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“ملتزمون لبناء أفراد واثقين ومتحمسين
ومستعدين للتعلم مدى الحياة”

Communication is a key to the success of building bridges
between school and home. So I do encourage you to
use the available resources such as the AHIS mobile app,
e-communication portal, and online access to grades. On this
note, I have 8 key core messages of excellence that I am happy
to share with you: 1. Integrity, 2. Failure Leads to Success,
3. Speak with Good Purpose, 4. Make the Most of Every Moment,
5. Commitment, 6. Ownership, 7. Flexibility, 8. Balance. I will be
working with our team to instill these core values in our students
during this year.
We are honored as a community to be given the opportunity
of building confident and motivated life-long learners ready to
!face the future and achieve their dreams and goals

“Dedicating Our Lives and Hearts to Building
”Confident & Motivated Life-long Learners

Principal’s
Message

Dear Parents
I want to welcome you to our first edition of Sharkspark
newsletter for this academic year. I am excited to share with you
our goals for this year which will pave the road for success and
improvements. Our goals include increasing the integration of
technology in our academic assignments, improving writing skills
of elementary students, problem solving skills, and increasing
the involvement of students in school life. These goals emerged
as a result of the self-study process that AHIS underwent as we
prepared for the MSA re-accreditation visit this academic year.
I am delighted to share that as a result of strong team work,
the dedication of our staff, the loyalty and contribution of our
students and parents, we successfully passed this process.

Mr. Robert R. Fielder
Principal
أولياء األمور األعزاء
الفصليــة  ،واطالعكــم علــى األهــداف
أود أن أرحــب بكــم بمناســبة إصــدار العــدد األول مــن مجلــة الحكمــة الدوليــة
ّ
التــي تســعى المدرســة لتحقيقهــا والتــي تســهل وصولنــا إلــى النجــاح والتميــز  ،ومنهــا إدمــاج التكنولوجيــا مــع
كافــة المــواد التــي يتــم تدريســها  ،تطويــر مهــارة الكتابــة لطلبــة المرحلــة اإلبتدائيــة وكذلــك تطويرمهــارة حــل
المشــكالت  ،باإلضافــة إلــى زيــادة نســبة مســاهمة الطلبــة فــي كافــة األنشــطة الطالبيــة  .حيــث تــم التركيــز علــى
تلــك األهــداف مــن خــال عمــل عــدة اســتبانات خاصــة بالمدرســة والتحضيــر المســبق لزيــارة مؤسســة االعتمــاد
األمريكــي والتــي تكللــت باجتيــاز المدرســة بنجــاح لكافــة المعاييــر المخصصــة ويعــود الفضــل بذلــك إلــى العمــل
الــدؤؤب والجهــد الرائــع الــذي قــام بــه جميــع أفــراد عائلــة مدرســة الحكمــة الدوليــة  .وال ننســى الدعــم الدائــم
والمســتمر مــن جميــع أوليــاء أمــور الطلبــة .
يعــد التواصــل بيــن المدرســة وأوليــاء األمــور مــن األساســيات التــي تســعى المدرســة دائمــا لتحقيقهــا وأود
تذكيركــم بالتطبيقــات االلكترونيــة الخاصــة بالمدرســة  ،حيــث يمكنكــم مــن خاللهــا االطــاع علــى كافــة األمــور
األكاديميــة للطلبــة  .ويســعدني أن أشــارككم بثمانيــة قيــم تســاعد الوصــول إلــى التميــز ومنهــا  :المصداقيــة
 ،القــدوة الحســنة  ،حســن الحديــث  ،حــق التفكيــر  ،المرونــة وتــوزان الشــخصية  ،االلتــزام  ،االســتفادة  .و تعــد
تلــك القيــم األساســية التــي تســعى مدرســة الحكمــة فــي غرســها منــذ الصغــر فــي نفــوس طلبتنــا األحبــاء .
ّ
متعلــم
إنــه لمــن دواعــي فخرنــا أن نعمــل مــع بعضنــا البعــض لتقديــم كل مــا يحتاجــه طلبتنــا لبنــاء جيــل
وواثــق مــدى الحيــاة لتحقيــق كافــة أحالمهــم وبنــاء مســتقبل أفضــل لهــم جميعـ ًـا .

أ.روبرت فيلد
مدير مدرسة الحكمة الدولية
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AHIS STUDENTS HAD A WONDERFUL

DAY

CELEBRATION OF NATIONAL

In the presence of Dr. Mona Rashid Al-Zayani the founder of Al-Hekma
Internaional School, Students of all grades celebrated the joyous event of
Bahrain’s National Day. Students and teachers dressed in Bahraini National
clothing and celebrated through many activities and competitions to show
their love for Bahrain and loyalty to its leadership. Students performed several
National traditional dances and songs on stage. AHIS celebrates National
’Day to express the love of Bahrain and its leadership and enhance students
sense of belonging.

مدرسة الحكمة الدولية تحتفل باليوم
الوطني المجيد لمملكة البحرين
بحضــور الدكتــورة منــى راشــد الزيانــي قامــت مدرســة الحكمــة الدوليــة باإلحتفــال بالعيــد
الوطنــي المجيــد لمملكــة البحريــن وذلــك تزامنـ ًـا مــع إحتفــاالت المملكــة باليــوم الوطني وعيد
الجلــوس ،حيــث احتفــل الطلبــة مــن مختلــف المراحــل الدراســية عــن طريــق المشــاركة فــي
تعبــر عــن حبهــم لهــذا البلــد المعطــاء .قــام الطلبــة بالمنافســة بشــكل
عــدة برامــج ومســابقات ّ
احتفــاال بهــذه المناســبة التــي تعتبــر مــن أهــم المناســبات
حماســي بتجميــل الصفــوف
ً
التــي تقــوم فيهــا المدرســة بغــرس حــب الوطــن وتحفيــز الطلبــة علــى بنائــه أفضــل البنــاء
لمســتقبل مشــرق باهــر .يقــوم الطلبــة والمعلميــن فــي اإلحتفــال بارتــداء الــزي البحرينــي
التقليــدي الــذي يزهــو بألوانــه والــذي يعكــس مــدى تمســك الشــعب البحرينــي بالقيــم
والمبــادئ األصيلــة ،ولــم يكتفــي الطلبــة بذلــك فحســب وإنمــا قامــوا بــأداء مســرحي غنائــي
تعبيـ ً
ـرا عــن انتمائهــم لبلدهــم ووالئهــم لقيادتــه الرشــيدة التــي لطالمــا حرصــت علــى تطــور
وتقــدم مملكتنــا الغاليــة فــي مختلــف المياديــن المحليــة والعالميــة.
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يوم القبعات
 ..بطريقتنا
المختلفة !

