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كللت إدارة المدرسة الطلبة المتفوقين منن   

جنننمنننيننن  النننمنننرا ننن   ننن  النننفنننتنننرة منننن 

وسام  1102/01/21إلى  2102/01/21

الننتننفننور تننهننديننرا لننجنن ننود ننم  نن   النن ننام 

الدراس  المنصرم . " إن الصن نود لنلنهنمنة 

ص ب و شار و لكن األص ب البنهناه  نننا  

" ألننم مننبننرو  لننجننمننينن  الننطننلننبننة األ نن اه 

المتفوقين والذين واصلنو السنينر  ن  درب 

 النجاح .

 

للذين كانوا وال ي الون بذاكرتن   لن نم ننا نذة 

مشر ة تط   لى  الم   أمسنا..  ناانرا .. 

وأمنن   بننالننمننسننتننهننبنن  ارتنن . لنن ننم كنن  تننهننديننر 

وا ترام  لى ما قدموه من  طاه. يوم س يند 

لجمي  الم لمين    لنللنلة الن نلنينب الن نربن  

 102/01/21ال ميس الموا ر 



 

 

 

نظم قسم اإلرشاد النفنسن  من ناانرة 

ب نوان سن المرا هة م  اسنتنشنارينة 

ال  ج الم ر   السلوك  د. شنرينفنة 

 بدال ميد سوار وذل  يوم األرب اه 0 

لننطننلننبننة الننمننر ننلننة  21-22-1/21

اإل دادية ) الساب  والثامن ( بن ندم 

التو ية الجنسية للنطنلنبنة   تننناولنت 

أسنننالنننينننب  -الورشة الم اور التالية  

ال ماية الذاتية   الش صية اإليجابينة 

للمرا ر     قة المرا ر بإسرته  التأثير السلب  للتنكنننولنوجنينا و نتنمنت الندكنتنورة 

 بتوصيات تربوية  امة  .

 

نظم قسم اإلرشناد النننفنسن  من ناانرة 

ألولننينناه األمننور  بنن نننننوان "األطنن ننمننة 

الذكية" م  أ صائنينة النتن نذينة  ينننب 

-  11 بداألمينر وذلن  ينوم األربن ناه 

لننمنن ننر ننة األيننذيننة الننتنن   21-1/21

تسا م    ر   نسبة الذكاه والت صي  

 .الدراس   لدى الطلبة 



 

 

 

 Clean&Green

" وذل   بنمننناسنبنة ينوم النطنفن  !No Moreنظم قسم اإلرشاد النفس   ملة "

ال الم  ب دم ت يئة بيئة مدرسية أمنة تد م التطور والنمو النفس  للنطنلنبنة    

تهدم تو ية وتثهيم للطلبة  و  ظا رة ال نم األسري إاا ة إلى تدريب الطلبة 

 لى م ارات ال ماية الذاتية و المسنا نمنة  ن   ن ج ظنا نرة الن نننم األسنري 

 وأ يرا  تمت م ر ة ب ض  االت ال نم األسري    المدرسة و صر ا.

 نظم قسم اإلرشاد النننفنسن  مشنرو  

 (Clean & Green  بننن ننندم )

تجمي  المدرسة و را ة المنسنا نات 

المتو رة  نين نا . شنار   ن   نرينر 

ال م  مجمو ات م تلفة من الطنلنبنة 

 من  جمي  المرا   .
  



 

 

   
دشنن قسننم اإلرشنناد الننننفننسن   نندمننات 

اإلسننتننشننارة ألولننينناه األمننور كنن  يننوم 

أرب اه من ك  أسبو  ابتداه  منن شن نر 

ديسمبر لل ام الدراس  ال الن     نين  

أنه بإمكان أولياه األمور اإلستفادة منن 

 ذه ال دمة  بر اإلتصا  بنرقنم  ناتنم 

المدرسنة لن نجن  منو ند   نن طنرينر 

مننوظننفننة اإلسننتننهننبننا  منن  الننمننرشنندة 

المسلولة  ن الطالب0ـة    نلنمنا  بنأن 

 1  -21ال دمة تكون من نددة بنالنوقنت 

دقينهنة لنكن   /0ظ را   ولمدة التتجاو  

 جلسة إستشارة .

نظم قسم اإلرشناد النننفنسن  بنرننامنب" 

Mother earth is crying!  "

      اليات الطابور الصبا   وذلن  

لطلنبنة  1/21-21 -21يوم   الث ثاه 

ت  ي  قينمنة  -المر لة االبتدائية ب دم

النظا ة لدى النطنلنبنة و تن ن ين  النهنينم 

الننجننمننا ننيننة الننمننبنننننيننة  ننلننى الننتنن نناون 

الجما   و  م الجة ال نادات السنلنبنينة 

المتمثلة    رم  األوساخ النتن  تانر 

 بالبيئة .  



