
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                                                                            

 

 

  

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

    

 

الوعلوين صحيفة  
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السيد : هنير هقدم ، هدير الودرسة   

                                                                               

نير هقدم ، هدير الودرسةالسيد : ه   

                      

 

ب رٌاضٌة مبارٌات كرة قدم بٌن الطالة الـــــــمعلم التربٌأ      أل تاذنظم 
من جهة والمعلمٌن من جهة أخرى ، وعلى الرغم من انتصار الطالب فً 

ان بفضل تجمٌع مهاراتهم وعملهم ــبــــــــالشوط األول ، تمكن معلمٌنا الش
. 3-9الجماعً من إحراز النصر فً الشوط الثانً بنتٌجة بلغت   

ة وإٌر باص ـــورشات عمل مع مبادلمنسقة النشاطات  آل      اح نظمت 
مقاالً إخبارٌاً  12تم نشر بٌاناتها فٌما ٌزٌد عن  11و 11و 9لطالب صفوف 

 فً مختلف أنحاء الدولة !

، بالتعاون مع منسقة تكنولوجٌا المعلومات واإلتصال  آل    ح ا  استهلت 
ت حول االروبوتا 8 – 2ات عمل المشاركة للصفوف ــــلٌما ، مبادرة ورش

اً ـــ)البشر اآللٌٌن( والنظام الشمسً. كٌف ٌمكن لدروسنا أن تكون أكثر قرب
من ذلك ؟ أكثر وإتصاالً بواقع الحٌاة  

للمنسقٌن ورشة عمل تثقٌفٌة فً غاٌة اإلمتاع     افعي  آل    أ ا يقدمت 
جوانب الذكاء المتعددة. تذكروا أن نتائج جوانب ذكاء طالبكم المتعددة  عن

  .منسقٌكم اآلن موجودة لدى

أسبوع عٌد أضحى مبهج من خالل أح       و   ي و و ف   أل اتذقدم 
 الدٌكورات وبرامج طابور الصباح ووجبات اإلفطار والمنافسات المتمٌزة.

 

               فً اإلصدار الثانً من صحٌفة معلمً  ح اً  كم 

                  ا ا اآلن مــخبارٌة. لقد مضى علٌنالبنبن اإل مدرسة

           ٌزٌد عن نصف مدة الفصل الدراسً مع حفاظنا على

ازاتكم ــــــا المرتفع الذي ٌحًٌ مدرستنا بإنجــــمستوى توقعاتن

لى.ـــــاتكم المثــــــدة وممارســــــــالعدٌ  

  

Oct 1 

Co-op 

ElectionsCreat 

Oct 15 

2nd Boys Teacher  Meeting 

 

بوع ــــــــــــاألسهذا حصة  9 – 7مشرف الصفوف   أل تاذ    اع لاستهل 

وع ــــالقوٌم. ٌرجى الرج ف والسلوكبالتشجٌع على اإلنضباط ونظافة الصفو
بالنسبة للمالحظات المتعلقة بالصفوف والحصص الدراسٌة.  إلٌه  

نخبة مختارة من الطالب  معلم اللغة اإلنجلٌزٌة على  أل تاذ ح   أشرف
أٌام حول الخطابة العامة والمناظرة /  3عبر إخضاعهم لتدرٌب مثمر لمدة 

م اآلن على ـــــتم تدرٌب طالبكالحوار النموذجً مع األمم المتحدة. نعم ، ٌ
  الحوار معكم بشكل أفضل من ذي قبل.

فً جمعٌة الطالب التعاونٌة ببٌع مجموعة متنوعة  أل تاذ جعف  ٌقوم طالب 
ذة فً الكافتٌرٌا خالل الفسحة األولى كل ٌومً إثنٌن ـــــات اللذٌـــــمن الوجب

ؤال الذي ٌفرض نفسه هنا هو )هل ٌحصل معلموا ــــــــوخمٌس ، إال إن الس
 اإلتحاد على تخفٌضات ؟(.

