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العيد الوطني يف �أكادمييِّة قطر اخلور

Qatar Academy Al Khor National Day

.�أقامت �أكادمييِّة قطر اخلور ن�شاطني لالحتفال بالعيد الوطني
 دي�سمرب الحتفال خا�ص حيث14 دُعي �أولياء �أمور احل�ضانة يوم
 ورددوا الأغنيات والأنا�شيد،ارتدى ال�صغار مالب�سهم الوطنيَّة
.باللغتني العربيَّة والإنكليزيَّة والتي عبرَّ ت عن اعتزازهم بوطنهم
بعد االحتفال تابع �أولياء الأمور والتالميذ احتفالهم من خالل
 ت�سلُّق:الفعاليات التي �أُعدت لذلك اليوم مثل
اال�شرتاك ببع�ض
ّ
 الر�سم على،القالع املطاطيَّة
 ا�ستعرا�ض الأدوات،الوجوه
التقليديَّة والأعمال الفنيَّة
،التي تعك�س الرتاث القطري
كما تناولوا الفو�شار واحللويات
.ال�شعبيَّة

Qatar Academy Al Khor held two events to celebrate
Qatar’s National Day. On December 14 parents were invited
to the Kindergarten’s special assembly. The KG students,
who were dressed in their colourful National outfits, sang
songs in both Arabic and English to demonstrate the pride
they have in their country. After the assembly, parents
and students continued
their
celebration
by
participating in a variety of
events consisting of bouncy
castles, face painting, art
tables, popcorn and candy
floss.

ا�ستمرت االحتفاالت لليوم
الثاين على التوايل حيث
ا�ست�ضافت الأكادمييَّة �أولياء
�أمور الطالب من ال�صف الأول

The festivities continued
the next day as once again
parents were invited to the

 قام الطالب بت�أدية عدة فقرات عبرَّ ت كل واحدة.حتى ال�سابع
منها عن مو�ضوع يتناول مرحلة معيَّنة من تاريخ قطر �أو
خا�ص متيَّز به �أهلها تعرَّفوا عليه خالل درا�ستهم يف
ن�شاط
ّ
 �أغا ٍن:ت�ضمنت فقرات احلفل على �سبيل املثال
.�صفوفهم
َّ
، الغو�ص، الل�ؤل�ؤ، املالب�س، رق�صات ومقاطع عن احليوانات،�شعبيَّة
 من �أجمل ما قام بت�أديته. والألعاب ال�شعبيَّة القدمية،التعليم
،الطالب كان �أغنية باللغة العربيَّة كتبوا كلماتها ب�أنف�سهم
واال�ستعرا�ض الع�سكري الذي ق َّدمه الطالب الذكور يف
.7-4 ال�صفوف
After the performance, parents and students were
directed to the canteen where a museum of artefacts بعد عر�ض الفقرات رافق الطالب �أولياء �أمورهم �إىل مق�صف
was displayed. An art exhibition had also been set up of عر�ضت بع�ض القطع الأثريَّة واحلرف القدمية
ُ املدر�سة حيث
ّ
ّ
 �شاهد الزوار.الطالب الفنيَّة
بالإ�ضافة �إىل �أعمال
all the students’ work. Everybody had the opportunity to والطالب
ال�صقر
observe Kapok being pulled and to interact with a falcon,  كما تناولوا بع�ض،وتعرفوا كيف تتم عمليِّة ال�صيد
ّ
as well as sample some traditional food.
.الأطعمة ال�شعبيَّة
ُّ
لقد �أجمع
Everybody agreed the two days were an excellent way of اليات اليوم الوطني لدولة قطر
ّ كل من ح�رض ف َّع
celebrating our heritage and a great way of ending the على �أنها جاءت تعبريا ً �صادقا ً عن االعتزاز بالرتاث الوطني لدولة
. وختاما ً موفقا ً للف�صل الدرا�سي الأول لهذا العام،قطر الغالية
term.
Grade 1-7 concert. This performance show cased Qatar
through the ages, and reflected the topics that were
being studied in class. For example, items included
songs, dances or skits about animals, clothing, pearl
diving, education, and traditional games. Two of the
many highlights were the Arabic song that was written
and performed by the Grade 5 students, and the military
parade by the Grade 4-7 boys.
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يف خدمة املجتمع

Community and Service

�شاركت الطالبات ح�صة ،واجلازي ،و�سعود ،و�إميان يف امل�سرية
التوعوية التي حملت �شعار "م�سرية احلياة" يوم � 28أكتوبر يف
�إطار احلملة ال�سنوية للتوعية مبر�ض ال�رسطان وامل�ساعدة يف
جمع تربعات لتمويل الأبحاث يف هذا املر�ض .وقد ارتدت الفتيات

On 28 October Hissa, Aljazi, Saoud and Emaan walked the
“Walk of Life” for a Think Pink action. This walk takes place
annually to create awareness of Cancer and to help collect
money so research can be funded. The girls were wearing

مالب�س جذابة زهرية اللون و�شملتهن �سعادة غامرة لبدء امل�سرية.
والتقينا ب�أ�شخا�ص كثريين عند الكورني�ش حيث كان الأمر �أ�شبه
مبهرجان رائع زهري اللون.

nice pink colored clothes and were all happy to go. We met
many different people at the Corniche and it was a nice pink
colored crowd.

