
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

المجلة ا'خبارية
أكتوبر | ٢٠١٩

أهم أحداث 
الشهر 

مدرسة نكست جينيريشن 
تضع ثالثة أهداف 

استراتيجية تتماشى 
مع الرؤية والمهمة 

الجديدتين..

المسابقة الشعرية 
لقسم اللغة العربية 

على مستوى 
المدرسة

مدرسة نكست جينيريشن 
تدعو أولياء اEمور 

لحدث التوعية 
بسرطان الثدي..

تقدم مدرسة نكست 
جينيريشن 

منصة تعلم تغاعلية 
جديدة 

للصف السادس و السابع

مجلس طلبة مدرسة 
نكست جينيريشن: 

يجتمع بقادة طالبنا..

استضافت مدرسة 
نكست جينيريشن 
أسبوع معرض 
الكتاب السنوي..

مدرسة نكست جينيريشن 
تشجع الغذاء الصحي 

في يوم 
الغذاء العالمي..

طلبة الروضة الثانية 
يصنعون البراكين..



                               مدرسة نكست جينيريشن تضع ثالثة أهداف 
                             استراتيجية تتماشى مع الرؤية والمهمة

                               الجديدتين
                                                                      

                                                                         مهمتنا في مدرســة نكســت جينيريشــن تتمثل في تخريج أشــخاص يتمتعون بالحيوية والرحمة 
                                                                         مثقفين ويفخرون بهوياتهم ا'ســالمية ومســتعدين للمســاهمة وا'بداع والمشــاركة والعمل 

                                                                          علــى بنــاء عمــل أفضــل للجميــع.

رؤيتنا تتمثل في قيادة وإلهام التحول في التعليم العالمي الذي تشــكله المثل ا'ســالمية لحل القضايا العالمية بشــكل خالق وتعزيز 
ا'مكانيات لكافة الناس.

ا^هداف االســتراتيجية ٢٢ - ٢٠١٩
هدف ا`نجاز:

تحفيز وإشــراك الطلبة ليصبحوا أناس عالمين مثقفين رحماء وذلك من خالل االســتفادة من الثقافات ذات الصلة والتعلم القائم 
على االســتقصاء المدعوم من ممارســات تقييم غنية ومتسقة وصريحة.

 
هدف الرفاهية:

تهيئة الظروف للتعلم في بيئة محبة قائمة على أصل دعم تطوير إبداع وســعادة وصحة الطلبة.

هدف المساواة:

تطوير قدرات المعلمين لدعم احتياجاتهم التعليمية (الفردية والجماعية) وإنشــاء ممارســات تعكس وتلبي اEهداف المحددة 
مــن كال الهدفين ا'نجاز والرفاهية.

أهداف المدرســة ال تعمل على تحديد كافة ا^عمال التي تحدث في المدرســة. عوضًا عن ذلك، فهي تهدف إلى تحديد 
مجاالت محددة تركز من خاللها على العمل المســتهدف والذي ســيؤدي إلى تغييرات قابلة للقياس في النتائج. 

بالنســبة للســنوات الدراســية ٢٠١٩-٢٢ ، ستكون مجاالت التركيز الثالثة الرئيسية هي: ا`نجاز والرفاهية 
والمساواة.

أهداف خطة تحســين المدرســة ليســت ثابتة وســتتغير/ تتكيف/ تتعدل بناءاً على استمرارية العمل الناشئ، واEهداف المحققة 
و/ أو التعلم الجديد القائم على أســاس العمل الجاري. 

ونظرًا لذلك، فإنه من ا^فضل التفكير في هذه ا^هداف االســتراتيجية على أنها مســودة عمل.
 

