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 2021سبتمبر  16

 

 2022-2021العام الدراسي 

 أعزائي أولياء األمور،

الجميع على العديد من    أنتهز هذه الفرصة إلطالع أود أن  اآلن بعد أن وصلنا إلى نهاية األسبوع الثاني ، 

 الصيف.   فترة األحداث والتطورات التي حدثت خالل

   (: IBنتائج امتحان البكالوريا الدولية ) 

البكالوريا الدولية منذ عام   أعمل في مدارس  حيث  بمنتهى السعادة  البكالوريا الدولية ختبارات تلقيت نتائج ا

 هذه النتائج. سعادتي ب فيها بقدروال أعتقد أنه كانت هناك العديد من المناسبات التي كنت سعيًدا  1991

( ، ذات مرة دبلومة البكالوريا  IBOوصف جورج ووكر ، المدير العام السابق لمنظمة البكالوريا الدولية ) 

وأول مجموعة من االختبارات    1968في عام    بدايتها ليمي الجديد. منذ  الدولية على أنها المعيار الذهبي التع

، واليوم يتم تقديم  بها  ، استمرت في النمو من حيث العدد واالعتراف    1970مدرسة في عام    11في  كانت  

 دولة.  159مدرسة في  5500في  ةالدبلوم

تحتاج    ىفه  -الذهبي لسبب ما    المعيار  انها تعتبر،  هذه الدبلومةومع ذلك ، كما سيخبرك أي شخص درس  

  الجائحة وتضاعف التحديات،  ظلفي من المذهل انه وفي ظل الظروف العادية ولكنه الى جهد مضاعف 

 أنني حقاً في غاية السعادة. ،   ٪98معدل نجاح مذهل بنسبة  2021يحقق خريجى العام الدراسي 

  34 برصيد  المدرسة  تاريخ في  درجاتحقق أيًضا أعلى متوسط   لصفوتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن هذا ا 

ومعلمينا.    من  كل  من  والتصميم   الجاد  العمل  خالل  من  تحقيقه  تم   حقًا  رائع  إنجاز.  نقطة  طالبنا 

 

التي وصلت في منتصف أغسطس ،    IGCSEعلى نفس المنوال ، كانت نتائج    :IGCSEنتائج اختبار  

  5في  C* إلى  Aمن طالبنا درجات  ٪ 80من بين أفضل النتائج التي حققناها على اإلطالق حيث حقق 

 . C* إلى   Aلجميع درجاتنا تقع في النطاق %   80 نسبة مواد أو أكثر ، مع

  خيارات   وأوسع  أفضل  تقديم   في   االستمرار  علينا  يجب   أنهندرك كمدرسة    : IB  و  IGCSE  مواد  تطوير

  بتطوير  قمنا   ،  الماضية   شهًرا   عشر  الثمانية  مدار  على.  IB  و  IGCSE  دورات  في  لطالبنا   الممكنة  المواد
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  تقديمها   تم  قد  ،  التصميم  تكنولوجيا  وهي  ،  موادال   هذه  أولى   أن  أبلغكم  أن  ويسعدني  الجديدةمواد  ال  من  العديد

 . العام هذا  12 و  10 العامين لطالب 

  األفالم   ودراسات  البحرية   الدراسات   مواد   لتقديم  أيًضا   نخطط   ،     2022/2023العام الدراسي    إلى  بالنظر

 . الدولية  البكالوريا  مستوى على
 
الموظفون  الجدد:   في  نهاية   الفترة   الماضية  ،   غادر  العديد   من  موظفينا   لتجارب  جديدة .  للألسف  بسبب   الوباء   

  وسلطنة   المدرسة  عن  جميلة  بذكريات  غادروا نهمأ   آمل  لكنني  ،   لهم  التقليدي  الوداع  تقديم  من  نتمكن  لم  ،
.عمان  

  موظفينا   أن  أعلن  أن يسعدني  ،   تركونا  الذين  ألولئك  وداًعا  أقول أن  المحزن  من  كان  ما   بقدر ،  ذلك  ومع

 . نقدمها  التي  البرامج في  الخبرة من ثروة  معهم وجلبوا  بأمان وصلوا  قد الجدد 

  بعد   واالستالم   الصباح   في   تنزيل ال  مع   ولية األ الخلل    نقاط   بضع  كان هناك   : المدرسي  الحرم  إلى   الوصول

