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االحتفال بالمولد النبوي الشريف  

نماذج و أعمال طالبية 

جلسة تبادل تقافي بين مدرستنا 

و مدرسة آكدمير التركية 

اطلقت المدرسة منذ بداية العام الدراسي

مشروع حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمعدل

حصتين أسبوعياً كل إثنين و أربعاء ، و يهدف

هذا البرنامج إىل تحفيظ جزء عمَّ ، و تم

تقسيم الطلبة الراغبين بالمشاركة إىل ثالث

حلقات ( حلقة الصفين األول و الثاني ) (

حلقة الصفوف الثالث و الرابع و الخامس /

إناث ) (حلقة الصفين الخامس و السادس

ذكور ) و سوف يستمر البرنامج عىل مدار

العام الدراسي ، هذا و سوف ينتقل الطلبة

إىل جزء آخر فور انتهائهم من الجزء المقرر .



منصةمنصة  

برنامج تحفيظ القرآن 

قامت المدرسة - كعادتها في كل عام - بإحياءقامت المدرسة - كعادتها في كل عام - بإحياء

ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف 1212

ً متكامالً و ً متكامالً وربيع األول ، فأعدت المدرسة برنامجا ربيع األول ، فأعدت المدرسة برنامجا

شاركت اولياء األمور برنامجها الذي أتاح للطلبةشاركت اولياء األمور برنامجها الذي أتاح للطلبة

فرصة المشاركة بفيديوهات و قصائد شعرية وفرصة المشاركة بفيديوهات و قصائد شعرية و

. . . .مجسمات و لوحات و رسومات و غيرها  . . مجسمات و لوحات و رسومات و غيرها 

و لم تقتصرو لم تقتصر    المشاركات عىل الطلبة فقط بلالمشاركات عىل الطلبة فقط بل

ً كوالد الطالب ( سيف ً كوالد الطالب ( سيفشملت أولياء أمورهم أيضا شملت أولياء أمورهم أيضا

مبارك / صف عاشر ) الذي وجه كلمة بهذهمبارك / صف عاشر ) الذي وجه كلمة بهذه

. .المناسبة العظيمة  المناسبة العظيمة 

كما قامت المدرسة بعمل فعاليات لبعضكما قامت المدرسة بعمل فعاليات لبعض

. .الصفوف ملتزمة باإلجراءات االحترازية  الصفوف ملتزمة باإلجراءات االحترازية 

إضافة إىل تفعيل هذه المناسبة خالل الحصصإضافة إىل تفعيل هذه المناسبة خالل الحصص

لتركيز عىل حياة الرسول عليه الصالة لتركيز عىل حياة الرسول عليه الصالةالدراسية و ا الدراسية و ا

. . . . . .و السالم و أخالقه و قيمه و تعاليمه  . . . . و السالم و أخالقه و قيمه و تعاليمه 

و شملت المشاركات مختلف المراحل الدراسيةو شملت المشاركات مختلف المراحل الدراسية

. .من الروضة حتى الصف الحادي عشر  من الروضة حتى الصف الحادي عشر 

  

إحياء ذكرى المولد النبوي الشريفإحياء ذكرى المولد النبوي الشريفإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف   

اشتركت المدرسة في منصة أبجديات و هي منصة تفاعليةاشتركت المدرسة في منصة أبجديات و هي منصة تفاعلية

خاصة بمادة اللغة العربية للصفوف من الروضة األوىل حتىخاصة بمادة اللغة العربية للصفوف من الروضة األوىل حتى

الرابع ، و كذلك تم إشراك طلبة الصفوف من الخامس حتىالرابع ، و كذلك تم إشراك طلبة الصفوف من الخامس حتى

الحادي عشر في منصة ألف التي تم االشتراك فيها خاللالحادي عشر في منصة ألف التي تم االشتراك فيها خالل

السنوات السابقة، هذا و سيتم إصدار شهادات تكريم للطلبةالسنوات السابقة، هذا و سيتم إصدار شهادات تكريم للطلبة

المميزين في المنصتين بشكل دوري ، إضافة إىل تحديدالمميزين في المنصتين بشكل دوري ، إضافة إىل تحديد

المراكز الثالثة األوىل في كل صف في نهاية كل فصل دراسيالمراكز الثالثة األوىل في كل صف في نهاية كل فصل دراسي    

  و قد تصدر الطلبة التالية أسماؤهم المراكز األوىل في األداءو قد تصدر الطلبة التالية أسماؤهم المراكز األوىل في األداء

لهذا الشهرلهذا الشهر    في الصف األول و الثانيفي الصف األول و الثاني    و هم :و هم :

  

      حمدة عبد هللا / علي عبد هللا / الريم صالح / زايد صالح /حمدة عبد هللا / علي عبد هللا / الريم صالح / زايد صالح /

خليفة محمد / سيف سلطان / خولة عبد هللاخليفة محمد / سيف سلطان / خولة عبد هللا            
  
  

منصة أبجدياتمنصة أبجدياتمنصة أبجديات



ً عىل دعمها لالنفتاح الثقافي و الحضاري مع الدول األخرى ، قامت المدرسة ً عىل دعمها لالنفتاح الثقافي و الحضاري مع الدول األخرى ، قامت المدرسةحرصا   حرصا

بتنظيم جلسة تعارف ثقافي و حضاري مع مدرسة آكادمير التركية ، و هي مدرسة يتمبتنظيم جلسة تعارف ثقافي و حضاري مع مدرسة آكادمير التركية ، و هي مدرسة يتم

فيها تعليم الطلبة اللغة العربية .فيها تعليم الطلبة اللغة العربية .