يعــد يــوم القبعــات مــن األنشــطة التــي يقــوم بهــا
يتزيــن
مجلــس الطلبــة للمرحلــة اإلبتدائيــة ســنويا حيــت ّ
طلبتنــا بأجمــل القبعــات .ويهــدف هــذا النشــاط إلــى
تعزيــز مهــارات التواصــل بيــن الطلبــة ويعطيهــم فرصــة
لإلبــداع واكتشــاف مهــارات جديــدة وتوظيفهــا بطريقــة
مفيــدة .
ً
جاهــدا علــى رفــع نســبة
وقــد حــرص مجلــس الطلبــة
الطلبــة المشــاركين لهــذا العــام ،حيــث تــم اختيــار الصــف
فعالــة خــال هــذا اليــوم
الــذي شــارك طلبتــه بطريقــة ّ
وتكريمــه خــال حصــة التجمــع الطالبــي.
تهانينا لجميع الفائزين !

!Hats in the Sharks Way
Hat Day is an activity that Elementary student
council plans annually. It’s a theme day that
fosters social skills, creativity, and gross-motor
development. Students can express their creativity
and artistic skills through the creation of some
fantastic head wear to delight and amaze.
S.C works on increasing student’s involvement,
and therefore the class with the most creative hats
was selected and rewarded with a casual day.

BAPCO’S BI-ANNUAL
ENVIRONMENT,
!HEALTH & SAFETY
Al-Hekma International school students
(grade 7) were invited to participate
in Bapco’s bi-annual Environment, Health
& Safety (EHS) Week which took place
on Saturday October 10 2015. It was an
honor to be the only school participating
in this big event. The invitation came upon
the recognition of MCSC (Mechanical
Contracting and Services Company) to
their STEM project “The Solar Urban
Design”. Students had the privilege
to present their project in front of Dr.
Abdul Hussain bin Ali Mirza, Minister of
Energy, who was very pleased with their
scientific knowledge and environmental
responsibility. It was the first time for our
seventh graders to communicate with
their Bahraini community in close contact.
They enjoyed their role as Global citizens
and worked hard all day in spreading
awareness. This was a real life learning
experience for AHIS students.

بابكو لبيئة صحية وآمنة

شــارك طــاب الصــف الســابع بمدرســة الحكمــة الدوليــة فــي الفعاليــات التــي أقامتهــا بابكــو لبيئــة
صحيــة وآمنــة وذلــك فــي العاشــر مــن شــهر أكتوبــر لعــام  .2015ولقــد كنــا المدرســة الوحيــدة المشــاركة
فــي هــذه الفعاليــة الرائعــة ،حيــث جــاءت الدعــوة فــي إطــار إنطــاق المشــروع الحضــاري للطاقــة
الشمســية والــذي شــيدته شــركة المقــاوالت والخدمــات الميكانيكيــة .ولقــد تشــرف الطــاب بعــرض
مشــاريعهم علــى الدكتــور عبــد الحســين بــن علــي ميــرزا وزيــر الطاقــة والــذي كان فــي غايــة الســعادة
بمعلوماتهــم العلميــة وشــعورهم بالمســؤولية تجــاه بيئتهــم .وكانــت هــذه فرصــة رائعــة للطــاب
للمشــاركة واإلندمــاج فــي المجتمــع.
كمــا اســتمتع الطــاب بدورهــم كمواطنيــن عالمييــن وعملــوا بجــد طــوال اليــوم لنشــر التوعيــة حيــث
كانــت تجربــة ّ
تعلــم حقيقيــة لطــاب مدرســة الحكمــة الدوليــة.
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T

he previous few months have been busy with field trips,
reading and writing week, speech contest , national day,
;health week, sports day activities and many dress-up days like
Hat day, Jalabya day and Pajama day. Congratulations to those
children and their parents who won the prizes of the activities
and for best costumes on these days.
AHIS hopes all families had an excellent winter holiday and
that it was safe and enjoyable. It is never easy to get back to a
routine after a long holiday, but if we start the new year strong it
will help keep our students moving towards success.
Semester exams are approaching for middle/high school at the
end of January and it is important to make sure your child has a
study schedule; cramming for exams the night before is never a
smart move. Please also make sure your child has a good night’s
sleep and a good breakfast before coming to school. These two
practices will go a long way in making sure your child gains the
grades he/she has worked for and deserves.

!ARABIC SPEECH CONTEST
The Arabic Speech Contest was held among the HS students
who were nominated by their Arabic teachers regarding
their presentation skills and knowledge.
Khalid AlAnni, Harith AlArraydh, and Ebrahim Hamad
competed against each other to win the contest.
The students showed great skills in presenting their speech.
Congrats for “Harith AlArraydh” the winner of the Arabic
speech contest

Don’t forget to use our communication technology tools like
mobile application, online progress report and communication
notebook.
Mr. Jehad Abu Waar
Assistant Principal

مسابقة الخطابة
فــى نهايــة نوفمبــر  2015أجريــت مســابقة الخطابــة بيــن طلبــة
الصفــوف العليــا الذيــن تــم ترشــيحهم مــن معلمــي اللغــة العربيــة
بنــاء علــى قدراتهــم اللغويــة وأيضــا قدرتهــم علــى اإلقنــاع ومواجهــة
الجمهــور ،حيــث تبــارى الطــاب بشــكل فــردي فــى إلقــاء الخطبــة الخاصــة
لــكل منهــم.

لقــد كانــت األشــهر الســابقة مــن األشــهر الحافلــة بالعديــد مــن األنشــطة
المدرســية لــدى طلبتنــا األحبــاء  ،ونذكــر منهــا أســبوع القــراءة والكتابــة ،
مســابقة الخطابــة  ،العيــد الوطنــي  ،األســبوع الصحــي  ،اليــوم الرياضــي
و الكثيــر مــن األنشــطة التــي تتطلــب ارتــداء مالبــس معينــة ومحــددة كيــوم
القبعــات و يــوم اللبــاس البحرينــي التقليــدي وغيرهــا الكثيــر مــن األنشــطة
الممتعــة والهادفــة  ،ويســعدني أن أتقـ ّـدم بالشــكر والتقديــر لكافــة الطلبــة
وأوليــاء األمــور الذيــن فــازوا خــال تلــك األنشــطة علــى المجهــود الرائــع
والــذي ســاعد فــي إنجــاح تلــك األنشــطة.
تتمنــى مدرســة الحكمــة الدوليــة أن جميــع الطلبــة وعائالتهــم قــد اســتمتعوا
بقضــاء إجــازة شــتوية ســعيدة وآمنــة  ،وعــودة جديــدة يملؤهــا األصــرار
والمثابــرة علــى النجــاح والتميــز.
ونحــن علــى موعــد جديــد مــع اختبــارات نهايــة الفصــل الدراســي األول حيــث
ننصــح طلبتنــا األحبــاء بوضــع جــدول زمنــي وااللتــزام بــه دائمـ ًـا والذهــاب
ً
مبكــرا وتنــاول وجبــة إفطــار صحيــة قبــل كل اختبــار وذلــك
إلــى النــوم
ً
دائمــا.
لمســاعدتهم للحصــول علــى أفضــل النتائــج
ونــود تذكيركــم بــأن اســرة مدرســة الحكمــة الدوليــة ترحــب بكــم دائمـ ًـا فــي
حــال وجــود استفســار أو تعليــق فيمــا يخــص طلبتنــا األحبــاء وكذلــك الرجــوع
إلــى كافــة الوســائل والتطبيقــات اإللكترونيــة الحديثــة لتبقــوا علــى اطــاع
مســتمر علــى كافــة المســتجدات النــي تخــص طلبــة مدرســة الحكمــة الدولية

