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الوطني
اليوم
ّ

أكاديمية
لطلب مرحلة الروضة في
ّ
يوما مميزً ا
ّ
كان يوم الثالثاء الموافق  ١٦ديسمبر ً
طالبا باليوم
طلب الروضات والذين يبلغ عددهم ٢٥٠
قطر – الخور ،حيث احتفل ّ
ً
التقليدية
المميزة والثياب القطرية
الطلب بمالبسهم
ّ
الوطني لدولة قطر .وحضر
ّ
ّ
ّ
جسدوا من خالله الجوانب المشرقة لبلدنا الحبيب
ا
رائع
ا
عرض
ً
ليقدموا آلبائهم وأسرهم
ّ
ً
ّ
المتميزة في الدولة ،كما ذكروا الحيوانات
السياحية
بما فيها األسرة الحاكمة ،والمواقع
ّ
ّ
استمرت
التي تعيش في المنطقة واألطعمة التي تتميز بها دولة قطر .وبعد العرض
ّ
تضمنت
للطلب
ّ
الترفيهية
الوطني من خالل مجموعة من األنشطة
اليات اليوم
ّ
ّ
ّ
فع ّ
ّ
وتم توفير
األخرى،
األنشطة
إلى
إضافة
الوجه
على
والرسم
ة،
المطاطي
القلعة
م
مجس
ّ
ّ
ّ
بكل ما تحمله
ّ
رائعا
أكشاك لتقديم الوجبات
يوما ً
الصحية لألطفال .لقد كان هذا اليوم ً
ّ
الطلب فخرهم واعتزازهم بوطنهم الحبيب.
ّ
الكلمة من معاني أظهر فيه

الرياضية
ملتقى ألعاب القوى داخل القاعات
ّ
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NATIONAL DAY

Tuesday 16th December was a wonderful day for the 250 KG
students of Qatar Academy Al-Khor, as we celebrated Qatar
National Day together. After arriving in their beautifully decorated
dresses and thobes, the KG students entertained their parents
and family members with an amazing show celebrating all the
wonderful aspects of our country such as the Royal Family, the
special places to visit in Qatar and the unique animals and food
found in the country. After the show, the festivities continued with
bouncy castles, face painters, food stalls and lots of fun! What an
!incredible day celebrating how wonderful Qatar is

INDOOR ATHLETICS MEET

For the first time ever, QAK was represented by its athletes in the
Indoor Athletics Meet that was held on October 27th and 28th at
the English Modern School ground. Twenty selected athletes from
Grade2-5 competed against 8 teams from the different international
schools in Qatar. Mr. Chris and Mr. Gheorghe provided wise words
and encouragement that eased all the stress and tension from our
little athletes’ minds. Our students competed like real athletes. The
highlight of this event was Ghanim Al Mohannadi who was ranked
1st out of all nine schools in speed bounce. We are so proud of all
of them and we are looking forward to future competitions.
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أكاديمية قطر – الخور للمرة األولى في مسابقة ألعاب القوى
طلب
شارك عدد من ّ
ّ
يومي  ٢٧و ٢٨أكتوبر على مالعب المدرسة
أقيمت
التي
ة
الرياضي
داخل القاعات
ّ
ّ
طالبا من الصفوف من الثاني حتى الخامس لتمثيل
تم اختيار ٢٠
ً
اإلنجليزية الحديثة .وقد ّ
ّ
دولية مختلفة في
األكاديمية في المنافسات إلى جانب ثمانية فرق أخرى تمثل مدارس
ّ
ّ
لطلب
تشجيعية ّ
قطر .وقام األستاذ كريس واألستاذ جورج بإسداء نصائح هامة وعبارات
ّ
حدة توترهم ال سيما
األكاديمية المشاركين في المنافسات ما ساهم في تخفيف ّ
ّ
وأنّ هم صغار وليس لديهم خبرة كافية للتعامل مع مثل هذه المواقف .وبالفعل جاء أداء
اللعبين الحقيقيين ،وكان األمر األبرز في هذه المنافسات
ومشابها ألداء ّ
رائعا
ّ
ً
الطلب ً
متفوقا
ً
األول في سرعة االرتداد
هو طالب
األكاديمية غانم المهندي الذي فاز بالمركز ّ
ّ
على جميع المدارس التسعة المشاركة في المنافسات .وبهذه المناسبة ،فإننا نعرب
طلبنا الذين شاركوا في البطولة ونتطلّ ع للمشاركة في
عن فخرنا الشديد بجميع ّ
مستقبل.
ً
منافسات أخرى
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COFFEE MORNING

The parents of students of QAK were invited for the first Coffee
Morning of the school year to hear a talk about FIRE SAFETY by
Mr. Rob Beetham from Qatar Foundation HSSE Directorate. Earlier
in the school year grades one and five were given a Fire Safety talk
by Mr. Rob and the children were very interested in the topic and
asked many questions as well as they had many stories to share
about fire accidents. This prompted the administration to invite Mr.
Rob to share with parents valuable information on Fire Safety at
home which one day could help save a life.
His talk demonstrated how quickly a fire could grow in simple
home appliances with steps to take to ensure that the fire doesn’t
spread and, most importantly of all, how to keep the family safe if
a fire breaks out in the home. Parents asked many questions about
where to buy such items as fire alarms and fire blankets. They
wanted to know what was the best procedure to follow to get out
of a burning building and how to put out different kinds of fire.
By providing parents with information regarding safety, health
and well being, the Coffee Morning is a venue whereby we can
introduce topics of current interest that can benefit the parents and
students of Al Khor community as a whole.

