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مدير مدرسة الحكمة الدولية

القيــم األساســية وأحالمنــا لبنــاء غــد أفضل...
في مدرســــة الحكمــــة الدوليــــة  ،نفخــــر بالقيــــم التــــي نرســــخها فــــي
نفــوس طلبتنــا .حيــث يعمــــل مجتمعنــــا المدرســــي بجــــد طــــوال
العــــام علــــى تطويــــر مهــــارات الطــــلبة وتوفيــــر بيئــــة مواتيــــة
للتفكيــــر وحــــل المشــــكالت الحياتيــــة.كما تســــاعد األنشــــطة
المعتمــدة علــى البحــــث والتفكيــــر فــــي مســــاعدة الطــــلبة علــــى
التعامــــل مــــع القضايــــا المحليــــة والعالميــــة.
لذا نســعى جاهديــن لتعزيــز التفكيــر اإليجابــي والســماح للطــلبة
باستكشــــاف اهتماماتهــــم  ،وخاصــــة عــن التخطيــط للمســــاهمة
في تحســــين مجتمعهــــم والمجتمعــات األخــرى.
لقــــد تطــــورت مهــــارات القــــرن الحــــادي والعشــــرين لتشــــمل
التطــورات التكنولوجيــة إلــى جانــب التفكيــر الناقد واإلبــداع وحــل
المشــــكالت  ،وبالتالــــي أدخلنــــا أجهــــزة الكمبيوتــــر المحمولــة فــي
المدرســــة للمســــاعدة فــــي تعزيــــز هــــذه التطــــورات .نحــــن نبحــــث
دائمــــا لتحســــين التعليــــم والتعلــــم بأفضــــل الممارســــات .
وأتوجــه بالشــكر لــكل مــن أوليــــاء األمــــور والموظفيــــن والطــــلبة
علــــى النجاحــــات وعلــــى العمــــل المشــترك مــــن أجــــل تحقيــــق
مهمتنــــا .إنهــــا انجــازات متواصلــــة مــــن التعــــاون والعمــــل الجــــاد!

It’s all about core values and our dreams of building a better
tomorrow! At AHIS, we pride ourselves on the values we
instill in our students. Our school community works diligently
throughout the year on developing students’ skills and
providing an environment conducive for thinking and problem
solving. Thought provoking and research based activities help
students tackle local and global issues. We strive to promote
positive thinking and allow students to explore their interests
especially how they plan to contribute to improve their society
and other communities. 21st Century skills have evolved to
include technological advancements besides critical thinking,
creativity and problem solving and thus we introduced 1-1
laptops and Virtual Reality Labs at school to help further
enhance these advancements. We are always researching best
practices and developing plans to improve the teaching and
learning at the school. We have many to thank for the successes
and for working with us towards our mission….parents, staff,
and students…it’s a continuous cycle of collaboration and hard
!work
At AHIS, our community is based on family values and on caring
which is fundamental for fostering a sense of belonging. Our
open doors are always welcoming and we take every progress
recommendation to heart. Our school improvement plan is
comprehensive and covers all areas of school development. We
truly believe that continuous improvement is key to providing
high quality services to our students. So thank you again for all
those who contribute to the progress of our plans.
When you choose AHIS as your partner in investing in your
children’s education, rest assure that we will be dedicating our
lives and hearts to building confident and motivated life-long
!learners because that’s our mission in life

فـــي مدرســــة الحكمــــة الدوليــــة  ،يعتمــــد مجتمعنــــا علــى القيــــم
ً
أساســــا لتعزيــــز الشــــعور
العائليــة وعلــــى الرعايــــة التــــي تعتبــــر
باإلنتمــاء .أبوابنــــا مفتوحــــة دائمــــا مرحبــــة بكــم وبتوصياتكــم حيث
نأخذهــا كلهــا بعيــن االعتبــار فخطتنــــا لتحســــين المدرســــة شــــاملة
وتغطــــي جميــــع مجــــاالت التطــور المدرســــي.
نحــــن نعتقــــد حقـــ ًـا أن التحســــين المســــتمر هــــو المفتــــاح لتوفيــر
خدمــــات عاليــــة الجــــودة لطلبتنــا .لــذا  ،نشــكر كل مــن ســاهموا فــي
تقــدم خطــــطنا.
عندمــا تختــار مدرســة الحكمــة الدوليــة كشــريك فــي االســتثمار
فــــي تعليــــم أطفالــــك  ،اطمئــــن فنحــن نكــرس حياتنــــا وقلوبنــــا
لبنــــاء أجيال متعلمة مــــدى الحيــــاة واثقيــن ومتحمســين ألن هــذه
هــــي مهمتنــا فــــي الحيــاة.
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AL MEETHAQ
OUR LOYALTY!

الميثاق تجديد انتماء
!ووالء

on Wednesday February 14th, 2018 Al Hekma
International School organized a full day of
enthusiastic activities to support the Ministry
of Education and celebrate “The World is my
Country” initiative. This celebration was dedicated
as well to glorify “Al Meethaq” and accentuate the
importance of national unity.
AHIS community celebrated the day with a series of
activities that expressed students’ patriotic feelings
towards the great Bahrain. Students were dressed
in the national attire and waved flags chanting
patriotic songs that voiced their gratitude and
love for the Kingdom. Every corner at school was
decorated with stunning posters that added value
to the portrayal ambience at School.

احتفلــت مدرســة الحكمــة الدوليــة بمناســبة
ميثــاق العمــل الوطنــي لمملكــة البحريــن
 حيــث،2018  فبرايــر14 يــوم االربعــاء الموافــق
تزينــت المدرســة بأعــام البحريــن وصــور جاللــة
الملــك حمــد بــن عيســى ال خليفــة حفظــه
 وتحدثــت اللوحــات عــن إنجــازات النهضة، اللــه
 وفي، والمشــروع اإلصالحــي لمملكــة البحرين
اإلطــار نفســه شــاركت المدرســة فــي احتفــال
وزارة التربيــة و التعليــم فــي فعاليــة ( العالــم
 وفــي، فــي وطنــي ) المقــام فــي صــرح الميثــاق
.مســيرة الحافــات فــي يــوم الميثــاق
وتأتــي هــذه االحتفــاالت ضمــن سياســة
المدرســة بتعزيــز قيــم المواطنــة الصالحــة
. فــي نفــوس الطلبــة
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WHAT WOULD I
LOOK LIKE IF I WERE
?100 YEARS OLD

احتفال
 100يوم!
ً
ســنويا علــى
اعتــاد طــاب مرحلــة الروضــة
اإلحتفــال بمــرور مائــة يــوم مــن قدومهــم
أهمي ً
ــة
إلــى المدرســة ،وهــو اليــوم األكثــر
ّ
علــى مــدار الســنة .ألنه يلخــص مــا تعلمــه
ويصــور مرحهــم طيلــة مائــة يــوم ،و
الطــاب
ّ
فيــه يحتفــل الطلبــة بالعديــد مــن األنشــطة
المدرســية ،كمــا يرتــدون أجمــل مــا لديهــم
وكأنهــم بلغــوا مــن العمــر  100عــام تحــت
شــعار "كيف ســأبدو لــو كان عمــري  100عــام
"؛ وهــذا يعنــي الكثيــر مــن ناحيــة التعلــم ،فــي
بيئــة مليئــة بالمــرح والتجديــد.
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DAYS

AHIS Kindergartners participated in
festivity to celebrate the 100th day
of school. From dressing up like a
100-year-old to creating projects with
100 items, students found fun ways to
commemorate the day and reinforce
skills they have been working on.

