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• Continue improving English
literacy skills in the elementary
department. Our students are
expected to score at proficiency level on standardized tests.

أ.ماركوس فيريرا

مدير مدرسة الحكمة الدولية

MR. MARCOS FERREIRA
PRINCIPAL

تفتخــر مدرســة الحكمــة الدوليــة
بتقديــم أفضــل وأجــود البرامــج
التعليميــة  ،والتــي تعتمــد علــى
اختيــار أفضــل المعاييــر والمقاييــس
 ،ويســرنا إخباركــم بــأن طلبــة
مدرســة الحكمــة الدوليــة حصــدوا
نتائــج مميــزة فــي االختبــارات
الدوليــة «تيمــس» الخاصــة بمادتــي
العلــوم والرياضيــات فقــد حصــل
طلبــة الصــف الرابــع علــى أعلــى
النتائــج بنســبة  %11علــى مســتوى
مملكــة البحريــن أمــا طلبــة الصــف
الثامــن لعــام  2015-2014فقــد كانــت
نتائجهــم فــي مصــاف المراكــز
األولــى عالميــا وتأتــي هــذه النتائــج
لتعكــس المجهــود الكبيــر الــذي
قدمــه طلبتنــا إضافــة إلــى الدعــم
ّ
المســتمر مــن ِقبــل أوليــاء األمــور
ّ
ومعلميهــم .

متابعــة تطويــر مهــارات اللغــة
اإلنجليزيــة لطلبتنــا لطلبــة المرحلــة
اإلبتدائيــة  ،حيــث يتوقــع لطلبتنــا أن
يحققــوا مســتويات متقدمــة مــن
خــال االختبــارات الدوليــة اوالتــي
تعقــد علــى مســتوى العالــم.
متابعــة تطويــر وبنــاء مهــارات
التفكيــر العليــا ومهــارة حــل
المشــكالت مــع إمكانيــة تحقيقهــا
عبــر تطبيــف مناهــج يمكــن قياســها
للتأكــد مــن اســتمرارية تطويــر أداء
الطلبــة أكاديميــا .

• Continuously working on
developing
critical-thinking
skills across curriculum and will
systematically assess our students’ development.

Al Hekma International School
prides itself in providing high
quality education that is based
on high standards, sound-pedagogical approaches and a
challenging and rich curriculum. Our students’ performance in the Trends in The
International Mathematics and
Science Study (TIMSS) is a testament of our students’ hard
work, faculty’s dedication and
parents’ undivided support.
Our Grade 4 students’ scored
at the top 11% nationally in
the TIMSS whilst our Grade 8
students did exceptionally well
and came in the second place
all across Bahrain schools. Out!standing job

• We will continue supporting our students in becoming
well-balanced individuals and
in that endeavor, we are implementing a Personal Social
Development (PSD) framework
that translate into fostering
students’ emotional development, positive school culture
At AHIS, we are constantly and climate and engagement.
striving to challenge ourselves
• Deliver professional develto foster a school culture of
opment opportunities with a
achievement and our goals
focus on technology for learnand values serve as the guiding
ing. We are aiming at providing
principals and pathways that
learning experiences that will
leads to excellence. For inbe 40% digital media based
stance, our students’ achieve- design, delivery and assessment on TIMSS is a reflection
ments.
of a commitment to work towards achievement previous Finally, we are a school comschool goals. Moreover, we munity constantly engaged
have created a school culture in improvement processes
of participation and engage- aimed at meeting the highest
ment – our students enjoy an standards of international eduarray of enriching extra-cur- cation. Our goals are aligned
ricular activities and we have with the feedback we have reestablished effective tracking ceived from accreditation bodmechanisms. We have increas- ies such as AdvancED which is
ingly implemented technology scheduled to visit our school
that foster learning, 21st-cen- community in March 2017. We
tury and critical-thinking skills. are confident that with our stu-

مســاعدة الطلبــة فــي تطويــر
مهاراتهــم االجتماعيــة ليصبحــوا
ومثقفيــن
متعلميــن
أفــراد
ومتوازنيــن وذلــك مــن خــال تطبيــق
خطــة التطويــر الفرديــة الخاصــة بــكل
طالــب  ،والتــي تعكــس إيجابــا علــى
أداء الطلبــة وانخراطهــم مــع المجتمــع
تتطلــع مدرســة الحكمــة الدوليــة
بطريقــة تفاعليــة مفيــدة .
جاهــدة إلــى تقديــم وبــذل كل
مافــي وســعها
التكنولوجيــا
وســائل
للتغلــب علــى توظيــف
كافــة التحديــات والصعوبــات وذلــك الحديثــة والتــي تســهل ســير العمليــة
مــن أجــل تقديــم أفضــل الخدمــات التعليميــة  ،حيــث تســعى المدرســة
التعليميــة والتــي تقــود طلبتنــا إلــى تطبيــق مــا يقــارب نســبة  %40فــي
التميــز والدليــل علــى ذلــك أن نتائــج مجــال المناهــج المتبعــة  ،وتقييــم
طلبتنــا فــي ذلــك االختبــار الدولــي االختبــارات إلكترونيــا .
ماهــي إال انعــكاس بمــدى التــزام
dents’ hard work, our faculty’s
وفــي النهايــة  ،أود أن أذكركــم بأننــا
المدرســة وحرصهــا علــى تحقيــق
continued dedication and our
نســعى دائمــا إلــى تحقيــق األفضــل
أهدافهــا دائمــا ،إضافــة إلــى تحقيــق
parents’ engagement, we will
وإنجــاز أعلــى النتائــج علــى كافــة
المدرســة
تــوازن مــا بيــن المناهــج
ّ
!EXEL
األصعــدة  ،حيــث أن هــذه األهــداف
وتقديــم أنشــطة دراســية المنهجيــة
وضعــت مــن ِقبــل منظمات تعليمية
تصــب فــي مصلحــة طلبتنــا مــع
دوليــة كمنظمــة « أدفانســد إيــد «
أيضــا بتســخير كافــة
اهتمامنــا
والتــي ســتزور المدرســة خــال شــهر
الحديثــة
الوســائل التكنولوجيــة
مــارس  ،2017حيــث كلنــا ثقــة بأنــه
والتــي تســاعد فــي تنميــة مهــارات
بجهــود طلبتنــا األعــزاء  ،وإخــاص
القــرن الواحــد والعشــرين .
طاقمنــا التعليمــي وأوليــاء أمورنــا
نضــع بيــن أيديكــم األهــداف األربعــة األفاضــل ســنتمكن مــن تحقيــق
التــي تســعى
مدرســتنا إلــى أفضــل النتائــج معــا.
تحقيقهــا والتــي تتمتــع بإمكانيــة
تحقيقهــا ،وقياســها ودقتهــا :

Accordingly, our team has set
four goals for 2017 and 2018
that are achievable, measurable and specific. Hence: we will
work hard to:

Clash Day: Be Yourself!
AHIS Annual Clash Day event on November 9 created a lively
atmosphere that helped to boost school spirit while encouraging
creativity and acceptance. Students of every grade level were
encouraged to come to school dressed in a unique mix of clothing
they could find. Different-colored socks, different shoes, shorts
worn over pants, multiple neckties and different-colored hair
clips were the norm on this day. Clash Day provided an enjoyable
and lighthearted atmosphere for both students and teachers.
Mismatch Day is a fun reminder that no matter how we look or
dress and despite our differences, we are all part of the same
nurturing community.”

