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balanced international standard
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“BEAUTY AND THE BEAST” AT AHIS

DON’T BE DECEIVED BY
APPEARANCES, FOR BEAUTY
!IS FOUND WITHIN
Middle School students showed their musical talents by performing
“Beauty and the Beast” Musical on May 12, 2016, at Al-Hekma
International School auditorium. Students didn’t only excel while
performing, but were delivering the morals behind that musical, for
it is not important what is in the outside, the beauty of a person lies
within. The middle school musical was a great success in all aspects
from the music, to the dances and the costumes..., parents, students,
administration and teachers all enjoyed it.

(الجميلة والوحش) في مدرسة
الحكمة الدولية

قــام طلبــة المرحلــة اإلعداديــة بعــرض مواهبهــم الموســيقية علــى مســرح
أداء
مدرســة الحكمــة الدوليــة ،وذلــك بتاريــخ  ،2016-5-12حيــث قــدم طلبتنــا
ً
مميــزا تــم مــن خاللــه إيصــال رســالة أخالقيــة وهي»التركيــز علــى الجوهــر أهــم
ّ
تســلط الضــوء علــى
وأســمى مــن المنظــر الخارجــي» .كانــت أغلبيــة المشــاهد
أهميــة القــراءة وذلــك مــن خــال تجســيد الشــخصية الرئيســية «األميــرة بيــل»
والتــي تحمــل الكتــاب فــي معظــم الوقــت مــا جعلهــا قــادرة علــى تحقيــق أحالمهــا
وإنجــاز أكثــر ممــا تتمنــاه .يعــد هــذا النشــاط مــن األنشــطة المميــزة والناجحــة مــن
حيــث األداء ،الموســيقى ،الرقصــات اإلســتعراضية ،والمالبــس حيــث أبــدى
جميــع الحضــور إعجابهــم بــأداء الطلبــة المميــز.

مسابقة ترفيهية
لأللعاب اإللكترونية
نظــم طــاب المرحلــة الثانويــة مســابقة ترفيهيــة لأللعــاب
اإللكترونيــة كمشــروع تطبيقــي لمبــادئ إدارة األعمــال
أقيــم هــذا الحــدث فــي يــوم  28مــن مايــو  2016مــن
ً
مســاء
صباحــا حتــى الســاعة الثامنــة
الســاعة العاشــرة
ً
 .حيــث تــم اختيــار لعبتيــن مــن أشــهر وأحــب األلعــاب
اإللكترونيــة للشــباب وهمــا ( ) 2016 Fifaو (Call of Duty
)- Black ops III
طبــق الطــاب فــي ادارة هــذه البطولــة كل مــا تعلمــوه
عــن التخطيــط واإلدارة وحســاب التكلفــة والتســعير
والتســويق وتصميــم مــواد الطباعــة واإلتصــال بالراعــي
الرســمي واختيــاره وتصميــم قمصــان عليهــا شــعار
البطولــة .ولقــد ســجل فــي هــذه البطولــة  72متســابق،
ويعــود ذلــك إلــى الدعايــة الكبيــرة التــي قــام بهــا الطــاب
فــي المدرســة وخارجهــا ،كمــا نشــرت مدرســة الحكمــة
الدوليــة اعالناتهــا فــي وســائل اإلعــام المختلفــة .
وخصــص الطــاب ميزانيــة تُ قــدر بـــ  200دينــار بحرينــي
للفائزيــن بالمراكــز األولــى فــي اللعبتيــن .كانــت تجربــة
رائعــة لطــاب المرحلــة الثانويــة فــي مدرســة الحكمــة
الدوليــة اللذيــن أنهــوا عامهــم الدراســي بحــدث ناجــح
ممتــع فــي مدرســتهم بيتهــم الثانــي.

MODELING MANAGEMENT
!SKILLS THROUGH GAMING
material and contacting sponsor as
Public relation, and designing their
special logo printing material for
flyers and the design of their T-shirts.
As part of their marketing plan, the
event management students have
posted their Ads on different social
media accounts and they distributed
their flyers in the School. Therefore
they had 72 participants registering
for their event. Finally, the event
management students allocated part
of their budget to buy prizes worth
200 BD.

As part of the BYE (Bahrain Young
Entrepreneurs) program, high school
students have organized an open
event called TGC (The Gaming
Convention). The TGC event took
place on Saturday May 28, 2016
from 10:00am till 8:00pm and it was
sponsored by AHIS and Elite Gaming
Arena. The tournament hosted two
games FIFA 16 and Call of Duty - Black
ops III. For this event, the students
applied the concepts they learned
from Event Planning management,
Budgeting,
Costing,
Pricing,
Marketing, designing the printing
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مسابقة تحدي القراءة

