
 



 

 

The Independent Internation-

al School (IIS) is non co-  edu-

cational , bilingual school 

aiming to the best interna-

tional standards with inte-

grated educational  solution. 

IIS is located in the suburbs 

of Amman .a quiet and calm 

atmosphere, which provides 

academic environment to 

contribute and raise the skills 

and qualification of students 

from different levels as well 

as inspiring the nature of sci-

ence and educational initia-

tives which requires new ide-

as . 
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Dear Parents and Students , 

Welcome at International Independent Schools, Since its foundation, IIS has grown to be-

come one of  the most respected and influential coeducational international schools. As a 

private school we are committed to serving our students, their families and the wider com-

munity by providing quality education in all relationships, learning and teaching. We en-

deavour to make IIS of  pupils, staff  and parents who support the school’s values and aims. 

The great strength of  the school lies in the spirit of  its humanity. Of  profound importance 

are the relationships and experiences which the school nurtures and develops in order to 

realise fully the potential of  those in our care. 
 

Our students are expected to be pioneers as always. Our graduates have made an out-

standing record of  academic achievement. The Overall Positions achieved by our students 

are testament to the school’s high standard of  teaching, quality academic programs, out-

standing facilities and, above all, the discipline and dedication of  IIS pupils. 

At IIS, we seek to develop the talents of  every individual to achieve personal goals, ena-

bling each student to make a full contribution to their community and know that they are a 

valued member of  society. 

 

On behalf  of  the staff  and students of  IIS, I extend to you a sincere welcome to our school 

as presented through this guide. Our hope is that this guide will convey to you the quality 

and depth of  the enriching educational experience we offer the students at IIS. 

 

Mr. Nabil Hussein, 

Chairman 

      OUR BELOVED B.O.D WORD 
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I am thankful to be here at IIS.I am thankful to be in a place that, even when things aren’t 

perfect, we can carry forward the spirit of  working together to find solutions and act in 

positive ways as role models for our students and children.  

 

We are working very hard to achieve the vision that this school was founded for. At IIS we 

continue not only teaching our children new skills and knowledge but also how to be good 

citizens at school and every place in this universe. Not to forget to say that we are at IIS so 

fortunate to have the support of  all the parents and other friends who truly love this place 

and give it their support always.  

 

Meanwhile I want all our friends to keep in mind that we are at IIS believe that success is 

not an option, it's required. I am proud to say that successes are happening daily in every 

classroom, in every department, at every division, and we are so glad you are a part of  it.  

 

Here at IIS, we are very fortunate to be able to attract such a diverse group of  bright and 

talented students, faculty and staff  members. Along with that, you have provided a strong, 

reliable support system within our parent base. I am always optimistic for saying that to-

gether we will achieve great things. At the end I would like to remind all of  us to always 

pray to Allah by saying"  ." وقل ربي زدني علما 

 

Finally I hope that you and your families will have a delightful vacation and we look for-

ward to seeing you soon. 

Mr. Monther Hussein, 

General manager  

      GENERAL MANAGER WORD 
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SCHOOL PRINCIPAL WORD 
 

Dear colleagues , 

There is a Japanese proverb that says,  " Better than a 

thousand days of diligent study is one day with a great 

teacher."   

By the time your students graduate from high school, they will have 

spent about 10,000 hours at school being Instructed by more than 30 teachers. That's why  

almost everyone has a story about a teacher who has touched his or her life. Just like so many 

politicians, artists, astronauts, entrepreneurs and surgeons, I am who I am today partly because of  

a great teacher. Teachers devote their lives to giving our children the tools to succeed and inspire 

them to do it. It is you who listen to our children, who challenge them, and who encourage them 

to stand up for their values. You will teach our future leaders the importance of  the Constitution, 

show and demonstrate the Scientific Method to the bright young student who will cure cancer! 

The simple truth is that, as a nation, we must invest in a strategy that places appropriate value on 

the contribution that you and your colleagues make to our collective future. Teacher attrition 

rates are far too high, and given that you are the builders of  our future, losing even one good 

teacher is too many.  

Working closely with the teachers at the Partnership for International Independent Schools, I have 

seen firsthand the inspiring effects of  teachers leading their schools in shaping innovative Jordan 

initiatives. We must continue to expand career and leadership opportunities like these, opportuni-

ties that allow you to develop your practice, foster a school culture that encourages collabora-

tion with your colleagues, and empower you with the autonomy to innovate and thrive.  

Moreover, any efforts to brighten our nation's future must be built upon a deep appreciation for 

your incredibly important work. On this Teacher Appreciation Day, I'd like thank you for your 

countless hours, your sweat and tears, and your relentless commitment to our children. And I'd 

also like to thank you in advance for inspiring the next generation of  amazing teachers. 

 

Very truly yours, 

Ziad Jadallah 

Schools' Principal 
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How IIS…             Back to School  

 

من جديد بأجواء مميزة تغمرها السعادة عند  عاد نبض الحياة في المدارس المستقلة الدولية 

وكعادتها كل عام استقبلت المدارس   رؤية كوكبة من الطلبة عائدون  إلى مقاعدهم الدراسية.