حيث تم خالل الشهر الماضي عمل هذه الجلسة في برنامج زوووم و شارك فيها منحيث تم خالل الشهر الماضي عمل هذه الجلسة في برنامج زوووم و شارك فيها من

الجانب التركي معلم اللغة العربية في المدرسة األستاذ نوح ، و خمسة من طلبةالجانب التركي معلم اللغة العربية في المدرسة األستاذ نوح ، و خمسة من طلبة

مدرستهم من صفوف المرحلة اإلعدادية و الثانوية ، و من مدرستنا عدد من طلبةمدرستهم من صفوف المرحلة اإلعدادية و الثانوية ، و من مدرستنا عدد من طلبة

الصف العاشر و هم ( أحمد المرزوقي -الصف العاشر و هم ( أحمد المرزوقي -    عبد الرحمن عامر - زايد المحرمي - عبدهللاعبد الرحمن عامر - زايد المحرمي - عبدهللا

الصيعري - حسن سعيد / سيف مباركالصيعري - حسن سعيد / سيف مبارك    ))  

و قد قدم الضيوف عرضاً تقديمياً تضمن التعريف بالدولة التركية جغرافياً و تاريخياً وو قد قدم الضيوف عرضاً تقديمياً تضمن التعريف بالدولة التركية جغرافياً و تاريخياً و

ً ، إضافة إىل بعض العادات و التقاليد التي تتميز بها كعادة تقديم الماء مع ً ، إضافة إىل بعض العادات و التقاليد التي تتميز بها كعادة تقديم الماء معسياحيا سياحيا

القهوة ، و تقاليد العيد ، و الحياة الدينية و غيرهاالقهوة ، و تقاليد العيد ، و الحياة الدينية و غيرها  

كما قدم الضيوف معلوماٍت عن مدرستهم و مدينتهم ( صفرنبولي )كما قدم الضيوف معلوماٍت عن مدرستهم و مدينتهم ( صفرنبولي )  

  و من جانبهم قام طلبتنا بتقديم عرض عن دولتنا الحبيبة تضمن التعريف بالدولةو من جانبهم قام طلبتنا بتقديم عرض عن دولتنا الحبيبة تضمن التعريف بالدولة

ً و تقديم نبذة عن مؤسسها الشيخ زايد - رحمه هللا -    وو    حكامها وحكامها و ً و سياحيا ً و تقديم نبذة عن مؤسسها الشيخ زايد - رحمه هللا -جغرافيا ً و سياحيا جغرافيا

عاداتها و تقاليدها ، إضافة إىلعاداتها و تقاليدها ، إضافة إىل    تقديم نبذة عن تراثها األصيل ، و تقدمها العلمي وتقديم نبذة عن تراثها األصيل ، و تقدمها العلمي و

التكنولوجي و رحلة رائد الفضاء هزاع المنصوري و مسبار األمل و معرض إكسبو والتكنولوجي و رحلة رائد الفضاء هزاع المنصوري و مسبار األمل و معرض إكسبو و

غيرهاغيرها  

    كذلك قام طلبتنا بتقديم نبذة عن مدرستنا و عرضوا فيديو من مشاركة الطلبة فيكذلك قام طلبتنا بتقديم نبذة عن مدرستنا و عرضوا فيديو من مشاركة الطلبة في

تصميم الروبوتاتتصميم الروبوتات  

و لم تفت طلبتنا فرصة التعريف بالرياضات الشعبية في دولتنا الحبيبة مثل الصيدو لم تفت طلبتنا فرصة التعريف بالرياضات الشعبية في دولتنا الحبيبة مثل الصيد

بالصقور و سباق الهجن الذي أبدى الضيوف إعجابهم الشديد به بعد مشاهدتهم فيديوبالصقور و سباق الهجن الذي أبدى الضيوف إعجابهم الشديد به بعد مشاهدتهم فيديو

ألحد سباقات الهجن في الدولة .ألحد سباقات الهجن في الدولة .

