
 

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 المدارس ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34schools                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة المدارس الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/34schools2     

* 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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 قائد المدرسة                                                            

 بة الهاشميه                                                                                                   

 حلقة أولى وثانية  – مدرسة ساس النخل 

Sas Al Nakhl School- Cycle 1&2 
  3مجمع -  3نطاق  -   4 مجلس

 جدول تجربة مبادرة التعلم عن بعد 

18/3/2020األربعاء   

 الشعب   الصف  التوقيت 
5:00-4:30 

 

   األولالمعلم 
First 

Teacher 

 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G الصف األول 
 حنان المطيوعي  

Jamal 
 خديجة المنصوري  

 هناء أبو سالم 
 حليمة الهولي 

 Annie 
 مريم الحمادي 

Kaypris 
 مريم الزعابي  

 شريف 
 عائشة الشكيلي 
 شيخة المنهالي 

 عفراء العواني  
 البلوشي مريم 

 2A 2B 2C 2D 2E 2F  الثانيالصف 
 نوال الدهماني 

Meryam 
 اروى القطاع  
 عنود ناصر

 حفصة المنصوري 
 هدى مصطفى 

 عائشة بالحاي 
 فاطمة الراشدي 

 داليا المهيري 

Amirah 
 أمنة الجنيبي
 راشد الجنيبي

 3A 3B 3C 3D 3E   الثالثالصف 
5:30 -5:00 

 
 المعلم الثاني  

Second 

Teacher 

 عبير الحوسني  

Asif 
 نورة السالمي  

 ايمن عثمان
 حليمة مرصاص
 بدرية الهنداسي 

 احمد عطيه  

Beverley 
 هدى المر  

 ميثة الهنائي 

 4A 4B 4C 4D 4E  الرابعالصف 
 فاطمة الحوسني 

Neroshni 
 مي ي منى النع

 منور المنايعة  
 أمنة الزعابي  

 رحاب 
 بلقيس الكندي 

Ted 
 عنود الحوسني  
 أماني الظنحاني 

الصف  
  الخامس

5A 5B 5C 5D 5E 
 زياد عبابنة

Zafar 

 عائشة الجابري 

 محمد منير
 خلود الكعبي  

Jose 
 شيماء العبلي 

Ruby 
 عائشة حاجي 

Shazaib 
 : للمعلمينمالحظات 

 حصر حضور وغياب الطالب. 
 مناقشة الطالب في قواعد التعلم عن بعد في الصف االفتراضي وحث الطالب لاللتزام بها . 

 مناقشة الطالب في رؤية  دولة االمارات لمبادرة التعلم عن بعد. 

   تيمز خالل الحصص.تعليمات وارشادات مبسطة للطلبة حول كيفية استخدام  إعطاء

Notes for teacher 

-Take students attendance.

-Have a discussion with students the distance learning rules regulations .

-Have a discussion with students about UAE’s vision of the distance learning initiative. 
-Giving general instructions for students about how to use Teams during the lessons. 

 
 


