
 

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 الصف التاسع المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/16                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع المتقدم في مادة الدوام ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/16school_hours                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع المتقدم في مادة الدوام الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/16school_hours3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade16                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 م 2020/ 11/6التاريخ:

 السادة أولياء األمور   الكرام  
 العام صفوف التاسع 

 تحية طيبة و بعد،،،

 م 18/6/2020م حتى  14/6/2020: من ادمــ بوع الق ــندة األســ أج املوضوع: 

 نتقدم لكم بأطيب التحية و األمنيات بدوام السداد و التوفيق.

 ، راجين قراءتها بعناية.أجندة األسبوع القادم  طبكم بخصوصالدراس ي على االنتهاء فإننا نود أن نخاأما بعد، اآلن و قد شارف العام  

 )أجندة األسبوع القادم( ❖

 م.18/6/2020يوم الخميس املوافق:  تستمر حصص البث املباشر بصورة اعتيادية حتى   أواًل: * 

الحصزص األساسزية فقزد تقزرر فيقزاف حصزص الزتعلم الزصاتم و حصزص مزواد  إلتاحة املجال بصورة أكبر للطالب للتركيز  علزى   ثانيًا: *  

 األنشطة لألسبوع القادم )التربية البدنية، التربية الفنية، التصميم وعلوم الحاسوب(.

 ة.وزار التبقية قد تقررها  حانات ماالستعداد ألية امتو ج  يخصص األسبوع القادم الستكمال املناهس ثالثًا: * 

ــًا: *  زززادم   رابعــ زززبوع القز زززا  لززززالل األسز زززتم أياز زززاركة و  سززززوف يز زززات املشز زززة مزززز  درجز زززتمر املتبقيز زززات التقززززو م املسز زززتكمال ر ززززد درجز زززا  اسز أياز

 الواجبات و االستجابة لتكليفات املعلمين.

ــًا: *  و سززوف يززتم تخصززيص درجززات مزز  درجززة السززلود و درجززات املززواد    إلزاميــاً يعتبززر حاززور الطالززب لززالل األسززبوع القززادم   خامسـ

 الدراسية لحاور الطالب.

 Swiftبرنـام   علـ     مـادة الغةـة اجنيغيةيـةفي  يوم الخميس القادم  اختبارات مركزية  قررت وزارة التربية و التعليم تنفيص   سًا: ساد* 

Assess  و ،  التفا يل التالية: للتصكير نوضح لكم بنفس آلية االلتبارات املركز ة التي قمتم بتنفيصها سابقا 

 

 

 



   التطبيق:  موجهات ✓

 االشعارات.   بند  في (LMS )نظام  بك   الخا ة  الصكية  البوابة  في   متوفرة  الدلول   تعليمات •

 البوابة.  على  لك  يظهر  اإلشعارالصي  في  املوضحة  الخطوات  جميع  تتبع  أن  عليك •

 LMS  الصكية  البوابة  على  اإلشعارات  في  املرسل   الرابط   طر ق  ع   السر   بكلمة  الدلول   الطلبة  على   يجب •

  :بديلة  ألرى   بطر قة  الدلول   يمكنك  البوابة،  على   االلتبار  رابط   يظهر  لم   أو  البوابة  معك   تفتح  لم  فذا •

 moe.gov.ae-https://cluster4.6  سو فت:   برنامج  املدرسةعلى  رابط   فلى  الدلول  .1

 األحمر.   باللون   املوجودة  (login office student)  أيقونة  على   لاغطثم ا .2

 التيمز.   برنامج  على  الدلول   في  تستخدمه  الصي  الحساب  بنفس  الدلول  .3

 :التطبيق  زمن ✓

 دقيقة(.  30 االختبار:  تنفيذ مدة بأن )عغماً  ظهراً  12:00 الساعة:  م،18/6/2020 الخميس:  يوم •

 متطغبات التطبيق:  ✓

، وال يمك  الدلول م   Tabletيجب على الطالب الدلول فلى البرنامج م  لالل جهاز البتوب أو حاسوب أو جهازلوحي   •
 لالل الهاتف النقال.

 التالية:   الروابط  لالل  م   ذلك  يمكنك   و  ،اآلم   املتصفح   تن يل  يحتاج  طبيقالت •

 https://bit.ly/MOEsecure4  رابط تحميل املتصفح اآلم  ألجهزة و ندوز: 

 https://bit.ly/MOEsecureMAC3ماد/ أبل:  رابط تحميل املتصفح اآلم  ألجهزة  
 التقني:   الدعم  ✓

 تأجيل   عدم  و   ،أدناه  املوضح  ني التق  الدعم  فر ق   مع  مباشرة   التوا ل  يرجى لاللتبار  الدلول   في  مشكلة  أي  واجهت  فذا •
 االلتبار.   في   لك  فر  درجة  ر د  فلى   سيؤدي  ذلك  ألن  االلتبار   انتهاء  بعد ملا  املوضوع

مباشرة في  اجداري و الدعم الفني  ا لم يتواصل ولي األمر مع املشرفإذ   لعدم أداء االمتحان ل  تقبل أية أعصار م  الطالب •
 االمتحان. موعد بدء

 
 رقم التواصل الوظيفة  املشرف اجداري  الصف

 التاسع
 0509094363 املشرف اجداري  أ. شاكر االشقر 

 0563191409 الدعم الفني  محمد مصطفى  

 
 النتائ .   أفضل  لتحقيق الالزمة  الجهود  بذل  راجين

 
 
 
 
 
 

https://cluster4-6.moe.gov.ae/
https://bit.ly/MOEsecure4
https://bit.ly/MOEsecureMAC3


 
 
 

 
 الوزاري   اجنيغيةية   الغةة  اختبار   مقررات  جدول 

 
 
   حترام فائق اال  ل وتفضغوا بقبو 

 
 املدرسة مدير 
 بركة سغيم إبراهيم 


