
 

 

 

23-Ref:#G11 

07/02/2023 

Dear Parents of K-12 students,  

We would like to invite you to the K-12 Parent-Teacher meeting that will be held 

from Monday 13th to Thursday 16th of February 2023, according to the following 

schedule: 

 

 

To ensure a smooth flow between appointments and rooms, whereby every parent 

gets a chance to meet with their children’s teachers, we request you to follow the 

steps below regarding the online bookings:     

   

1. Read through the attached manual: 

األمر مع المعلمطريقة حجز موعد اجتماعات ولي  "  - Booking the meetings  ” .  

2. Check the Staff Matrix of K-5, Middle, and High school and prepare a list of the 

teachers that you would like to meet. 

3. Click on the Link to the Parent-Teacher Meeting Appointment Booking in the 

attached sheets to book an appointment and note down the days and timings. 

4. The system will automatically stop taking appointments on Sunday, February 

12th at 6:00 pm. Therefore, we request you to please book your appointments at 

the earliest.  

5. Once you receive confirmation from the teachers through the Calendly 

application, please note the following: 

• For the Online meetings: be present in your child’s assigned Teams Room 

5 minutes ahead of time, waiting in the lobby to be admitted in, at the time 

of your appointment. 

• For face-to-face meetings: please check the venues hereafter. 

 

 

 

  

Date Venue Time 

Monday 13th Feb. 
Online /TEAMS 

3:00 - 5:00 pm 

Tuesday 14th Feb. 

Wednesday 15th Feb. 
On-campus/GIS school  

1:00 - 4:00 pm 

Thursday 16th Feb. 



 

 

 

 

Venues for the face-to-face On-Campus meetings 

KG & Elementary sections / Sidr Building 

Grades Room  

K-3 Homeroom teachers  In your child’s classroom  

K-1 Arabic teachers  In the Arabic classroom  

Grade 4 and 5 subject teachers: 

(English/Math/Science/Moral) 
Grade 4 and 5 classrooms 

Grade 2-5 teachers for Arabic/ Islamic/ ICT/ Art/ 

SOD/ Special Arabic/ Special Islamic 
In Sidr auditorium  

 

Middle & High School Sections/Nakhleh Building 

 

 

  

Room number/floor  Department /teachers  

Room 3 1st floor  Math: Mr. Rabih- Mr. Ayman  

Room 4 1st floor Math: Ms. Riham- Ms. Rania  

Room 5 1st floor  Math: Ms. Femi- Ms. Rana Moussa 

Room 6 1st floor  Humanities: Ms. Rukhsana- Ms. Hurria 

10E 1st floor  Humanities: Ms.Hira-Ms.Sarwat 

10 A 1st floor  ICT: Ms. Riham -Ms. Najla- Ms. Fatima 

Library 1st floor  PE:  Ms.Heba -Mr. Ramy  

10B 2nd floor  Arts: Ms. Aya – Social Sciences: Ms. Boudoor  

9A 2nd floor  Social sciences &Moral Education: Mr.Mohammed 

Jawad-Mr.Omar 

9B 2nd floor  Sciences: Ms.Nadia- - Ms.Nour ElMuti  

11A 2nd floor  Sciences: Mr. Abdulla- Mr.Mohab- Mr.Firas  

11B 2nd floor  Sciences: Ms.Ibtissam-Ms.Fidela 

12A 2nd floor Sciences: Ms.Eman- Ms.FatenAK 

12B 2nd floor Sciences: Ms.Nancy-Ms.Nour ElFawares 

MPH 2nd floor  Arabic: Mr. Mahmoud Morsi-Ms.Shaima-Ms.Mereh-

Mr.Mohamed Abdulla-Mr.Hatem- Ms.Amal-Ms.Amaal-

Ms.Faten J.-Mr.Khaled 

Islamic: Dr. Samira-  Dr.Zainab-Ms.Noureen- 

Dr.Ayman-Mr.Mohamed ElSaadani--Ms.Samia Naz 

12E 3rd floor English: Ms. Zeina - Ms. Rana Saher 

12F 3rd floor  English: Ms . Hala – Ms. Maha  

9E 3rd floor English: Mr. Walid- Mr. Osama 

9F 3rd floor English: Mr. Mehdi- Mr. Murad 

10F 3rd floor  English: Ms. Amal L.-Ms. Faiza 



 

 

 

Dismissal Time: 

Kindly note that all K-12 students’ dismissal time on Wednesday & Thursday 15th -

16th February will be at 12:00 pm. Parents are kindly requested to pick up their 

children at 12:00 pm from their dismissal venues and buses will leave the school 

premises towards home at 12:10 pm.  

