
 

 مدارس الرواد القسم األمريكي

في المرتبة األولى  ا أن المدرسة وإدارتها تضع طالبهاالسادة أولياء األمور نحيطكم علم      

ومصلحتهم ، فتسعى لتقديم خدمة تعليمية متميزة لهم تساعدهم على الوصول للصفوف القادمة دون 

وجود أي خلل في األسس السابقة  أو أساسيات المواد الدراسية وليس هدف المدرسة بأي شكل من 

مستعدين للصفوف القادمة حتى يكونوا ، درجات إنما تأسيس طالبها وتحسين مستواهم الاألشكال جمع 

ا للظروف التي تمر  ال نخالف تعليمات وزارة التربية والتعليمنتبع نصائح الجهة المانحة ووبذلك  ونظر 

ا منا على تقديم رسالتنا  بها البالد من حظر وتعليق للدراسة وعدم حضور الطالب للمدرسة وحرص 

 على جودتها كما اعتاد طالبنا  أن نحرصوالخدمة التعليمية المتميزة عبر االنترنت التي يهمنا 

  .الحصول عليها 

هو نابع من حرص المدرسة على متابعة استيعاب القادم إن التقييم الذي ستقوم به المدرسة األسبوع     

من أعضاء هيئة لهم  الطالب لما يقدم لهم من مواد علمية ومدى التزامهم بمتابعة الشرح المقدم

.في أداء الواجبات المطلوبة منهم  التدريس ومدى ما يقدموه  

تهدف إلى استكمال العملية التعليمية ووضع األسس القوية لطالبنا في كافة  4الدراسة في كورتر     

أو دخول المواد وفق ا لمعايير التعليم األمريكي ، فيصبح طالبنا قادرين على االنتقال للمراحل القادمة 

وبذلك نكون قد قدمنا خدمة تعليمية متميزة تخدم مصالح طالبنا ، ك امعة وهم على أتم االستعداد لذلالج 

 بما يتوافق مع نصائح الجهة المانحة وال يتعارض مع قرارات وزير التربية والتعليم .

 سيكون تقديم الخدمة التعليمية المتميزة السابق ذكرها عن طريق:  

التدريبات والتقييم  عن طريق موقعإيصال المعلومات والواجبات وأوراق  -1  

rowadcollege.fedena.com 

التواصل مع المعلمين ومناقشتهم في  الدروس وتسجيل الشرح فقط دون المناقشة على برنامج  -2

   التواصل الشهير

Free conference call 

ملحوظة1 : تلك الخدمة التعليمية المتميزة التي نقدمها نابعة من إيمان من المدرسة بدورها األخالقي 

وفي نقدم تلك الخدمة لمصلحة طالبنا فنحن  ،واألدبي والمهني إتجاه طالبها في تقديم تلك الخدمة 

النهاية المدرسة ستلتزم  بقرارت وزارة التربية والتعليم في عمل األبحاث كإحدى وسائل التقييم 

ائح الجهة المانحة في تقديم خدمة تعليمية متميزة . وستلتزم بنص  

ملحوظة 2 : المواد التابعة للوزارة ) اللغة العربية – الدراسات االجتماعية – التربية الدينية ( سيتم 

وافيكم بكل جديد في هذا طريق األبحاث وسن من مارس عن 15تقييمها بعد االنتهاء من المناهج لتاريخ 

 األمر عندما ترسل لنا اإلدارة التعليمية باقى تعليمات المشروع البحثي . 

http://rowadcollege.fedena.com/


 

Dear RAD community,           

   RAD mission has always been and will continue to be providing our 

students the best quality education and preparing them to face the 

challenges of the century.  Hence, due to the current events, traditional 

classrooms are not possible, consequently, we resume all educational 

activities via the internet, which our students are well acquired with.    

    We are quite aware of the Ministry of Education latest regulations 

concerning the present events. What we will continue to provide for the 

benefit of our students does not contradict with the Ministry’s 

instructions. As the American system basically includes Credit Hours and 

regular assessment as a component of the student education.         

After carefully considering all possibilities, the school has come up with 

the following guidelines: 

 - RAD teachers will continue to provide classroom instructions via on-line 

sessions.      

 - Students as expected to follow lessons, do assignments and projects.   

- Students will be regularly assessed to check their understanding of 

lessons attendance and assignments.  

- Students will be assessed in what has been covered in quarter three .  

 - Quarter four will continue and new topics will be explained taking into 

consideration the present situation, students will continue to be assessed 

but there are no final exams for quarter four. 

 - Students are encouraged to communicate with their teachers for any 

questions or explanation.    

 -On-line sessions will continue via: free conference call we will try to 

eliminate any technical problems. Should students face any problem , 

please contact the school for further assistance .   



  

 

  As for the Government Subjects: Arabic, Religion and Arabic Social 

Subjects. Teachers will adhere to the instructions of the Ministry of 

Education.    

We are open to any suggestions from parents since our aim is the benefit 

of our students and the success of our school in carrying out its mission. 

Thank you for your understanding and cooperation.  

 

El Rowad Language School 

 American Division   

 Administration 