’ JUNIOR AMBASSADORSمؤتمر
) CONFERENCE (JACالسفراء الشباب
The Highlights of this year’s conference
was that students performed a skit,
debated and discussed on Sustainable
Development Goals. The event was
interlinked with Music department and
English department this year. Students
press was a new addition to the event.
Whether it’s learning to discuss complex
issues and compromise, or learning how
to be a leader for the first time, many
students “found their voice” through JAC
(Junior Ambassadors conference) and
realized their leadership potential and
social ability.

The
annual
Junior
’Ambassadors
Conference (JAC) took place at the
auditorium of Al Hekma International
School on the 25th of January, 2018. The
school President Dr. Mona presented
a special memento to Mr. Samir Imtair
Aldarabi, Director of UN Information
Centre, for the Gulf countries.
The students from various schools
participated, discussed and formulated
solutions for the topics -Measures to ensure
the continued education of refugee and
displaced children in the United nations
Human Rights Council (UNHRC) and The
question of food wastage awareness,
raising and education on Sustainable
consumption and life style in the United
Nations Environment Program (UNEP).

عقــد قســم الدراســات االجتماعيــة فــي مدرســة
الحكمــة الدوليــة مؤتمــره الســادس للســفراء
الشــباب فــي  25ينايــر  2018فــي قاعــة المدرســة
الكبــرى بهــدف إعطــاء فرصــة للطلبــة
للتعــرف علــى حقوقهــم كمواطنيــن فــي
المســتقبل فــي المرحلــة االبتدائيــة العليــا.
ويعتبــر هــذا المؤتمــر محــاكاة أكاديميــة لألمــم
المتحــدة حيــث يلعــب الطلبــة دور المندوبيــن
مــن مختلــف الــدول محاوليــن حــل القضايــا
العالميــة الحقيقيــة مــع مراعــاة سياســات
ووجهــات نظــر الــدول التــي يمثلونهــا .
وكان ضيــف الشــرف الســيد ســمير منيــر
الدرابــي ،مديــر مركــز األمــم المتحــدة لإلعــام،
لــدول الخليــج العربــي  ،والدكتــورة منــى
الزيانــي رئيــس مجلــس إدارة المدرســة  ،ومديــر
المدرســة الســيد مايــكل ديفيــس ،ومســاعد
المديــر الســيدة ديمــا نحــول  ،والســيدة مايــا
حــرب والســيدة رنــا الذكــر اللــه  ،و المعلميــن
والطلبــة مــن بيــن الحضــور حيــث قدمــت
الدكتــورة منــى الزيانــي فــي نهايــة المؤتمــر
تــذكارا خاصــا للســيد ســمير منيــر الدرابــي مديــر
مركــز األمــم المتحــدة لإلعــام لــدول الخليــج .
وشــارك الطلبــة مــن مختلــف المــدارس حيــث
ناقشــوا وقدمــوا ا حلــوال لبعــض القضايــا
والمواضيــع كمــا قدمــوا اقتراحاتهــم لضمــان
اســتمرارية التعليــم لألطفــال الالجئيــن
والمشــردين فــي مجلــس حقــوق اإلنســان
التابــع لألمــم المتحــدة إضافــة إلــى ذلــك قدمــوا
توعيــة حــول الهــدر الغذائــي ورفــع مســتوى
التوعيــة بشــأن االســتهالك المســتدام
وأســلوب الحيــاة فــي برنامــج األمــم المتحــدة
للبيئــة .
وكان مــن أبــرز مالمــح المؤتمــر لهــذا العــام
مســرحية قــام الطلبــة بأدائهــا أمــام الجمهــور
عــن أهــداف التنميــة المســتدامة .وكان هــذا
بالتعــاون مــع قســمي الموســيقى واللغــة
اإلنجليزيــة كمــا كانــت الصحافــة الطالبيــة
إضافــة جديــدة لهــذا النشــاط .
مــن خــال المؤتمــر تعلــم الطلبــة مناقشــة
القضايــا المعقــدة  ،كمــا تعلمــوا كيــف
يصبحــون قــادة للمــرة األولــى و أدرك العديــد
مــن طلبتنــا إمكاناياتهــم القياديــة والمهــارات
التــي يمتلكونهــا.
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RANA THIKRALLAH
KG ASSISTANT PRINCIPAL
أ .رنا ذكرالله
المدير المساعد لقسم الروضة

