في الموعد المحدد    بعد إجابتهوبناءاَ عليه فالطالب الذي لم يلتزم بتسليم االمتحان    النتائج لالدارة التعليمية

 في هذه المادة. ولن يكون له درجة

 

 التوقيت  التاريخ يوم التسليم المواد المطلوب تسليمها  الصف 

 الدولي  الرابع االبتدائي

 دين

 12:8.15 5/5/2021 األربعاء 

 الدولي  الخامس االبتدائي

 الدولي  السادس االبتدائي

 الدولي   األول االعدادي

 الدولي   الثاني االعدادي دين 

 الثالث االعدادي 

   وطنية تربية /ن دي األول الثانوي

 مواطنة /دين  الثاني الثانوي

 

 



 

 

 : مالحظات هامة جدا 
.  كذلك يجب التأكد من كتابة  قلم جاف أزرق غير قابل للمحووبإستعمال  بخط يدهيقوم الطالب بحل اإلمتحانات  .1

 .على كل مادةإسم الطالب والصف الدراسي بخط واضح في المكان الم حدد لذلك 

  28ا األربعاء  اإلعدادي أن يقوموا بتسليم إمتحاناتهم غد  والثانياإلبتدائي   والسادس الخامسي مكن للمراحل  .2

 م.  1ص حتى الساعه   11من الساعه  2021إبريل  

وتوضع   تدبيسها بمفردهايتم  كل مادةعليه إسم الطالب والمرحلة الدراسية.   ظرف مفتوحت سلَّم اإلمتحانات في  .3

 جميع المواد داخل الظرف.

اإللتزام بكافة  التشديد على عنهم معي مكن أن يتم تسليم اإلمتحانات من قِبَل ولي األمر أو الطالب أو من ينوب  .4

 لن ي سمح بدخول أي شخص إلى المدرسة دون إرتداء الكمامة.  .اإلجراءات اإلحترازية

علنه بأي حال من األحوال. .5  ممنوع تأجيل تسليم اإلمتحانات عن غير المواعيد الم 

افيكم بها فور ورودها من اإلدارة  ، سنوالثالث اإلعداديبالنسبة لبعض المواد المكتوبة عاليه ولم ت رسل للصف  .6

 التعليمية وسن علمكم بميعاد تسليمها. 

 

 

 

 ةـــرة الكليـمدي رئيس لجنة النظام والمراقبة 

 

 ا ــومـه تـالـه سلوى رضا 


