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 ،الكرام عشر التاسع والعاشر والحاديأعزائي أولياء األمور وطالب الصف 

تعليق الدراسة في جميع مدارس الكويت حتى نهاية شهر يوليو وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا والظروف االستثنائية  والتعليم وزارة التربية رتقر لقد

 التي تمر بها البالد. 

-2019ماتبقى من العام الدراسي  ، سنواصل)التعليم االلكتروني(  األخير بالموافقة على متابعة التعلم عن بعد وزارة التربية والتعليمعلى قرار  بناء  و

 ة.التعليم االلكتروني منصات عبر 2020

 كالتالي: . واالختياراتمتاحة اختياراتسيتعين على الطالب وولي األمر االختيار من بين ثالث 

 االختيار األول

الطالب الذين التحقوا بالتعلم عن بعد 
 2020مارس  5)التعليم االلكتروني( منذ 

 االختيار الثاني

الطالب الذين سيلتحقوا بالتعلم عن بعد )التعليم 
 االلكتروني(  ابتداء من اليوم

 االختيار الثالث

الطالب الذين يقررون عدم استكمال العام الدراسي عبر 
 بعد )التعليم االلكتروني(التعلم عن 

العمل على تقديم الواجبات  البيتابع الط
والفروض المطلوبة، والمشاركة 
 بالمناقشات المطروحة الكترونيا .

  يبدأ الطالب بالعمل على تقديم
الواجبات والفروض المطلوبة، 

والمشاركة بالمناقشات المطروحة 
 الكترونيا .

  وقتا  سيمنح المعلمون الطالب
اضافيا  الستكمال وتقديم الواجبات 

 والفروض المطلوبة. 

  سيتم تلقائيا اعتبار الطالب الذين اليقدمون

 30واجباتهم المطلوبة الكترونيا  بحلول تاريخ 
 ضمن هذه الفئة. 2020ابريل 

  إجباري سيتعين على الطالب حضور برنامج

 أسابيع 6 – 4من مكثف داخل المدرسة مدته 

في شهر وذلك ع المواد الدراسية لتغطية جمي
 أغسطس.

  ط بارسال مقاطع فيديو تعليمية أو رواب معلم المادةالمواد األساسية: سيقوم
الكترونية لمقاطع تعليمية عبر االنترنت. يجب استكمال وتقديم كل أوراق العمل 

 (اجباريالمطلوبة )
  بتحميل مشروع نهاية العام وعلى الطالب معلم المادة المواد الغير أساسية: سيقوم

استكماله وتقديمه. سيكون المشروع مبنيا  على المادة التعليمية التي تمت تغطيتها 
 في المدرسة خالل الفصل الدراسي الثاني. 

  اختبارات نهائية.لن يخضع الطالب ألي 
   ب على الئحة في حال كان الطال. التاليةالطالب للمرحلة الدراسية  رفعسيتم تلقائيا

الحظر بسبب الغيابات المفرطة، أو فصله من المدرسه أو حصوله على إنذار 
تأديبي، فلن يتم ترفيعه إلى المرحلة الدراسية التالية إال عند توقيع ولي األمر على 

 اقرار تعهد.  
  ،العالمة النهائية ستكون مبنية على: عالمات الطالب في الفصل الدراسي األول

الب في الفصل الدراسي الثاني )التي تم تحصيلها وتسجيلها خالل وعالمات الط
أيام الدوام المدرسي( ومجهود الطالب في المشاركة بخطة التعلم عن بعد )التعليم 

 االلكتروني(.
 21  آخر يوم للتعلم عن بعد )التعليم االلكتروني(.2020مايو : 

 4 والفروض والمشاريع : آخر موعد لتسليم وتقديم جميع الواجبات 2020 يونيو

 المطلوبة.
  سية في منتصف شهر يونيو. الدرا ةالشهاد ارسالسيتم 

  سيخضع الطالب لالختبارات النهائية في المواد
عند استكمال البرنامج الدراسية المطلوبة 
 . التعليمي المكثف

  العالمة النهائية ستكون مبنية على: عالمات
 الطالب في الفصل الدراسي األول، وعالمات
الطالب في الفصل الدراسي الثاني )التي تم 

تحصيلها وتسجيلها خالل أيام الدوام المدرسي( 
 ونتيجة االختبارات النهائية.

  لن يتم رفع الطالب تلقائيا الى المرحلة الدراسية
التالية. سيعتمد ذلك على درجات الطالب خالل 
 السنة باالضافة إلى درجات االختبار النهائة.

 لشهادة الدراسية عند نهاية شهر سيتم اصدار ا
 سبتمبر.