المستقلة طالبها المستجدين بالهدايا واأللعاب الترفيهية وسالل الحلويات التي خففت من الضغوط 

النفسية التي يحملها الطالب المستجدون في نفوسهم وما قد يواجهونه من تغير في نمط حياتهم 

اليومية.  وكان على رأس الحاضرين باستقبال الطلبة الجدد مدير المدارس الذي رحب بالطلبة من 

كافة المراحل  تم تعريف الطلبة  على المعلمين وطاقم الموظفين وجميع القائمين على عمل 

المدرسة وتعريفهم بأنظمة المدرسة من حيثيات الدوام اللباس الموحد تقسيم الفروع وتقسيم 

الطالب كما تم توزيع الطالب الجدد على صفوفهم وساهم في ذلك المعلمين ومربين الصفوف و 

المشرفين. فنحن بعون هللا دائماً كما عاهدتمونا مدارس ذات بيئة تعليمية تعلميه آمنة ومنتجة  

 تضمن مستقبل أبنائكم .

. 

 

كان اليوم األول ألطفال الروضة مليء بمزيج من الحماس والقلق والخوف 

سرعان ما تبلور لسعادة غامرة مألت قلوبهم الصغيرة عندما استقبلتهم 

معلماتهم بابتسامة األم المحبة ألطفالها لتمحو بدورها دموعهم وتحولها 

..لضحكات بريئة مدوية    

  

How kindergarten welcomed their childrens!! First day .  
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The first day of school was overwhelmed with emotions 

and excitement. All students were anxious to reconnect 

with their fellow classmates and favourite teachers; not to 

mention their excitement to experience the new challenges 

in their lessons. It is a special day watching our students 

coming back to their beloved school with smiles on their 

faces. The same excitement applies to all IIS teachers who 

are always eager to know their new classes and to make 

each child feel at home in their own classrooms.   



 

 

عقدت مديرية التربية والتعليم لواء ناعور اجتماعها السنوي األول على مسرح المدارس 

المستقلة الدولية  لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية  في المدارس الحكومية والخاصة لدعم 

ه وزارة التربية لدعم ـمسيرة التربية الرياضية على صعيد وزارة التربية والتعليم وما ستقدم

وإنجاح خطة النشاط الرياضي في األردن وفق رؤيــة جاللة الملك عبد هللا الثاني المعظم وقد 

أشار رئيس مجلس إدارة المدارس السيد نبيل حسين عــلى أن المدارس المستقلة الدولية هي 

جزء من منظومـة التربية والتعليم لهذا البلد الطيب ويسعدنا كمدارس تقديم كل الدعم  للحركة 

 الرياضية  المدرسية والوطنية .

 عقد اجتماع لمعلمي ومعلمات الرياضة للمدارس الحكومية والخاصة/ لواء ناعور 

IIS NEWS…        

 

انطالقاً من مبدأ العمل الجماعي واإليمان به كمبدأ من مبادئ الحياة 

العلمية والعملية الناجحة  ومن خالل مشاركة جميع الفئات وخاصة 

أولياء األمور الكرام  ولتقديم الدعم والتواصل الدائم لتطوير المدارس تم 

مجلس أولياء أمور الطلبة وانتخاب رئيساً فعاليات بدء العمل بتنشيط  

لمدرسة مؤسسة تربوية اجتماعية انبثقت عن المجتمع المحلي فاللجنة  

 الذي أوالها الثقة في حمل أمانة تربية األطفال و تنشئتهم للمستقبل .

 وانتخاب رئيساً للجنةالدولية تفعيل مجلس أولياء أمور الطلبة في المستقلة 

احتفلت إذاعة المدارس المستقلة الدولية باليوم العالمي للمعلم وهنئ المدير 

العام السيد منذر حسين ومدير المدارس السيد زياد جاد هللا المعلمين في 

المدرسة كما توجه رئيس مجلس اإلدارة السيد نبيل حسين  برسالة مفتوحة 

وبأن أمانتهم كبيرة وهي لمعلمي ومعلمات المدارس يهنئوهم  بهذه المناسبة 

ليس هناك رسالة أعظم من رسالًة وأشاروا بأن اصطفاء من هللا تعالى لهم 

 العلم والمعرفة ألجيال الوطن . أبوابوبهم تنفتح  التعليم

IIS CHAIRMAN LETTER :- 
Dear colleagues  
As you inspired others ..... you 
added meaning to our life 
too ...  
Thank you for being a great 
inspirer ....  
Always!  

Happy Teachers' Day!  
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IIS NEWS… 

  

 

البرلمان الطالبي وقد  أقامت المدارس المستقلة الدولية انتخابات

.وقام الطلبة مقاعد   10طالبا وطالبة على   26تنافس  

المرشحون بالدعاية االنتخابية حسب برامجهم وشاركوا في مناظرة 

وهنأ مدير المدارس .أمام زمالئهم لترويج برامجهم االنتخابية 

الفائزين مبينا أن الهدف من إنشاء مجلس البرلمان الطالبي في 

المدارس هو تدريب للطلبة على العمل في نظام مؤسسي وتربيتهم 

المنافسة الشريفة والنزيهة والديمقراطية وتحمل المسؤولية  على

 -وكانت نتائج التصويت كاآلتي :

 صوتاً  .  22الطالبة زين البيطار  -صوتاً   60الطالب عبد هللا أغا 

 12ماسه هباهبة  -صوتاً   22عبد هللا سالمة  -صوتاً  22معتصم البواب 

أهيلة البشيتي  -صوتاً   16زينة سعدون  -صوتاً  12نزار صالح  -صوتاً  

 .صوتاً  12ريم السخن  -صوتاً   12صوتاً .يوسف أبو شعر  141

 3102/3210انتخابات مجلس الطلبة البرلماني 

 