GRANDPARENTS DAY

QAK was the setting for a warm and welcoming program designed
to honor the grandparents of the Al Khor community. The
elementary students opened the program with a selection of
songs and poetry to honor the grandmothers and grandfathers
present. The students from grade 1 to grade 5 spoke or sang their
selections as they greeted the guests to the special day. After the
elementary students were finished, it was the turn of the KG1 and
KG2 students. The KG students were so excited and happy to have
their family visit them at school, and sang their songs beautifully.
The students were appreciated with smiles and great applause
by the parents and grandparents in the audience. The grade 6
students provided special treats for those who attended and the
Kindergarten students made snacks for their grandparents in
Arabic class. After the KG students were finished, the grandparents
were invited back to the classrooms to see all the hard work they
have been doing.
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الصباحي
برنامج القهوة
ّ

أول أنشطة برنامج القهوة
وجهت
ّ أكاديمية قطر – الخور الدعوة إلى أولياء األمور لحضور
ّ
التعرف على إجراءات السالمة من الحرائق
وتم خالله
،الدراسي الجديد
الصباحية للعام
ّ
ّ
ّ
ّ
من خالل كلمة ألقاها السيد روب بيتهام من إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة
الطلب لهذا الموضوع بانتباه شديد ما دفعهم إلى التفاعل
ّ
 واستمع،بمؤسسة قطر
ولعل هذا
ّ
.بطرح العديد من األسئلة ومشاركة العديد من القصص حول حوادث الحريق
األكاديمية على دعوة السيد بيتهام لتعريف أولياء األمور بمعلومات هامة
شجع إدارة
ّ
ّ ما
 األمر الذي قد،المنزلية
ومفيدة حول األساليب الواجب اتباعها للسالمة من الحرائق
ّ
.يساهم في إنقاذ أرواح اآلخرين
أن الحريق يمكن أن يندلع وينتشر بسرعة كبيرة من خالل
ّ أوضح بيتهام في حديثه كيف
مشيرا إلى الخطوات الواجب اتخاذها لضمان عدم اتساع
،المنزلية البسيطة
األجهزة
ً
ّ
 واألهم من ذلك ما يجب اتباعه للمحافظة على سالمة األسرة في حالة،رقعة النار
 وقد تفاعل أولياء األمور مع المتحدث بكم هائل من األسئلة حول.حدوث حريق بالمنزل
 وأفضل األساليب،أماكن شراء أدوات الحريق مثل أجهزة اإلنذار بالحريق وبطانيات الحريق
وكيفية التعامل مع أنواع
،يشب فيها الحريق
الواجب اتباعها للخروج من المباني التي
ّ
ّ
.الحريق المختلفة
 فإن برنامج،ومن خالل تزويد أولياء األمور بمعلومات حول السالمة والصحة والرفاه
الهامة التي تساعد على التعريف بالموضوعات
الصباحي يندرج ضمن األنشطة
القهوة
ّ
ّ
.والطلب في مدينة الخور بشكل عام
ّ
التي تعود بالنفع على أولياء األمور

والجدات
يوم األجداد
ّ

والجدات
خصيصا لتكريم األجداد
صمم
برنامجا
 الخور- أكاديمية قطر
استضافة
ّ
ً
ّ ترحيبيا
ً
ً
ّ
االبتدائية البرنامج بأداء مجموعة مختارة من األناشيد
طلب المرحلة
ّ  افتتح.بمدينة الخور
ّ
األول
ّ  وبعدها قام،والجدات الحاضرين
وأبيات الشعر لتكريم األجداد
ّ طلب الصفوف من
ّ
إلى الخامس بإلقاء بعض الكلمات وأداء بعض األناشيد للترحيب بالضيوف الذين حضروا
 أتى،االبتدائية من أداء دورهم
طلب المرحلة
ّ  وبعد انتهاء.إلى هذا االحتفال الخاص
ّ
طلب الروضتين األولى والثانية حيث ظهرت عليهم مالمح السعادة لدى زيارة
ّ دور
 وقد قوبلت هذه.متميز
أسرهم للمدرسة وقاموا بإنشاد عدد من األغاني بأداء
ّ
والجدات
الطلبية باستحسان وتصفيق حاد من قبل أولياء األمور واألجداد
ّ
األنشطة
ّ
 بينما قام،خاصة للحضور
طلب
ّ  وقام.وجميع الحضور
ّ الصف السادس بتقديم هدايا
ّ
 وبعد.العربية
صف اللّ غة
وجداتهم في
طلب الروضة بإعداد وجبات خفيفة ألجدادهم
ّ
ّ
ّ
ّ
للتعرف على المجهود الكبير
مرة أخرى إلى الصفوف
تمت دعوة األجداد
ّ
ّ والجدات
ّ
ّ ،ذلك
.الطلب
ّ
يتم بذله مع
ّ الذي
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MYP ASSESSMENT PRESENTATION

We sincerely thank parents who attended a presentation on
Tuesday, 11th November 2014 in the Middle School Library. This was
a great opportunity to outline our academic reporting procedures,
and to provide an opportunity for parents to understand how we at
QAK, assess students summative assessments, and how we report.
The turn out was excellent and it was also a pleasure to engage
with many parents.