 

 

  

ا لل ام الدراس   -1/21است داد 

لنطنلنبنة الصنم األو     1/22

أقننامننت إدارة الننمنندرسننة لننهنناه 

ننا ألولننينناه أمننور  ننذه  تنن ننريننفنني 

المر لة  لنتن نرينفن نم بنالنمننن نب 

النندراسنن  والنن ننطننة الشنن ننريننة 

وأساليب التهنينينم   وقند تن نلن  

ا لبرنامب الم ارات ال ياتية الذي يدرس بده  من الصم األو .    اللهاه  را 

 

نظمت إدارة المدرسة اليوم المفتوح لجمي  مرا    لى أيام م تلفة وذلن  

لمناقشة مستوى الطالب األكايم  و السلوك  م  أوليناه األمنور و تنتنهندم 

إدارة المدرسة بوا ر الشكر ألولياه األمور الذين  انروا منهندرينن مندى 

 ا تمام م بشلون أبنائ م.

 



 

 

 

 نظمت إدارة النمندرسنة ينوم األربن ناه

نا لنطنلنبنة  1-1/21-/2   لهاه  ت ريفني 

المر لة اإل دادية ) الساب  والثامن ( 

لت ريف م بنمننن نب النلن نة االننكنلنين ينة 

المتب  ل ذه النمنر نلنة   وإل نطنائن نم 

 كرة واا ة  نن مننن نب النمن نارات 

ال ياتية الذي يتم إ تماده رسمينا   ن  

   ذا ال ام الدراس  ل ذه المر لة .

منن قنبن   1/12-1/21ش د  ذا ال ام إط ر االستراتيجية النجنديندة لنم نوام 

منظمة اليونسكو و الت   ملت  نننوان )شنبنكنة النمندارس الن نالنمنينة لنلنتنصندي 

للت ديات ال الم : بناه المواطنة ال المية وت  ي  التنمية المستندامنة( و ن   نذا 

  1/22-1/21اإلطار ا تارت المدرسة مشرو  " التنو  الثها  " لل ام 



 

 

 

من منطلر تشجي  التسامح و اإل ترام و الن نوار 

بين م تلم الثها ات و ال نانارات و الشن نوب   

نظمت لجنة اليونسكو    مدرسة لنللنلة الن نلنينب 

ال رب    اليات  دة و منتنننو نة لنينوم النتنسنامنح 

ال الم      اإلذا ة الصبا ية و اليوم الندراسن  

و التن  تانمنننت أ نمناال  تنمنثنينلنينة و أنناشنيند و 

 نو مبر . 21مسابهات و ذل  يوم األ د الموا ر 

  
ا   ت ف ل ت   م م د ر س ة   لنل لنل ة   ا لن نلنينب   ا لن نر بن    بنينو م   

ا ل ط ف     ا ل   ا ل م     م ن           ا ل ي و م   ا لنتنر  نين ن      ا لنذ ي   

ن ظ م ت ه   ل ج ن ة   ا ل ي و ن س ك و   ا ل ت ا ب   ة   لنلنمند ر سنة       و ذ لن    

ي ةنن    21ي و م   ا أل ر ب   ا ه   ا ل م و ا   ر    ا   ل تننننوننصنننن ب رنن  و   ه  ن ونن  م 

ا ل ج م   ي ة   ا ل   ا م ة   ل م م م   ا ل م ت   د ة   ل ي ك و ن   ي و م ا   ل ل ت    ن    

و ا ل ت ف ا   م   ب ي ن   أ طنفنا     ا لن نا لنم     و لنلن نمن    منن   أ جن    

م ك ا     ة     ا ال ت   ا لن نننم   اند   ا أل طنفنا     و إ  نمنا لن نم   

و ا س ت     ل   م       و ق د   ت ا م ن   ا ل   ف       و ا ي ا   ت ر   ي   ينة       

ت ث ه ي ف ة   و   ن ي ة   ج م ي     ا   تند  نو   إ لنى   إ  نتنر ا م    نهنو ر   

 ا أل ط ف ا     . 



