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 ((    رسالة لولي األمر ))

 حتية طيبة وبعد ..

علا  مصال ة أبنااناا الطاالب بشاكل ااا   واجليولوجياامدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنين بشكل عاا  من منطلق حرص أسرة   
 -نرجو تعاونكم معنا يف مراعاة بعض اإلرشادات ملا فيه مصل ة األبناء يف املقام األول :

 االتصاا يف املنزل للوقوف عل  نواحي الضعف الدراسي ان وجد  وسارعة  في مادة الجيولوجيا بعة األبناء يرج  تعاونكم يف متا 
 .  (   bassam_jazzi@hotmail.comبمدرس المادة  عبر االيميل االلكتروني ) 

   الموقع االلكتروني لمادة الجيولوجيا لضمان متابعة األبناء أو  بأو  يرجى زيارة 
                                         (www.geobassam.wordpress.com ) 

 عل  الن و التايل  2102 -2102للعا  الدراسي  للفصل األول   امتحانات مادة الجيولوجيا مبواعيد  نفيذكم :-   

 املشروع خطة  موعد تسليم الشعبة الصف
 موعد االمت انات

 األداء العملي التقومي الثاين التقومي األول

 العاشر

1 

 جميع الفصو  الدراسية 

4-11-2012 

يمكن االطالع على مشاريع 
 من اال  المادة  المطلوبة 

  الموقع االلكتروني

 92/11اخلميس  8/11اخلميس  11/11اخلميس 

 98/11االربعاء  7/11االربعاء  11/11االربعاء  2

 98/11االربعاء  7/11االربعاء  11/11االربعاء  3

 97/11الثالثاء  6/11الثالثاء  2/11الثالثاء  4

 92/11اخلميس  8/11اخلميس  11/11اخلميس  5

 92/11االحد  4/11االحد  7/11االحد  6

احلادي عشر 
 العلمي

 96/11االثنني  8/11االثنني  8/11االثنني  1

 92/11االحد  4/11االحد  7/11االحد  2

 91/11الثالثاء  01/11الثالثاء  2/11الثالثاء   الثاين عشر العلمي 
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  يف حالة  استدعااكم ألمر هام نرجاو رارورة احلضاور حياي ال ياتم االساتدعاء  ال يف  مدرس مادة اجليولوجيالضمان تواصلكم مع

 1  رة القصوى ملا فيه مصل ة الطالب الضرو 
   و يسالم مشاروعه فاي  الفصال األولبحيث يسلم الطالب اطة المشروع فقا    مشروع اجليولوجياهذا العا  تم تجزئه اعما

 .  الفصل الثاليويعرض المشروع الكترونياً في  الفصل الثاين
  الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة .املدرسي  بالزيجيب أن يتقيد الطالب 
  شخصياً . مينع  حضار اهلواتف النقالة باملدرسة ويتم مصادرة اهلواتف وال يسلم  ال لوىل األمر 
  فاورا عان احلالاة وبوصافة طبياة للوقاوف   تبليا  االختصاصاي االجتمااعي باملدرساةيف حالة وجاود أي أعارام مرراية أو  عاقاة نرجاو

 1عليه والتواصل معكم  طمننان واالعل  احلالة 
 : يرج  احلرص الشاديد علا  عادم غيااب الطالاب بادون عا ر متماا بانامل األساباب ملاا لاه التا ثر السال  علا    -بالنسبة للغياب

 1مستواه الدراسي 
  
 محمد حجر  واالاتصاصي االجتماعي مجدي راغب األستاذ /   االجتماعي االاتصاصي يتواجد بالمدرسة   

 1بالمدرسة  مراجعتهم فنرجو عد  التردد في  واوضاعهم ، امور الطالب  لمتابعة

 

 مع قبول وافر االحرتام والتقدير 

 

            072665658هاتف املدرسة /  

                                            

 مدرس اجليولوجيا                                                                                                                      

                                      بسام حممد النعيمي                                                                       

 