و قد عبر الضيوف في نهاية الجلسة عن فرحتهم و استمتاعهم بما قدم إليهم منو قد عبر الضيوف في نهاية الجلسة عن فرحتهم و استمتاعهم بما قدم إليهم من

معلومات و ما شاهدوه من فيديوهات ، كما طلبوا منا إرسال العرض التقديمي لهم (معلومات و ما شاهدوه من فيديوهات ، كما طلبوا منا إرسال العرض التقديمي لهم (

و تم ذلك فعالً )و تم ذلك فعالً )  

  و انتهى اللقاء بدعوة الضيوف لزيارة الدولة و إىل التعاون لمزيد من التبادل الثقافيو انتهى اللقاء بدعوة الضيوف لزيارة الدولة و إىل التعاون لمزيد من التبادل الثقافي

بين المدرستين مستقبالً .بين المدرستين مستقبالً .

هذا و يتوجه القسم بالشكر لالستاذة دعاء . ش لدورها في التنسيق مع المدرسةهذا و يتوجه القسم بالشكر لالستاذة دعاء . ش لدورها في التنسيق مع المدرسة  

المستضافة ، و األستاذ هيثم الذي أشرف عىل الجانب التقني للجلسة ، و األستاذةالمستضافة ، و األستاذ هيثم الذي أشرف عىل الجانب التقني للجلسة ، و األستاذة

  هدى لدعمها في المعلومات التي تم عرضها في الجلسةهدى لدعمها في المعلومات التي تم عرضها في الجلسة

. . و يبقى الشكر موصوالً دائماً لالستاذة بان الدوري مديرة المدرسة لدعمها المستمرو يبقى الشكر موصوالً دائماً لالستاذة بان الدوري مديرة المدرسة لدعمها المستمر

  

  
  
  
  

  



منصةمنصة  

برنامج تحفيظ القرآن 

رسالة شكررسالة شكررسالة شكر   

نعرض في هذه الفقرة نماذج من أعمال طلبتنا فينعرض في هذه الفقرة نماذج من أعمال طلبتنا في

ً من مرحلة رياض األطفال التي ا ً من مرحلة رياض األطفال التيمادة اللغة العربية بدء ا مادة اللغة العربية بدء

تبدو كخلية نحٍل يملؤها النشاط و الحيوية ، فنلمستبدو كخلية نحٍل يملؤها النشاط و الحيوية ، فنلمس

فيها مالمح الفرح و السرور تغمر قلوب أحبائنافيها مالمح الفرح و السرور تغمر قلوب أحبائنا

. قة  .األطفال و هم يتعلمون و يمرحون في بيئٍة خالَّ قة  األطفال و هم يتعلمون و يمرحون في بيئٍة خالَّ

لتركيز ً بالمرحلة االبتدائية التي يتم فيها ا ا لتركيزو مرور ً بالمرحلة االبتدائية التي يتم فيها ا ا و مرور

بشكٍل كبيربشكٍل كبير    عىل مهارات القراءة و الكتابة إضافة إىلعىل مهارات القراءة و الكتابة إضافة إىل

تنمية قدرات طلبتنا في الطالقة فيبدعون فيتنمية قدرات طلبتنا في الطالقة فيبدعون في

فيديوهاٍت رائعة و خطوٍط و كتاباٍت منظمة و يلعبونفيديوهاٍت رائعة و خطوٍط و كتاباٍت منظمة و يلعبون

دور المعلم الصغير داخل الصفوفدور المعلم الصغير داخل الصفوف    ..

و ال ننسى طلبتنا األحبة في المرحلتين اإلعدادية وو ال ننسى طلبتنا األحبة في المرحلتين اإلعدادية و

لثانوية الذين يشقون طريقهم نحو المستقبل لثانوية الذين يشقون طريقهم نحو المستقبلا ا

. .بخطواٍت ثابتٍة و جدٍّ و مثابرة  بخطواٍت ثابتٍة و جدٍّ و مثابرة 

  

  

أنشطة و أعمال طالبيةأنشطة و أعمال طالبيةأنشطة و أعمال طالبية   

أسمى عبارات الشكر و التقدير نتقدم بهاأسمى عبارات الشكر و التقدير نتقدم بها

إىل كل أولياء الذين يقفون معنا يداً بيدإىل كل أولياء الذين يقفون معنا يداً بيد

و يشكلون داعماً رئيسياً لنا فكم أتحفوناو يشكلون داعماً رئيسياً لنا فكم أتحفونا

بمشاركات رائعة سواًء باإلشراف عىلبمشاركات رائعة سواًء باإلشراف عىل

أبنائهم في إنجاز المهام أو المشاركة فيأبنائهم في إنجاز المهام أو المشاركة في

المناسبات أو دعمنا بالفيديوهات والمناسبات أو دعمنا بالفيديوهات و

األعمال اإلبداعية المميزة من عروضاألعمال اإلبداعية المميزة من عروض

تقديمية و رسومات و غيرها الكثير .....تقديمية و رسومات و غيرها الكثير .....

  

  
دمتم بحفظ هللا و رعايتهدمتم بحفظ هللا و رعايتهدمتم بحفظ هللا و رعايته


