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Events for September 

 

Monday 18th September 

- Thursday 21st 

September :  Cambridge 

Baseline Tests (English, 

Maths, Science.  Years 7, 

8 and 9) 

Monday 25th 

September:  Year 12 

Parents Evening with Ms. 

Kamilah. 

Wednesday 27th 

September: Curriculum 

Evening. 

Thursday 28th 

September: ESLRS day - 

Independent Learner 

Welcome to the new school year 

I would like to welcome new and returning students to the 

Secondary division.  I hope that everyone had an enjoyable, 

relaxing holiday and are ready for the challenges ahead. 

 

Developments in Secondary 
 

Over the summer holiday there have been many changes in 

Blocks A, B and C.  Block B will now be the main entrance 

to the secondary school where reception and the Secondary 

Principal will be stationed.  We have created three new 

learning spaces - one of which is a space where we can 

hold assemblies, exhibitions, Model United Nations (MUN) , 

PE, staff meetings and training - and two new staff 

collaborative spaces.  There are updated sports facilities for 

football and basketball and more shaded areas have been 

created. New flooring has been laid on the ground floor in 

both block A and block B.  Bathrooms throughout the 

Secondary buildings have also been upgraded.  All this will 

improve life for our students by making our buildings more 

attractive and welcoming. 

 

We are consolidating all departments into their own areas.  

For instance, Science laboratories will now all be together 

on the ground floor in block A.  As a result we can now have 

students from Years 7 to 9 experience practical work.  All 

changes have been made with the students in mind in our 

endeavour to improve student achievement. 

Message from the Principal 
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Communication 

 

Please sign up for the 

parent portal if you have 

not already done so. 

 

In order to improve 

communication between 

school and home, I would 

like you to complete the 

following survey. 

 

Survey link: 

https://goo.gl/forms/wPxA

9w87z5XZ5KY53 

 

 

Roles of Administrators 

In order to better support both students and teachers many 

administrative team responsibilities have been re-organized: 

 

Mr. Thomas is now Assistant Principal Pastoral for years 7 

through 11.  He will focus on student life and welfare.  

Mr. Matthew is now Assistant Principal Academic.  He will 

focus on curriculum and assessment. 

Ms. Kamilah continues as Counselor for Years 10, 11 and 

12.  She will be Head of Year 12 (Pastoral and Academic) 

and is leading the Counselor department. 

 

I wish them every success in their new roles. 

 

Ms. Tori will continue to be Counselor for Years 7, 8 and 9 

and Ms. Amel will continue as Student Support Coordinator.  
 

Mr. Benjamin Jones (Ben), 

ICT 

From: Northampton UK 

Hobbies: keeping active, 

Scuba Diving,Wakeboarding , 

Music producer 

Interesting Fact: I once 

worked in a store and asked 

Allan Lamb (cricket player) to 

clarify his name on his credit 

card (which he wasn’t 

amused with) 

New Staff 

Mr. Calvin Burr, Humanities 

From: USA 

Hobbies: Golf, Music, 

Reading, Camping, Fishing 

and Outdoor Activities 

Interesting Fact: Love to 

laugh and make others laugh. 

 

Ms. Claudine Eid, Math 

From: Lebanon 

Hobbies: Cooking and 

Gymnastics 

Interesting Fact: Been living 

in Qatar for 18 years 

We welcome the following teachers from all around the 

World to EMS Doha: 
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Ms. DeShawn Nesbitt, 

Humanities 

From: USA 

Hobbies: Travel, reading, 

interior design, the arts, 

jogging, and fine dining 

Interesting Fact: I love DIY 

television shows, blogs, and 

magazines. 

 

Ms. Emine Demir, 

Chemistry 

From: USA b/w of Turkey 

Hobbies: Cooking, Garden, 

Solving Math Problems 

Interesting Fact: Left medical 

school to pursue teaching 

 

Ms. Linda Phillip, ICT/Math 

From: India 

Hobbies: Cooking, Listening 

to Music, and Playing with 

Kids 

Interesting: Has lived in Qatar 

since birth 

 

Ms. Nandia Nel, Biology 

From: South Africa via 

London 

Hobbies: Gardening, 

camping and braaiing 

Interesting Fact:  I have 

completed 9 marathons in 6 

different countries since 2005 

Mr. Pedro Nuno Cabral 

Coelho Ribeiro, PE 

From: Portugal 

Hobbies: Sports and exercise 

(run, gym, cycling, futsal, 

basketball, swimming, 

crossfit...), traveling, 

motorbike riding, watching 

documentaries. 