اآلباء واألمهات نماذج يحتذى بها...
يميــل اآلبــاء ألن يكونــوا قــدوة حســنة يحتــذى بهــا فــي حيــاة أبنائهــم ،
الوالديــن.
ويعــد هــذا أحــد األدواراألبــرز فــي حيــاة
َ
تخيــل معــي األشــياء الرائعــة التــي تريــد أن يتحلــى طفلــك بهــا ،فعلــى
ســبيل المثــال تحــب أن يكــون لطيــف  ،محتــرم  ،وصــادق .إذا اختــرت
التحلــي بهــذه الســمات  ،فمــن المرجــح أن يحــذو طفلــك حــذوك.
كنمــوذج يحتــذى بــه  ،ومــن المهــم إدراك أن لديــك مجموعــة مــن
دائمــا مــن تقديــم
العواطــف والــردود .وليــس مــن الواقــع أن تتمكــن
ً
ســلوك ســعيد وهــادئ .هنــاك لحظــات مقلقــة فــي الحيــاة يمكــن أن
تجعلــك تشــعر بالحــزن أو اإلحبــاط أو الغضــب ولكنــك قدرتــك علــى
التعامــل معهــا بشــكل مناســب  ،تزيــد مــن فــرص تمكــن أطفالــك مــن
التعامــل مــع غضبهــم بشــكل مناســب ً
أيضــا .إذا كنــت تعامــل اآلخريــن
باحتــرام وتقديــر  ،فاالحتمــال هــو أن طفلــك ســيفعل الشــيء نفســه.
ومــن المهــم العلــم ان مــا بــراه الطفــل ويمارســه هــو علــى األرجــح مــا
ســيختاره لنفســه الحقــا.
وإليــك اآلن بعــض األشــياء التــي يمكنــك التحــدث بهــا مــع طفلــك لبنــاء
نمــاذج يحتــذى بها :
ً
قصصــا عــن األســرة أو األصدقــاء الذيــن يظهــرون
إرو
تبــادل الخبــراتٍ :
اللطــف أو االحتــرام والتقديــر فــي حياتهــم .تحــدث عــن مــن تحــب و
لمــاذا؟ سيســاعد هــذا طفلــك علــى إدراك أن األشــخاص مختلفــون
لــذا يتصرفــون بشــكل مختلــف .قــد يبــدأ طفلــك فــي التفكيــر فــي
األشــخاص الذيــن يرغبــون فــي تقليدهــم أثنــاء نموهــم.
تعلــم مــن اآلخريــن :عندمــا تــرى الغربــاء يتصرفــون بشــكل عــام بطــرق
لطيفــة قــم بالحديــث عــن هــذا الســلوك مــع طفلــك .عندمــا تــرى الغربــاء
ً
وقتــا للحديــث عــن هــذا ً
أيضــا .ناقش
يتصرفــون بشــكل غيــر الئــق  ،خــذ
الســلوكيات المختلفــة مــع طفلــك وشــجعهم مــن خــال مدحهــم
عندمــا يتصرفــون بشــكل جيــد.
تعلــم مــن األخطــاء :الجميــع يخطــئ  ،إنــه جــزء مــن كونــك إنسـ ً
ـانا  ،إذا
ارتكبــت خطــأ مثــل فقــدان أعصابــك  ،يمكنك االعتــذار لطفلــك وتوضيح
أنــك ارتكبــت خطــأ ولكنــك تحــاول جاهــدا التغييــر .الشــيء المهــم هــو
طمأنــة طفلــك بأنــك تحبــه وأن مشــاكل الكبــار ليســت خطــأه .
دائما أن كونك قدوة هو أقوى شكل من أشكال التعلم.
لذا تذكر
ً

PARENTS AS ROLE MODELS
Parents tend to be the strongest role models in their child’s
life and this could be a strong parenting asset.
Imagine all the wonderful things you want your child to be,
for example, kind, respectful, and honest. If you choose
to model those traits your child is likely to follow suit. As
a role model, it is important to recognize that you have a
range of emotions and responses. It is unrealistic to expect
that you can always model a happy and calm behavior.
There are upsetting moments in life that can make you
feel sad, frustrated or angry but being able to handle it
appropriately, they are more likely to handle their own
anger appropriately too. If you treat others with respect
and consideration, chances are your child will do the same
are very high.
Recognizing what a child sees and experiences is more
likely what they will choose for themselves. Here are some
things you can talk about with your child to build healthy
role models:
• Share experiences: Tell stories about family or friends
who show real kindness or determination in their lives. Talk
about who you admire and why? This will help your child
realize that different people behave differently .your child
may begin to consider which people they would like to try
to emulate as they grow up.
• Learn from others: When you see strangers in public
behaving in ways that are kind and considerate take the
time to talk about this behavior with your child. When you
see strangers behaving in ways that are inappropriate
take the time to talk about this as well. Discuss different
behaviors with your child and encourage them by
complimenting them when they behave well.
• Learn from mistakes: Everybody makes mistakes, it’s part
of being human, if you do a mistake such as losing your
temper, you can apologize to your kid and explain that you
made a mistake but that you are trying hard to change. The
important thing is to reassure your child that you love them
and that adult problems are not their fault.
So always remember that being a role model is the most
……powerful form of educating
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إجلب الدب الخاص بك!

ً
جــزءا ال يتجــزأ مــن المنهــج التعليمــي بمدرســة الحكمــة
تعتبــر القيــم التربويــة
الدوليــة ،لــذا قامــت بتخصيــص هــذا الشــهر لقيــم "الرعايــة و اإلحتــرام" .و فــي هــذا
اإلطــار ،شــارك طلبتنــا يــوم األحــد الموافــق  5ديســمبر  /كانــون األول  ,2017حــدث
"أحضــر دميتــك"  " /أحضــر الــدب الخــاص بــك" و الــذي هــدف إلــى نشــر رســالة " نحــن
ً
بطريقــة مــا ،و هــذا مــا يجعلنــا متميزيــن".
جميعــا مختلفــون
ٍ
و كان الدب "بادنجتون"  Paddingtonمصدر إلهام هذا الحدث.
و قــام الطــاب بمختلــف األنشــطة ذات الصلــة بدميــة الــدب  ،إلــى جانــب مشــاهدة
عــروض فــي نفــس اإلطــار ،و ذلــك بهــدف ترســيخ قيــم "الرعايــة و اإلحتــرام" لــدى
طلبتنــا .

BRING A BEAR AND
!SHOW YOU CARE
Our Students enjoyed our” bring your
Bear” event on Tuesday December
5th, 2017. The main goal of the activity
was to deliver the message “We are all
different in some way; it is what makes
us special” as part of our plan to teach
KG core values to be Respectful and
Caring. The inspiration of this event was
Paddington Bear and students had fun
doing lots of teddy bear related activities
and watching the puppet show on how
to be kind and respectful.
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 مايا حرب.أ
المدير المساعد
للمرحلة االبتدائية

MAYA HARB
ELEMENTARY
ASSISTANT PRINCIPAL

....أعزائي أولياء األمور الكرام
العديــد مــن الطلبــة فــي ســنوات المرحلــة االبتدائيــة يجــدون صعوبــة فــي تعلــم جــدول الضــرب وبصفتــك أنــت المعلــم األول ستشــعر بحاجــة
 كمــا ســتحتاج إلــى وقــت طويــل لمســاعدته علــى.ابنــك للمســاعدة حيــث أنــه ســيحتاج إلــى مهــارة (الضــرب بســرعة ) خاصــة فــي المرحلــة الثانويــة
: وفيمــا يلــي بعــض النصائــح التــي ستســاعده علــى تعلــم جــدول الضــرب.تعلــم جــدول الضــرب
ً
.يوميا لحفظ جدول الضرب
 دقيقة15-10  تخصيص من-1
. يمكنك االنتقال إلى رقم جديد،  بمجرد أن يتقنه طفلك.2  و1  و0  ابدأ بالرقم-2
ّ -3
3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 4 . ذكر طفلك بأن الضرب ببساطة هو نتيجة تكرار جمع األرقام
7x3=3x7 :  يجب عليه فقط حفظ نصف جدول الضرب ألنه مثال،  لذلك،  عرف طفلك أن اإلجابات تتكرر-4
.  ناقش األنماط الخاصة باألعداد-5
.• جميع مضاعفات عشرة في نهايتها صفر
. 0  أو5  في نهايتها إما5 • جميع مضاعفات
. 0  هو0 • حاصل ضرب أي رقم مع
:  علم طفلك-6
ً
54 = 9 x 6, 45 = 9 x 5 :فمثال
.6  تذكر أن اإلجابات سوف تكون بتبديل أماكن الرقمين بعد العدد، 9 • لحفظ جدول الضرب لرقم
4/ 2 (  مجرد مضاعفة الناتج األول ثم مضاعفته مرة أخرى،  سهل4  فسوف يكون جدول ضرب، • إذا كان طفلك يستطيع مضاعفة رقم
).... 10/8 / 6/
.  تذكر ضرورة تعزيز الطفل بشكل مستمر-7
. لتعلم الرياضيات باستخدام الحاسوبIXL استخدام موقع مثل-8

