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أ.مايكل ديفيس

مدير مدرسة الحكمة الدولية
Children never cease to amaze us! Not only are they
curious and fascinated about the world around them, they
are also caring, creative and fun-loving.

was in asking increasingly probing questions, in the same
way we ask questions to our students. It was also a proud
moment for me to see that the interviewer was a student
!from Al Hekma International School
At this time of year, many of our students inspire us
all through their focus and resilience in revising for
examinations. Examinations and end of term assessments
provide the opportunity for our students to showcase the
skills and knowledge they have learned throughout the
academic year.

– It was clear for all to see how much fun our students
and parents - had during the wonderful PTA Family Fun
Day. Thank you for all your support on such a wonderful
occasion. It was lovely to speak to so many of you at this
community event.
Recently I visited Gulf University television studio. A Bahraini
inventor was interviewed about her medical product. How
inspiring it was for me to see how skillful the TV interviewer

We wish all our students every success as they prepare for
the next step in their educational journey.

وكــم كان مدهشــا لــي حيــن رأيــت المهــارة التــي يتمتــع بهــا المحــاور
فــي طــرح األســئلة ،فقــد كانــت الطريقــة ذاتهــا التــي اعتدنــا أن نطــرح
بهــا األســئلة علــى طالبنــا .وكــم كانــت لحظــة فخــر لــي واعتــزاز عندمــا
علمــت أن ذلــك المذيــع كان أحــد طلبــة مدرســة الحكمــة الدوليــة ســابقا!
فــي هــذا الوقــت مــن العــام ،يبهرنــا العديــد مــن طلبتنــا مــن خــال
تركيزهــم ومرونتهــم فــي المراجعــة لالختبــارات .فاالمتحانــات
وتقييمــات نهايــة الفصــل تمنــح الفرصــة لطلبتنــا لعــرض المهــارات
والمعرفــة التــي اكتســبوها طــوال العــام الدراســي.

األطفــال ال بتوقفــون عــن إثــارة الدهشــة واإلعجــاب ! هــم ليســوا
ً
أيضــا
فقــط فضولييــن ومفتونيــن بالعالــم مــن حولهــم ،بــل هــم
مبدعيــن ومحبيــن للمــرح.
لقــد لمــس الجميــع مظاهــر الفــرح واالســتمتاع التــي ظهــرت علــى
وجــوه طلبتنــا وأوليــاء أمورهــم فــي يــوم المــرح العائلــي .لــذا
ً
جميعــا لمــا أظهرتمــوه مــن دعــم وتعــاون فــي هــذه اليــوم
نشــكركم
الرائــع  .فكــم كان اللقــاء والحديــث إلــى الكثيــر مــن األســر رائعيــن فــي
هــذه المناســبة.
ً
مؤخــرا بزيــارة إلــى اســتوديو تلفــاز الجامعــة الخليجيــة،
لقــد قمــت
حيــث كانــت تُ جــرى مقابلــة مــع مخترعــة بحرينيــة حــول منتجهــا الطبــي.

ً
يحضــرون للخطــوة
ّ
وأخيــرا ،نتمنــى لجميــع طلبتنــا كل النجــاح وهــم
التاليــة فــي رحلتهــم التعليميــة.
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يوم
المرح العائلي

PTA
FAMILY
FUNDAY

;FAMILY FUN DAY
!THE JOY OF GATHERING

It was an entertaining and pleasurable Friday, April 13, 2018
at AlHekma International School as it celebrated its annual
Family Fun Day (FFD) that was planed and organized by
the PTA (Parent Teacher Association).
Families and friends trooped in large numbers, eager to
have fun and ready to participate in an exciting array of
games, activities, and rides, which included, climbing
wall, zip-line, bouncy castle, arts and crafts, photo booth,
face painting, henna, and more.
Our crowd also had the opportunity to enjoy live
performances by “Bovlix” a famous male comedian and a
social media influencer who was the special guest in our
event “Nitro Bites” show, and other shows presented by
members of the talented AHIS community.
                                                             