  

Prayer Room:  

Nakhleh building’s prayer room is located on the ground floor. 

Sidr building’s prayer room is located next to the gym. 

 

Should you face any issues booking an appointment or are not able to get into your 

child’s Team accounts, you may get in touch with any of the following personnel: 

eman.nae@greenwood.sch.ae  (High School Supervisor 9-12 Girls) 

omar.a@greenwood.sch.ae  (High School Supervisor 9-12 Boys)    

khalid@greenwood.sch.ae (High School Supervisor 9-12 Boys) 

marwa.g@greenwood.sch.ae  (Middle School Supervisor) 

Sana.s@greenwood.sch.ae (Elementary school Supervisor  Gr 4-5)   

fatin.s@greenwood.sch.ae  (Elementary school Supervisor  Gr 1-3) 

jenny.s@greenwood.sch.ae  (KG Section supervisor)    

 

 Thank you and hope to see you all soon! 

 School Administration 
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األعزاء ،   الروضة الى الصف الثاني عشر ( من نترناشيونال )إمدرسة جرينوود طالب أولياء أمور   

  

  ( 13-من يوم االثنين  إلى الخميسخالل الفترة اجتماع أولياء األمور والمعلمين والذي سيعقد  حضورل  منود دعوتك

 ، وفقًا للجدول التالي:  (2023فبراير   16

 التوقيت  التفاصيل اليوم /التاري    خ 

ن  اير   13االثتي  2023فبر  
 اجتماع عن بعد عبر منصة تييمز 

  مساء   3:00-5:00

اير   14الثالثاء   2023فبر  

اير  15األربعاء   2023فبر  
ي مبنن المدرسة 

ن
  اجتماع حضوري ف

مساء   1:00-4:00  

اير  16الخميس  2023فبر  
   

 ،  و حجز موعد اللقاء مع المعلمين  لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالغرف المخصصة لكل مادة /صف ، 

 :اتباع الخطوات التالية  يرجى

 المرفق  دليل الاقرأ  ،  موعد لمعرفة كيفية حجز ( 1

 "  Booking the meetingsطريقة حجز موعد اجتماعات ولي األمر مع المعلم _ "

 .المعلمين الذين ترغب في مقابلتهم بتحديدقم  قائمة أسماء المعلمين ثمتحقق من ( 2

 . األيام والمواعيد  حفظ موعد واللحجز   ةالمرفق القائمةانقر على روابط المعلمين في ( 3

 .  مساءً  6:00  الساعة 2023فبراير   12األحد الموافق  سيتوقف النظام تلقائيًا عن أخذ المواعيد يوم (  4

 منك حجز المواعيد في أقرب وقت ممكن.  يرجى  ؛لذلك 

 

 بمجرد أن تتلقى تأكيًدا من المعلمين من خالل التطبيق ، يرجى مالحظة ما يلي: ( 5

 المخصصة لطفلك ،   يرجى التواجد في الغرفة: عن بعد ) تييمز ( بالنسبة لالجتماعات  •
 . لك لحين السماح لك بالبدء في االجتماع على الموعد المحدد يتعين عليك االنتظار دقائق من الموعد المحدد ،  5قبل  

 :الصفية المخصصة وفقًا للجدول التالي الغرف: يمكنك مقابلة المعلمين في  الحضورية في مبنى المدرسة لالجتماعات  •
 

 :  / مبنى سدر    الروضة والمرحلة االبتدائية

 المكان الصف 
K-3 الصفوف من الروضة إلى الصف  اتمعلم

 الثالث 
ي غرفة طفلك الصفية 

 فن
ي 

- الطابق األرضن  
اللغة   معلمات  من الروضة إلى الصف األول 

 العربية 
ي غرفة اللغة العربية  

 فن
ي 

- الطابق األرضن  
:  للمواد التالية  الصفين الرابع والخامس معلمو  

التربية )اللغة اإلنجليزية / الرياضيات / العلوم / 

(األخالقية   

غرف الصف  -الطابق األول
 الرابع والخامس 

: الثاني إلى الخامس  للمواد التالية و الصفوف علمم  

اللغة العربية والتربية االسالمية  ) العادي والخاص  

التربية  / تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت /  (

 / الفنية/ ذوي الهمم

ي مرسح المدرسة 
 فن

 

 



 

 

 

