
 

 مدارس ميار الدولية                            

                                          Mayar International Schools 

 الكرام تعميم ألولياء األمور 

      

، ونضع  وافطارا هنيًئاحضرة أولياء األمور الكرام هنّنئكم بقدوم شهر رمضان املبارك، ونتمىن لكم صياما مقبوال :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 ، مع متنياتنا ابلتوفيق لطلبتنا مجيعا.م2018/2019الثاين بني أيديكم تعليمات ومواعيد اختبارات هناية الفصل الدراسي 

 دوام الطلبة في شهر رمضان
 الصفوف اليوم والتاريخ

 الوقت

 إلى من

األسبوع األول من 

 رمضان
 9/5الخميس إلى  6/5 االثنينمن 

 . م 12 . ص 7:50 11إلى  1طلبة 

 . ص 11 . ص 9 طلبة الروضة
         

 إلى نهاية جدول االمتحانات 12/5األحد  من االختبارات النهائيةفترة 
 . م12 . ص 10 11إلى  1طلبة 

 . ص 11 . ص 9 طلبة الروضة
       

 بدء العطلة الصيفية
 وفق جدول االختبارات 11إلى  4طلبة 

 27/5االثنين  (3-2-1) المدرسة األساسية

 26/5األحد  طلبة الروضة

 

 

  ظهًرا . 11صباحا وينتهي  9، الساعة 6/5االثنين دوام طلبة الروضة اعتبارا من صباح  -
 ظهًرا. 12تكون فترة انتظار األهالي لطلبة الروضة حتى الساعة  -
 .26/5األحد مرحلة الروضة من صباح تبدأ العطلة الصيفية ل -
 مساء. 12صباحا، وال يوجد فترة انتظار بعد الساعة  8:30، ال يوجد مناوبة صباحية قبل الساعة  12/5األحد اعتبارا من  -

 
 

 

  )كما هو موّضح في الجدول أعاله(،  12/5األحد اعتباًرا من  (3-2-1) المدرسة األساسيةدوام طلبة صفوف  -
 ، ويمكن االطالع عليها الكترونيا.7/5الثالثاء ا النهائي  ورقيً تّم ارسال مادة االختبار سي -
 مساء. 12صباحا، وال يوجد فترة انتظار بعد الساعة  9:30ال يوجد مناوبة صباحية قبل الساعة   12/5األحد اعتبارا من  -
 27/5 االثنين( من صباح 3-2-1تبدأ العطلة الصيفية لطلبة األساسية األولى ) -

 
 
\ 

 
  )كما هو موّضح في الجدول أعاله(،  12/5األحد ( اعتباًرا من 11-4دوام طلبة صفوف ) -
 ظهرا.  12وتكون مغادرة الطلبة  قبل جدول االختبارات النهائية خر يوم تدريسآ  9/5الخميس يكون يوم  -
  18/5السبت يوم تبارات من خكون توزيع الطلبة على القاعات المخصصة لالي -
 ظهرا. 12صباحا، وال يوجد فترة انتظار أهالي بعد  9:30ال يوجد مناوبة صباحية قبل  18/5سبت الاعتبارا من  -
 تّم ارسال المادة المطلوبة لالختبار النهائي ومواعيد االختبارات النهائية، ويمكن االطالع عليها الكترونيا. -
 .صباحا. 9:45صباحا ودخول القاعة  10يبدأ االختبار الساعة  -
 (.ظهرا 12يمنع مغادرة الطلبة قبل انتهاء وقت االختبار الرسمي ) -

 يتبع    

 139 /م   رقم : م م د / 

 2019/ 05/  5  التاريخ: 

 *** 2018/2019واختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني رمضان الكريم شهر دوام * **  الموضوع:

 الروضة •

 (3-2-1صفوف المدرسة األساسية ) •

 

 ودولي( )وطني 11إلى  4صفوف  •



 

 

 

 
 ظهرا. 12الختبار (، وتكون مغادرة الطلبة مباشرة بعد انتهاء ا م. 12ص إلى  10فترة االختبار النهائي:  من )  -
 يجب احضار القرطاسية كاملة، ويمنع االستعارة من اآلخرين. -
 صباحا،  9:45صباحا، ودخول القاعة  10يبدأ االختبار الساعة  -
 لن يعوض وقت التأخير بعد انتهاء الوقت المخصص لالختبار النهائي. -
 يمنع دخول االختبار بدون الزي الرسمي الكامل. -
 ، وسيتم مصادرته حال استخدامه في القاعة.يمنع احضار الموبايالت -
 يجب احضار القرطاسية كاملة، ويمنع االستعارة من اآلخرين. -
ويرجى تبليغ االرشاد التربوي،  مرفقا بتقرير طبي  –بدون عذر مقبول  –يعتمد الصفر المدرسي في حال الغياب  -

 معتمد.
 

 

 المدرسية إدارة            "شاكرين لكم حسن التعاون"

 01رقم الإصدار:  FHRO-14: الرمز 2رقم الصفحة: 

 

 (:11( إىل )1تعليمات االختبارات النهائية لطلبة الصفوف )


