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Dear Parents,
It’s amazing to see how smooth and
successful was the transitioning of
students, parents and teachers to the NewNormal by the end of this first month of the
academic year 2020-2021.
I want to thank you all for the support and
patience you have shown.
At AHIS we continued the hard work
to ensure the safety, well-being and
educational needs of our students. Arrival
and Dismissal procedures in place ensured
a safe and very organized return of the
students to the school’s campus.
Online, hybrid and daily attendance
learners adjusted very well in their
lessons thanks to the up-to-date teaching
techniques, strategies and the online
teaching tools in place.
BYOD (Bring Your Own Device Policy)
was very successful in G1-3. Students
enjoyed using their devices in classes and
learning became more engaging and more
personalized thanks to the good use of
these tools.

Our improved website and SSO (Single
Sign On) app were highly commended by
all our stakeholders.
Once again, congratulations to all our HS
students who chose to enroll themselves
in the Honors Program. We have high
expectations for you, and we believe in
your ability in succeeding the extra courses
you have taken. You will reap the benefit of
your hard work.
We are very pleased to announce the
launch of our Standards-Based report
cards for G1-3. This will encourage our
students to demonstrate their ability to
apply skills and knowledge beyond grade
level expectations. Their performance will
be characterized by self-motivation and
the ability to apply skills with consistent
accuracy and independence.
Finally, I wish to thank all parents and
students for their kind wishes during
Teacher’s Day.

واستراتيجيات التدريس الحديثة وأدوات التدريس يسعدنا أن نعلن عن إطالق بطاقات التقارير
 سيشجع.3-1 المستندة إلى المعايير لـلصفوف
.عبر اإلنترنت المتوفرة
هذا طالبنا على إظهار قدرتهم على تطبيق
 (إحضارالجهاز الخاصBYOD وقد حققت سياسة
المهارات والمعرفة بما يتجاوز توقعات مستوى
.3-1 نجاحا باهرافي الصفوف الدراسية
)بك
ً
 سيتسم أداؤهم بالتحفيز الذاتي والقدرة.استمتع الطالب باستخدام أجهزتهم في الفصول الصف
.على تطبيق المهارات بدقة ثابتة واستقاللية
الدراسية وأصبح التعلم أكثر جاذبية وأشد
 أود أن أشكر جميع أولياء األمور والطالب، أخيرا
.تخصيصا بفضل االستخدام الجيد لهذه األدوات
ً
ً
.على تمنياتهم الطيبة خالل يوم المعلم
ولقد أثنى جميع المستخدمين على موقعنا

 مايا حرب.أ

مدير مدرسة الحكمة الدولية
Ms. Maya Harb
Principal

،األهل األعزاء

انه ألمر مدهش أن نرى في نهاية هذا الشهر
 مدى السالسة والنجاح في2021-2020 األول من
انتقال الطالب وأولياء األمور والمعلمين إلى
.الوضع العادي الجديد
جميعا على الدعم والصبر الذي
أود أن أشكركم
ً
.أظهرتموه

 واصلنا العمل الجاد،في مدرسة الحكمة الدولية
.)SSO( لضمان السالمة والرفاهية واالحتياجات التعليمية المحسن وتطبيق الدخول الموحد
 تهانينا لجميع طالب المرحلة الثانوية، مرة أخرى
 ضمنت إجراءات دخول وخروج الطلبة.لطالبنا
المطبقة عودة آمنة ومنظمة للغاية للطالب إلى لدينا الذين اختاروا تسجيل أنفسهم في برنامج
،  لدينا توقعات كبيرة بالنسبة لكم.الشرف
.حرم المدرسة
ونؤمن بقدرتكم على النجاح في الدورات
وقد تمكن جميع طلبتنا الذين يتبعون نموذج
 سوف تجنون حتما.اإلضافية التي أخذتموها
الحضور اليومي او الحضور عن بعد اوحتى
.ثمار عملكم الشاق
الذين يتبعون النموذج التعليمي المدمج من
التاقلم بشكل جيد للغاية وذلك بفضل التقنيات
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Dear Parents,
We made it to October and it was so refreshing
to see our students feeling extremely settled
in and more confident each day. Although
this year looks a little different for all of
our students, I am so impressed with their
resiliency each day. Our teachers have been
working non-stop to find ways to enhance their
instruction and fully utilize all of the digital
resources available.

 رنا ذكرالله.أ

المدير المساعد
لمرحلة الروضة واإلبتدائي
Ms. Rana Thikrallah
KG&ES Assistant Principal

Mariam Ammar
President

Student council election took place this week
where nominees presented their speeches
and the in person and remotely students
had the right to vote for them. The purpose
of the student council is to give students
an opportunity to develop leadership by
organizing and carrying out school activities
and service projects.

