2530.32020
االهل االفاضل،
الطالب االعزاء،
حتية وبعد،
املبحث :عودة منظومة التعلم عن بُعد من جديد
السريورة التعليمية وإغالق املدارس من صف أول -اثين عشر إبتداءً من اتريخ، 0.30.32020 :
كما هو َمعلوم لديكم ،فقد ََت إصدار قرار من احلكومة بوقف َ
ِ
الطالب 3عليه فإن أبواب املدرسة مغلقة حىت إشعار آخر 3وهبذا قام طاقم املدرسة منذ يوم االحد
وذلك لِْلحد من إنتشار فايروس الكوروان واحلِفاظ على سالمة
 0230.32020بتفعيل اليات من اجل التَّعلم عن بعد والتواصل ما بني الطالب وطاقم املدرسة وفقا لربانمج خاص للتعلم يف حاالت الطوارئ 3مما استوجب علينا
أمس احلاجة لنا يف هذه املرحلة الغري مسبوقة3
التَّجنُد والوقوف َجنبا اىل َجنب من اجل دعم وارشاد ابنائنا وتبديد خماوفهم وقلقهم فهم يف ّ
تكاتَفنا مجيعا من أجل ان نَتَخطى هذه املرحلة بتعاونكم ومسؤوليتكم 3كما ونشكركم أهلنا االفاضل على َحث أبنائنا يف هذه الفرتة ابلرتكيز على ضرورة إستغالل
الوقت وتنظيمه ابلصورة الصحيحة الناجعة وحل املهام املحوسبة املطلوبة منهم وعدم التهاون وأخذ االمور ِِبَديّة3
ُ
لكن ولألسف ,لقد َت توقيف عمل الطواقم املدرسية يف عملية التعلم عن بعد منذ صباح يوم اخلميس املوافق  0230.32020لتقتصر على منظومة البث املباشر
واليت تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتفعيله ضمن منظومة التعلم عن بعد جلميع املراحل التعليمية يف شىت املواضيع3
أهلنا الكرام:
اليوم األربعاء املوافق  5232.35252مت االتفاق بني وزارة املالية ووزارة الرتبية والتعليم ونقابة املعلمني على اعادة تفعيل منظومة التعليم عن بُعد وذلك
بناء على هذا القرار ،قام طاقم املدرسة ابلعمل على جتهيز منظومة حموسبة للتعليم عن بُعُد
إلعادة التواصل بني املدرسة والطالب يف هذه املرحلة احلرجةً 3
يف هذه الفرتة 3حيث سيتم استخدامها يف مترير مادة املناهج ،وإرسال املهام الدراسية على اجملموعات الصفية وعلى موقع املدرسة وفقا لربانمج خاص للتعلم
يف حاالت الطوارئ3
نرجو منكم متابعة اجلوانب التالية مع أبنائكم وستجدوننا سن ًدا لكم على مجيع األصعدة:
ليتسّن لكم تكملة السريورة التعليمية مع أبنائكم على أَت وجه3
 30متابعة ومعاينة مجيع التوجيهات اليت نرسلها عرب جمموعات الواتس أب ّ
 32الدخول للمنظومة احملوسبة للتعلم عن بعد وحث أبناءكم على مشاهدة الدروس والقيام ابلواجبات املعطاة هناك3
 3.إستغالل هذه الفرتة وحث أبنائكم على مراجعة املواد الدراسية3
وحتسب نِ ْسبُتها من العالمة النهائية للفصل الدراسي الثالث 3
 .4املهمات املحوسبة اليت ستُعطى للطالب يف هذه الفرتة ستُقيَّم ُ
ُ
َ

وعليه ،نضع بني ايديكم مواد تعليمية ،عاطفية واجتماعية ،نرجو منكم متابعتها مع أبنائكم:
 )1اجلانب التعليمي:
 الدخول يوميا للمنظومة احملوسبة للتعلم عن بعد وحث أبناءكم على مشاهدة الدروس والقيام ابلواجبات املعطاة هناك ،عن
طريق الرابط:
وزارة الرتبية والتعليم – منظومة "التعلم عن بعد"
منظومة البث املباشر
التعلم يف وقت الطوارئ

 مراجعة املواد الدراسية وحل املَهمات املُحوسبة املرفقة لكل طبقة هلذا األسبوع ( من يوم االحد املوافق 5232.35252
وحىت يوم اخلميس املوافق )2532.35252
الطبقة
السابع
الثامن
التاسع

 كل يوم سيعلن عن مسابقة كاهوت مدرسية من الساعة  1.:22حىت الساعة 12:22

 سيكون دروس ولقاءات بني املعلمني والطالب عن بعد حسب برانمج3

 مواقع تعليمية واثراء:
املواقع التعليمية

املوضوع

 Learn English online
 Reading 1
 Learn English

لغة اجنليزية

! Online Learning Can Be So Much Fun
لغة عربية

 مواد تعليمية :قناة األستاذ امحد أبو مخ على اليوتيوب جلميع الدروس ابلغة العربية
 مواقع حتتوي على مواد ودروس يف اللّغة العربيّة:
https://sites.google.com/site/arabic4education/arabic_sites

لغة عربية
رايضيات:

 مواد تعليمية :מגוון חומרי למידה לשעת חירום
 فعاليات رايضية /تفكريية خمتلفة ومتنوعة
 كتاب الرايضيات (משבצת) +أوراق عمل :الدخول فقط من احلاسوب:
http://www.mishbetzet.co.il/?id=201
اسم املستخدم G001083 :كلمة املرور2020 :

علوم

 مواد تعليمية :موقع دافيدسون لتجارب ونشاطات علمية (هناك ترمجة للغة العربية)

 )5اجلانب النفسي العاطفي:
تبذل املدرسة قصارى جهدها ملساندتكم يف توفري الشعور ابألمان لدى الطالب ،مرفق روابط ملواقع ميكنكم االستعانة هبا:
 جلنة متابعة قضااي التعليم العريب
 دعم استشاري لطالب إعدادية ابن اهليثم
 دركوروان
 ترفيه

 ).اجلانب الثقايف االجتماعي-توصيات الستغالل وقت الفراغ:
فيديوهات لتنمية املهارات الشخصية والقيادية عرب اليوتيوب
حقق أحالمك-د 3إبراهيم الفقي
سر السعادة-د 3إبراهيم الفقي
الثقة ابهلل-راتب النابلسي
غري حياتك-د ،حممد راتب النابلسي
How to Stay Positive on a Bad Day | Robin Sharma
5 Maxims for Maximum Success | Robin Sharma
مسابقة معلومات عامة كل يوم الساعة التاسعة مساء عرب فيسبوك البلدية موجهه لطالب املدارس

والوابء عن اإلنسانية أمجعني
تَرجو أُسرة ابن اهليثم اإلعدادية أن ميَُن هللا عليكم بوافر الصحة والسالمة وأن يرفع البالء َ
ابحرتام
طاقم مدرسة ابن اهليثم
عنهم
عمار
االستاذ أشرف ابو ّ
مدير املدرسة