Interesting Fact: I love food 

and try different styles of food 

whenever I have opportunity.  

I am also learning how to 

cook. 

 

Ms. Reiona Harilal, English 

From: South Africa 

Hobbies: Reading, Working 

Out, Baking 

Interesting Fact: Left law 

school  to pursue a career in 

education 

 

Ms. Sheelagh Roverato , 

English 

From: United Kingdom 

Hobbies: Water Sports, 

Reading, Art History 

Interesting Fact: I do not 

judge a book by its cover 
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 فّعاليات شهر سبتمبر

 

 :  سبتمبر 21الخميس  -سبتمبر 18االثنين 
 

اللغة االنجليزية، )كامبريدج المبدئية اختبارات 

الرياضيات، العلوم للصفوف السابع والثامن 

 )والتاسع

 

 :سبتمبر 25الثنينا

أولياء أمور طالب الصف الثاني عشر اجتماع 

 كاميالمع السيدة 

 

 :سبتمبر 27األربعاء 

 المنهجأولياء األمور لمناقشة اجتماع 

 

 :سبتمبر28الخميس 

 المستقلونالمتعلمون  - ESLRSاليوم  

 نرحب بكم في العام الدراسي الجديد
 

أتمنى أن تكونوا قد قضيتم . أود أن أرحب بالطلبة الجدد والعائدين في المرحلة الثانوية

 .عطلة ممتعة وهادئة ومستعدون للتحديات القادمة

 

 تطورات في المرحلة الثانوية
 

سيكون . العطلة الصيفيةأثناء  Cو Bو  Aتم إجراء العديد من التغييرات في المباني

المدخل الرئيسي للمرحلة الثانوية حيث سيتواجد به مكتب االستقبال ومكتب  Bالمبنى 

سيكون إحداها مساحة  -قمنا بتجهيز ثالثة أماكن جديدة للتعلّم. مدير المرحلة الثانوية

 ،(MUN)مخصصة إلقامة اجتماعات الطالب والمعارض، ولألمم المتحدة النموذجية 

باإلضافة إلى مساحتين  -والتربية البدنية، ولالجتماعات والتدريبات الخاصة بفريق العمل

وكرة السلة قمنا بتجديد المرافق الرياضية لكرة القدم . جديدتين ُخصصت للموظفين

كما قمنا بتركيب أرضيات جديدة للدور األرضي في المباني . وبزيادة المساحات المظللة

A  وB سُتحسن . باإلضافة إلى تجديد جميع دورات المياه داخل مباني المرحلة الثانوية

كل هذه التغييرات من حياة طالبنا داخل المدرسة وذلك من خالل تطوير المباني لتكون 

 .  أكثر جاذبية وترحيبا  

 

 

على سبيل المثال، ستكون جميع . قمنا بدمج جميع األقسام في أماكن مخصصة لها

سيمكن طالب الصف السابع مما   Aمختبرات العلوم موجودة بالدور األرضي في المبنى

تم عمل جميع التغييرات واضعين في . إلى الصف التاسع من إجراء التجارب العملية

 .    االعتبار مصلحة الطالب وسعيا  منا لرفع تحصيله الدراسي

 

 

 رسالة مدير المرحلة الثانوية



 

 التواصل
 

ُيرجى التسجيل في صفحة أولياء 

األمور في حال لم تقوموا بالتسجيل 

 .بها مسبقا  

 

ُيرجى من حضرتكم استكمال 

االستبيان التالي من أجل تحسين 

 .التواصل بين المدرسة والمنزل

 :  رابط االستبيان

 

://goo.gl/forms/OzaThttps

33D7pieWxQQbd 

 

 

 اإلدارييندور 
 

تم إعادة ترتيب مسؤوليات الفريق اإلداري وذلك لدعم كال  من الطالب والُمعلَمين 

 :  بشكل أفضل
 

سيكون السيد توماس المدير المساعد للشؤون السلوكية للطالب من الصف السابع إلى 

.   وسيقوم بالتركيز على حياة الطالب وشؤونهم االجتماعية. الصف الحادي عشر  

 سيكون السيد ماثيو المدير المساعد للشؤون األكاديمية، وسيقوم بالتركيز على المنهج 

.والتقييم  
 

ستستمر السيدة كاميال كاستشارية اجتماعية للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني 

