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أعزائي أولياء األمور،
أجمل تحيات قسم اللغة العربية والتربية اإلسالمية والدراسات اإلجتماعية، نتمنى

السالمة للجميع.
وبعد،،،

تجاوزنا منتصف الفصل الدراسي األول بنجاح والحمد لله بالرغم من كل الظروف
اإلستثنائية التي نواجهها وتواجهونها جميعا، ظروف انتشار فاريوس كوفيد �19  فصل

دراسي جديد يقترب من نهايته إنه ألمر مدهش أن نرى مقدار هذا التحدي من قبل
الطالب والموظفين وأولياء األمور خالل هذا الفصل الدراسي األول.

يسعدني في منتصف هذا الفصل الدراسي األول، أن أتقدم إليكم جميعا بأجمل التهاني
بمناسبة المولد النبوي الشريف أعاده الله عليكم بالخير والبركات. العديد من المناسبات

الدينية والوطنية في انتظارنا، وأود أن أذكركم ببعض ما قدمه وما سيقدمه طالبنا
خالل هذا الفصل. بداية، احتفلنا بالمولد النبوي الشريف، ثم سنحتفل بيوم العلم الثالثاء

03/11/2020، ثم االحتفال باليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة و إحياء
ذكرى يوم الشهيد. واالحتفال بكل هذه المناسبات ترسيخ للحس الوطني لدى الطالب

وتعزيز لحب الوطن ومكانة قادة دولة اإلمارات في قلوب الطالب.
كان االحتفال بالمولد النبوي الشريف حافال بالعديد من األنشطة التي قدمها الطالب
والتي كان لها األثر الكبير في إثراء معلومات الطالب ورفع الوعي الديني واألخالقي

ونشر القيم اإلسالمية بين الطالب، كما سيتم تكريم طالب التربية اإلسالمية المشاركين
في تقديم األنشطة لتشجيعهم ولتشجيع باقي الطالب على المشاركة الفعالة. 

نحضر لالحتفال باليوم الوطني اإلماراتي 49 وهو مناسبة عظيمة تعبر عن روح اإلنتماء
للوطن والوالء لقيادته التي ال تدخر جهدا في سبيل إسعاد كل من يعيش على أرض

اإلمارات العربية المتحدة. و سيعد طالبنا كل فقرات االحتفال افتراضيا وسيشاركون
في فقرات متنوعة يعبرون فيها عن حبهم لدولة اإلمارات وينشرون من خاللها السعادة

والبهجة في المدرسة.
بدأنا التحضير المتحانات نهاية الفصل الدراسي األول، وستصلكم المراجعات والجداول

لكل المراحل الدراسية قريبا.

رسالة من رئيس قسم اللغة العربية والتربية اإلسالمية

األحد 1 نوفمبر لقاء مع مديرة المدرسة

االثنين 2 نوفمبر يوم الفنون ألولياء أمور

المرحلة اإلبتدائية.

جلسة سؤال وجواب مع رئيس االبتدائية

الثالثاء - 3 نوفمبر إحتفال يوم العلم .

تحدي دبي للياقة البدنية

الثالثاء 20 أكتوبر اجتماع PTA عن بعد

جلسة أسئلة وأجوبة مع أولياء األمور مع

رئيس قسم اللغة العربية واإلسالمية

الخميس 5 نوفمبر احتفال مصر

   األسبوع الذي يبدأ   1نوفمبر 

عنوان األسبوع 

يوم العلم



لدينا أيضا اختبار األيسر آي بي تي للطالب العرب وغير العرب. الصف السادس يوم 24 نوفمبر ،2020 والصف الثامن يوم 25 نوفمبر
2020، والصف التاسع يوم 26 نوفمبر 2020 تقييم األيسر آي بي تي للغة العربية للمدارس الخاصة عبارة عن تقييم لمجموعة من

المهارات والمفاهيم األساسية لتعلم اللغة. تم تصميم االختبار لتقييم الكفاءة في القراءة والنحو واإلمالء والمفردات العربية من خالل
مجموعة متنوعة من النصوص وأسئلة االختبار تستند إلى المنهج الوزاري الذي توفره وزارة التربية والتعليم.

