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As Semester One draws to a close, we can reflect of what has been
a very productive period for our students at AHIS. As always, the
learning gains made in the classroom are complemented with an
amazing range of activities. January has been a very lively time for
!all of us
MR. MICHAEL DAVIS
PRINCIPAL
أ .مايكل ديفيس
مدير مدرسة الحكمة الدولية
مــع اقتــراب الفصــل الدراســي األول مــن نهايتــه ،يطيــب لنــا أن نتذكــر مــا أنجزنــاه
فــي الشــهر الماضــي الــذي شــكل فتــرة مثمــرة جـ ً
ـدا لطالبنــا في مدرســة الحكمة
ً
دائمــا ،فقــد عززنــا التعلــم فــي الفصــول الدراســية
الدوليــة .وكمــا هــو الحــال
ـطا جـ ً
ـهرا نشـ ً
بعــدد كبيــر مــن األنشــطة الخارجيــة .كان شــهر ينايــر شـ ً
ـدا لنــا جميعـ ًـا!
وقــد التقــى تالميذنــا بوزيــر النفــط معالــي الشــيخ محمــد بــن خليفــة بــن أحمــد
احتفــاال
آل خليفــة ،كمــا شــاركوا مــع موظفينــا فــي اليــوم الدولــي ،وذلــك
ً
بالتنــوع الثقافــي الواســع الــذي تتمتــع بــه مدرســة الحكمــة الدوليــة ،وبــدور
طالبنــا بوصفهــم مواطنيــن عالمييــن .لقــد ســاهم ذلــك االحتفــال بتوســيع آفــاق
الطــاب ،وأتــاح لهــم فرصـ ًـا لمعرفــة المزيــد عــن الثقافــات المعاصــرة ،وأطعمــة
كونــوا فهمـ ًـا أكبــر للمجتمعــات
الشــعوب األخــرى ولغاتهــم ،فــي الوقــت الــذي ّ
األخــرى ،مــن خــال تقســيم الطــاب إلــى فئــات ،حيــث قامــت كل فئــة بتمثيــل
قــدم الجميــع الكثيــر مــن
دولــة مختلفــة ،وكانــت األزيــاء والزينــة مذهلــة! وقــد ّ
األفــكار والمجهــود إلنجــاح هــذا االحتفــال .تســاعد مثــل هــذه األنشــطة علــى
تعليــم طالبنــا عــن تعقيــد العالــم ،وأنهــم مقبلــون علــى بيئــات عمــل تنافســية
ً
جــدا ،تتعــدد فيهــا اللغــات والثقافــات والجنســيات.
يقتــرب طالبنــا األكبــر سـ ً
ـنا مــن الدخــول إلــى مــكان العمــل والصناعــة األوســع.
ولكــي يطلعــوا علــى عالــم العمــل فــي القطــاع الصناعــي ،حضر مجموعــة مختارة
مــن طــاب المــدارس الثانويــة أســبوع البيئــة والصحــة والســامة فــي بابكــو.
وقــد تـ ّـوج أســبوع الصحــة والســالمة والبيئــة بيــوم العائلــة الكبيــر الــذي عقــد يــوم
الســبت  20ينايــر فــي حلبــة البحريــن الدوليــة فــي منطقــة الصخيــر .وقــد قـ ّـدم
طالبنــا عرضـ ًـا عــن العشــبية وتأثيرهــا علــى البيئــة.
مــن المهــم أن يصبــح جميــع طالبنــا مواطنيــن عالمييــن نشــطين ومطلعيــن.
والواقــع أن الصفيــن الرابــع والخامــس شــاركا فــي مؤتمــر الســفراء المبتدئيــن
( .)2018-2017كمــا عقــد قســم الدراســات االجتماعيــة فــي مدرســة الحكمــة
الدوليــة مؤتمرهــا الســادس للســفراء الصغــار فــي  25ينايــر  2018فــي قاعــة
المدرســة .وكان الهــدف مــن هــذا الحــدث هــو توفيــر منصــة لطــاب الصفــوف
االبتدائيــة للتعــرف علــى أهميتهــم بوصفهــم مواطنــي المســتقبل فــي هــذا
الوقــت المبكــر مــن حياتهــم ،حيــث كان ذلــك بمثابــة تحفيــز مبدئــي لهــم قبــل
مشــاركتهم فــي األمــم المتحــدة المصغــرة التــي لعــب فيهــا الطــاب دور
المندوبيــن مــن مختلــف البلــدان ومحاولــة حــل القضايــا العالميــة الحقيقيــة
قدمــت رئيســة
مــع سياســات ووجهــات نظــر بلدانهــم التــي حــددت لهــم .كمــا ّ
ً
ـذكارا خاصـ ًـا للســيد ســمير الدرابيــع مديــر مركــز
الزيانــي تـ
المدرســة الدكتــورة منــى ّ
األمــم المتحــدة لإلعــام لبلــدان الخليــج.
علــى صعيــد آخــر ،قــام أطفــال قســم الروضــة بتقديــم عرضـ ًـا رائعـ ًـا أمــام الجمهــور
علــى منصــة معــرض المــدارس ورعايــة الطفــل فــي البحريــن وذلــك بتاريــخ 20
ينايــر .2018
نحــن نعتبــر أنــه مــن أولوياتنــا االســثمار فــي التدريــب والتطويــر المهنــي لفريــق
التوظيــف بالمدرســة؛ حيــث عقــدت حلقــات العمــل وبنــاء الفريــق ،وقــد شــارك
التميــز فــي
الطــاب فــي بعضهــا أيضـ ًـا .ونحــن نؤمــن باالســتمرار فــي توفيــر
ّ
الخدمــة لطالبنــا وأوليــاء األمــور .أشــكركم مــرة أخــرى علــى دوركــم المســتمر فــي
دعــم أوالدكــم للتعلــم كل يــوم.

