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األحد يوم  ي 
�ف  2022-2023 الجديد  الدراسي  عامها   - هول�ي   - كوردستان  ي 

�ف الدولية  يطانية  ال�ب المدرسة  ت 
ّ
 استهل

يومهم وانهائهم   ، صباًحا   8:15 الساعة  قبل  المدرسة  اىل  الطالب  قدوم  ض  ُيف�ت حيث   .28/8/2022  الموافق 
ات مخت�ب  : منها  الجديدة  الصفوف  بعض  وإضافة  يطانية  ال�ب المدرسة  ترميم  تم  مساًء.   3:15 الساعة  تمام  ي 

�ف  الدراسي 

بدأ  . التعليم  عملية  تعزيز  ي 
�ف المساعدة  أجل  من  بالكامل  المجهزة  المكتبات   - للشطرنج  غرفة   - العلمية   للتجارب 

المدرسية حياتهم  ي 
�ف الذكريات  أفضل  الجميع  ك  ي�ت أن  نأمل  والرسور.  السعادة  تغمرها  بوجوٍه  نهارهم  !الطالب 
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يطانية السيد  بموجب قرار من المدير التنفيذي للمدرسة ال�ب

 .دلشاد حسن طيب

علن وبكل فخر مكافأة كل 
ُ
يطانية الدولية أن ت  توّد المدرسة ال�ب

ف - كابار فرحان عبد هللا، ونبيل العبيدي - بمنحة  من الطالب�ي

امهم وجهودهم العلمية، ف  دراسية وذلك تقديرًا لتفانيهم وال�ت
ي بثماره، لقد حققوا نتائج استثنائية

    وكما ُيقال: العمل الجاد يؤ�ت

Edexcel International GCSE ي امتحانات
�ف

 لعام 2022. حيث أكد السيد دلشاد دعمه الكامل لهم “ح�ت 

ي
  ينهوا تعليمهم” بناًء عىل رغبة من شخصه الكريم �ف

 ضمان أن يتمتع هذان الطالبان المجتهدان بمستقبل
ف أنفسهما باستمرار. هذا ي تعليمهما ، و تحس�ي

 عظيم �ف

! إنجاز رائع ، ونحن فخورون بكم! أحسنتم

ي حياتك
أفضل وأجمل إنجاز �ف

قراءة الكتب

 ليس الهدف من قراءة القصص المتعة فقط،  بل إنها تهدف
ف وطالبهم األمر الذي ف المعلم�ي  اىل خلق عالقة قوية ب�ي

ً
 أيضا

!ُيساعد عىل تعزيز النمو والتنمية

م موظفو ي يومي الثالثاء 20 واألربعاء 21 سبتم�ب ، قدَّ
 �ف

ي المدرسة
ي تدريًبا لموظ�ف

يطا�ف ي ال�ب
 المجلس الثقا�ف

. تعمل ف يطانية ، وذلك حول حماية األطفال والبالغ�ي  ال�ب
ي المدرسة - من

يطانية عىل أن يكون كلُّ فرد �ف  المدرسة ال�ب
ي بيئة آمنة

ف والطلبة - �ف .المدّرس�ي

حماية األطفال والكبار



ي
يطانية الدولية �ف ي يوم الثالثاء 13 سبتم�ب زار المدرسة ال�ب

 �ف
ف بكلٍّ من  كردستان أعضاء من القنصلية األمريكية  ممثل�ي

 السيد: ريفينغ مزوري كب�ي مستشاري التعليم، والسيد دل�ي
ي الشؤون الثقافية , حيث التقوا

ف �ف  حمد كب�ي المتخصص�ي
 بمدير المدرسة، وجرى خالل هذا اللقاء مناقشة أمور تعليم
ف ف الطرف�ي .الطالب، وكذلك برامج التبادل والتعاون العلمي ب�ي

يطانية ي المدرسة ال�ب
ي �ف الجناح الط�ب

Student Council 

يطانية بصحة طالبها وتزويدهم باألفضل.  تهتم المدرسة ال�ب

ي
اكة مع األطباء �ف يطانية بتوقيع �ش  لذلك قامت المدرسة ال�ب

الصحية الرعاية  يوم .(Medical Care Zone )  مركز  ي 
 �ف

والممرضات األطباء  قام  سبتم�ب   15 الموافق   الخميس 
ي المدرسة

ي المركز بالتعريف عن أنفسهم لموظ�ف
ف �ف  والموظف�ي

ي المدرسة لتقديم
يطانية. هؤالء المتخصصون موجودون �ف  ال�ب

يطانية ال�ب المدرسة  تفتخر   . للجميع  الطارئة  الطبية   الرعاية 
.أيًضا باإلعالن عن إضافة عيادة أسنان كخدمة إضافية لطالبنا

ي يوم األربعاء
ي اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا الطالب. �ف