شارك  عدد من طلبة أعضاء نادي األولمبياد الخاص في المدارس 

المستقلة الدولية العبي االولمبياد الخاص بالذكرى الثالثة لرحيل 

االولمبياد الخاص السيدة يونيس كينيدي شرايفر التي كانت مؤسسة 

أول من أوجدت فكرة إشراك ذوي االحتياجات الخاصة مع أفراد 

وكانت مستثقلتنا من أولى المدارس المشاركة   المجتمع األمريكي 

والداعمة لالعبي االولمبياد الخاص حيث شارك طلبتنا بالفعاليات التي 

أقامها نادي االولمبياد الخاص األردني لتخليد ذكرى وفاة هذه السيدة 

 ESK DAYوالذي أسموه  

 المدارس المستقلة الدولية تشارك ذوي االحتياجات الخاصة بفعاليات نادي االولمبياد الخاص 
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IIS,,News 

 المدارس تنظم زيارة لجرحى الدرك 

تأكيد وقوف  داارة الومودارس الومو و و و و  من انطالقاً 
دلووى  نووانووا الوو وويووااة الووفووااووموويوو  والووف وون  وو  كووا وو  

نظمت داارة المدارس المو و و و و  الظرو  العصيب  ؛ 
و و وبو  الصو  الدولي  موموةو و  يوال ويود نوبويو  ح ويون 

لجرحوى قوفاا الودرك واألمون   األساس  زيارة  الةالث
 العام الذين أصيبفا    األحداث األخيرة . 

 ز يارة ميداني  دلى مركز الح ين ل  ر ان .
قام الف د المكفن من رئيس مجو وس اااارة  ال ويود 

وق وم   ح ويون وموموةو و  موجو وس أولويوا  األموفرنبيو  
اارااا ال ريفي ومنشد المودارس ودودا مون الوطو وبو  
االلووو ووو وووا  يووواأل وووتووواإ الووومووور وووى ويوووالووو وووعووور  دلووويوووفوووم 

الفدايا والت راا الونونوائويو  الو و  وت ديم   ومجال  فم 
 أاخ ت البفج  وال رور .

 
 

 
مشواركو   و ووبو  الوومودارس يوموفوورنوان الوبو وورا الووةواموون 
احيا  ال راث العري  والتنفن الت ك فري  ل مدارس 

 الةانفي     المم ك  .
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 نظمت دائرة التطوير والتدريب في المدارس المستقلة ندوات لجميع األقسام األكاديمية

 في كافة التخصصات حول بناء االختبارات التحصيلية وكيفية إعدادها بشكل مثالي 

 مما انعكس بشكل ايجابي على اختبارات المعلمين في كافة التخصصات ، وقد أشرف  

 . على هذه الندوات والتدريبات  مدير التطوير والتدريب في المدارس السيد فؤاد جاد هللا

 فعاليات دائرة التطوير والتدريب في المدارس المستقلة      

  

 

 

تجسيد الوعي بأهمية المسألة األمنية وضرورة حرصاً من إدارة المدارس على 

وبالتعاون مع مديرية األمن العام مركز المشاركة فيها باعتبارها واجبا وطنيا  

تحت عنوان مركز تلقي بالغات الطوارئ .  تم عقد محاضرة القيادة والسيطرة 

كرقم عالمي ومتعارف عليه في جميع دول العالم كرقم طوارئ  111الموحد 

ومدى أهمية الضرورة لإلسراع  في التطوير والتحديث لخدمة هذا الوطن تحت 

 ظل صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني المعظم .

911محاضرة حول مركز تلقي بالغات الطوارئ على الرقم     

 

 

نادي الروبوت في المدارس المستقلة الدولية بعقد ورشة تدريبية للمبتدئين قام 

بالتعاون مع المهندس محمد سالمة من مركز اليوبيل للتميز ويهدف نادي 

الروبوت في المدارس إلى تنمية روح االبتكار و التعاون بين الطالب بحيث 

يكون الطالب قادرا على تصميم نماذج مختلفة للروبوت و برمجة الروبوت 

ألداء مهمة معينة و استخدام طرق البحث العلمي في أثناء التطبيقات و يتألف 

طالب و هم عبادة شالش ، كمال الكركي ، طارق عيد ،  1فريق الروبوت من 

إبراهيم الريماوي  بكر الناجي ، أنس محافظة ، ليث الراوي ، دانيال سلمان 

  ريم دحنوس ، محمد عبيد ، سندس طه.المدربين  يوسف عقل .  

 ورشة تدريبية لطالب نادي الروبوت في المستقلة بالتعاون مع مركز اليوبيل للتميز 
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IIS Green Building Workshop 

The Green Building Unit at Bitar Consultants 

Architects, Engineers & Project Managers and as  

part of its Social  Responsibility Initiative for 2012  

held a workshop at the International Independent  

School on November 14,2012 

Entitled: What makes a building GREEN? 
 

The students were introduced to green building strategies  

and concepts that will produce healthy, environmentally 

responsible and resource efficient buildings. These  

buildings are consuming less energy, water, construction  

material; located on sustainable sites and provide healthy  

indoors. The goal is to have happier people, healthier 

planet and better economy. 

 

The workshop was very interactive with hands on  

experiments, games, lots of colours and prizes. The students  

enjoyed their time as well as filled it with useful new information that will hopefully 

help them select a future career that will support the green movement and support a 

sustainable, environmentally responsible living. 

