
 

 

 

إدارج انٕاٚهٙ انرؼهًٛٛح 

يذرطح كهٛح ريظٛض انجذٚذج 

انظادج أٔنٛاء األيٕر 

،،،  ذذٛح طٛثح ٔتؼذ

 ٔانذ٘ ُٚض ػهٙ أٌ ذؼقذ 25/4/2021 انٕارد يٍ ٔسارج انرزتٛح ٔانرؼهٛى ترارٚخ 10تُاءاً ػهٙ انكراب انذٔر٘ رقى 

إيرذاَاخ جًٛغ انًٕاد انرٙ ال ذضاف نهًجًٕع نجًٛغ طفٕف انُقم تذاٚح يٍ انظف انزاتغ ٔدرٙ انظف انثاَٙ 

لذا انثإَ٘ تانًُشل ٔكذنك انظف انثانث االػذاد٘ ػهٙ أٌ ذُظهى نهًذرطح نٛرى ذظذٛذٓا ٔإدراجٓا تُرٛجح انرزو انثاَٙ 

 حيث أن هناك مىعذ ملزم لنا كمذرصة بارصال بعذ إجابتهايجب االلتزام التام بالمىاعيذ المقزرة الصتالم االمتحانات 

ٚؼرثز غائة  فٙ انًٕػذ انًذذد تؼذ إجاترّ ٔتُاءاَ ػهّٛ فانطانة انذ٘ نى ٚهرشو ترظهٛى االيرذاٌ النتائج لالدارة التعليمية

 . فٙ ْذِ انًادجٔنٍ ٚكٌٕ نّ درجح

 

انرٕقٛد انرارٚخ ٕٚو انرظهٛى انًٕاد انًطهٕب ذظهًٛٓا انظف 

انزاتغ االترذائٙ 

دٍٚ / فزَظأ٘ / اَجهٛش٘ يظرٕ٘ رفٛغ

 12:8.15 5/5/2021األرتؼاء 

انخايض االترذائٙ 

انظادص االترذائٙ 

األٔل االػذاد٘ 
/ دٍٚ / فزَظأ٘ / اَجهٛش٘ يظرٕ٘ رفٛغ

نًٍ نى ُٚظهى انُشاط انذ٘ ذى )ذزتٛح فُٛح / كًثٕٛذز 

 (طهثّ يٍ قثم انًذرطٍٛ

 

انثاَٙ االػذاد٘ 

انثانث االػذاد٘ 

األٔل انثإَ٘ 

دٍٚ / فزَظأ٘ يظرٕ٘ رفٛغ / اَجهٛش٘ يظرٕ٘ رفٛغ

 ذكُٕنٕجٛا / يٕاطُح/ كًثٕٛذز / 

 

انثاَٙ انثإَ٘ 

دٍٚ / فزَظأ٘ يظرٕ٘ رفٛغ  / اَجهٛش٘ يظرٕ٘ رفٛغ

 ذكُٕنٕجٛا / ذزتٛح ٔطُٛح/ كًثٕٛذز / 

 

 



 

 

 

: مالحظات هامة جدا
كذنك ٚجة انرأكذ يٍ كراتح .  قهى جاف أسرق غٛز قاتم نهًذٕ ٔتإطرؼًال تخظ ٚذِٚقٕو انطانة تذم اإليرذاَاخ  .1

ًُذذد نذنك   .ػهٗ كم يادجإطى انطانة ٔانظف انذراطٙ تخظ ٔاضخ فٙ انًكاٌ ان

 28 اإلػذاد٘ أٌ ٚقٕيٕا ترظهٛى إيرذاَاذٓى غذا األرتؼاء والثاني اإلترذائٙ والضادس الخامشًُٚكٍ نهًزادم  .2

 . و1 ص درٗ انظاػّ 11 يٍ انظاػّ 2021إبزيل 

 ٔذٕضغ ذذتٛظٓا تًفزدْا ٚرى كم يادج.   ػهّٛ إطى انطانة ٔانًزدهح انذراطٛحظزف يفرٕحذُظهَّى اإليرذاَاخ فٙ  .3

 .جًٛغ انًٕاد داخم انظزف

اإلنرشاو تكافح ًُٚكٍ أٌ ٚرى ذظهٛى اإليرذاَاخ يٍ قِثَم ٔنٙ األيز أٔ انطانة أٔ يٍ ُٕٚب ػُٓى يغ انرشذٚذ ػهٗ  .4

 .نٍ ُٚظًخ تذخٕل أ٘ شخض إنٗ انًذرطح دٌٔ إرذذاء انكًايح.  اإلجزاءاخ اإلدرزاسٚح

ؼهُّ تأ٘ دال يٍ األدٕال .5 ًُ  .يًُٕع ذأجٛم ذظهٛى اإليرذاَاخ ػٍ غٛز انًٕاػٛذ ان

، طُٕافٛكى تٓا فٕر ٔرٔدْا يٍ اإلدارج انثانث اإلػذاد٘تانُظثح نثؼض انًٕاد انًكرٕتح ػانّٛ ٔنى ذُزطم نهظف  .6

 .انرؼهًٛٛح ٔطُُؼهًكى تًٛؼاد ذظهًٛٓا

 

 

 

رئٛض نجُح انُظاو ٔانًزاقثح يذٚـزج انكهٛـــح 

 

 طهٕٖ رضا ْـانـّ ذـٕيــا