Dear Parents,
Many students struggle with learning their times tables. As a parent, you will feel that you need to help. Eventually,
students need quick multiplication skills to help them throughout high school. You will need time, strategy, and patience
to help your child learn his/her multiplication table. Here are some tips that will help your child learn his/her multiplication
table:
1- Commit to a time. Make sure you spare 10-15 min of the day to practice the multiplication table.
2- Start with number 0, 1 and 2. Once your child masters the multiplication of two, you can move to a new number.
3- Remind your child that multiplying is simply adding. 4x3 = 3+3+3+3
4- Show your child that each answer repeats, so, technically, they only have to learn half of the table. 3x7 is the same as
7x3.
5- Discuss patterns:
• All the multiples of ten end in zero.
• All the multiples of 5 end in either 5 or 0 and are half as large as the multiples of ten. (10x5=50; 5x5=25, or half of 50)
• Any number x 0 is still 0. No matter what.
6- Teach your child the tricks:
• To memorize the 9’s tables, remember starting number 6 answers will be flipped around. 5*9 = 45, 6*9= 54
• If your child can double a number, the x4’s will be easy. Just double the number and double it again!
7- Remember to praise your child.
8- Utilize online game such as IXL
Have fun teaching your child the multiplication table!
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DIMA NAHOULI
MS/HS ASSISTANT PRINCIPAL
أ .ديما نحولي
المدير المساعد للمرحلتين اإلعدادية والثانوية

أولياء األمور الكرام،
لقــــد بــــدأ الربــــع الثالــــث مــن العــام الدراســــي ،فقد مر سريعا دون أن
نشــعر به  ،حيــــث كان الطــــلبة حريصين خــــال الفصــــل الدراســــي
األول علــى رســم مســــتقبلهم مــــن خــــال فــــرص التعلــــم
المتوفــــرة لهــــم عبــــر المناهــــج الدراســــية األساســــية واإلثرائيــة .
وقــــد شــــارك الطــــلبة مؤخـــ ً
ـرا فــــي برامــــج القيــــادة مثــــل مؤتمــــر
ً
فضــــا عــن
القيــــادة الشــــبابية ،مؤتمــــر شــبابنا بنــاة المســتقبل ،
األنشــطة الوطنيــــة مثــــل ميثــــاق العمــــل الوطنــــي لمملكــــة
ً
أوال.
البحريــــن ومهرجــــان البحريــــن
نحيطكــــم علمــــا بــأن مشــاركة أوليــاء األمــور فــي تعليــم أبنائهــم
هــو أمــــر ضــروري لذلــــك نرجــــو منكــــم ضــرورة تذكيــــر الطـــلبة
وتشــجيعهم علــى متابعــة األجنــدة األســبوعية التــي يتــم نشــرها
كل يــــوم خميــــس على موقــــع المدرســــة اإللكترونــــي ،كمــــا نذكـــر
بأهميــــة المراجعــــة اليوميــة لمــا تــــم تغطيتــه فــي الفصــل داخــل
المدرســــة.
عــــززوا لــــدى أبنائكــــم الطــــلبة عــادة مراجعــة مــا تــــم تغطيتــه فــي
الصــــف بشكل يومي .كمــــا ندعوكم كآبــــاء علــى اســتخدام البوابــة
اإللكترونيــــة باإلضافــــة الســــتمرار االطــــاع علــى التقــــدم األكاديمــي
البنكــــم /ابنتكــــم أسبوعيا .
يعمل طــــاب المرحلتــــين المتوســــطة والثانويــــة فــــي مدرســــة
الحكمــــة علــــى تحقيــــق القيــم األساســــية مــن خــــال العديــد مــن
األنشــــطة والــــدروس  ،كقيــم التســامح  ،والتقديــر  ،واألمانــة ،
والثقــة وغيرهــا .
نحــــن فــــي مدرســــة الحكمــة نســــعى دومــــا ألن يبقــى طلبتنــا
مواكبيــن وســــائل التطــــور التكنولوجــــي ،ونتيجــــة لذلــــك فإننــــا
هــــذا العــــام ســــوف نعتمــــد الكتــــب اإللكترونيــــة ،ولذلــــك فإنــــه
مــــن المتوقــــع أن يحضــــر جميــــع الطــلبة أجهزتهــــم اإللكترونيــة
المحمولــــة أو اللوحية معهــــم إلــــى المدرســة بشــــكل يومــي .كمــا
يختبــــر الطــــلبة بطرق تربويــــة تعليميــــة وتقييميــــة مميــزة مثــل
طريقــــة الفصــــول الدراســــية المزدوجــــة ،واســــتراتيجيات التعلــــم
الحديثــة .

Dear Al Hekma Families,
Quarter 3 started, can’t believe that half of the school year
has already passed, during the first semester the students
have been busy shaping their future through curricular and
extracurricular learning opportunities. Students have been
recently involved in Leadership programs such as Young
Leadership Conference, Future Arab Leaders as well as
National activities for Meethaq and Bahrain First.
Parent’s involvement in your student education is vital, kindly
remind and encourage the students to follow the weekly
agenda that is posted online every Thursday. Enforce to the
students the habit of reviewing what has been covered in
class on a daily basis. Parents are encouraged to use the portal
plus to stay updated with their student’s academic progress
weekly.
The middle and high school students At Al Hekma are working
towards attaining the core values and the graduation profile
through many activities and lessons.
Below is the list of Core values for MS/HS:
- Reliability
- Engagement
- Adaptability/Appreciation
- Confidence
- Honesty
At alhekma we thrive to keep our students up to date with all
the technology tools that are available as a result this year we
are going digital, all students are expected to have their tablets
or laptops at school at all times. Students are experiencing
differentiated instructional and assessment pedagogies such
as flipped classroom method, independent learning strategies
and much more.
It remains an honor and privilege to serve as your assistant
principal. Together, I know we will make make a difference for
all students.
Thank you for being an integral part in the educational process
at Al Hekma

