
 

 

 

24/9/2020 

ولٌاء األمور الكرام، أ/ دة لساا

باالندماج واالستمتاع ؤا ووبد،  نأمل أن تصلكم رسالتنا هذه وأنتم بأتم الصحة والعافٌة، آملٌن أن تكون أمور طالبنا األعزاء قد استقرت 

. بتجربتهم التعلٌمٌة

: كما ونود مشاركتكم ببعض المستجدات لهذا األسبوع

المرحلة االبتدائية 

  : االبتدائً حسب التالًالقسمالدوام فً ساعات جاءت نتٌجة االستبٌان الذي طرح األسبوع الماضً حول تقصٌر نود إعالمكم بأنه قد 

 هٌئة المعرفة والتنمٌة البشرٌة لجعل الدوام لهذا القسم من الساعة بمخاطبةقمنا بناءعلٌه؛  و  .من الردود تمٌل إلى تقصٌر الدوام% 85

 دقٌقة، وسٌتم تطبٌق هذا الدوام بعد الحصول على 55 دقٌقة إلى 65 قررنا تقصٌر الحصة من فقد. ظهرا   1:00 صباحاً وحتى 8:15

. موافقة الهٌئة   

سكولوجي 

 و 4 و 2وكما نود إعالمكم بأنه وبسبب طلبات االنتقال المتزاٌدة من برنامج التعلم المدمج إلى برنامج التعلم عن بعد فً الصفوف التالٌة  

وسٌتم تحدٌث الشعب الجدٌدة .  قمنا بزٌادة شعبة لبرنامج التعلم عن بعد وإقفال شعبة من برنامج التعلم المدمج فً كل من هذه الصفوف5

 .على نظام سكولوجً ونظام المدرسة  خالل عطلة نهاٌة األسبوع

  المتوسطة والثانويةالمرحلتان

: ٌسعدنا إعالمكم بأننا قد أعدنا هٌكلة الهٌئة اإلدارٌة لقسمً البنٌن والبنات بحٌث أصبحت كالتالً  

 وأرجو أن تنضموا إلٌنا لتهنئتها متمنٌن لها التوفٌق فً هذا الدور  فً قسم البنٌن  صوان بمنصب عمٌد للطلبةء تَم تعٌٌن السٌدة هنا-

.الجدٌدالقٌادي   

:وتجدون أدناه الهٌكل الكامل للقسمٌن  

 قسم البنين

 
 قسم البنات

 األستاذ خلٌل أبو ضاهر 
khalil@ipsjumeira.com 

 األستاذة نتالي شعار  مدٌر القسم
nathalie@ipsjumeira.com 

 

 مدٌر القسم

 األستاذة دياال مصطفى
dialla@ipsjumeira.com 

 رئٌسة قسم الدمج ومناهج مرحلتً المتوسطة والثانوٌة
 

 األستاذة هناء صوان 
hana@ipsjumeira.com 

 األستاذة هنادي النحاس  عمٌد الطلبة
hanady@ipsjumeira.com 

 عمٌد الطلبة

 األستاذ سعد عبد القادر 
saad@ipsjumeira.com 

 األستاذة لمٌس المبارك مساعد إداري
lamis.mubarak@ipsjumeira.com 

 مساعدة إدارٌة

 األستاذ قصً عزام 
qusai@ipsjumeira.com 

 األستاذة هزار نحلوس مشرف
hazar.n@ipsjumeira.com 

 مراقب

 األستاذ أحمد علً 
ahmed.ali@ipsjumeira.com 

 األستاذة ساره راغب مراقب 
sara.raghib@ipsjumeira.com 

 مراقب
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 :الزي المدرسي

والكنزات  (الهودٌز)تذكٌركم بأن السترات أٌضاً ونود  ، نود تذكٌركم بأن على جمٌع طلبة برنامج الدمج القدوم للمدرسة بالزي المدرسً

نطلب منكم تشجٌع أبنائكم على االلتزام . ولقد أثنى العدٌد من أولٌاء األمور على جودة نوعٌة هذه السترات. متوفرة لدى شركة زاكس 

 .بارتداء الزي المدرسً عند الحضور للمدرسة

بطاقات الطالب التعريفية 

. نأمل أن تكون بطاقات الطالب التعرٌفٌة جاهزة فً بداٌة شهر أكتوبر وعلى الطالب ارتدائها عند القدوم للمدرسة

الصحة والسالمة 

.  فً المنشور المرفق  ٌسعدنا أن نشارككم تفاصٌلها، المعرفة والتنمٌة البشرٌة لحضور ندوة عبر االنترنت هٌئةلقد تلقٌنا دعوة من 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

كونً وٌنر . د

 المدٌر العام

 


