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العدد  4 17يونيو 2017

…الحقا…
اإلفطار الرمضاني لطالب 8 - 6
أُقيم إفطار رمضاني لطالب الصفوف من  8-6في
يوم  7يونيو 2017

احتفاالت التكريم

كلمة المدير ....
أولياء األمور الكرام،،،
انقضى األسبوع األول من شهر رمضان المبارك ،الذي تم تعديل الجدول الدراسي
للطالب خالله ،والذي لقي التزامًا فائ ًقا من جميع الطالب.

سيُجرى االحتفال التكريمي لطالب المرحلة االبتدائية
يوم  5يونيو ،أما طالب المرحلة الثانوية فسيكون يوم
 8يونيو.

سعدنا بإقامة حفل تكريم للطالب المشاركين في "برنامج التدريب العسكري" للصفوف
من  6إلى ( 8الصور في الصفحة رقم  ،)3حيث قام سمو الشيخ زايد بن حمدان آل
نهيان بتسليم شهادات التقدير .تمت تغطية هذا الحدث من قبل الصحف اليومية ،حيث
ظهر الطالب بأفضل ما يكون ،ونحن ممتنون لجميع اآلباء واألمهات الذين حضروا هذا
التكريم.

ستبدأ اختبارات المرحلة الثانوية في  4يونيو.

كما أُقيم هذا األسبوع اإلفطارالرمضاني لطالب الصفوف  8-6وكذلك حفل تكريم
الطالب المتفوقين في الصفوف من  2إلى .8

اختبارات المرحلة الثانوية

آخر يوم دراسي في الفصل الثالث
سيكون يوم  22يونيو آخر يوم دراسي للطالب في
هذا الفصل ،و سيستمر الطالب في تعلم الدروس
الجديدة حتى ذلك التاريخ.

استعد طالبنا استعدا ًدا ً
جيدا لالمتحانات النهائية التي بدأت هذا األسبوع .نأمل أن تكون
النتائج المتقدمة التي أحرزوها في امتحانات مقياس تطور أداء الطالب الـ  ،MAPداف ًعا
لهم لالستمرار في هذا التقدم حتى نهاية فترة االمتحانات.
إن مدرستنا مستمرة في االزدهار والنمو ،وأنا متحمس جداً للعام الدراسي القادم -2017
ً
وصوال إلى الصف التاسع  ،وإضافة
 2018حيث تم التوسع في المراحل الدراسية
مجموعة من األنشطة الالمنهجية  ،وتوفير العديد من الفرص للقيام برحالت خارجية.
هذه هي النشرة األخيرة لهذا العام الدراسي ،وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بالشكر
الجزيل مرة أخرى لجميع اآلباء واألمهات على دعمهم المتواصل للمدرسة.
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مسابقة القرآن والحديث
يُشرِّ فُنا ُ قيام مجموعة من طالب األكاديميَّة بالمشاركة في مسابقة جيمس العالميَّة للقرآن والحديث ،يوم الثالثاء 2/5/2017في ُدبَيّ وقد فاز
َّ
الطالب (علي حسن الحامد  )5Aبالمركز األول بمسابقة الحديث ،وقد حصل طالبنا المشاركين على دَرَ جات مشرِّ َفة وإن لم يحالفهم الفوز
بالمراكز األولى ،لك َّنهم بال َّتأكيد اكتسبوا خبرة ممتازة وتجربَة رائعة في ال َّتنافس وأجواء المسابقات وهذا بح ِّد ذاته هدف مطلوب ،وفي ال َّس َنة
القادمة سيكون الهدف حَ صد المراكز األولى إن شاء هللا لجميع المشتركين ،وأخيراً ال ُب َّد أن َنش ُكرَ القائمين والمبادرين من أكاديميَّة جيمس
على هذه المسابقة الرَّ ائعة وال َّتنظيم واألجواء ال َّتنافسيَّة ،وكذلك امتناننا العميق ألهالي طالب األكاديميَّة الذين شاركوا أبنائهم في المتابعة
والحضور وال َّتشجيع وتحملوا عناء َّ
الذهاب والعودة مع أبنائهم.
قسم اللغة العربية

مسابقة تحدي القراءة
العصر ،فالقراءةُ
أل َّننا (أ َّم ُة اقرأ) ،وأل َّننا َنعل ُم َم َدى أهمِّية القراءة في هذا َ
للعقل والروح ،مثلَ َما أنَّ َّ
الط َعا َم غذا ٌء للج َسد .ومن هذا المنطلق
غذا ٌء َ
ك طالبُ أكاديميتنا الحبيبة في مسابقة تح ِّدي القراءة العربيِّ التي
َشار َ
صاحبُ السموِّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه هللا ،وقا َم
أطل َقها َ
ِّراسيِّ
بقراءة الكتب والقصص وتلخيصها
الطالبُ خال َل هذا العام الد
ب
بإشراف معلمي اللغة العربية في األكاديمية ،وقد ت َّم ترشي ُح تسعة طال ٍ
ب للتصفيات الثانية.
خمسين كتا ٍ
ممَّن أنهوا قراء َة
َ
قسم اللغة العربية
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إعادة التسجيل
نشكر كل من تقدم بطلب إعادة التسجيل عبر اإلنترنت للعام الدراسي 2017 - 2018
نود أن نحيطكم علما ً بأنه يُمكنكم اآلن القيام بدفع رسوم حجز المقعد وهي  ٪ 5من الرسوم السنوية لدى قسم الحسابات،
والتي سيتم خصمها من مجمل الرسوم  .لذا يُرجى االحتفاظ بإيصال الدفع لضمان مقعد البنكم في العام المقبل.
و نظرً ا لإلقبال المتزايد على التسجيل من قبل الطالب الجدد في بعض الصفوف  ،فإننا نوصي بدفع رسوم حجز
المقعد في أقرب وقت ممكن ،بالنسبة للطالب الذين لم يدفعوا رسوم حجز المقعد حتى اآلن ،قد يتم حجز مقاعدهم
لطالب آخرين ،وهذا ما يؤسفنا حدوثه.
نود أن نلفت انتباهكم أنه لن يتم قبول رسوم حجز المقعد مالم يتم دفع الرسوم المستحقة عليكم للعام الدراسي الحالي.
إن إتمامكم لدفع رسوم حجز المقعد ،يعني تأكيد أعداد الطالب الحاليين العائدين العام القادم ،وبالتالي إعطاء الفرصة
للطالب الجدد على قوائم االنتظار لالنضمام لألكاديمية و طمأنة ذويهم بحصول ابنهم على مقعد للعام الدراسي القادم .
ولن نتمكن من تحقيق ذلك إال بتعاونكم معنا.
نشكر لكم دعمكم المستمر لألكاديمية و نتطلع للترحيب بكم م ً
ُجددا في شهر سبتمبر المقبل.
حفل تكريم البرنامج العسكري
شهد ال ِّشـيخ زايـد بن حمدان بن زايد آل نهيان الحفل الذي أقامته أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين بمناسبة َتكريم ُ
ط َّالب بَرنامَج
ال َّتدريب العَس َكريِّ كما قام سموه بتسليم الشهادات.
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