
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/416                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة االمتحانات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/416exam                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة االمتحانات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/416exam1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade416                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 3165/4949                                                                               م42/90/4949التاريخ: 

 أولياء امور طالب الثاني عشر    الكرام /السادة 

 أعزائنا الطالب من الصف الثاني عشر 

 تحية طيبة و بعد،،،

 ( EmSAT)  نجازإ –الختبار اإلمارات القياس ي ااملوضوع: 

 الثااااني عشااار  صااا و  فااا الطاباااة  ابنائهااااعلااام تنكااا    مدرساااة الشاااعاة ا  اصاااةحرصاااان مااان إدارة             
ة ا جامعااات ا وكوميااة و ا  اصااة و الاايااات العسااكر ة و ا  دماا شااروق وبااو  لتابيااة  (العااام و املتقاادم(

بأتبااع التعايناات ف  املراحل القادمة لذا نوجه عنااتتك  بعثات ا  ارجية  الوطنية و لاطابة املتقدم   لا
م حياااع بعت ااا   0202/0202عاااام ل املرفااا  الطالااا فااا  دليااال ) إنجااااز ( ا  اصاااة باختباااار االماااارات القياسااا ي 

. لطالب الصف اختبار ) إنجاز (  الثاني عشر إلزاميان

تساااالم لانتساااا  طاااااجيل الطالاااا  بالوواااا  يلااااذا ترناااام ماااان جنيااااه الطااااالب ارسااااا  ال و ااااة الوطنيااااة ا صاااااية ل
   ahmad.toma.ict@gmail.comاملحدد وارسا  البيانات التالية علم ال  تد اإللكت وني 

 اس  الطال  بالاامل  -2

 الصف و الشعبة املاتح  بها الطال  -0

 رو  ال اتف و تكرر لاتأكيد  -3

و تكااااارر  EmSATا تنيااااال الاااااذق سااااابت  اساااااتقبا  روابااااار التااااااجيل مااااان إدارة االختباااااار اإلماااااارات القياسااااا ي -4
 لاتأكيد

: بأ  اختبار الا هو اجبارق ولبس اختيارق و تحنال الطالا  وو ا  ا مار املسا ولية بحاا  لا  تات    EmSATاعانان
 م.02/20/0202ارسا  البيانات املطاوبة و ال و ة االصاية لاطال  بحد أوصاه ا حد املواف  

 هذا لاعا  و إجراء الالزم

 وت ضاوا بقبو  فائ  االحت ام

 مدتر املدرسة / ابراهي  ساي  بركة

mailto:ahmad.toma.ict@gmail.com