ARABIC READING
!CHALLENGE

ً
حرصــا مــن مدرســة الحكمــة الدوليــة علــى رفــع
مســتوى القــراءة باللغــة العربيــة ،شــارك طلبتنــا
فــي مســابقة تحــدي القــراءة علــى مــدار عاميــن
متتاليــن لتنميــة اتجاهــات القــراءة الحــرة والتعلــم
الذاتــي.
وتــم اإلعــان عــن المســابقة مــن خــال اجتماعات
دوريــة مــع الطلبــة وعمــل ملصقــات وعــروض
تقديميــة تشــرح للطــاب تفاصيــل اإلشــتراك،
باإلضافــة إلــى ذهــاب لجنــة التحكيــم المعنيــة
باختيــار الفائزيــن إلــى ورشــة العمــل التــي أقامتها
وزارة التربيــة والتعليــم.
اشــترك فــي تحــدي القــراءة العربــي خمســون
ً
طالبــا ،أنهــى العديــد منهــم خمــس جــوازات
كاملــة .وشــهدت التصفيــات النهائيــة منافســة
شــديدة بينهــم ،حيــث كانــت مهمــة شــاقة علــى
لجنــة التحكيــم مــن معلمــي اللغــة العربيــة .تأهــل
للتصفيــات النهائيــة كال مــن فاطمــة فــوزي،
وزينــب المــاح مــن الصــف الثامــن ،والطالبــة
كرمــت
فاطمــة محســن مــن الصــف الثالــث والتــي ّ
مــن قبــل وزيــر التربيــة والتعليــم خــال الحفــل
النهائــي.

UNBELIEVABLE
ART SUCCESS
STORIES

Within its attempts to stimulate the
students’ creativity, AHIS held its
annual art fair inaugurated by Dr. Ali
Aljassim, the Head of AHIS’s Board of
Advisors.
The aim of this fair was to exhibit the
artwork of students from different
levels, and showcasing their creativity.
The students applied their skills of
painting on glass and plates, painting
on ceramic tiles, canvas and paper
paintings and 3D projects like pottery,
paper sculptors, and recycled art
sculptors.
Both the students and art teachers
have been working very hard to
prepare for this event and make it
a big success. AHIS holds this fair
annually to promote art and build
young, motivated, and creative artists.

The Arab Reading Challenge (ARC) was
launched the aim of having 50 million books
read by one million students in the Arab
world to encourage sustainable and regular
reading among students.
Therefore, Al Hekma International school
has encouraged students from all levels to
take an effective part and participate in this
challenge to develop their Arabic reading
skills, and to acquire a large amount of
vocabulary. The Arabic department have
been preparing for this activity by attending
many workshops related to the challenge,
and by designing bulletin boards and
posters to encourage the students to be
more engaged. The students who reached
the family were: Fatima Fawzi, and Zainab
Almallah from grade 8B, and Fatima Mohsen
from Grade 3B.

إبداع طلبة
الحكمة فـي
المعـــــرض
الفنـــــــي
الســـــنوي

ضمــن محاوالتهــا لتحفيــز اإلبــداع لــدى الطــاب عقــدت مدرســة
الحكمــة الدوليــة معــرض الفــن الســنوي ،حيــث قــام بإفتتاحــه الدكتــور
علــي الجاســم رئيــس المجلــس اإلستشــاري بالمدرســة.
واســتمتع الحضــور بمشــاهدة مــا عــرض مــن أعمــال مختلفــة قــام بهــا
الطــاب فــي قســم الفنــون طــوال العــام الدراســي.
إحتــوى المعــرض هــذا العــام علــى مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة
مــن المشــاريع الفنيــة مثــل :الرســم علــى الصحــون ولوحــات
الزجــاج ،والرســم علــى أكــواب وصحــون الســيراميك ،والكانفــاس،
والمجســمات الورقيــة ،والفخــار والفــن المعــاد تدويــره ،والعديــد مــن
الحــرف والمشــاريع األخــرى.
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FEED THE NEED,
!SPREAD THE LOVE

MANCHESTER UNITED,
!HERE WE COME
Al Hekma International School girls’ soccer team
participated in “Bahrain VIVA Manchester United
”Soccer Schools Program 2016

We would like to proudly announce that two AHIS
students were selected to travel and develop their
football skills at one of the best training camps in
the world, at Manchester united. The trip will be fully
covered by Viva, and will take place on July 20th 2016
for a week.
The winning students are:

Noor Abdulaziz Bulaila grade 6

Shaikha Hesa Ahmed Alkhalifa grade 6

دورة فيفا مانشستر
شــارك فريــق كــرة القــدم للبنــات فــي برنامــج بطولــة كــرة القــدم
للمــدارس برعايــة دورة فيفــا مانشســتر.
ونــود إخباركــم وبــكل فخــر عــن فــوز طالبتيــن مــن مدرســة الحكمــة
الدوليــة للســفر والتدريــب وتطويــر مهــارات كــرة القــدم فــي
واحــدة مــن أفضــل المراكــز التدريبيــة فــي العالــم فــي مانشســتر
يونايتــد .ســتتم هــذه الزيــارة فــي  20يوليــو  2016ولمــدة ســبعة
أيــام ،حيــث تغطــي فيفــا البحريــن جميــع التكاليــف.
الطالبتان هما:
 -1نور عبد العزيز بوليلة – الصف السادس.
 -2شيخة حصة أحمد آل خليفة – الصف السادس .

AHIS Elementary Students Council started a “Feed the
Need” campaign to promote awareness of supporting
the needy in the Kingdom of Bahrain. Elementary
students were very generous with their donations
and headed to the Saar Mall fridge on Monday 16-52016 to fill it with food, and dedicate their hard work
towards helping others in need. This is an example of
how AHIS continues to strive towards excellence and
creating global citizens who are aware of their social
responsibility. AHIS students are always encouraged
to add to the community and push forward towards a
better Bahrain. As always, we are dedicated to raising
confident and motivated lifelong learners.