ك الطالب �ف ا راسًخا بأنه يجب أن يش�ت
ً
 تؤمن المدرسة إيمان

ي المرحلة الثانوية والذين تّم انتخابهم من
 الموافق 21 سبتم�ب الت�ت السيد نص�ي يونس مدير المدرسة ، بممثىلي الصفوف �ف

جريت
ُ
ي المدرسة، كما أ

احات ومشاكل �ف  قبل زمالؤهم. حيث وعد السيد نص�ي يونس بمقابلتهم كلما كانت لديهم اق�ت
، حيث أدىل جميع طالب المرحلة الثانوية بأصواتهم لشغل ي يوم الخميس 22 سبتم�ب

ي مطعم المدرسة  �ف
 االنتخابات �ف

ا ، عّرف فيه عن نفسه ، ً ف خطاًبا قص�ي ف الصندوق. أل�ت كل من المرشح�ي  المناصب الثالثة: الرئيس ، والسكرت�ي ، وأم�ي
ة علنت نتائج التصويت بعد ذلك بف�ت

ُ
ي مجلس الطالب. وأ

ة خدمتهم �ف ي تحقيقها خالل ف�ت
ي يرغبون �ف  وعرض األهداف ال�ت

ة ، والفائزون هم ف  :وج�ي
ي عرسش

رئيس المجلس: الطالب أيهم من الصف الثا�ف
السكرت�ي : الطالبة روان من الصف الحادي عرسش
ف الصندوق:  الطالب مارتن من الصف العا�ش أم�ي
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يطانية زيارة القنصلية األمريكية للمدرسة ال�ب
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ي اللغة العربية
مسابقة المفردات �ف

ي يوم الخميس
 أقام األستاذ عصام مدرس اللغة العربية �ف

 للمفردات العربية، حيث تّم تقسيم
ً
 8 سبتم�ب مسابقة

 الطالب إىل أربــع مجموعات تنافسية، وأجابوا عىل أسئلة
:معلمهم. والفائزون هم

عبدالرحمن
ون م�ي
محمد

روان
فهد

وك ، أنتم تستحقون الفوز !م�ب

Ali Albayjawi                    KG2 Faysal Alramahi                       KG2

Ayla Al shiekh                    KG2 Britan Qader                                      Y01

Milan Darbas                                  Y01 Jana Mutlag                                     Y01

Nilay Ali                                  Y01 Jna Shafeeq                       Y01

Ali Ali                                  Y01                   Hussein Al bayati                       Y01

Dilara Helen Kuday                     Y01 Ahmed  Ghazi                                    Y01

Belasan Yasir Mobarak         Y02 Kinda Alshafeai                       Y02

Elan Ibrahim                    Y02 Roza Firouzi Heidaranlou          Y02

Sultan Al-Nassar                    Y02 Talya Kamal                                    Y02

Lyan Al-Zewani                    Y03 Ravyar Baez                                    Y03

Jood Tahani                                 Y03 Zaid Nabil                                    Y03

Mand Kheder                                 Y03 Maya Mazen                                    Y03

Shazad Khalil                                  Y03 Shano Adnan                                    Y04

Sahand Jabbar                                 Y04 Marya Hatem                                    Y04

Mohammed Alshalosh       Y04 Eidel Kouljian                       Y05

Salam Ramadan                    Y05 Bilal Mahmood                       Y05

Paraw Adil                                 Y05 Dawoud Aldawoud                       Y05

Taraneh   Ghaedi                   Y06 Rahel Abdulla                       Y06

Layan Alsays                                Y06 Basel Anwar Abdelfattah          Y06

Talha Khaleel                  Y06 Salem Al-Batati                       Y07

Emran Ahmed                   Y07 Yaran Smail                                    Y07

Ibrahim  Talal                                Y08 Torin Guli                                    Y09

Ali Subhi                                Y09 Maryam Subhi                                    Y09

Abdullah  Rawdhah                  Y09 Karam Kouljian                       Y09

Mariam  Ahmed                   Y09 Ali Majid                                    Y10

Hast Peshang                   Y10 Majeed Salmeem                       Y10

Balen Azad                                Y10 Zaid Alsays                                     Y10

Misk Alkusairy                   Y12 Amenah Majid                       Y12

Maryam Luaibi                   Y11 Omar Al-azawi                       Y12

Melak Ghazi                                Y12 Mohammed Saad Shaikh          Y12

Gaith Jmma                                Y10 San Ismael                                    Y10

HAPPY BIRTHDAY MAY 
STUDENTS!

 تهانينا عىل كونك موظف الشهر.  لقد كان 
ة لدينا  عملك رائًعا واستثنائيا و ذو قيمة كب�ي

 جميًعا.  أداؤك القوي  يضيف إىل نجاح الفريق
.  أحسنت بطريقة تساعدنا عىل تحقيق الكث�ي

موظف الشهر