 

 



استضافت مدرسة نكست جينيريشن أسبوع 
معرض الكتاب السنوي

حصول رواد ا^عمال 
الصغار على أموال حقيقية 

خالل يوم االفتتاح

"بيكاتشو" يزور طلبة رياض 
اEطفال وزوار معرض الكتاب

قســم المكتبة لدينا و� الحمد اســتضاف بنجاح معرض الكتاب لمدة أســبوع خالل شــهر مكاتب المدارس الدولية وكان 
الطلبة متحمســون جداً لشــراء  الجديد من الكتب. نحن نؤمن في مدرســة نكســت جينيريشــن أن القراءة تجعلك شخصًا أفضل كل 

يوم. وقد كانت "إقرأ" أول كلمة أرســلها ا� ســبحانه وتعالى ل�نســانية. فالقراءة تعمل على توســيع مداركنا وتبني وعينا الذاتي، 
لذلك فإننا نعمل على التأكد من أن طالبنا يتعايشــون مع مقولة "قارئ اليوم هو قائد الغد.." إن شــاء ا~.

لقد قمنا بدعوة الشــخصية الكرتونية "بيكاتشــو" إلى المدرسة 
وأبلغنــا الطلبــة أنه بانتظارهم في معرض الكتاب لتحفيزهم على 

الزيارة. اســتمتع الصغار في مدرســة نكست جينيريشن باللعب معه 
كثيراً وأطفى وجوده المزيد من الســعادة على طلبة رياض اEطفال.

ماشــاء ا~، كان لدينا يوم افتتاح ناجح للغاية لبرنامج رواد اEعمال الصغار. 
شــارك أكثر من مائة طالب وطالبة بتقديم أعمال وخدمات فريدة من نوعها، 

وكان الجو مليئًا با'ثارة وا'بداع والكثير من الوجوه الباســمة، الحمد �! 
كان الطلبة المشــاركين قادرين على تجربة مهام عمل ريادية حقيقية مثل 

وضع خطة عمل، ووضع اســتراتيجية تســويقية، وتصميم إعالنات، واEهم من 
ذلك بيع وكســب أموال حقيقية!



طلبة مدرسة نكست 
جينيريشن يمثلون ١١ دولة 

في حدث 
"أنت مميز" 
ما شــاء ا�  كنا فخورين جداً بســفرائنا الذين مثلوا بلدانهم ل�وقاف

في الهيئة العامة للشــؤون ا'ســالمية واEوقاف. كل واحد منهم 
رفــع علــم بلده عاليًا بكلمات "أنت مميز" مكتوبة بلغتهم الخاصة. 

تلقى جميع المشــاركين هدايا وشهادات من "اEوقاف" 
لمشاركتهم.



طالبات الصف السادس يدعون الهيئة التعليمية 
والطلبة لتجربة الطعام مستوحاة من رواية

قرأت طالبات الصف الســادس رواية للعثور على الطعام الذي تناوله "بد" من بداية إلى نهاية القصة. في البداية، تناول "بد" طعامًا 
مــن مطابــخ خيريــة، و تنــاول طعامًا كان قــد تلقاها من غرباء، أوما كان يجده في صناديق قمامة ا�خرين. مع تقدم القصة، 

أصبح يأكل مع عائلة تُظهر له كيف يكون ســعيًدا. ومع نهاية القصة، أخذ يأكل في مطعم فاخر مع
 أشــخاص كان يبحث عنهم منذ وفاة والدته. كان على الطلبات البحث عن وصفات تقليدية من الفائض العظيم ومن 

ثــم إعــداد الطعام. بعض الوصفات التي قدمها الطالب هي: 
فطيرة البطاطا الحلوة، رغيف اللحم، البطاطس المهروســة، البامية، يخنة الفطر، عصير التفاح. 

لقد كانت تجربة لذيذة للغاية وكان من الممتع رؤية التدريب العملي على التعلم للطالبات المشــاركات.

