
 

 النشرة اإلخبارية السابعة والعشرون

نشرة فصلية إخبارية تصدرها مدرسة لؤلؤة الخليج العربي )العدد 

6102( يناير العشرونالسابع و  



هيئة ضمان الجودة     QQA 

زارت هيئة ضمان الجودة مدرسة لؤلؤة    

من شهر   01و-01-02الخليج العربي في 

نوفمبر 6102  حيث كانت واحدة من ضمن 

المدارس المقرر مراجعة أدائها للعام الدراسي 

الحالي . وبفضل جهود الجميع حصلت 

المدرسة على تقدير "جيد " وقد توجهت 

إدارة المدرسة بالشكر لكل من ساهم في هذا 

 النجاح

 فعاليات الطابور الصباحي الخاصة

 تكريم المتفوقين للعام 5102-5102

إلى  0/01/5102وذلك في الفترة من  5102-5102تم تكريم جميع الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 

، تشجيعاً للطلبة على التقدم والتفوق المستمر . فإلى األمام دوماً يا آللئ الخليج.  01/01/5102  

 



 فعاليات الطابور الصباحي الخاصة

 اليوم العالمي للتسامح:

نظمت لجنة اليونسكو بالتعاون مع قسم 
اللغة اإلنجليزية فعالية الطابور 
 01الصباحي يوم اإلثنين الموافق  

نوفمبر بمناسبة اليوم العالمي للتسامح 
بهدف توعية الطلبة على أهمية التسامح 

 الديني وتقبل الطرف اآلخر

 اليوم العالمي للسالم:

بمناسبة اليوم العالمي للسالم  الذي يصادف 
من شهر سبتمبر نظمت لجنة  50في 

اليونسكو إطالق حمامة السالم  البيضاء 
مع الطلبة وذلك لنشر ثقافة المحبة والسالم 

 في نفوس الطلبة

 برنامج الغذاء الصحي )سليم وهناء (

انطالقاً من حرص المدرسة على تشجيع تناول 
الغذاء الصحي وتغيير السلوكيات الغذائية 

الخاطئة نظمت لجنة صحة الغذاء  فعاليات في 
الطابور الصباحي بهدف تعويد الطلبة على 

ممارسة نشاط منتظم واختيار األغذية الجيدة 
التي تتضمن الفاكهة والخضروات، إذ إنهما 

 مصدر جيد للفيتامينات والمعادن الالزمة



 اإلحتفال بعيد الميالد والمولد النبوي:

احتفلت مدرسة لؤلؤة الخليج العربي 

بعيدي ميالد السيد  51/05/5101في 

 المسيح والمولد النبوي الشريف،

وقد عرضت الفقرات المتنوعه التي  

تدعو إلى السالم والمحبة وفي نهاية 

االحتفال أطلقت حمامة السالم 

 البيضاء

 العيد الوطني المجيد

 شارك طلبة لؤلؤة الخليج العربي .. الوطن أفراحه

ضمن إحتفاالت البالد بذكرى العيد الوطني المجيد 

نظمت إدارة المدرسة إحتفاالً بهيجاً شارك فيه 

اإلدارية والتعليمية وذلك يوم  الطلبة و الهيئة

وقد تنوعت فقرات  02/05/5102الثالثاء الموافق 

االحتفال حيث شملت األناشيد الوطنيةو اللوحات 

الثقافية و العروض الفنية التي تعزز الوالء و الحب 

 للوطن .

 عيد المعلم 

بكل الحب والتقدير لكل معلم 

ومعلمة..لمصابيح المعرفة..لجميع معلمي 

المدرسة ،  تم اإلحتفاء بيوم المعلم بتاريخ 

. من خالل فعاليات متنوعة. 2/01/5100

 "كل عام وأنتم بالعطاء أجود "



  اإلحتفال باليوم الدولي للغة العربية )اليونسكو(

حرصاً من المدرسة على تعزيز 

اللغة العربية وثقافتها ، نظمت لجنة 

اليونسكو إحتفاالً خاصا بهذه المناسبة 

حضره مندوبو اللجنة بوزارة التربية 

والتعليم وقد تضمن االحتفال مناظرة 

بين اللغة العربية واللغة الفصحى 

باالضافة إلى عروض مسرحية 

أخرى شعرية وفنية كلها تمجد اللغة 

العربية وتدعو إلى التمسك بها وذلك 

01/05/5102يوم الخميس   

"  التدوير ألجل مدرسة خضراءحتت  شعار " 
اختارت مدرسة لؤلؤة اخلليج العريب مشروعها الدائم 
لشبكة املدارس املنتسبة  ملنظمة اليونسكو العاملية و 

تبنت  املواطنة البيئية العاملية كمشروع  متكامل  
والذي يهدف إىل إكساب الطلبة الوعي أبمهية 

التشجري والزراعة واستخدام املواد القابلة للتدوير يف 
هذا اجملال ضمن مشاركتها يف مشاريع و احتفاالت  

 منظمة اليونسكو.  