إطعام المحتاج
قــام مجلــس طلبــة المرحلــة اإلبتدائيــة فــي مدرســة الحكمــة
الدوليــة بحملــة خيريــة تحــت عنــوان (إطعــام المحتــاج) لتعزيــز
الوعــي بضــرورة دعــم المحتاجيــن فــي مملكــة البحريــن.
جمــع طلبتنــا كافــة التبرعــات الغذائيــة ووضعوهــا فــي ثالجــات
مجمــع ســار التجــاري فــي يــوم اإلثنيــن  16مــن شــهر مايــو .2016
وهــذا هــو النهــج الــذي تســعى مدرســة الحكمــة الدوليــة جاهــدة
لتطبيقــه والســير فيــه لضمــان مســتقبل وطننــا وأبنائــه اللذيــن
دائمــا،
جيــدا كمــا عهدناهــم
يدركــون أهميــة دورهــم اإلجتماعــي
ً
ً
فطلبتنــا يتحلــون بــروح المســؤولية والتــي تســاهم فــي جعــل
وطننــا الحبيــب البحريــن خيــر مثــال للعطــاء والكــرم وذلــك ضمــن
رؤيــة ورســالة المدرســة والتــي تهــدف إلــى بنــاء جيــل واثــق
ّ
ومتعلــم مــدى الحيــاة
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PLANNING THE
!FUTURE AT AHIS
In order to strengthen the sense of
responsibility among our students, and
help them at an early age to be future
decision makers with planning and
strategy skills, AHIS School launched
the ECE program (Economics and
Career Education).
During the ECE program, elementary
students focused on a yearlong project
practicing their money management
skills, organization, and project
management immolating the real
world inside school walls. They learned
how to assess personal strengths and
weaknesses as they relate to career
exploration and development. High
school students participated in this
project through role playing for
younger students to experience life
examples of different careers, how to
apply for jobs and concepts related to
banking and economics.

التخطيط للمستقبل
فــــــي الحكمــــــة!
مــن أجــل تعزيــز الشــعور بالمســؤولية لــدى
طالبنــا ومســاعدتهم في ســن مبكــرة على أن
ســس تخطيطيــة
ٍ
يكونــوا صنــاع القــرار وفــق ُأ
وإســتراتيجة ثابتــة فــي المســتقبل ،أطلقــت
مدرســة الحكمــة الدوليــة برنامــج (اإلقتصــاد
والتّ عليــم المهنــي).
برنامــج التعليــم اإلقتصــادي ( )ECEهــو
برنامــج يقــوم فيــه طلبــة المرحلــة اإلبتدائيــة
بالعمــل علــى مشــروع ســنوي يمارســون فيــه
مهاراتهــم اإلداريــة والتنظيميــة فــي جو شــبيه
بالعالــم الحقيقــي .حيــث قــام طلبــة المرحلــة
الثانويــة هــذا العــام بالمشــاركة بصفتهــم
مصرفييــن فــي بنــك مدرســة الحكمــة الدوليــة
لمســاعدة طلبــة المرحلــة اإلبتدائيــة فــي
الحصــول علــى قــروض ماليــة ،وبعدهــا
قــام الطلبــة بزيــارة الجامعــة لتســديد رســوم
تســجيلهم وحضــور نــدوة تتحــدث عــن التعليــم
ومتطلباتــه ،وأخيـ ً
ـرا قــام الطلبــة بزيــارة مكتــب
التوظيــف وقدمــوا ســيرهم الذاتيــة مــن أجــل
التقــدم لوظيفــة فــي الجــزء التالــي مــن برنامج
التعليــم اإلقتصــادي والمهنــي.
بيــوم
ِ
فــي نهايــة البرنامــج احتفــل الطــاب
المهــن بكثيــر مــن اإلنضبــاط مدركيــن أهميــة
كســب المــال بجــدارة وضــرورة تطويــر
مهاراتهــم العمليــة فــي المســتقبل.
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THE NEXT
GENERATION
!LEADERS

شباب الحكمة الدولية بناة المستقبل!
قامــت مدرســة الحكمــة الدوليــة بتنظيــم مؤتمــر شــبابنا بنــاة المســتقبل للعــام الثالــث علــى
التوالــي حيــث قــام طلبــة المرحلــة اإلعداديــة بالمشــاركة كممثلــي الــدول العربيــة .ومــا جعــل
هــذا العــام مميـ ً
ـزا هــو دعــوة مــدارس أخــرى لإلشــتراك وتبــادل الخبــرات والفائــدة .والمــدارس
المشــاركة كانــت :مدرســة عبــد الرحمــن كانــو الدوليــة ،مدرســة حــوار الدوليــة ،مدرســة المجــد
الخاصــة ،المدرســة الباكســتانية ،مدرســة الوســام الودليــة .وكان محــور النشــاط هــو «التربيــة
البيئيــة المســتدامة» الــذي ينســجم مــع رؤيــة مملكــة البحريــن ومنظمــة اليونيســكو لهــذا العــام.
تم تنظيم هذا النشاط ليحقق عدة أهداف منها:
اســتخدام الطلبــة للغــة العربيــة الفصحــى فــي نقاشــهم وتواصلهــم خــال المؤتمــر ،وتعليــم
الطلبــة أحــد أنــواع العمــل الدبلوماســي ،وصقــل مهــارات لغتهــم العربيــة ومهاراتهــم األدبيــة،
وتنميــة مهــارات الخطابــة لديهــم واإللقــاء وتزويدهــم بمعلومــات شــاملة حــول البلــدان العربيــة
ـرحيا مميــزً ا بعنــوان «محاكمــة ملــوث» ،وكمــا قــام
وتاريخهــا المعاصــر .تخلــل المؤتمــر عرضـ ًـا مسـ ً
طلبــة لجنــة الصحافــة المدرســية بعمــل مقابــات صحفيــة وطــرح أســئلة للطلبــة المشــاركين
لمعرفــة المزيــد عــن تجربتهــم .وفــي نهايــة المؤتمــر تــم حصرالطلبــة الفائزيــن بالمراتــب الثالثــة
األولــى بنــاء علــى معاييــر معينــة منهــا :
طريقة العرض ،اللغة العربية الفصحى ،اللباس والمظهر ،واإللتزام بالوقت المحدد.
ومنــح الطلبــة الشــهادات التقديريــة علــى مشــاركتهم الفعالــة والمثمــرة فــي هــذا المؤتمــر
واحــد مــن أهــم األنشــطة المدرســية فــي قســم اللغــة العربيــة فــي مدرســة
والــذي يعــد
ً
الحكمــة الدوليــة.

