السنة الثالثة -العدد األول –0252/20/51

النشرة الفصلية للمدرسة
مرحبا بكم
أعزائنا أولياء األمور ،والتالميذ وأسرة المدرسة..
أهال وسهالً بكم في العدد الرابع من النشرة
الشهرية للمدرسة الليبية في هل ،والتي ستصبح ابتداءا
من هذا العدد نشرة فصلية تصدر في نهاية كل فصل
دراسي بعون هللا.
إن مدرستنا الفتية في عامها الثالث تتطلع قدما ً
للتطور واإلرتقاء بمستوى أبنائها التالميذ في مختلف
مهارات اللغة العربية والتربية اإلسالمية مع عدم إغفال
المعرفة التاريخية وترسيخ مفاهيم الوطنية التي تجذر
فيهم اإلنتماء لليبيا الوطن ولكل أوطان زمالئهم من
التالميذ العرب من كافة انحاء الوطن العربي الكبير
والعالم اإلسالمي الفسيح.
في هذا العدد سنستعرض معكم األخبار والنشاطات التي
قامت بها المدرسة خالل الفصل األول من هذا العام
الدراسي  3172 /3172م.

...أخبار ونشاطات المدرسة
 3172/71/10افتتاح فصلي تعليم اللغة العربية لغير
الناطقين بها والصف التمهيدي.

أخبار ونشاطات المدرسة
 : 3172/9/71شاركت إدارة المدرسة في اإلجتماع
األول لمديري المدارس الليبية في المملكة المتحدة
وآيرلندا ،والذي عقد بمقر السفارة الليبية في لندن .وهو
اجتماع تحضيري للعام الدراسي الجديد.
 :3172/19/37اإلجتماع األول بين إدارة المدرسة
وأسرة التتدريس ،وتم فيه الترحيب باالعضاء الجدد
ألسرة التدريس وتوديع كل من د .أسحاق األرباح
واألستاذة كميلة أبوجعفر إلنتهاء فترة إقامتهما بالمملكة
المتحدة وعودتهما إلى ليبيا .كما استعرض اإلجتماع
رؤية قسم المدارس للعام الجديد وضرورة االستفادة
القصوى من امكانيات المدرسة التقنية في إعداد وإلقاء
الدروس بطرق مشوقة ،إضافة لمناقشة معوقات العملية
التعليمية وسبل التغلب عليها.
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 3172/71/79أقامت المدرسة بالتعاون مع العائالت
الليبية والعربية حفالً بمناسبة عيد األضحى المبارك ،تخلله
ألعاب ومأدبة عشاء وعدد من األنشطة األخرى.

 3172/77/72عقدت أسرة المدرسة اجتماعها الثاني
للفصل الدراسي األول واشتمل على اإلستعداد لإلمتحانات
النصفية وامتحانات نهاية الفصل األول ،والطريقة المتبعة
لتوزيع الدرجات لكل المراحل ،ومدى التقدم في استعمال
وسائل التعليم الحديثة.
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...أخبار ونشاطات المدرسة
 3172/77/21عقدت المدرسة االجتماع األول مع أولياء
األمور وشمل جدول األعمال تقديما ً تفصيليا ً عن المدرسة
في عامها الثالث ،وأهمية التواصل مع أولياء األمور،
إضافة إلى عرض لبعض المشاكل التي تواجه المعلم داخل
الفصل وطرق التغلب عليها.
 3172/77/21نظمت المدرسة في إطار متابعة نتائج
االجتماعات مع أسرة التدريس دورة تدريبية في مجال
استخدام برنامج إعداد العروض  ،PowerPointوقد
قامت األستاذة خلود القانوني باإلعداد والتنفيذ لهذه الدورة
بشكل تطوعي ،فلها منا جزيل الشكر.
 3172/73/11قام الدكتور سعد المغربي مساعد رئيس
قسم المدارس بزيارة تفقدية إلى المدرسة الليبية في هل،
لإلطالع على سير العمل بها ،وكان للتقرير الذي أعده
األثر الطيب لدى أسرة المدرسة من حيث اإلنطباع
اإليجابي الذي وجده بالمدرسة ،وقد رشحت مدرستنا كأحد
أفضل المدارس الليبية في بريطانيا.
 3172/73/32تم في كافة فصول المدرسة تخصيص
وقت للحديث عن أهمية الذكرى  23إلستقالل ليبيا ،في
 32ديسمبر 7907والتضحيات التي قدمها األجداد من
أجل إنشاء دولة اإلستقالل.