الكالش داي
أقامــت مدرســة الحكمــة الدوليــة نشــاطها
،2016-11-9 الســنوي “الــكالش داي” بتاريــخ
حيــث يهــدف هــذا النشــاط إلــى إدخــال البهجــة
يبســط لهــم
ّ والســرور فــي نفــوس طلبتنــا وكمــا
وقــد ارتــدى طلبتنــا خــال هــذا، فكــرة تقبــل اآلخــر
اليــوم مجموعــة مــن المالبــس الغيــر متناســقة
 ربطات،  القمصــان الملونة، كاألحذيــة المختلفــة،
العنــق ذات األأشــكال المختلفــة والدبابيــس
تقبــل
ّ  ركــز هــذا النشــاط علــى أهميــة، الملونــة
اآلخريــن والتركيــز علــى الجوهــر وليــس المظهــر
.أو الشــكل الخارجــي

The Champions Are Here!
AHIS basketball intermediate girls team won
first place in BAS League for private schools on
November 5, 2016 at Naseem International School.
The tournament held among seven private schools
divided into two groups with cross games after the
two winners from each group achieve the second
round final four, AHIS won all matches and played
a very challenging final match against Al Noor
International School and won 18 -16. Al Hekma
International school clinched first place with the
help of the school girls coach Mrs. Amany Al who
did a great job training the team and with the
support of our PE Coordinator, Mr. Nizar Yehya.

 المرحلــة- فــاز فريــق مدرســة الحكمــة الدوليــة للبنــات
المتوســطة بالمركــز األول خــال بطولــة كــرة الســلة
 والتــي أقيمــت فــي2016-11-5 للمــدارس الخاصــة بتاريــخ
 حيــث تنافســت ســبع مــدارس، مدرســة النســيم الدوليــة
دوليــة فــي البطولــة مــن خــال تقســيم الفــرق المشــاركة
 وقــد،إلــى مجموعيتــن تنافســت خــال أربــع جــوالت مختلفــة
قــام فريــق المدرســة ببــذل مجهــود رياضــي مميــز خــال
الجولــة األخيــرة مــع مدرســة النــور األهليــة حيــث حســمت
.12-18 مدرســة الحكمــة النتيجــة لصالحهــا
 نــزار. أمانــي وأ.أجمــل التهانــي لمدرســتنا وكذلــك أ
لمجهودهــم المســتمر فــي تدريــب طلبتنــا وتنميــة مهاراتهــم
.الرياضيــة لألفضــل
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!“Baba Yasin” At Ahis

The Social Department held the “Heya Beya“activity on Thursday,
Sep. 8, 2016, celebrating the old Bahraini tradition of welcoming
back the pilgrims who returned back home. Students wore their
traditional customs, brought traditional food and deserts and
held the special “Heya Beya’s” plant. This year we were honored
– ”with the participation of the well known “Mohammed Yassin
a famous Bahraini artist whose role as Baba Yasin made him a
national celebrity. He graciously participated in the distribution of
gifts and supported AHIS in this landmark celebration of Bahrain’s
history and cultural heritage.

نشاط الحية بية

أقــام قســم اإلرشــاد االجتماعــي فعاليــة الحيــة بيــة احتفــاال بالحجــاج وهــو
نشــاط تراثــي قديــم فــي مملكــة البحريــن وذلــك يوم الخميــس ،2016/9/8
حيــث تزيــن الطلبــة بالثــوب البحرينــي التقليــدي وأحضــروا المأكــوالت
الشــعبية وحملــوا النبتــة الخاصــة بالحيــة بيــة ،هــذا وقــد اســتمتع الطلبــة
بحضــور الفنــان البحرينــي القديــر (محمــد ياســين ) المشــهور ب (بابــا
ياســين ) حيــث حدثهــم عــن المناســبة وأجــرى مســابقة ثقافيــة ووزع
الهدايــا فــي جــو تفاعلــي بهيج.ويأتــي النشــاط ضمــن اهتمــام المدرســة
بالفعاليــات التراثيــة وتعزيــز القيــم الطيبــة لــدى الطلبــة .

التعلم عن طريق اللعب !

Puppet Show
!Learning Through A Play

Elementary students enjoyed a captivating puppet show during the assembly on
Tuesday, October 18, 2016. The show was performed by “Al Marah Centre”. The show
highlighted the importance of following school rules and using good manners with
friends and family members. Learning through play is fundamental to our student’s
education and helping them to develop the necessary skills in life. Puppets can
stimulate student’s imagination, encourage creative play and discovery and are a
wonderful interactive way to introduce narrative to even the most reluctant reader.
It also provides an essential link between learning and play which makes wonderful
teaching tools at any classroom environment.
اســتمتع طلبــة المرحلــة االبتدائيــة بعــرض عرائــس ممتــع جــدا وذلــك خــال حصــة التجمــع الطالبــي
يــوم الثالثــاء .2016-10-18
وقــد قــام بتنظيــم العــرض “مركــز المــرح”  ،وركــز العــرض علــى أهميــة اتبــاع قواعــد وتعليمــات
المدرســة والســلوكيات اإليجابيــة مــع األصدقــاء وأفــراد األســرة  ،والجديــر ذكــره أن هــذا النشــاط
يركــز علــى أهميــة دمــج اســتراتيجية اللعــب مــع التعلــم لتعليــم أطفالنــا وتطويــر مهاراتهــم الحياتيــة ،
حيــت تعــد “الدميــة أو اللعبــة” هــى مــن الشــخصيات الخياليــة المحببــة ألطفالنــا وتســاعد علــى تنميــة
ّ
التعلــم و اللعــب ممــا يجعــل اللعــب وســيلة هامــة لتســهيل
مهــارة االكتشــاف والتفاعــل والربــط بيــن
عمليــة التعليــم.
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!Spiritual Journey in AHIS
The Religion Department at AHIS held Al Hajj educational week from Tuesday 27th to
until Thursday 29th of September, 2016 to teach students the rites of Al Hajj.
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 rites. AHIS conducts this
activity annually in order to raise religious awareness in its students by practicing and
applying Al Hajj rites in their own school.

لبيك اللهم لبيك !

أقــام قســم التربيــة اإلســامية فــي مدرســة الحكمــة الدوليــة (أســبوع الحــج التعليمــي) خــال الفتــرة
مــن يــوم الثالثــاء الموافــق  27ســبتمبر وحتــى يــوم الخميــس الموافــق  29ســبتمبر  2016و الــذي
يهــدف إلــى تدريــب الطلبــة علــى أداء مناســك الحــج بصــورة عمليــة ,مــن خــال تجهيــز القاعــة الكبــرى
بمجســمات مصغــرة لــكل مناســك الحــج  ,بحيــث يقــوم الطــاب بلبــس مالبــس اإلحــرام و أداء جميــع
المناســك ابتــداء مــن الميقــات و انتهــاء برمــي الجمــرات و التحلــل مــن اإلحــرام  ,ويأتــي هــذا النشــاط
إيمانــا مــن مدرســة الحكمــة بتنــوع أســاليب التدريــس و ربــط الطالــب بصــورة عمليــة بمــا يتعلــم دمجــا
بيــن النظريــة و التطبيــق .
هــذا وقــد شــهد االســبوع تفاعــا كبيــرا مــن قبــل الطلبــة  ,وفرحــوا بشــرب مــاء زمــزم و تنــاول تمــور
المدينــة و حصولهــم علــى هديــة الحجــاج فــي نهايــة المناســك .
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AlRajihi‘s Hadeeth Competition!
Al-Hekma International School has participated in Sheikh Abdullah Bin AbdulAziz
AlRajihi‘s Hadeeth competition. Where the students memorized and recited Hadeeth
in a magnificent way!
Our students reached final round on Saturday 26th of Nov., 2016. The Religion
Department aims to raise Islamic awareness among the students and to promote
Islamic value - we hope all the good luck and success to our sharks always!

