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TERM 2  

WELCOME – بك أهال  
 
 
"We, in the UAE, have no such word as 
''Impossible''; it does not exist in our 
lexicon. Such a word is used by the lazy 
and the weak who fear challenges and 
progress. When one doubts his potential 
and capabilities as well as his 
confidence, he will not succeed, thus 
failing to achieve his goal. I require you, 
youth, to insist on number one.” 
 

 مثل الدين ليس, المتحدة العربية االمارات دولة في,نحن"
 في موجودة غير إنها": مستحيلة" وهي الكلمة هذه

 .قاموسنا
, االوالكس الضعفاء قبل من الكلمة هذه مثل استخدام يتم

 احد يشك عندما. والتقدم التحديات من يخشون الذين
 يفقد سوف فانه, بنفسه ثقته وكذلك وامكاناته بقدراته

 الفشل يوبالتال, والتميز النجاح الى ترشد التي البوصلة
هدفه تحقيق في . 

"والمثابرة والكفاح اإلصرار  الشباب منكم اطلب . 

 

 



"Opportunities Don't Happen. You Create Them "Chris Grosser 

Emsat exams are getting closer 

 Emsat…  your Gateway  to university 

 Start getting ready 

 

جروسر كريس.  بيديك اصنعها...... الفرصه تنتظر ال  
األبواب على امسات أختبارات  

الجامعية الدراسة الى بوابتك امسات  
وأعد استعد  

 
 
 
 
We believe that by providing an environment in 
which pupils feel cared for and valued, they will 
increase in confidence and gain independence. One of 
our main aims is to ensure respect for all throughout 
the school, so that everyone feels valued and cared 
for. There is a climate of forgiveness here and 
tolerance is promoted. Everyone is entitled to be 
confident and independent in his learning. Our aim is 
to promote confidence, high aspiration, high academic 
achievement and initiative. We aim to raise student’s 
aspirations, develop independent learners and 
thinkers. We want to inspire and challenge pupils to 
enjoy education and achieve their unique and full 
potential.   
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 المناسبة للطالب  بيئة الأن  توفير 
 

 وتعزيز   بالرعاية والتقديرهم يشعر
 من واحد. قه بالنفسثاالستقاللية  وال

 مفهوم تعزيز هو الرئيسية أهدافنا  اهم
 الثقة تعزيزوذلك ب  للجميع االحترام

 واألنجازات الطموحات مستوى ورفع
 نفوس في المبادرة روح وغرس
 مستوى  رفع إلى نهدف  . الطالب
  متعلمين وخلق الطالب, تطلعات

  الى نسعى كما. مستقلين ومفكرين
 الطالب  خلق روح التحدي لدىو إلهام
 ويستغلوا  التعلم بعملية يستمتعوا حتى

 . الكامنة طاقاتهم
 
 
 

 



OUR SCHOOL – مدرستنا 

  

 
Humaid Bin Abdulaziz School is a government school 
teaching Grades 10, 11 and 12. We operate with high 
standards of behaviour, discipline and attainment. The 
school is an all-boys school, which offers a range of 
subjects. Students study a range of subjects including  
Science, Maths,, Arabic, Islamic Studies, English, 
Business studies and CDI (Creative Innovation & 
Design).  
 

مدرسة بن عبد العزيز هي مدرسة  
العاشر الى الثاني حكومية من الصف 

عالية من معايير  وفق عملت. عشر
السلوك واالنضباط والتحصيل. 

تقدم  للبنين المدرسة هي مدرسة 
  مثل  مجموعة واسعة من المواضيع

-اللغة العربية-اللغة اإلنجليزية -العلوم
األعمال ومادة إدارة-الدراسات االسالمية

 . ألبتكاروا ياالبداع التصميم
 

'My School' – ' يمدرست ' 
 
 
I love my school very much I think that it is the best 
school in Ajman. The school provides a lot of learning 
opportunities for students. We have laptops and smart 
boards at our disposal so the students can learn by the 
new program, which is called (smart learning). In 
addition, my school football hall has many amazing 
things. The teachers in my school are fantastic and I 
am confident that they can help me and other students 
to succeed.  
 
Abdullah 
 

 
 

ي أحب مدرستي كثيرا النها األفضل ف
 سة كثير منامارة عجمان . توفر المدر

نا الفرص التعليمية لطالبها . مدرست
ترات مجهزه بالصبورات الذكية والكبيو

يق اللوحية التي تمكن الطالب من تطب
لك برنامج التعلم الذكي . أضافة الى ذ

يوجد في المدرسة صالة رياضيه 
يمارس فيها الطالب العديد من 
 االنشطه. معلمي مدرسة حميد بن عبد

ى يزين قادرين علالعزيز معلمين متم
 مساعدة الطالب على النجاح .  

 
 
 
 
 
 
 
 



EVENTS & ACTIVITIES -  وأنشطة فعاليات  
March 26, 2017 Term 2 ends 
April 2, 2017            Teachers return to work 
April 9, 2017            Term 3 begins for all students 
June 22, 2017 Term 3 ends 
July 6, 2017            Last day for teachers and admin. 

