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Upcoming Events 

November 

 

 15th November IGCSE 

Geography trip  

 

   15th November Parent 

workshop with 

counsellors: --Lower 

Secondary “Study Skills 

and Organization” 

-Upper Secondary 

“Communicating with your 

Teenager” 

 

 21st November Parent 

Technology Event 

 

 23rd November ESLR 

day: Effective 

Communicator 

 

    12th December Parent-

teacher conferences. 
 

 

Life @Secondary EMS Newsletter 

  

We have just passed the first markers of the year - the mid-term break and 

the mid-term reports.  

  

We have achieved a lot so far this year:  The new organization of the 

Secondary School has started well; the new furniture and learning spaces 

have made the school much more inviting.  We have had two successful 

ESLR days. We had a fantastic celebration of Pink Day on 31st October in 

honour of cancer awareness.  After school activities - both sporting and 

academic have started.  Our MUN delegates had a successful weekend at 

the QNCC and we had a Lego technics team observe a recent competition. 

  

The Parent and Student Handbook has been printed and a hard copy was 

distributed to each family.  Please note that it can also be found on the 

school web page.  We would like to remind you that Page 7 is a tear out 

slip for you to sign and return, if you have not already done so. 

  

Mid-term reports were published on the parent portal on the 26th of 

October.  If you need help accessing the parent portal please contact Ms. 

Maria, the secondary school secretary at maria.gyori@emsdoha.net.  You 

may also arrange a time to come in for face to face support. 

  

Mr. Matt (Academic Assistant Principal) – contact him for all academic and 

curriculum issues for Years 7 – 11 

Mr. Thomas (Pastoral Assistant Principal) – contact him for all behaviour 

and social issues for Years 7 – 11; both have new email addresses: 

Mr. Matt: sac.aprincipal@emsdoha.net t 
Mr. Thomas:spa.aprincipal@emsdoha.net t 
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Please remember that before contacting a member of the Secondary 

Leadership team you  

should contact the teacher concerned.  If things are not resolved, then 

contact the Head of Department or Head of Year and after that contact one 

of the Secondary leadership team. 

 

A reminder that Mr. Andrew the Secondary School Principal email is: 

sec.principal@emsdoha.net  

 

New Staff Introductions 

  

My name is Amel Bashir, I am from Sudan, I am a new Islamic Studies 

teacher with 14 years of experience in Sudan and the Gulf. I like cooking 

and reading.  I have three children, the eldest is studying IGCSE, one is in 

Year 7 and the youngest is in Year 5. 

 

Leaving Staff 

  

Farewell to Ms. Annari and Ms. Chrissy who will be leaving us after the 

mid-term break.  We thank them for their work in the school and wish them 

well for the future. 

  

Arriving Staff 

  

We welcome Ms. Melisha Alberts to teach Art and Ms. Philippa Scott to 

teach PE.   

 

 

 
Years 11 and 12 will be having mock exams from 14th January to the 25th 

January 2018.  Please do not arrange family events/ holidays during that 

time. 

  

The schedule will be published in mid-November and the revision guides 

will be updated by the end of November and will be found on the school 

web site on a new page specifically for the Mock exams. 

  

  

We will be hosting the parent-teacher conferences on 12th of December. 

  

Before the break, both Year 11 and Year 12 will both be participating in a 

school without walls day.  More details to follow soon.   

  

There are plans for Years 7 through 10 to have school without walls 

activities in March.   

Upcoming Events 
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 2017 نوفمبر

 

 

 

 

  

 الحياة في المرحلة الثانوية في المدرسة اإلنجليزية الحديثةاإلخبارية عن النشرة 
  
  

. وتقارير منتصف الفصل الدراسيعطلة من للسنة األكاديمية الحالية ألولى ت المراحل امرلقد   
  

تنظيم هيكلة المرحلة الثانوية إعادة حيث بدأت : وحتى الوقت الحالي السنةبداية منذ  العديد وفمنا بإنجاز

نتائج التعليم ليومين ناجحين أقمنا . أكثر ترحيبا  المدرسة الجديد ومساحات التعلم األثاث وجعل جيد؛ بشكل 

 .  أكتوبر للتوعية بمرض السرطان احتفاال  رائعا   31باليوم الوردي  في  كما احتفلنا. المتوقعة
المتحدة النموذجية بقضاء ألمم اا قام مندوبوو. الرياضية واألكاديمية–بدأت نشاطات ما بعد الدوام المدرسي 

بتقنيات الليجو باإلشراف فريق مختص عطلة نهاية أسبوع ناجحة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وقام 

 .على مسابقة مؤخرا  
  

على االطالع يرجى العلم أن بإمكانكم . تم طباعة كتيب أولياء األمور والطالب وإرسال نسخة لكل أسرة

نود تذكير حضراتكم بأن عليكم توقيع الصفحة السابعة . النسخة االلكترونية على موقع المدرسة االلكتروني

.  إلى المدرسة في حال لم يتم إرسالها بعدوإعادتها من الكتيب   
  

إذا . أكتوبر 26تم نشر تقارير منتصف الفصل الدراسي على بوابة أولياء األمور يوم الخميس الموافق 