I want to congratulate the following students also for being voted in to our ES
Student Council (SC):

Aser Ahmed
Vice President

Youssef Deyaa
Class Officer

A big THANK YOU to the parents of our
E-Learners for their cooperation and support,
as we continue to work out any concerns or
technical issues that arise. I am confident that
each week it will get easier to navigate for both
our students & teachers.

I also want to thank our students who have
been GREAT about wearing their masks,
following sanitation procedures and working
to keep our campus as safe as possible! Our
students have adapted to wearing masks,
following new procedures, utilizing their
technology problem solving skills at home and
so much more.

Noor Abduljabbar
Secretary

Mohammad Mashal
Class Officer

Maya Mohamad
Class Officer

Ali Alqatarneh
Class Officer

Malak Mujtaba
Class Officer

Maiya Abdullah
Class Officer

Jawad Alhashimi
Class Officer

Hasa AlBalushi
Class Officer

As always, I encourage you to please continue to refer to the
school’s website, www.alhekma.com and our social media pages
(Instagram- Facebook) for additional information.

I feel confident that when we all return together, it will be with a
greater sense of belonging and a renewed perspective on all of
the values that make Alhekma School such a special place. Also,
don’t hesitate to contact the classroom teacher on ClassDojo if
For your convenience, helpful links and tutorials are posted
you have any questions or want to find ways for your student to
on this page as well. In closing, I want to thank you for your
continued support and wish you and your family good health and improve in their classes and we will work tirelessly to keep our
students on track! Sincerely,
a wonderfully smooth year.
للطلبة إلبداء آرائهم و العمل على مقترحات
.زمالئهم ونشر اإليجابية

لدلك إسمحوا لي بتهنئة الطلبة الذين تم
 آسر- عمار
ّ  مريم:انتخابهم لهذا العام وهم
 مالك-  مايا محمد-  نور عبد الجبار- أحمد
 حصة- ميا عبد الله
ّ -  علي قطارنه- مجتبى
.البلوشي

وكما عودناكم نود التذكير بأهمية متابعة
الموقع اإللكتروني للمدرسة و وسائل
التواصل االجتماعي ومنصة كالس دوجو
ً
.أيضا
المخصصة للمدرسة
ً
 الشكر الموصول لجميع أولياء األمور، وختاما
لتعاونهم ودعمهم المستمر مع أطيب
األماني للجميع بالسالمة والصحة والتوفيق
. لعام دراسي سلِ س وإيجابي
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وقد تجلى في هذا الشهر إحساس
ً
واضحا في تصرفات
المسؤولية الذي بدا
الطلبة المسؤولة وتقيدهم بتعليمات
 التباعد االجتماعي وارتداء،الصحة والسالمة
 باإلضافة إلى القدرة على حل.األقنعة
المشكالت من خالل التعامل اليومي مع
المستجدات والتعامل مع األجهزة اإللكترونية
.المستحدثة
ُ والتطبيقات
ومن أهم األحداث التي أود إلقاء الضوء
عليها لهذا الشهر هي انتخابات مجلس
الطلبة في المرحلة االبتدائية التي شملت
المراحل كاملة من الصف الثالث إلى الصف
 ويعد مجلس الطلبة من أهم،الخامس
المحطات التي تحرص إدارة المدرسة على
تفعيلها كونها من أهم مصادر تزويد الطلبة
بمهارات القيادة والتواصل وحل المشكالت
 حيث توفر مثل هذه المبادرات الفرصة،

، أولياء األمور األفاضل

شهر آخر من مسيرتنا التعليمية
ها قد مضى
ٌ
شهر طغت عليه مشاعر اإليجابية
، لهذا العام
ٌ
والتفاؤل عند رؤية الطلبة األعزاء وقد
ً
ً
.يوما يعد يوم
تمكنا
استقروا وأصبحوا أكثر

