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اآلباء األعزاء،

 

في هذا اإلصدار من النشرة اإلخبارية ، أود أن أقدم لكم مزيًدا

من المعلومات حول أحدث مبادرتنا في المدرسة الثانوية ؛

التعلم القائم عىل المشروع (PBL). قدمنا   بإيجاز التعلم القائم

عىل المشاريع  لطالب المرحلة الثانوية في نهاية الفصل

الدراسي األول وكانت النتيجة رائعة. قال معظم الطالب إنهم

يريدون المزيد من هذه الفرص. لذا ، فويال! نحن نعيدها

ً وبتركيز أكبر عىل رفاهية الطالب ، بطريقة أكثر تنظيما

وتخصيص التعلم ، وسماع صوت طالبنا وإعدادهم

للمستقبل من خالل تطوير مهاراتهم من خالل استخدام

الوسائط المتعددة والتكنولوجيا.

 

 

 

األحد 30 مايو لقاء مع مديرة المدرسة

األثنين 31 مايو : سؤال وجواب للمرحلة

األبتدائية

الثالثاء 1  يونيو: سؤال وجواب مع قسم

اللغة العربية

 

 
 

 
         األسبوع الذي يبدأ 30 مايو  2021 

عنوان األسبوع 

أسبوع التخرج

رسالة من مسؤولة التعلم  للصفوف من ثامن لعاشر



 

 

لماذا  التعلم القائم عىل المشروع

 

ألن التعلم القائم عىل المشروع. يشرك الطالب في التعلم العميق والطويل األمد. يمكن لـهذا أن يكون

نقطة تحول للطالب - خاصة أولئك الذين يفتقرون إىل الدافع أو ال يستطيعون التعبير عن أنفسهم. كما

أشار المنتدى االقتصادي العالمي ، سيحتاج أكثر من 50٪ من الموظفين إىل "إعادة تأهيل المهارات"

في السنوات الثالث المقبلة لتلبية توقعات القرن الحادي والعشرين. تعتبر الجامعات وأرباب العمل

اآلن مهارات حل المشكالت والتحليل مرغوبة للغاية. يمكن للطالب تعلم وتطبيق هذه المهارات

.المفيدة من خالل   التعلم القائم عىل المشروع  جنًبا إىل جنب مع تكامل التكنولوجيا

 
يحتوي التعلم القائم عىل المشروع عىل عدد من التعريفات المعقدة المختلفة ولكن بعبارات بسيطة ،

يجد الطالب حلوًال لمشاكل العالم الحقيقي من خالل البحث وجمع األدلة ثم تقديم استنتاجهم /

توصياتهم من خالل نهج الوسائط المتعددة. نظرًا ألن الطالب يقضون فترات طويلة من الوقت بعيًدا

عن المدرسة ، فقد يشعر بعضهم باالرتباك بسبب كمية المعلومات التي تلقوها في الدروس العادية

 بينما نحاول تقديم المحتوى المطلوب إلعدادهم لالمتحانات. يمنح   التعلم القائم عىل المشروع
 الطالب الفرصة للعمل وفًقا لسرعتهم الخاصة والبحث عن مجاالت التعلم التي تهمهم أثناء العمل
حول اإلطار الذي قدمه المعلم. يمنحهم هذا أيًضا الكثير من الفرص للعمل والمناقشة والنقاش مع

.أقرانهم لتعزيز التعاون في الدرس

 
في نهاية 5 أسابيع من  التعلم القائم عىل المشروع  ، سيقدم الطالب أفكارهم وحلولهم المبتكرة

باستخدام منصات مختلفة ويفكرون في عملية التعلم. من خالل  التعلم القائم عىل المشروع  ، يشعر

كل طالب بأنه مسموع وتتاح له الفرصة لمشاركة نتائجهم بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم عىل

أفضل وجه. إذا كان طفلك في الصف الثامن أو التاسع ، فسيجد كل المهارات التي اكتسبها خالل هذه

الفترة مفيدة للغاية وسيكون قادًرا عىل تطبيقها في المستقبل في الصف العاشر  والحادي عشر  .
سوف يكملون مشروًعا فرديًا ممتًدا ويحصلون عىل مؤهل لمشروعهم من لوحة االختبار (نعم ، مؤهل

إضافي!). ستمنح هذه المؤهالت طفلك ميزة عىل الطالب اآلخرين حيث تبحث الجامعات في جميع

