
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

35/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق ملفات في مادة التعليم عن بعد ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/35online_edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة التعليم عن بعد الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/35online_edu1                   

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

https://www.almanahj.com/sa/grade35                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/35
https://www.almanahj.com/sa/35online_edu
https://www.almanahj.com/sa/35online_edu
https://www.almanahj.com/sa/35online_edu1
https://www.almanahj.com/sa/35online_edu1
https://www.almanahj.com/sa/grade35
https://www.almanahj.com/sa/grade35
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


   
 
 

 اسم المشرفة: 
 الشعبة:

 

 
 وزارة التعليم 

(280 ) 
 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 

 بنات-شرق جدة -مكتب التعليم

 التقرير األول لتفعيل املعلمات املسندات ملنصة مدرستي

 

 الدعم املقدم للمعلمة لتفعيل املنصة  مبررات عدم تفعيل املنصة  هل تم تفعيل منصة مدرستي  إسناد الجدول في منصة مدرستي املدرسة  اسم املعلمة  م
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 سائلين هللا التوفيق والسداد ،، 
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 مديرة مكتب التعليم شرق جدة 
 

 فضة محمد املتحمي 