)  من الناحية السلوكية واألكاديمية)وستكون رئيسة طالب الصف الثاني عشر . عشر

. وستتولى قيادة قسم االستشاريين  

  

.أتمنى لهم كل النجاح في مهامهم الجديدة  

  

ستستمر السيدة توري كاستشارية اجتماعية للصفوف السابع والثامن والتاسع، والسيدة 

 أمل كمنسقة شؤون الطالب

، مادة (بن)السيد بنجامين جونز 

 واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات 
 

 المتحدة، المملكة نورثامبتون :من
 

رياضة الغوص، التزلج، اإلنتاج  :الهوايات

 الموسيقي
 

عملت في متجر  :حقيقة مثيرة لالهتمام

 كريكيت العب) المب آالنوطلبت من 

المطبوع على  إسمهتوضيح ) مشهور

 )ولم ينل ذلك إعجابه)بطاقته االئتمانية 

 الموظفون الُجدد

مادة الدراسات برر،  كالفينالسيد 

 االجتماعية
 

 األمريكيةالواليات المتحدة  :من
 

الغولف، الموسيقى، القراءة،  :الهوايات

 خارجيةالتخييم، الصيد، ونشاطات  
 

أحب الضحك : حقيقة مثيرة لالهتمام

 وإضحاك اآلخرين  

  

 عيد، مادة الرياضيات كلودينالسيدة 

 لبنان :من
 

 البدنيةالطبخ والرياضات  :الهوايات
 

أعيش في قطر منذ  :حقيقة مثيرة لالهتمام

 عام 18

نرحب بالُمعلِمين التاليين من جميع أنحاء العالم في المدرسة االنجليزية الحديثة 

:بالدوحة  
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الدراسات ، مادة نيسبيت ديشونالسيدة 

 االجتماعية
 

 األمريكيةالواليات المتحدة  :من
 

السفر، القراءة، تصميم الديكور،  :الهوايات

 الراقيالفنون، الركض، والعشاء 
 

أحب مشاهدة برامج : حقيقة مثيرة لالهتمام

DIY التلفزيونية، المدونات، والمجالت 

 

 الكيمياءمادة ، ديمير إيماينالسيدة 

 

 تركيا/ الواليات المتحدة األمريكية  :من
 

الطبخ، أعمال الحديقة، حل  :الهوايات

 الحسابيةالمسائل 
 

تركت دراسة الطب : حقيقة مثيرة لالهتمام

 لمزاولة مهنة التدريس

 

تكنولوجيا  ةمادالسيدة ليندا فيليب، 

مادة و/ المعلومات واالتصاالت 

 الرياضيات
 

 الهند :من
 

الطبخ، االستماع إلى الموسيقى،  :الهوايات

 األطفالاللعب مع 
 

أعيش في قطر منذ : حقيقة مثيرة لالهتمام

 والدتي

 

 األحياءعلم مادة نل،   ناندياالسيدة 
 

 لندن/ جنوب أفريقيا  :من
 

 التخييمأعمال الحديقة،  :الهوايات
 

أكملت تسع سباقات  :حقيقة مثيرة لالهتمام

ماراثون في ست دول مختلفة منذ عام 

2005 

،  ريبيرو كوليونونو كابرال  بيدروالسيد 

 البدنيةمادة التربية 
 

 البرتغال :من
 

الرياضة وممارسة التمرينات  :الهوايات

الركض، الجيم، ركوب )الرياضية 

الدراجات، كرة القدم، كرة السلة، السباحة، 

، السفر، ركوب ...)الكروسفيترياضة 

 الوثائقيةالدراجات النارية، مشاهدة األفالم 
 

أحب الطعام وتجربة  :حقيقة مثيرة لالهتمام

أنواع طعام مختلفة عندما تتاح لي 

للطهيكما أتعلم طرق . الفرصة  

 

 اإلنجليزية، اللغة هاريالل ريوناالسيدة 
 

 أفريقياجنوب  :من
 

القراءة، ممارسة التمرينات  :الهوايات

 الرياضية، الخبز 
 

تركت دراسة : حقيقة مثيرة لالهتمام

 القانون لمزاولة مهنة التعليم 

 

 اإلنجليزية، اللغة روفيراتوالسيدة شيال 
 

 المملكة المتحدة  :من
 

الرياضات المائية، القراءة، : الهوايات

 التاريخفنون 
 

ال أقوم بالحكم على : حقيقة مثيرة لالهتمام

 كتاب عبر غالفه
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