رغبتم في المساعدة لمعرفة كيفية الولوج إلى بوابة أولياء األمور، يرجى التواصل مع السيدة ماريا، 

يمكنكم كما .  maria.gyori@emsdoha.net:  البريد اإللكترونيسكرتيرة المرحلة الثانوية، عبر 

 .لوجه ا  مساعدة وجهللتحديد موعد 
  

الشؤون األكاديمية صوص بخ( الثانويةالمساعد األكاديمي لمدير المرحلة )ماثيو السيد مع يرجى التواصل 

الحادي عشرإلى الصف الصف السابع  بطالوالخاصة بمنهج   

 

الشؤون بخصوص  (السلوكيمدير المرحلة الثانوية للجانب مساعد )توماس السيد ويرجى التواصل مع 

التواصل معهما من خالل يمكنكم وعشر؛ الحادي إلى الصف  الصف السابع  بلطالالسلوكية واالجتماعية 

: عنوانهما البريدي الجديدين  
  tsac.aprincipal@emsdoha.net: السيد ماثيو

  tspa.aprincipal@emsdoha.net: السيد توماس
  
 

  القادمة الفعاليات األخبار

 الدوحة - الحديثة نجليزيةاإل المدرسة

 شهر نوفمبر
 

 جغرافيةرحلة  -نوفمبر 15•

 IGCSEال بلطال

 
ورشة عمل  –نوفمبر  15•

ألولياء األمور مع االستشاريين 

 :  االجتماعيين

عنوان الورشة –اإلعدادية مرحلة ال

 .  مهارات التعلم والتنظيم

 

عنوان الورشة  –الثانوية مرحلة ال

 (.ة)ابنتك المراهق/التواصل مع ابنك

 

اجتماع ألولياء  –نوفمبر  21•

 األمور عن التكنولوجيا

 
متواصل اليوم  -نوفمبر  23•

 فَعالال

 
اجتماع أولياء  -ديسمبر 12•

 الُمَعلِمين مع األمور
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2017نوفمبر   

 
 

 القادمةفعاليات ال

 

 

نود تذكير حضراتكم بأن عليكم التواصل مع الُمَعلِم المعني باألمر قبل التواصل مع أحد أفراد الفريق اإلداري 

بعد التعليمي، المستوى ل ؤومسمع رئيس القسم أو التواصل ُيرجى في حالة لم يتم حل األمر، . للمرحلة الثانوية

 .ذلك يمكنكم التواصل مع أحد أعضاء الفريق اإلداري للمرحلة الثانوية
 

 

sec.principal@emsdoha.net  الثانوية  المرحلةنود تذكيركم بأن العنوان البريدي للسيد أندرو مدير كما

:هو  

 

 :التعريف بالموظفين الجدد
  

سنوات بالتدريس  14جديدة لمادة التربية اإلسالمية ولدي خبرة الَعلِمة مالُ أنا و. اسمي أمل بشير، أنا من السودان

يدرس ابني األكبر الشهادة الدولية العامة وأبناء،  ةلدي ثالث. أحب الطبخ والقراءة. في السودان ودول الخليج

 .االبتدائي خر في الصف السابع، واألصغر في الصف الخامساآلللتعليم الثانوي، و
   

 موظفون سيغادرون المدرسة 
   نشكرهم على. بعد عطلة منتصف الفصل الدراسي غادرتاالسيدة أناري والسيدة كريسي اللتان  قمنا بتوديع 

.المستقبلفي المدرسة ونتمنى لهم األفضل في  اتهممجهود  

 

ُجددموظفون   

المدرسة الجديدة  إسكوتفيليبا السيدة ، كما نرحب ب الفنون المدرسة الجديدة لمادة ألبرتس ماليشابالسيدة نرحب 

.البدنيةالتربية  لمادة  

يناير  14 يوم من ابتداء   جريبيةعشر بإجراء االختبارات التالثاني الصف والحادي عشر الصف طالب سيقوم   

. عائلية أثناء فترة االختباراتازات إجأو /ترتيباتأي يرجى عدم إجراء .  2018يناير  25 يوم حتىو  

  
سيتم نشر جدول االختبارات في منتصف شهر نوفمبر وسيتم تحديث المراجعات بنهاية الشهر وإدراجهم على 

.موقع المدرسة االلكتروني على صفحة جديدة خاصة باالختبارات التجريبية  
  

 . ديسمبر 12يوم الُمَعلِمين مع  ولياء األموروسُيعقد اجتماع  أل
  
  

بدء قبل وذلك عشر بالمشاركة في يوم مدرسة بال جدران الثاني الصف والحادي عشر الصف سيقوم طالب 

.بإرسال المزيد من المعلومات قريبا  نقوم وف س. ديسمبرشهر عطلة   
  

إلجراء نشاطات مدرسة بال جدران في شهر العاشر الصف حتى وهناك ترتيبات لطالب الصف السابع 

 .مارس

 

 الدوحة - الحديثة االنجليزية المدرسة
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