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 2019 - 6 -10 التاريخ:                                                               ألربعاءااليوم: 

 تعميم

 2020-2019الموضوع: نتائج التالميذ 

 أولياء األمور الكرام

 بكل خير أسعد هللا أوقاتكم

، ونرجاو بنااتجددة موالم الدائمة ثقتكالجزيل على تعاونكم و شكرتتقدم إليكم إدارة المدرسة بجميع أعضائها بال
مدرستنا وتوفير أعلى مستويات التعلم في تطوير  تكم الفاعلةامشاركبدوما تسعدوننا أن يستمر التواصل بيننا و

على توفير أفضل عمل ي ةمدرسالفريق اإلدارة ب ، ونحيطكم علما بأنألبنائنا وخدمتهم بالطرق األحدث واألمثل
 المعرفة.والبرامج لتأمين شريان مستدام للعلم 

م، 2020-2019الحالي نرفق لكم في هذا التعميم تفاصيل حصولكم على نتائج أبنائكم لنهاية العام الدراسي 

 والتي ستكون وفق التالي:

 2020-2019آلية توزيع تقارير نتائج التالميذ للعام الدراسي أوال: 

رتأت إدارة المدرساة توزياع حفاظا على سالمتكم وسالمة الهيئة اإلدارية وتوقيا من خطر انتشار العدوى، ا  

يونيااو  17وذلااا اعتبااارا ماان يااوم األربعاااء  ي للتالميااذ والتلميااذات إلكترونياااسااايااة العااام الدراهير نتااائج نرتقااا

عبار  ، وعلى ولي األمر الذي يرغب في الحصول علاى النساخة الورقياة التواصال ماع إدارة المدرساة2020

ماااع ا لتااازام بجمياااع اإلجاااراءات  ،لتحدياااد موعاااد ا ساااتالم (24697192/   24699739أرقاااام الهاااات   

 .ا حترازية

 : ات با ستمارة على الرابط التاليرجاء تعبئة جميع الخانللحصول على النسخة اإللكترونية *

 الرابط الصف م

 من األول إلى الرابع  1

1-4 

4-http://tiny.cc/class1 

 من الخامس إلى الثامن 2

5-8 

8-http://tiny.cc/class5 

 من التاسع إلى الحادي عشر 3

9-11 

11-http://tiny.cc/class9 

Madinat Al Sultan Qaboos Private School 

Under the supervision of the Ministry ofEducation 

http://tiny.cc/class1-4
http://tiny.cc/class5-8
http://tiny.cc/class9-11


 

 ثانيا: آلية احتساب الدرجات

 (2020-93بالقرار الوزاري )الميذ حسب ما جاء الت نتائجتم احتساب 

 مواعيد العمل بالمدرسةثالثا: 

  نستقبل  ناظهرا، علما أن 1:30صباحا إلى الساعة  8العمل من الساعة يسعدنا خدمتكم في ساعات    

 موعد.الأو عبر البريد اإللكتروني لتحديد  هاتفياالتواصل منكم  لذا نرجو ،مراجعين من دون موعد مسبق

 24697192/   24699739الهات : 

 ( info@msqps.edu.om) msqps.oman@gmail.com البريد اإللكتروني: 

 .متر( 2وا لتزام بالتباعد   ،قبل دخول المبنى ينوتعقيم اليد ،ا لتزام بوضع الكمامة يضرورمن ال مالحظة:

 12رابعا: الصف 

 .  حقا كم بموعد تسليم شهادات التخرجإبالغمن دبلوم التعليم العام، سيتم  العاشرة أعزاءنا خريجي وخريجات الدفعة

 )هام جدا( خامسا: تنويه

 للعام الدراسيجميع الكتب والدفاتر الخاصة بالفصل الدراسي الثاني بفاظ تحا  ركم أولياءنا الكرام بضرورةنذك  

 2019-2020. 

 

 شكرا لثقتكم وتعاونكم المستمر

 دمتم سالمين

 

 إدارة المدرسة                                                                       
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