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ً
مرحبا بكم في نشرة هذا الشهر.
مــع اقتــراب منتصــف الفصــل الدراســي األول مــن نهايتــه ،مــن
ّ
تتعلــق
الواضــح أن الكثيــر مــن األحاديــث التــي تــدور بيــن طالبنــا
باالختب��ارات“ :هلــ قم��ت بالمراجعــة؟”“ ،هــل يمكــن أن تتذكــر خمــس
حقائ��ق ع��ن...؟”“ ،كــم منــ الوق��ت اس��تغرقتك المراجعــة؟” تلــك هــي
التســاؤالت التــي تــدور بيــن األصدقــاء.
إنــه ألمــر ملهــم حقـ ًـا لطالبنــا الذيــن هــم فــي مرحلــة الروضــة ،والمرحلتيــن
االبتدائيــة والمتوســطة أن يــروا طــاب المرحلــة الثانويــة وهــم يراجعــون
َّ
المظللــة الموجــودة
دروســهم خــال وقــت فراغهــم علــى الطــاوالت الجديــدة
قــرب الملعــب الرياضــي .ســوف يتــم أخــذ هــذا النمــوذج الرائــع فــي االعتبــار وذلــك
إبــراز القــدوة الحســنة الرائعــة بوصفــه الســلوك األكاديمــي المتَّ بــع فــي مدرســتنا.
وســوف يقيــس المعلمــون أداء طالبنــا فــي مثــل هــذه االختبــارات لقيــاس مكاســب
التعلــم وللمســاعدة فــي تحديــد مخرجــات العمليــة التعليميــة ،ونقــاط القــوة والضعــف
لــدى التالميــذ.
ً
تقــدم مدرســة الحكمــة الدوليــة مجموعــة شــاملة مــن
وتعزيــزا للدراســات األكاديميــة،
ّ
النــوادي فــي جميــع المراحــل .وقــد شــهد هــذا الشــهر إطالقـ ًـا ناجحـ ًـا لألنديــة التــي تشــمل
علــم الفلــك وأكاديميــة كــرة القــدم!
تبيــن أن
ولكــن هــل تعتبــر هــذه النــوادي مفيــدة لشــبابنا؟ تشــير األبحــاث باإليجــاب .فقــد ّ
الالصفيــة قــد تجــاوزوا أقرانهــم
ّ
الطــاب الذيــن شــاركوا بانتظــام فــي النــوادي والبرامــج
فــي األداء األكاديمــي .كمــا أنهــم أظهــروا تحسـ ً
ـنا ملحوظـ ًـا فــي عــادات العمــل والســلوك.
تبيــن الدكتــورة ديبــورا لــوي فانديــل  -رئيســة قســم التربيــة فــي جامعــة كاليفورنيــا فــي
ّ
إيرفيــن ،والمؤلفــة الرئيســة للدراســة  -ثمــان فوائــد علــى النحــو التالــي:
 -1إدارة الوقت وتحديد األولويات
الالصفيــة ّ
تعلــم األطفــال كيفيــة إدارة وقتهــم وتحديــد أولويــات المهــام
إن األنشــطة
ّ
وااللتزامــات المختلفــة.
 -2استكشاف االهتمامات المتنوعة
قــد تكــون الفرقــة المدرســية أو نــادي المســرح أو أي رياضــة أخــرى نشـ ً
ـاطا يريــد أبناؤكــم
االنضمــام إليــه .وبالتالــي فإنكــم عندمــا تعطوهــم الفرصــة لكــي يكتشــفوا االهتمامــات
المتنوعــة ،فإنكــم تمنحوهــم إمكانيــة اكتشــاف مــا هــم متحمســون لــه .وبمجــرد أن يجــد
أبناؤكــم نشـ ً
ـاطا يســتمتعون بــه ،فــإن نجاحهــم فيــه يمكــن أن يعــزز فــي نهايــة المطــاف
ثقتهــم واحترامهــم لذاتهــم.
 -3مساهمة الطالب
رقــي مدرســتهم أو
الالصفيــة تعطــي ألبنائكــم الفرصــة لإلســهام فــي
ّ
إن األنشــطة
ّ
مجتمعهــم ،وتلــك هــي خطــوة هامــة فــي ســبيل إعدادهــم للحيــاة خــارج المدرســة.
 -4بناء الثقة بالنفس
إن إتقــان المهــارات الجديــدة يمكــن أن يســاعد فــي بنــاء الثقــة لــدى الطــاب .فمــن خــال
مشــاركتهم فــي أنشــطة مــا بعــد المدرســة ،فإنهــم ســوف يبنــون احترامهــم لذاتهــم فــي
بيئــة مريحــة ،ألن هــذه األنشــطة ســوف توفــر لهــم الفرصــة ألن يكونــوا ناجحيــن فــي أمــو ٍر
ُهــم متحمســون ألجلهــا.