جهاد أبو وعر

المدير المساعد

وقــد اشــترك فــي المســابقة ثالثــة مــن طــاب الصفــوف العليــا هــم
خالــد العانــي وحــارث العريــض مــن طــاب الصــف الحادي عشــر وإبراهيم
حمــد مــن الصــف الثانــي عشــر .وتــم تحكيــم أداء الطــاب بشــكل فــردي
حيــث حقــق الطالــب حــارث العريــض نجاحـ ًـا مميـ ً
ـزا فــى النهايــة.
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لبيك اللهم لبيك...

It’s Hajj Week

قــام قســم التربيــة اإلســامية بمدرســة الحكمــة
الدوليــة بتعليــم الطــاب كل مناســك وشــعائر
الحــج وذلــك فــي األســبوع المخصــص لذلــك
وهــو أســبوع الحــج.

The Islamic department at Al-Hekma
International School held Al Hajj
educational week for its students to teach
them the exact rites of Al hajj.

كمــا قــام القســم بعمــل نمــاذج محــاكاة لألماكــن
المقدســة مثــل الكعبــة ،الصفــى والمــروة،
مزدلفــة ،عرفــات  ،رمــي الجمــرات ،منــى.
شــارك جميــع طــاب المدرســة فــي هــذا النشــاط
فلبســوا لبــاس اإلحــرام وتدربــوا علــى القيــام
بتلــك المناســك الدينيــة.
ويأتــي هــذا مــن حــرص مدرســة الحكمــة علــى
زيــادة الوعــي الدينــي لــدى طالبهــا مــن خــال
تكــرار نشــاط الحــج سـ ً
ـنويا وتدريــب الطــاب عليــه.

The department put together a Hajj
simulation including a mini Kabbah,
Arafah, Safa and Marwa, Muzdalifah,
Al Meqat, Mina and Rami Al Jamarat.
Students wore Al Ihram clothing and
started practicing the Islamic rituals.
AHIS conducts this activity annually in
order to raise the religious awareness by
practicing and applying Al Hajj rituals on
its campus.
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We live in a rapid changing world
surrounded by an all computer-based
Technology, Information, Commerce,
Communication, and entertainment.
Nevertheless; only a tiny fraction of us
learn Computer Science including the
basics of how computers work, or how to
create software, applications, or websites.

THE HOUR OF
!CODE CAMPAIGN

حملة
ساعة كود “ترميز”!

Computer Science provides a foundation
for almost any career and all people can
benefit from learning the basics.
This year, the computer department and
during Computer Science Education
Week joined a massive campaign to
prepare students and bolster their 21st
century technology skills and potentials.
The Hour of Code campaign aims to
introduce 10 million students to one hour
of Computer Science. Students solved
different problems in an interactive
!coding environment. It was total fun

نحــن نعيــش فــي عالــم ملــيء بالتكنولوجيــا والمعلومــات واإلتصــاالت ووســائل الترفيــه وجميعهــا
تعتمــد علــى الحاســب اآللــي ،لكــن نســبة قليلــة جـ ً
ـدا فقــط تتعلــم مبــادئ علــم الحاســوب مــن ناحيــة
عملــه وكيفيــة تصميــم التطبيقــات ومواقــع اإلنترنــت ،فعلــم الحاســوب يقــوم ببنــاء األســس ألي
مهنــة ،وكل شــخص بإمكانــه االســتفادة مــن تعلــم هــذه المبــادئ.
علــم البرمجــة وكتابــة الرمــوز ســوف يكــون العامــل األهــم فــي مســتقبل أبنائنــا ،وفــي هــذا العــام قــام
قســم الحاســوب باإلنضمــام لحملــة واســعة إلعــداد الطلبــة للحصــول علــى مهــارات القــرن الواحــد
والعشــرين وذلــك مــن خــال األســبوع التعليمــي للحاســوب.
حملــة “ ”Hour of Codeهدفهــا تعليــم عشــرة مالييــن طالــب حــول العالــم فــي ســاعة واحــدة يقــوم
الطلبــة مــن خاللهــا بتعلــم أساســيات البرمجــة ،,فقــد قــام الطلبــة بحــل عــدة مســائل مختلفــة فــي بيئــة
تفاعليــة مفيــدة وممتعــة.

دعم مرضى سرطان الثدي
مصغــر لدعــم مرضى
ّ
تحــت رعايــة مجلــس الطلبــة للمرحلــة اإلبتدائيــة وأ .رشــا النجــار أقيــم بــازار
ســرطان الثديــي حيــث تفاعــل الطلبــة والمعلمــون مــن خــال شــراء عــدد مــن المنتوجــات
المصنوعــة يدويـ ًـا والمخصصــة لدعــم هــذه الحملــة ،وتــم التبــرع بريــع هــذا النشــاط إلــى جمعيــة
مرضــى ســرطان الثــدي البحرينيــة .
سعى هذا النشاط إلى تحقيق األهداف التالية :
• زيادة الوعي لدى الطلبة حول هذا المرض وسبل الوقاية منه.
• تخصيص كافة ريع هذا النشاط للتبرع به لمؤسسة مرضى سرطان الثدي البحرينية .
• التعاون المشترك والدائم مع مؤسسات المجتمع المحلية .
ويعــد هــذا النشــاط مــن األنشــطة الهادفــة التــي تســعى إلــى زيــادة حــس المســئولية
والمواطنــة الصالحــة لــدى طلبتنــا والمســاهمة الفعالــة لدعــم المجتمــع المحلــي .

