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 أعزائي أولياء األمور،

 

خالل هذه  تبقوا آمنني أن حقًا وآمل  ود أن أمتنى للجميع إجازة صيفية هادئة، إىل نهاية العام الدراسي ، أاآلن بعد أن وصلنا 

 األوقات الصعبة.

هى األكثر غرابة ، أن هذه السنة ترددأو ثالثة عقود ، وميكنين القول ، دون خوف  من ما يقرب على النطاق الدوليلقد عملت 

 يف حياتي املهنية. ًان نواح كثرية ، أكثر السنوات حزن، وم ًاوتطلب

بأفضل نتائج البكالوريا حنتفل وقفت على خشبة املسرح أرحب بالطالب و عندماأغسطس  شهر يف ك من أخربنيكان هنالو 

الفصول الدراسية اخلالية من الطالب ، واملمرات الصامتة واجلميع الدولية يف املدرسة على اإلطالق ، إننا سننهيها مع 

لقد تغري العامل ، وال ميكن ألحد التنبؤ مبا سيبدو عليه الوضع الطبيعي اجلديد أو إذا  ه.منخرطون يف التعلم ، مل أكن ألصدق

 كان ما حيدث اآلن هو الوضع الطبيعي اجلديد.

سلطنة عمان ، نواجهها مجيًعا ، أنا متأكد من أنه بالنسبة للجميع يف املدرسة ويف  ومع ذلك ، على الرغم من التحديات اليت

 (.هطيب اهلل ثراجاللة السلطان قابوس بن سعيد ) رحيلذكر هذه السنة األكادميية بتسيتم 

 اجلميع قد ال تلتئم متاًما. وة يف قلوبجاللته ترك فج كما ذكرت يف مشاركيت يف الكتاب السنوي ، ليس لدي شك يف أن فقدان

يف العاشر من يناير فقدت األمة أغلى وأرقى رجاهلا بن طارق يف خطابه األول لألمة ، السلطان هيثم  صاحب اجلاللةوكما قال 

 ، مؤسس الدولة احلديثة والنهضة ، رجل احلكمة والسالم ، الذي كان أيقونة للتسامح واالنسجام.

الشباب هم ثروة األمة وموردها الذي ال ينضب بن طارق قائاًل إن السلطان هيثم  صاحب اجلاللةتابع  يف نفس العنوان ،

 اليت تبنيها. إنهم حاضرها ومستقبلها وعلى رأس أولويات الدولة قطاع التعليم بكل أنواعه ومستوياته.سواعد وال

 نتحمل دائًما مسؤوليتنا يف تعليم قادة الغد على حممل اجلد.و نثقكواحدة من املدارس الرائدة يف البالد ألكثر من أربعة عقود 

 

نتطلع إىل املساعدة يف والرؤية األصلية لصاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد )طيب اهلل ثراه(  أييد وتنفيذسنواصل ت

 .بن طارق السلطان هيثم صاحب اجلاللةالتطوير املستمر لسلطنة عمان بتوجيه وقيادة وحكمة 

هلؤالء املوظفني الذين يغادرون ملغامرة جديدة يف أجزاء أخرى من العامل. آمل أن  ا وشكًر وداًعيف نهاية كل عام دراسي ، نقول 

عمان. على الرغم من أنه ليس لدي شك يف أن كل منهم قد  سلطنة يغادروا مجيًعا بذكريات مجيلة عن وقتهم يف املدرسة ويف

 الدكتور ستيوارت برادلي. - وهو لهأود أن أقدم شكري اخلاص هناك شخص . سة والطالباته اخلاصة على املدرترك بصم



على مدى السنوات الست املاضية ، أصبحت أقدر الدكتور ستيوارت بطرق عديدة ، من عقله الالمع )إنه رجل ذكي جًدا( إىل 

أكثر من جمرد زميل  انه .ى الدبلوماسية اليت يتمتع بهاإىل مستو غريالطبخ ، ومن أخالقيات العمل اليت ال تت ه املذهلة يفمهارات

