מדינת ישראל משרד החינוך – מחוז דרום
دولة اسرائيل وزارة ال ّتربية – لواء الجنوب

מועצה מקומית ערערה בנגב
المحلي عرعرة ال ّنقب
المجلس
ّ

מוסד חינוכי יסודי אלנג'אח – ערערה בנגב
سسة ال ّنجاح ال ّتربوية االبتدائ ّية – عرعرة ال ّنقب
مؤ ّ

01.12.16
حضرات المعلمين والمعلمات.
تحية وبعد.
مواعيد المهام الفصلية للصف االول .

نطلب من المعلمين الكرام مراعاة االنظمة والقوانين عند بناء المهمة والتقيد في المواعيد التالية :

الموضوع التاريخ
اللغة العربية

08.12

طريقة المهمة
كتابيا

الموضوع
حساب

طريقة المهمة
كتابيا
كتابيا

التاريخ
13.12

بالنجاح للجميع

 المهمة في المواضيع التالية تجرى خالل الحصة شفويا  :علوم  ,حذر  ,موسيقى  ,فنون  ,رياضة  ,حاسوب  ,دين .
 على المعلمين الكرام ادراج اجوبة الطالب كتابيا بملف خاص .

نشكركم لتعاونكم.

رقم المؤسسة – סמל מוסד  ,618777ص.ب  -ת.ד  , 15186هاتف  -טלפון 089953360, 088680199:فاكس  -פקס088680189:
سسة االلكتروني alnajah.co.il :
כתובת דוא"ל  -عنوان البريد االلكتروني  , 9953360@gmail.com :כתובת אתר המוסד  -موقع المؤ ّ

زورونا على صفحة التواصل

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االبتدائية – عرعرة النقب
مؤسسة النجاح التربوية

מוסד חינוכי יסודי אלנג'אח – ערערה בנגב
سسة ال ّنجاح ال ّتربوية االبتدائ ّية – عرعرة ال ّنقب
مؤ ّ

מדינת ישראל משרד החינוך – מחוז דרום
دولة اسرائيل وزارة ال ّتربية – لواء الجنوب

מועצה מקומית ערערה בנגב
المحلي عرعرة ال ّنقب
المجلس
ّ

01.12.16
حضرات المعلمين والمعلماتِ .
تحية وبعد.

مواعيد المهام الفصلية للصف الثاني .
نطلب من المعلمين الكرام مراعاة االنظمة والقوانين عند بناء المهمة والتقيد في المواعيد التالية :

الموضوع
اللغة العربية

التاريخ
8.12

طريقة المهمة الموضوع
كتابيا

حساب

طريقة المهمة
13.12

التاريخ
كتابيا

بالنجاح للجميع

 المهمة في المواضيع التالية تجرى خالل الحصة شفويا  :اللغة االنجليزية  ,اللغة العبرية علوم ,
موسيقى فنون  ,حاسوب ,دين  ,مدنيات.
 على المعلمين الكرام ادراج اجوبة الطالب كتابيا بملف خاص .

نشكركم لتعاونكم.

رقم المؤسسة – סמל מוסד  ,618777ص.ب  -ת.ד  , 15186هاتف  -טלפון 089953360, 088680199:فاكس  -פקס088680189:
سسة االلكتروني alnajah.co.il :
כתובת דוא"ל  -عنوان البريد االلكتروني  , 9953360@gmail.com :כתובת אתר המוסד  -موقع المؤ ّ

زورونا على صفحة التواصل

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االبتدائية – عرعرة النقب
مؤسسة النجاح التربوية

