
  

 

 

 أهال بعودتكم إلى أكاديمية رأس الخيمة

 

 

 إلى طالب وأولياء أمور أكاديمية  رأس الخيمة األعزاء:

.أتمنى ان تكونو قد قضيتم 8102-8102أهال بكم في العام الدراسي الجديد 

عطلة صيف ممتعه.في هذه السنه سيتم إصدار مجلة مدرسية خاصة بأكاديمية  

رأس الخيمة كل أسبوعين الهدف منها تسليط الضوء على انجازات 

الطالب,االحتفال بالنجاحات وجعل اولياء االمور على اطالع بجميع 

التغيرات والمبادرات واالحداث في الثانوية على مدار الفصول الدراسية 

 الثالثة.

ستكون هذه السنه ممتعة  في أكاديمية  رأس الخيمة وسيكون هناك العديد من 

التطورات والتحديثات والمبادرات وسنقوم بمتابعة هذه االمور كلها في هذه 

 المجلة.

هذه السنة الثانية لي في أكاديمية  رأس الخيمة وانا اتطلع لالجتماع بكم خالل 

هذه السنة. الرجاء عدم التردد بالتواصل مع المدرسة  لالستعالمات 

 واالقتراحات.

أتمنى ان تنضموا الي في تمني االفضل لجميع طالبنا وكادرنا في العالم 

 .8102-8102الدراسي 

 ادوارد بانتري وايت 

 مدير المدرسة الثانوية

 أكاديمية رأس الخيمة

 

 
 

 قابلوا المدير التنفيذي الجديد 

انها لسعادة كبيرة لي أن ألتقي بالعديد من 

طالبنا الرائعين واولياء أمورهم مع بداية هذا 

العالم الدراسي وأكن لكم  فائق التقدير للترحيب 

الذي تلقيته. وانا اتطلع لالنتقال باالكاديمية الى 

 االفضل خالل االشهر والسنوات القادمة.

بال شك هنالك العديد من القضايا التي يجب 

التعامل معها ولكن بالعمل والتحدث سوية 

كفريق سيكون هنالك الكثير مما تستطيع 

 المدرسة تحقيقه.

لدينا الكثير من االشياء التي تجعلنا متفائلين وهدفي هو التأكد من أننا 

 نستغل كل هذه الموهبة الكامنة في مدرستنا أكاديمية رأس الخيمة.

هنالك العديد من الخطط التي تنتظرنا لذا ابقوا مترقبين وشكرا مجددا 

 لكم على دعمكم.

 

 ستيف جيراتي

 

 معلومات الوالدين المساء:

سبتمبر 62 - 7السنة   

أكتوبر 62 - 8السنة   

أكتوبر 62 - 9السنة   

أكتوبر 01 - 01السنة   

أكتوبر 07 - 00السنة   

أكتوبر 3 - 06السنة   

أكتوبر 3 - 03السنة   



 
 بداية جديدة  في مدرستنا الثانوية: توقعات وطموحات

مع بداية العام الدراسي قمنا برفع مستوى التوقعات والطموحات 

للمدرسة ككل نتأمل من الطالب أن يكونوا ملتزمين بزي المدرسة 

الموحد وااللتزام بالحضوريوميا وأن يبذلوا أقصى جهودهم.في 

االسابيع المقبلة سيتم اضافة ربطة عنق للزي المدرسي من الصف 

السابع حتى الصف الحادي عشر ونتوقع من جميع طالبنا االلتزام بهذا 

الزي بما يتضمن الحذاء االسود.زينا الموحد هو عبارة عن هويتنا 

وشعورنا باالنتماء والتجهز لليوم الدراسي وعلى الطالب احترام 

 وتكريم ذلك.

بما يخص الحضور نتوقع كمدرسة أن تكون نسبة حضور الطالب 

% من اجمالي االيام الدراسية بحيث هنالك رابط 29على االقل 

مباشر بين االداء الدراسي ونسبة الحضور والغياب في المدرسة.لن 

يتم السماح للطالب بمغادرة المدرسة اال في الحاالت االضطرارية او 

 في حالة وجود مواعيد ال يمكن تأجيلها.

سنقوم بالتواصل مع اولياء امور الطالب الذين لن يحققو نسبة 

 الحضور المتوقعة هذه وذلك لمساعدتهم على تحسينها.

 فريق إدارة المدرسة الثانوية

كيفية في ثانوية رأس الخيمة نحن دائما نبحث عن وساىل لتحسين 

التعامل مع طالبنا جميعا.تم تعيين مجموعة اكبر في فريق الثانوية القيادي 

 ليساعدنا على تحقيق هذه المهمة ويتألف هذا الفريق من:

 ايدوارد بنتري وايت :مدير المدرسة الثانوية

 كولين غايتون:نائب مدير الثانوية المتخصص بالمنهج االكاديمي 

 ايلين اديس:نائبة مدير الثانوية شؤون وعاية الطالب

 ليوني هولنيس :مساعدة ودعم الطالب

 اندريا تايلور:تطوير الكوادر والطالب

 فيليب لي:ضمان المعايير والجودة

 بين موسلي:مدير بيانات الطلبة

 جورج هيوسنر :منسق شهادات البكالوريا الدولية

سنتعاون معاككادر أكاديمي وأولياء امورللتعامل مع الطلبة  وذلك لتطوير 

ماكنا قد بدأناه في السابق لننتقل الى مستويات جديدة من االنجازات 

 .الطموحات والتوقعات

 فريق شؤون ورعاية الطالب

سيقوم فريق شؤون ورعاية الطالب المؤلف من المسؤولين عن المراحل 

الدراسية بقيادة السيدة اديس بالتعامل عن قرب مع اولياء االمور 

 للتأكد من سالمة الطالب.