مسابقة حفظ الحديث الشريف

شــاركت مدرســة الحكمــة الدوليــة فــي مســابقة الشــيخ عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز الراجحــي للحديــث
حيــث أتــم طلبــة الحكمــة حفــظ األحاديــث النبويــة الشــريفة والتــي أهلتهــم لخــوض، الشــريف وعلومــه
 وتأتــي هــذه المشــاركة، 2016 /11/26 منافســات التصفيــات النهائيــة وذلــك يــوم الســبت الموافــق
مــن قســم التربيــة اإلســامية رغبــة فــي توعيــة الطلبــة والتنشــئة الســليمة والرقــي بطلبــة الحكمــة
. ألعلــى مراتــب المجــد والعلــم

Bahraini Women’s Day
AHIS students participated in the “Legal Women” event held
at IKNS with the collaboration of Bahrain Supreme Council for
Woman on Sunday, 20th of Nov, 2016. The lecture was focused
on promoting awareness and highlighting the important role
that Bahraini women play and achieve in the legal and justice
fields. Our students developed awareness on important issues
associated with Bahraini Women’s Day, including legal awareness
programs, promotion of legal services available for women and
success stories of professional career women in this field.

يوم المرأة البحرينية
شــاركت مدرســة الحكمــة الدوليــة فــي محاضــرة تحــت شــعار المــرأة القانونيــة
2016/11/20 بمناســبة يــوم المــرأة البحرينيــة وذلــك يــوم األحــد الموافــق
والتــي انعقــدت فــي مدرســة ابــن خلــدون الوطنيــة بالتعــاون مــع مجلــس
 وذلــك لتوعيــة طالبــات المرحلــة الثانويــة بإنجــازات المــرأة، األعلــى للمــرأة
،البحرينيــة فــي هــذا المجــال ودورهــا البــارز علــى مســتوى مملكــة البحريــن
.حيــث تميــزت طالباتنــا بهــذه المحاضــرة القيمــة
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So you may have heard,
it’s Hat Day at AHIS!
Hat Day is a tradition each year at Al Hekma International School and it is planned by
the Student Council. This year the event took place on Wednesday, 19th of October.
Students looked forward to this event and used their creativity to come up with all
sorts of original hats that express their personalities and interests.
The day of the event, the school was filled with students wearing hats of all shapes,
colors and sizes, from superhero hats to hats that light up and move. This event aimed
to encourage students to look their very best by sporting a hat they made from scratch
and to foster students’ social skills and fine- and gross-motor development. The best
and the most creative hats will be rewarded.

!  ابداع وتميز...... يوم القبعات
يعــد يــوم القبعــات مــن األنشــطة التــي يقــوم
ً
تزيــن طلبتنــا
بهــا مجلــس الطلبــة
ّ ســنويا حيــت
.بأجمــل القبعــات

وقــد قــام طلبتنــا بتوظيــف كافــة إبداعاتهــم
ومهاراتهــم الفنيــة فــي صنــع قبعــات مختلفــة
األحجــام واألشــكال واأللــوان و يهــدف هــذا
النشــاط إلــى تعزيــز مهــارات التواصــل بيــن
الطلبــة وكذلــك إعطــاء الطلبــة فرصــة لإلبــداع
واكتشــاف مهــارات جديــدة وتوظيفهــا بطريقــة
. مفيــدة
ً
جاهــدا علــى رفــع
وقــد حــرص مجلــس الطلبــة
 حيــث، نســبة الطلبــة المشــاركين لهــذا العــام
. ســيتم تكريــم الطلبــة المبدعيــن
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نحــن علــى مقربــة مــن امتحانــات
الفصــل الدراســي األول حيــث
انتهــى الطلبــة بنجــاح مــن الفصــل
الدراســي األول حيــث اســتلم
الطلبــة دليــل االختبــار لــكل المــواد
الدراســية قبــل االختبــار بأســبوعين
حتــى يتمكنــوا مــن تنظيــم الوقــت
للمذاكــرة والمراجعــة  .وســيقوم
طلبــة الصــف الســادس بعمــل
امتحــان تجريبــي مماثــل الختبــار
الفصــل الدراســي األول  .نتمنــى
لطلبتنــا النجــاح والتوفيــق.
اشــترك الطلبــة خــال األشــهر
الثالثــة الماضيــة بالعديــد مــن
األنشــطة مثــل يــوم اللغــة العربيــة
العالمــي فــي الثامــن مــن ديســمبر
بحضــور ممثليــن عــن منظمــة
اليونســكو ووزارة التربيــة والتعليــم.
كمــا حضــر العديــد مــن المــدارس
فــي يــوم الخطابــة الــذي يقــام
باللغةاالنجليزيــة مــن كل عــام .
واشــترك الطلبــة فــي احتفــاالت
ً
وأيضــا
العيــد الوطنــي المجيــد.
شــارك بعــض طلبــة الصــف الثانــي
عشــر فــي مســابقة بــادر ووصلــوا
إلــى األربعــة مراكــز األولــى .

احتفلــت مدرســتنا بحصــول طلبــة
الصــف الثامــن علــى المركــز الثانــي
علــى مســتوى مــدارس البحريــن
فــي مســابقة العلــوم والرياضيــات
الدوليــة (تيميــز) .2016
مــن الضــروري والمهــم جـ ً
ـدا متابعــة
أوليــاء األمــور الكــرام وتشــجيع
الطلبــة علــى متابعــة األجنــدة كل
يــوم خميــس مــن كل أســبوع ،
كمــا يمكــن لهــم التواصــل مــع
المعلميــن مــن خــال دفتــر التواصــل
االلكترونــي .
ســيعمل طلبــة المرحلتيــن االعداديــة
والثانويــة علــى مســاعدة المحتاجيــن
كقيمــة مهمــة نشــجع طلبتنــا
عليهــا كمــا ســنعمل معهــم علــى
مســاعدة مــن يحتــاج فــي محيــط
المدرســة والمجتمــع وأكثــر مــن ذلــك
 .وســنخطط لمثــل هــذه األنشــطة
وســنعمل علــى القيــام بهــا .
واحــد مــن أهــم األشــياء التــي
نهتــم بهــا هــذا العــام هــو تحســين
مهــارة حــل المشــكالت لــدى طلبتنــا
لذلــك ســوف يرســل فــي أجنــدة
كل أســبوع مســألة رياضيــة ليســاعد
ولــي األمــر الطالــب فــي حلهــا.
ومــن ناحيــة أخــرى تحــرص مدرســة
الحكمــة الدوليــة علــى اطــاع طلبتنــا
علــى أحــدث وســائل التكنولوجيــا
المتاحــة والتــي توفرهــا المدرســة
بنســبة . %40
ً
ً
مهمــا
جــزءا
نشــكركم علــى كونكــم
فــي دعــم العمليــة التعليميــة فــي
مدرســة الحكمــة الدوليــة .