فبالرغم من اختالف هذا العام وهذه البداية
ً
نظرا للظروف الحالية إال أني أرفع تحية
االحترام والتقدير لمثابرة الطلبة وإصرارهم
 وللطاقم األكاديمي،لتخطي التحديات
الذي يعمل باستمرار لتعزيز طرق التدريس
ولتدشين أهم الطرق التكنولوجية العصرية
.لصقل مهارات الطلبة األكاديمية والحياتية
وأخص بالشكر أولياء أمور طلبة التعلم عن
ُبعد لدعمهم وتفهمهم ومساندة جهود
المدرسة لتعديل و حل المشكالت التقنية
التي من الممكن حدوثها في ظل التقنيات
.الجديدة المستخدمة
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Student Council
2020/2021
Student council provides opportunity to students to develop
leadership by organizing and carrying out school activities and
service projects.
AHIS always ensures that students get the best opportunity
to develop student’s personal development. HS & MS Student
Council 2020-2021
Student participation is a crucial part of Al-Hekma International
School. We pride ourselves on having an active, dynamic and
passionate student body that help make key decisions and

inform the day to day running of AHIS. We care about what the
students think and take time to listen to them. Student Voice is
engaged in many different ways at AHIS including changes in
school uniform, cafeteria food, suggestions for trips etc …
This is year is very special due to the pandemic as AHIS is
following both hybrid and Virtual learning. This makes the
students counseling even more special as the students will work
in virtual platforms to make their mark.

The MS/HS Student Council was democratically elected on 24th September 2020. Congratulations to the winners.
The winners of this year’s election are

Dana El Kurdi
President

Fatima Al Obaidli
Vice President

Nasser Al Anni
Class Officer

Ebrahim Al Obaidli
Treasurer

Zaid Mohammad
Class Officer

Hanna Essam
Secretary

Ali Al Anni

Class Officer

Dana Al Maraghi

Ali Dashti

Class Officer

Layal Janahi

Class Officer

Class Officer

Noor Madan
Class Officer

انتخابات مجلس
2021-2020 الطلبة
 نحن نهتم بما يفكر فيه الطالب ونخصص وقتً ا.إدارة المدرسة بها
 ُيسهم مجلس الطلبة بعدة طرق مختلفة في القرارات.لالستماع إليهم
التي تخص الطالب في مدرسة الحكمة بما في ذلك التغييرات في الزي
... المدرسي وطعام الكافتيريا واقتراحات للرحالت وما إلى ذلك
جدا بسبب الوباء حيث تبع مدرسة الحكمة الدولية نظام
ً هذا العام خاص
 هذا يجعل تقديم المشورة.)التعليم الهجين واالفتراضي (عن بعد
للطالب أكثر خصوصية حيث سيعمل الطالب في منصات افتراضية لترك
.بصمتهم

يوفر مجلس الطلبة في المدرسة الفرصة للطالب لتطوير مهارات القيادة
.من خالل تنظيم وتنفيذ األنشطة المدرسية والمشاريع الخدمية
دائما حصول الطالب على أفضل فرصة
تضمن مدرسة الحكمة الدولية
ً
.لتطوير تنمية شخصية الطالب
2021-2020 مجلس الطلبة للمرحلتين اإلعدادية والثانوية
مهما من الرؤية التربوية
جزءا
ً
ً تعد مشاركة الطالب في صناعة القرار
 نحن نفخر بأنفسنا المتالكنا هيئة طالبية نشطة.لمدرسة الحكمة الدولية
وديناميكية وعاطفية تساعد في اتخاذ القرارات الرئيسية اليومية وإبالغ

. تهانينا للفائزين.2020  سبتمبر24 تم انتخاب مجلس طلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية بشكل ديمقراطي في
الفائزون في انتخابات هذا العام هم
 ناصر العاني- G10 ممثلة مرحلة الصف
 زيد محمد- G9 ممثلة مرحلة الصف

 علي العاني-G8 ممثلة مرحلة الصف

 ابراهيم عمر العبيدلي- امين الصندوق

 نور هاني مدان- G6 ضابط فئة

 دانا شريف المراغي- G12 ممثلة الصف

 علي حمد دشتي- G7 ممثلة مرحلة الصف

Dedicating our lives & hearts to building confident
& motivated life-long learners.

 دانا الكردي- الرئيس

 فاطمة عمر العبيدلي- نائب الرئيس
 حنا احمد- سكرتيرة

 ليال محمد جناحي- G11 ممثلة الصف
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Leading in Crisis,
reimagining the Future
The theme of World Teacher’s Day 2020 is “Leading
in crisis, reimagining the future”.
The students of Al Hekma International school
celebrated world teachers day to recognize and
appreciate the teaching profession worldwide, take
stock of achievements, and draw attention to the
voices of teachers, who are at the heart of efforts to
attain the education target of leaving no one behind.
The students showed their gratitude to their heroes
who are handling the teaching-learning through
different platforms during these difficult times.
Salute to all teachers who are molding the future
generations and ensuring to build a better future in
our kingdom of Bahrain.
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بقلوب مخلصة ووفاء جميل احتفل طلبة مدرسة الحكمة الدولية مع معلميهم بيوم المعلم تقديرا
لجهودهم وعرفانا لما يبنون فيهم من علوم ومهارات حياتية ،خاصة في ظل التحدي الذي يواجهه
المعلمون في ظل أزمة كورونا.
كل الشكر للمعلمين والمعلمات بناة األجيال وصناع اإلنسان في مملكتنا الحبيبة مملكة البحرين .
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Dear Middle and High school Parents,
It's hard to believe that we are already into
the month of October! I truly hope that
the learning process is heating up for our
students. We cannot stress enough the
importance of student engagement in both
synchronous and asynchronous learning.
Course content is progressing and it is
imperative for students to keep up with their
school work. Parents, please be sure to
check your child’s progress on Mograsys /
grade-book and communicate with teachers
when needed via parents communication on
Mograsys.