ما بين إدارة المدارس المستقلة الدولية ومكتبة المونتيسيري الحديثة تم افتتاح معرض الكتاب  بالتعاون

  1101100111لغاية  1101100102والوسائل التعليمية الشامل للفترة من 
 

 

 IIS NEWS    … 
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One ton of recycled paper can save:- 

17 tree. 380 gallons of oil. Three cubic yards of landfill 

space.4,000 kilowatts of energy.7,000 gallons of waters. 

 

 
 

نحو بيئة خضراء  يداً بيدضمن األنشطة الال منهجية للمدارس المستقلة الدولية انطلقت المبادرة الوطنية لحملة 

مما له فائدة صحية واقتصادية في مجتمعنا األردن فتم توزيع حاويات في المدرسة لجمع الورق فقط  حتى يتم 

الطلب على  ه وبالتالي خفضالتخلص منه بطريقة بيئية سليمة وهي التدوير وإعادة تصنيعه بدال من حرق

% من 10الخشب واأللياف والسماح للغابات بزيادة قدرتها على استيعاب الكربون في الغالف الجوي مما يقلل 

تلوث وتعتبر هذه العملية اقتصادية من الدرجة األولى حيث تساعد في تقليل الواردات من المواد الخام وتوفير ال

 % من الطاقة  الالزمة لصناعة الورق وتقليل البطالة من خالل توفير فرص عمل للشباب .60

HAND 

 BY HAND  

TO  

 KEEP  

OUR 

ENVIROMENT  

CLEAN &  

GREEN 

 

إيماناً برؤية جاللة الملك عبد هللا الثاني حفظه هللا ، وتكريساً 

الــمشترك بيـــن مؤسسات المجتمع المحلي بدأت  للعمـــل 

المدارس المستقلة وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى حملة 

نحو أردن أخضر وبيئة نظيفة في شارع المدارس المستقلة 

المتفرع من طريق المطار يوم األربعاء الموافق 

1/11/2012.  

 

 

GREAT I.I.S CLEANS UP. 

 International Independent Schools  students` will be 

participating in a  community service supervised by  

   Greater Amman Municipality on  Wednesday Nov 7th. 

   

IIS NEWS.. 

    Recycling paper in IISإعادة تدوير الورق        

 ”نحو أردن اخضر نظيف ”  حملة 
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 SPORTS ACTIVITIES    

 اإلنجازات الرياضية 
 فعاليات بطولة كرة القدم للصفوف الرابع والخامس لألوالد  .  -.1

 بطولة التلي ماتش للبنات من نفس المرحلة .-.2

 لكرة قدم .  11SAT+11 IGدوري نهائي الصفوف العليا  -.2

 توزيع جائزة الملك عبد هللا للياقة البدنية. -.4

    دوري كرة السلة لمنطقة عمان الثالثة /ثانوي ذكورضمن  –.2

 فازت المدارس المستقلة بالمركز األول على أكاديمية القادة    

  ( .12 – 22الدولية بنتيجة  )      

أقيمت مباراة ودية لكرة القدم بين المدارس المستقلة ومدرسة 6.-

 1/2ساندس للمرحلة األساسية العليا وأسفرت بفوز المستقلة 

 بضربات الجزاء. 

بطولة الوزارة للمدارس الحكومية والخاصة أساسي عليا  -.1

وقد انتهت البطولة بفوز المدارس  إناث /  لواء ناعور لكرة السلة

 المستقلة بالمركز األول. 

مباراة ودية بين فريق المدرسة وفريق المعلمين وتم فوز  –.2

 (2-2فريق المدرسة بنتيجة )

مباراة تحدي بين فريق  المعلمين وموظفين الكافتيريا       -.1

 (.2-11والنتيجة  فوز المعلمين )

مباراة ودية خيرية لدعم مرضى السرطان لكرة السلة )ذكور/    -.10

 (Pink Octoberإناث( في المدارس النموذجية العربية )

انتهت بطولة دوري الصفوف  لكرة القدم  للمرحلة الدنيا  -.11

( ذكور 3INA&3INBحيث وصل إلى المبارة النهائية فريقي )

و فريق    2/2بركالت ترجيحية  3INAوإناث  وانتهت بفوز 

3INB  2/1إناث  . 
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  Scout Activities   

تعميقا للحس الوطني والعمل التطوعي شاركت كشافة ومرشدات المستقلة في اليوم العالمي لقطف ثمار الزيتون 

  في مزرعة الروضة وأبدى الطلبة إعجابهم بهذا النشاط التطوعي لما فيه من خدمة للمجتمع المحلي .

المدارس المستقلة الدولية تقيم فعاليات المخيم الكشفي األول 

حتى يوم  0111110210لهذا العام يوم الخميس 

  2211110210الجمعة

طالب وطالبة من صفوف الرابع وحتى السابع      26بمشاركة  

بإشراف االستاذ وائل أبو جراد والمعلمة رشا أبو نوار 

واألستاذ مصطفى أبو شما ؛ اقيمت فعاليات المخيم الكشفي 

في المدارس وتضمن المخيم أنشطة ثرية تضمنت المنافسات 

الرياضية وممارسة المهارات اليومية والمغامرات والتحديات 

مما كان لها دور فعال في تنمية اإلبداع وصقل المهارات 

وتوجيه الطاقات.والهدف من إقامة هذا النشاط الكشفي توجيه 

الطاقات الحيوية للطلبة وجهة بناءة تسهم في تنمية قدراتهم 

العقلية واالجتماعية والروحية والبدنية ورعايتها وتوجيهها 

بما يهيئ لهم فرصا أفضل للنمو البدني والفكري والنفسي 

 واالجتماعي، وتنشئتهم على احترام النظام وأساليبه.
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     Kindergarten       

 Birthday & Kindergarten tripأعياد ميالد ورحالت رياض األطفال        
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قام أطفال روضة أولى )صف الموز ( بأداء تجربة عملية لحاسة التذوق 

بإشراف المعلمة سها سليمان مستمتعين بتذوق بعض أنواع الحلويات بصف 

 الحلوى ليحصل كل طفل على دمية الفم الضاحك .