و وفرنا منصة منذ بداية الفصل الدراسي األول لتعزيز القراءة ولتعزيز كل المهارات لدى الطالب في مختلف
المراحل الدراسية. برنامج "عصافير" للطالب العرب وغير العرب.   

سنواصل أيضا المشاركة في برنامج "تحدي القراءة العربي" للسنة الخامسة على التوالي. هذه السنة أيضا تم اإلعالن عن برنامج جديد
بعنوان "تحدي الكتابة" يستهدف طلبة مدارس التعليم العام الحكومي والخاص في الصفوف من الثالث الى الصف الثاني عشر.

من منطلق حرص وزارة التربية والتعليم على دعم وتحفيز الطلبة في مجال القراءة والكتابة األدبية، تطلق وزارة
التربية والتعليم مسابقة تحدي الكتابة والتي يتنافس فيها الطلبة في كتابات إبداعية ذاتية، كل طالب بحسب صفه الدراسي، وفق

مهمات مركزية تراعي في موضوعاتها اهتمامات المتسابق.
ومن أهداف المسابقة التأكيد على أهمية الكتابة في تحقيق البنى التواصلية المعرفية والمهارية والثقافية، إذكاء روح التنافس الشريف

بين الطلبة وتنمية مهارة الكتابة اإلبداعية؛ لتكون وسيلة لتنمية الشخصية، والتفكير
الناقد وحل المشكالت. والمشاركة في مثل هذه البرامج هو فرصة لتنمية المهارات لدى الطالب 

و أيضا الكتشاف الموهوبين منهم. 
نتمنى أن نكون قد وفقنا في أهدافنا ونحن منفتحون لتلقي جميع مالحظاتكم والعمل دائما على التحسين والتطوير. وستكون لنا

اجتماعات اسبوعية للتحاور معكم واالستماع إلى مشاغلكم والرد على جميع استفساراتكم.

إسماعيل سعيدي  
  

رئيس قسم اللغة العربية والتربية اإلسالمية

والدراسات اإلجتماعية



جهات إتصال مفيدة في وستمنستر

إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحضور
أو االلتزام بالمواعيد أو رعاية طفلك، يرجى االتصال بمدرس طفلك أو قائد الدرجة في .إذا كنت غير قادر عىل الحصول

عىل رد مرِض باتباع اإلجراءات المتفق عليها، فال تتردد في االتصال بمكتب االستقبال عىل:

072035999 لترتيب اجتماع مع عضو في
فريق القيادة العليا أو رئيس القسم
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أخبار المرحلة األبتدائية
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أخبار المرحلة الثانوية

أعزائي أولياء األمور والطالب ،

سنحتفل بيوم المعلم في مدرسة جيمس وستمنستر رأس الخيمة  يوم األحد 27 سبتمبر. عىل عكس العام الماضي ، عندما امتألت الممرات

والفصول الدراسية بالطالب والمعلمين المتحمسين لتبادل الهدايا والتحية الحارة ، سيكون هذا العام تجربة مختلفة تماًما بسبب القيود التي فرضها

علينا جائحة الكورونا. ومع ذلك ، ستسعى المدرسة كما هو الحال دائًما لضمان منح طالبنا فرصة لقول "شكرًا" لمعلميهم المحبوبين والمحترمين.

يوم المعلم هو مناسبة سنوية خاصة للغاية يتم االحتفال بها في جميع أنحاء العالم لتكريم المعلمين وتمكينهم وتقديرهم. عالوة عىل ذلك ، يسلط

ً عىل مهنة التدريس في جميع أنحاء العالم ويلفت االنتباه إىل صوت المعلمين في كل مكان. واألهم من ذلك ، أنه يوفر للطالب اليوم الضوء أيضا

وأولياء األمور الفرصة للتعبير عن امتنانهم وتقديرهم للعمل الرائع الذي يؤديه المعلمون عىل أساس يومي.