 رشا النجار.أ

المدير المساعد
للمرحلتين االعدادية والثانوية

Despite having a limited number of in-person
students at this time, AHIS continues to
be an extremely busy place. This year we
planned many virtual activities that cater
all our students (hybrid and remote). The
success of a student cannot be measured only
by their academic success, but also by the
development of their social and interpersonal
skills and contribution to school life.
Our students council virtual elections have
already took place and the committee was
formed, the Middle and High school “Student
Of The Month” for the month of September
was also announced.
All our students were registered in Apex and
our Honors students started their courses.
As always, I encourage you to please continue
to refer to our school website https://www.
alhekma.com
and our social media pages for additional
information and upcoming activities. For
your convenience, helpful tutorials ,links and
resources are posted on this page as well.
In closing, I want to thank you for your
continued support and wish you and your
family good health. I feel confident that when
we all return together, it will be with a greater
sense of belonging and a renewed perspective
on all of the values that make Al Hekma
International School such a special place.

Ms. Rasha Al Najjar
MS&HS Assistant Principal

،االهل األعزاء

كلنا أمل وثقة بأن طلبتنا تفاعلوا مع المسيرة التعليمية سواء من خالل التعلم المدمج أو
 وأود هنا أن أشير إلى أهمية مشاركتهم الفاعلة وضرورة متابعتهم ألعمالهم و، الحضور المباشر
. أنشطتهم المدرسية
 ابنتك األكاديمي من خالل نظام/  يرجى التأكد من درجات ومستوى ابنك، األهل الكرام
.  والتواصل مع المعلمين من خالله أيضا/ Mograsys

 إال أن مدرسة، على الرغم من وجود عدد محدود من الطالب الذين يحضرون إلى المدرسة
 حيث خططنا هذا العام للعديد من األنشطة. الحكمة ال تزال مكانً ا فاعال و مليئا بالحماس دائما
 على اختالف نظام دوامهم حيث ال يمكن قياس، االفتراضية التي تلبي احتياجات جميع طلبتنا
أيضا من خالل تطوير مهاراته االجتماعية
ً  ولكن، نجاح الطالب من خالل نجاحه األكاديمي فقط
.والشخصية ومساهمته في الحياة المدرسية

 كما تم، لقد تم بالفعل إجراء االنتخابات االفتراضية لمجلس الطلبة وتم تشكيل مجلس الطلبة
.اإلعالن عن "طالب الشهر المميز " لشهر سبتمبرللمرحلتين اإلعدادية والثانوية

 )وكما بدأ المتفوقون دوراتهم الخاصةApex( تم تسجيل جميع طلبتنا في البرنامج اإللكتروني
. بهم

https://www.alhekma.com أنصحكم دائما بالرجوع إلى موقع مدرستنا على الويب
وصفحات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا للحصول على معلومات إضافية عن األنشطة
 تم،  من أجل راحتكم وتعزيز التعاون بين البيت والمدرسة في ظل هذه الظروف الجديدة.القادمة
.أيضا
ً نشر البرامج التعليمية والروابط والموارد المفيدة على هذه الصفحة

.  أود أن أشكركم على دعمكم المتواصل وأتمنى لكم ولعائلتكم الصحة والعافية، في الختام
 سيكون هناك شعور أكبر باالنتماء ومنظور متجدد كما هو الحال، جميعا معا
أشعر أننا عندما نعود
ً
. دائما لترسيخ القيم التي تجعل من مدرسة الحكمة الدولية مكانً ا مميزا

Fully Accredited by MSA (USA) & NCA (USA)

Let Al Hekma Lead
You to Success!
We strive to provide students with a balanced international
standard education with emphasis on developing their
social, global and cultural skills. Al Hekma strives to build
accountable, confident and motivated lifelong learners.
Tel.: 17620820 - 17623999
Fax: 17624800,
P.O.Box: 26489, Kingdom of Bahrain,
E-mail: info@alhekma.com
www.alhekma.com
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