، لقد أصبحت أقدر الدكتور ستيوارت كصديق وسوف أفتقده كثرًيا. بالنسبة ألولئك الذين ال يعرفون ، ال ينوي الدكتور 

 يف ريف تايالند. ستيوارت أن جيعل احلياة سهلة يف العام املقبل ، ألنه قبل منصب مدير يف مدرسة صغرية ومتطورة

دارين سيبلي يف منصب رئيس املرحلة االبتدائية.  فاضل/وعلى نفس املنوال ، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألرحب رمسيًا بال

ستيوارت / الدكتورمع يف بداية هذا العام الدراسي ، وقد عمل  انضم الينا دارين علم أن الفاضل/على  مكما أنا متأكد من أنك

 ن االنتقال السلس.بشكل وثيق لضما

 طس.أغس شهر إىل بعض أعضاء هيئة التدريس اجلدد الذين سينضمون إلينا يف االشارةاستعداًدا للعام الدراسي املقبل ، أود أيًضا 

كريس حالًيا يف اململكة  الفاضل. يدرس ةكريس حسن هوتون يف املرحلة االبتدائية وسوف تنضم إليه زوجت الفاضلسيدرس 

 .Durhamبتدائية من جامعة اال يف املرحلة تدريسالعلى درجة  حاصلواملتحدة 

لذي جلني( ا الفاضلاالبتدائية الدنيا وسينضم إليها زوجها )يف املرحلة ة إميلي ريتشاردز بتدريس املوسيقى الفاضلستقوم 

إميلي يف فيتنام حالًيا ولديها بكالوريوس يف  الفاضلةالثانوية )انظر أدناه(. تدرس  يف املرحلة سيقوم بتدريس الرياضيات

 .Southamptonمن جامعة  شهادة الدراسات العليا يف التعليم املوسيقى و

يف فيتنام وحاصل على بكالوريوس العلوم  انه يدرسالثانوية. كما يف املرحلة  جلني ريتشاردز الرياضيات  الفاضلسيدرس 

 .Portsmouth)الرياضيات( من جامعة  شهادة الدراسات العليا يف التعليمو  Southamptonمن جامعة 

وهو يقوم بالتدريس حالًيا يف اململكة  اليهيف املدرسة الثانوية. ستنضم عائلته  حياءمجيل روات العلوم واال الفاضلسيدرس 

ن ممجيل على بكالوريوس العلوم  الفاضللديه بعض اخلربة يف العمل يف املنطقة ، حيث عمل سابًقا يف قطر. حصل واملتحدة  

 .Edgehillوعلى شهادة البكالوريوس يف علم األحياء من جامعة  Yorkجامعة 

 Design)شيق    إىل املدرسة إلجراء حبث وتصميم وتنفيذ موضوع جديد و جون بنز الفاضل ايضا سينضم

Technology - DT ) لطالب التصميم والتكنولوجياIGCSE  وIB  بع املزيد من ات. وسن2021ابتداًء من أغسطس

يف الوقت املناسب ، ولكن تقدميها سيزيد تعزيز التزام املدرسة بتزويد الطالب مبجموعة متنوعة من  DTالتفاصيل حول 

)العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والفنون والرياضيات(. يعمل جون حالًيا يف  STEAMوالتزامنا بـ  IBو  IGCSEمواد 

ن م شهادة الدراسات العليا يف التعليمجون درجة البكالوريوس يف العلوم و  الفاضللته. حيمل اململكة املتحدة وستنضم إليه عائ

 .Manchester Metropolitanجامعة 

. هي بالفعل يف عمان ، حيث يعمل زوجها هنا وقد زار لعلياا ةاالبتدائي يف املرحلة ة الرين بودين بتدريس الفنالفاضلستقوم 

ة الرين مديرة الفنون اإلبداعية يف مدرسة يف اإلمارات الفاضلاملدرسة بالفعل يف عدة مناسبات. قبل االنتقال إىل عمان ، كانت 



هادة البكالوريوس وش Edinburgh Napierة الرين على بكالوريوس يف التصميم من جامعة الفاضلالعربية املتحدة. حصلت 