 -5طلبات الدخول للجامعات
الالصفيــة ،وهــي أنهــا تشــكل إضافــة جيــدة لطلبــات
ّ
كمــا أن هنــاك فائــدة أخــرى لألنشــطة
الدخــول للجامعــات .فباإلضافــة إلــى األداء األكاديمــي ،فــإن العديــد مــن الكليــات تنظــر
لألنشــطة التــي يشــارك فيهــا الطــاب خــارج المدرســة كوســيلة لفهــم كل طالــب بشــكل
كامــل.
 -6تحديد األهداف
تتيــح أنشــطة مــا بعــد المدرســة فرصـ ًـا ألبنائكــم لتطويــر مهاراتهــم فــي تحديــد األهــداف.
الالصفيــة علــى فكــرة الوصــول إلــى هــدف أو تحقيقــه،
ّ
وتشــتمل معظــم النشــاطات
ـواء كان ذلــك بــأن يكــون الطالــب هــو الممثــل الرئيســي فــي المســرحيات المدرســية،
سـ ً
ونتيجــة
ً
أو أن يفــوز ببطولــة رياضيــة ،أو أن يحقــق المركــز األول فــي معــرض العلــوم.
لذلــك ،فــإن تلــك األنشــطة تســاعد علــى تشــجيع الطــاب علــى العمــل نحــو تحقيــق تلــك
األهــداف ،فــي الوقــت الــذي يســتمتعون فيــه بأوقاتهــم.
 -7العمل الجماعي
الف َــرق الرياضيــة والنــوادي واألنشــطة ،مثــل الرقــص والموســيقى ،تســتلزم مــن
إن ِ
الطــاب العمــل معـ ًـا مــن أجــل هــدف مشــترك .وبالتالــي فإنــه مــن خــال المشــاركة فــي
هــذه األنشــطة ،ســوف يطـ ّـور أبناؤكــم المهــارات التــي يحتاجونهــا مــن أجــل العمــل بنجــاح
الالصفيــة تســاعد أبنائكــم علــى بنــاء
مــع اآلخريــن .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن األنشــطة
ّ
عالقــات صحيــة مــع أقرانهــم الذيــن يشــاركونهم اهتماماتهــم.
 -8األداء الدراسي
ـابقا ،فــإن الدراســات الحديثــة تُ ظهــر أن هنــاك تأثيـ ً
وكمــا ُذكــر سـ ً
ـرا إيجابيـ ًـا لمشــاركة الطــاب
فــي أنشــطة مــا بعــد المدرســة وذلــك فــي تحســين عالمــات وســلوك التالمــذة.
هنــا فــي مدرســة الحكمــة ،إنــه لمــن دواعــي ســرورنا أن نــرى مشــاركة وانخــراط العديــد مــن
ومدربــي مدرســة
طالبنــا فــي أنشــطة مــا بعــد المدرســة .إن دعمكــم وتفانــي معلمــي
ّ
الحكمــة الدوليــة هــو مــا ُيحــدث الفــرق فــي حيــاة شــبابنا ويســاعد علــى خلــق الذكريــات
ـتظل معهــم طــوال حياتهــم المســتقبلية.
ّ
التــي سـ
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Welcome to this month’s bulletin.
As the quarter draws to a close, it is apparent that many
of the conversations our students are having are focusing
on testing. “Have you revised?” “Can you recall five facts
about…” “How much time did you get to revise?” are all
questions asked amongst friends.
It is truly inspiring for our KG, Elementary and Middle School
students to witness High School students revising during their
free time, using the shaded new tables next to the sports field. This
excellent role-modeling will remembered and considered to be normal
academic practice.
The performance of our students in such tests will then be used by our
teachers to measure learning gains and to help identify both areas of
strength and for development.
To complement academic studies, AHIS offers a comprehensive range of
clubs at all grades. This month saw the successful launch of Clubs. These
!range from Astronomy to the Sharks Soccer Academy
But are such clubs of benefit to our young people? Research suggests the
answer is yes. Students who regularly participated in after-school clubs
and programs surpassed their peers in academic performance. They also
exhibited notable improvements in work habits and behavior.
Deborah Lowe Vandell, PhD, Chair of the Department of Education of the
University of California at Irvine and the study’s lead author. She lists eight
benefits as:
1. Time Management and Prioritizing
Extracurricular activities teach children how to manage their time and
prioritize various tasks and commitments.