H
.C.
A
.
R.E

إنــــه لشــــرف لــــي أن أكــــون مديركــــم المســــاعد ،وإنــــي علــــى أكمــــل
ً
فرقــاوتطورا لدى جميــع الطــلبة.
الثقــــة بأننــــا معــا ســوف نحــدث
أشــــكركم لكونكــــم جــــزءا ال يتجــــزأ مــــن العمليــــة التعليميــــة
فــــي مدرســــة الحكمــــة الدوليــة .
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NEXT GENERATION LEADERS !
Arabic Language department had organized a great forum under
the title of ( Our Youth, the Next Generation Leaders) on Monday
26-2-2018 . Middle school students together with ( Grades 9 and
10 as organizers) had participated as representatives of the Arab
countries together with other four schools in Bahrain. The forum
speeches were revolving around three major topics: The first one
is to create keen students to learn and to develop their Arabic
language, their mother tongue. As for the second topic, it is the
vital role of woman in Bahrain society, and more precisely the role
of the the Supreme Council for Women in Bahrain. In respect to
the third topic, it is the use of technology in The Arab countries.
This activity has been organized aiming to achieve several
objectives, such as enhancing the students’ Arabic language
together with improving their speech skills.
Moreover, this activity provides them with comprehensive
information about the Arabic language in the Arab world.
At the end, Dr.Mona Al Zayani honored the participants in this
conference and gave them certificates of appreciation due to
their active and fruitful participation in this forum, which is one
of the most important events at school. Al Hekma International
School students had achieved the first rank, Congratulations !!!!!
As for the second rank, it was for two schools, AbdelRahman
Kanoo and Hewar International School. The third rank was for
AlMawaheb International School. Dr. Mona, through her fruitful
recommendations, she referred to various ways to ameliorate the
use of the Arabic language to help raise an educted and cultured
generation.

... شبابنا بناة المستقبل
 بتنظيــم ملتقــى شــبابنا بنــاة المســتقبل- قســم اللغــة العربيــة-قــام
 حيــث قــام طلبــة المرحلــة اإلعداديــة2018-2- 26 :يــوم اإلثنيــن الموافــق
 كمــا شــارك هــذا، والصفيــن التاســع والعاشــر بالمشــاركة بالتنظيــم
العــام أربــع مــدارس فــي المؤتمــر وتمــت المناقشــة فــي ثالثــة محــاور
المحــور األول واقــع اللغــة العربيــة فــي الوطــن العربــي وكيفيــة
اإلهتمــام بهــا وتنشــئة جيــل واع ومــدرك ومحافــظ علــى لغتــه التــي هــي
ً  تحديـ، المحــور الثانــي دور المــرأة فــي المجتمــع.رمــز لالنتمــاء والهوية
ـدا
المحــور الثالــث، دور المجلــس األعلــى للمــرأة فــي مملكــة البحريــن
. اســتخدام التكنولوجيــا فــي الوطــن العربــي
تــم تنظيــم هــذا النشــاط تحقيقـ ًـا ً لعــدة أهــداف منهــا تعليــم الطلبــة
أحــد أنــواع العمــل الدبلوماســي وصقــل مهــارات لغتهــم العربيــة
ومهاراتهــم األدبيــة وتنميــة مهــارات الخطابــة واإللقــاء وتزويدهــم
. بمعلومــات شــاملة حــول واقــع اللغــة العربيــة فــي البلــدان العربيــة
وفــي نهايــة الملتقــى قامــت الدكتــورة منــى راشــد الزيانــي بتقديــم الدروع
للمــدارس الفائــزة حيــث حصــد طلبــة مدرســة الحكمــة المركــز األول
تليهــا مدرســة عبــد الرحمــن كانــو مناصفــة مــع مدرســة حــوار وحصــل
علــى المركــز الثالــث مدرســة المواهــب العالميــة كمــا قدمــت الدكتــورة
منــى الزيانــي توجيهــات مثمــرة داعيــة فيهــا الطلبــة والمعلميــن
 التــي تعكــس رؤيــة قســم اللغــة. إلــى تعزيــز اســتخدام اللغــة العربيــة
. العربيــة فــي تربيــة جيــل مثقــف ومتعلــم مــدى الحيــاة

ﺷﺒـﺎﺑــﻨﺎ
ﺑﻨـــــــﺎة
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

FUTURE ARAB LEADERS
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AROUND THE
WORLD IN ONE DAY
Staff members and students did
a great job in decorating their
classrooms and corridors to share
valuable information about each
country. Students were required to
research and present what is unique
about every participating country.
Students also prepared informative
powerpoint presentations, perform
traditional dancing to expand their
learning experience.
The judges were impressed by
the positive relationship between
student and teachers; which what
we look for when we plan for extracurricular activities on campus.

اليوم العالمي

إيمانـ ًـا مــن مدرســة الحكمــة بالتنــوع واالختــاف الثقافــي بين الشــعوب
وبمــا أن التنــوع واالختــاف أحــد القيــم التــي نســعى لغرســها فــي
نفــوس طلبتنــا احتفلــت مدرســة الحكمــة باليــوم العالمــي يــوم
الخميــس  18مــن ينايــر .
قــام المعلمــون وطالبهــم بتزييــن الصفــوف والممــرات فــي الطوابــق
ممــا جعلنــا نشــعر أننــا زرنــا العديــد مــن الــدول فــي وقــت واحــد  .كمــا
قــام الطلبــة بعمــل أبحــاث ممتــازة وعــروض تقديميــة عــن البلــدان
التــي كانــوا يمثلونهــا وأظهــروا معالــم الدولــة بعــدة طــرق منهــا  :تزيين
الصــف والمالبــس والطعــام والعــروض والرقصــات وأعــام هــذه الــدول .
اســتمتع المحكمــون بزيــارة الصفــوف التــي وصفوهــا بأنهــا أكثــر مــن
رائعــة بمشــاركة الطلبــة والمعلميــن فــي تنافــس شــديد علــى احــراز
المراكــز األولــى وبــكل ســعادة.
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A PIECE OF ART TO THE BEAT
!OF MY HEART; MY MOM
KG students celebrated Mother’s Day occasion on Wednesday
March 21st by conducting a special activity called “Heart to Art”.
The students had a splendid time making and painting cards and
crafts. It was a pleasure watching the super excited students with
their dynamic and energetic spirits preparing something unique,
something special. The outcome of their efforts was marvelous.
;Each card, craft, art work was special and different in its own way
the students presented their letters to Dr. Mona Rashed Al Zayani,
President of Al Hekma International School during her visit to the
school campus, who expressed her sincere feelings to the great
work that the students did on this occasion.
What more could have made “Mothers Day” more special than
!this

عيدك يا ماما،
عيد األعياد !