THE PINK HOPE

The Elementary Students Council and under the supervision of Ms. Rasha AlNajjar spearheaded the “Think Pink” bake sale in support of breast cancer
patients. Students, teachers and staff participated by buying handmade
items that were especially designed for the Cancer awareness campaign. All
proceeds collected by Elementary Students Council were donated to Breast
Cancer organizations in Bahrain.
The bake sale had Three-Fold Goals:
1. Provide breast cancer education and awareness among students.
2. Earn, raise, and donate money for breast cancer patients.
3. Partner with the community on common issues
AHIS Students practiced good work ethic, the value of money, and how to
contribute to society.
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كل عــام وأنتــم بخيــر بمناســبة العــام الجديــد . 2016ونتمنــى أن تكونــوا
حظيتــم بإجــازة شــتوية ســعيدة مليئــة بالــدفء العائلــي .لقــد بدأنــا الربــع
الثالــث مــن الســنة الدراســية والتــي نتمنــى فيهــا اإللتــزام بحضــور أطفالنــا
اللذيــن هــم قــادة المســتقبل يوميـ ًـا حيــث أن غيابهــم حتــى ولــو ليــوم واحــد
ال يعــوض.
خــال شــهر ينايــر ســيحظى طالبنــا بالتعــرف علــى كيفيــة ممارســة حيــاة
ـا) .حيــث يشــمل هــذا البرنامــج
ـا متفاعـ ً
صحيــة مــن خــال برنامــج (كــن طفـ ً
تعريــف الطفــل لمعنــى تحمــل المســؤولية ،العنايــة بنفســه وكيفيــة اتخــاذ
القــرار مــع تعريفــه بأهميــة الحفــاظ علــى البيئــة.
أقدر لكم تعاونكم معنا ودعمكم الدائم والمتواصل ألطفالنا.
ً
ً
ً
معا .
جديدا
عاما
هيا بنا نبدأ

رنا ذكر الله

المنسق األكاديمي
لمرحلة رياض األطفال

H

’APPY NEW YEAR! I hope you enjoyed your ‘Family Time
!during our Winter Break
Hopefully you were able to have some fun together and
!appreciate all the wonderful blessings you have in your lives
We are excited about the 3rd quarter of the 2015-2016 school
year! So much LEARNING takes place during this quarter of the
!school year
It is crucial our Future Leaders are attending school each and
!every day
A day of school missed can never truly be made up. Thanks, in
advance, for ensuring your Future Leaders are here each day so
!they can LEARN to the greatest of their ability
During the month of January, our little sharks will be starting
“Be a Green Kid” Program.
This program includes information on self awareness,
responsibility, and decision making. Topics will highlight the
importance of safeguarding the environment.
As always, I appreciate your support and for helping us to ignite
innovation and learning.

Let’s have an AMAZING 2016 TOGETHER at AHIS! HERE WE
GO
Ms. Rana Thikrallah
KG Academic Controller

ً
يدا بيد  ..لحياة صحية أفضل !
ً
ـبوعا لألنشــطة الصحيــة لتســليط الضــوء
نظــم قســم الروضــة بمدرســة الحكمــة الدوليــة أسـ
علــى أهميــة قيمــة النظافــة الشــخصية واإلهتمــام بالصحــة مــن خــال تعزيــز جانــب التثقيــف
الصحــي لــدى طلبتنــا األعــزاء.
وخــال هــذا األســبوع ،شــارك الطــاب فــي مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة العلميــة التــي
شــجعت وشــددت علــى أهميــة تطبيــق العــادات الصحيــة الســليمة ،حيــث تــم تســليط الضــوء
ً
يوميــا خــال األســبوع ومنهــا  :التغذيــة الســليمة ،النظافــة
علــى بعــض العــادات الصحيــة
الشــخصية ،والحفــاظ علــى الرشــاقة .وقــد شــارك الطــاب بشــكل تفاعلــي فــي أنشــطة
التدريــب العملــي وكذلــك مســرح العرائــس.
وقــد تــم أيضــا تعليــم الطلبــة أهميــة االلتــزام بأخــذ اللقاحــات المضــادة وكذلــك الطريقــة
الصحيحــة لغســل األيــدي ،وآداب الســعال عــن طريــق غســل اليديــن فــي
كثيــر مــن األحيــان وتغطيــة الســعال والعطــس بمنديــل أو الــذراع .كمــا شــارك
الطــاب أيضــا فــى عمــل الملصقــات المختلفــة مــع معلماتهــم ليتــم عرضهــا
فــي صفوفهــم وتزييــن جــدران روضتهــم بهــا.
واإلهتمــام بهــذه األنشــطة يعكــس مــدى حــرص إدارة مدرســة الحكمــة
ً
ودائمــا .
أوال
الدوليــة علــى صحــة وســامة طالبهــا
ً

!SHOO THE FLU
The KG Department conducted a Science Activity under the title
“Shoo the Flu” to highlight the importance of leading a healthy
and active lifestyle, through the promotion of health education.
During that week, students participated in a variety of Science
activities that encouraged and stressed the importance of
applying the proper hygiene habits as a daily theme: nutrition,
self hygiene, and keeping fit. Students were interactively
involved in hands-on activities and they also had a special Arabic
assembly and a puppet show.
Students were taught about vaccination, and how it is important
to practice good hand hygiene and cough etiquette by washing
hands often; covering coughs and sneezes with a tissue or the
arm. Students also created different crafts and posters with their
teachers to be displayed in their classrooms and in the hallway
as well.
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Success
And
Nothing
Less!

It’s our great pleasure to share our success news with you.
We had a visiting team from the Middle States Association
of Colleges and Schools Commissions on Elementary and
Secondary Schools during the first week of November.
After a thorough review of our schools’ plans and upon
visiting our classrooms, they concluded that AHIS has
passed all MSA standards successfully. It’s your support,
recommendations and dedication that help us continue
growing and developing. We would like to extend our
gratitude and appreciation to our staff and teachers for
their hard work, dedication and commitment.
Last but not least, we thank our Board of Advisors and PTA
members for their support.