KG1 kids (bananas class) had an enjoyable experience 

with tasting sense game, had fun by tasting some 

sweet items in candy class and got a funny mouth toy. 

تحرص المدارس المستقلة الدولية على تنشئة أبنائها وبناتها نشأة إسالمية مستوحاة من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف ومن سَنة الحبيب 

ولغرس هذا الدور الديني الهام  في مرحلة محمد صلى هللا عليه وسلم . ونظراً ألن مرحلة رياض األطفال هي المنبت األول للطفل ، 

الطفولة المبكرة، قام قسم الروضة و بالتعاون مع قسم التربية اإلسالمية برئاسة األستاذ حسام منصور بزيارة لمصلى  المدرسة، حيث 

 أن قدم األستاذ خالد عميرة شرحاً عن أهمية و آداب الصالة  ثم قاموا بأداء صالة الظهر جماعًة. و بعد االنتهاء شكر األطفال اإلمام بعد 

 .قام بتوزيع الحلوى عليهم ، وأخيراً وَدعهم على أمل اللقاء بهم في زيارات قادمة بإذن هللا 

روضة المدارس المستقلة نشاطات   

 ألداء صالة الظهر مصلى المدرسيلزيارة أطفال الروضة ل

http://www.bing.com/images/search?q=ESPECIAL+DAY+WORD&view=detail&id=298C26339CDB9B57B8CBDB53B0803BD72EDE7F70&first=31&FORM=IDFRIR
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مطعوم األنفلونزا لطالبها الذي هو الطريقة من إدارة المدارس المستقلة الدولية على صحة أبنائها الطلبة قررت المدارس فتح باب “ حرصا

المثلى للحماية من اإلصابة بمرض األنفلونزا خالل فصل الشتاء، وخاصة لمن هم أكثر عرضة من غيرهم لإلصابة بهذه العدوى، فحقيقة 

مطعوم األنفلونزا أنه عبارة عن حقنة من فيروسات مرض األنفلونزا المقتولة، وتكمن أهمية مثل هذه الحقنة في أنها تحفز جهاز المناعة 

ضد أهم الفيروسات المسببة لمرض األنفلونزا خالل فصل الشتاء مما يساعد  (ANTIBODIES(لدى المريض على تكوين أجسام مضادة 

وبشكل عام يمكن القول بأن مثل هذا المطعوم فّعال في  .من اإلصابة بمرض األنفلونزاالطالب في حماية 

هناك خطوات يمكنك إتباعها لتحمي نفسك من  .الحماية من مرض األنفلونزا خالل فصل الشتاء

األنفلونزا والفيروسات األخرى المحافظة على النظافة تبقى دائماً خط دفاعك الرئيسي من اإلصابة 

 :*باألمراض المعدية. ولكي تحمي نفسك واآلخرين من األنفلونزا اتبع هذه النصائح

تجنب لمس * استخدم منظف كحولي  مطهر ليديك  * اغسل يديك بالصابون والماء جيداً وبشكل متكرر  

ابتعد عن * تجنب  الزحام إذا انتشرت  األنفلونزا في منطقتك   *  العينين أو األنف أو الفم قدر اإلمكان

 .   تناول الكثير من السوائل  . ضع منديالً على فمك وأنفك عندما تعطس.   األشخاص المصابين  بالمرض

 

 

 

 

 

تعرف المراهقة بعلم النفس بأنها مرحلة االنتقال من مرحلة الطفولة 

إلى مرحلة النضج والرشد، ويؤثر هذا االنتقال إلى ازدياد الشعور بالنضج واالستقالل.تتصف االنفعاالت في هذه 

المرحلة بأنها انفعاالت عنيفة ال تتناسب مع مثيراتها وال يستطيع المراهق التحكم فيها، ونالحظ أن عدم الثبات 

والتذبذب االنفعالي هو السمة الغالبة لالنفعاالت ويتجلى ذلك في تقلب سلوك المراهق بين سلوك األطفال وسلوك 

يعطي المراهق أهمية كبيرة لجسمه وينظر إليه كرمز للذات *   الكبار. وفيما يلي عرض ألهم خصائص هذه المرحلة:

 ويكون صورة ذهنية للجسم.

يظهر لديه ما يسمى بالحساسية االنفعالية، فتتسم انفعاالته بالقوة والحساسية المفرطة وعدم الثبات، فقد يضحك في   

موقف جاد أو محزن ثم يدرك خطأه فيندم، وقد يتصرف بطريقة غير مناسبة ثم يعود ليلوم نفسه مما يؤدي إلى الكآبة 

 -ووخز الضمير، وقد يبدو أحيانا مسرورا مبتسما ثم يصبح فجأة مغموما مهموما.تعود الحساسية االنفعالية إلى:

 عجز المراهق المالي الذي يحول دون تحقيق رغباته.

