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مــع تقــدم الفصــل الثانــي ،نرانــا نتطلــع إلــى
الوقــت الحماســي لطالبنــا فــي مدرســة الحكمــة
الدوليــة .حيــث أظهــرت األنشــطة األخيــرة مــدى
ســعة وعمــق المهــارات التــي يتعلمونهــا فــي
الفصــول الدراســية وحــول المدرســة.

MR. MICHAEL DAVIS
PRINCIPAL

أ.مايكل ديفيس

مدير مدرسة الحكمة الدولية

لقــد ســاهمت فعاليــات المــدارس المتوســطة
والثانويـ�ة مث��ل “الق��ادة الع��رب المس��تقبليين”
ً
معــا
و“مؤتم��ر القي��ادة الش�بـابية” بجمــع الطــاب
مــن مختلــف المدارس لمناقشــة القضايا الرئيســية
مثــل العولمــة وتغيــر المنــاخ واالســتدامة .كما أثبت
الطــاب مهــارة كبيــرة فــي التحــدث واالســتماع،
مــن خــال النقــاش والمحادثــة والتفويــض.
إننــا مســتمرون فــي مدرســة الحكمــة الدوليــة
بالتواصــل مــع المجتمــع .وقــد تمتــع الطلبــة بامتيــاز
اســتضافة ضيــوف شــرف فــي مؤتمــر القيــادة
الشــبابية ،مــن بينهــم مديــر قســم المســؤولية
االجتماعيــة للشــركات والمســؤول اإلقليمــي
لمنطقــة الشــرق األوســط للســلوك والحوكمــة
فــي بنــك بــي إن بــي باريبــا الســيد جيمــس برازييــر،
ومديــر العمليــات والشــبكات فــي شــركة حافــات
البحريــن الســيد تيموثــي وودوارد ،كما قـ ّـدم المدير
ً
ـذكارا خاصـ ًـا
العــام للمدرســة الســيد مهنــد العانــي تـ
لضيوفنــا الكــرام.
وقــد شــارك طــاب المرحلتيــن المتوســطة
والثانويــة تعاطفهــم عبــر اســتضافتهم فــي
المدرســة “للـ�زوار م��ن مركــز متالزم��ة داون” .حيــث
تشــارك طالبنــا جنبـ ًـا إلــى جنــب مــع زوارنــا ،بأنشــطة
مشــتركة مثــل العمــل الفنــي والرياضــة واألغانــي،
وتعرفــوا فــي الوقــت ذاتــه علــى التحديــات
المختلفــة التــي يعيشــها اآلخــرون.
كمــا تنافــس طــاب المرحلــة االبتدائيــة مــع
بعضهــم فــي مســابقة التهجئــة .وقــد عملــوا
ّ
لتعلــم الكلمــات الجديــدة الصعبــة .وقامــوا
بجــد
بتهجئــة الكلمــات بحضــور الطــاب وتحــت إشــراف
ا لمحكّميــن .
وفــي قســم الروضــة ،احتفــل الطــاب بمــرور
مائــة يــوم علــى ابتــداء الســنة الدراســية الجديــدة!
ً
ً
رائعــا أن نــرى طالبنــا باللبــاس كمــا لــو
أمــرا
كان
كانــوا كبـ ً
ـارا فــي الســن مــن الرجــال والنســاء .كمــا
شــاركوا فــي الكثيــر مــن أنشــطة الرياضيــات وحــل
المســائل.
وتدعــم كل تلــك الفعاليــات الرائعــة أســاليب تعليــم
متقدمــة فــي الفصــول الدراســية .إننــا نواصــل
االســتثمار فــي التطويــر المهنــي لكافــة موظفينــا؛
وقــد آتــى ذلــك ثمــاره ،فــي نتائــج آخــر التقييمــات
للفصــول الدراســية للمعلميــن ،بزيــادة عشــرة فــي
المئــة فــي التدريــس الممتــاز!
وأخيـ ً
ـرا ،كــم كان رائعـ ًـا رؤيتكــم جميعـ ًـا فــي اجتمــاع
اآلبــاء والمعلميــن األخيــرة.
أتوجــه مــرة أخــرى بالشــكر إلــى أوليــاء األمــور الكــرام
علــى دعمهــم المســتمر.