 

  الفصل الثاني  نهاية  2017 مارس  26
 وعودة المعلمين 2017 أبريل 2  

للعمل اإلداريين الموظفين جميع  
 لجميع يبدأ 3 مدة 2017 أبريل 9

 الطالب
نهايات 3 مدة 2017 يونيو 22  
 للمعلمين يوم آخر 2017 يوليو 6

اإلداريين والموظفين  
 

                 EmSAT Masterclass                                             The Flag Day 

                                                                                     
 

E-LEARNING -  اإللكتروني التعلم  

 
 
E-learning is the use of information and computer 
technologies to create learning experiences. There are 
many forms of E-learning such as learning games and 
simulations, learning by performing simulated activities 
that require exploration and lead to discoveries. At  
school, we also provide E-learning, such as accessing 
to internet and online help.  
 

تكنولوجيا  توظيفالتعلم اإللكتروني هو 
 لصقلالكمبيوتر وعلوم  المعلومات 

خبرات التعلم. هناك العديد من أشكال 
 يميةلم اإللكتروني مثل األلعاب التعلالتع

والمحاكاة. التعلم عن طريق القيام 
بأنشطة المحاكاة التي تتطلب 

 مزيد من االستكشاف وتؤدي إلى
في المدرسة  نقدم  نحن االكتشافات. 

تمكين من خالل  التعلم اإللكتروني
الطالب من استخدام وتوظيف االنترنت 

وتقديم   في عملية التعليم والتعلم
 المساعده عبر االنترنت .

CREATIVE DESIGN AND INNOVATION – ارالتصميم الأبداعي والأبتك  



 

 
 

Students  in grades 10 and 11 will learn about the 
design process, what a good design looks like, what a 
design criteria and user requirements are before 
moving into programming, problem solving etc.. 
Students will then apply this knowledge to solving real 
world problems. The projects could be a combination 
of designing, 3D printing then programming. Students’ 
learning will be supported by science, engineering, 
computing, creativity and innovation. Students will 
learn how to be innovative, strong entrepreneurs, 
communicate, build, design, evaluate, think logically 
and solve problems.  

دي طالب الصف العاشر والحا يتعلمس
 ةعملي عشر   المباديء االساسية في 

 دالجي التصميممواصفات  التصميم,
نتقال قبل اال المتبعه تصميمال معاييرو

ب استخدام اسلوو ,الى مرحلة البرمجه 
  في الطالب سيقوم.  حل المشكالت

ه في الصفوف العليا تطبيق هذه المعرف
أسلوب حل المشكالت  في العالم 

أن  المتوقعه يمكن المشاريع  .الواقعي 
 مث ومن طباعه ثالثية األبعاد    تكون

 العلوم خالل من الطالب  البرمجه
 واإلبداع والحوسبة, والهندسة,
 الطالب يتعلم    وسوف .واالبتكار

 مالاألع رجال يكون أن مبتكرة, كيفية
 تقييمو وتصميم وبناء والتواصل, قوية,

        .المشكلة وحل المنطقي والتفكير
                                
 

BUSINESS AND LIFE SKILLS -  والحياة العمل مهارات  

 
Humaid Bin Abdul Aziz School business students are 

now working on projects to exercise their 

entrepreneurial skills. This involves identifying a need 

for a type of business, identifying what type of 

employees and resources are needed in order to run 

the business, creating the company name, logo and 

adverts, calculating the projected costs, amount of 

sales and profit.  

Teaching students the foundations of entrepreneurship 
is the first opportunity for students to learn how to 
manage business ventures in the future in the ever-
growing UAE economy. 

 

 إدارة األعمال يعمل دةفيما يتعلق بما
طالب مدرسة حميد بن عبد العزيز    

على  مجموعة مشاريع لتعزيز 
 مهاراتهم الريادية في عالم أألعمال

               .ومنها
 * تحديد  نوع  األعمال التجارية

* تحديد   نوع الموظفين والموارد 
 الالزمة لتشغيل األعمال التجارية

إنشاء اسم الشركة وشعارها  *
 *واالعالنات

  حساب التكاليف المتوقعة, وكمية *
.المبيعات واألرباح   

 تعليم الطالب أسس ريادة األعمال هي
ية الفرصة األولى للطالب لتعلم كيف
قبل إدارة المشاريع التجارية في المست

          .في اقتصاد اإلمارات المتنامي
              

  



 
 

I would like to thank our Principal, Mr Abdul Raheem Al -Hosani, and all the staff at Humaid 
Bin Abdul Aziz School for their hard work helping our students. 

Mr Viv Quarry English Department Lead Teacher. 
 

لى عملهم حميد بن عبد العزيز ع , وجميع الموظفين فى مدرسة الحوسني  أود أن أشكر مدير المدرسة السيد عبد الرحيم
لمساعدة طالبنا الدؤوب  

Mr. Viv Quarry/ English Department Lead Teacher 
اإلنجليزية اللغة مشرف/  كوورى ڤيڤ  

 

  

KEY DATES -  الرئيسية التواريخ  

 

THANK YOU -  شكرا  

 

Team work 
 

 فريق العمل

1. Mr. Viv Quarry/ English Department 
Lead Teacher 

2. Mr. Hamid  Bana / Creative 

Innovation & Design.  

3. Mr.Taher Ali Jarara/ Teacher of 
English 

 

/ مشرف اللغة اإلنجليزية ڤيڤ كوورى .1  
 

ميم.حامد بانا   / معلم مادة التفكير اإلبداعي والتص2  
 

. طاهر علي جرارعة / معلم لغة إنجليزية3  