أ.ديما نهولي

مساعد المدير للمرحلة المتوسطة
والثانوية

احتفالية الحكمة بالهجرة
النبوية!
أقــام قســم التربيــة االســامية فــي مدرســة الحكمــة الدوليــة احتفــاال
بمناســبة الهجــرة النبويــة الشــريفة حيــث تضمــن الحفــل شـ ً
ـرحا عــن أحــداث
الهجــرة والفوائــد المســتفادة منهــا  ,ومشــاهدة فيلــم عــن الهجــرة النبويــة
وقصائــد فــي مــدح رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم ,واختتــم االحتفــال
بمســابقة عــن الهجــرة النبويــة ويأتــي هــذا االحتفــال ضمــن سياســة
المدرســة بربــط الطالــب بتاريخــه ودينــه و ثقافتــه .
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students the habit of reviewing what has been covered in
class on a daily basis. Parents
are encouraged to use the online communication notebook
to communicate with their student’s teachers.
The middle and high school
students At Alhekma selected “helping those in need” as
their Core value , as a department we will be working on
helping people in need within
the school community, within the local community and
globally. Activities related to
this value will be planned and
worked upon.
One of our main focus for this
year is to improve problem
solving skills for our beloved
students as a result a weekly
problem solving exercise is
sent through the weekly agenda for parents to solve with
their students.
On the other hand, at alhekma
we thrive to keep our students
up to date with all the technology tools that are available so one of our goals is to
have 40% digital media based
- design, delivery and assessments.
Thank you for being an integral part in the educational
process at AlHekma

MS. DIMA NAHOULI

MS/HS ASSISTANT PRINCIPAL

Dear Parents,
As semester 1 exams are approaching, students would
have completed their first
journey of academic excellence. Students will receive
the study guides for semester
one exams two weeks prior
to the exams and are always
encouraged to organize their
time and start preparing.
Grade 6 students will have
mock exams to train them on
the procedures that are done
during exams. We wish our
students all the best of luck.
During the past three months
our students were involved in
many activities such as Arabic
world day that took place on
December 8th with UNESCO and MOE, schools from
around the kingdom participated in our annual Middle
School Speech Contest, the
joyful celebration of National
day. Some of Grade 12 students participated in Badar
competition and were between the four finalists. AHIS
also celebrated the achievement of second place over all
schools in Bahrain for Grade 8
Math and Science in the international TIMSS 2015 exam.
Parent’s involvement in your
student education is vital,
kindly remind and encourage
the
students to follow the weekly
agenda that is posted online
every Thursday. Enforce to the

!The Spirit of Migration
On October 4, 2016, the Religion Department in AHIS
celebrated the Islamic New Year to mark the occasion of
Prophet Muhammad’s migration. The ceremony initiated with
an explanation of the events of immigration benefits.
Students also watched a movie about the Prophet’s migration
and read poems in praise of the Messenger of Allah peace be
upon him. It concluded with a contest.
The event’s objective is to link the academic learning at AHIS
with history, religion and culture.

!AHIS Pioneer the ENO Program
connection between students and planet.
Al Hekma International School invited all
school public and private to participate
in this global activity and provided
them all a “hands-on” experience in
planting and caring for a tree. The school
planting event took place in Al Areen on
Saturday 3-12-2016. Shaikha Maram bint
Isa Al Khalifa (acting Secretary General/
NIAD) distributed ENO certificates to all
students that participated and officially
opened the NIAD ENO garden in AlAreen.

Under the generous patronage of
the National Initiative for Agricultural
Development (NIAD), ENO Bahrain
Coordinator (Ms. Rasha Al Najjar - Science
coordinator at Al Hekma International
School) and bnature (Bahrain’s first online
environmental platform) have partnered
together to implement the ENO Program
in Bahrain and nurture environmental
education in the field.
This exciting school event aimed to
plant and log at least 200 trees and
instill environmental citizenship through
engaging schools and growing the

المبادرة البيئية الزراعية برعاية
مدرسة الحكمة الدولية
تحــت رعايــة المبــادرة الوطنيــة لتنميــة القطــاع
الزراعــي واألســتاذة رشــا النجــار منســق قســم
العلــوم لــدى مدرســة الحكمــة الدوليــة والمنســق
العــام لمبــادرة التنميــة الزراعيــة مســتوى المدارس
و المدرســة البيئيــة االلكترونيــة البحرينيــة أقيمــت
المبــادرة البيئيــة الزراعيــة والتــي تعنــى بزراعــة
مئتــي شــجرة فــي محميــة العريــن البريــة وذلــك
يــوم الســبت الموافــق  2016-12-3حيــث شــارك
العديــد مــن المــدارس فــي هــذا الشــاط المميــز،
وقــد دعــت مدرســة الحكمــة الدوليــة العديــد مــن

المــدارس الخاصــة والحكوميــة للمشــاركة فــي
هــذا النشــاط العالمــي  ،والــذي يهــدف إلــى
تعزيــز روح المســؤلية وإكســاب الطلبــة مزيــدا
مــن الوعــي حــول ضــرروة المحافظــة علــى البيئــة
وجعلهــا خضــراء قــدر المســتطاع  .والجديــر ذكــره
بــأن قامــت ســمو الشــيخة مــرام بنــت عيســى آل
خليفــة بافتتــاح هــذه الفعاليــة وتوزيــع الشــهادات
علــى كافــة الطلبــة المشــاركين فــي محميــة
العريــن.
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It’s Your Lifestyle… Live it
!Healthy

Students
prepared
presentations,
posters and role plays and were
engaged in meaningful discussions that
addressed important health issues. AHIS
collaborated with Bahrain’s Specialist
Hospital, Ministry of Health, Haffadh
Dental Hospital and Discovery Soccer
Academy. We believe that the first step
!towards change is awareness

نحو نمط حياة صحي !
شــاركت مدرســة الحكمــة الدوليــة الحملــة
العالميــة حــول مــرض
التوعويــة الصحيــة
الســكر وذلــك فــي شــهر نوفمبــر  ،قــام قســم
العلــوم بتنظيــم العديــد مــن األنشــطة الصحيــة
التثقيفيــة للحديــث عــن هــذا الموضــوع وغيــره مــن
المواضيــع الصحيــة المعاصــرة  ،كمــرض الضغــط
المرتفــع  ،وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة،
ورعايــة األســنان وكمــا قــام طلبتنــا بعمــل حملــة
تثقيفيــة حــول مخاطــر التدخيــن وغيرهــا الكثيــر مــن
األنشــطة الهادفــة ،قــدم طلبتنــا عــروض تعليميــة
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رائعــة ووســائل متنوعــة تركــز علــى الهــدف
األساســي لذلــك األســبوع .

والجديــر ذكــره أن مدرســة الحكمــة الدوليــة قــد
تعاونــت مــع العديــد مــن المؤسســات الصحيــة
الرائــدة فــي هــذا المجــال  ،كــوزارة الصحــة ،
مستشــفى الحفاظ لرعاية األســنان ،مستشــفى
البحريــن التخصصــي وكذلــك أكاديميــة دســكفري،
إيمانــا مــن طلبتنــا بــأن الخطــوة األولــى نحــو
ً
دائمــا.
التغييــر تبــدأ بالوعــي

November was Diabetes awareness
month and Al Hekma International
school joined countries from around the
world in raising awareness. The Science
Department has dedicated its Health
Week (13-17 November 2016) to this
cause and other Health issues. Health
issues such as blood pressure, dental
care, exercise, anti-smoking campaign,
nutrition and much more were all covered
during this week.