"مــن القلــب إلــى القلــب"  ،هكــذا كان عنــوان
النشــاط الــذي قــام بــه طــاب قســم الروضــة
يــوم األربعــاء الموافــق  21مــارس لإلحتفــال
ً
ً
رائعــا
وقتــا
بعيــد األم .فقــد قضــى الطــاب
يدويــة .و كان
حــرف
بطاقــات و
فــي صنــع
ٍ
ٍ
ٍ
مــن دواعــي الســرور مشــاهدة هــؤالء األطفــال
ـيء فريـ ٍـد
و هــم متحمســين للغايــة إلعــداد شـ ٍ
و خــاص .نتيجــة هــذا المجهــود كانــت رائعــة
و مدهشــة .كل بطاقــة  ،حرفــة أو عمــل فنــي
كان خاص ,مختلــف و فريــد مــن نوعــه قدمهــا
طــاب الروضــه للدكتــورة منــى راشــد الزيانــي
رئيــس مؤســس مدرســةالحكمة الدوليــة
خــال زيارتهــا لحــرم المدرســة  ،وقــد أعربــت
الدكتــوره عــن ســرورها لهــذا اللقــاء وبمــا
قدمــه طــاب الروضــه مــن مشــاعر صادقــه و
ُ
ً
إحتفــاال بهــذه المناســبه.
ُأمنيــات جميلــه
فهــل يوجــد أجمــل مــن هكــذا إبــداع يجعــل
ً
إمتيــازا .
مــن "عيــد األم" أكثــر
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مشاركة طلبتنا في أسبوع
الصحة والسالمة في بابكو!
دعيــت مدرســة الحكمــة الدوليــة للمشــاركة فــي أســبوع البيئــة
والصحــة والســامة فــي بابكــو وذلــك يــوم الســبت الموافــق  20ينايــر
 2018فــي حلبــة البحريــن الدوليــة فــي الصخيــر ،حيــث تــوج أســبوع
الصحــة والســامة والبيئــة بيــوم عائلــي لموظفــي الشــركة.
قــدم طالبنــا شــرحا حــول األعشــاب وتأثيرهــا علــى البيئــة .كمــا
اجتمعــوا مــع وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفــة بــن أحمــد آل
خليفــة ،والرئيــس التنفيــذي وموظفــي شــركة بابكــو.

IN LOVE OF ARABIC LANGUAGE
The Arabic Language department, celebrated and organized
the annual “In Love of Arabic Language” event. Teachers and
students showed their appreciation and pride to the Arabic
language through this activity.
The celebration was attended by a representative from the
Ministry of Education, members of the UNESCO Committee and
PTA members. The kindergarten students participated by singing
the Arabic alphabets. The primary students performed a song
(my language) and the audience was happy to watch a play by
middle school students.

في حب العربية

THE SHARKS PARTICIPATION IN
!BAPCO’S HEALTH & SAFETY WEEK
Al Hekma International School was invited to take part in
Bapco’s bi-annual Environment, Health & Safety (EHS) Week.
The EHS Week culminated in a grand EHS Family Day, which
took place on Saturday, January 20th, 2018 at the Bahrain
International Circuit in Sakhir. Our high school students talked
about Herbalism and its effect on environment. They also met
with the Oil minister Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin Ahmed
Al Khalifa, and Bapcos CEO and staff.

اعتــاد قســم اللغــة العربيــة فــي كل عــام مشــاركة العالــم احتفالــه
باليــوم العالمــي للغــة العربيــة تحــت شــعار (فــي ُحــب العربيــة )  ،حيــث
قــام المعلمــون والطلبــة باعــداد الفقــرات والعــروض التــي تــدل علــى
حبهــم واعتزازهــم بلغتهــم العربيــة  .وهــذا العــام تميــزت احتفاليــة
قســم اللغــة العربيــة بحضــور وفــد مــن وزارة التربيــة والتعليــم
بمملكــة البحريــن وأعضــاء مــن لجنــة اليونســكو وبعــض مــن أوليــاء
أمــور الطلبــة  .حيــث شــارك طلبــة الروضــة بعــروض غنائيــة وشــعرية
للحــروف  ،وأدى طلبــة المرحلــة االبتدائيــة أنشــودة ( لغتــي) كمــا ســعد
الحضــور بمشــاهدة مســرحية قــام بهــا طلبــة المرحلــة المتوســطة
بعنــوان ( أخطــاء شــائعة ) وقــدم الحفــل طلبــة المرحلــة الثانويــة
باإلضافــة إلــى إلقــاء القصائــد الشــعرية .
وكان االحتفــال الــذي أقيــم فــي مســرح مدرســة الحكمــة يــوم األحــد
ً
رائعــا وتأتــي مثــل هــذه االحتفــاالت ضمــن سياســة
الموافــق  14ينايــر
المدرســة الراميــة إلــى تعزيــز أهميــة اللغــة العربيــة فــي نفــوس الطلبــة.
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!HAPPY BAHRAINI WOMEN’S DAY

بحرينية وافتخر !
أقامــت مدرســة الحكمــة الدوليــة حفــا وطنيــا بمناســبة ختــام فعاليــات
تطبيــق الحقيبــة التوعويــة للمجلــس األعلــى للمــرأة وذلــك يــوم ٨
مــارس  ٢٠١٨والــذي يصــادف يــوم المــرأة العالمــي  ،وقــد حضــر االحتفــال
كوكبــة مــن رائــدات العمــل الوطنــي مــن المجلــس األعلــى للمــرأة
ومــن التربويــات مــن لجنــة تكافــؤ الفــرص فــي وزارة التربيــة والتعليــم
ومــن ادارة التعليــم الخــاص
حيــث تــم اســتعراض المعــرض الفنــي الــذي هــو مــن أبداعــات الطلبــة
ومــن ثــم قــدم الطلبــة أغنيــات عــن المــرأة ومشــاهد تمثيليــة منوعــة
تحدثــت عــن دور المــراة البحرينيــة وتكافــؤ الفــرص وقامــت الدكتــورة
منــى راشــد الزيانــي بتســليم ملــف إنجــاز الحكمــة للحقيبــة التوعويــة
للمجلــس األعلــى للمــرأة وشــهادات الشــكر والتقديــر
وكان ضيــوف الحفــل كل من األســتاذة هــدى ســلمان – خبيــرة البرامــج
الترويجيــة والتوعويــة فــي المجلــس األعلــى للمــرأة ،الدكتــورة صبــاح
الجنيــد – عضــو المجلــس األعلــى للمــرأة ،األســتاذة وداد الموســوي-
عضــو المجلــس األعلــى للمــرأة ،األســتاذة بدريــة الجيــب – خبيــر برنامــج
االســتقرار األســري فــي المجلــس األعلــى للمرأة ،األســتاذة حوريــة عباس
– منســق تكافــؤ الفــرص فــي وزارة التربيــة والتعليــم ،األســتاذة أمــل
المعــاودة – عضــو لجنــة تكافــؤ الفــرص فــي وزارة التربيــة و التعليــم،
األســتاذة منــى شــاهين – رئيــس قســم التقييــم والتطويــر فــي وزارة
التربيــة والتعليــم نيابــة عــن األســتاذة أحــام العامــر ،األســتاذة عائشــة
ثابــت – مــن ادارة التعليــم الخــاص.
وســاد الحفــل أجــواء وطنيــة وقيــم أيجابيــة ويأتــي الحفــل ضمــن
سياســة المدرســة الراميــة أليجــاد جيــل يحمــل قيــم المواطنــة وحــب
الوطــن واالنتمــاء إليــه.
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On the 8th of March, Al Hekma International School, had
conducted a great celebration attended by a large number of
honorable public figures in the field of social work and education.
The celebration commemorates the Supreme Council of Woman
that coincides with the International Day of Woman.
Students’ art works have been displayed where they were greatly
appreciated by the attendees. Moreover, there were many items
targeting the role of the Bahraini woman in the community to
verify commensurability of opportunities within the Bahrain
society such as; some of the songs and other dramatic scenes.
Dr. Mona Al Zayani had presented Al Hekma service portfolio
along with certificates of merit and appreciation to the Supreme
Council for Woman instructional kit.
As mentioned above, the attendees were from the public figures
in the field of social work and education, amongst them was
Ms.Hoda Salman, the educational consultant in the Supreme
Council for Woman, Dr. Sabah Algened and Ms. Wedad Almosawy
as members in the Supreme Council for Woman. Ms. Badreya
Algeeb, a consultant in the family stability in the Supreme Council
for Woman, Ms. Amal Almowada, a member in the Equality
Committee at the Ministry of Education. Ms. Mona Shaheen as a
head of Development and Evaluation Department at the Ministry
of Education and on behalf of Ms. Ahlam AlAmer, the Head of the
Private Education Sector at the Ministry of Education. Ms. Aisha
from the Private Education Sector.
National and patriotic spirit had marked the celebration.