The students were engaged in several games and activities,
the day ended with a raffle draw with lots of great prizes.
!PTA is looking forward for next year’s FFD

نظــم مجلــس اآلبــاء واألمهــات فــي مدرســة الحكمــة الدوليــة أنشــطة
وفعاليــات مميــزة ضمــن برنامــج يــوم المــرح العائلــي الــذي تقيمــه
المدرســة كل عــام وذلــك يــوم الجمعــة الموافــق  13مــن ابريــل لعــام
. 2018
وقــد شــاركت العديــد مــن األســر أبناءهــم ،فــي العديــد من األنشــطة
الشــيقة واأللعــاب والمســلية مثــل :ركــوب الخيــل وتســلق الجدار ،خط
الرمــز البريــدي ،نطــاط القلعــة ،إلــى جانــب الفنــون والحــرف اليدويــة ،
ركــن التصويــر ،الرســم علــى الوجــوه ،الحنــاء ومــا إلــى ذلــك ...
كمــا حظــي الحضــور بفرصــة لإلســتمتاع بعــروض مباشــرة أحياهــا
الممثــل الكوميــدي الشــهير والمؤثــر في وســائل التواصــل اإلجتماعي
" "Bovlixالــذي كان ضيفنــا الخــاص فــي هــذا الحــدث .كمــا قــدم
مجموعــة مــن الموهوبيــن بالمدرســة عــرض "  "Nitro Bitesوالكثيــر
مــن العــروض الشــيقة األخــرى.
ً
أيضــا فــي العديــد مــن األنشــطة ،وانتهــى اليــوم
شــارك الطــاب
بســحب القرعــة إلــى جانــب الكثيــر مــن الجوائــز الرائعــة.
كل الشــكر والتقديــر لمــن ســاهم فــي إنجــاح هــذا اليــوم المميــز الــذي
ســيبقى ذكــرى جميلــة لــدى طلبتنــا وأســرهم الكريمــة ونتطلــع بشــوق
لتجديــد اللقــاء فــي العــام القــادم .
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GOLD
!CHAMPIONS

RANA THIKRALLAH

KG ASSISTANT PRINCIPAL

أ .رنا ذكر الله

Al Hekma International School soccer teams won the
first place in three different categories in the friendship
tournament at TFA Academy tournament which was held
on Friday 27th of April, 2018.
5 private schools were participated New vision, AL Mahad
school, Al Wissam School, AL Rawabi school and Al Hekma
International school.
Our students won 3 golden cups in the following
categories:
-1st place U18 soccer team boys
-1st place U16 soccer team boys
-1st place U14 soccer team boys