برنامج طابور الصباح األسبوعً ووضع لمساته   أل تاذ أح   أ و    ةأنهى 
  األخٌرة علٌه باختٌار لجنة تقٌٌم طابور الصباح.

 

                    إل جاز ت

 

، هدير قسن البنين هنير هقدم                       

  تشرين الثاني، 4102 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   شا ك  في أفضل     ا  ات   

    
حٌث ٌقلد  :اة ـــــــ ا ثقاف  و و قع   ح    حفاظ على جعل    حتوى  تصلً  

الطالب نمط الشعر الشكسبٌري البتكار شعرهم )العبد الرحمانً( الخاص 

 عند حلهم لمشكلة ما فً المدرسة )اآلنسة رشا : معلمة اللغة اإلنجلٌزٌة(.

 

دقٌقتٌن من الزمن عند بدء الحصـــة  منح الطالب تكو   ثقاف  صف   قو   :

لترتٌب مقاعدهم وجمع حقائبهم وتنظٌف أرضٌة الفصل الدراسً. )األستاذ 

 أحمد : معلم االجتماعٌات باللغة العربٌة(.

 

إشراك طالب ذو مستوى  تل    حاجات   فت ا  )  طلب(            ف     :

مع طالب ذو مستوى  ؤولٌة شرح المسائل وحلهاــــــــتحصٌل عال فً مس

 تحصٌل أقل تحت مسمى )المعلم الصغٌر(. 

ة العربٌة(.ـــــــــ)اآلنسة لمى معلمة اللغ  

 

 

إعل  خاص      

 
 األستاذ أحمد أبو لبدة                                           طابور الصباح    
 
 
 األستاذ أحمد أبو قمر                                         البرنامج الصحً    

     األستاذ ٌوسف                                                 برنامج القٌم          

 األستاذ حسام                                                    البرنامج الرٌادة    

  

  األستاذ اسماعٌل                                          مجلس اآلباء )أولٌاء األمور(

                    األستاذ أحمد بدر                                    برنامج الهوٌة الوطنٌة      

  األستاذ فراس                                              مجلس الطالب        

  األستاذ جعفر                                         جمعٌة الطالب التعاونٌة 

 

مهاراتك عن طرٌق التحدث مع أحد مدٌري البرامج التالٌة أسماؤهم :  و لقد بدأت البرامج فً مدرسة البنٌن بكل قوتها. ٌرجى إبداء أفكارك  

 

بكٌاً حول ــــــتعلٌم مهارات عرض )برٌزي( ش   ج     هج ع      و   :

ات ــــــموضوع الخالٌا الحٌوٌة. )اآلنستان لبنى معلمة تكنولوجٌا المعلوم

ة األحٌاء(. تصمٌم أفالم على صانع أفالم وٌندوز استناداً واإلتصال وسهٌر معلم

إلى قصٌدة من درس اللغة العربٌة )اآلنسة سالً معلمة تكنولوجٌا المعلومات 

 واإلتصال(.

 

تكلٌف الطالب بتكوٌن جمل نحوٌة من ملف    ط    حتوى  اهت ا ات   فت ا  :

.فٌدٌو مستر بٌن )األستاذ حسن معلم اللغة اإلنجلٌزٌة(  

 

و ـــــٌقوم كل طالب ضمن حصة النح   تخ  م ح ك    ج م في   توج ه :

بالتعبٌر عن كلمة ما والوقوف فً صف لتشكٌل جملة )اآلنسة ألٌن معلمة اللغة 

 اإلنجلٌزٌة(.

 

تقدٌم درس جدٌد عن الفٌروسات من خالل تطلٌف    ط    حتوى  و قع   ح اة :

 و منسقة وال. )اآلنسة مً معلمةـــــــالطالب بإجراء بحث عن فٌروس إٌب

 العلوم(.

 

 

 

 

ٌرجى مالحظة أنه من غٌر الممكن إدراج كافة اإلنجازات وأفضل الممارسات كافة 

.اجعة منسقٌكم بشأن ما لدٌكم من أخبارفً هذه النشرة. ٌرجى مراجعتً أو مر  