PERMA-CULTURE
EDUCATIONAL GARDEN
Under the patronage of Shaikha Maram Bint Isa Al-Khalifa
Secretary general in NIAD (National Initiative of Agriculture
Development), Al-Hekma International school have officially
opened its PEG (Perma-Culture Educational Garden) and Green
House on Wednesday, March 28, 2018. AHIS committed and
eager students, teachers and staff carried out two big projects
this year which have helped the school go greener. Students
implemented a Perma-Culture design garden as part of their
STEAM project. This garden will help students learn how to
raise tree nurseries, care for plants and also simple techniques
of breeding such as grafting plants for better quality breeds.
Improve physical activity and attitude towards eating healthy,
creates a space for teamwork between the students, It will also
serve as an outdoor classroom and interdisciplinary lessons,
giving students the opportunity to receive an environmental
education that would not otherwise be available to them. AHIS
is happy to give concrete expression to UNESCO’s overarching
mission of promoting sustainable education and climate change
and therefore have linked to the United Nation’s Sustainable
Development Goals (SDGs) in planning its Perma culture garden.
Our goals were linked to the three SDGs below. 1-SDG 3: “Ensure
healthy lives and promote well-being for all at all ages”: Ensuring
healthy lives and promoting the well-being for all at all ages is
essential to sustainable development.2-SDG 11”Sustainable
Cities And Communities”: Make cities and human settlements
inclusive, safe, resilient and sustainable.3-SDG 13”Climate
Change”: Take urgent action to combat climate change and its
impacts. The project is also supporting Bahraini’s sustainable
vision 2030. The second project that the school worked on was
the Greenhouse. The greenhouse is sponsored by NIAD (National
Initiative for Agriculture Development) and its General Secretary
Shaikha Maram bint Isa Al Khalifa. Two planting methodologies
were used inside the greenhouse; The Nutrient Film Technique
(NFT), this technique is hydroponic where crops are planted in a
very shallow stream of water containing all the dissolved nutrients
required for plants growth. The water is recirculated past the bare
roots of plants in a watertight gully, also known as channels. The
second technique is planting using the gravel volcanic stones;
these stones absorb nutrients and improve air circulation. The
greenhouse functions 60% on Solar panels. AHIS is very proud
of their students work and efforts and welcome inquiries and
opportunities to show off their projects.
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حديقة الزراعة
المستدامة التعليمية

تحــت رعايــة كريمــة من سعادة الشــيخة مــرام بنــت عيســى آل خليفــة
 افتتحــت،األميــن العــام للمبــادرة الوطنيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي
2018  مــارس28 مدرســة الحكمــة الدوليــة صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق
حديقــة الزراعــة المســتدامة التعليميــة والبيت المحمي وذلــك فــي
إطــار حــرص مدرســة الحكمــة الدوليــة علــى تعزيــز التعليــم والوعــي
البيئييــن لــدى طالبهــا وتمكينهــم مــن التفاعل المباشــر مــع الطبيعة
 حيث ســاهم المشــروعين.وتعريفهــم بالتقنيــات الزراعيــة الحديثة
ّ  كمــا،فــي زيــادة المســاحات الخضــراء بالمدرســة
مكــن الطــاب مــن
التعــرف علــى الطــرق والممارســات الصحيحــة لزراعةشتالت األشــجار
والنباتــات وطــرق رعايتهــا والمحافظــة عليهــا باإلضافــة الــى تعليمهــم
 يأتــي ذلــك،طــرق التطعيــم المختلفــة إلنتــاج محاصيــل زراعيــة أفضــل
ً
إمانــا مــن الهيئــة االداريــة والتعليميــة بالمدرســة بضــرورة االهتمــام
بالطــاب مــن خــال النشــاط البدنــي المبــذول فــي المشــروعين الــذي
يعــزز الكثيــر مــن القيــم اهمهــا روح الفريــق الواحــد بيــن الطــاب
والصبــر وتحمــل المســؤولية وتشــجيعهم علــى تنــاول الطعــام
ً
قطعــا فــي خلــق جيــل يتمتــع بالصحــة
الصحــي والــذي سيســاهم
 والجديــر بالذكر تم اســتخدام منهجيتيــن للزراعــة،الفكريــة والجســدية
 وهي تعنــي، تقنيــة الغشــاء المغذي:داخــل البيــت المحمــي؛ وهمــا
تقنيــة الزراعــة المائيــة حيــث ُتــزرع المحاصيــل فــي مجــرى مائــي مســطح
وقليــل العمــق يحتــوي علــى جميــع العناصــر الغذائيــة المذابــة الالزمــة
 ويتــم إعــادة توزيــع الميــاه علــى الجــذور العاريــة للنباتــات.لنمــو النباتــات
 أمــا التقنيــة الثانيــة فهــي. يعــرف أيضـ ًـا باســم القنــوات،فــي مجــرى مائــي
الزراعــة عبــر اســتخدام الحصــى البركانيــة؛ حيــث تمتــص هــذه األحجــار
 باإلضافــة إلــى أن البيــت المحمــي.وتحســن دوران الهــواء
المغذيــات
ّ
 وسيســتخدم كفصــول٪60 يعتمــد علــى األلــواح الشمســية بنســبة
 ممــا ســيعطي الطــاب فرصــة،دراســية خارجيــة فــي الهــواء الطلــق
ّ
تلقــي التعليــم البيئــي بشــكل عملــي وســوف ينعكــس بصــورة
.إيجابيــة علــى نفســيتهم وادائهــم
عملــت مدرســة الحكمــة الدوليــة بشــكل فعلــي مــن خــال تنفيــذ
الحديقــة المســتدامة علــى تحقيــق هــدف أساســي مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة لألمــم المتحــدة (اليونيســكو) هــو "ضمــان حيــاة صحيــة
 كمــا أن هــذا.للهئيــة اإلداريــة والتعليميــة وللطلبــة بكافــة األعمــار
.2030 المشــروع يدعــم رؤيــة مملكــة البحريــن المســتدامة