مساعد المدير لقسم الروضة
Dear KG Parents,
As we near the end of this school year, we seem to be busier than
ever! Our KG is getting ready for the SWE on May 8th and we
!hope that you can join us for this special time in your child’s life
At AHIS We definitely have the cutest KG students in town. I am
truly amazed at how much they have learned. They really keep us
on our toes…., so we are always there for them to provide rich
and engaging, well-rounded experiences for our students since
we all know that education is about joy, wonder and fostering
curiosity, along with the development of social skills so needed
to succeed.
At AHIS we have an amazing student body, full of enthusiasm
and zest for life. We have a dedicated and passionate staff, from
assistants, to building technicians, to teachers, to administrators.
We are grateful for our community and the support given to us.
Finally, we have supportive parents who want the best for their
children. The final upcoming weeks of school are chock full
of celebrations; academic awards, milestones of grade level
advancement, and the coming of the summer, therefore I will end
my article by saying thanks to all of you who have contributed in
ways small, large and incredible! Supporting our events, showing
up to support your children, serving on committees, sharing your
talents, supporting our work in countless ways.
Thanks for getting your kids to school on time each day, for kind
notes of encouragement that mean so much, for sending your
kids with healthy lunches obviously packed with love, for making
sure projects gets done… and turned in. For these, and a million
other things, we are truly grateful.
ـام
ه علــى أيـ ٍ
ـي يرحـ ُ
وهــا نحــن علــى موعـ ٍـد مــع وداع عـ ٍ
ـتار ُ
ويسـ ِـد ُل سـ َ
ـل ُ
ـام دراسـ ٍّ
جميعــا
نلتقــي
ِ
أن
يرحــل هكــذا
َ
لــن
ِ
بالجــد
مــر ْت ممتلئــة
ً
دون ْ
َ
والنشــاط ،لكنّ ــه َ
ِّ
ّ
ـيبقى فــى الذاكــرةِ مــا حيينــا.
ـاص سـ َ
ـال خـ ٍ
فــي احتفـ ٍ
لــكل
ّ
شــكرا
القلــب
فيــه مــن
ِ
ســنقول
ُ
اليــوم الــذي
قبــل) هــو
ً
ِ
ُ
الم ِ
( ٨مايو/أيــار ُ
بيــن
والتكامــل
بالحــب
ــم
الم ْف َع ِ
ِ
نجــاح هــذا
فــي
ســاه َم
ــن
َ
ِّ
العــام الدراســي ُ
َ
َم ْ
ِ
ِ
ـئة
الجهـ َـد فــى تنشـ ِ
الجميــع مــن طلبـ ٍـة وهيئـ ٍـة مدرسـ ّـي ٍة وأوليــاءِ أمــو ٍر شــاطرونا ُ
أعضــاء
جميعــا -
وربطهــم بمدرســتهم ومعلميهــم حتــى أصبحنَ ــا –
ِ
األطفــال
ً
ً
ِ
ظــروف
ِ
بفعــل
األيــام
وتباعــدت
ِ
المســافات
ُ
طالــت
ْ
فــى أســرةٍ واحــدةٍ مهمــا
ُ
ِ
ومشــاغلها.
ِ
الحيــاةِ
ـك
ـل ،والشـ َّ
ـاص فــى حيــاةِ أطفالنــا بعـ َـد عـ ٍ
ـام دراسـ ٍّ
ـوم خـ ٌ
إن هــذا اليــوم يـ ٌ
ّ
ـي حافـ ٍ
بقلوبنــا وأرواحنــا
ـن
ِ
ـب
أننــا نتطلـ ُـع  -مثلهــم
ِ
لنحتضـ َ
تمامــا  -لهــذا اللقــاءِ المرتقـ ِ
ً
ـادنا أحلــى أطفــال.
ـل أجسـ ِ
قبـ َ
ـن ليتحقــق لــوال
ـن وليـ َـد الصدفـ ِـة ولـ ْـم َي ُكـ ْ
ـاه لــم يكـ ْ
ـاح الــذي حققنـ ُ
إن هــذا النجـ َ
ّ
روحا
تضافـ ِر جهـ ِ
ـق هيئـ ِـة التدريــس الذيــن يحملــون داخلهــم ً
ـع أعضــاءِ فريـ ِ
ـود جميـ ِ
شــابة وعقـ ً
ـل الروضـ ِـة
التعامـ َ
وأرواحــا حانيـ ًـة تجيـ ُـد
ـول ناضجـ ًـة
ُ
ً
ـل مــع نفسـ ّـي ِة طفـ ِ
ـب
ـاعد علــى اكتشـ ِ
بـ ِّ
ـاف المواهـ ِ
ـب واالحتــواءِ واالهتمــام ،وهــو مــا سـ َ
ـكل الحـ ّ
ـق
الكامنـ ِـة داخـ َ
ـل ك ُِّل طفـ ٍ
ـل وتطويرهــا ،بــل وإثــارةِ فضولهــم للمعرفـ ِـة وتحقيـ ِ
ـواء علــى المســتوى التعليمــي أو اإلنســاني أو االجتماعــي.
ـاح سـ ً
النجـ ِ
ُ
حملــوا بيــن جوانحهــم محبتَ نــا،
ـول ألوليــاءِ األمــو ِر الذيــن
ـكر موصـ ٌ
أن الشـ َ
كمــا ّ
المدرســة فــي توفيــ ِر
ِ
المحــدود لنَ ــا كإدارةِ
ِ
غيــر
الدعــم
وحملــوا علــى عاتقهــم
َ
َ
خاصــة فــى
ً
والتشــجيع
احــة
الر ِ
ِ
الئــم ألطفالِ نــا
ِ
الم
ــبل ّ
ــاخ ُ
ُ
وتقديــم ك ُّل ُس ِ
ِ
المنَ ِ
باالحتفــاالت
ِ
مليئــة
ً
كانــت
ْ
الدراســي التــي
العــام
ِ
األســابيع األخيــرةِ مــن
ّ
ِ
كل هــؤالءِ
ــي ّ
ِ
فــإن
والمســابقات والفعاليــات ،لذلــك
ِ
تو ِّف َ
لــن َ
كلمــات الشــك ِر ْ
ّ
حق ُهــم.
َّ
َ
يــوم تطلعنــا
ٍ
بأحلــى ث َِمــا ٍر فــي حياتِ نــا ،فــي
معــا
َ
ننتظركــم
بالحــب
لنحتفــل ً
ُ
ِّ
وداعــا مؤقتً ــا
ـق أجوائِ ــه ،ونحــن نُ ـ َـو ّد ُع
جميعــا لرؤيتـ ِـه وحضــو ِره واالسـ
ً
ـتمتاع بعبـ ِ
ِ
وأيامــا
ـات أخــرى،
عامــا جديـ ًـدا ونجاحـ ٍ
ً
ـن ً
رحلتنــا الحافلـ َـة باإلنجــا ِز والعطــاءِ  ،منتظريـ َ
وأروع ألحلــى وأجمــل أطفــال.
ـل
أجمـ َ
َ
ننتظركم للحضور ،فبحضوركم تكتمل بهجتنا.