 المسؤولون عن المراحل الدراسية لهذا العام هم:

 الصف السابع:جودي آن دينوتن جرين

 الصف الثامن :كيشون جرين

 الصف التاسع:دايفد هيلبس

 الصف العاشر:ايمن عبد الصمد

 الصف الحادي عشر:بيتل كامبل ويليمز

 



 
 الموظفين الجدد

كما هو الحال كل سنة، نرحب بعدد من الموظفين الجدد الذين ينضمون إلى فريقنا هذا 

العام، يسرنا أن نعرف عن المدرسيين الذين انضموا لمجتمع أكاديمية رأس الخيمة 

 الثانوية.

 كارولينا المبيرت ) اللغة اإلنجليزية (

 مادلين روجر ) اللغة اإلنجليزية (

 سانجيف داياناند ) رياضيات (

 لويس تيليت ) علوم (

 بيترا أشقر ) علوم (

 ويليام جونز ) علوم (

 جان نيشام )  رئيسة قيم العلوم إنسانية (

 أشلي فيليبس ) علوم إنسانية (

 مارك جرينوالد ) علوم إنسانية (

 ويندي روني ) سباحة ( 

 ( DTجيهانجير عال ) 

 زاك مومن ) فنية (

 

 

 

 المرشد األكاديمي والجامعات

من أجل صنع الخيارات الصحيحة للمستقبل، في مجال العمل وإختيار الجامعة أو 

دورات الكلية حيث أنها عملية تحتوي على الكثير من التفكير والحوار. بدأت 

. أود أن  01واستمرت إلى الصف  2العملية بإختيار المواد الدراسية في الصف 

أعّرف عن األستاذ وديع أبو عزيز المرشد األكاديمي الجديد في مدرسة أكاديمية 

رأس الخيمة الثانوية. سيقوم األستاذ وديع بمقابلة الطالب وأولياء األمور خالل 

 العام الدراسي في مكتبه الواقع في الطابق الثاني فوق المكتبة.

 نتائج اإلمتاحانات

لقد رأينا هذا العام تحسن واضح في نتائج طالبنا في اإلمتحانات الرسمية حيث 

 احتفلنا جميعاً بنجاحهم.

IGCSE 

  A* , A% من العالمات كانت 82بشكل عام، 

 فما فوق C% من العالمات كانت 76

 فما فوق E% عالمة 29

 2Bو  2Aو   *5Aأحر التهاني للطالب ألفريدو برودي حيث حصل على 

 

 

 

 

 ASمستوى 

 Aحصلوا على درجة  01%

 أو أكثر  Cحصلوا على درجة  10%

 أو أكثر D%تم منحهم درجة 91

تهانينا لطالبتنا المتفوقة ايالنور براون بثالث درجات  

A ودرجةB 

 

 



 

 

A LEVEL 

 *Aاو   Aكانت A2بالمئة من درجات    31%

 او اكثر C كانت  62%

 او اكثر E % درجة 27

تهانينا 

 Aودرجة *A للطالب المتفوق ارسالن جافيد بثالث درجات 

 واحدة

 

  IB برنامج 

 % من طالبنا حصلو على شهادة البكالوريا الدولية.20

نقاط بحيث ان المعدل   10.9متوسط  معدل طالبنا كان 

 نقاط 82.2المتوسط على مستوى العالم كان 

 وهم: 19نقطة من أصل  11ثالثة من طالبنا حصلو على معدل 
( 10(سونا بوغوسيان)18يوهان جيون ) (18سو بين يون)

% من الطالب على مستوى 01مما جعلهم من أفضل 

 العالم.

تظهر هذه النتائج في 

كل البرامج 

األكاديمية 

تطور بشكل كلي عن السنوات السابقه ومع ذلك هنالك الكثير 

مما يجب فعله لنتابع ما بدأناه من نجاحات ونرتقي أكثر 

ونحن نتطلع  لرؤية هذا فعليا مع الطالب المتقدمين 

 لالمتحانات هذا العام.

 

 متابعة األداء االكاديمي

في دولة االمارات  8180بالتعاون مع جدول األهداف الدولي 

العربية المتحدة كل طالب المدرسة الثانوية سيخضعون 

وهو اضافة للتقييم االساسي المطلوب  CAT4المتحان 

وسنستخدمه في اكاديميتنا لحساب الدرجات المتوقع الحصول 

عليها.خالل الفصل سيكون بإمكان كل طالب مقارنة درجاته 

الحالية بالدرجات المتوقع الحصول عليها وتحديد التحسينات 

الالزم القيام بها.سيتم مناقشة الدرجات الهدف مع الطالب 

وأولياء امورهم كجزء من عملية التوجيه االكاديمي المستمرة 

 وقد بدأت هذه االمتحانات االسبوع الماضي.

 

 

 

 

 