 

 مشروع اليونسكو السنوي



 اليوم المفتوح

نظمت إدارة المدرسة اليوم المفتوح لجميع المراحل المدرسية على أيام مختلفة وذلك 
لمناقشة مستوى الطالب األكاديمي والسلوكي مع ولي أمره وتتقدم إدارة المدرسة 

بوافر الشكر ألولياء االمور الذين حضروا فهذا يعكس مدى اهتمامهم بشوؤن 
 أبنائهم. 

Gifted and Talented unit 

 For the second consecutive year the 

school awards A students with the A/

A*logo. This year it came in a better 

catchy design. 

 Top three academically talented 

students from each grade were awarded 

with “Top Notcher” medals for the first 

time. Students and their parents were 

highly impressed with this encouraging 

initiative. 

 Students this year are buzzing around the “Thinking 

Corners”. A new program that aims to boost 

students’ creative and critical thinking skills 

through having a new puzzle or a problem that 

needs solving every week. 

 To have students who are well-equipped to face 

life’s obstacles, the school started the CoRT 

training sessions for academically talented 

students from G2 and onwards and it has been a 

fantastic experience for the students. We look 

forward to train more students the next semester! 



أصدرت الطالبة سلوى السيد محسن من الصف التاسع روايتها 

األولى بعنوان "وبدأنا من الصفر" و تكلفت المدرسة بطباعتها. 

نتمنى للطالبة المزيد من التألق و اإلبداع و نتطلع إلى رواياتها 

 القادمة.

12 Minutes 
لتعزيز العمل التطوعي لدى الطلبة ،  minutes 72نظمت وحدة اإلرشاد النفسي المدرسي مشروع  

حيث يتمكن الطلبة من خالل هذا المشروع العمل 

في ثالثة مجاالت رئيسية في المدرسة ، األول في 

المكتبة المدرسية كأمناء مكتبة ، الثاني في العيادة 

المدرسية كمساعدين للممرض المدرسي والثالث 

 في المقصف المدرسي كبائعين .

على أن يعمل الطلبة لمدة أسبوع دراسي  في 

وقت الفسحة الطالبية  في أحد الخيارات المتاحة 

 .له

ولقد شهد المشروع إقباالً كبيراً من قبل الطلبة 

وحقق النتائج المرجو منها ، وسوف  سيستمر 

 العمل في المشروع للفصل الدراسي الثاني.

 

  

حازت الطالبة إابء عبدالناصر 
من الصف السادس على 

املركز الثاين يف مسابقة 
التصوير الفوتوغرايف اليت 

يقيمها مركز رعاية الطلبة 
املوهوبني سنواي بعنوان الطبيعة 

 اخلضراء



 

 

حاز الطالب 

صالح ضيف من 

الصف السابع 

على المركز 

الثاني في مسابقة 

الخطابة التي 

تقيمها مدرسة 

الحكمة الدولية 

 سنويا.

شارك الطالب يوسف ميرزا من الصف 
الحادي عشر في مسابقة الروبوت الزراعي 

التي ينظمها معرض البحرين الدولي 
 للحدائق وقد حصل على المركز األول.

تم تكريم الطالب قيس األمير من الصف 
السابع من قبل مركز رعاية الطلبة 

الموهوبين في لقاء وفد مجلس أمناء 
المركز العربي للتدريب التربوي لدول 

مجلس التعاون، ممثالً بذلك طلبة البحرين 
 الموهوبين في الموسيقى.



Education is a part of our lives. We all know that students enjoy playing 
games while learning. Through the course of time it has been proven that 
game could make learning more interesting and help students become 
more productive. This is also an avenue for students to practice and work 
on math fluency speed and accuracy. In this game, the student must 
answer faster than his opponent. By playing a game, students may be able 
to understand a new concept or idea, take on a different perspective, or 
experiment with different options or variables. 