أبطال
الذهب!

فــازت فــرق كــرة القــدم لمدرســة الحكمــة الدوليــة بالمركــز األول فــي
ثــاث فئــات مختلفــة فــي دورة الصداقــة التــي أقيمــت علــى مالعــب
أكاديميــة  TFAيــوم الجمعــة  27أبريــل .2018 ،
وقــد شــارك فــي البطولــة خمــس مــدارس خاصــة :مدرســة الرؤيــة
الجديــدة ،مدرســة المهــد ،مدرســة الوســام ،مدرســة الروابــي ومدرســة
الحكمــة الدوليــة.
لقد فاز طالبنا في ثالث كؤوس ذهبية في الفئات التالية :
• المركز األول كرة قدم أوالد في فئة  18سنة.
• المركز األول كرة قدم أوالد في فئة  16سنة.
• المركز األول كرة قدم أوالد في فئة  14سنة.
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قيمنا!
ُ

!CORE VALUES: THE SHARKS VISION
Al Hekma International School was holding the Elementary
School Wide Event where the students performed a show entitled
“Our core Values”.
Helping children to develop core values such as responsibility,
collaboration and respect is considered just as important as
teaching reading or Math at Al Hekma International School.
Elementary teachers have worked so hard with our parents this
academic year to instill those values and our students excelled
on stage showing us what they have learnt about during the
Elementary School Wide Event.
It was a great honor to have our Parents.

حرصــا منّ ــا بمدرســة الحكمــة الدوليــة علــى غــرس القيــم فــي نفــوس طلبتنــا
ً
(قيمنــا)
ـل الســنوي للمرحلــة االبتدائيــة تحــت عنــوان:
أقامــت المدرسـ ُـة الحفـ َ
ُ
والــذي مــن شــأنه أن يعــزز الكثيـ َـر مــن القيم مثــل  :االحترام وتحمل المســؤولية
والتعاون.
ـل فــي
ـرج الحفـ ُ
ولقــد بذل المعلمــون جهـ ًـدا كبيـ ًـرا فــي تدريــب الطلبــة حتــى يخـ َ
أبهــى صــورة.
وعلــى هــذا فقــد تشــرفنا بحضــور أوليــاء األمــور األعــزاء للحفــل الســنوي،
والــذي أقيــم فــي القاعــة الكبــري بالمدرســة وذلــك يــوم الخميــس الموافــق 12
أبريــل فــي الســاعة  11صباحــا.