 

 

 

  األستاذة صباح بو قسم  من

 -المملكة ال ربية الس ودية 

 مفاتيح النجاح

  األستاذ رانا  سنينن  اينر- 
كيم نن نمن    -تجربة واق ية 

أنننفننسنننننا مننن الننمنن نندرات و 

 التد ين

  األسننتنناذ  ننبنند النن ننلننيننم  ننبنند
 -تن نربنة واقن نينة  -ال سين 

كننيننم ننن ننمنن  أنننفننسنننننا مننن 

 الم درات و التد ين 



 

 

ننظننم قسننم الننتننربننيننة النن نناصننة ور  
تم يدية     ش ر أكتوبر للم لنمنينن 
  منن تنهنديننم أ صنائننينات صنن نوبننات 
الت لم . كانت األولى لم لنمن  النمنواد 
ال ربية من تهديم أ. أم   طنرادة وأ. 
 هيلة سيند  سنينن وكناننت النورشنة 
الثانية لم لم   المنواد  اإلننجنلنين ينة 
بن نندم الننتن ننرينم بن لننينة  نمنن  قسننم 
التربية ال اصة وللوقوم  لى جمين  
استفسارات وم  ظات النمن نلنمنينن   
كما تم تسليم المن نلنمنينن النتنوصنينات 

 ال اصة بطلبت م.

نظم قسم التربية ال اصة  هرة 

   طابور الصباح لطلبة الهسم 

وذل  يوم الث ثاه الموا ر    

ت ت  01/21    021     10

 Fishes in the نوان 



 

 

نظم قسم التربية ال اصة     ش نر 
أكتوبر  هرة  ن  النطنابنورالصنبنا ن  
لتكريم طلبة ص وبات الت لنم  النذينن 
ا    المنسنتنوى  ا مل وظ  أ ر وا تهدم 
األكاديم  كنمنا تنم تنو ين  شن نادات 
شكر وتهدير لت في  م  لى بذ  ج د 

 .أكبر    المر لة الهادمة

نظم قسم التربية ال اصة  ورشنة  نمن  تنو نوينة وذلن  ينوم 
لنلنمن نلنمنبنن منن تنهندينم   01/21    021  11ال ميس الموا ر 

المستشار الدول     ص وبات الت لم سيند  سنن  ان  تن نت 

  نوان ) ص وبات الت لم : أسباب وتطل ات (.

نظم قسم التربية ال اصة    ش ر ننو نمنبنر بنرننامنب لنتنهنوينة 

الهراهة بالل تين ال ربية واالنكلي ية وذل  بن ند اننتن ناه الندوام 

الرسم  للطلبة ب دم تنمية وتطوير م ارات الل ة لدى الطلبة 

نظم قسم التربية الن ناصنة  بنرننامنب 
لننطننلننبننة  Art Activityلننلننرسننم 

ص وبات الت لم وذلن  ينوم األربن ناه 
وذلن   01/21    021    /2المنوا نر 

ب دم تنمية موا ب الطلبة ومن ن نم 
 رصة للنتن نبنينر  نن النذات بن نرينة 

 وايجابية.

نظم قسم التربية ال اصة م  بداية ش ر ديسمبر برنامنب النكنتنابنة لنطنلنبنة 

طنالنب منن  21ص وبات الت لم بالت اون م  طلبة الكاس .  ي  تم تو ي  

طالب من طلبة النكناس لنيندربنوا النطنلنبنة بشنكن   21ص وبات الت لم  لى 

  ردي ب دم تنمية م ارات الكتابة بالل ة االنجلي ية لدي م .



 

 

انامت لل ام الدراس  ال ال  مندرسنة لنللنلة الن نلنينب إلنى بنرننامنب النمندارس  

الم   ة للص ة المدرسية   والذي يتناو  منوانو  الن نذاه الصن ن  لنلنطنلنبنة   

النظا ة ال امة   الص ة النفسية والجسدية   وقد قام أ ااه الم اور بال ديد منن 

 األنشطة الثهيفية والتر ي ية  الت  تنشر الو   لدى الطلبة . 



 

 

As part of their CAS, some of 
Grades 11 & 12 students         
participated in Nidaa group. 
They showed committment to 
work on the theme and the pro-
ject with the Counseling Depart-
ment - particularly Ms. Aqeela. 

 

 

Charged with the spirit to serve community, Grade 11 students 
went to Tubli Beach, and spent two hours cleaning the beach. 
They enjoyed contributing such a service to their community. It 
helped raise awareness among the students regarding pollution 
threatening the beaches of Bahrain.  



 

 

 

It is a routine now with the 
Grade 11B students to play 
football on Thursday night on 
a regular basis. This activity 
emerges from the Action side 
of their CAS requirements. 
Their PE teacher – Mr. Mahdi 
admitted that their skills in the 
game have gradually improved 
as a result. 