As Semester Two accelerates, we look
forward to an exciting time for our
students at AHIS; recent activities have
really helped to showcase the breadth and
depth of skills they learn in the classroom
and around school.
Middle and High School events such as
’‘Future Arab Leaders’ and ‘Young Leaders
Conference’, brought students together
from different schools to discuss key issues
such as globalization, climate change
and sustainability. With great dexterity,
students demonstrated their speaking
and listening skills, through debating,
conversation and delegation.
Here at AHIS we continue to reach out to
the community. Students were privileged
to have corporate guests of honor,
including Mr. James Brazier Director Head
of BNP Paribas (sponsor) and Mr. Timothy
Woodward, Operations & Network
Manager of Bahrain Bus Company for the
YLC event. The school Managing Director
Mr. Mohanned Al Anni presented a special
memento to our guests of honor. Further
community involvement saw our Middle
and High students show their compassion
and empathy with the ‘Downs Syndrome
center visit’. Here, our students alongside
our visitors, shared activities such as
artwork, sports and songs, whilst learning
about other about students with different
challenges to themselves.
In Elementary, our students competed
in Spelling Bee competition. Students
worked tremendously hard in learning
words of increasing complexity. They then
recited the spelling, under the watchful
gaze of teachers, students and judges.
In KG, students celebrated 100 Days! It
was delightful to see our students dress
as if they were old-aged men and women.
They also took part in lots of Math activities
and problem-solving challenges.
All
these
wonderful
events
are
underpinned by good classroom practice.
We continue to invest in professional
development training for the staffing
team; this is bearing fruit, as measured
by our latest round of teacher classroom
evaluations, with a ten percent rise in
!excellent teaching
Finally, it was marvelous to see you all at
the recent Parent Teacher meetings.
To our valued parents, once again I thank
you for your ongoing support.

PASSION AND
!INTERCOMMUNICATION

RANA THIKRALLAH

KG ASSISTANT PRINCIPAL

أ .رنا ذكر الله

مساعد المدير لقسم الروضة

That title was given to a recent activity held at Alhekma
International School at 20/2/2018 where the students had
participated in a variety of social activities together with the
children at the Down Syndrome Center. Out of their belief
in voluntary work, which is one of the major principles of
the school, our students presented some of the gifts to the
children to let them enjoy their time and feel happy.

تواصل ومحبة!
نشــاط جمــع طلبــة الحكمــة مــع طلبــة مركــز متالزمــة داون فــي قاعــة
المدرســة يــوم الثالثــاء الموافــق  ٢٠فبرايــر  ،٢٠١٨حيــث تشــاركوا فــي
أنشــطة فنيــة ورياضيــة متنوعــة وقــدم طلبــة الحكمــة للضيــوف الهدايــا
تعبيــرا منهــم عــن اهتمامهــم بهــم وإدخــال الســرور إلــى نفوســهم ويأتــي
النشــاط ضمــن سياســة المدرســة الراميــة نحــو التفاعــل االيجابــي مــع
المجتمــع وإنشــاء جيــل محــب للعمــل التطوعــي.

In today’s world, where does one go to find a principled leader: a
man or woman filled with integrity and the ability and skills
necessary to effectively solve problems? Someone with the
?desire to serve his family, community, nation, and the world
These kinds of leaders are rare, but we believe that they are
out there––that they are in your homes. Our precious young
students. They instinctively know that their lives hold meaning
and purpose, and, that given the chance; they can and will make
a positive difference in the world.
As parents, educators, and leaders in the community, we set out
to create a school that would inspire, encourage, and support
personal and academic mastery. Together, we have over 100
years of educational experience have engaged different teaching
sectors. We have assembled the best of what we have found in
order to make the highest quality education available to all AHIS
students.
Our teachers don’t just teach, but, through Socratic questioning
and the use of classics and new sources, they engage each
student and invite him/her to be committed and take ownership
of his/her education.
At AHIS We believe that our little sharks need a solid education
rather than teaching students “what” to think, but teaching them
“how” to think. Critical thinking skills are essential to effectively
prepare students to be leaders in homes and communities,
and we are doing our best to honor students for their academic
achievement, but the real result of our efforts will be found in the
heart, mind, and soul of each student. They will know who they
are and of what they are capable. They will have experienced
the excitement of diligence and hard work, and discovered the
sweet joy of accomplishment. They will have become virtuous in
character, mighty in scholarship, and innovative in life. In short,
they will have become principled leaders.
إزدان بشــعلة القيــادة الرائــدة:
فــي عالــم اليــوم ،أيــن يذهــب المــرء ليــرى مــن
َ
رجــل أو امــرأة مليئــة بالنزاهــة والقــدرة والمهــارات الالزمــة لحــل المشــاكل
بشــكل فعــال؟ شــخص تمــأه الرغبــة فــي خدمــة عائلتــه ،المجتمــع ،األمــة،
والعالــم؟ هــذه األنــواع مــن القــادة نــادرة ،ولكننــا نعتقــد أنهــم موجــودون -
أنهــم فــي منازلكــم .هــم أطفالكــم وأثمــن كنــوز مدرســتنا هــم الطلبــة األعــزاء.
فهــم يعلمــون ِعلـ َـم الفطــرة أن لحياتهــم غايــة وهــدف ،وأنــه ،نظــرا للفرصــة.
فإنهــا يمكــن ،وســوف تُ حــدث فرقــا إيجابيــا فــي العالــم.
كآبــاء ومعلميــن وقــادة فــي المجتمــع ،أنشــأنا مدرســة مــن شــأنها أن تلهــم
وتشــجع وتدعــم التمكــن الشــخصي واألكاديمــي .معــا ،لدينــا أكثــر مــن 100
عامــا مــن الخبــرة التعليميــة كمحصلــة لمــا تنتجــه قطاعــات التدريــس المختلفــة.
لقــد جمعنــا أفضــل مــا وجدنــا مــن أجــل جعــل أعلــى مســتوى مــن جــودة ُفـ َـرص
التعليــم المتاحــة لجميــع الطلبــة فــي مدرســة الحكمــة الدوليــة.
الفــرص الســتخدام الكالســيكيات والمصــادر
مدرســينا ال يتوانــوا عــن إنتهــاز ُ
الجديــدة إلشــراك الطلبــة ولرفــع مســتوى تفاعلهــم مــع كل مــا هــو جديــد.
فــي مدرســة الحكمــة نحــن نعمــد الــى تطبيــق مناهــج متينــة تعمــد الــى
تعليــم الطلبــة كيــف يفكــرون وليــس مــا عليهــم التفكيــر بــه .مهــارات التفكيــر
النقــدي ضروريــة إلعــداد الطــاب بشــكل فعــال ليكونــوا قــادة فــي المنــازل
والمجتمعــات المحليــة ،ونحــن نبــذل قصــارى جهدنــا لتكريــم الطــاب لتحقيقهــم
األكاديمــي المميــز وإنجازاتهــم العلميــة ،ولكــن النتيجــة الحقيقيــة لجهودنــا
ســوف تكــون موجــودة فــي القلــب والعقــل والــروح كل طالــب .وســوف
يعرفــون مــن هــم ومــا هــي قدراتهــم وســوف يجنــون ثمــرة جهودهــم وحــاوة
نجاحهــم .وباختصــار ،فإنهــم ســيصبحون قــادة المســتقبل الرائديــن.