9

والتميز هدفنا!
النجاح
ّ

تزينــت بهــا المدرســة خــال زيــارة فريــق رابطــة الواليــات الوســطى للكليــات
إنــه لمــن دواعــي ســرورنا أن نتشــارك لحظــات النجــاح والتألــق معكــم والتــي ّ
والمــدارس المعتمــدة لكافــة المراحــل الدراســية خــال األســبوع األول مــن شــهر نوفمبرلعــام  .2015وقــد قــام الفريــق المختــص بمراجعــة كافــة الخطــط
المدرســية الحاليــة التــي تســعى مدرســتنا لتحقيقهــا بجانــب الزيــارات الصفيــة لمتابعــة ســير الحصــص فــي كافــة الموضوعــات .وبالطبــع اجتــازت المدرســة
بنجــاح كافــة المعاييــر الدوليــة التــي تــم تقييمهــا مــن قبــل نخبــة تعليميــة تتمتــع بمهنيــة احترافيــة عاليــة والتــي أشــادت بالجهــود المبذولــة التــي تســعى
المدرســة إلــى تحقيقهــا دائمـ ًـا.
لذلــك نــود أن نتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى جميــع أفــراد عائلــة مدرســة الحكمــة الدوليــة علــى هــذا اإلنجــاز الرائــع الــذي تــم إنجــازه ،وكذلــك المجلــس اإلداري
وأعضــاء مجلــس اآلبــاء لدعمهــم ومســاندتهم الدائمــة لنــا جميعـ ًـا .
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كال منــا تشــجيع أطفالنــا علــى الثقــة بالنفــس وغرســها بهــم منــذ
يحــاول ً
الصغــر  ،نضــع بيــن أيديكــم مجموعــة مــن النصائــح واإلرشــادات التــي
تســاعد فــي تعزيــز الثقــة بالنفــس لــدى أحبائنــا الطلبــة ومنهــا:
 -1تجنــب المديــح والتشــجيع الزائــد :فبعــض أوليــاء األمــور يقومــون
بمديــح وشــكر أبنائهــم علــى بعــض األمــور التــي يتحتّ ــم القيــام بهــا
ً
دائمــا حيــث ننصحهــم بمعرفــة المواقــف التــي تســتدعي
المديــح.
 -2ال تدافــع عــن طفلــك فــي كل المواقــف :ال تبالــغ
فــي االهتمــام الزائــد لطفلــك أو تعزلــه مــن كافــة
المواقــف الحياتيــة اليوميــة فالبــأس إن تعرض
الطفــل لتلــك المواقــف وكيفيــة التعامــل بهــا
بشــكل صحيــح وســليم .فمــن الطبيعــي
الشــعور باالســتياء أو الحــزن مــن وقــت آلخــر
وتشــجيع الطفــل دائمــا ً علــى إعطائــه فرصـ ًـا
متســاوية كباقــي أفــراد الصــف واالعتمــاد
علــى نفســه للحصــول علــى مــا يريــد.
 -3شــجع طفلــك علــى صنــع واتخــاذ القــرار
المناســب لــه منــذ الصغــر بحيــث يكتســب
األطفــال هــذه المهــارة مــن تلقــاء أنفســهم
ومــن األمثلــة علــى ذلــك أن تــدع الطفــل يختــار
بنفســه بيــن الذهــاب لمشــاهدة فيلــم أو الذهــاب
للعــب فــي الحديقــة .

مايا حرب

المنسق األكاديمي للمرحلة اإلبتدائية

W

e all want our children to become confident, here
are some ways that will promote for confidence in
the way you are raising your child.
1- Mind your compliments: Some parents tend to
exaggerate when giving compliments to their children or
even telling them good job on things they should
do such as brushing their teeth: a simple thank
you can do.
2- Don’t rescue your child: don’t prevent
your child from getting hurt or from
making mistakes. Your child needs
to know that it is normal to feel sad
or angry from time to time. Don’t
pressure his/her teachers at school to
give him/her more chances to have
extra turns in class, your child should
learn how to earn that on his/her own.
3- Let your child make decisions:
Making decisions from a very early age
will give your child confidence in his/her
own judgment. Kid’s decisions are to be
built on several choices you offer example:
choose between going to the movies or the park.
Ms. Maya Harb

Elementary Academic Controller

!HEROES NEVER GIVE UP
For AHIS’s sports day this year, students were divided into groups, each group mixed from grade 6-12 representing certain colors
(red, white, blue, gray). The students competed in a variety of events, including track and field such as long jumps, high jumps, race
and other fun games. It was a challenging and fun day for all and teachers took part in the vent and participated with the students.
At the end of the day, the Academic Controller Mrs. Dima and Principle Mr. Robert distributed the medals on the winners. The red
team won the sports day by collecting 40 points in all competitions.

نشاط اليوم الرياضي
أقيــم اليــوم الرياضــي لمدرســة الحكمــة الدوليــة حيــث تــم تقســيم الطلبــة
إلــى مجموعــات مختلفــة مــن الصــف الســادس إلــى الصــف الثانــي عشــر.
مثــل كل فريــق لــون معيــن (أحمــر  -أبيــض  -أزرق  -رمــادي) ،وتنافــس طلبتنــا
فــي العديــد مــن األلعــاب الرياضيــة المختلفــة كرياضــة الجــري والقفــز وغيرهــا
مــن األلعــاب الممتعــة والمفيــدة.
كان يومـ ًـا مميــزا يملــؤه التحــدي واإلصــرار لجميــع الطلبــة والمعلميــن الذيــن
ـاطا مميـ ً
شــاركوا وأبــدوا نشـ ً
ـزا .
وفــي نهايــة اليــوم تــم توزيــع ميداليــات لكافــة الطلبــة الفائزيــن مــن قبــل
مديــر المدســة أ .روبــرت والمنســقة األكاديميــة أ .ديمــة نحولــي ،حيــث فــاز
طلبــة الفريــق األحمــر بحصولهــم علــى أربعيــن نقطــة عــن كافــة األلعــاب
الرياضيــة .
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E.S STUDENT COUNCIL 2015-2016
Aliaksandr Reutski (G 3A)
Mohammed Jalil Almualem (G 3C)
Ismail Mohammed AlHumouz (G 4A)
Zainab Murtadha Al Alalawi (G 4B)
Nasser Mohanned Alanni (G 5A)

Feras Mohammed Hasan (G 3B)
Hala Ahmed Khatab (G 4A)
Faisal Adel Bahar (G 4B)
Rashid Sabah AlDoseri (G 4C)
Saud Abdulaziz Shareeda (G 5B)

MS & HS
STUDENT
COUNCIL
2015-2016
President- Dalal El-Kurdi

Vice President- Ebrahim Hamad
Treasurer- Tareq Al Saeed
Secretary- Turky Al Sha’er
Security- Yousif Al Qa’ed
Class officers:

12-Hussain Al Jahrami
11A- Alfred Charlrs

11B- Yazan Al Saweer
10- Ola Mohammad

9- Bothayna Mohammad
8A- Abdilaziz Hamad
8B- Essa Al Bunodha

7A- Mohammad Ahmad
7B- Shaymaa’ Ashraf
6A- Talal Waleed

6B- Tareq Al Mutawa
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With the presence of Dr. Mona Alzayyani the president and founder of Alhekma
International School (AHIS), a wonderful celebration was held at the school’s
campus for its 30 years anniversary. The event included several activities in
the school’s hall where the teaching and administrative staff gathered and
watched a documentary on the school’s history and development since 1985
until this date.
During the celebration, Dr. Mona Alzayyani expressed how proud she was
with the level of success the school has reached, and the leading role that it
plays in the Kingdom of Bahrain where it graduates confident and motivated
long-life learners.
The teaching and administrative staff of AHIS displayed their joy of being a
part of such a qualified and cooperative community, and has promised to be
a part of Bahrain’s vision for building a strong education system that complies
with the international rules and standards.
And for the perfect finish of a beautiful celebration, Alhekma International
School has launched its new logo, along with its 30 years of success logo.

