
Talents are the hidden potentials that God gave to us and 

we must cultivate them by showing and sharing them to 

others. 

As far as I know, God has given men and 

women certain gifts, talents, knowledge, 

ability, and craftsmanship. It is only up to us 

to discover and utilize them well in helping 

others and should not be in competition with 

one another. 

Ms. Angie De Castro – Senior Admin 

Unique abilities given to someone, in order to 

serve others and to use wisely. Ms.Yhen – 

IGCSE Coordinator 
A talented student is like 

an ocean, you cannot 

approximate the depth or 

width of his/her 

excellence. Mr. Onsomu – 

Science teacher 

These are personal resources in many ways. 

If you are gifted, talented, or creative, you 

become self assured about your abilities 

which enables you to become a well rounded 

individual. 

Let us together chisel out the hidden treasures of talents 

of APG students. Diamonds and gems if not crafted are 

just pebbles and stones. Even the mere stones bear a 

long hidden history in themselves. An unattended tree 

without pruning is just no more than a wild bush. Let us 

be the change in our students' life and achieve some of 

our own unfulfilled dreams in their accomplishments. 

Ms.Shahla Anbreen – Vice Principal 

Thomas Edison once said that creativity is 98% hard work, and 2% imagination. I believe in this saying, 

and I have always encouraged my students to work hard to polish whatever potential they have. As 

parents, we have to guide our children in their journey of discovering what abilities and talents they 

have by keeping an eye on what interests them; letting them try out various things; and never 

discourage them. Ms. Tuqa Marhoon – Gifted & Talented Specialist 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

What APG says about 

Gifts, Talents, and 

Creativity? 

Gulf Day of Giftedness, March 3rd 2016 

صبحت صناعة في عصرنا أ

 .الحالي

 

ومهما كان  الطالبة مبدعا و موهوبا،/مهما كان الطالب

باكتشاف المواهب المدفونة، يبقى أن  ا  المعلمة مهتم/المعلم

كثيرا من هذه المواهب تظل مدفونة، ال سيما وأن العديد من 

فيجب على أولياء . الطلبة اليميلون إلبراز هذه المواهب

األمور االنتباه ألي إبداع أو موهبة قد توجد لدى أبنائهم 

والتواصل مع المدرسة والمدرسين المعنيين بشأنهم لتنمية 

 CAS Coordinator –حسن أحمد .أ .مواهبهذه ال

؛ الكنز والذخيرة للرقي بالمجتمعالموهبة و اإلبداع هما 

اية الصحيحة والدؤوبة الرع توجدفأينما يكمن اإلبداع و

كما  .ق الطاقات وتشرق في طريق التميز، تنطلعلى تنميته

صبح أت ثقافة رعاية الموهبة واالبداع انه كلما انتشر

خصوبة بالعطاءات المبشرة بجيل واعد في كثر أالمناخ 

 .مختلف المجاالت

الموهبة هي ملَكة وفرادة ُتمنح 

هذه الفطرة وما أروع أن نسقي ب

 !ة برشفاٍت من اإلبداع واإلبتكارالملك

ا وال غرو في ذلك فاإلبداع سيمنحه

اقة ا مميزا  وأضواء  برَّ آيات .أ.. طعم 

 لغة عربية – عبدهللا

Every child is a gift, and in 

each of them is a unique 

talent which has to be 

discovered and nurtured 

through giving them the 

right opportunity to develop 

their creativity. Ms.Grace – 

IGCSE Literature 

هي هدية هللا لإلنسان، و عليه و 

الوالدين سقايتها لتزهر جماأل 

 .يزدان به الناس و األرض

مرشدة  – زهراء أحمد جواد.أ

 نفسية تربوية

بداخل كل منا موهبة وشعاع لإلبداع كل ما عليك أن تفعله أن تقوم 

لغة  – زينب مقداد.أ.. عن تقول لنفسك أنا موهوب وأنا مبدباستخراجها وأ

 عربية



الموهبة هي نعمة أعطاها هللا ألشخاص تفوق اآلخرين في مجال معين كالرسم 

من المهارات والقدرات التي نقوم بها ويمكن صقلها ... أو الخط والخ

مجاٍل هو أن تأتي بشيٍء جديٍد من أفكار أو أعمال في فاإلبداع أما . وتطويرها

 .معيٍن أو عدة مجاالت أو خلق أشياء من أشياء أخرى

عليها حصل بالفطرة وقد يستطيع الطالب ان ي قد تكون

 مواد اجتماعية –الفردان  إيمان.أ .باالكتساب

“Hide not your talents, they for use were made, what’s a 

sundial in the shade?” - Benjamin Franklin 

 

الموهبة نعمة ربانية ، وهي كالنبتة الغضة تحتاج ان 

اما االبداع . دها بالرعاية واالهتمام كي يزداد نموهاهنتع

 لغة عربية  – محسن حسن.أ .الخلق واالبتكارفهو 

اتك ؛ اكتشف قدرلم ُتخلَق لتكوَن كعامة الناس

كن مختلفا  وال  ،المودعة في داخلك وتمّيز بها

 مهارات حياتية – محمود حمدان.أ. تكن متخلفا  

“Diverse, different, variety “Gifts, talents, creativity are the 

Most Crucial Factors for Future Success and Personal-

Growth, whether they are shown on suffice or you need to 

dig to find them! So the tip of the day: FEEL THE FLAME! 

Ms.Zainab Alsairafi – Career Counselor 

All these can be enriched 

further. 

Creativity is turning your imagination into 

reality. Ms.Alyaa Husain – SMIS 

Coordinator 

الموهبة واالبداع نعمة أنعم هللا بها على 

يبرزها خالل من الممكن أن  االنسان ، و

 .. المواقف الحياتية المختلفة

Throwback to 2015 celebration 