ً معلمينا المميزين - من روضة األطفال إىل الجامعة وما بعدها. بالنسبة لي ، كان من بين هؤالء المدرسين المتميزين السيدة نيا في نتذكر جميعا

المرحلة االبتدائية لتشجيعها وابتسامتها الدافئة كل صباح ، والسيد جافني لهدوئه وروح الدعابة ودعمه خالل وقت التدريس والدكتور إيوانيس أثناء

دراستي العليا في الجامعة لكونه مصدر إلهام. إن التأثير الذي يحدثه هؤالء المعلمون المتميزون في حياتنا له انطباع دائم ويمنحنا بال شك القوة

والشجاعة لنطمح ألن نكون أفضل ما يمكن أن نكونه في ما نقوم به. تدوم هذه الذكريات العزيزة إىل األبد وتشكل خياراتنا في الحياة.

ً بالذكريات الرائعة! ً ومليئا ً ومفيدا يوم األحد 27 سبتمبر ، من فضلك ال تنس أن تقول "شكراً" لكل معلميك الذين جعلوا وقتك في المدرسة ممتعا

أخيراً ، شكراً جزيالً لجميع طالبنا من جميع المعلمين في وستمنستر ، لجعل كل يوم مليئاً بالضحك والمتعة واإلثارة.

أتمنى للجميع يوماً سعيداً للمعلمين.

ضياء الرحمن

نائب رئيس المرحلة الثانوية

 

روابط رسالة المرحلة الثانوية لهذا األسبوع:

KS3 (Grade 6 & 7) – https://sites.google.com/gemswsr.net/ks3-25thoct-28thoct2020/home

KS4 (Grade 8-10) – https://sites.google.com/gemswsr.net/ks-4-newsletter--week-of-25oct/home

 KS5 (Grade 11 & 12) – https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home
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تحدي دبيتحدي دبيتحدي دبي

للياقة البدنيةللياقة البدنيةللياقة البدنية

صور األسبوعصور األسبوعصور األسبوع



لخدمات الحافالت المدرسية
اآلباء واألمهات الذين يرغبون في تسجيل خدمة الحافالت للطالب، يرجى زيارة   المكتب الخاص بشركة الحافالت  المدرسية

داخل المدرسة

التوقيت - األحد إىل الخميس 8:00 صباحاً إىل 3:00 مساًء

              

.السبت 8:00 ص إىل 1:00 م

.المسؤول - السيد يوسف رشيد

 sde-wsr@bbt.ae   البريد اإللكتروني

االتصال - هاتف: 072035999-تحويلة: 204

     

.شكرًا لك

عرض خاص ألولياء امور جيمس
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أحصل علي خصومات علي الرسوم المدرسيةمن خالل برنامج سفير جيمس

أعزائي اولياء األمور

لقد عمل برنامج سفير جيمس بنجاح منذ أكثر من عقد بحيث تم اطالقه عام 2008 وخالل

العامين الماضيين فقط ساعد البرنامج اولياء األمور علي توفيراكثر من 650 الف درهم

-: ان البرنامج متوفر لكل اولياء األمور في مؤسسة جيمس للتعليم من خالل التالي

ما عليك سوي ادخال عائلة جديدة او صديق الي اي مدرسة تابعة لمؤسسة جيمس واكتساب

ما ال يقل عن 4% -100 %  من الرسوم الدراسية لطفلك في شكل نقاط جيمس، ويمكن بعد ذلك أستخدام

هذه النقاط لدفع الرسوم المدرسية نتطلع للترحيب بكم كأعضاء في برنامج سفير جيمس ونشكركم علي

تعاونكم معنا

أطيب التحيات

فريق التسجيل

جيمس وستمنستر

·   تحديثات عىل موقع المدرسة
•

• تحقق من ما حدث في المدرسة في صفحة مسجل األحداث لدينا:
/http://www.gemswestminsterschool-rak.com/for-parents/events-logger

• ما هي األحداث التي تحدث هذا العام - تحقق من تقويم األحداث لدينا:
/http://www.gemswestminsterschool-rak.com/for-parents/events-calendar

برنامج مكافأت جيمس
أعزائي أولياء األمور ،

إذا لم تكن قد قمت بتحميل البرنامج  بالفعل يرجى التأكد من تحميل برنامج مكافأت جيمس الخاص .
 التطبيق متاح في متاجر االندرويد واالبل

/http://www.gemsrewards.com.

تواريخ الفصول الدراسية
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