
 
 

 
 

 

 مدرسة كلية رمسيس الجديدة

 معلومات هامه لطالب منظومه التعليم الجديد الخاص بالمرحلة الثانوى

 الصف الثانى الثانوى الصف االول الثانوى البند

 التابلت

يتم سداد قيمه التامين بالبريد المصرى باسم الطالب ورقمه  -1
 .القومى 

يجب حضور االب الستالم التابلت الخاص بالطالب شخصيا  -2
 .اوعمل توكيل رسمى خاص باالستالم او وجود واليه تعليمية

 معلومات عن التابلت وشرح  -3
http://moe.gov.eg/1sec_tablet/index.html 

 

يتم تجديد قيمه التامين الخاصة بالتابلت باسم  -1
 الطالب ورقمه القومى 

 المذاكرة

 ( LMS)و  (EKB)من خالل بنك المعرفه 

تقوم الوزارة بعمل ايميل للطالب وكلمه سر خالل العام الدراسى للدخول 
على بنك المعرفه ويتم تسليمه للطالب وحتى يتم ذلك يفضل التسجيل 

 .والمذاكرة بااليميل الخاص بولى االمر ورقمه القومى 

https://www.ekb.eg/ar/home;jsessionid=VRbrMK4cCB
GvP8MHQRkL5kgS.undefined 

 فيديو شرح كيفة التسجيلوالدخول على بنك المعرفه

https://www.youtube.com/watch?v=qYj0Lo4sCtQ 

 /https://lms.ekb.eg للمذاكرة يتم الدخول على 

https://discoveryeducation.ekb.eg/curriculum/ 

 ( LMS)و  (EKB)من خالل بنك المعرفه 

 .بايميل الذى تم تسليمه العام الماضى
 فيديو شرح كيفة التسجيل والدخول على بنك المعرفه

https://www.youtube.com/watch?v=qYj0Lo
4sCtQ 

 /https://lms.ekb.eg للمذاكرة يتم الدخول على 

https://discoveryeducation.ekb.eg/curriculu
m/ 

 المناهج التعليمية

http://elearning1.moe.gov.eg/ 
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                                                                                                                    مديرة المدرسة

     هاله توما

 المناهج التعليمية

http://elearning1.moe.gov.eg/ 

 

صفحه 
بنك 

 المعرفة

https://www.facebook.com/groups/EKBtrainers/ 

 

https://www.facebook.com/groups/EKBtrai
ners/ 

 

القرار 
الوزارى 
الخاص 
 بالثانوى

 2019 لعام 191القرار الوزارى  

http://moe.gov.eg/doc/Ministerial_Decree_No._191_o
f_2019.pdf 

 

 2019 لعام 191القرار الوزارى  

http://moe.gov.eg/doc/Ministerial_Decree_
No._191_of_2019.pdf 

 

 هام جدا

  يتم االحتفاظ باى اوراق يتم تسلمها من المدرسة على مدار العام الدراسى حيث يتم الرجوع اليها دائما. 
  المحافظه على التابلت مسئولية الطالب و ولى امرة وعدم استخدامه بطريقه غير المعد لها وعدم محاوله الخروج من

 .منظومه التعليم الخاصه بالتابلت بتحميل اى برامج او صفحات ليس لها عالقه بالعملية التعليمية
  عدم االنسياق وراء الشائعات والمعلومات الخاطئه ويتم الحصول على المعلومات من خالل الموقع الرسمى لوزارة التربية

 :والتعليم وموقع المدرسة على الويب صايت فقط باالضافه الى لجنه التطويرالتكنولوجى بالمدرسة وهم
   ايهاب كمال                                   خيرى دانيال                مريم عبد القدوس                     

Web developer                   مسئول شئون طلبة ثانوى                        مسئول قسم  IT 
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