The students met with Oil Minister Sheikh Mohammed bin Khalifa
bin Ahmed Al Khalifa.
Also, students and staff participated in International Day, celebrating
the wide cultural diversity of AHIS and our student’s role as global
citizens. The day broadened students’ horizons and provided
opportunities to learn more about the contemporary cultures, food
and languages, while forming a greater understanding of other
communities. Each class represented a different nation, and the
costumes and decorations were amazing! Lots of thought and effort
had gone into the celebration. Such events help to educate our
students that the world is complex and that they will be entering a
highly competitive multilingual, multicultural and multinational work
place.
And the work place and wider industry is fast-approaching for
our older students! As a taster of the industrial sector, a selection
of High School students attended Bapco’s bi-annual Environment,
Health & Safety (EHS) Week. The EHS Week culminated in a grand
Family Day, which took place on Saturday, January 20th at the
Bahrain International Circuit in Sakhir. Our HS students presented
about Herbalism and its effect on environment.
It is important for all our students to be well-informed active
global citizens. Indeed, Grades 4 and 5 participated in the Junior
Ambassadors’ Conference (2017-2018). The social studies
department of Al Hekma International School held its 6th Junior
Ambassadors’ Conference on 25th January 2018 in its school
auditorium. The aim was to give platform to students to recognize
their importance as future citizens as early as in the upper elementary
level. It was an academic simulation of the United Nations where
students play the role of delegates from different countries and
attempt to solve real world issues with the policies and perspectives
of their assigned country.
The school President Dr. Mona presented a special memento to Mr.
Samir Imtair Aldarabi, Director of UN Information Centre, for the
Gulf countries.
Whilst at the grassroots, KG performed magnificent routines in front
of the Bahrain Schools and Childcare Expo crowd.
As a priority, I continue to invest in professional development training
for my staffing team; workshops and teambuilding took place, some
of which involved students too. We believe in continuing to provide
excellence in service to our students and parents.
To our parents, once again I thank you for your ongoing support in
readying your child for learning each day.

﴿يَرفَعِ اللَّ ُه الَّذي َن آ َمنوا ِمنكُم َوالَّذي َن أوت ُوا ال ِعل َم َد َر ٍ
جات ﴾
بكل الفخر واالعتزاز تتقدم مدرسة الحكمة الدولية من

الدكتور سعيد الصبح

(رئيس قسم التربية اإلسالمية )
بأصدق التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه
في تفسير القر آن الكريم من جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية وتجدر اإلشارة إلى أن
الدكتور سعيد يعمل في مدرسة الحكمة منذ  ٢٠سنة.
راجين له دوام التوفيق والنجاح
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