MAYA HARB

أ .مايا حرب

ELEMENTARY ASSISTANT PRINCIPAL

المدير المساعد للمرحلة االبتدائية

أعزائي أولياء األمور الكرام ،

Dear Parents,
The core value assigned for the month of May is

المسؤولية

RESPONSIBLE

الطالــب المســؤول هــو الطالــب الــذي يتصــرف بنزاهــة وأمانــة كمــا يظهــر
شــعور قــوي بالعدالــة واحتــرام الزمــاء والمجتمــع المدرســي ككل  ،ففــي
الحكمــة يتحمــل طلبتنــا المســؤولية عــن أفعالهــم الخاصــة والعواقــب التــي
تليهــا.

Students act with integrity and honesty, and a strong sense of
fairness, justice and respect for the dignity of the individual,
groups and communities. Students take responsibility for their
own actions and the consequences that accompany them.
We are planning for lots of engaging activities that will help our
beloved students to develop their sense of responsibility and I
will be sharing in details the updates of the month in the next
release.

وهــا نحــن نخطــط للعديــد مــن األنشــطة الجذابــة التــي ستســاعد أحبتنــا الطلبــة
علــى تطويــر شــعورهم بالمســؤولية وســوف أقــوم بمشــاركة تفاصيلهــا
وفعالياتهــا فــي النشــرة التاليــة .
تُ عــد مشــاركة أوليــاء أمــور طلبتنــا ذات أهميــة قصــوى لمســاعدتنا فــي غــرس
ـاء علــى ذلــك  ،أوصــي باألنشــطة التاليــة التــي
قيمــة المســؤولية لديهــم و بنـ ً
يستحســن اتباعهــا مــع أطفالكــم:
•اعمــل علــى إشــراك طفلــك فــي اتخــاذ قــرار مثــل :قواعــد اللعبــة أو النشــاط
الــذي سيشــارك فيــه ثــم تأكــد مــن التزامــه بالقــرارات التــي تــم اإلتفــاق عليهــا.
شــجع طفلــك علــى ممارســة األلعــاب التــي تعتمــد علــى المشــاركة
•
ّ
الجماعيــة ،ناقــش مــع أطفالــك صفــات العــب الفريــق  ،و أي مــن األشــخاص
الذيــن يفضلونهــم ضمــن الفريــق .
• علــم طفلــك كيــف يشــكر منافســه أو حتــى مصافحتــه إذا كان ذلــك مناسـ ًـبا
.
• عنــد اللعــب  ،ال تغيــر القواعــد أو تســمح لطفلــك بالفــوز " فاألهــم مــن ذلــك
أن يتمتــع بــروح رياضيــة وأن يتقبــل الخســارة ويــدرك كيــف يمكنــه أن يكــون
فائـ ً
ـزأ فــي المــرات القادمــة .
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Our parents’ involvement is of a paramount importance to help
us instill the responsibility value in our students; accordingly, I
recommend the following activities to be done with your children:
• Involve your children in deciding on the rules for a game or
activity and then ensure that they stick to the ones that have been
decided upon.
• Encourage your children to play games that involve teams.
Discuss with your children the qualities of a team player. What
?sort of person would they want on their team
• When your children win a game insist that he or she is a wellmannered winner. They might thank their opponent or shake
hands with them if it’s appropriate.
• When playing a game, don’t change the rules or let your
children win. Being a gracious loser is just as important as being
a good winner.
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مدرسة الحكمة تستحوذ على
المراكز األولى في مسابقة
خالد بن حمد لالبتكار في
الذكاء االصطناعي

AHIS ACHIEVES THE FIRST 3
PLACES IN KHALID BIN HAMAD
TOURNAMENT OF INNOVATION IN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