ومن جهة أخرى يعتبر المراهق أن طريقة معاملة اآلخرين له ال تتناسب مع ما وصل إليه من نضج وما طرأ عليه 

من تغيير فيفسر مساعدة اآلخرين له على أنها تدخل في شؤونه وتقليل من شأنه. تالحظ مشاعر الغضب والثورة 

 والتمرد نحو مصدر السلطة في األسرة والمدرسة والمجتمع، ألنها تحول بينه وبين حاجته إلى التحرر واالستقالل.

 

 

 

IIS .. CLINIC 

    مطعوم األنفلونزا في المدارس المستقلة الدولية“
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 ومن أهم مثيرات الغضب: 

 الشعور بالظلم والحرمان من االستقالل  -

 الشعور بأن اآلخرين ال يفهمونه  -

 قسوة الضغوط االجتماعية عليه. -

 كثرة الفشل واإلحباط. -عدم تمكنه من تحقيق االستقالل -

الخوف من اإلصابات  -يشعر بالخوف من المواقف التي تهدد مكانته االجتماعية مثل:الخوف من االمتحانات والفشل 

 الخوف من التفكك األسري. -المزمنة 

 يظهر الوالء والطاعة للشلة وجماعة الرفاق في الوقت الذي يسعى فيه للتحرر من قيود األسرة، ويعزى ذلك ألنه 

 تقيه من الكبت واإلحباط والشعور بالوحدة. يجد في هذه الجماعة خير متنفس يحقق له الراحة النفسية التي

 تطبيقات تربوية:

 .تربية االنفعاالت و ترويضها من أجل تحقيق التوافق االنفعالي و ذلك عن طريق تنمية الثقة بالنفس  -

 العمل على شغل وقت الفراغ بالمفيد من األعمال و الهوايات.  -

  مساعدة الطالب في تحديد فلسفة ناجحة للحياة.   -

 .تنمية فهم الطالب إلى فهم اآلخرين -

 تشجيع الميل إلى القيادة و المبادرة. -

 العمل على زيادة تقبل المسئولية االجتماعية و إتاحة الفرصة لممارستها تمشياً من الخبرات المكتسبة -

 فتح باب المناقشة و الحديث بقلب و عقل متنور حول الموضوعات العامة بدالً من إتباع  أسلوب النصيحة أو األوامر. -

  التي تميز مرحلة المراهقة، و مساعدة المراهقين بدالً من التمسك بالنقد و  –في حدود المقبول  –تقبل ظاهرة التجريب

 االتهام المستمر.

 
 عيادة المدارس المستقلة   

 الدكتور محمود الهاشم     

IIS NEWS… 

 يقرر المراهقون أن من أهم صفات المعلم الجيد:

حب الطالب وتبادل المشاعر  –اإلخالص في التدريس  –التمكن من المادة  –العدالة والحزم  –المعاملة الحسنة 

االستعداد لمساعدة  –رحابة الصدر في المناقشات  –العطف والصداقة  –التوافق االجتماعي واالنفعالي  –معهم 

 حسن المظهر. –القدوة الحسنة  –األمانة  –الطالب 
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    READERS CLUB       
  Ten tips to help parents and children get through the exams 
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 1.. Know your child’s entire exam schedule.   Pin a copy of the examination timetable on the kitchen notice 

board. You should also note the date and time of each paper. Make sure you are at all times aware when your son 

or daughter has to be in the examination centre. 

 2. Ensure your child is present for each paper.  Yes, its sounds ridiculous, but with both parents working in many 

homes, it can happen that someone forgets to wake the student. Make sure they are up and dressed each morning 

before you leave the house.  

3. Make a checklist of daily requirements, based on each day’s papers . Make a final check each morning before you 

leave home that your son or daughter is fully prepared for the day’s exams. Writing instruments, along with the 

other requirements such as rulers, erasers, calculators etc should be checked, along with reading glasses etc.  

 4. Listen to the story of their day – and move on.  After each day’s examinations, allow your child to recount to 

you their daily story. Do not be tempted to review in detail the errors or omissions they may have made in 

answering the paper in question. Such a process achieves absolutely nothing, other than to increase stress levels. 

 5. Help them to focus on the next day’s papers. It can be helpful to review the next paper. Simple questions, such as 

“What is up next?”, “Are there any compulsory sections?”, “Are there any predictable questions?” and so on, can be 

useful in helping students devise their study schedule for the time available before the next exam.  

6. Help them to maintain a balanced daily routine. You should ensure your child maintains a proper balance 

between study and rest. After an exam, they need time to rest and recharge before they can do any beneficial 

study for the next paper. Remember that this is on average a two-week process and they need to be as sharp on 

the morning of their final paper as they are tomorrow. Late-night study sessions should be avoided.  

7. A good night’s sleep always improves examination performance. All study should end at least an hour before 

bed to allow the student to unwind. Falling straight into bed from the study desk means the student’s mind will be 

buzzing for hours as he/she attempts to fall asleep.  

8. You are what you eat. What you eat and drink affects your performance in any field of activity, especially 

one involving mental sharpness. As a parent, you should try to ensure that your child eats and drinks nutritious food 

during the coming weeks. Grazing on junk food is very tempting at times of increased stress. Avoid this.  