مؤتمر الشباب
الدولي
تحــت رعايــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل
خليفــة ،قــام طلبــة مدرســة الحكمــة الدوليــة
بحضــور مؤتمــر الشــباب الدولــي والــذي
ُع ِقــد بتاريــخ  2106-3-26حتــى . 2016 -3-29
حيــث تحــدث ســموه عــن النجــاح وأســبابه،
وطــرق تســاعد الشــباب للوصــول الــى
أهدافهــم ويبحثــوا عــن أقــرب المحفــزات
مــن أجــل تحقيــق النجــاح المنشــود.
وخــال فتــرة إنعقــاد المؤتمــر ،قدمــت
النخبــة المختــارة مــن المتحدثيــن خالصــة
تجربتهــم فــي المجــاالت التــي أبدعــوا فيهــا
ليضعوهــا بيــن يــدي الشــباب المشــاركين
فــي المؤتمــر ،حيــث قــام طلبــة مدرســة
الحكمــة الدوليــة بحضــور تلــك الــورش
الناجحــة والتــي تركــت األثــر اإليجابــي فــي
حيــاة كل منهــم
عبــر الطلبــة عــن مــدى ســعادتهم
ّ
واســتفادتهم مــن تلــك التجربــة الرائعــة
بمناقشــة مواضيــع المؤتمــر فيمــا بينهــم
ومــع المشــاركين مــن الــدول األخــرى ،وبأخــذ
بعــض الصــور التذكاريــة خــال هــذا المؤتمر.

The Arabic Department, for the third year in
a row, has organized the FAL (Future Arab
Leaders) conference for middle school students.
What has made this event even more special
this year was the participation of other schools.
Each student represented an Arabic country
and discussed its sustainable environment
topics. This event has been brought together
for the following goals: The students’ use of
the Arabic language throughout their debates
and conversations in the conference, teaching
the students one of the forms of diplomatic
interaction, improving their Arabic skills and
proficiency and their literate abilities, and
building their speaking skills and provide
them with information on current events in
the Arabic nations. In between the conference
was a grade 11 student play with the title
“Molouth Court”. Also, the student press team
has interviewed the visiting students for their
feedback towards the conference held and
their experience.
At the end of the conference, the top three
winning students were evaluated based on
the following standards: Their presentations
skills, proficiency in Arabic, overall look, and
punctuality. The students were given certificates
for their active participation in this conference
which is considered one of the most important
events in the Arabic department.

SUCCESS
BEFORE
THIRTY

Under the patronage of His Majesty
Shaikh Nasser bin Hamad Al-Khalifa, the
International youth conference was held
on the 27th, 28th and 29th of March At
Bahrain university.
Leading successful personalities were
present at the event, including singer
Hussain Al-Jasmi and artist Bilqis Fathi,
in addition to YouTube personality Zach
King.
The conference was held under the
slogan “Success before Thirty” and our
students attended several workshops
and sessions there that discuss the means
to achieve success in life and overcoming
challenges at a young age.
Student showed their interest by taking
many pictures and discussing the
outcomes of this successful event with
each other, and with other participants
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ختم القرآن الكريم

AHIS STUDENTS
READ THE HOLY
QURAN

فــي جــو إيمانــي تربــوي رفيــع ومــن حديــث
رســول اللــه محمــد (ص) خيركــم مــن
تعلــم القــرآن وعلمــه ،أقــام قســم التربيــة
ً
نشــاطا
اإلســامية بمدرســة الحكمــة الدوليــة
كامال
نموذجيـ ًـا يتمثــل فــي ختــم القــرآن الكريــم
ً
مــن خــال تقســيم طلبــة المرحلــة المتوســطة
والثانويــة إلــى مجموعــات تقــوم كل مجموعــة
بقــراءة جــزء مــن القــرآن الكريــم بإشــراف
المعلميــن ،وقــد قامــت الثالثــون مجموعــة
ـا وقــراءة دعــاء ختــم
بختــم القــرآن الكريــم كامـ ً
القــرآن الكريــم ،حيــث يهــدف النشــاط إلــى
تقويــة روابــط الطلبــة بالقــرآن الكريــم وربطهــم
مــع المفاهيــم الدينيــة وتصحيــح التــاوة
وتقويــة الــوازع الدينــي للطلبــة فــي هــذه
المرحلــة المهمــة فــي حياتهــم ،وقــد القــى
وتفاعــا مــن الطلبــة مــن
قبــوال
النشــاط
ً
ً
مختلــف المراحــل ،كمــا وقــد قــام قســم التربيــة
األســامية بتوجيــه الطلبــة عــن طريــق القــراءة
الصحيحــة والتجويــد فــي قــراءة القــرآن الكريــم
فــي الوقــت الــذي ســادت األجــواء اإليمانيــة
مبنــى المدرســة.