أعزائــي أوليــاء األمــور ،الطلبــة  ،والمعلمــون
األفاضــل ،
أود تهنئتكــم ببدايــة العــام الدراســي الجديــد 2017
ً
ً
ومتالقــا لجميــع
ناجحــا
 ،متمنيــة أن يكــون عامــا
أفــراد أســرة مدرســة الحكمــة الدوليــة .
حيــث سيســتعد طلبتنــا للقيــام بالعديــد مــن
األنشــطة التعليميــة والهادافــة خــال شــهر ينايــر،
طلبــة الصــف األول للصــف الخامــس بحضــور
اليــوم الرياضــي وذلــك تحــت رعايــة المجلــس
األعلــى لشــؤون الشــباب والرياضــة وذلــك تاريــخ
 ، 2017-1-18وكذلــك نشــاط مؤتمــر القــادة
الصغــار حيــث ســيناقش الطلبــة خــال هــذا
المؤتمــر مواضيــع تعليميــة عالميــة .
إضافــة إلــى مــا ســبق  ،يواصــل معلمونــا فــي
تطويــر مهــارات مختلفــة كمهــارة حــل المشــكالت
 ،توظيــف التكنولوجيــا  ،وكمــا يرجــى مــن
حضرتكــم تشــجيع الطلبــة علــى اســتخدام المكتبــة
اإللكترونيــة لقــراءة العديــد مــن الكتــب المفيــدة
وكذلــك زيــاة الموقــع االلكترونــي الخــاص بمــادة
ّ
لتعلــم جــدول الضــرب .
الرياضيــات
حيــث أننــي متشــوقة جــدا لرؤيــة تفاعلكــم مــن
خــال مســاهماتكم التطوعيــة وانخراطكــم الدائــم
فــي العمليــة التعليميــة وذلــك ابتــداء مــن الربــع
الدراســي المقبــل .
وأخيـ ً
ـرا وليــس آخــرا  ،يرجــى منكــم تذكيــر طلبتنــا
بشــعارنا لهــذا العــام « نحــن نتشــارك إلننــا نهتــم
« وذلــك بتعزيــز الســلوكيات اإليجابيــة لــدى طلبتنــا
وتشــجيعهم علــى االهتمــام ببعضهــم البعــض
واالهتمــام بأصدقائهــم وعائالتهــم جميعــا.

أ.مايا حرب

مساعدة المدير للمرحلة اإلبتدائية.

MS. MAYA HARB

ELEMENTARY ASSISTANT PRINCIPAL

on improving literacy, problem solving
and technology integration skills in
Elementary. Please encourage your child
to use the online library Tumblebook to
read daily and do not hesitate to visit the
Math websites to learn the multiplication
table. We are looking forwards to see
our “Parents in Action” through the
Parent Volunteer program to start in the
upcoming quarter.
Finally, we wish to remind you of the
Elementary Core Driving Value, Caring,
under the banner “We Share We Care”.
We are constantly working towards
developing students who demonstrate
a caring attitudes towards others, the
community and self.

تألق ونجاح يوم التطوير المهني
في مدرسة الحكمة الدولية
أقامــت مدرســة الحكمــة الدوليــة يــوم الثالثــاء  22نوفمبــر  2016عــددا مــن
ورش العمــل المختلفــة لــكل قســم مــن أقســام المدرســة .
و قــد حضــر جميــع المعلمــون تلــك الــورش التعليميــة الهادفــة والتــي تركــز
علــى ضــرورة دمــج التكنولوجيــا مــع كافــة المــواد الدراســية المختلفــة  .تــوزع
المعلمــون علــى ثــاث جلســات مختلفــة كل مــدة كل منهــا حيــث ناقــش
المعلمــون موضوعــات مختلفــة مثــل :إنشــاء الــدروس االلكترونيــة مــن
خــال برنامــج  ActivInspireباللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة ،تعليــم القــراءة
للطلبــة الصغــار وتقييــم مهــارات الحاســوب للمعلميــن الجــدد  .وقــد حضــر
جميــع المعلميــن ورشــتي عمــل هامتيــن حــول أهميــة تحليــل البيانــات
ووضــع خطــط ذكيــة و كيفيــة تنفيــذ اســترتيجية التمايــز فــي جميــع المــواد
الدراســية المختلفــة.
ّ
معلمينــا ،حيــث أتــاح الفرصــة للهيئتيــن التدريســية
كان اليــوم ناجحــا بتعــاون
واإلداريــة لمناقشــة وتبــادل الخبــرات األكاديميــة فيمــا بينهــم .

Dear Parents, Teachers and Students,
May every day of the new year 2017 glow
with good cheer, success and happiness
for Al Hekma International School
!community
In January, our Elementary students will
take part of two long waited activities.
Our Grades 1-5 students will have a
Sports Day on the 18th of January.
Students will participate in activities
under the patronage of Council of
Youth and Sports: Junior Ambassadors
Conference (JAC) where our students
will be engaged in addressing issues of
global importance.
Our dedicated teachers continue to focus

A Successful In-Service
!Day in AHIS

The first In-service of 2016-2017 was held on Tuesday, November
22.
All teachers attended workshops mostly related to Technology
Integration, classroom management and data analysis. Handson activities in each workshop helped to retain the information
put forward.
Three different sessions were planned each hour were teachers
selected the topics from creating lessons using ActivInspire
in Arabic and English, teaching reading for young learners,
computer assessment for new teachers, flipped classroom.
All teachers attended two important workshops regarding
the importance of analyzing data & creating smart plans and
implementing differentiation in classroom.
The day was a successful one since teachers were able to discuss
and share their experience together and share it with the admin
staff as well.
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Parent Teacher Association

مجلس اآلباء والمعلمين

PTA Committee Members 2016-2017 AHIS

1

Dr. Adel Hamad (Chairman)

2

Mr. Obadah Khawaldeh (Vice
Chairman)

3

Mr. Jassim Ebrahim
(Treasurer)

PTA committee (parent-teacherassociation) is a formal organization
composed of parents,
Teachers and staff that is intended to
facilitate parental participation in a school.
The committee has conducted its first
meeting on 15-11-2016.
The meeting agenda included discussing
PTA two year action plan, the school
improvement plan and much more.
PTA meetings take place on monthly basis.

4

Ms. Rasha Al-Najjar (PTA
Coordinator)

Below is a list of the finalized PTA committee
for academic Year 2016-2017.

5

Mrs. Sarah Murtadah

6

Mr. Ahmed Abdulrahman

7

Mrs. Eman Dusooqi

8

Mrs.Rabab Faisal Al-Aradi

9

Mrs.Lona Hasan

10

Mrs.Wala’ Jassim Abdula

11

Mrs. Alya Al Qassab

12

Mrs. Zaynab Abbas

13

Mr. Marcos Ferreira

14

Ms. Asma Aly Osman

15

Mr. Hazem Abouelez

16

Mr. Zaher Salamh

No.

Name

مجلــس اآلبــاء والمعلميــن فــي مدرســة
الحكمــة هــي جمعيــة تتألــف مــن اآلبــاء
والمعلميــن وبعــض اإلدارييــن وذلك لتســهيل
.التواصــل بيــن أوليــاء األمــور والمدرســة
كان اإلجتمــاع األول لهــذا المجلــس
 وتضمــن جــدول أعمــال2016/11/15فــي
االجتمــاع مناقشــة خطــة عمــل المجلــس لمــدة
 وخطــة تحســين المدرســة وأكثــر مــن،ســنتين
كمــا يتــم عقــد اجتمــاع للمجلــس.ذلــك بكثير
 وفيمــا يلــي قائمــة بأســماء.بشــكل شــهري
2017-2016 أعضــاء المجلــس للعــام الدراســي

The International Mathematics and
Science Study (TIMSS)
AHIS is proud to announce that our Grade 4
students’ scored at the top 11% nationally in
the Trends in The International Mathematics
and Science Study (TIMSS), a test that
measures competency in Grades 4 and 8.
The test is conducted worldwide every four
years. We are thrilled to have two of our
own beloved students Nasser Mohanned

مــدار الســنة ليــس فقــط ليشــاركون بــل الحتــال
.مراكــز متقدمــة و تمثيــل المدرســة خيــر تمثيــل
مــرة اخــرى هنيئــا لتالميــذ مدرســة الحكمــة بهــذا
.االنجــاز

AlAnni and Ali Mohamed Jameel scoring
at the top 10 for students in Grade 4. Our
Grade 8 students did exceptionally well
and came in the second place all across
Bahrain schools in Math and Science!
Congratulations to all of our students and
teachers on this wonderful accomplishment!