إحتفال رائع بمرور
ً
عاما من النجاح
ثالثون
على تأسيس مدرسة
الحكمة الدولية!
ـاال رائعـ ًـا بمــرور ثالثيــن عامـ ًـا مــن النجــاح وذلــك فــي
بحضــور الدكتــورة منــى راشــد الزيانــي رئيــس ومؤســس مدرســة الحكمــة الدوليــة ،أقامــت المدرســة إحتفـ ً
مبنــى المدرســة الواقــع بمنطقــة ســند .إشــتملت اإلحتفاليــة علــى العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات حيــث إجتمــع أعضــاء الطاقميــن التعليمــي واإلداري
فــي قاعــة اإلحتفــاالت الكبــرى بالمدرســة وتخلــل اإلحتفــال عــرض فيديــو وثائقــي لمراحــل تطــور المدرســة منــذ عــام  1985حتــى يومنــا هــذا.
وبمناســبة اإلحتفــال أعربــت الدكتــورة منــى راشــد الزيانــي عــن مــدى فخرهــا بمســتوى النجــاح الباهــر وبالــدور القيــادي البــارز الــذي تلعبــه مدرســة الحكمــة
الدوليــة فــي مملكــة البحريــن منوهــة علــى أهميــة التعليــم والــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه مــن تخريــج أفــراد واثقيــن ومســتعدين للتعليــم مــدى الحيــاة.
و بمناســبة االحتفــال أعــرب الطاقــم التعليمــي واإلداري عــن فخرهــم الكبيــر بمــرور  30عامـ ًـا على تأســيس هــذا الصرح العلمي المعطاء  ،وعلى إســتعدادهم
التــام للجــد واإلجتهــاد والمشــاركة الفعالــة فــي خدمــة رؤيــة مملكــة البحريــن لبنــاء تعليــم قــوي يتوافــق مــع المعاييــر و القواعــد الدوليــة ،متمنيــن لمدرســة
الحكمــة الدوليــة مســتقبل أفضــل و أكثــر إشـ ً
ـراقا.
ً
عاما من النجاح والتميز.
وفي ختام الحفل دشنت مدرسة الحكمة الدولية شعارها الجديد ،إضافة إلى شعار اإلحتفال بمرور ثالثين
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LOTS OF LEARNING
!GOING ON
Reading and writing are essential skills
for students. In order to make sure that
our students are becoming the best
readers and writers they can be, AlHekma International School celebrated
Reading and writing where students were
engaged in several in-class activities to
commemorate the event.
Students were interactively involved in
hands-on activities to improve both of
their cognitive reading and writing skills.
These activities took place during the
English Language periods and samples
of students work were displayed on the
bulletin boards inside the classes and the
best samples were displayed outside in
the corridors.
Pajama Day and Character Day were part
of the reading and writing week too, in
which Elementary School students came
to school wearing their pajamas and High
School students were invited to read
stories to them.  
Elementary School students came to
school wearing their favorite costumes
of their favorite characters’ stories and
represented what their stories were
about to the class.

أسبوع القراءة والكتابة

تعــد القــراءة والكتابــة مــن المهــارات األساســية للطــاب .وللتأكــد مــن أن طالبنــا هــم األفضــل فقــد
احتفلــت مدرســة الحكمــة الدوليــة بأســبوع القــراءة والكتابــة بإهتمــام شــديد مــن قســمي اللغــة
اإلنجليزيــة واللغــة العربيــة علــى حــد ســواء حيــث شــارك الطــاب فــي فعاليــات الحــدث مــن خــال
العديــد مــن األنشــطة الصفيــة.
تفاعــل الطــاب فــى األنشــطة المهاريــة مــع أنشــطتهم المعرفيــة حيــث خصصــت حصــص اللغــة
االنجليزيــة والعربيــة خــال هــذا األســبوع للفعاليــات واألنشــطة ،وقــام الطــاب بعــرض لوحاتهــم
وأعمالهــم التــى تعبــر عــن أهميــة القــراءة والكتابــة والعلــم علــى أبــواب صفوفهــم واختيــر االفضــل
منهــا لعرضهــا خــارج الممــرات .
وكان مــن ضمــن أنشــطة األســبوع “يــوم البيجامــة “ و “يــوم الشــخصيات المفضلــة “ ومعــرض
الكتــاب بالمدرســة .يــوم البيجامــة جــاء فيــه طــاب المرحلــة االبتدائيــة الــى المدرســة بزيهــم الخــاص
للنــوم ،ودعــي طــاب المرحلــة الثانويــة لقــراءة القصــص لهــم .كمــا اختــار تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة
شــخصياتهم المفضلــة وارتــدوا مالبــس لهــذه الشــخصيات معبريــن عــن حبهــم لهــم وقامــوا بالحديــث
عــن تلــك الشــخصيات لزمالئهــم داخــل الصــف .كمــا اســتمتع الطــاب بقــراءة القصــص مــن مكتبــة
المدرســة ومشــاهدة األفــام التســجيلية التــى تؤكــد علــى أهميــة القــراءة فــى الحيــاة والتــدرب علــى
فنــون الشــعر والخطابــة التــى تنمــي الحــس النقــدي والطالقــة اللغويــة .وفــي النهايــة أعــرب الطــاب
عــن اســتمتاعهم بــكل فعاليــات األســبوع وحســن تنظيمــه.

S

ديما نحولي

المنسق األكاديمي للمرحلة اإلعدادية والثانوية

Dima Nahouli

MS/HS Academic Controller
فــي الربعيــن األول والثانــي مــن هــذا العــام مــارس الطــاب العديــد مــن األنشــطة ،وأظهــر طــاب
المرحلــة المتوســطة مهاراتهــم اللغويــة فــي مســابقة الخطابــة ،كمــا أظهــر طــاب المرحلتيــن
المتوســطة والثانويــه مهاراتهــم الرياضيــة فــي اليــوم الرياضــي  ،والعديــد مــن األنشــطة األخــرى
كأســبوع القــراءة والكتابــة وأســبوع الصحــة.
أمــا اآلن فهــو الوقــت الــذي يســتعد فيــه طــاب المرحلتيــن المتوســطة والثانويــة ألداء اإلمتحانــات
ً
جميعــا قــادرون علــى أداء
النهائيــة للفصــل الدراســي األول ولذلــك يجــب أن يعــرف الطــاب أنهــم
اإلمتحانــات بصــورة جيــدة والتفــوق أيضـ ًـا مــع مراعــاة مايلــي:
 -1إعطي لنفسك الوقت الكافي للمذاكرة وال تنتظر للدقائق األخيرة.
 -2نظم مكان مذاكرتك وابتعد عن أي تشويش أو مقاطعة.
ً
كثيرا على التذكر.
 -3استخدم الرسوم البيانية والتوضيحية والخريطة الذهنية فهي تساعد
 -4تدرب وتدرب وتدرب وراجع اإلختبارات السابقة وأوراق العمل والمراجعة.
 -5من الممكن المذاكرة في مجموعة مع زمالئك.
ً
ودائما اطلب المساعدة اذا احتجت لذلك.
-6