أقامت مدرسة نكست جينيريشن 
حملة توعية حول ُعسر القراءة 

ومتالزمة إرلن
في شــهر أكتوبر، قام فريق الدمج لدينا بزيادة التوعية حول ُعســر القراءة ومتالزمة إرلن من خالل تقديم منشــورات إعالمية 

لجميــع أوليــاء اEمــور. كمــا تم عرض مقاطع الفيديو ل�طفال من قبل معلميهم وفقًا للمجموعة والمســتوى لكل منهم، وقد تفاعل 
جميع اEطفال وكتبوا على الملصقات التي صممها فريق الدمج والموضوعة في كل طابق من أجل التوعية بُعســر القراءة وا'صابة 

بمتالزمــة إرلــن. وقــد قــام المعلمون بإجراء محادثات صغيرة مــع اEطفال حول كيفية كون كل طفل مميًزا وفريًدا بطريقته الخاصة، وأجرى 
قســم الدمج التابع لنا أيضًا دورة تدريبية للعاملين في أيام التوعية بعســر القراءة ومتالزمة إرلن.



الفريق ا`عالمي لمدرسة  
نكست جينيريشن 

يفتتح باب 
المقابالت للطلبة

شارك معلموا مدرسة نكست 
جينيريشن أفكارهم في 
يوم المعلم العالمي 

وتلقوا بطاقات 
من الطلبة

طالب الروضة الثانية 
يصنعون البراكين

 أعلن قســم ا`عالم لدينا عن فتح باب المقابالت أمام جميع الطلبة الذين يرغبون في أن يصبحوا مقدمي عروض، أو مصوري 
فيديو، أو رواة قصص. ماشــاء ا~ ، أكثر من ٧٠ طالبًا وطالبة اشــتركوا في أدوار مختلفة. ســتبدأ االختبارات في شــهر نوفمبر 

إن شــاء ا�، حيث ســيحصل الطلبة الذين ســيتم اختيارهم على فرصة للتنافس والحصول على مناصب حقيقية مع فريق ا'عالم، 
حيــث ســيتعلمون كيفيــة تقديم البرامج مثل مذيعــي اEخبار الحقيقيين وكيفية إنتاج مقاطع فيديو احترافية.

في اليوم العالمي للمعلم، طلبنا من معلمينا إخبارنا بأشــياء خاصة عن أنفســهم، ولماذا يفعلون ما يفعلونه، واEشــياء 
التي يحبونها أكثر في مدرســة نكســت جينيريشــن. قمنا التقاط بعض ا'جابات المثيرة لالهتمام حقًا. 

إذا كنتم ترغبون في مشــاهدة ما قالوه، يمكنكم البحث عن الفيديو على اليوتيوب: 
"اليوم العالمي للمعلم | مدرســة نكست جينيريشن". 

كما قام العديد من الطلبة أيضًا بصنع بطاقات لمعلميهم في اليوم ذاته مما أطفى ابتســامة على وجوه معلميهم.

صمم طلبة الروضة الثانية ماشــاء ا� براكين 
صــودا الخبز، لربطه بكتاب الخيال اEدبي "فمي 

بــركان" لجوليا كوك. لقد كانت تجربة ممتعة 
واستمتعتوا بها كثيراً.

مدرسة نكست جينيريشن تُطلق حملة نجوم على االنستجرام والفيسبوك
ندعو جميع أولياء ا^مور الذين يرغبون برؤية نجومهم اEطفال في كثير من اEحيان على صفحات وســائل التواصل االجتماعي 

الخاصة بنا ويريدون منهم المشاركة في أشرطة الفيديو. برجاء إرسال أسماء أطفالكم بالكامل وصفوفهم على البريد ا'لكتروني:
 media@ngsdubai.ae   وسنقوم بإضافتهم إلى قائمة نجوم مدرسة نكست جينيريشن. يرجى االنتباه إلى أننا ال نستطيع ضمان 

تغطية جميع اEطفال خالل جميع الفعاليات، ومع ذلك ، سنبذل قصارى جهدنا لتشمل الجميع قدر ا'مكان ، إن شاء ا~.



مدرسة نكست جينيريشن تشجع 
الغذاء الصحي في يوم الغذاء 

العالمي

استمر الطلبة في التعلم خالل إجازتهم في مدرسة نكست 
جينيريشن أثناء معسكر منتصف الفصل الدراسي ا/ول

ما شــاء ا=، اســتمتع طالبنا بوقتهم خالل معســكر منتصف الفصل الدراســي اVول، حيث أتيحت لهم الفرصة للقيام بالعديد 
من اVنشــطة المختلفة مثل الســباحة وكرة القدم وكرة الريشــة والروبوتات والعديد من اVنشطة اVخرى.