GRADE 6A FIELD TRIP TO THE MUSEUM OF ISLAMIC ART
On Monday, 10th November 2014, Grade 6A attended for a field
trip to the Museum of Islamic Art (MIA). The visit focused on
learning new methods of geometrical drawings, linking geometry
with historical references from different eras of Islamic civilization.
An advanced geometry workshop was organized and provided by a
geometer at the Museum of Islamic Art. This focused on traditional
geometrical drawing techniques, used by ancient craftsmen. One
of the most remarkable comments made by the workshop leader
was the excellent technical drawing skill demonstrated by our
students over, short period of time.
The workshop followed with an analytical study of selected pieces,
conducted by another design teacher. This consolidated what
the students practiced and what is exhibited in association with
geometry. Our MYP students at QAK showed positive attitude
towards learning.
As a plenary, the time came for students to express and reflect on
what they learned, and what they discovered. In a short period of
time puzzle designs started to emerge around the tables.

المتوسطة
التقديمي لبرنامج التقييم خالل المرحلة
العرض
ّ
ّ

أكاديمية قطر – الخور بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أولياء األمور الذين
تتوجه
ّ
 في مكتبة٢٠١٤  نوفمبر١١ التقديمي الذي أقيم يوم الثالثاء
شرفونا بحضور العرض
ّ
 والذي منحنا فرصة جيدة إللقاء الضوء على اإلجراءات التي نتبعها،المتوسطة
المدرسة
ّ
 كما أتاح الفرصة ألولياء األمور لفهم الطريقة التي،األكاديمي
التقدم
إلعداد تقارير
ّ
ّ
 وقد.للطلب وطريقة إعداد التقارير
ّ
األكاديمية إلجراء التقييم اإلجمالي
نتبعها في
ّ
. وشكّ ل فرصة جيدة لاللتقاء بهم،كبيرا من قبل أولياء األمور
حضورا
شهد العرض
ً
ً

 أ٦ الصف
طلب
ّ – اإلسالمي
الفن
ميدانية إلى متحف
رحلة
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي يوم االثنين
الفن
ميدانية إلى متحف
أ برحلة-الصف السادس
طلب
ّ قام
ّ
ّ
ّ
ّ
تم التركيز خاللها على تعلم أساليب جديدة للرسومات
ّ  والتي٢٠١٤  نوفمبر١٠ الموافق
تاريخية تعود أصولها إلى عصور الحضارة
الهندسية وربط علم الهندسة بمراجع
ّ
ّ
الرياضية على
نظمت ورشة عمل متقدمة حول الهندسة
ّ ، وخالل الرحلة.اإلسالمية
ّ
ّ
تم التركيز خاللها على
اختصاصي بعلم الهندسة من متحف الفن
يد
ّ اإلسالمي والتي
ّ
ّ
 ومن أبرز األشياء.قديما
التقليدية التي استخدمها الحرفيون
الهندسي
أساليب الرسم
ً
ّ
ّ
الفني بامتياز
طلبنا على إتقان مهارة الرسم
ّ التي علّ ق عليها قائد ورشة العمل قدرة
ّ
.زمنية وجيزة
في فترة
ّ
مدرسي التصميم بإجراء دراسة
 قام أحد،عقب انتهاء ورشة العمل
تحليلية على
ّ
ّ
الطلب في هذا المجال وما له عالقة بالهندسة
ّ
رسومات مختارة من خالل دمج ما تعلّ مه
بأكاديمية قطر – الخور
)MYP( طلب برنامج السنوات المتوسطة
ّ  وقد أبدى.الرياضية
ّ
ّ
 فقد أتاحت ورشة،التعليمية التي حصلوا عليها أثناء الزيارة
إيجابيا مع الخبرات
تفاعال
ً
ّ
ً
عما تعلموه واكتشفوه كما أتيحت
للتعبير
ة
األكاديمي
ب
لطل
ّ
الكافي
الوقت
هذه
العمل
ً
ّ
 بدأت تصميمات،زمنية قصيرة
 وفي فترة،عملي
كل ذلك بشكل
ّ لهم الفرصة لترجمة
ّ
ّ
.اللغز تظهر على الطاولة
عملية التدريس والتعلّ م ال تقتصر على ما يجري
أن
ً
ويتبين لنا بما ال يدع
ّ
ّ مجال للشك
نموذجا يحتذى في
قدموا أثناء هذه الرحلة
ّ
،المدرسي
الصف
داخل أروقة
ً
ّ فطلبنا
ّ
ّ
. وكانوا قدوة فذة في اإلبداع والتفكير والنقد،السلوك الملتزم

It goes with out doubt, teaching and learning expands beyond the
classroom boundaries. Our students were exemplary in behavior
and they demonstrated being creative, critical and reflective
thinkers.
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أكاديمية قطر – الخور
شركة بوينغ العالمية للطيران تزور
ّ

العالمية بترتيب زيارة ألعضاء من متحف الطيران في سياتل
قامت شركة بوينغ
ّ

(واشنطن) لتقديم عروض
لطلبنا في الصفوف من الرابع إلى الثامن .وقام
ّ
تعليمية
ّ
كيفية
الطلب في تدريبات تتناول
ّ
ثالثة من منظمي الزيارة في المتحف بإشراك
ّ

استخدام الروبوت ،إضافة إلى إعطائهم نبذة عن تاريخ الطيران.

