
 

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 أخبار اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/34     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade34                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 إجازة الربيع للهيئات التدريسية والفنية واإلدارية األحد

دب : محمد إبراهيم
تعف إدارات المدارس الخاصة الت تتبع المناهج األجنبية ف مختلف إمارات الدولة، عل إعداد تقارير التقييم لطلبة
الصفوف من األول وحت الثان عشر إلرسالها إل أولياء األمور خالل األيام القليلة المقبلة «منتصف إبريل» الجاري،

حيث يتضمن ملف الطالب تقرير وصف لل المواد الدراسية، ومستواه التحصيل عن الفصلين الدراسيين الماضيين،
وكل ما يتعلق بالطالب من مشاركات وأنشطة.

ف وقت تبدأ إجازة الربيع للمعلمين واإلداريين والفنين ف المدارس الحومية والخاصة الت تتبع المنهاج الوزاري،
الفصل الدراس 15 من الشهر نفسه، ويبدأ الدوام ف ف يوم االحد الموافق 4 إبريل المقبل لمدة 11 يوماً، حيث تنته

الثالث يوم 18 من الشهر ذاته، بحسب التقويم المدرس الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.
وبدأت إجازة الربيع لطلبة المدارس الحومية والخاصة الت تتبع المنهاج الوزاري، يوم 28 مارس المقبل، وتستمر

حت 15 أبريل المقبل، وبالنسبة للمدارس الخاصة الت تطبق منهاجاً أجنبياً، فتون اإلجازة مدة ثالثة أسابيع متصلة
حسب كل إمارة والتواريخ المحددة، أو أسبوعين متصلين وأسبوع ثالث يتم توزيعه عل مدار العام.

مختلف إمارات الدولة، أن نتائج اختبارات الفصل الدراس أكدت إدارات مدارس خاصة تتبع المناهج األجنبية ف
.الثان، سيتم اإلعالن عنها للطلبة من الصف األول وحت الثان عشر، ف األسبوع األول من الفصل الدراس الثالث