 نســعى جاهدين في مدرســة نكســت جينيريشن لتوفير أفضل بيئة تعليمية 
لطالبنا. "الجســم الســليم، العقل الســليم، الطفل السعيد" مقولة في غاية اVهمية.

يتم تشــجيع أولياء اVمور باســتمرار على أن يكونوا قدوة جيدة وأن يدعموا الطلبة في فهم كيفية مســاهمة التغذية المتوازنة 
في صحة الشــخص وســعادته ورفاهيته بشــكل عام. ال يُســمح بتناول الشوكوالتة ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية 

والعلكة تشــجيعًا منا لتناول طعام آمن وصحي. نحن نشــجع الطعام الصحي ويتوقع من ا/طفال إحضار الوجبات الخفيفة 
وحافظــات الطعام المليئة با/غذية الصحية والمفيدة.

 يرجــى تذكــر المواد المحظورة من وزارة التربية والتعليم.

مدرسة نكست جينيريشن 
تدعو اVمهات لحضور 

ورشة عمل حول التوعية 
بسرطان الثدي

تمــت دعــوة أولياء اVمور لالنضمام إلينا يوم الخميس
 ١٧ أكتوبر لحضور ورشــة عمل حول الوعي بســرطان 

الثدي وأهمية الرضاعة الطبيعية مع الســيدة ياسمين 
بالل المعلم، وهي مستشــارة في مجال الرضاعة 

الطبيعية معتمدة من جمعية الرضاعة الطبيعية في المجلس اVعلى لشــؤون اVســرة في الشــارقة.



طلبة الصف الرابع يتعلمون القياسات 
عن طريق إيجاد حلول لمشاكل حقيقية

                                                                                                     ماشــاء اL، تعلم طلبة الصف الرابع تحويل القياســات المختلفة أثناء الرياضيات 
                                                                                                    وذلك من خالل حل مشــكالت حقيقية مما أضاف متعة للتعلم العملي. تم ت

قســيم الطالب إلى ثالث مجموعات وكان لكل مجموعة نص حواري مختلف حيث ُطلب منهم اســتخدام تحويالت القياس لحل 
المشــكالت. كان البعض منهم متســوقي ِبقالة والبعض اjخر عمالء ســريين وطيارين.

المسابقة الشعرية لقسم اللغة العربية على مستوى المدرسة
ما شــاء اL لقد ُدهشــنا لرؤية أداء طالبنا وطالباتنا من الصف اqول حتى الصف الســابع. حيث ُمنحوا جميعهم فرصة المشــاركة، 

تم تأهيل المرشــحين النهائيين فرصة الســتعراض أدائهم  مرة أخرى أمام أولياء اqمور. تم اختيار الفائزين بناًء على المعايير التالية: 
حفظ القصيدة والنطق الصحيح واqداء العام والثقة ولغة الجســد. حصل جميع الطلبة المشــاركين على جوائز ترضية من القســم 

لمشــاركتهم، ومن ثم تم اختيار أفضل طالبين وتم تســليمهم كؤوس .



طلبة الصف الخامس يعيشون تجربة وحدة الغابات 
المطرية مع رحلة إلى الكوكب اEخضر

طلبة الصف اEول يتعلمون الصفات في 
يوم الجوارب غير التقليدية

أخبار من فريق دعم طلبة مدرسة نكست 
جينيريشن 

قام طلبة الصف الخامس برحلة إلى الكوكب اEخضر وذلك كجزء من الوحدة التي يدرســونها حاليًا، حيث كانوا يبحثون في 
الجوانــب المختلفــة للغابــات المطريــة بما في ذلك طبقات الغابــات المطرية، والحيوانات والنباتات التي تعيش هناك با'ضافة إلى تأثيرها 

ا'جمالــي كملــوث بيئــي وكيف تأثر بها البشــر. لقد أتيحت لهم الفرصــة لتجربة موطن أصلي للغابات المطرية بما في ذلك الحيوانات التي 
كانــوا يبحثــون عنهــا. لقــد تعلموا الكثير عن العالقات داخل الغابات المطرية، حيث تمكن الطلبة من رؤية وتلمس هذه الحيوانات بشــكل 

مباشــر! الحمد �، لقد كانت تجربة تعليمية مثيرة بشــكل ال يصدق حيث أن كال الطلبة والمعلمين ســوف تبقى في ذاكرتهم!