 : /مبنى النخلة   المرحلة المتوسطة والثانوية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقت انصراف الطلبة: 
   يومي األربعاء جميع الطالب من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر  موعد انصراف   العلم بأنيرجى 

اصطحاب أطفالهم  ظهًرا. يرجى من أولياء األمور 12:00فبراير سيكون في الساعة  16إلى   15والخميس من 

المدرسة متجهة إلى   نىمب  ستغادر  الحافالت علًما بأن  االستالم المخصصة . ظهًرا من أماكن   12:00الساعة  

 مساًء.  12:10الساعة   ازلالمن 

 

 المصلى : 
 .بجوار الكانتين نخلة في الطابق األرضيالفي بناية  يقع المسجد الرئيسي  

 الرياضية.   في مبنى السدر بجوار الصالة  يقع المصلى 

 

 

 

 

 

الطابقرقم الغرفة /  الغرفة / المعلم رقم    

أيمن األستاذ  -ربيع األستاذ الرياضيات:  الطابق األول  - 3غرفة   

رانيا  مس -ريهام مسالرياضيات:  الطابق األول  - 4غرفة   

رنا موسى  مس -فيمي  مسالرياضيات:  الطابق األول  - 5غرفة   

حرية مس -سانا كرو مسالعلوم اإلنسانية:  الطابق األول  - 6غرفة   

10E    -  روتمس ث –حراء  مسالعلوم اإلنسانية:  الطابق األول  

10A   -  ريهام  مس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:  الطابق األول-  

فاطمة  مسنجالء  مس  
رامي األستاذ -هبة  مس   االول   الطابق -مكتبة ال  التربية الرياضية   :

10B –   دورب : مس العلوم االجتماعية -آية  مسالفنون:  الطابق الثاني  

9A -محمد  االستاذوالتربية األخالقية:  التربية الوطنية الثاني  الطابق

عمر  األستاذ -جواد   
9B  -نور المطي  مس - -نادية مسالعلوم:  الثاني  الطابق  

11A -ستاذ  األ - ستاذ مهاب األ  -ستاذ عبدهللا العلوم: األ  الثاني  الطابق

 فراس 
11B -فيديال  مس -ابتسام  مسالعلوم:  الثاني   الطابق  

12A -فاتن  مس -إيمان مسالعلوم:  الثاني  الطابق  

12 B- نور الفوارس  مسنانسي  مسالعلوم:  الثاني  الطابق  

  -شيماء  مس -اللغة العربية: السيد محمود مرسي  الطابق الثالث  –الصالة الرياضية 

 -حاتم  األستاذ -محمد عبدهللا  األستاذ - حمر مس

خالد  األستاذ -فاتن ج.  مس -آمال  مس -أمل  مس  
12E -  نورين مس -د.زينب -: د.سميرةة سالمي التربية اإل الطابق الثالث- 

سامية ناز مس -محمد السعدني اإلستاذ -د.ايمن  

 12F  رنا ساهر مس -زينة  مساالنكليزية: اللغة  الطابق الثالث  

9E –   مها مس  –. هال مساللغة اإلنجليزية:  الطابق الثالث  

9F   - أسامة األستاذ -وليد  األستاذاللغة اإلنجليزية:  الثالث  الطابق  

10F - مراد األستاذ -مهدي  األستاذاللغة اإلنجليزية:  الثالث  الطابق  



 

 

 

 

  ، TEAMSحساب ابنك/ابنتك على منصة في حجز موعد أو لم تتمكن من الدخول إلى   صعوبة إذا واجهت أي 

 :ابنك/ابنتكوفقا للمرحلة الدراسية التي يدرس فيها  التاليينالمشرفين  فيمكنك االتصال بأي من 

   

eman.i@greenwood.sch.ae   )مشرف ة  المدرسة الثانوية 9-12  فتيات(    

 omar.a@greenwood.sch.ae    بنين( 12- 9)مشرف المدرسة الثانوية     

 khalid@greenwood.sch.ae   بنين( 12- 9)مشرف المدرسة الثانوية     

marwa.g@greenwood.sch.ae                 ) مشرف ة المدرسة المتوسطة(    

   sana.s@greenwood.sch.ae  ( 5- 3االبتدائية  الصف  المدرسة  ة مشرف )     

 fatin.s@greenwood.sch.ae  ( 2- 1االبتدائية  الصف  المدرسة  ة مشرف )    

 jenny.s@greenwood.sch.ae                        (قسم الروضة   ة مشرف )    

    

 مع كل الشكر لكم ،                      

 ا بإذن هللانلقاكم قريبً                                        

 

 إدارة المدرسة  
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