تحــت رعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب
األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس االتحــاد
البحرينــي أللعــاب القــوى ،شــاركت مدرســة الحكمــة فــي مســابقة
ســموه للطلبــة للمــرة األولــى فــي الشــرق األوســط لالبتــكار فــي
الــذكاء االصطناعــي تحــت شــعار «لنبتكر-للمســتقبل»والتي نظمــت
فــي جامعــة بوليتكنــك البحريــن وبالتعــاون مــع شــركة مايكروســوفت
ومــع المكتــب االعالمــي لســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد بــن عيســى آل
خليفــة ،وذلــك ضمــن مبــادرات ســموه الهادفــة لدعــم المجــال العلمــي
للطلبــة تحــت مســمى مســابقة خالــد بــن حمــد لالبتــكار فــي الــذكاء
االصطناعــي.
الجديــر بالذكــر أن مدرســة الحكمــة الدوليــة اســتحوذت علــى المراكــز
األولــى الثــاث فــي المســابقة  -فئــة الثانويــة علــى مســتوى جميــع
المــدارس فــي البحريــن ،حيــث تــم تكريــم الفريق األول بالجائــزة األولى
المكــون مــن كل مــن الطلبــة رغــد نصــار ،دانــة الكــردي ،و مشــعل
هيجيــر وتحــت قيــادة االســتاذة ادريــن حــداد .وكانــت فكــرة التطبيــق
( )AHISChatBotتتمحــور فــي تزويــد مســتخدمي موقــع مدرســة
الحكمــة الدوليــة بمعلومــات مباشــرة عــن الوصــات االلكترونيــة
المتعلقــة بالتســجيل ،المحاســبة ،ومتابعــة مســتوى الطالــب ،والدفــع
االلكترونــي ،والشــواغر المتاحــة فــي المدرســة بشــكل تلقائــي.
أمــا الفريــق الثانــي والفائــز بالمركــز الثانــي فــي المســابقة والمكــون
مــن كل مــن هشــام عبدالوهــاب ،أحمــد اســماعيل ،وعلــي خالــد بقيــادة
االســتاذة أنــوار عبداللــه فقــد دارت فكــرة التطبيــق حــول االســتخدام
اآلمــن لالنترنــت وشــبكات التواصــل االجتماعيــة حيــث يســاهم
فــي توجيــه المســتخدم لالســتعماالت المناســبة واآلمنــة للشــبكة
العنكبوتيــة.
وجــاء الفريــق الثالــث والمكــون مــن كل مــن علــي الحلــو ،الرا
صبــري وبقيــادة االســتاذة منــار ســمير الحلواچــي  -فــي المركــز الثالــث
حيــث كانــت فكــرة التطبيــق تســاعد المســتخدم بشــكل مباشــر علــى
الوصــول الســهل لقصــص عبــر شــبكة االنترنــت.

Under the patronage of His Highness Sheikh Khalid bin
Hamad Al-Khalifa, First Deputy President of the Supreme
Council for Youth and Sports, President of Bahrain Athletics
Association. Al Hekma International School participated in
the first tournament in the Middle East, under the slogan
of #Let_us_innovate_future with Artificial Intelligence. The
tournament was organized by Polytechnic University, and
Microsoft Company and HHSK Media Office, as one of His
Highness initiatives in supporting students in the scientific
field.
A major achievement was attained by AlHekma
International School whereby 3 teams acquired the first 3
places in the competition.
First place went to (Raghad Nassar, Dana Alkurdi,
Mishal Hejair, & Team leader: Ms. Adreen Haddad). They
)developed an artificial intelligence bot (AHISChatBot
that provides AHIS website visitors with direct information
and portal links related to registration, accounts, students
progress, online payment and vacancies services.
Second place went to (Hisham A.Wahab, Ahmed Ismail, Ali
Khalil, & Team leader: Ms. Anwaar Abdulla) they developed
Internet Safety Bot which is built to help kids and people to
be safe online. In addition, it will influence people to use
the Internet wisely especially social media networks.
Third place went to (Ali AlHelo, Lara Sabri, Team leader:
Ms. Manar Sameer) they programmed a Story telling bot
that provides online links to specific stories.
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DIMA NAHOULI