9 Don’t overhype the importance of any examination. Make it clear to your kids that your love and regard for 

them is in no way dependent on how they perform in the Junior or Leaving Certificates. This affirmation is the best 

gift you can give them on the eve of their exams.  

10. Make sure your child continues to mix with friends and family.  Don’t isolate them in the study room upstairs. 

Contact with their peers is very important to maintaining their spirits during the coming weeks. You can also support 

them and lift their spirits when they are taking a break from their studies. 

The opinions and written articles represent to writers, not necessarily represent the IIS . 



 

 

 

 

يقققد م   هقذ ا   ا لقكقتقا ب   نقمقا م ر   و أ مقثقل ة   ع مقلقيقة   لقل مقمقا ر سقا ت   صقفقيقة   نقا جقحقة   م ا ت   أ  قر   كقبقيقر   عقلقى   تقحقسقيقن   

مقخقر جقا ت   ا لقتقعقلقيقم .   بقلقو ر ه ا   ا لقمقؤ لقف   ب عقيقد ا   عقن   ا إل   ر ا     فقي   ا لقفقلقسقفقا ت   و ا لقنقظقر يقا ت   ا لقتقر بقو يقة   مقن   

خقال ل   مقال حقظقة     كقثقيقر   مقن   ا لقمقعقل مقيقن   ا ل مقت مقيقب يقن   عقل ى   مقد ا ر   سقنقو ا ت   عقد ة   هقذ ا   ا لقكقتقا ب   بق  د و ا ت ه   

و تقققنقيقا تقه   ا لقتقد ر يقسقي ة   ا لقم عقتقمقد ة   عقلقى   ا أل د لقة   و مقنقه جقيقتقه   ا لقت ي   تقشقجقع   عقلقى   ا ل تق  مقل   ا لقذ ا تقي   

بقمقمقا ر سقا ت   ا لقتقد ر يقس   د ا خ ل   ا لقدقر فقة   ا لقصقفقيقة   ي مقكقن   أ ن   يقسقا عقد   ا لقمقعقل مقيقن   و ال   سقيقمقا   ا لقمقعقل مقيقن   

 ا لقمقبقتقد ئقيقن   عقلقى   ا كقتقسقا ب   مقهقا ر ا ت   و تقققنقيقا ت   لقيقكقو نقو ا   ر و ا د ا   فقي   مقهقنقتقهقم . 

 

 نلا ا                               أ     أ يلعلا   ا للعللد لِ   فللا كلكلمي   بلعلد ليل ي   بلعلد ليلل ي    لمليل    ا للم     ر ا   ي  ي   :  ا للعلللم    

ة          ا ر يللللللل ل س ي      اللللللل ل ِ  لللل ق و ل ك ل   لللللل    ي ف  و  للل و   وللل  عل م ي ن  هلللللللللل  ب  ي     .ك د  

 أ نلا   ا للللعلل   سلد ِت   ا للبل  د    فللد يلملاب   و للل      ملا     للِ    فل    ن ا ك ي ة   ف بل  سي         :ا للللعلل     

لَّفِ  ِ لَّ القرى خاوية.                شديد  وهام  كديد  فخ 

 أ فلو دِ   ا للللمليل     إ لل     أ نلا   ا للعلللمِ   نلو ر    للملن   نلا لل ل    و هلا    و فللخلر    لل  ا ل ب ي    :ا للعلللم    

 ِكلِّ خير وأن  تقود  إل  العاوية.               

   أ تل لسل    ا للسل  ح    و تل لسل    ا للحلر و ب    بل  سلبلا ب   م   لني   أ يلعل لا   ا للد ا   ي ة  :ا للللعلل   

 وتفخر أن   خي ِر اللمي  ي وأن   لع م هل ة  خاف ي  ي                

ئي   فإنِّ  لعمي كلَّ خير و ذه نتائِج أفوالي ي   :ا للعلللم      سي  ال بيب   وم ِّ  المع دسي وم ِّ ؛ فم ِّ  خ 

ِس من ناكية                 لَّ   وراح  فليس ل  اليوم من بافية المدرِّ م    ماِ  اللعالةي و   فعصرك   دي

 وهصري  ب اء  وبيم  الفخِر ي يعا ال اغية.                

 :ا لققعقد ل    

حقكقمقتل   عقلقى   ا لقجقهقلً   لقلقعقلقمً   فقو ز اً   و ققد   كقا ن   بقا لق قر ب ـقةً     ا لقققاقضقي ة       ف بقا لقعقلقمً   ز  ا ر    

قا       قح  ا لقر ج ـقا لل   ا لقفق قـقا ء    و بقا لقعقلقـقمً   كل ـقل   ا ل ـقدل و  لل   ر ا ققي ـقهل   و بقا لقعقلقمً   ز ر عقو ا   ا لقققلقو ب    ا لقص 

قع قـقا ب    و كقا ن   لقنقـقا   ا لقنقصقـقر    ـ يقـقهل ،   بقفق  لً   ا لقعقلقو مً   ه ب م نقا   ا لقص  و ت ـقـقم   ا لقنقـقجقـقا      أل و ال ئ 

 .و ا لقعقا فقيقة   
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CELEBRATIONS 

24/10/2012 

Wednesday 

EID AL-ADHA  
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 احتفال المدارس المستقلة الدولية في ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني

 
بحضور معالي السيدة سلوى الضامن المصري وانطالقا من دور المدارس كمممؤسمسمة تمربمويمة فمي دعمم المقمضمايما المقمومميمة 