The World Education Games (WEG) is a Global Online Event for schools 
and students around the world. APG School was one among the 
participating schools in Bahrain. 
It was held last October13 to 15, 
2015, where over 6 million 
students joined worldwide from 
over 20,000 schools in 159 
countries. 

WORLD EDUCATION GAMES 

 يوم المرور

في أجواٍء سادتها المعرفة والمرح ، نظم قسم 

 اإلجتماعيات تحت إشراف أ منال علي

فعالية بعنوان ) قوانين المرور وسالمتنا في  

 الطريق( وذلك يوم األربعاء الموافق

 2 لصفوف األول والثاني  6102يناير  

 والثالث اإلبتدائي لتوعية الطالب 

بقوانين المرور والسالمة ودور شرطي 
  المرور.



SPED Programs  

The CAS Peer 

Tutoring Project 

It is on its 2nd year of 

implementation. The 

APG CAS students 

volunteer to provide 

tutoring sessions for 

our kids who may 

have difficulties in 

academics. The 

project lasts for a month with twice a week meeting in the morning. 

Sessions are focused on reading of the Dolch words, handwriting, 

spelling and socialization skills. 

 
Reading Remediation Program 

In our will to promote the development of our students, the school has 
been offering the Reading Remediation Program (RRP) for those who 
had been selected based on the children's reading ability or teacher's 
recommendations. 
The RRP is already on its 
third year and the program 
has shown to be successful 
and effective on the 
attendees, having resulted 
to 80% of the students who 
improved in their reading 
ability.  



The APG students’ after-school clubs, every 

Thursday, commenced last November 05, 

2015, after the two-day campaign of 22 

clubs. 165 students decided to join, which paved for 16 clubs to 

inaugurate. These clubs were Fitness, APG Boy Scout Movement, 

Photography, Junior Speakers, Art for Talented, Art for all, Science, 

Cooking, Junior Math and Drama Club. The newly launched clubs 

which were Life-skills, Sewing, Rubik’s, Chess, Reading and 

Voluntary clubs had also come into the scene. These clubs might 

have different objectives, but they all provided a wide range of 

activities for the students to learn and relax. They helped their 

members to be more confident, developed a better relationship 

with peers, and raise their aspirations in learning and improve 

their attitudes. 

After School Clubs 



CAS Activities 
Youth Talk Programme   

CAS students have attended two Interactive 

Videoconferences as part of the Youth Talk 

Programme on18 November and 8 December 

2015.  

Research Participation 

The students have participated in a research focus 

group to help understand the intercultural 

communication through technology (Youth Talk) 

on 2nd December 2015.  

Life Skills to Gr8 

A number of CAS students have 

volunteered to provide life skills 

presentation to Grade 8 girls. Both 

parties have enjoyed the experience 

and thought of it is very enriching. 

International Food Day and Eradication of Poverty 

Day event 

On the 19th of October 2015, CAS students prepared 

an event to celebrate Two of UNESCO international 

days: Food Day and Eradication of Poverty Day. They 

sat up a stage where they distributed food that they 

made themselves. At the same time they were 

raising awareness to younger students about the 

occasion and what meaning does it hold. 



Elderly house visit 

For celebration of the 

International Day of the 

Elderly, Grade 11 students 

visited BBK Elderly House in 

Isa Town on 29th October. 

The students joined the 

house residents in their 

activities.  

Al Amal institute visit 

Grade 12 students 

have visited Al Amal 

Institute on 22 

September. The 

students joined the 

institute’s kids in their 

celebration of Eid Al 

Adha. 

Shaikhan al Farsi for total 

communication visit 

Grade 12 students went to 

celebrate both the National 

Day of Bahrain as well as 

The International Day of the 

Disabled Persons with the 

kids in Shaikhan Al Farsi 

Centre on 7 December. 

Organizing and participating in Event: 

Our Kids R Gold 

In this event which was initiated by 

Bahrain Future Society, our students were 

raising awareness about kids who suffer 

of cancer. At the same time, they were 

hosting games for all kids in a corner in 

Seef Mall (4-7 November). 

Charity fair: to support kids with cancer 

In this event, the students were helping to 

organize, set up, put price tags and coordinate 

with different parties in an exhibition for charity 

sale that was aiming to help kids with cancer. 

This event was organized with Bahrain Future 

Society. 

National Day Corner  

During the school’s celebration of the National Day of Bahrain on 15th of December, 

CAS students have sat up their own corner which reflected traditional games, costumes 

and gifts.  