 الفصول الصيفية أو فصول مابعد الدوام. بااللتحاق بستكون مسؤولية الطالب التأكد من اعادة المواد التي لم ينجح فيها وذلك  مالحظة:
 

   

 

بارسال الواجبات والمشاريع الدراسية المطلوبة عبر وسائل التعليم عن بعد، باالضافة الى تعليمات تفصيلية عن  يقومون نمعلميال جميعيرجى العلم أن 

 2صباحا  الى الساعة  10يمكنكم التواصل مع المعلمين عبر البريد االلكتروني من يوم األحد الى الخميس من الساعة  تلك الواجبات.  كيفية استكمال

الدراسي،  مفهومال الخطة تضمن. و ستالتعليمية google classroomعبر منصة الدراسية المتبعة  خطةالبارسال  معلمي الموادسيقوم جميع ظهرا . 

الدراسي المطروح ان وجدت، ومواعيد التقديم النهائية. الرجاء التواصل مع معلم المادة عبر البريد  مفهومالواجبات الخاصة بالالمهارات األساسية، 

 . لالسئلة أو مزيد من التفاصيلني االلكترو



 2020 يونيو 4آخر موعد لتسليم وتقديم جميع الواجبات والفروض والمشاريع المطلوبة الكترونيا  )كل المادة المطلوبة ضمن خطة التعلم عن بعد( يوم 

تسليمها على الموعد، حيث أنه لن يتم تمديد موعد فروضهم المطلوبة في أقرب وقت ممكن ل وانجازظهرا . الرجاء من الطالب البدء بالعمل  12الساعة 

 التسليم ألي طالب. 

 ألي استفسار، يجب على الطالب التواصل مع معلم المادة أوال ، ثم رئيس قسم المادة في حال عدم الحصول على اجابة. 

 عناويين البريد االلكتروني لرؤساء األقسام والمنسقين االدارين هي كالتالي:

 البريد االلكتروني الوظيفة االسم

  lamamo@dasmanschool.com.kw رئيسة قسم الرياضيات السيدة لمى محمد

  christelle.roose@dasmanschool.com.kw رئيسة قسم اللغة االنجليزية السيدة كريستال روز

 abeerka@dasmanschool.com.kw رئيسة قسم العلوم السيدة عبير الكردلي

 amal.berrwin@dasmanschool.com.kw رئيسة قسم االقتصاد السيدة أمل بروين

 hattemta@dasmanschool.com.kw رئيس قسم المواد العربية السيد حاتم عبدالفتاح

  mariettahu@dasmanschool.com.kw رئيسة قسم االجتماعيات السيدة مارياتا هيومن
  driaanva@dasmanschool.com.kw   منسق التربية الفنية السيد داريان فان نيكيرك

 kristianiv@dasmanschool.com.kw منسق التربية البدنية السيد كريس ايفانوف

  waseemba@dasmanschool.com.kw منسق التكنولوجيا التعليمية السيد وسيم باكوس
 

 مادة، أو في حالة وجود أي استفسار أكاديمي، الرجاء التواصل مع السيدة عبير الكردلي، عدم تمكن الطالب من التواصل مع معلم ال في حال

   abeerka@dasmanschool.com.kwنائبة المدير، عبر البريد االلكتروني 

  لحساب الطالب  الولوجمشكلة في  أي وجودفي حالgoogle classroom،  ،الرجاء التواصل مع السيد وسيم باكوس  أو فقدان كلمة السر

  waseemba@dasmanschool.com.kwعبر البريد االلكتروني 

  خالل التعليم عن بعد وارسال النموذج  2020-2019الرجاء التوقيع على نموذج االقرار والتعهد في حال رغبتكم متابعة العام الدراسي

  dasmanschool.com.kwsuzan.lulu@لسكرتيرة مدير المرحلة الثانوية السيدة سوزان لولو عبر البريد االلكتروني 

 

 

  raymondno@dasmanschool.com.kwلالستفسار والمزيد من التفاصيل، الرجاء عدم التردد بالتواصل معي عبر البريد االلكتروني 

 

 

 مع تحياتي،

 

 رايموند نورونها

 مدير قسم الثانوي

 ة اللغةمدرسة دسمان ثنائي

mailto:lamamo@dasmanschool.com.kw
mailto:lamamo@dasmanschool.com.kw
mailto:christelle.roose@dasmanschool.com.kw
mailto:christelle.roose@dasmanschool.com.kw
mailto:abeerka@dasmanschool.com.kw
mailto:abeerka@dasmanschool.com.kw
mailto:amal.berrwin@dasmanschool.com.kw
mailto:amal.berrwin@dasmanschool.com.kw
mailto:hattemta@dasmanschool.com.kw
mailto:hattemta@dasmanschool.com.kw
mailto:mariettahu@dasmanschool.com.kw
mailto:mariettahu@dasmanschool.com.kw
mailto:driaanva@dasmanschool.com.kw
mailto:kristianiv@dasmanschool.com.kw
mailto:kristianiv@dasmanschool.com.kw
mailto:waseemba@dasmanschool.com.kw
mailto:waseemba@dasmanschool.com.kw
mailto:abeerka@dasmanschool.com.kw
mailto:waseemba@dasmanschool.com.kw
mailto:suzan.lulu@dasmanschool.com.kw
mailto:raymondno@dasmanschool.com.kw