وتم اختيار
أكاديمية قطر – الخور بشكل خاص في قطر ،وهي المدرسة الوحيدة التي
ّ
ّ
المميزة.
التعليمية
حظيت بفرصة االشتراك في هذه النشاطات
ّ
ّ

الخارجية
الرياضية في المالعب
بطولة األلعاب
ّ
ّ
الرياضية والتي أقيمت
أكاديمية قطر – الخور في منافسات األلعاب
طالبا من
شارك ٥٤
ّ
ّ
ً
ميدالية في مختلف
الدولية وتمكنوا من حصد ١٨
الخارجية لمدرسة دخان
في المالعب
ّ
ّ
ّ
األلعاب.
الرياضية
محفورا في الذاكرة
وسيظل يوم الثالث والعشرين من فبراير
ّ
ألكاديمية قطر
ّ
ً
ّ
الرياضية
األكاديمية في المنافسات
طالبا من
– الخور ،فقد شارك في هذا اليوم ٥٤
ّ
ّ
ً
١٨ميدالية
الدولية وتمكنوا من انتزاع
الخارجية لمدرسة دخان
التي احتضنتها المالعب
ّ
ّ
ّ
مختلفة في منافسات الجري والوثب والرمي .وبهذه المناسبة فإننا نتوجه بالشكر إلى
الطلب واإلشراف عليهم،
ّ
جهودا كبيرة لتدريب هؤالء
المدرسين الذين بذلوا
جميع
ً
ّ
اإلشرافية التي قاما
ونخص بالذكر األستاذة أجنيس واألستاذة كريستين على المهام
ّ
ّ
بها ،واألستاذ جورج واألستاذ كريستوفر على مهام التعليم والتدريب التي اضطلعا بها.
خاصة
كما نغتنم هذه الفرصة للتعبير عن فخرنا الشديد بجميع ّ
طلبنا األبطال وبصفة ّ
الطلب الذين تمكنوا من تحقيق المراكز الثالثة األولى.
ّ
الذهبية:
الطلب الفائزون بالميدالية
ّ
ّ
الصف الثاني :حمدة عبدالعزيز المهندي – الوثب الطويل
•
ّ

الصف الثالث :نوف حسن المهندي – الوثب الثالثي من وضع الوقوف
•
ّ

الصف الرابع :جنى إيهاب نبيل  -الوثب الطويل
•
ّ

الصف الخامس :أحمد طارق – رمي الجلة (الكرة الحديدية)
•
ّ
الصف الخامس :مريم عمر  -الوثب الثالثي
•
ّ

الطلب الفائزون بالميدالية الفضية:
ّ

الصف الثاني :المياسة الشهواني – رمي الكرة
•
ّ
الصف الخامس :هيا الكعبي – رمي الجلة
•
ّ
الطلب الفائزون بالميدالية البرونزية:
ّ

الصف الثاني :سلمان أحمد المهندي – رمي الكرة
•
ّ
مترا
•الصف الثالث :منذر إيهاب – الجري لمسافة ً ٦٠
ّ

الصف الثالث :ماعن فؤاد – الجري لمسافة  ٢٠٠متر
•
ّ
الصف الثالث :آمنة عبدالعزيز المهندي  -الوثب الطويل
•
ّ

الصف الرابع :العنود المريخي  -الوثب لمسافة  ٦٠٠متر
•
ّ
الصف الرابع :جنا إيهاب نبيل – القفز الثالثي من وضع الوقوف
•
ّ
الصف الرابع :خليل المهندي – القفز الطويل
•
ّ
مترا
٦٠
لمسافة
الجري
المهندي
إبراهيم
الخامس:
الصف
•
ً
ّ

الصف الخامس :عيسى المهندي – الجري لمسافة  ٢٠٠متر
•
ّ
الصف الخامس :محمد الكواري – رمي الكرة
•
ّ

الصف الخامس :ديما المهندي – الوثب الطويل
•
ّ
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BOEING AVIATION ROAD SHOW VISITS QAK

Boeing International has arranged for members of the Museum of
Flight in Seattle, Washington presented educational activities to
our students in grades four through eight. Three facilitators from
the museum led sessions in robotics and the history of flight.
Qatar Academy Al-Khor was selected as the only school in Qatar to
receive this set of learning opportunities.

OUTDOOR ATHLETICS TOURNAMENT
Fifty-four students represented QAK in the Outdoor Athletics
tournament that took place in Dukhan International School and
they came back decorated with 18 medals. The 23rd of February
will always be a date to remember in the history of Sports in
QAK. Fifty-four students represented our school in the Outdoor
Athletics tournament that took place in Dukhan International
School. In the Running, Jumping and Throwing events our
students came back decorated with 18 medals. We would like
to thank all the teachers who helped train and supervise our
students; Ms. Agnes and Ms. Kristin for supervising and Mr.
Gheorghe and Mr. Christopher for teaching and coaching. We
are so proud of all our young champions especially those who
got in the first three positions.
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اإلسالمي
الفن
رحلة إلى متحف
ّ
ّ

الصف التاسع
طلب
حقق ّ
بأكاديمية قطر – الخور استفادة كبيرة من الرحلة التي قاموا
ّ
ّ
العربي ،حيث
الخط
ّ
اإلسالمي للمشاركة في ورشة عمل حول
الفن
بها إلى متحف
ّ
ّ
ّ
التقليدية
العربية باستخدام أدوات الكتابة
التدرب على كتابة النصوص
أتيحت لهم فرصة
ّ
ّ
ّ
متخصص شرح لهم األنواع
مثل القلم المصنوع من الخيزران والحبر برفقة مشرف
ّ
العربي عبر العصور.
الخط
ّ
تطور
العربي ومراحل
للخط
ّ
المختلفة
ّ
ّ
ّ
كيفية وأماكن استخدام الخطوط
للطلب
ّ
كما شرح المشرف
العربية ،بداية من زخرفة
ّ
ّ
الطلب من الخبرة التي اكتسبوها من
ّ
الخزف إلى المجوهرات والبالط .وقد استفاد
هذه الزيارة ،وترجموا ذلك من خالل كتابة مخطوطات على أحد الملصقات في المدرسة.

