
 

 

 أولياء األمور األعزاء

 تحية طيبة وبعد ،،،

نود ان نطمئن حضراتكم بان المدرسة مستمرة في دعم ابنائنا حتي التاكد من نهاية تسليم المشروعات علي المنصة االلكترونية إدمودو 

والتي تم اعالنها علي الموقع االلكتروني للمدرسة وحرصا منا علي مصلحة  7/5/2020وزير التربية والتعليم بتاريخ  بناءا علي توجيهات سيادة

 وسالمة ابنائنا الطالب وكذلك على صحتكم و سالمتكم أنتم أيضا أعزائنا أولياء األمور؛ يرجي االتي:

 و طبقا لكل االرشادات التي اعلنت عنها الوزارة والمرفقة  مع الخطاب.االلتزام بتحميل المشروع البحثي علي المنصة التعليمية ادمود 

 مع مالحظة أنه قد يتعذر على البعض القيام بالتحميل من أول مرة وذلك لكثرة الضغط على الموقع، لذا يُرجى إعادة المحاولة أكثر من مرة

 حتى يتم التحميل بنجاح.

 من لديهم مشاكل في التحميل لتقديم كل الدعم والمساندة.   ستقوم المدرسة بمتابعة التحميل والتواصل مع 

بقدر المستطاع حتي يكون لدينا الوقت الكافي لمساعدة من تعذر عليهم   13/5لذا نرجو االنتهاء من التحميل قبل يوم االربعاء الموافق 

 التحميل علي الموقع خالل هذه الفترة 

ميل البحث والتواصل معهم لحل اي مشكلة قبل انتهاء الفترة المسموحة للتحميل السبت وستقوم المدرسة بعمل حصر لمن تعذر عليه تح
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  كذلك تقدم المدرسة خدمة اخري لطالبها المتعذر لهم رفع مشروعهم علي المنصة وهي امكانية ارساله الي عبر االيميل الخاص بالمدرسة

 لهذا الخطاب.  -1-.  هذه اإليميالت موجودة في المرفق رقم انوي او القسم الدوليير اعدادي ثالتابع لها الطالب ابتدائي صغير ابتدائي كب

 وسيتم الرد علي هذا االيميل باالستالم 

 يتم استقبال االبحاث الورقية لمن ظروفه لم تسمح بارساله بالطرق السابق ذكرها حسب الجدول المرفق 
 

 الصف التاريخ اليوم

 والرابع لغات ودولي الصف الثالث 11/5/2020 اإلثنين

 الصف الخامس والسادس لغات ودولي 12/5/202 الثالثاء

 إعدادي لغات ودولي 13/5/2020 األربعاء

 ثانوي دولي 14/5/2020 الخميس

 خاص بمن تخلف عن أي من األيام السابقة 16/5/2020 السبت
 

 مع مراعاة اآلتي:

  1:00حتى  9:30مواعيد اإلستالم من. 

  عند دخول المدرسة و فى حاله عدم وجودها لن يسمح بدخول ولى األمر. الكمامه إرتداءضرورة 

 ووجود نسخة واحدة فقط داخل المظروف. فى حالة اشتراك اكثر من طالب في المشروع يكتفى بولى أمر واحد للتسليم 

 .ال يتم غلق المظروف و يترك مفتوح 

  + ضرورة طباعة النموذج المرفق و ملئ البيانات المطلوبة جميعها و يتم تدبيسة فى ظهر المظروف و االكتفاء بكتابة )الكود التعريفىG  رقم

-النموذج موجود كمرفق رقم   للطالب الذى سيقوم بتسليم المشروع على وجه المظروف لسرعة و تسهيل عملية تسليم االبحاث. المرحلة (

 الخطاب.لهذا  -2

 شكرا لحسن تعاونكم 

 

 مديرة كلية رمسيس الجديدة



 

 

 هــــالــه تــــومــــــا

 -1-مرفق رقم 

 

 اإليميالت الخاصة بتطبيق إدمودو الخاصة بكل مدرسة:

 اإليميل الخاص بتطبيق إدمودو المدرسة

 edmodolower@nrcschools.com مدرسة إبتدئي صغير لغات

 edmodoupper@nrcschools.com مدرسة إبتدائي كبير لغات

 edmodoprep@nrcschools.com مدرسة إعدادي لغات

 edmodocp@nrcschools.com إبتدائي دوليمدرسة 

 edmodoig@nrcschools.com مدرسة إعدادي دولي

 edmodosec@nrcschools.com مدرسة ثانوي دولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 -2-مرفق رقم 

 النموذج الخاص بتقديم المشروع ورقي

 