 ديما نحولي.أ

MS/HS ASSISTANT PRINCIPAL

المدير المساعد للمرحلتين اإلعدادية والثانوية

ونحــن علــى مشــارف نهايــة العــام الدراســي نفخــر بمــا أنجــزه معلمونــا
وطلبتنــا فــي المســيرة التعليميــة لهــذا الصــرح التعليمــي مدرســة
حيــث تظافــرت جهــود المعلميــن والطلبــة فــي جميــع. الحكمــة الدوليــة
المراحــل الدراســية وعلــى مســتوى كل المــواد الدراســية إلنجــاح عمليــة
 حيــث أن قيــم التعلــم المســتمر التــي،التعلــم والتقييــم المســتمر
يحتاجهــا الطالــب لمواكبــة القــرن الحــادي والعشــرين مــن أهــم الركائــز
. التــي تدعمهــا مدرســتنا وتتبناهــا
أود أخبــار أوليــاء األمــور الكــرام وطلبتنــا األعــزاء أننــا ســنقوم بتوزيــع
جــدول االمتحانــات النهائيــة قبــل بدايــة شــهر رمضــان المبــارك وقبــل
االختبــارات النهائيــة بأســبوعين حتــى يتمكــن الطلبــة مــن المراجعــة
 فكمــا تعلمــون قــد بــدأ بالفعــل كل مــن الطلبــة،الجيــدة والتحصيــل
.والمعلميــن اإلعــداد لالختبــارات

As we approach the end of the year, it is with pride that we
look back at what our students and staff have accomplished.
Student Learning continues to take center stage at AHIS. Across
all grades and subject areas students and teachers collaborate
in the learning process through innovative teaching practices
and student input in lesson design and assessment. The skills
necessary for 21st learning and the common language used to
articulate and foster these values are becoming part of the AHIS
culture.
Students and teachers are busy preparing for their final exams.
Exams schedule will be distributed before Ramadan, over two
week’s prior to exam dates to maximize our student success and
give our students an opportunity to prepare to the best of their
abilities. This semester some of the non-core subject final exams
will be project base we hope that a small change like this will
continue to help support student needs and learning.
Most importantly our students have enjoyed another fabulous
year. They have excelled in so many fields it is impossible to
list them all. I have attended many celebration events and have
listened in awe as their achievements have been described.
These achievements have been in their academic studies, sport,
music, the arts to name just a few and we are justly proud of them.
Finally, I would like to wish our students, our parents, our staff
and the community a blessed Ramadan, I wish this Ramadan
infuses you with courage that will help you be a triumphant over
the adversities of life. It is moments like this, when we can pause,
catch our breath and look back that we realize how privileged
and lucky we are to be part of this community.

ومــن جديــد هــذا العــام إضافــة عالمــة مشــروع كجــزء مــن عالمــة
االختبــار النهائــي فــي المــواد غيــر األساســية ممــا ســاعد الطلبــة علــى
. تلبيــة احتياجاتهــم المختلفــة مــن التعلــم
نفخــر بطلبتنــا ومــا حققــوه مــن إنجــازات فــي مجــاالت مختلفــة فــي
هــذا العــام الدراســي المميــز حيــث ال يمكــن حصرهــا كلهــا ولكــن مــن
ً
وأيضــا التميــز فــي
أهمهــا التفــوق الدراســي والتميــز األكاديمــي
. المجــال الرياضــي والفنــي والموســيقي
ً
أود أن أهنــئ طلبتنــا وأوليــاء أمورهــم والمعلميــن و إدارة
ُ أخيــرا
المدرســة بحلــول شــهر رمضــان المبــارك أعــاده اللــه علينــا باليمــن
. والخيــر والبــركات

P.O.Box 26489, Kingdom of Bahrain
Tel: 17620820/17623999
Fax: 17624800
E-mail: info@alhekma.com
www.alhekma.com
AHISBH

alhekma.bahrain

6

PARENTS MONTHLY NEWSLETTER