الفوتوغرافي
مسابقة التصوير
ّ

GRADE 9 TRIP TO MUSEUM OF ISLAMIC ART

The grade 9 students had a very successful field trip to an Arabic
Calligraphy workshop in the Museum of Islamic Art. The students
were able to practice writing Arabic script using traditional tools
like bamboo pen and ink. They had a tour with the guide to
identify different Arabic script and how it was developed through
time. The guide also explained how and where the script was
used, from ceramic decoration to jewelry and tiles. The Student
reflected on their experience by creating a calligraphy poster in
school.

PHOTOGRAPHY CONTEST

Gold Medal Winners
• Gr 2: Hamda Abdulaziz Al Mohannadi - Long Jump
• Gr 3: Nouf Hassan Al Mohannadi - Standing Triple Jump
• Gr 4: Jana Ehab Nabil - Long Jump
• Gr. 5: Ahmad Tarek – Shot Put
• Gr. 5: Mariam Omar – Triple Jump
Silver Medal Winners
• Gr2: Almayasa Al Shahwani – Ball Throw
• Gr. 5: Haya Al Kaabi - Shot Put
Bronze Medal Winners
• Gr. 2: Salman Ahmad Al Muhannadi - Ball Throw
• Gr. 3: Munzir Ihab – 60m Run
• Gr. 3: Main Fuad - 200 m Run
• Gr. 3: Amna Abdulaziz Al Mohannadi - Long Jump
• Gr. 4: Alanoud Al Meraikhi - 600 m Run
• Gr. 4: Jana Ehab Nabil - Standing Triple Jump
• Gr. 4: Khalil Al Muhannadi - Long Jump
• Gr. 5: Ibrahim Al Muhanadi - 60m Run
• Gr. 5: Essa Al Mohanadi - 200m Run
• Gr. 5: Mohammed Al Kuwari - Ball throw
• Gr. 5: Deema Al Mohanadi - Long jump

www.qak.edu.qa

السنوية للتصوير
أكاديمية قطر – الخور مسابقتها
للعام الثالث على التوالي ،نظمت
ّ
ّ
الفوتوغرافي بعنوان «التباين» حيث تبارى المتسابقون في البحث عن اإلضاءة
ّ
األكاديمية ضمن فئتين
وموظفي
ّ
الطلب
ّ
كل من
والمغامرات الجديدة .وقد تنافس ّ
ّ
صورا مذهلة
عمل ضمت
ً
تم تقديم أكثر من٣٠
ً
منفصلتين ،وبحلول يوم  ٢٨نوفمبر ّ
تم التقاطها من جميع أنحاء العالم .ومن جانبها ،قامت لجنة التحكيم بفحص الصور التي
ّ
النهائية للمسابقة ،قبل أن
مؤهلة للمرحلة
قدمها المتسابقون لتختار منها  ١٣صورة
ّ
ّ
ّ
أكاديمية قطر  -الخور بالتصويت للصور الفائزة.
طلب وموظفو
يقوم ّ
ّ
الطلب في المسابقة الطالب
ّ
األول لفئة
بالصف الثامن خالد
وقد حصل على المركز ّ
ّ
الفضالة عن الصورة التي التقطها للحالة المرورية على طريق الشمال.

www.qak.edu.qa

For the third year in a row, the Qatar Academy Al Khor has
organized their Annual Photography Competition. Contrast was
the theme this year; competitors were encouraged to seek light
and new adventures. Students and staff competed in separate
categories and by November 28th there were over 30 entries of
different amazing photographs taken from all around the world. A
panel of judges met and elected 13 finalist photos to be displayed.
QAK students and staff then voted for the 13 finalists.
Students’ first prize went to Khalid Al Fadala Grade 8 with his photo
of the traffic on Shammal Road.

4

العــــــــــــــدد  - 11أبريل 2015

أكاديمية قطر تستقبل رجال اإلطفاء من مركز إطفاء الخور
ّ
أكاديمية قطر – الخور وتعزيز استكشاف
طلب
في خطوة ترمي إلى زيادة الوعي لدى ّ
ّ
الدراسي «مجتمعي» وموضوع «المهن التي يقوم بها الناس»،
وتنمية المحور
ّ
األكاديمية يوم الخميس
استقبلت
ّ
عددا من رجال
الموافق  ٢٩يناير ٢٠١٥
ً
اإلطفاء من مركز إطفاء الخور .وخالل
الزيارة ،قام رجال اإلطفاء بتعريف
ومستلزماتها
بمهنتهم
الطلب
ّ
الزي الذي يرتدونه أثناء
وبأهمية
ّ
ّ
أيضا سبل
للطلب ً
ّ
العمل ،كما شرحوا
وقاية أنفسهم من الحرائق والمشاركة
في تقنيات منع الحريق.
وخالل الزيارة ،أجرى رجال اإلطفاء
مناورة إلخماد نار مشتعلة وشرحوا
للطلب كافة األمور المتعلقة
ّ
بالسالمة وما يجب القيام به في
حالة اندالع الحريق .ومن أبرز األنشطة
التي تخلّ لت هذا اليوم إتاحة الفرصة
للطلب للدخول إلى عربة اإلطفاء
ّ
مكوناتها من الداخل.
والتعرف على
ّ
ّ