AHIS Religion Department organized
the “Khatm Al Quraan” activity in which
Middle and High school students were
divided into 30 groups and each group
had to read one part of the holy Quran
all together. Students read under the
supervision of their teachers who made
sure they read properly. This activity aims
to strengthen the love of Quran and raise
students’ religious awareness.

ً
يدا بيد  ..لحياة صحية أفضل !
أقامــت مدرســة الحكمــة الدوليــة الحفــل الختامــي
لطلبــة المرحلــة اإلبتدائيــة وذلــك يــوم الثالثــاء ،
الموافــق  2016-5-24فــي قاعــة المدرســة ،حيــث
قــدم طلبتنــا عروضـ ًـا رائعــة بمناســبة مــرور ثالثيــن
عامـ ًـا علــى تأســيس المدرســة  ،نضــع بيــن أيديكــم
نبــذة مختصــرة عــن برنامــج الحفــل :
• قــام الطالبــان ناصــر العانــي وحســن الحمــادي
بتقديــم الحفــل بأســلوبهما الرائــع والشــيق .

• وكمــا صعــد طلبــة الصــف الثانــي  Cعلــى
المســرح  ،وذكّــروا الحضــور بأهميــة البســملة
قبــل القيــام بــأي عمــل .
• بينمــا قــدم طلبــة الصــف األول إلــى الصــف
الرابــع فقــرات متنوعــة عــن أهميــة التعايــش
ّ
والتعلــم مــع بعضنــا البعــض بأســلوب جميــل .
• تألــق نجــوم الصــف الخامــس فــي ســماء
مدرســتهم عــن طريــق تقديــم رســالة شــكر

!30 YEARS OF SUCCESS

Al Hekma International School held the Elementary School
Wide Event where the students performed a show celebrating
!Al Hekma International School 30 years of success
The ceremony took place in the Auditorium, on Tuesday May
the 24th.
Below was the program of the event:
• Nasser Alanni and Hasan Isa Al Hammadi introduced the
event in their own special way.
• 2C students were the first on stage, they reminded the
 (In the nameبســم اللــه audience that everything starts with
)of Allah
• Grade 1 to 4 students demonstrated to the audience the
concepts of Learn to know, to do, to live together and to be.
• The stars of 5A and 5B dedicated a tribute to their teachers.
• The closure of the event was the school’s song by all the
Elementary students.
The students made their parents and teachers very proud
thanks to their successful performance

لمعلميهــم تقديـ ً
ـرا منهــم لعملهــم الــدؤوب خــال
العــام الدراســي .
• وكانــت الفقــرة الختاميــة نشــيد المدرســة قــام
بأدائــه جميــع طلبــة المرحلــة اإلبتدائيــة .
نــال الحفــل إعجــاب أوليــاء األمــور وكذلــك
ّ
معلميهــم ممــا جعلهــم فخوريــن بهــم علــى هــذا
األداء الرائــع والناجــح
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FIRST
IIMUN IN
BAHRAIN