 .Edgehillيف الرتبية من جامعة 

ستقوم الدكتورة لورا ويلسون بتدريس اللغة اإلجنليزية وآدابها. تدرس الدكتورة لورا حالًيا يف اململكة املتحدة ولديها درجة 

يا والدكتوراه من ، جنًبا إىل جنب مع شهادة الدراسات العل Northumbriaالبكالوريوس يف اآلداب واملاجستري من جامعة 

 .Manchesterجامعة 

الثانوية. تدرس الدكتورة ماري حالًيا يف اململكة املتحدة ولديها  يف املرحلة ستتوىل الدكتورة ماري أو جورمان رئاسة كلية العلوم

يف أيرلندا. كما أنها حتمل شهادة  Maynooth)علم األحياء( من جامعة  يف بكالوريوس يف العلوم )علم األحياء( ودكتوراه

PGDE  علم األحياء( من جامعة(Edinburgh. 

وستنضم إليه عائلته. يقوم روب حالًيا بالتدريس يف اململكة  املرحلة االبتدائيةبالتدريس يف  روب جونس الفاضلسيقوم 

من  الدراسات العليا يف التعليموشهادة  Greenwichاملتحدة ولديه بكالوريوس يف اآلداب )مع مرتبة الشرف( من جامعة 

 .Canterbury Christ Church جامعة

 

؟ هل درسي، أعلم أن اجلميع حريص على معرفة كيف سيبدو األكادميي القادم. هل سيعود الطالب إىل احلرم امل قدمًابالنظر 

ى بة عل، فإننا ال نستطيع اإلجاغري واضحسنواصل التعلم اإللكرتوني؟ هل سيكون مزجًيا من كليهما؟ نظًرا ألن الوضع ال يزال 

ستقوم هذه األسئلة يف الوقت احلالي. ومع ذلك ، مبجرد أن نتلقى املزيد من املعلومات والتوجيه من وزارة الرتبية والتعليم 

 بابالغ أولياء األمور.

خنطط للعديد من االحتماالت لضمان استمرار طالبنا يف احلصول على أفضل تعليم ممكن.  إال أنناعلى الرغم من عدم اليقني 

طوال هذا الفصل الدراسي ، كنا نراجع باستمرار توفري التعلم اإللكرتوني اخلاص بنا ، بناًء على مالحظات املعلمني والطالب 

عمان واالعتماد على جتارب املدارس سلطنة مدارس أخرى يف  وأولياء األمور. لقد مت أيًضا مشاركة أفضل املمارسات واألفكار مع

يف مجيع أحناء العامل ، وخاصة يف آسيا. نظًرا لكمية املعلومات اليت متكنا من االعتماد عليها ، فمن الواضح أنه ال يوجد حل 

 مثالي وجيب أن يكون كل برنامج مناسًبا للعمر.

 واملسجلة مسبًقا ، إىل جانب املوارد املناسبة باشرةمزجًيا من الدروس املإلمجاع هو فيما يتعلق بالتعلم اإللكرتوني ، يبدو أن ا

الذي يتمتع فيه الطالب  بشكل أفضل. إذا أردنا مواصلة التعلم اإللكرتوني ، فسنتطلع إىل زيادة مقدار الوقت ذلك يعمل حيث

رب عيتصلوا لعائالت اليت لديها العديد من األطفال املباشر إىل معلميهم. ومع ذلك ، فإننا نقدر أنه بالنسبة لبعض ابالوصول 

عدد األجهزة املطلوبة. يف هذه الظروف ، مشاكل االتصال واإلنرتنت يف نفس الوقت غري ممكن ببساطة بسبب مشاكل مثل 

 سنبذل قصارى جهدنا الستيعاب أي عائلة لديها مثل هذه الصعوبات وتتيح لنا معرفة ذلك.



خالل فصل الصيف  معلى سالمتك والجميع على دعمهم خالل هذه األوقات الصعبة. حافظل بتوجية الشكررساليت  نهيأأود أن 

 بعد العطلة. درسي، وآمل حًقا أن نرحب باجلميع يف احلرم امل

 

 جلني كانرتفورد. د

 مدير املدرسة