يتــم إجــراء االختبــار فــي جميــع أنحــاء العالــم
كل أربــع ســنوات و هــو فرصــة البــراز القــدرات
 وتحــرص مدرســة.العلميــة والفكريــة للطلبــة
الحكمــة علــى تكويــن و تحضيــر تالمذتهــا علــى

كعادتهــا فــي تحقيــق نجــاح تلــو االخــر ولجعــل
ختامهــا مســك تنهــي مدرســة الحكمــة الدوليــة
 باحتــال تالميــذ الصــف الثامــن2016 ســنة
المركــز الثانــي على مســتوى البحريــن في مادتي
 كمــاTIMSS الرياضيــات والعلــوم فــي امتحــان
حقــق ممثلــي الصــف الرابــع و همــا ناصــر مهنــد
العانــي و علــي محمــد جميــل نجاحــا كبيــرا مــن
 كمــا. خــال تتويجهــم ضمــن العشــرة االوائــل
احتــل الصــف الرابــع النجــاح وحقــق مرتبــة عاليــة
. االوائــل علــى الصعيــد الوطنــي%11 ضمــن
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!A Glance at the Reading and Writing Week
many enjoyable activities during this week and
students were engaged in dedicating book
to each other and other teachers, presenting
and broadcasting a full program in Arabic,
participating and sharing different games
and activities for the Middle and High school.
Students also created unique posters and
made classroom’ presentations. The weakened
with the character day event when students
dressed up as one of the characters from the
text they read during the week.

It had been a fantastic Reading and Writing
Week with excitement and wonder for our AHIS
student community! Students visited the Book
Fair in the auditorium, high school students
formed reading buddies with elementary
students in the HS Library, most classes
observed DEAR (Drop Everything And Read) for
10 minutes, middle school students performed
songs in English during Assembly, elementary
classes enjoyed a number of activities like the
Books Buffet and A Book Chain and the list
goes on. The Arabic Department organized

أسبوع القراءة والكتابة
تميــز أســبوع القــراءة والكتابــة بالعديــد مــن األنشــطة
ّ
المميــزة والتــي قــام بهــا قســمي اللغــة العربيــة واللغــة
اإلنجليزيــة  ،زار الطلبــة معــرض الكتــب الــذي أقيــم فــي
مســرح المدرســة ،وقــد قــام طلبــة المرحلــة الثانويــة
بالقــراءة لطلبــة المرحلــة اإلبتدائيــة فــي المكتبــة  .ومــن
األنشــطة الرائعــة التــي قــام بهــا طلبتنــا فعاليــة “دع
كل شــيء واقــرأ” حيــث قــام جميــع العامليــن والطلبــة
بقــراءة الكتــب لمــدة عشــر دقائــق فــي نفــس الوقــت
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أدى طلبتنــا أناشــيد رائعــة خــال
حصــة التجمــع وقــد اســتمتع طلبــة المرحلــة االبتدائيــة
بنشــاط سلســلة الكتــب وغيرهــا الكثيــر.

واختتــم األســبوع بمناظــرات فــي الصفــوف كمــا عرضوا
مشــاريعهم الخاصــة بهــذا األســبوع والتــي لــم تقتصــر
علــى اللوحــات وانمــا امتــدت لتلخيــص كتــاب أو البحــث
عــن مؤلــف وعرضهــا بطريقــة ممتعــة  ،أنهــى طلبتنــا
أســبوعهم الحافــل بيــوم الشــخصيات حيــت ارتــدى
طلبتنــا الــزي الخــاص ببعــض الكتــب التــي قــرؤوا عنهــا.

الفعالــة التــي قــام بهــا قســم اللغــة
ومــن األنشــطة
ّ
العربيــة هــذا العــام (فعاليــة أهدنــي كتابـ ًـا) التــي أهــدوا
مــن خاللهــا المعلمــون والطلبــة كتبهــم المفضلــة
لبعضهــم البعــض وتميــز طلبــة المرحلــة اإلعداديــة
بعمــل برنامــج إذاعــي مدرســي وطلبــة المرحلــة الثانويــة
قامــوا بعمــل مســابقات مــن خــال مجموعــات حيــث
حملــت كل مجموعــة اســم كاتــب أو شــاعر عربــي وفــازت
مجموعــة أحمــد شــوقي مــن بيــن كل المجموعــات.

12

مــع نهايــة العطلــة الشــتوية وبدايــة
فصــل جديــد ،أود أن أعبــر عــن مــدى
شــكري ألســرة المدرســة الرائعــة ،
وكلــي ثقــة برســالة مدرســتنا لبنــاء
متعلميــن وافــراد واثقيــن مــدى
الحيــاة بنــاء علــى تعزيــز ثقتهــم
ودوافــع ّ
تقبــل اآلخريــن
تعلمهــم و ّ
وثقافاتهــم المختلفــة مــع الحــرص
علــى تطويــر قيمهــم األخالقيــة
خــال هــذه األونــة .
ويعــد المثــل القديــم « األعمــال
أعلــى صوتــا مــن األقــوال « هــو
صحيــح جــدا عندمــا يتعلــق األمــر
بالصفــات الشــخصية .والصفــات
الشــخصية هــي كل جوانــب ســلوك
الشــخص والمواقــف التــي تشــكل
شــخصيته مــن قيــم أو معتقــدات
أساســية لدينــا ،وأنــا أعلــم بوجــود
هــذه القيــم اإليجابيــة مــن قبــل
ّ
معلميــن
الجميــع فــي مدرســتنا مــن
ّ
ومعلمــات  ،وطلبــة وأوليــاء أمــور .
حيــث أشــعر بالفخــر عندمــا ألمــس
وجــود هــذه القيــم فــي مدرســتنا .
فــي اجتمــاع كادر المدرســة اإلداري
الســابق حرصنــاأن يكــون جهدنــا
األساســي فــي هــذا الشــهر
منصــب علــى قيمــة االهتمــام
والرعايــة بيــن الطلبــة  ،حيــث
ســتترجم هــذه األفــكار إلــى أفعــال
وأنشــطة تحاكــي أرض الواقــع
يمكــن إنجازهــا بالعمــل الجماعــي
والــذي تركــز عليــه المدرســة فــي
أنشــطة الغــرف الصفيــة والمدرســة
بشــكل عــام  .ومــن األمثلــة علــى

أ .رنا ذكرالله

مساعد المديرلقسم الروضة

MS. RANA THIKRALLAH
ASSISTANT PRINCIPAL-KG

ذلــك تذكيــر طلبتنــا بضــرورة تطبيــق
قواعــد اللعــب بتطبيــق مبــدأ « الــكل
يلعــب « مقابــل اختيــار مــن يحصــل
للمشــاركة فــي لعبــة  .وكذلــك فــإن
أبــواب فصولنــا الدراســية ســوف
يكــون عليهــا شــعار جديــد « ال
وجــود لأللــم بيننــا « وســوف يقــوم
المعلمــون بمناقشــة هــذا المعنــى
بطريقــة مناســبة والتــي تنعكــس
كجــزء مــن اختيارهــم لشــخصية
الشــهر .
الشــكر الموصــول لكــم دائمــا علــى
دعمكــم المتواصــل لنــا و تقديــم
الدعــم والعــون والمســاعدة وإذا كان
لديكــم أي أســئلة أو استفســارات ال
تتــرددوا فــي االتصــال بنا فســعادتنا
التواصــل الدائــم معكــم.

and what that looks like in the
classroom and at school. We
will remind the students of
our playground rule, ‘everyone plays’ (vs. choosing who
gets to participate in a game).
Classroom doors will also
display a new sign that reads
‘Hurt has no home here’.
Teachers will discuss this in a
developmentally appropriate
way as part of the month’s
character focus.
Thank you in advance for
your support and assistance.
If you have any questions or
concerns, please feel free to
contact us.