Al-Hekma International School was the first school to
host the first International Indian Model United Nations
in Bahrain on the 28th to 30th of April 2016. The Opening
ceremony was addressed by a number of community
leaders such as Dr. Sheikh Abdulla Bin Ahmed Al Khalifa
- Undersecretary for International Affairs, Ministry of
Foreign Affairs, Mr. Samir Aldarabi -Director, United
Nations Information Centre, and Mr. Mohanned AlAnni
Managing Director of Al-Hekma International School.
The three days witnessed around 350 students that role
played as junior diplomats in a simulation of the United
Nations. Students were actively engaged in discussions
and debate revolving around current global concerns.
In addition to the thought generating learning process,
students also enjoyed the social events such as the
dance, music and speech performances.
Al-Hekma International School’s holistic approach is to
extend the learning beyond the classroom setting and
connect it to real life situations in order to build motivated
and confident lifelong learners and global citizens.
As one of the delegates said “I love Model United
Nations since it gives me the chance to voice concerns,
make solutions and most important make a difference”
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النمـــوذج الدولــي الهنـــدي
لألمــــم المتحــــــدة..
مدرســة الحكمــة الدوليــة هــي المدرســة األولــى التــي تســتضيف أول
نمــوذج دولــي هنــدي لألمــم المتحــدة مــن  28إلــى  30أبريــل .تضمــن حفــل
اإلفتتــاح عــدة شــخصيات بــارزة مــن المجتمــع مثــل الدكتــور الشــيخ عبداللــه
بــن أحمــد الخليفــة – وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة ،الســيد ســمير
الدرابــي  -القائــم بأعمــال مديــر مركــز األمــم المتحــدة لإلعــام فــي مملكــة
البحريــن ،والســيد مهنــد العانــي – المديــر العــام لمدرســة الحكمــة الدوليــة.
شــارك فــي هــذا البرنامــج حوالــي  350طالــب تــم تزويدهــم بفرصــة لتطبيــق
قدراتهــم الشــخصية فــي منتــدى حماســي يركــز علــى حــل المشــاكل بطــرق
دبلوماســية وعلــى التفهــم الدولــي .يتعلــم الطلبــة خــال البرنامــج عمليــة
المفاوضــات واتخــاذ القــرارات والدبلوماســية والمناظــرة ،فــكل ذلــك يعتبــر
مــن أهــم أنشــطة هيئــة األمــم المتحــدة حيــث يقومــون بتســخير مهاراتهــم
الكتابيــة والمخاطبــة والتفكيــر الناقــد والتحليلــي ،كمــا ومــن المتوقــع مــن
الممثليــن فــي هــذا البرنامــج البحــث عــن دولــة معينــة والتوصــل إلــى حلــول
لمشــاكلها وإلقــاء خطابــات إفتتاحيــة وممارســة سياســة اإلقنــاع والمشــاركة
فعــال فــي عمليــة المناقشــة ،فمــن خاللــه يتعلــم الطلبــة أهميــة
بشــكل ّ
التعــاون واإلصــاح ومعنــى التحــدي والمواجهــة .كمــا اســتمتع الطــاب
بالنشــاطات الممتعــة األخــرى مثــل الرقــص والموســيقى.
نهــج مدرســة الحكمــة الدوليــة هــو توســيع نطــاق التعلــم خــارج الفصــل
الدراســي ،وذلــك بربطــه بمواقــف الحيــاة الحقيقيــة ألجــل بنــاء أفــراد واثقيــن
ومتحمســين ومســتعدين للتعلــم مــدى الحيــاة.
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AHIS SENIORS
OFF TO DUBAI
AHIS organized a trip to Dubai for its
seniors to give them a life experience away
from their regular school environment.
The trip truly gave students a different
perspective and a better understanding
of how it is like to be more independent
and away from their families. And it was
equally rewarding for the teachers, to have
an exciting time and visit the beautiful
malls, such as Dubai Mall and The Mall of
Emirates.
Travelling to Dubai, even for a day took the
students outside their comfort zone, and
helped them become more aware of the
world around them.

رحلة طلبة الصـــف
الثانــــي عشـــر إلــــى
دبي..
قامــت مدرســة الحكمــة الدوليــة بتنظيــم رحلــة إلــى دبي
لطلبــة الصــف الثانــي عشــر بهــدف الترويــح عــن النفــس
واإلطــاع علــى المعالــم الســياحية والقيــام بالعديــد
مــن البرامــج الممتعــة.
ولقــد أعطــت هــذه الرحلــة الطلبــة تجربــة جديــدة ومميــزة
بعيـ ً
ـدا عــن جــو المدرســة الــذي إعتــادوا عليــه ،وجعلتهــم
تمامــا .ولقــد
يــرون مدينــة دبــي مــن منظــور مختلــف
ً
اســتمتع المعلمــون والطلبــة علــى حــد ســواء بزيــارة
المجمعــات التجاريــة مثــل مــول دبــي وســكاي دبــي
فــي مجمــع اإلمــارات.
وتقــوم مدرســة الحكمــة بتنظيــم مثــل هــذه الرحــات
ً
ســنويا لطلبتهــا لزيــادة الوعــي الثقافــي
الســياحية
لديهــم فــي أجــواء يمألهــا المــرح والمتعــة.

11

MIDDLE AND
HIGH SCHOOL
OVERSEAS
SCHOOL TRIP TO
PORTUGAL
AHIS students travelled on their annual
overseas trip to Portugal. This 7-day
trip brought together students from
both Bahrain and Qatar campuses, and
provided new, unique and unforgettable
experiences for our students.
We stayed in a resort located outside
Lisbon which offered us a great camping
experience. The program combined
sightseeing, along with fun indoor and
outdoor activities like rock climbing,
paintball, high ropes, laser tag,
bowling, shopping, diving and surfing
in the Atlantic Ocean. The program also
included educational experiences like
the treasure hunt at Obidos Village. All
the activities helped students make new
friends, work collaboratively with others,
understand their own strengths and
limitations, develop new skills, undertake
new challenges, and, of course, discover
more about a country that is known
for its culture and amazing sights and
monuments. Students have also gained
a big sense of awareness of themselves
by being a part of a community with its
own responsibilities towards others.
Overall, our trip to Portugal was a great
success and an adventure we will always
remember with a smile.