2. Exploring Diverse Interests
The school band, drama club, or any sport may be an activity your children
are interested in joining. By allowing your children the opportunity to
explore diverse interests, you give them the opportunity to discover what
they are passionate about. Once your children find an activity that they
enjoy, succeeding in the activity could ultimately build their confidence and
self-esteem.
3. Making a Contribution
Extracurricular activities allow your children to make a contribution to their
school or community, which is an important step in preparing them for life
outside of academics.
4. Building Self-Esteem
Mastering new skills can help build confidence in children. By participating
in after-school activities, they can build their self-esteem in a relaxed setting
as their activities provide the opportunity to be successful in something that
they are passionate about.
5. College Applications
Another benefit of after-school activities is that they look great on college
applications. In addition to academic performance, many colleges look at
what activities students are involved in outside of school as a way to fully
understand each student.
6. Setting Goals
After-school activities present opportunities for your children to develop
their goal-setting skills. Most extracurricular activities involve reaching or
achieving a goal, whether it be the lead actor in the school play, winning the
state championship or coming in first place in the science fair. As a result,
these activities help encourage students to work toward achieving those
goals, while having fun at the same time.
7. Teamwork
Sports teams, clubs and activities, like dancing and music, all require children
to work together toward a common goal. By participating in these activities,
your children develop the skills they need in order to successfully work with
others. In addition, extracurricular activities let children to build relationships
and socialize with peers who share their interests.
8. Academics
As mentioned previously, recent studies show a correlation between
’improved grades, behavior and work habits as a result of students
involvement in after-school activities.
Here at Al Hekma, it is a privilege to see so many of our students getting
involved and engaging in after-school activities. And it is with your support
along with the dedication of AHIS teachers and coaches that really does
make a difference to the lives of our young people and helps create
memories that last well into the future.

GLOBAL
!VISION
حظيــت مجموعــة مــن طلبــة الصفيــن الحــادي عشــر والثانــي عشــر بفرصــة لقــاء ممثلــي
مــن الجامعــات التاليــة (جامعــة جنــوب نيــو هامبشــاير  /الواليــات المتحــدة األمريكيــة،
غالســكو كالدونيــان المملكــة المتحــدة ،كليــة كابــان الدوليــة  /الواليــات المتحــدة األمريكيــة
والمملكــة المتحــدة ،أكاديميــة الشــرق األوســط للطيــران  /الواليــات المتحــدة األمريكيــة،
ً
ـخصيا والحصــول علــى معلومــات كافيــة عــن فوائــد الدراســة
جامعــة اليرمــوك  /األردن) .شـ
فــي الخــارج وعمليــة التســجيل والمواعيــد النهائيــة لهــا والمنــح والرســوم الدراســية وحيــاة
الطــاب فــي تلــك الجامعــات  ،كمــا قامــوا باإلجابــة علــى جميــع تســاؤالت الطلبــة وأزالــوا
شــكوكهم نحوهــا.

This week students of Grade 11th and 12th got a chance to meet with
University representatives in person and receive full information about
the benefits of studying abroad and the application process, deadlines,
scholarships, tuition fees, student life, and they have also answered all the
questions asked by the students and had cleared most of their doubts.
The universities were (Southern New Hampshire University/ USA, Glasgow
Caledonian UK, Kaplan International Collages /USA and UK, Mideast Aviation
Academy/ USA, Yarmouk University/ Jordan).

كمــا زار مركــز ســكور بلــوس التعليمــي طلبتنــا وتــم إعطاؤهــم تفاصيــل موجــزة عــن (ســات،
بســات ،أكــت) وكــم يحتاجــون إلــى للوصــول للتســجيل فــي الجامعــات المطلوبــة .كمــا كان
هنــاك عــدد مــن طلبــة الصــف العاشــر مــن الذيــن شــاركوا فــي برنامــج كويســت كويســت
حيــث يقــوم هــذا البرنامــج بمســاعدة وتعليــم الطلبــة كيفيــة التــداول فــي ســوق الواليــات
المتحــدة وســوق البحريــن ،والكثيــر مــن البنــوك الهامــة و ســيكون هنــاك تحكيــم واختيــار
الفائزيــن ،كمــا ســيكون هنــاك أيضــا مكافــآة ماليــة للطلبــة إذا فــازوا بالمركــز األول أو
الثانــي أو الثالــث.

The Score Plus Educational Center also visited our students and gave them
a brief detail about( SAT, PSAT ,ACT )and how much they need to score to
get into the required Universities .We also had few students of Grade 10
that have participated in the Trade Quest program , this program will help
and teach the students how to trade in the US and Bahrain Market ,Lots of
Important banks will be there to judge and select the winners ,There will be
also prices for the students if they win the first ,second or Third place .
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