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 Alzayany 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. Alhekma International
School students had achieved the first rank, Congratulations
!!!!! As for the second rank, it was for two schools, AbdelRahman
Kanoo and Hewar international schools. 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.

ﺷﺒـﺎﺑــﻨﺎ
ﺑﻨـــــــﺎة
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

FUTURE ARAB LEADERS

يــوم.  بتنظيــم ملتقــى شــبابنا بنــاة المســتقبل- قســم اللغــة العربيــة-قــام
 حيــث قــام طلبــة المرحلــة اإلعداديــة والصفيــن2018-2-26: اإلثنيــن الموافــق
 كمــا شــارك هــذا العــام أربــع مــدارس، التاســع والعاشــر بالمشــاركة بالتنظيــم
فــي المؤتمــر وتمــت المناقشــة فــي ثالثــة محــاور المحــور األول هوواقــع
اللغــة العربيــة فــي الوطــن العربــي وكيفيــة اإلهتمــام بهــا وتنشــئة جيــل واع
المحــور الثانــي.ومــدرك ومحافــظ علــى لغتــه التــي هــي رمــز لالنتمــاء والهوية
ً  تحديـ، دور المــرأة فــي المجتمــع
ـدا دور المجلــس األعلــى للمــرأة فــي مملكــة
. المحــور الثالــث هــو اســتخدام التكنولوجيــا فــي الوطــن العربــي، البحريــن
تــم تنظيــم هــذا النشــاط ليحقــق عــدة 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 الــدروع
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 وكمــا قدمــت الدكتــورة منــى الزيانــي
توجيهــات مثمــرة داعيــة فيهــا الطلبــة والمعلميــن إلــى تعزيــز اســتخدام اللغــة
 التــي تعكــس رؤيــة قســم اللغــة العربيــة فــي تربيــة جيــل مثقــف. العربيــة
. ومتعلــم مــدى الحيــاة

AL MEETHAQ
!OUR LOYALTY

الميثاق تجديد انتماء
ووالء!