tudents have been engaged in many
activities during the first and second
quarters, middle school students showed
their linguistic skills during the speech
contest, middle and high school students
showed their athletic talents in sports day,
students were involved in the reading
and writing week, health week and many
more activities.
It’s time of the year now where students
are busy preparing for their semester 1
final exams. At this time students must to
keep in mind four words:
Being competent, responsible, confident
and being capable: all of the students are
;capable to do it and excel in their exams
here are some tips that will help students
to prepare themselves for the exams
1- Give yourself time and not wait till the
last minute
2- Organize your study space and make
sure to get rid of all the distractions.
3- use flow charts and diagrams, visual
aids can be really helpful when revising.
4- Practice, practice and practice, review
previous tests, sheets...
5- Have study groups
6-Always seek for help if needed
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PARENTS & TEACHERS ASSOCIATION

L to R - Standing Row: Mr. Zaher Salameh (member), Mr. Jassim Ebrahin (member), Dr. Adel Hamad (Chairman),
Mr. Obadah Khawaldeh (Vice Chairman), Mr. Ahmad Essam (member), Mr. Hazem Abouelez (member).
L to R - Sitting Row: Ms. Asmaa Aly Osman (member), Ms. Sawsan Mouawad (Director), Mrs. Fatima Hussain Hamza (member),
Mrs. Iman Abboudn (member), Ms. Rasha Al-Najjar (secretary), Mrs. Sarah Murtadah (member),
Mrs. Eman Dusooqi (member).
Missing members from the group Picture: Mrs. Najat Mohammed (Treasurer), Ms. Alya Al Qassab (member),
Mrs. Lona Hasan (member)

T

he decision to study abroad is a major financial, career and
life changing decision for most students. There are important
questions that need professional advice and assistance.
For this reason the school has arranged a college counseling
session for our seniors, juniors and sophomores to Ms. Maryam
Al Razqi the Manager at Education Company Zone.
Education Zone Company has been helping students;
governments and companies upgrade their skills and register
at top-notch universities, colleges and schools for the past 13year. It also deals with international universities and institutions
that are recognized by all the ministries in the GCC countries.
Ms. Maryam has conducted a presentation emphasizing the
services offered by Education Zone in the domain of college and
university counseling. She shared with our students information
about admission requirements, registration fees, visas
applications, housing fees and even the social lives
at overseas universities in USA, UK, Canada,
Europe, France and Germany.
After the presentation, we have had a Q& A
session where Ms. Maryam has answered
our students’ questions and queries.
It’s worth to mention that the students
require some preparation prior to being
admitted to a university, for example
the student may need some volunteering
experience, writing a personal statement
or a C.V. and some work experience. Here
I would like to take the chance and remind
our seniors to complete the community service
/career placement requirements, and complete
their portfolio prior to their graduation. Taking into
consideration that Education Zone can also offer help in this
field. Our seniors could contact Education Zone or the college
counselor at AHIS to arrange for completing this requirement
of their graduation.

قــرار الدراســة فــي الخــارج هــو مــن أهــم القــرارات التــي تواجــه الطالــب فــى
 والمهنيــة واالجتماعيــة، الماليــة:  وذلــك مــن عــدة نواحــى، هــذه المرحلــة
 فهنــاك العديــد مــن األســئلة المهمــة التــى تحتــاج إلــى المشــورة،
.والمســاعدة الفنيــة
لهــذا الســبب نظمــت المدرســة نــدوة تعريفيــة لطــاب الحكمــة مــع الســيدة
 والتــي تســاعد الطــاب،.Education Zone مريــم الرازقــى مديــر شــركة
فــى تحســين معارفهــم للتســجيل فــي أرقــي وأرفــع الجامعــات والكليــات
الدوليــة المعتــرف بهــا مــن قبــل وزارات التعليــم فــى دول مجلــس التعــاون
 وهــذا الــدور تقــوم بــه الشــركة علــى مــدى ثالثــة عشــر ســنة، الخليجــي
وقــد قامــت الســيدة مريــم بعــرض للخدمــات االستشــارية التــي، ســابقة
 وقــد زودت طالبنــا بــكل مــا يخــص، Education Company Zone تقدمهــا
 رســوم، متطلبــات القبــول: الدراســة فــي الخــارج مــن معلومــات حــول
 والتأشــيرات ورســوم الســكن وحتــى الحيــاة االجتماعيــة فــي،التســجيل
، المملكــة المتحــدة،الجامعــات فــي الخــارج فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة
. فرنســا وألمانيــا، أوروبــا،كنــدا
 كان لدينــا وقــت للمناقشــات بيــن الحضــور،بعــد هــذا العــرض
مــن الطــاب وممثلــي الشــركة ومعلمينــا واإلجابــة علــى
. أســئلة الطالب واستفســاراتهم
ومــن الجديــر بالذكــر أن الطــاب يحتاجــون التحضيــر
 علــى،جيــدا قبــل أن يتــم قبولهــم فــي الجامعــة
ســبيل المثــال الطالــب قــد يحتــاج بعــض الخبــرة
 وبعــضCV  وكتابــة بيــان شــخصي أو،والتطــوع
.الخبــرة فــي العمــل
وأذكــر طالبنــا المقبليــن، أود أن أغتنــم الفرصــة
علــى التخــرج مــن المرحلــة العليــا بذلنــا لــكل الجهــود
الوظيفــي
الســتكمال متطلبــات اإلنتســاب
واســتكمال ملفاتهــم وتأهيلهــم جيــدا قبــل،
Education  مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن،تخرجهــم
 تقــدم المســاعدة فــي هــذا المجــال وCompany Zone
Education Company Zone يمكــن للطــاب التواصــل مــع
أو بنــا كمســئولين عــن اســتكمال ملفاتهــم وكذلــك تقديــم كل
. العــون والمشــورة لهــم
Ms. Fatima Al Goush
College Counselor

فاطمة الغوش

المرشد الجامعي
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!DOING HEALTH THE RIGHT WAY

التوعية بالغدة الدرقية

شــارك قســم العلــوم بمدرســة الحكمــة الدوليــة بلــدان العالــم فــي نشــر
( حيــث أن ينايــر مــن كل
الوعــي الصحــي حــول مــرض الغــدة الدرقيــة
عــام هــو شــهر التوعيــة بهــذا المــرض) ،لــذا خصــص قســم العلــوم أســبوعه
الصحــي لتوعيــة الجميــع بمــرض الغــدة الدرقيــة وللصحــة عامــة .
أعــد طالبنــا العــروض التقديميــة والملصقــات حــول المــرض ،وشــارك طــاب
المرحلــة اإلعداديــة مشــاركات فعالــة فــي حصــة التجمــع .
وقــد أمدنــا تليفزيــون  OSNبالفيديوهــات واألفــام الخاصــة بالصحــة التــي
تــم عرضهــا علــى شاشــات المدرســة طــوال األســبوع لنشــر الوعــي الصحــي
بيــن طلبتنــا .