As a service to the community, 
our CAS students have 
 volunteered in organizing NSFF 
in Seef Mall. They were part of 
the welcoming team. 



 

 

 

Grade 11A students took up a role in tutoring SPED students with 

Ms. Beni. They loved this experience, and showed commitment to 

provide tuition classes 3 times a week before their 1st period. 

 

 Our students participated in     

the Walkathon that was        

organized by The American 

Missionary Hospital in Dohat  

Arad. The Walkathon aimed 

to raise donations in aid for Breast Cancer patients in Bahrain. 



 

 

 

12A students visited the Disabled Centre in Isa Town. The students  
observed how the special people are trained to be active members 
of the society. The students were able to participate and witness 
many different types of activities that are being practiced at the    
Disabled Center.  

 

Organized by Isa Town charity, 

there are stalls in different malls 

where our students are inviting 

people to donate their books, or 

magazines. The books, then, will 

be given to those who need them. 

 

Is an annual event organized by 
Isa Town Charity. This year too 
some of our Grade 12A students 
were active volunteers in the 
campaign. This is the second 
year of participation in this event 
for some of the students.  



 

 

 

To become the part of global citizens and experience 
the cultural diversity, Grade 11 students will be in-
volved in an educational trip to Thailand. They will 
be exposed to some cultural education there, and 
will work closely with the community in Phang Nga. 
They will help in constructing  abuilding for the 
community and work inside local schools with kids. 
They will also help in a national reserve for           
tortoises.  



 

 

 

 

The school joined the        
P h o t o g r a p h y  F o r u m             
organized by the Ministry of 
Education on 10th December 
2014, under the supervision 
of Ms.Huda Marhoon. 

The school participated in the   
Poetry Competition organized by 
the Ministry of Education in       
December 2014; Saleh Dhaif G6, 
Kawther Mohammed G12, and 
Noor Al-Zahraa Habib G8; under 
the supervision of Arabic     
teachers. 

Mahdi Mohammed from G12  par-
ticipated in the Gifted Students 
Centre Invention Forum for high 
school  students on 19 t h             
November 2014, and showcased 
one of his   inventions; the mini 
laser cutter/printer. 



 

 

 

 

Khalid Waleed from G9C won the 
3rd place in the Photography 
Competition arranged by the   
Gifted Students Centre. In the 
same competition, Abdulla Jaffer 
from G12B won the Excellence 
Award in photography. 

The school has become a partner with 
Gifted Students Centre for the S.Y. 
2014 -2015, to provide  programs and 
services that  support  gifted and        
talented  students. The program              
resulted in two workshops for teachers 
and one for    parents so far, with more 
focus on     students next semester. 

Ms. Tuqa Marhoon, the Gifted and   
Talented Specialist participated in the 
Gifted Students Centre Second Forum 
of Educational Practices Supporting 
Talent and presented the school’s last 
year experience in identifying gifted 
students. The school project  attained 
the 2nd place for APG School  among 
13 participating schools. 

Academically, Talented Students 

are now acknowledged among of 

their peers and school community 

by having a logo on their uniforms. 



 

 

 

 

 الم اار الفئة المست د ة المكان ال مان

السا ة  1/21سبتمبر  11
2:// 

للم لمين و الم لمات  قا ة أرادوس
 الناطهين بال ربية

 أ.سيد ص ح  لوي

 مل ص الورشة

 ناقشت الم اارة نموذج رين ول  للبرنامب اإلقرائ  الشام  و مفا يم المو بة الم تلفة.

 

 الم اار الفئة المست د ة المكان ال مان
السا ة  1/21نو مبر  2

2:// 

للم لمين و الم لمات  قا ة دلمون
 الناطهين بال ربية

 أ.سيد ص ح  لوي

 مل ص الورشة

تناولت الورشة استراتيجيات ال صم الذ ن   التفكنينر الننناقند  النتنفنكنينر االبندا ن   النتنفنكنينر النتن نلنينلن   و 
م لم و م لمة من النطاقين بالل ة ال ربية و تفنا نلنوا من   03استراتيجيات الصندور الس ري.  ار الورشة 

 األنشطة الت  أ د ا أ.سيد ص ح.