As we return from the winter
holiday, I’d like to express
my thanks for our amazing
community. I believe that
our school mission, to build
confident and motivated lifelong learners and to learn to
appreciate different cultures
is of enormous value for children growing up in the world
today.
The old expression that actions speak louder than words
is very true when it comes to
character traits. Character
traits are all the aspects of a
person’s behavior and attitudes that make up that person’s personality and many
character traits have to do
with our underlying values or
beliefs and I know that these
positive values are shared by
everyone at AHIS- our teachers, our staff, our parents and
our students. I feel extremely honored to be in a school
where these values are important for all of our stakeholders.
In our last Admin Meeting
we decided that we would
dedicate this month’s value
to ‘Caring’. For the students,
this will translate into the idea
of inclusivity vs. exclusivity,

AHIS students elect 2016/2017

!Student Council Members

انتخاب أعضاء مجلس طلبة
مدرسة الحكمة الدولية 2017-2016
انتخــب طلبــة مدرســة الحكمــة الدوليــة
أعضــاء جــدد للعمــل فــي مجلــس
الطلبــة وذلــك يــوم الخميــس الموافــق
.2016 /9 /22
ويشــترط فــي الطلبــة المرشــحيين
أن يكونــوا علــى مســتوى أكاديمــي
واجتماعــي جيــد ،والرائــع والجميــل هــو
اهتمــام الطلبــة المتزايــد بالمشــاركة فــي
االنتخابــات هــذا العــام والــذي يعــود إلــى
تفعيــل رؤيــة المدرســة فــي تشــكيل
قــادة المســتقبل .قــام المرشــحون
بعمــل حملــة دعائيــة مدرســية مــن خــال
عمــل بطاقــات وشــعارات وعــروض
تقديميــة .حيــث تــم اختيــار تســعة طــاب
مــن الصــف الثالــث إلــى الصــف الخامس
كأعضــاء فــي مجلــس الطلبــة.
للمرحلــة اإلبتدائيــة تــم انتخــاب كل
مــن :زيــد عبدالرحمــن محمــد (الرئيــس)،
فــراس محمــد حســن (نائــب الرئيــس)
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وبــدر عبداللــه بوجيــري (ســكرتير) وســتة
مــن ضبــاط الصــف :آيــة محمــد محمــد،
علــي محمــد العانــي ،فاطمــة محســن
عبداللــه ،ســارة شــريف المراجــي ،بــدر
جاســم ابراهيــم ،آدم عــادل داود .
أمــا للمرحلتيــن االعداديــة والثانويــة فقــد
تــم انتخــاب :يــزن الســاوير (الرئيــس)،
مــاك الخنيــزي (نائــب الرئيــس) ،عــا
الســناني (أميــن الصنــدوق) ،محمــد
ســيد عبدالجليــل (ســكرتير) وتســعة مــن
ضبــاط الصــف :النــا قــوارق ،رامــا كــردي،
طــال ناصيــف ،علــي البنوضــة ،هالــة
المصــري ،منصــور العريــض ،هشــام
عبداللــه ،بثينــة الســنانس وشــيخة
المحمــود.
يهــدف مجلــس الطلبــة البــدأ فــي برامــج
ومشــاريع تلبــي احتياجــات ومطالــب
الطلبــة لتعزيــز روح القيــادة لديهــم وحــب
العمــل الجماعــي .

Hasan (vice president), Bader
)Abdulla Bucheeri (secretary
and six class officers: Aya
Mohammed Z. Mohammed,
Ali Muhanned Alanni, Fatima
Mohsen Abdulla, Sara Shareef
Al-Maragi,
Bader
Jasim
Ebrahim and Adam Adel
Dawood.
MS and HS elected candidates
are: Yazan Alsaweer(president),
Malak Moosa Alkhunaizi (vice
president), Ola Mohammed
Alsanani
(Treasurer),
Mohammed Sayed Abduljaleel
(secretary) and nine class
officers: Lana Emad Qwareq,
Rama Mohamed Kurdi, Talal
Waleed Nasif, Ali Hassan
Albounotha,
Hala
Mazen
Almasri, Mansoor Alarayedh,
Hisham Abdulwahab Abdulla,
Buthina
Mohammed
Al
Sanani and Shaikha Jassim AlMahmood.
The Student Council aims to
initiate programs and projects
that cater to the demands
of the student body as well
as promote leadership and
teamwork.

Al Hekma International School
students elected new members
to serve on the Student Council
following successful elections
held at the school campus
on Thursday, 22 September
2016. Students who wished
to be eligible for election
as members of the Student
Council were required to have
good academic and social
standing. This year, student
involvement and interest in the
Student Council has grown as
a result of our school vision’s
effectiveness of shaping future
leaders.
Candidates made
attractive, creative and content
rich PowerPoint presentations,
posters
and
slogans
as
campaign
materials.
Nine
candidates of grades 3-5 were
elected by the student body to
represent them as members of
the Student Council.
The elected candidates and
their current Student Council
positions in ES are: Zaid
Abdulraheem
Mohammad
(president), Feras Mohammed

When it comes to Teaching no One can compete with You!
Recognizing and celebrating the important roles and contributions of
educators can take many forms.
Here at AL Hekma, we value the efforts and the dedication of our Teachers,
therefore, celebrating International Teachers’ Day was planned to highlight
and recognize AHIS’s faculty important contributions to our school’s
community. Wednesday morning, teachers received notes on their desks
with special Teachers’ Day quotes, then during the day the principal and
the assistant principals surprised the them by popping into classrooms and
offering them small gift bags with some sweets and discount cards.
At the end of the day, AHIS administration invited the staff to the auditorium
where everyone enjoyed STARBUCKS coffee, delicious cake and yummy
FRESCO fruit bites.
We want to thank FRESCO and STARBUCKS for sponsoring our event
and wish all the teachers the best. auditorium where everyone enjoyed
STARBUCKS coffee, delicious cake and yummy FRESCO fruit bites. We want
to thank FRESCO and STARBUCKS for sponsoring our event and wish our
teachers all the best.