طلبة الحكمة
!يكتشفون البرتغال
نظــم مجلــس الطلبــة للمرحلــة المتوســطة
،والثانويــة رحلــة الــى البرتغــال فــي إجــازة الربيــع
وجمعــت هــذه الرحلــة طــاب مــدارس الحكمــة
الدوليــة مــن البحريــن وقطــر فــي تجربــة فريــدة
.مــن نوعهــا لــن تنســى
أقــام الطلبــة فــي منتجــع يقــع خــارج لشــبونة حيــث
قــدم لهــم تجربــة تخييــم وأنشــطة داخليــة وخارجيــة
ممتعــة كتســلق الصخــور والغــوص وركــوب
 باإلضافــة،األمــواج فــي المحيــط األطلســي
لألنشــطة الثقافيــة والتعليميــة فــي بيئــة آمنــة
.وصحيــة ومرحــة
ســاهمت هــذه التجربــة فــي صقــل شــخصية
الطلبــة وتطويــر مهــارات وتحديــات جديــدة لديهــم
باالضافــة إلــى تعزيــز مفهــوم التعــاون مــع
 وبطبيعــة الحــال اكتشــاف المزيــد عــن،اآلخريــن
.بلــد جميــل كالبرتغــال
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STEAM … OUR
SUSTAINABILITY
VISION!
Al-Hekma
International
School
has
conducted its annual STEM fair in April 2016.
In this climate of economic uncertainty,
once again we are turning to innovation
as the way to ensure a prosperous future.
Yet innovation remains tightly coupled
with Science, Technology, Engineering and
Math (the STEM subjects). Art + Design are
poised to transform our economy in the
21st century just as science and technology
did in the last century. For this reason the
school has decided to upgrade from STEM
to STEAM. STEAM stands for Science,
Technology, Engineering, Art and Math.
They are the foundational subjects to the
workings of our life and work that we aim
to integrate in an experiential learning
environment.
The general theme for this year’s projects
was sustainability. Several themes were
included under this wide umbrella like
Green energy and Green Schools. Working
on such projects provided students with a
comprehensively balanced education, based
on technology and academics, and also
aided in creating confident and motivated
lifelong learners who are responsible
global citizens and can make a difference
locally and globally. AHIS Students were
introduced to Perma-cultue education and
types of renewable energy resources by
engaging in various activities to help them
understand the transformation of energy.
Students completed projects like recycling
fried oil to produce bio-diesel, smart car,
solar irrigation powered system, Bio-gas
production, wind turbines and educational
garden. They explored the different roles
of engineers who work in renewable energy
fields, having had to create a sustainable
environment;
an
environment
that
contributes to greater health, happiness
and safety. AHIS students are very aware of
their cultural and social responsibility and
are trying to support Bahrain’s vision 2030
that focuses on sustainability.

نظمت مدرسة الحكمة
الدولية نشاطها
 فيSTEM السنوي
.2016 أبريل
فــي ظــل التقلبــات المناخيــة الجديــدة التــي يشــهدها
 تســعى مدرســة الحكمــة الدوليــة إلــى ابتــكار،العالــم
حلــول بيئيــة جديــدة باعتبارهــا وســيلة لضمــان مســتقبل
 وذلــك مــن خــال دمــج العلــوم والتكنولوجيــا،مزدهــر
.والهندســة والرياضيــات
قامــت مدرســة الحكمــة الدوليــة لهــذا العــام بــإدراج
 ليصبــحSTEM مــادة التربيــة الفنيــة ضمــن مشــاريع
 وتمحــور النشــاط هــذا العــام حــول، STEAM النشــاط
 حيــث قــام الطلبــة بتنــاول موضوعــات،االســتدامة
.مختلفــة مثــل الطاقــة الخضــراء والمــدارس الخضــراء
تــم تعريــف الطلبــة بثقافــة بيرمــا وأنــواع مصــادر الطاقة
المتجــددة مــن خــال عمــل وتنســيق أنشــطة بيئيــة
مختلفــة لمســاعدتهم فــي توظيــف مصــادر الطاقــة
 أكمــل الطلبــة مشــاريعهم.البديلــة بطريقــة مثلــى
،مثــل إعــادة تدويــر النفــط إلنتــاج وقــود الديــزل الحيــوي
الــري بالطاقــة الشمســية، وأنظمــة الســيارات الذكيــة
 توربينــات الريــاح والحديقــة، إنتــاج الغــاز الحيــوي،
.التعليميــة
إن طلبتنــا علــى وعــي كامــل وإدراك تــام للمســؤولية
2030 الثقافيــة واالجتماعيــة وذلــك لدعــم رؤيــة البحريــن
. التــي تركــز علــى االســتدامة البيئيــة
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10 MEDALS A DAY,
THE SHARKS WAY!
AHIS sports teams participated in table tennis and badminton tournaments that
were organized by the BAS league for private schools. The tournament was held
at Al Naseem International School .
AHIS proudly clinched 10 medals in different categories as shown below:
شــارك طلبــة مدرســة الحكمــة الدوليــة فــي بطولــة كــرة الطاولــة والريشــة والتــي أقيمــت فــي
: وحصــد طلبتنــا عشــر ميداليــات مختلفــة موزعــة كالتالــي،مدرســة النســيم
1.Anusha Zulfiqar Haider grade 6
 الصف السابع/ أنوشا ذوالفقار حيدر