STEAM PROJECTS AND THE
!SUSTAINABILITY VISION
Al Hekma International School has conducted its annual STEAM
fair in March 2018, the fair took place on two days intervals March
20 and 21.
STEAM stands for Science, Technology, Engineering, Art and
Math. They are the foundational subjects to the workings of our
life.
The general theme for this year’s projects was linked to the
UNESCO schools’ theme
‘Sustainability and Climate Change”. Working on such projects
provided students with a comprehensively balanced education,
based on technology and academics, and also aided in creating
confident and motivated lifelong learners, who are responsible
global citizens and can help in making a difference locally and
globally. Students completed projects such as recycled portable
air conditioner, solar irrigation systems, solar powered street
lights and fans, organic fertilizers, recycled vacuum cleaner,
pedal desk project, electro cycle, electric generating seat.
Students created websites and Apps to promote UN’s
SDGs (sustainable development goals) within their projects.
AHIS students are very aware of their cultural and social
responsibility, and are trying to support Bahrain’s vision 2030 that
focuses on sustainability.
نظمــت مدرســة الحكمــة الدوليــة نشــاطها الســنوي  STEAMفــي
مــارس  ، 2018وقــد أقيــم النشــاط علــى مــدار يوميــن يومــي  20و  21مــارس.
فــي ظــل التقلبــات المناخيــة الجديــدة التــي يشــهدها العالــم  ،تســعى
مدرســة الحكمــة إلــى ابتــكار حلــول بيئيــة جديــدة باعتبارهــا وســيلة
لضمــان مســتقبل مزدهــر .وذلــك مــن خــال دمــج العلــوم والتكنولوجيا
والهندســة والرياضيــات.
ً
متوازنــا
تعليمــا
إن العمــل فــي مثــل هــذه المشــاريع يوفــر للطلبــة
ً
بشــكل شــامل  ،ويســاعد فــي بنــاء جيــل متعلــم مــدى الحيــاة واثــق
ومتحمــس قــادر علــى إحــداث فــرق محلــي وعالمــي .
وقــد تمحــور النشــاط لهــذا العــام حــول االســتدامة البيئيــة وتغيــر
المنــاخ حيــث قــام الطلبــة بتنــاول موضوعــات مختلفــة مثــل الطاقــة
المتجــددة وأنواعهــا ومصادرهــا  .وقــد أنجــز الطلبــة مشــاريعهم مثــل:
مكيــف الهــواء المحمــول المعــاد تدويــره  ،وأنظمــة الــري الشمســية،
نظــام اضــاءة الشــوارع بالطاقــة الشمســية والمــراوح  ،واألســمدة
العضويــة  ،والمكانــس الكهربائيــة المعــاد تدويرها  ،ومشــروع الدواســة،
الدائــرة الكهربائيــة  ،ومقعــد توليــد الكهربــاء.
إن طلبتنــا علــى وعــي كامــل وإدراك تــام للمســؤولية الثقافيــة
واالجتماعيــة وذلــك مــن خــال دعــم رؤيــة البحريــن  2030التــي تركــز علــى
االســتدامة البيئيــة .
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مهرجان األفالم
القصيرة السنوي الرابع
قــدم طلبــة المرحلــة اإلبتدائيــة عرضهــم
الســنوي الرابــع لمهرجــان األفــام القصيــرة
يــوم الخميــس الموافــق  29مــارس .2018
وقــد حملــت هــذه األفــام مجموعــة مــن
الرســائل التــي تدعــو إلــى اإللتــزام بالقيــم
والتحلــي بهــا مثــل :مســاعدة اآلخريــن
،التعــاون  ،االحتــرام ،والنظــام .
وقــد ترشــح لجائــزة أفضــل فيلــم تســعة أفــام
مختلفــة أبهــرت لجنــة التحكيــم ونالــت
استحســان الحضــور ،ومــع نهايــة الحفــل تــم
إعــان األفــام الفائــزة بالمراكــز الثــاث األولــى
وهــي:
المركز األول:
"نرتقــي بمســاعدة اآلخريــن" للطلبــة  :علــي
مكــي ،أليكــس ،عبداللــه فــاروق ،عيســى عــادل
وعيســى عبــدات مــن الصــف الخامــس أ.
المركز الثاني:
فيلــم "مســاعدة اآلخريــن" للطلبــة  :حســين
الراشــدي  ،محمــد وحيــد  ،خليــل شــملوه ،
علــي دشــتي ومهنــد ربيــع مــن الصــف الرابــع ج
المركز الثالث:
فيلــم "التنمــر اإللكترونــي" لطلبــة الصــف
الثالــث ب
ينتظــر طلبتنــا هــذا النشــاط بفــارغ الصبــر
كل عــام إلظهــار إبداعاتهــم وللتعبيــر عــن
أنفســهم وأفكارهــم الرائعــة باســتخدام
التكنولوجيــا الحديثــة.

CORE VALUES
!IN ES MOVIE SHOW
The elementary students had their fourth
annual Movie Show on Thursday March
29th, 2018. The elementary school core
values were the main theme for this year
event. Students highlighted Respectful,
Collaborative, Disciplined and helping
others values.
9 movies were nominated to compete in
the event; Judges were impressed, gave
a valuable feedback and announced the
winners:
First Place:
“We rise by lifting others” by Ali Makki,
Alex, Abdulla, Isa Abdulla, Isa Adel from
grade 5A.
Second place:
“Helping
”others
by
Hussain,
Mohammed, Khalil, Ali, Muhanned from
grade 4C.
Third place:
“Cyber bullying” done by grade 3B
Every year, our students look forward to
this project where, they combine their
love of technology and critical thinking.
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