.  جيد  بشكل  يعمالن  أنهما  اآلن  يبدو  كليهما  أن  أعلن  أن  يسعدني  ،(الظهر  بعد  االستالم   أساسي  بشكل)   الظهر

  نزيل بالت  يتعلق   فيما   بالصبر  التحلي   في   االستمرار  السائقين/    أولياء األمور  من  أطلب   أن  أود  ،   ذلك   ومع

 . اإلمكان قدر فعالين األمرين كال  لجعل  جهدنا قصارى نبذل أننا  وتذكر واالستالم

المنطقة    إلى   بالدخول للموظفين فقط  يُسمح ،  الحالية  لإلرشادات   وفقًا   أنه  األمور  أولياء  أذكر  أن   أيًضا  أود

  خالل   من   العمل  في  األمور  وأولياء   الموظفين  بين  االجتماعات  ستستمر  المدرسي.   الحرم   من  التعليمية 

Teams   هذا   حجز   فيجب   ،  لوجه   وجًها  أولياء األمور االجتماع    أحد  طلب   إذا  ،   ذلك   ومع .  اإلمكان  قدر  

 . التطعيم تلقي جرعتي إثبات أولياء األمور من وسيُطلب مسبقًا

لم يأتوا إلى المدرسة    طالبنا  لبعض   بالنسبة  أنه  أدركت  ،  الدراسي   الفصل  بداية  في  : المدرسي  الحرم  تطوير

وتشمل  .  اجريت تغييرات كثيرة لتطوير وتجديد الحرم المدرسي  ،  الوقت  ذلك  خالل.    شهًرا   18  ما يقارب

 هذة التطورات االتي: 

 واالنتهاء من الجديدة.  األصلية الكافتيريا  تجديد  •

 مقصف المدرسة.  من االنتهاء •

  تكنولوجيا   في  متخصص   جناح  إلى  السكن الداخلي القديم  في   ةيوالدراس  االجتماعية  قاعاتال  تحويل •

 . التصميم 

mailto:info@sultansschool.edu.om
http://www.sultansschool.edu.om/


 

 
PO Box 665, PC 121, Seeb,  Sultanate of Oman          

 +968 24536777         info@sultansschool.edu.om        www.sultansschool.edu.om        sultansschool  tss_oman 
عمان  سلطنة  ـ121:   البريدي  الرمز  –  السيب   ـ665:   ب. ص  

 

 وتصنيع  تصميم)  CAD / CAM  استوديو إلى الثانوية  في المرحلة  الفنون  غرف  إحدى  تحويل •

 (. الكمبيوتر واسطة ب

  في   أسهل  الجديد   السطح.  والمباني  الممرات  جميع   من  القديمة   Artex  ألغطية  الكاملة   اإلزالة •   •

 . لطالبنا   أمانًا أكثر أنه ذلك  من واألهم التنظيف 

 ،  وأخيرا

  هذا مؤخراً    أقيمت   األولمبية  األلعاب  أن  يدركون  الجميع  أن  من  متأكد  أنا   : 2020  طوكيو  األولمبية   األلعاب

  هذا .  التلفزيون  أشاهده عبر  كاملين  األسبوعين  أقضي  ما   وعادةً   لدي   المفضلة  األحداث   أحد   هذا.  الصيف

.  السباحة  في  عمان-  العدوي  عيسىالفاضل/    خريجينا  أحد  ل  ث  م    حيث  خصوصية  أكثر  األلعاب   كانت  ،  العام

  ،  القول  عن  وغني.  االفتتاح  حفل  في  عمان  علم  بحمل  أيًضا  عيسىالفاضل/    تكريم   تم  ،   ذلك  على  عالوة

 . 2024  عام  باريس  في  القادمة  األولمبية  األلعاب  في   ينافس   رؤيته   إلى  ونتطلع  بعيسى   جًدا   فخورون  نحن

 

 . بنا  االتصال  في التردد   عدم فيرجى ، بالمدرسة  تتعلق أسئلة  أي  م لديك  كان إذا ،  دائًما الحال هو كما

 

 كانترفورد جلين . د

 مديـــر المدرســـة 
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