On Wednesday 14/2/2018, Alhekma
International School had witnessed a great
celebration of Bahrain National Charter.
Based on the school policy of affirming
the students’ loyalty and devotion to their
country, Bahrain flags and pictures of King
Hamad were everywhere on the school
walls and at the corridors.
The pictures were a reflection of the great
improvement projects running throughout
Bahrain. Moreover, the school celebrated
in the Ministry of Education (The World in
my Country) procession

احتفلــت مدرســة الحكمــة الدوليــة بمناســبة ميثــاق
العمــل الوطنــي لمملكــة البحريــن يــوم االربعــاء
الموافــق  14فبرايــر  ،2018حيــث تزينــت المدرســة
بأعــام البحريــن وصــور جاللــة الملــك حمــد بــن
عيســى ال خليفــة حفظــه اللــه  ،وتحدثــت اللوحــات
عــن إنجــازات النهضــة والمشــروع اإلصالحــي
لمملكــة البحريــن  ،وفــي اإلطــار نفســه شــاركت
المدرســة فــي احتفــال وزارة التربيــة و التعليــم
فــي فعاليــة ( العالــم فــي وطنــي ) المقــام فــي
صــرح الميثــاق  ،وفــي مســيرة الحافــات فــي يــوم
الميثــاق.
وتأتــي هــذه االحتفــاالت ضمــن سياســة المدرســة
بتعزيــز قيــم المواطنــة الصالحــة فــي نفــوس
الطلبــة .

MAYA HARB

ELEMENTARY ASSISTANT PRINCIPAL
أعزائي أولياء أمور الطلبة الكرام المعلمين المحترمين
تســاعد القــراءة الطلبــة علــى تطويــر قيمهــم األساســية وخاصــة التعاطــف.
فكلمــا كبــر الطفــل أحســن التصــرف اذا تعــرض لموقــف يشــابه الــذي قــرأ
عنــه فــي الكتــاب .كمــا أنــه مــن خــال القــراءة يتعــرف الطلبــة إلــى العالــم
مــن حولهــم .ومــن خــال القــراءة تتطــور المهــارات األساســية التــي يحتاجهــا
الطالــب فــي الحيــاة مثــل التفكيــر النقــدي ،وحــل المشــكالت ،واللغــة ،والتركيــز
واإلبــداع.
وفيمــا يلــي بعــض النصائــح لمســاعدة األهــل والمعلميــن علــى تطويــر قــراءة
الطلبــة :
 -1استخدام مصادر مختلفة وعدم االعتماد على الكتب المدرسية فقط.
القــراءة علــى االنترنــت :بحيــث يســتطيع الطالــب القــراءة جنبــا إلــى جنــب مــع
الــراوي .كمــا أن المجــات والكتــب المصــورة هــي أيضــا طــرق للتواصــل مــع
مــواد القــراءة.
 -2إجراء المقارنات
يســاعد الطلبــة علــى المقارنــة بيــن عــدة كتــب أو بيــن الكتــاب الــذي قــرأه وفيلــم
شــاهده عنــه أو حتــى بيــن الشــخصيات فــي القصــة نفســها .

أ .مايا حرب

المدير المساعد للمرحلة االبتدائية
Dear Parents, Teachers and Students,
Reading helps students to develop their core values and mostly
empathy. As children grow up they would imagine how they
feel if they were in that situation. Children learn about the world
around them through reading. Essential skills in life such as
critical thinking, problem solving, language, concentration and
creativity develop through reading.
Below are some tips to help parents and teachers to develop
great readers:
Use different materials not just students’ textbook.
Online reading: have the student practice reading along with the
narrator. Magazines and comic books are also ways to connect
with reading materials.
Make comparisons
Help students to compare between books or between the
book they have read and a movie about it or even between the
character of the book and another character. Ask them what
?would they do if they were in that situation

 -3المتعة مع الكلمات
اطلــب مــن الطلبــة كتابــة كلمــات جديــدة علــى بطاقــة والبحــث عــن المعنــى
وعنــد اتقــان الكلمــة الجديــدة حــث الطالــب علــى عرضهــا علــى جــدار الفصــل
الدراســي أو فــي غرفــة النــوم الخاصــة بــه تحــت عنــوان :الكلمــات المتقنــة.

Have fun with words
Ask students to write new words on a card, search on meaning
and when mastering new words display them in their classroom
or their bedroom at home on a wall titled: words I have mastered.

 -4اجعل القراءة جزء من الروتين اليومي
القــراءة ليســت مجــرد درس يتــم تعزيــزه فــي المدرســة .القــراءة هــي عــادة،
فعليــك أن تكــرس مــن  5إلــى  10دقائــق يوميــا للقــراءة مــع طفلــك.

Make reading part of the daily routine
Reading is not just a lesson to be reinforced at school. Reading is
a habit, a tool for quality time and bonding between parents and
children. Spare 5-10 min a day to read with your child.

للتذكيــر ،األطفــال الذيــن يتقنــون القــراءة يكــون التحصيــل الدراســي لديهــم
أفضــل .فالقــراءة تضمــن أداء أفضــل للطالــب فــي جميــع المــواد ليــس فقــط
مادتــي اللغــة اإلنجليزيــة والعربيــة.
وترقبوا منا مقالة حول أهمية جدول الضرب في العدد القادم

Remember, children who know how to read perform better at
school. Reading promotes better achievements in all subjects not
just in English and Arabic.
Please expect an article about importance of multiplication table
in the next issue.
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