والوطنية وخاصة القضية الفلسطينية وفق رؤية جاللة الملك عبد هللا الثاني حفظه هللا ورعاه؛ أقامت إدارة المدارس المستقملمة 

الدولية حفالً تضامنياً تم تجسيده من خالله لوحات فنية تعبيرية وأهازيج وأوبريت عن معاناة الشعب الفلسطيني قمدممهما طملمبمة 

المدارس كما تخلل الحفل بازاراً خيرياً اشتمل على العديد من األعمال اليدوية التي تحاكي التراث المشترك بين الشعب األردنمي 

و الفلسطيني. كما أشاد رئيس مجلس إدارة المدارس السيد نبيل حسين بالحفل المذي ممن شمأنمه دعمم الموحمدة الموطمنميمة بميمن 

 الشعبين وبناء جيل متسلحاً بالمعرفة وواعياً لقضايا األمة، وقادراً على مواجهة تحديات المستقبل بكافة أنواعها!

 

 

I.I.S,,,  CELEBRATIONS 

هـ(1434توزيع هدايا بمناسبة العام الهجري الجديد)  
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Name:- Rasha Abu  Nuwar 

Hobbies : Reading and Swimming  . 

Qualification:- 

Bachelor’s degree in physical education , 

university of Jordan . 

 

Employee of the month 

 

   My letter for IIS & for all whom I Know ….? 
I feel so proud to be one of the I.I.S family members and I am 

honored to water  our beloved small olives trees with science 

and knowledge growing to succeed. I am here to stand by them 

so they don't lean against challenges to make them ready for 

any upcoming  difficulties. 

 

And I am here to assist them to be a corner stone in modeling 

the future ,nurtured with a sense of cultural and ethical aware-

ness. 

 

 

  My Wisdom in life:- 
     “ The best way to find yourself is by contributing to    

       support others ”. 
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  IIS ….Student   STAR 

Name:- Laith shlash  

Grade: 11 IG  

Hobbies : Football+ play station . 

Birth date :23/8/1997. 

My Wisdom in life:-  Every thing is going to  end... 
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This year we have a student list his 

name in Queen Rania Outstanding 

Learner Awards in the category of high 

achievement for the examinations series 

of May/June 2012. 

              CONGRATULATIONS  For      

           Laith   AND ALL OF THE IGCSE TEACHERS . 



 

 

 

 * ليس للجمل مرارة ،، جميع الحيوانات لديها مرارة إال اإلبل ولذلك يكثر صبرها سبحان هللا.

 * الخنزير هو المخلوق الوحيد الذي ال يستطيع النظر للسماء.

  من مكتشفات العلم أن فوق ظهر البعوضة تعيش حشرة صغيرة ال ترى بالعين المجردة 

ُه ْالَُحق  ِمْن َرّبِهم أإن هللاَ اَل َيْسَتحى أن َيَضرَب َمثاًل َما َبُعوَضًة َفَما َفوَقَها فأما الَّذَيَن اَمُنوا َفَيْعلُموَن “ قال تعالى    ” نَّ  
 

 *في مدينة أنومن اليابانية شجرة عجيبة اسمها شجرة الدخان  إذا غابت الشمس خرج من جوفها دخان .

* وجاء العلم ليثبت أن اإلنسان يوضع على عينيه حاجز حيث يرى بمدى محدد وعندما تأتي ساعة االحتضار 

يتم رفع هذا الحاجب ويرى المالئكة وبعد ذلك تصاحبه حالة من التشويش في الدماغ مما رآه حيث ال يمكن 

أن يتحدث وتتلبد األطراف ويحدث هبوط في القلب ويتم نزع الروح من القدم حيث قدر العلماء ألم طلوع 

 آالف ضربة بالسيف .... 2الروح ب

 

 

أيها المار من هنا كما أنت اآلن كنت أنا وكما أنا اآلن ستكون أنت ، فتمتع 

بهذه الكلمات المحفورة على حجر الشاهد لقبر شاعرها ” بالحياة ألنك فان 

القديم آرابيوس يخاطب ضيوف أم قيس لتدلل على المكانة الثقافية الرائدة لهذه 

 المدينة .

كيلومتراً من مدينة أربد شمال األردن  20تقع أم قيس المدينة األثرية على بعد 

وهي إحدى مدن الديكابوليس العشر وفيها الكثير من اآلثار الرومانية 

واإلغريقية كالمدرج الغربي المطل على بحيرة طبريا في فلسطين وهضبة 

الجوالن ونهر اليرموك  وشارع األعمدة المبلط بالحجارة والحمامات الرومانية 

 وسبيل الحوريات .   
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IIS …… Entertainment Club  

 !!!  كاريكاتير العدد       

 

 
إنك لو صدقت مع نفسك بإرادة فوالذية صارمة      

حينها تستغل كل ” لن أعيش إال هذا اليوم ” عارمة ألخضعتها لنظرية 

 لحظة في هذا اليوم  في بناء كيانك وتنمية مواهبك وتزكية عملك ....

 عائض القرني  
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W.A.V.E 
 

 

We are responsible 

Always respectful  

Very safe  

Excellent attitude  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: 5733377-5732835 

Fax: 5732823 

E-mail: info@iis.edu.jo 

P.O  Box 499 Marj Al Hamam 

11732 Amman-Jordan 

Beside Al Petra University 

www.iis.edu.jo 

 

I.I.S   

MORE THAN A SCHOOL 