يعمل قســم خدمات دعم الطلبة الذي يتكون من فريق ا'رشــاد وفريق الدمج وفريق معلمي ا'نجليزية لغير الناطقين بها وفريق اEنشــطة 
والفعاليات في جميع أنحاء المدرســة خالل النصف اEول من الفصل الدراســي اEول على المســاعدة في دعم طالبنا في الصميم، 

ومســاعدة طالبنا على التعامل مع المواقف الصعبة، ودعم طالبنا لتطوير مهاراتهم في اللغة ا'نجليزية وعمل أنشــطة لطالبنا.
لقد اســتكملوا أيضًا إجراءات مقابالت فريق القيادة الطالبية لدينا والتي تشــمل أيضًا أعضاء مجلس الطلبة. شــارك الطلبة بشــغف بالكثير 

من اEفكار عن طريقة رغبتهم في إشــراكهم باEمور المدرســة، وقيامهم بالدعم في أقســام مختلفة مثل قســم ا'عالم والفعاليات 
والمكتبة وتكنولوجيا المعلومات.

رفاهية طالبنا أمر بالغ في ا^همية، لذا ســنطلق حملة أســبوع الســالمة في شــهر نوفمبر. يرجى متابعة هذه 
الفعاليات والمســاعدة في دعم أسبوع السالمة.

رحلة

اســتمتع طلبة الصف اEول بـ "يوم الجوارب الغير تقليدية" حيث جاؤوا إلى المدرســة يرتدون 
جوارب ممتعة ملونة وعملوا على اســتخدام صفات مختلفة لوصف الجوارب. كانت طريقة 

ممتعــة لتعلــم الصفات الجديدة خالل حصة اللغة ا'نجليزية.



القيادة الطالبية لمدرسة نكست جينيريشن بما في ذلك مجلس الطلبة

رابطة أولياء ا^مور لمدرسة نكست جينيريشن ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

تلقينــا العديــد مــن الطلبات لفريق القيادة الطالبية، بما في ذلك مجلس 
الطلبة.

بعــد عمليــة التقديم، تمت دعوة الطلبة 'جراء المقابالت وإبالغ الطالب 
بأدوارهم في الطابور.

• تمثل القيادة الطالبية الهيئة الطالبية في المناســبات العامة والمجتمعية
• تقوم القيادة الطالبية بتقديم الدعم الحتياجات ورغبات الطالب في مناســبات االجتماعات المختلفة

• تســاعد القيادة الطالبية في تخطيط وتنســيق وإدارة الطابور المدرسي
• تســاعد القيادة الطالبية في أنشــطة جمع التبرعات المدرســية مع مجلس أولياء اEمور

• تمثل القيادة المدرســية المدرســة في المناسبات الرسمية

رابطة أولياء اEمور هي مجموعة من ممثلي أولياء اEمور في مدرســة نكســت جينيريشــن. تم إنشــاؤها للجمع بين أولياء اEمور 
وإدارة المدرســة معــًا علــى منصــة واحــدة حيث يمكنهم العمل عن كثب لبناء بيئة إيجابيــة وصحية مواتية للتعلم وتعمل على تنمية التنافس 

والمسؤولية االجتماعية ل�شخاص.

بيان المهمة:
تنمية مجتمع أولياء اEمور والمهنيين الذين يشــاركون االلتزام بتحقيق مســتقبل واعد، والتفاني في التعليم الفعال وا'يجابي Eطفالنا، 

وعلى اســتعداد لدعم ومســاعدة المدرســة في تحقيق أفضل تجربة تعليمية لطلبة مدرســة نكســت جينيريشن. نتطلع إلى العمل مع 
رابطــة أولياء اEمور على مدار العام.