تقديــر لمعلمــي ومعلمــات المدرســة أقامــت مدرســة الحكمــة
 حيــت هنــا، الدوليــة احتفــاال خاصــا بيــوم المعلــم العالمــي
نقــدر الجهــود الرائعــة والــدور
فــي مدرســة الحكمــة الدوليــة
ّ
األساســي الــذي يبذلــه معلمونــا مــع طلبتنــا لمواصلــة
. رحلتهــم التعليميــة الممتعــة
وفــي صبــاح يــوم األربعــاء تفاجــأ معلمــو المدرســة بعبــارات
 وخــال اليــوم قــام، شــكر وتقديــر تنتظرهــم علــى مكاتبهــم
مديــر المدرســة بالتعــاون مــع المــدراء المســاعدين بزيــارة
مفاجئــة للصفــوف وتوزيــع هدايــا وقســائم خصومــات
.تعبيــرا عــن مــدى ســعادة المدرســة بمجهوداتهــم
 دعــت إدارة المدرســة معلميهــا، وفــي نهايــة اليــوم
لالســتمتاع بتنــاول قهــوة ســتاربكس والحلويــات وكذلــك
.قطعــأ مــن الفواكــه الصحيــة مــن محــات فريســكو
نــود أن نتقــدم بالشــكر الجزيــل لفريســكو وســتاربكس
ّ
معلمينــا حســن تعاونهــم
 شــاكرين، لرعايتهــم لهــذا النشــاط
.معنــا دائمــا

Have Faith and
keep Fighting!
Elementary students, parents and the Student
Council of Al Hekma International School participated
in the 2016 Think Pink Walkathon which was held on
Saturday October 29, 2016 at the Ritz Carlton in the
Seef district. The three kilometer walkathon, aimed
at raising awareness about breast cancer and raising
funds for its charitable endeavours, was under the
patronage of Bahrain Cancer Society “Together
We Fight Cancer”. Fitness activities, face painting
and the Think Pink charity bazaar kept our students
entertained for about two hours before the walk
officially kicked off. It was a great opportunity for
our students to learn more about breast cancer and
support a cause.
شــارك طلبــة المرحلــة اإلبتدائيــة وأوليــاء األمــور
وكذلــك مجلــس طلبــة المدرســة فعاليــة المســيرة
الخيريــة والتــي أقيمــت تحــت رعايــة « جمعيــة دعــم
مرضــى الســرطان “ معــا نســتطيع أن نكافــح مــرض
-10-29 وذلــك يــوم الســبت الموافــق، “ الســرطان
.ضاحيــة الســيف/ قــرب فنــدق الريتزكارلتــون، 2016
هدفــت هــذه الفعاليــة إلــى زيــادة الوعــي بيــن طلبتنــا
حــول هــذا المــرض والمشــاركة فــي جمــع التبرعــات
لدعــم جمعيــة مرضــى الســرطان فــي جميــع أنحــاء
المملكــة وقــد أقيــم عــدد مــن األنشــطة المتنوعــة
 أنشــطة رياضيــة ولياقــة بدنيــة، ومنهــا البــازار الخيــري
 الرســم علــى الوجــوه وغيرهــا الكثيــر قبــل، مختلفــة
 حيــث تســاهم هــذه.بــدء انطــاق المســيرة الخيريــة
النشــاطات مــن رفــع الوعــي و تحمــل روح المســؤلية
.اتجــاه المجتمــع
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Messages from our
!Hearts to Bahrain
AlHekma International School celebrated Bahrain National Day on
Thursday, Dec. 15th, 2016. The theme of the event was “Letters of love
and Loyalty to Bahrain”.
The celebration included speeches, poems, traditional music and dance
in a wonderful display of national pride and loyalty to Bahrain. Our
campus was tastefully decorated in the Bahraini’s red and white and the
ceremony highlighted our commitment to promote high self-esteem,
hospitality and tolerance.

في عيدك يا بالدي !
أقامــت مدرســة الحكمــة الدوليــة حفــا بهيجــا
بمناســبة العيــد الوطنــي المجيــد لمملكــة البحريــن
وذلــك يــوم الخميــس  2016/12/15والــذي انعقــد
تحــت شــعار ( رســائل للبحريــن )،وقــد تضمــن
الحفــل كلمــات وقصائــد جميلــة فــي حــب البحريــن
والقيــادة الحكيمــة  ،كمــا أدى الطلبــة رقصــات
شــعبية وفقــرات فلكلوريــة مــن تــراث البحريــن
وختمــت بالعرضــة والعــرس البحرينــي .
وقــد تزينــت المدرســة بأعــام البحريــن وصــور
القيــادة فــي جــو وطنــي بهيــج  ،ويأتــي الحفــل
إيمانــا مــن المدرســة بأهميــة هــذه المناســبة
الوطنيــة فــي ترســيخ قيــم المواطنــة والســام
والتســامح لــدى طلبتهــا .
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مسابقة الخطابة

!AHIS Middle School Speech Contest

On November 30th, 2016, AHIS held a Middle School Speech Contest where 28
students participated in sharing their experiences and beliefs. Students in Grades
6-8 from Al Hekma International School, Abdulrahman Kanoo School, Phillipines
School, Al Hawar International School, the Talent School, and Shaikha Hessa Girls
School presented their thoughts on several major problems around the world based
on United Nations SDG Goals for 2015. They displayed leadership through offering
possible solutions to these global issues. The speeches covered the topics of human
health, sustainable development, energy, water levels, and space exploration.
Each student displayed extraordinary talent and was able to illustrate their point using
their animated speaking and many visual aids. The Speech Contest was a successful
event also due to the partnership of a number of Alhekma teams collaborating
together. Kudos goes out to the judges, IT Team, the Science, English, and Maintenance
Departments. The contest ended with The Phillipines School taking first place, Al
Hekma School in second place, and Kanoo School taking third place.
!Congratulations to all schools and students who took part

قامــت مدرســة الحكمــة الدوليــة بنشــاط مســابقة الخطابــة وذلــك يــوم األربعــاء الموافــق 2016-11-30
حيــث شــارك أكثــر مــن  28طالــب وطالبــة خبراتهــم وثقافاتهــم فــي مواضيــع مختلفــة ،ومــن المــدارس
المشــاركة طلبــة الصــف  8-6مــن مدرســة الحكمــة الدوليــة ،المدرســة الفليبيينيــة ،مدرســة عبدالرحمــن
كانــو الدوليــة  ،مدرســة حــوار الدوليــة  ،مدرســة المواهــب  ،مدرســة الشــيخة حصــة  .قــام الطلبــة
بتقديــم مقترحاتهــم وحلولهــم لبعــض المشــكالت التــي تــدور حــول العالــم ،بنــاء علــى الخطــة الدوليــة
الخاصــة لمنظمــة حقــوق اإلنســان العالميــة .2015
ناقشــت الفعاليــة مواضيــع مهمــة مثــل الصحــة  ،التنميــة البيئيــة المســتدامة ،الميــاه  ،واكتشــاف
الفضــاء.

عــرض الطلبــة مواهبهــم الخطابيــة الرائعــة باســتخدام وســائل مرئيــة ممتعــة ممــا ســاهم فــي إنجــاح
ابتداءمــن اللجنــة المحكمــة ،
هــذا النشــاط وخاصــة ضمــن تعــاون أفــراد مدرســة الحكمــة الدوليــة دائمــا
ً
فريــق الدعــم االلكترنــي  ،قســم العلــوم ،قســم اللغــة اإلنجليزيــة ،وقســم الصيانــة.

ويســرنا إخباركــم أن المدرســة الفليبينيــة قــد فــازت بالمركــز األول بينمــا حصــل طلبــة مدرســة الحكمــة
الدوليــة علــى المركــز الثانــي ،واســتحق طلبــة مدرســة كانــو الدوليــة المركــز الثالــث بجــدارة .

تهانينا لكل الطلبة المشاركين متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح .

P.O.Box 26489, Kingdom of Bahrain
Tel: 17 620820 - 17 623999 Fax: 17 624800
E-mail: info@alhekma.com
AHISBH

Alhekma.bahrain

www.alhekma.com
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