المهني
األسبوع
ّ

QATAR ACADEMY WELCOMES THE FIREMEN FROM AL KHOR FIRE STATION

In order to increase the knowledge of the students and to further
explore and develop our unit of study ‘My Community’ and our
theme of ‘Jobs People Do’, on
Thursday 29th January Qatar
Academy AlKhor welcomed the
firemen from the AlKhor Fire
Station. They came to talk about
their job, the importance of their
job, their uniforms and tools,
etc and to explain ways for the
students to protect themselves
from fires and to participate in fire
prevention techniques.
The firemen did a fire drill and
explained to the students all
about fire safety and what to do
if there is a fire. The highlight of
the day was that the KG students
had the chance to explore the fire
truck. Thank you very much to the
firemen from Al Khor Fire Station

CAREER WEEK
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مؤتمر نموذج محاكاة األمم المتحدة
بالطلب المذكورين
ّ
يسرنا أن نشيد
المتميز واألداء
أدناه للسلوك
االحترافي
ّ
ّ
وااللتزام الذي أظهروه أثناء حضورهم
مؤتمر «نموذج محاكاة األمم المتحدة»
الذي نظمته جامعة جورجتاون في مركز
قطر
الوطني للمؤتمرات في الفترة من ٨
ّ
إلى  ١١يناير :٢٠١٥
• الجازي مطر المريخي
• علي عيسى الهتمي
• عبدالله جمعه
• خميس جمعه
• أحمد الكواري
• محمد عيسى المهندي
عاما من
وقد انعقد المؤتمر بمشاركة  ٥٠٠طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين  ١٥وً ١٨
وتم تصنيفهم وفقاً لمشاركتهم إلى  ٧فئات .وأثناء
 ٧٠مدرسة وهم يمثّ لون  ٢٧دولةّ ،
ّ
تم توزيع  ٢١جائزة على عدد من
الحفل
تم اختيارهم
الختامي للمؤتمرّ ،
ّ
الطلب الذين ّ
الطلب المشاركين.
ّ
من بين
وتعرب
أكاديمية قطر – الخور عن فخرها بالطالب محمد عيسى المهندي لحصوله على
ّ
تم توزيعها في ختام المؤتمر ،وتمكّ نه من الحصول على الوشاح
إحدى الجوائز التي ّ
الشرفي كممثل لألهرام في فريق الصحافة .وبهذه المناسبة،
فإن المدرسة تبعث
ّ
وتعبر عن بالغ فخرها بحصوله على الجائزة.
بأصدق التهاني للطالب المهندي
ّ
طلبنا الذين شاركوا في هذه
بأن جميع ّ
ّ
وال
الفعالية اختبروا تجربة تمثيل عدد
شك ّ
ّ
من الدول والمؤسسات ،ولكنّ هم مع ذلك لعبوا دور السفراء الحقيقيين
ألكاديمية
ّ
الطلب الذين يشاركون في هذه
ّ
قطر  -الخور ،وهذه هي الدفعة األولى من
الفعالية
ّ
الطلب من خالل مشاركتهم في هذا المؤتمر
ّ
تعرف
وستليها دفعات أخرى كثيرة .وقد ّ
الصف الحادي عشر والثاني عشر ،وعلى مدار أربعة أيام تمكّ ن
على ما سيدرسونه في
ّ
الطلب من جني قيمة واستفادة حقيقية من المؤتمر.
ّ
فالتحدث أمام الجمهور ليس
ّ
رائعا.
طلبنا أحرزوا
أن ّ
تقد ًما ً
ّ
بالمهمة اليسيرة ّإل ّ

واإلنجليزية
العربية
مسابقة التهجئة باللّ غتين
ّ
ّ

المهني حول المهن والوظائف
أسبوعا للدراسات والتعليم
أكاديمية قطر  -الخور
نظمت
ّ
ً
ّ
الطلب بصياغة مقابالت مع أشخاص يعملون في
ّ
المختلفة في المجتمع ،حيث قام
وتدربوا
أنواعا مختلفة من األعمال ،
تخيلوا أنفسهم وهم يمارسون
ّ
ً
مهن مختلفة ،كما ّ
على كتابة سير ذاتية تؤهلهم لالنضمام إلى المهن التي يرغبون بالقيام بها في
المستقبل.
الصف الثاني بتصميم دمى تجسد
طلب
وقام ّ
أشخاصا يعملون في مهن مختلفة،
ّ
ً
األكاديمية بمشاركة أولياء األمور
الطلب في فناء
ّ
نفذها
وتم عرض جميع األعمال التي ّ
ّ
ّ
وجهت لهم الدعوة لمشاهدة األعمال التي قام بها أبناؤهم.
الذين ّ
الطلب وناقشوا معهم
ّ
وتخلل هذا األسبوع حضور عدد من الضيوف الذين تحدثوا إلى
لكل منهم.
كيفية تأهيل أنفسهم للقيام بمهنة المستقبل ّ
بعض األمور موضحين لهم
ّ
المهنية»
الطلب يوم الخميس نشاط «المالبس
ّ
وكان من أبرز األنشطة التي قام بها
ّ
مستقبال.
الطلب مرتدين مالبس تعكس المهنة التي يرغبون في العمل بها
ّ
حيث جاء
ً
لطلب الروضتين األولى والثانية فرصة
ّ
المهني ،أتيحت
وعلى هامش األسبوع
ّ
المدني
مسؤولي إدارة الدفاع
سيما حين قام عدد من
ّ
ّ
مشاهدة عربات اإلطفاء وال ّ
مكونات عربة اإلطفاء وصوت
الطلب وشرحوا لهم
ّ
في الخور بقضاء بعض الوقت مع
ّ
اإلنذار الذي يصدر عنها.
الطلب استفادة كبيرة من هذا األسبوع تمثلت في
ّ
وقد حقق
التعرف على المهن
ّ
القطري.
المستقبلية والوظائف التي يمكنهم العمل بها في المجتمع
ّ
ّ
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)MODEL UNITED NATIONS (MUN
We would like to commend the
following students for their attitude,
behavior,
professionalism
and
commitment at the Georgetown
University Model United Nations at
the QNCC 8-11 January 2015
• Al Jazi Mattar Al Muraikhi
• Ali Issa Hitmi
• Abdulla Jumah
• Khamis Jumah
• Ahmed Al Kuwari
• Mohamed Issa Al Muhannadi
There were a total of 500 students aged between 15 and 18, from
about 70 schools in 27 different countries. There were 7 categories
of student involvement. Only 21 awards were given to students
from a total of 500 students in the closing ceremony.
We are proud of Mohammed Issa Al Mohannadi who received
one of the 21 awards. He was awarded honourable mention as
representative of Al Ahram in the Press Team. Mohammed went
up on the stage in the closing ceremony to receive his award.
Congratulations Mohammed our school is very proud of you.
All our students expeienced being delegates from various countries
and establishments. However, they were true Ambassadors of
Qatar Academy Al Khor. This is our first cohort from QAK, one of
many to come. All students participated and experienced what is
ahead of them in Grades 11 and 12. It was a valuable four days for
our students. Public speaking is not easy but our students made
great progress.

