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    المحترمون والخاصة الحكومیة المدارس  ومدیرات مدیرو/   األفاضل

   وبعد... وبركاتھ  تعالى هللا ورحمھ علیكم السالم

 تقویم ووثائق الطلبة تعلم لتقویم العامة الوثیقة في ورد ما على وبناءً  أعاله  الموضوع  إلى إشارةً 
 االختبار من االنتھاء یتم األول الدراسي الفصل خالل قصیرین اختبارین  بتحدید المختلفة المواد تعلم

 موعد قبل  الثاني القصیر االختبار من واالنتھاء  األول الدراسي الفصل منتصف في األول القصیر
  :  التالي  یلي ما على التنویھ وجب فإنھ التعلیمیة بالبوابة المستمر التقویم درجات إدخال

 إلى   م٢٠٢١/  ١٠/  ٢٥ تاریخ من(  الفترة في  ١٢- ٥ للصفوف  األول القصیر االختبار ُینفذ - ١
  . م٢٠٢١ دیسمبر  شھر خالل الثاني القصیر واالختبار)  م٢٠٢١/  ١١/ ١١ تاریخ

 لمعرفة  الثاني والمجال األول المجال  تعلم تقویم لوثیقة الرجوع یتم ٤و ٣ للصفوف بالنسبة - ٢
  .  المواد حسب التنفیذ مواعید الختالف وذلك  القصیرة االختبارات ذلتنفی الزمنیة الخطة

 المھارات مواد تعلم  بوثائق  المحددة الزمنیة للخطة الرجوع یتم الفردیة المھارات لمواد بالنسبة - ٣
  .  بھا والتقید ١٢-٣ للصفوف الفردیة

  وبموافقة خاصة حاالت في إال  الطالب لجمیع القصیرة تباراتاالخ إعادة یمنع  التعمیم نرجو: مالحظة
  .  المادة ومشرف المدرسة إدارة

  ،،، والتقدیر االحترام فائق منا اوتقبلو

 التربوي والتقویم القیاس دائرة مدیر