1st place badminton girls U12

2. Brandon Ashton Chung grade 6
 الصف السادس/ براندون اشتون شنغ

1st place badminton boys U12

3. Maryam Moosa Alkhanaizi grade 7
 الصف التاسع/ مريم موسى الخنيزي

1st place Table tennis girls U12

4. Abdulla Eyad Alkuwari grade9
 الصف التاسع/عبدالله إياد الكواري

1st place Table tennis boys U15

5. Lojayn Zaher Atiyani grade 10
 الصف العاشر/ لجين زاهر عطياني

1st place Table tennis girls U15

6. Ecaterina Nicolai Marcova grade 12
 الصف الثاني عشر/كاترينا نيكوال ماركوفا

1st place badminton girls U18

7. Brandon Ashton Chung grade 6
 الصف السادس/ براندون اشتون شنغ

2nd place Table tennis boys U12

8. Hamad Mohamed Alqaud grade 12
 الصف الثاني عشر/حمد محمد القاعود

2nd place Table tennis boys U18

9. Nourhan Yahia Negm grade 12
الصف الثاني عشر/ نورهان يحيى نجم

2nd place Table tennis girls U18

10. Malak Moosa Alkhanaizi grade 11
الصف الحادي عشر/مالك موسى الخنيزي

3rd place badminton girls U15
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GRADUATION

2015/2016

Al-Hekma International School (AHIS)
held its 21st graduation ceremony on
Thursday June 2nd, 2016 at the school
campus Ceremony Hall. 23 Senior
students graduated and received their
American Diplomas in an atmosphere
filled with joy and happiness. The
event was held under the patronage
of Dr. Mona Alzayani, AHIS’s founder
and president, along with the school’s
advisory board.
The school was also honored by the
presence of the Guest Speaker Dr.
Hanan Al-Mowlah, and H.E Sheikh
Ahmed Bin Mohamed Bin Salman
Al Khalifa who was awarded for his
constant support for the school’s
sports activities, and annual tennis
tournaments. Mr. Ahmed Salman Kamal
was also awarded as the guest of honor
for his outstanding achievements as a
prominent name in Bahrain’s Media.
The ceremony was indeed a true
culmination of diligence and reward
in AHIS’s calendar as it celebrates
its graduates’ achievements and
encourages them to accomplish more
in the future.
AHIS’s management, faculty and staff
takes this opportunity to congratulate
all the graduates of the school and
wish them continuous success and
achievements in their life.
بحضــور الدكتــورة منــى راشــد الزيانــي رئيــس
ومؤســس مدرســة الحكمــة الدوليــة وأعضــاء
 أقامــت مدرســة الحكمــة،المجلــس اإلستشــاري
 حفــل2016 الدوليــة فــي الثانــي مــن يونيــو
تخريــج فوجهــا الواحــد والعشــرين مــن حملــة
الدبلومــا األمريكيــة فــي مبنــى المدرســة
23 الواقــع فــي منطقــة ســند والــذي ضــم
ً
.طالبــا وطالبــة
وقــد تشــرفت مدرســة الحكمــة الدوليــة بتكريــم
األســتاذ الفاضــل أحمــد ســلمان كمــال كقامــة
 وبحضــور.وطنيــة وإســم إعالمــي مرمــوق
،الدكتــورة حنــان المولــى كضيــف متحــدث
وســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن ســلمان
آل خليفــة لتكريمــه لدعمــه لنشــاطات المدرســة
،الرياضيــة ومباريــات التنــس الســنوية
يأتــي هــذا الحفــل الســنوي ضمــن توجهــات
مدرســة الحكمــة الدوليــة لإلحتفــاء بالخريجيــن
وبإنجازاتهــم وتشــجيعهم علــى مزيــد مــن
 ومــن هنــا تتقــدم مدرســة،التقــدم والعطــاء
الحكمــة الدوليــة وهيئتيهــا التعليميــة واإلداريــة
بخالــص التهانــي والتبريــكات متمنيــن لهــم
دوام التقــدم والنجــاح فــي حياتهــم العلميــة
.والعمليــة
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KG SWE & GRADUATION!
AHIS had an amazing school wide event
and Graduation ceremony on Sunday June
5th, 2016. The ceremony took place in the
Auditorium, where the school’s management
along with the parents were entertained
by our spectacular KG performance. The
students sang some special songs for all of
the attendees and received their diplomas.
We have enjoyed working with all of the

children in the KG department and have seen
growth, development and skill acquisition in
all of our students. We have also witnessed
how the students have grown in the way they
deal with frustration and the care and concern
they express for one another. We are really
impressed with the extended attention spans
of these little ones. It is not unusual for them
to sit attentively through a long performance.

 وذلــك بحضــور إدارة،2016 احتفــل طلبــة الروضــة بحفــل تخريجهــم يــوم األحــد الخامــس مــن يونيــو مــن العــام
 وأبــدى الحضــور إعجابهــم بمــا قدمــه طلبتنــا مــن عــروض رائعــة علــى.المدرســة والمعلمــات وأوليــاء األمــور الكــرام
. حيــث اجتهــدوا فــي التدريــب خــال العــام الدراســي،مســرح المدرســة
 ومــع نهايــة الحفــل حصــل،قـ ّـدم الطلبــة بعــض الفقــرات المميــزة وارتــدوا مالبــس تتناســب مــع الفقــرات المقدمــة
حيث شــهدنا علــى، كان العمــل خــال العــام الدراســي مــع طلبتنــا مصــدر ســعادة.الطلبــة علــى شــهادات الدبلومــا
 ولقــد كان مــن الرائــع مشــاهدة طلبتنــا وهــم يشــهدون حفــل. وإكتســابهم لمهــارات جديــدة،يومــا بعــد يــوم
ً تقدمهــم
.  تهانينــا لجميــع طلبتنــا األعــزاء،تخــرج زمالئهــم
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