ENGLISH AND ARABIC SPELLING BEES

QAK has enjoyed a week of Career studies and learning all about
work and the different jobs people have in our community. The
students wrote interviews with people in various careers, described
themselves in many types of work and practiced writing CV’s for
jobs they would like to apply for in the future. The grade 2 students
made puppets showing people in different careers. All the
students’ work was put on display in the courtyard where parents
were invited to come and view their child’s work.
Guest speakers came to classrooms during the week to discuss
their and explained to students what it takes to qualify for this sort
”of career. The highlight of the day on Thursday was the “dress up
for students who came in costumes to show the career they might
follow in the future.
KG1 and KG2 students were treated to a special viewing of a fire
truck up close as the Al Khor Civil Defense Department kindly spent
their time showing the students the vehicle and of course sounding
the horn for an added touch.
It was a worthwhile week with students endeavoring to learn
about their future careers and the jobs available in and around the
community.

www.qak.edu.qa

األول والثاني،
ّ
واإلنجليزية في  ٢١يناير
العربية
أجريت مسابقة التهجئة باللّ غتين
للصفين ّ
ّ
ّ
وفي  ٢٢يناير للصفوف الثالث والرابع والخامس .وبعد جهد من التدريب المستمر
تقريبا ،أظهر التالميذ خالل المسابقة حماساً للمسابقة في أجواء
على مدار أسبوعين
ً
تنافسية فيما بينهم ،وجاء الفائزون في هذه المسابقة على النحو التالي:
ّ
اإلنجليزية
الفائزون بمسابقة اللّ غة
األول والثاني:
ّ
للصفين ّ
األول :سدرة أحمد ٢ب
• المركز ّ
• المركز الثاني :هيا آدم ١د
• المركز الثالث :ريم جاسم ٢ب
الفائزون بمسابقة اللغة اإلنجليزية للصفوف الثالث والرابع والخامس:
األول :حصة المال ٥أ
• المركز ّ
• المركز الثاني :يوسف أشرم ٤أ
• مريم عمر ٥د

www.qak.edu.qa

The English and Arabic Spelling Bees were held on January 21st
for Grades 1-2 and for Grades 3-5 students on January 22nd. It
was an exciting day of tough competition. Students practiced a lot
over two weeks and their hard work paid off! The winners for the
Spelling Bee were:
Grades 1-2 English
• First Place: Sidra Ahmed 2B
• Second Place: Haya Adam 1D
• Third Place: Reem Jassim 2B
Grades 3-5 English
• First Place: Hissa Al Mulla 5A
• Second Place: Yousef Ashram 4A
• Third Place: Mariam Omar 5D
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الرياضي
اليوم
ّ