Organizing voices film festival 

On 8th October some CAS students were part of the organizing team for the national 

event: Voices Film Festival. The festival’s theme was short films for people with hearing 

disability.   

 جلسة فكر و ابتكر 

نظمت وحدة اإلرشاد النفسي المدرسي في التاسع من شهر سبتمبر جلسة حوارية للمعلمين و 

المعلمات الناطقين باللغة العربية تم فيها تشارك األفكار اإلبداعية حول الطرق الفعَالة و الجديدة 

لضبط سلوك الطلبة في البيئة الصفية عبر تبادل الخبرات من المعلمين و إلى المعلمين ، و شهدت 

 الجلسة تفاعال كبيرا من المعلمين.

 النشرات اإلرشادية

تساهم وحدة اإلرشاد النفسي المدرسي في التثقيف النفسي و التربوي للعاملين بالمدرسة عبر 

إصدار نشرات إرشادية شهرية على مدار العام الدراسي تتناول مواضيع مختلفة و متجددة مثل 

، سلسلة حول قوة  ADHD)أفكار حول الضبط الصفي ، سلسلة توعوية حول اضطراب 

 اإلختيار و طرق تخفيف الضغط و التوتر( .

 اإلستشارة النفسية التربوية

تقوم وحدة اإلرشاد النفسي المدرسي بتقديم اإلستشارات النفسية و التربوية لكل من المعلمين و 

الطلبة و أولياء األمور على مدار العام الدراسي و ذلك لتقديم الدعم النفسي و التربوي و 

 المساهمة في رفع مستوى الصحة النفسية.

 



 الدراسات النفسية التربوية

تقوم وحدة اإلرشاد النفسي المدرسي بإعداد الدراسات النفسية التربوية التي تساهم في 

توفير بيئة معززة للصحة النفسية للطلبة وذلك إما عن طريق التدخل المبكر لبعض 

 المشكالت أو عن طريق وضع البرامج اإلرشادية النمائية والوقائية.

 ومن الدراسات التي قامت الوحدة بالتخطيط واإلعداد لها في الفصل الدراسي األول :

دراسة مسحية لظاهرة العنف األسري للمرحلة اإلعدادية تحت إشراف  أ.رقية المزعل -0  

دراسة مسحية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه تحت إشراف أ. رقية المزعل و  -5

 أ.زهراء أحمد جواد .

دراسة مسحية للطلبة الذين لديهم ظروف أسرية خاصة تحت إشراف أ. رقية المزعل و  -1

 أ.زهراء أحمد جواد .

Aviation and Media Summit: Students from Gr10-11 attended Arab Aviation and Media 

Summit 2015 under the patronage of the Minister of Transportation and Telecom and 

participated in Airbus Little Engineers A380 Assembly Work on 6,7th of December, 2015 

Career Unit 



Injaz: be entrepreneurial  

Be Entrepreneurial 

challenges students to start 

an entrepreneurial venture 

while still in secondary 

school. During the 

program, the students will 

have the opportunity to 

examine characteristics of 

successful entrepreneurs 

and make decisions about 

their business’s product or 

service, customers, 

competitive advantage, and 

ethics. G11(Injaz BBARAIN ) 

Guest Speakers:  

*Ms. Ebtisam AlSahbbeg 

( lawyer)   gave a lecture on the 

law firm for grade 11- 12. * 

Ms.Zainab Alansari gave a 

lecture about her successful 

story and encouraged the 

student to be entrepreneurial 

for grade 9-10 

 

Company: GR 11 during 

the company program The 

"Company" program 

empowers students to: 

Experience the risks and 

rewards of 

entrepreneurship by 

creating their own 

company and enhancing 

their employability skills by 

using innovative thinking 

and developing business 

knowledge, positive 

attitudes and team working 

spirit, as well as exploring 

their career options. The 

program also provides the 

students with further 

extended learning 

opportunities such as 

participating in a national / 

regional competition. 

(INJAZ BAHRAIN) 

Innovation camp: 

Company Participants 

attended innovation camp 

which was organized by 

INJAZ BHAHRAIN, The 

Innovation camp is one day 

workshop challenging 

students to find the most 

innovative solution to a 

business challenges using 

critical thinking, teamwork, 

communication and 

leadership skills. Our 

Student secured the 2ND 

Place.  

Bahraini woman and 

banking: 

Gr 12 girls attended the 

lecture “Bahraini Woman 

and Banking “organized by 

Supreme Council for Women in 

line with International Day 

for Women.  