 

 الم اار الفئة المست د ة المكان ال مان

 1/21ننننو نننمنننبنننر  20
 /21.0السا ة 

أولنننيننناه أمنننور النننطنننلنننبنننة  قا ة دلمون
المو وبين و النمنتنفنوقنينن 
من الصم األو    النثنانن  

   و الثال  ابتدائ 

 أ.سيد ص ح  لوي

 مل ص الورشة

تناولت الم اارة السمات الش صية و السلوكية الت  يبدي ا المو وب منذ ص نره و النتن  قند 
ول  أمر و قد أبدوا ا تمام م و امنتنننانن نم  11تسا د ول  األمر  لى اكتشا ه.  ار الورشة 

 لمث   ذه الم اارة 



 

 

Exhibiting the finer faculties of our 
students, the Art Week was held 
last 1st-4th December, 2014 at the 
APG Arados ground. Students 
from Grade 4 to Grade7               
participated in the Art Week. The 
theme for the Art Week this year 
was, “Winter Wonderland”. The 
Grade 7 students did a Wall       
Garden Framed using flowers, 
leaves and grasses to fill in the      
design.  The event was organized 
by the Art Department. 

Last 7th December 2014, the Art    
Exhibition was opened for visit at 
APG Arados Hall displaying the 
crafts done during the Art Week and 
the art works done in the classes of 
Grades 1-8.  The hall was decorated 
according to the theme, “Winter 
Wonderland”. It received positive 
comments and appreciation from 
the visitors for its fine and chilled 
wintery look.  The event was graced 
by Mr. Abduladeim M, Aldhamen, 
our special guest artist from Saudi 
Arabia. Art Exhibition ran from 7th to 
15th December, 2014. 



 

 

 

Armored with anticipation and            
excitement, the future Archimedes and 
Einstein of APG School have once 
again experienced a nerve-wracking 
yet fun-filled action during the final 
round of the annual Math and Science 
Quiz Bee held last November 17, 18 
and 19, 2014. Students from grades 1 

to 8 participated in the contest which included basic, intermediate and        
advanced questions about math and science. The questions did not only 
contain lessons taught in class but also general concepts and ideas 
about the two subjects. Prior to the   finals, an elimination round was held 
separately in the classroom.  

With the questions prepared 
and carefully scrutinized by the 
teachers themselves, the       
following students emerged 
victorious in their respective 
categories: 



 

 

 

Grade 2 

1st Place Ali Hussain Ali Moh’d Adel 

2nd Place Moh’d Hasan A. Hussain  

3rd Place Moh’d Hasan Ahmed 

Grade 1 

1st Place Moh’d Ali Moh’d Al Jabal 

2nd Place Aaya  Moh’d Merza Ashoor 

3rd Place Sara Husain Mahdi Ali Hassan 

Grade 3 

1st Place Maisaa Ramzi Ali Qeroof 

2nd Place Fatima Hussain Abdulla  

3rd Place Hussain Moh’d Ali Sami 

Grade 4 

1st Place Ahmed A.Husain A.Ali A.Hadi 

2nd Place Mohamed Aljawad Faisal  

3rd Place Amal Ismail Ahmed Hubail 

Grade 5 

1st Place  Moosa  Jaffer Hassan  

2nd Place Fatima Sayed Salman  

3rd Place Zainab Sami Ebrahim  

Grade 6 

1st Place Moh’d Ahmed Ali Abdulla  

2nd Place Zahraa Hussain Hasan  

3rd Place Fahdul Salah Khalaf Ahmed  

Grade 7 

1st Place Ebrahim Aqeel Ebrahim   

2nd Place Salman Salah Abbas Jaber  

3rd Place Feras Moh’d Saleh Abdulla  

Grade 8 

1st Place  Mahmood Hussain Ebrahim  

2nd Place Zainab Moh’d Ahmed Dhaif 

3rd Place Hasan Tariq A.Husain  



 

 

 

The winners of the contest did not only reap due recognition for the 
excellence they have displayed, they also developed a positive   
motivation and encouragement. It was the contest’s very purpose. 
The Mathematics and Science Department headed by Ms. Lany 
Osano and Mr. Duncan O’kongo adhere to one of their principles of 
giving the APG School students an optimum learning experience 
by devising varied ways to hone students’ mathematical and        
scientific minds in the way they will surely enjoy. The quiz bee is   
indeed one proof that learning math and science can be full of FUN! 



 

 

سيتم ب ونه ت الى  إصدار ال دد األو  المطبو  منن النكنتناب السنننوي   

والذي  ي توي  لى صور للطلبة من جمي  المرا   الدراسية وأرشيم 

 .مصّور إلى جمي    اليات المدرسة السنوية 

كما سيتم إصدار ال دد النثنالن   شنر منن منجنلنة النمندرسنة السنننوينة   

 )الللللة( الت  تام مشاركات الطلبة الم تلفة.