الرياضي للدولة على مدار ثالثة أيام مليئة
أكاديمية قطر – الخور باليوم
احتفلت
ّ
ّ
والفعاليات المذهلة!
باألنشطة
ّ
ألكاديمية قطر – الخور هذا العام حدثً ا
الرياضي
كان احتفال اليوم
استثنائيا هدف إلى
ّ
ّ
ً
الرياضي
البدنية لمدى الحياة ،ما يتماشى مع أهداف اليوم
تعزيز ونشر مفهوم اللياقة
ّ
ّ
والمدرسون وأولياء األمور من الطقس المشمس
الطلب
ّ
للدولة .وقد استفاد
ّ
تنافسية رائعة.
متنوعة من األنشطة الممتعة وسط أجواء
وشاركوا في مجموعة
ّ
ّ
قوية بين أربعة فرق هي
الفعاليات التي أقيمت يوم  ١١فبراير منافسة
وشهدت
ّ
ّ
االبتدائي وحتى العاشر في
سمبوك ،والبتيل ،وأم الحنايا ،وجلبوت من الصفوف الرابع
ّ
الرياضي.
جماعية أخرى في نادي مدينة الخور
الرياضية وألعاب
األلعاب
ّ
ّ
ّ
الطلب للمشاركة في
ّ
وكان حضور
الفعاليات والحماس الذي أظهروه تجاه فرقهم من
ّ
أبرز األمور الالفتة ،كما كانت نسبة المشاركة هذا العام أعلى من مثيالتها في األعوام
أكاديمية
أرقاما جديدة في ألعاب القوى باسم
الطلب أن يسجلوا
ّ
السابقة ،واستطاع
ّ
ً
التقدم من المركز الثالث إلى
من
سمبوك
فريق
تمكن
اليوم
وبنهاية
قطر – الخور.
ّ
األول بعد تغلّ به على فريق البتيل وجلبوت.
المركز ّ
األول إلى الثالث
لطلب الصفوف من
ّ
الرياضي
فعاليات اليوم
أما
االبتدائي ،فقد
ّ
ّ
ّ
ّ
األكاديمية يوم الخميس الموافق  ١٢فبراير  ٢٠١٥وسط هتافات
أقيمت في حرم
ّ
تحركت الفرق األربعة بين  ١٢محطة
الدعم والتشجيع من زمالئهم وأولياء األمور .وقد ّ
الطلب جمع النقاط لكسب مزيد
ّ
تم توزيعها في جميع أنحاء المدرسة ،حيث ُطلب من
ّ
حل فريق أم الحنايا في
األول فيما ّ
من الثقة .وقد تمكّ ن فريق جلبوت من الفوز بالمركز ّ
المركز الثاني.
الدراسي
الطلب داخل الفصل
ّ
أن النقاط التي يحصل عليها
يتم جمعها من
ّ
يذكر ّ
ّ
الخاصة بالمشاركة
النقاط
إليها
ضاف
وي
،
المدرسي
الرياضي
اليوم
في
المشاركة
ّ
ُ
ّ
ّ
ليتم إعالن الفريق الفائز
والفعاليات التي تُ قام في المدرسة
الصف
والسلوك داخل
ّ
ّ
ّ
الدراسي.
مع نهاية العام
ّ
وبهذه المناسبة ،يسعدنا أن نتوجه بالشكر إلى جميع موظفينا المتميزين بإدارة التربية
أيضا إلى
البدنية على جهودهم الدؤوبة وحسن تنظيمهم ،ونتوجه بجزيل الشكر ً
المدرسين وأولياء األمور على دعمهم المستمر.
ّ

االحتفال بيوم «المهن من حولنا» – مرحلة الروضة

SPORTS DAY

!QAK celebrated National Sports Day in 3 fantastic days
The annual QAK sports day this year was one to remember.
The aim is to promote lifelong fitness that aligns with the aim of
the Qatar National Sports day. Students, teachers and parents
enjoyed two days of sunshine and activities in a very competitive
atmosphere. The Grade 4-10 Sambook, Bateel, Um Al Hanaya and
Jalboot competed in Athletics and team building games at Al
’Khor National Stadium on Wednesday February 11. The students
attendance and enthusiasm for their teams performance was
phenomenal. Participation was higher than any previous years and
new athletic records were set for QAK. At the end of the day we
had Sambook pull up their ranking from 3rd to 1st to beat Bateel
and Jalboot.
As for the lower Elementary students, their sports day took place
on the school campus with the cheering of their peers and parents.
The four houses moved between 12 stations scattered around the
school, collecting points and gaining more self-confidence. Jalboot
was the leading team on Thursday followed by Um Al Hanaya.
Points will be added from both sports days, in addition to points for
participation and behavior in their classrooms and different events
in the school. The winning house will be announced at the end of
the year.
We would like to thank the wonderful PE department for all their
hard work and organization as well as all the teachers and parents
for their support.

KG – JOBS ALL AROUND US

المدرسية لمرحلة الروضة إلى ساحات للمهن المختلفة على مدار
تحولت الفصول
ّ
يومي األربعاء والخميس والموافقين  ١٨و ١٩فبراير .٢٠١٥
ّ

KG classrooms were transformed into different career venues on
Wednesday 18th February and Thursday 19th February.

الدراسية على المهن والوظائف المختلفة.
طلب الروضة من خالل المواد
يتعرف ّ
ّ
ّ
مهنيا بعنوان «المهن من
احتفال
ً
أكاديمية قطر – الخور
نظمت
ومن هذا المنطلقّ ،
ً
ّ
مهنية مختلفة
الدراسية لمرحلة الروضة إلى ساحات
تحولت خالله الفصول
حولنا»
ّ
ّ
ّ
وتم تجهيز الفصول
يومي األربعاء والخميس الموافقين  ١٨و ١٩فبراير.
على مدار
ّ
ّ
كل مهنة كالعيادة والمزرعة وموقع اإلنشاء وغيرها.
بالمستلزمات المستخدمة في ّ
وبعد ذلك أخذ تالميذ الروضة في التنقل من فصل آلخر الستكشاف «بيئة العمل»
كل منها.
والزي المستخدم في ّ
وللتعرف على األدوات
لكل مهنة،
واألنشطة المختلفة ّ
ّ
ّ
العملية للمهن
ولقد شكّ ل هذا االحتفال خبرة ممتعة أتاحت لجميع التالميذ الممارسة
ّ
الصف.
والوظائف التي درسوا عنها داخل
ّ

As the KG students have been learning about all different jobs in
their current theme, on Wednesday 18th February and Thursday
19th February the KG classrooms were transformed into different
career venues. Classes were set up to look like a doctor’s office, a
farmer’s barn, a construction site and more. The students moved
’from one class to another to explore each ‘working environment
with different activities, and find out about the tools and uniforms
!used in different jobs. It was such a fun hands-on experience
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