UK University Fair 

On the 15th of September, a university fair was held for grades 11 and 12 with the aim 

of providing  the students with information regarding UK university admission process, 

entry requirements and the  majors that are available. The university fair proved to be 

very beneficial to the students. They found out about the majors that are offered in the 

universities and the entry requirements of the majors of their interest. According to a 

student from grade 12, "The University fair was an excellent opportunity to meet the 

admission tutors of the universities in person and to address the inquiries that we 

had." Another student mentioned that he met the admission tutor of a university that 

he was interested in and the tutor gave him very important guidelines to follow when 

completing the application form. Other students have also expressed their gratitude 

for this opportunity which was very valuable for them to learn about the admission 

process in the United Kingdom. 

 تحدي القراءة العربي

هو أكبر مشروع عربي أطلقه "تحدي القراءة العربي"

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، لتشجيع القراءة لدى الطالب في العالم العربي عبر 

التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون 

  كتاب خالل كل عام دراسي.



 وحدة التربية الخاصة

 :CASبرنامج " تعليم األقران" لطلبة التربية الخاصة بالتعاون مع طلبة الـ 

بدأت وحدة التربية الخاصة برنامجها الخاص ) تعليم األقران ( والذي أنطلق يوم االثنين الموافق 

، حيث تم تنظيم الطلبة المنضمين للبرنامج باالضافة الى بعض الطلبة المتعثرين 7/05/5102

، خالل فترة  1-0وفي اللغة االنجليزية من الصف  1  -2دراسيا في مادتي اللغة العربية من الصف 

كل أثنين وأربعاء من شهر ديسمبر وتم تقسيم الطلبة  7:12  –  7:11الطابور الصباحي من الساعة 

)لغة عربية( وفي  1-2بطريقة منظمة حيث تم استخدام صفوف التربية الخاصة للطلبة من الصف 

إلى كيفية التعامل مع الطلبة CAS)لغة انجليزية(، وقد تم توجيه طلبة ال   1-0المكتبة للصفوف من 

 وتزويدهم ببعض أوراق العمل واألنشطة لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم والتغب على صعوباتهم.

قائد الغد" لطلبة الصف ..  برنامج القراءة "قارئ اليوم

" األول "قاريء اليوم.. قائد الغد :إنطلق برنامج القراءة 

والذي تم التخطيط له من قبل وحدة  51/00/5101بتاريخ 

التربية الخاصة  متمثل في ، أ.عقيلة السيد ،أ.أمل طرادة. 

بالبرنامج وطريقة  0Bوقد بدأ بتهيئة طلبة الصف األول 

سيره،  ثم  بدأ فريق العمل بقراءة القصة وإدخال بعض 

العناصر المشوقة للطلبة ومنها : استخدام الدمى ، التخيل ، 

تقليد األصوات ، لغة الجسد ، وبعد االنتهاء تم إعطاء 

الطلبة تعليمات تتعلق بتجسيد ما تم االستماع له من خالل ، 

 الرسم ، الكتابة ، التحدث ، التمثيل ... الخ. 



قامت وحدة اإلرشاد النفسي المدرسي بالتعاون 

مع أخصائيات التربية الخاصة بإعداد برنامج 

إرشادي جمعي يهدف إلى تعزيز الدافعية 

األكاديمية ورفع مستوى تقدير الذات لبعض 

 الطلبة الذين لديهم صعوبات تعلمية. 

وقد حقق البرنامج نتائج إيجابية كأول برنامج 

إرشادي جمعي للطلبة الذين لديهم احتياجات 

  خاصة.

   APG CINEMA 

هدفت وحدة اإلرشاد النفسي المدرسي تعزيز القيم 

اإليجابية لدى الطلبة وذلك من خالل عروض مسرحية 

أسبوعية ، تتم بالتعاون مع األقسام التعليمية المختلفة 

وتتناول أحد موضوعات القيم التي تنطلق من قيم 

المدرسة األساسية .شهدت العروض التي أقيمت في 

ساحة المدرسة وقت الفسحة الطالبية إقباالً كبيراً من 

الطلبة ، وتخطط الوحدة لتطوير هذه العروض 

 المسرحية للفصل الدراسي الثاني.

وقد حقق البرنامج نتائج إيجابية كأول برنامج إرشادي 

 جمعي للطلبة الذين لديهم احتياجات خاصة.
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