 8152/15/52،81قام تالميذ المدرسة بإجراء امتحانات
الفترة األولى (من األول إلى الثالث) وامتحانات نهاية
الفصل الدراسي األول (من الرابع إلى التاسع).
مشروع انشاء مكتبة عربية
 :3172/17/72شارك السيد نائب مدير المدرسة في
اجتماع مشترك مع المدرسة البولندية والمدرسة البريطانية
المضيفة بشأن مشروع انشاء مكتبة متعددة اللغات
بالمدرسة ،حيث وافق المجلس البلدي لمدينة هل على
مشروع المكتبة وخصص جزء من الميزانية ( 321باوند)
لشراء كتب وقصص عربية للجانب العربي في المكتبة.
كما تبرع السادة أولياء األمور مشكورين بمبلغ  311باوند
لدعم شراء الكتب العربية.

Email: hull.ly.school@gmail.com

مساعد مدير قسم المدراس والسيدة المديرة أثناء زيارته للمدرسة

تـــــواريـــــخ مهمـــــــة

o
 oبداية الدراسة 1922/90/12
 oعيد األضحى المبارك 1922/29/21
 oيوم إعالن تحرير ليبيا 1922/29/12
 oيوم االستقالل الوطني 1922/21/11
 oامتحانات نهاية الفصل الدراسي األول 1921/92/22،11
 oبداية الفصل الدراسي الثاني 1921/91/92
 oالذكرى الثالثة للثورة الليبية 1921/91/ 21
 oامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1921/91/11،21
 oنهاية العام الدراسي 1921/90/92
بداية التسجيل في العام الجديد 1922/90/12-12

جديد أسرة المدرسة
التحق بأسرة المدرسة األساتذة
 أ .محسن الحصادي ..مشرف عام المدرسة أ .عادل نظاري  ..أستاذ فصل اللغة العربية لغيرالناطقين بها.
 أ .هبة الطعاني  ..أستاذة الصف التمهيدي. أ .منى محمد موسى ..أستاذة التربية اإلسالمية للصفالثامن والتاسع.
 أفنان غنايم ..أستاذة اللغة العربية للصف الرابعوالسادس.
 أسماء العابد ..أستاذة الرياضيات أ .أنور فنان  ..أستاذ مساعد.نرحب بهم جميعا ونتمنى لهم كل التوفيق
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الموقع األلكتروني للمدرسة
انطلق الموقع اإللكتروني للمدرسة خالل األسابيع األولى لبدء
العمل بالمدرسة خالل شهر ديسمبر  ،8155وواكب الموقع
كافة النشاطات التي جرت في المدرسة وهو أحد أعمدة
التواصل بين المدرسة والبيت ،لكن صدى هذا الموقع فاق
اآلفاق حيث بلغ مجموع الزيارات للموقع منذ انشائه وحتى
منتصف شهر فبراير  8152ما مجموعه  8552زيارة من
مدينة هل ومعظم مدن ومقاطعات بريطانيا إضافة لعدد البأس
به من متتبعي الموقع من ليبيا والواليات المتحدة وآيرلندا
وعدد من الدول العربية وغير العربية وفق الجداول ادناه.
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تكريم المجتهدين دف ٌع لآلخرين للتحسن واإلبداع
تقوم المدرسة كل أسبوع بتكريم ثلة من المتفوقين وإهداءهم بعض
الهدايا التشجيعية لحثهم على مزيد من اإلجتهاد ،وقد خصص
بموقع المدرسة اإللكتروني صفحة خاصة لصور ألل ك التالميذ
يحملون شهادات التقدير والهدايا يمكن الوصول اليها عبر
الوصلة التالية.

مسابقة أرسم وطني
نظمت المدرسة مسابقة في الرسم للصفوف
من الرابع إلى التاسع ،بعنوان (أرسم وطني)،
وقد شارك في المسابقة أكثر من  19تلميذ
وتلميذة ،وجرى خالل يوم األول من فبراير
بعيد اإلجتماع مع أولياء األمور حفل تكريم
للفائزين بالمسابقة وتقديم الهدايا التقديرية لهم
إضافة إلى تقديم بعض المرطبات
والمشروبات في حضور بعض أولياء
األمور .وهذه بعض الرسومات المشاركة.
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