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   نت هناأللتميز   

 السيد ولي أمر الطالب / .......................................   احملرتم                

 حتية طيبة وبعد ،،،          
 

مبادة  مات اخلاصة إليكم بعض التعليم  وكما يسرنا أن نرسل 2102-2102كل عام وأنتم خبري مبناسبة بداية العام الدراسي احلايل       
 .الجيولوجيا 

 مادة أساسية من املواد العلمية   . الجيولوجياتعترب مادة  .0

 كمقياس للمادة  .  التقويم المستمرالمتحان هناية الفصل ولذلك يعتمد درجة  الجيولوجياال ختضع مادة   .2

 درجة (   وتوزع على النحو التايل : 100درجة التقومي املستمر من )  .2

 ) عددها اثنان  على األقل يف كل فصل دراسي ( . قويمات تحريريةتدرجة   60 -

 يعقد بنهاية كل فصل . لألداء العمليدرجة   20 -

 واجبات انرتنت ( . online –منزلية  –) صفية  واجباتدرجات  10 -

وغريها ( تقارير رحالت جيولوجية  –احباث  –.ويتضمن مناذج حية من أعمال الطالب ) جمسمات  للمشروعدرجات  10  -
. 

ت ) لتوفري كل ما حيتاجه الطالب من رعاية ومتابعة لتحسني مستواه العلمي ، فقد مت وضع موقع الكرتوين ملادة اجليولوجيا على شبكة االنرتن اوحرصاُ من .4
www.geobassam.wordpress.com  مواعيد  –ملخصات الدروس  –امة منها : درجات االمتحانات ( يتضمن املوقع عدة أمور ه

 زاوية ويل األمر لطرح األسئلة  وغريها . –امتحانات جتريبية  –الواجبات البيتية والصفية  –امتحانات أون الين  –االمتحانات 

 .   )bassam_jazzi@hotmail.comكرتوين ) ميكنكم التواصل مع مدرس مادة اجليولوجيا ) األستاذ بسام حممد النعيمي ( على االمييل االل .5

 بكم ألغراض التواصل واطالعكم على وضع أبنكم أول بأول . بااليميل الخاصكما نرغب بتزويدنا  .6

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.
 

 مدرس اجليولوجيا                                                                             
 أ/ بسام حممد النعيمي                                                                           
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