The
science
department
in Al-Hekma International
school have participated with
countries around the world in
spreading awareness about
Thyroid Disease (January is
Thyroid awareness month).
The department has dedicated
its Health week for this cause
and other Health barometers.
Students
prepared
presentations, posters and
role plays all reflecting their
knowledge about Thyroid
Disease.
Students
and
teachers were wearing the
Thyroid awareness ribbon in
support of the disease. ES
School assembly was also
utilized to cover the theme.
OSN TV has provided us with
their Health videos, which
were played on all school
screens for the entire week as
well. All activities throughout
the week were planned to aid
in spreading the word. AHIS
staff and students believe that
the first step towards change
!is awareness

Teachers Appreciation Day at AHIS
In an ideal family oriented atmosphere, Al-Hekma International School (AHIS) celebrated teachers’ day as a way of showing
its appreciation for its loyal teaching staff. AHIS believes that honoring the teachers annually will bring a strong impetus to
all the elements of the educational system in the movement towards further developments and improvements.
The celebration was held on the 5th of October as a part of Bahrain’s celebrations of teachers’ day, which goes hand in hand
with the school’s mission and vision in honoring education, highlighting the important role teachers hold in building a future
armed with knowledge and critical thinking. The school administration emphasized that the teachers are the primary engine
in the educational process, and has honored its own and thanked them for their work, devotion and sincerity in the delivery
of the message of knowledge to the dear students.

الحكمة الدولية تحتفل بيوم المعلم
قامــت مدرســة الحكمــة الدوليــة فــي جــو عائلــي مثالــي باإلحتفــال
وتكريــم المعلميــن مشــيرين إلــى أن تكريــم كوكبــة مــن المعلميــن
ً
دفعــا قويــا لكافــة عناصــر المنظومــة التعليميــة
ســنويا ســيحقق
والتربويــة للمضــي قدمـ ًـا إلــى المزيــد مــن التطــور واالرتقــاء وتحســين
قدراتهــم وســيكون هــذا التكريــم حافــزا لمزيــد مــن العطــاء التربــوي
والتعليمــي وبــذل الجهــود المتواصلــة واإلبــداع ليحضــوا بهــذا الشــرف
الكبيــر وســيعود هــذا التنافــس المشــروع علــى وطننــا بالمزيد مــن النفع
والفائــدة  ،حيــث جــاء اإلحتفــال تماشـ ً
ـيا مــع احتفــاالت مملكــة البحريــن
بيــوم المعلــم الــذي يصــادف الخامــس مــن شــهر أكتوبــر وانطالقـ ًـا مــن
رســالة ورؤيــة المدرســة فــي تكريــم العلــم والمعلميــن وإبــرازا لــدور
المعلــم فــي بنــاء جيــل المســتقبل المســلح بالعلــم والمعرفــة والتفكيــر
الصائــب ،كمــا وأكــدت إدارة المدرســة علــى الــدور الــذي يلعبــه المعلــم
فهــو المحــرك األساســي فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة ،فتــم
تكريــم معلميــن ومعلمــات المدرســة وشــكرهم علــى أداء عملهــم بــكل
تفــان وإخــاص فــي إيصــال رســالة العلــم إلــى أبنائنــا الطلبــة
ومــن الجديــر بالذكــر بــأن مدرســة الحكمــة الدوليــة تحــرص على هــذا النوع
مــن األنشــطة لمــا لهــا مــن األثــر الكبيــر لتحفيــز المعلميــن وحثهــم علــى
بــذل المزيــد مــن الجهــود الجبــارة حيــث انهــم اللبنــة األولــى واألساســية
لبنــاء المجتمــع وانهــم أســاس التربيــة لهــذا الجيــل واألجيــال القادمــة،
وقــد عبــر المعلميــن عــن ســعادتهم بهــذه اللفتــة الجميلــة التــي قامــت
بهــا المدرســة بهــذه المناســبة.
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تهانينا لطلبتنا األعزاء!!
فــاز فريــق مدرســة الحكمــة الدوليــة لكــرة الســلة بالمرتبــة الثانيــة
للطلبــة دون ســن  15ســنة  ،وذلــك فــي مســابقة رابطــة فــرق
كــرة الســلة والتــي أقيمــت يــوم الســبت الموافــق 2015-10-10
فــي مدرســة النســيم الدوليــة  .وقــد حصــل فريــق كــرة الســلة
للبنــات دون ســن  18ســنة  ،علــى المرتبــة الثانيــة فــي مســابقة
كــرة الســلة للمــدارس الخاصــة والتــي أقيمــت فــي مدرســة
النســيم الدوليــة بتاريــخ . 2015-10-31
كل الشــكر والتقديــر لألســتاذة أمانــي و األســتاذ رونالــدو
للمجهــود الرائــع والعمــل الجــاد الــدؤوب مــع طلبتنــا األعــزاء
لتحقيــق هــذا الفــوز الرائــع .

CONGRATULATIONS
!!SHARKS
AHIS under 15years old basketball team won 2nd place
in BAS league for private schools on Saturday October
10, 2015 that was held at Nassem School.
6 teams participated in the tournament and AHIS proudly
won the 2nd place.
AHIS Girls basketball team under 18 years old won 2nd
place in BAS league for private schools. The tournament
held at Nassem School on Saturday 31 October 2015.

KINDNESS IS
THE GREATEST
!WISDOM
Al-Hekma International School, represented
& by Dr. Mona Al Zayani the school President
the Art Department Teacher Mrs. Eman Suliman
participated in the Annual charity dish organized
by the mother child welfare in Isa Town in
celebration of the national day. A number of
AHIS’s high school students were part of the fair,
where they sold goods and food to donate the
raised profits to charity.

طبق الخير

قامــت مدرســة الحكمــة الدوليــة بحضــور الدكتــورة منــى الزيانــي رئيــس المدرســة وأ.إيمــان ســليمان بالمشــاركة فــي الطبــق الخيــري الســنوي الــذي نظمتــه
جمعيــة رعايــة الطفــل واألمومــة فــي مقــر الجمعيــة بمدينــة عيســى بمناســبة العيــد الوطنــي .شــارك عــدد مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة حيــث قــام وفــد
المدرســة ببيــع أنــواع مــن المنتوجــات الغذائيــة وتــم التبــرع بريعهــا لألعمــال الخيريــة.
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