أنحاء العالم عن الطالب الذين لديهم القدرة عىل مواجهة المشكلة والتفكير فيها وتطبيق الحلول بشكل

.حاسم
أنا أحثكم كآباء عىل دعم هذه المبادرة. شجع طفلك عىل التحدث عن النتائج التي توصلوا إليها كل يوم

وإبداء االهتمام بعملهم لتعزيز ثقتهم وتحفيزهم بشكل أكبر. امنحهم الفرصة إلبهارك بالمعرفة التي

اكتسبوها! نرحب بتعليقاتك كما هو الحال دائًما ونود أن نعرف عن تجربة طفلك مع  التعلم القائم عىل

.المشروع. اكتب إىل الفريق الثانوي وشارك صوًرا لرحلة تعلم طفلك
 

 شكرا مع تحياتي
ريا لورانس

مسؤولة التعلم من الصف الثامن للعاشر

 

 



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 
 .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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School Counsellor                             Ms. Alla Mohamed                     alla.m_wsr@gemsedu.com
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مساء الخير أولياء أمورنا الكرام ،

 

يرجى العثور عىل رابط النشرة اإلخبارية األسبوعية الخاصة بنا. هنا ، يمكنكم الوصول إىل الرسالة األسبوعية ،

وقراءة الرسائل المهمة ، ومراجعة وثائق المناهج الدراسية والتخطيط مسبًقا ألحداث التقويم المستقبلية:

 

https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-term3-week7/home 

 

نحن نقدر تفهمكم ودعمكم للمدرسة خالل هذه األوقات الصعبة ، ويرجى التأكد من أن المدرسة ستواصل اتباع

أفضل ممارسات الصحة والسالمة وفًقا لتوجيهات الحكومة لضمان رفاهية طالبنا ومجتمعنا المدرسي.

 
شكراَ جزيالً

 

أخبار المرحلة األبتدائية

https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-term3-week7/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-term3-week7/home
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أخبار المرحلة الثانوية

أعزائى أولياء األمور 

 
برجاء اإلطالع عىل روابط رسالة المرحلة الثانوية لهذا األسبوع:

KKS3 - https://sites.google.com/gemswsr.net/23rd-may-27th-may-2021/home
KS4 - https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
KS5 - https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home

https://sites.google.com/gemswsr.net/16th-may-20th-may-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/23rd-may-27th-may-2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home


تسجيل لقاءات

 اولياء األمور

ع و سب أ في  ر  ست من وست

 
   لقاء مديرة المدرسة األحد 23 مايو 

 
 https://gemseducation.zoom.us/rec/share/708NrIX5p3r8-

6TDIsT1JmUFBgD6hafDmECIw4pd7b08d7TllgnUpF0iwHquV
kWP.5qdFOa1NqRfy_fF0

 
اللقاء المسجل للمرحلة الثانوية صف 10 الي 12

 
https://gemseducation.zoom.us/rec/share/Ub3Ci95SU3zXu
9f4H9PugLmcTOXvPxwJmIHbR8Htdq8YAqgQP_OxBlfAWMF

0-7QE.m9f-b0wqmMWlVwyV
 
ِ

https://gemseducation.zoom.us/rec/share/sjtBAjhjOVXIMraPD0qLQl5_w-bq3HgCnIugQcAWet6zkSIzAQ9-7l0idFr5h6It.jmxsLyjZz-wl80yB?startTime=1621161956000
https://gemseducation.zoom.us/rec/share/sjtBAjhjOVXIMraPD0qLQl5_w-bq3HgCnIugQcAWet6zkSIzAQ9-7l0idFr5h6It.jmxsLyjZz-wl80yB?startTime=1621161956000
https://gemseducation.zoom.us/rec/share/sjtBAjhjOVXIMraPD0qLQl5_w-bq3HgCnIugQcAWet6zkSIzAQ9-7l0idFr5h6It.jmxsLyjZz-wl80yB?startTime=1621161956000










 أحصل علي خصومات علي الرسوم المدرسية
من 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
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اآلباء واألمهات الذين يرغبون في تسجيل خدمة الحافالت للطالب، يرجى زيارة   المكتب الخاص بشركة الحافالت  المدرسية

داخل المدرسة

لخدمات الحافالت المدرسية

 

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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·   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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