 

محمد الحيطي

 

ياسمين حزير

 

أسماء كيدوي

 

أسماء كيدوي

 

جويرية كياني 

 

تولين كوشحا

 

تولين كوشحا

 

المدير ومنســق التواصل مع ا�باء

 

المنســقة والممثلة Eولياء أمور رياض اEطفال 

 
المنسقة والممثلة Eولياء أمور  

المرحلة المتوسطة 

 
المنســقة والممثلة Eولياء أمور أمور 

المرحلة ا'بتدائية 

 

لجنة الفعاليات

 

ناشب المدير وأمين الصندوق

 

السكرتيرة

 

لجنة الفعاليات

 

مسؤولة التواصل الثقافي

 

مسؤولة التواصل التعليمي

 

لجنة الفعاليات

 

مسؤولة التواصل مع الطلبة

 

مسؤولة التواصل التعليمي

قابل القادة من طالبنا 

االسم الكامل
 

روال أبو سته

 

نيفين برقاوي

 

ياسمين حزير
 

جويرية كياني

 

عائشة مدهور

 

أسماء كيدوي

االسم الكامل الوظيفةالوظيفة



قبول تحدي دبي للياقة٣٠X٣٠ من ِقبل 
طلبة ان جي اس 

يســرنا أن نعلن لكم أننا بصدد تقديم تطبيق "أمبودو"  لصفوف الســادس والســابع. ســيتيح هذا التطبيق الفرصة Eولياء اEمور و
الطلبة بالتفاعل المباشــر مع المعلمين والمعلمات، كما سيســمح بمشــاركة المواد الصفية مع كافة الطلبة وأولياء أمورهم، 

وســيعطي الطلبة الصالحية بإنشــاء محافظهم ا'لكترونية الخاصة بكل منهم والتي تحتوي كافة ما يتعلمونه.
لقد بدأنا فعليًا با'جراءات وســنقوم بتزويدكم  بمزيد من المعلومات ودليل المســتخدم Eولياء اEمور في القريب العاجل. 

نحن نعتقد أن هذا التطبيق سيشــكل خطوة مفيدة Eولياء اEمور بجعلهم على اطالع ومتابعة مســتمرة لرحلة تعلم أطفالهم 
با'ضافة إلى زيادة مســؤولية الطلبة في هذا العصر االلكتروني.

لقد قبل طالبنا رســميًا تحدي اللياقة البدنية في دبي ٣٠x٣٠  ونتطلع إلى التحديات المثيرة في 
شــهر نوفمبر ان شاء ا�.  انتظرونا!

يوم القبعة العجيبة ٢٠١٩!

تقدم مدرسة نكست جنيريشن 
منصة تعلم تفاعلية جديدة

للصف السادس و السابع 



فعاليات الشهر القادم

أهالً و سهالًنوفمبر

٣  نوفمبر
يوم العلم

٤ - ٣٠  نوفمبر

٣ - ٥  نوفمبر

حملة التوعية بالسالمة و الحد من التنمر

المسح الشامل لجودة حياة طلبة 
الصفيين السادس والسابع في دبي

١٤ نوفمبر
اجتماع أولياء اEمور والمعلمين والطلبة 

من الصف الرابع – الصف السابع

١٣  نوفمبر
•اللقاء الصباحي

•اجتماع أولياء اEمور والمعلمين والطلبة 
من الروضة - الصف الثالث

١٦ نوفمبر
انتهاء تحدي دبي للياقة ٣٠/٣٠

٧ نوفمبر
مسابقة الخط العربي (الصف ١-٧)

٢١ نوفمبر
المنشد الصغير لقسم التربية ا'سالمية

٢١ نوفمبر
المنشد الصغير لقسم التربية ا'سالمية

٢٨ نوفمبر
احتفاالت اليوم الوطني لدولة ا'مارات 

العربية المتحدة

٣٠  نوفمبر
يوم الشهيد