ومل يقت�رص الأمر على وجود �أكادميية قطر – اخلور فقط ،لكن
�شارك يف امل�سرية �أي�ضا ً عدة طالب من مدار�س خمتلفة يف قطر.
وكانت جتربة ممتعة للفتيات ،حيث مل ي�سبق للبع�ض منهن
وكن ينظرن �إىل بعد هذه امل�سافة،
ال�سري على طول الكورني�ش
ّ
غري �أنهن �أكملن امل�سرية حتى خط النهاية ،ويرجع الف�ضل يف
ذلك �إىل ت�شجيع الأ�ستاذة ديالين والأ�ستاذة �إرينا اللتني �شاركتا
أي�ضا يف امل�سرية.
� ً

Not only QAK was present but many other students from
different schools in Qatar. It was a nice experience for all the
girls, some had never walked along the whole stretch of the
Corniche and found it a bit far, but they all made it to the
finish line, thanks to the encouragement of Miss Dhelani and
Miss Iryna who were also walking with us.
We would definitely want to do it again next year, but the
girls will not wear their pretty shoes anymore but put on a
pair of good walking shoes as some got a blister as a souvenir.

وما من �شك يف رغبتنا �أن نكرر هذه التجربة مرة �أخرى العام
القادم ،ولكن قطعا ً لن ترتدي الفتيات حينها �أحذيتهن اجلميلة،
ولكن �سريتدين �أحذية امل�شي املريحة حيث �أ�صيب البع�ض منهن
بقرح جراء ال�سري.

Miss Wendy Bekkenk
PE Teacher

الأ�ستاذة ويندي بيكينك
مدر�سة تربية بدينة

مرحبا ً بعلمائنا ال�صغار،

Grade 2 Science

 	
  كان هذا العام حافال ً بالعمل لطالب ال�صف الثاين يف
التعرف على بع�ض النباتات اجلديدة .فقد ا�ستك�شفنا
�أنواعا ً عديدة من النباتات التي تنمو يف قطر ،وكذلك
بع�ض النباتات الأخرى التي تنمو يف �شتى بقاع
العامل .كما تعرفنا �أي�ضا ً على العنا�رص التي يحتاج
�إليها النبات لينمو من خالل زراعة نباتات خا�صة بنا
يف ف�صلنا الدرا�سي� .إنني فخورة للغاية بالبداية الرائعة التي
حظينا بها يف هذا العام الدرا�سي ،و�أتطلع �إىل عام درا�سي مليء
بالإثارة واملغامرة.

Hello Scientists,

	
  

Grade 2 has been so busy this year learning about
new plants. We have discovered many types of
plants that grow in Qatar, as well as some that grow
around the world. We have also learned what a
plants need to survive by growing our own plants in
our classroom. I am so proud of the wonderful start
we have had to this school year, and I look forward to an
adventurous year.

الأ�ستاذة فاطمة.

Mrs. Fatmeh
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الأن�شطة الريا�ضية بعد اليوم الدرا�سي

After School Sports Activities

انطلق العام املا�ضي برنامج الأن�شطة الريا�ضية بعد اليوم
الدرا�سي كجزء من جهودنا لتوفري فر�ص متميزة لطالبنا
 ومتكينهم، وقدراتهم البدنية،ل�صقل مهاراتهم االجتماعية
 وامتالك �صفات،من تنمية ال�شعور باالعتزاز والثقة بالنف�س
.�شخ�صية جيدة

The After School Sports Program began last year as part
of our efforts to provide meaningful opportunities for our
students to develop their social skills, physical abilities and
to enable them to develop self-esteem self-confidence and
build personal character qualities.

ويتمثل هدفنا الرئي�س يف �إتاحة الفر�صة لطالبنا لفهم قيم
الروح الريا�ضية واللعب النظيف وتنميتهما وتطبيق هذه
 ويهدف الربنامج.املهارات يف البيئات الدولية التناف�سية
الريا�ضي �إىل متكني الطالب من �أن ي�صبحوا جز ًء من النادي
 كما �ست�سهم التجارب.الريا�ضي يف جمتمعنا املدر�سي
 واالرتقاء مبهاراتهم، والدورات التدريبية،واخلربات املكت�سبة
وتنميتها يف �إر�ساء الدعائم الرئي�سة والبيئة املالئمة الالزمة
لتح�سني مهاراتهم الأكادميية واالجتماعية وتنميتها ب�شكل
.م�ستمر

Our main objective is to enable our student to experience
and develop an understanding of sportsmanship and fair
play and to apply these skills in an international competitive
environment. The After School Sports Program aims to
enable our students to be part of a sports club within our
school community. The experiences, the training sessions,
the progress and improvement of their skills will create the
foundations and the appropriate environment for consistent
improvement and development of their academic and
social life skills.

:ومن بني الن�شاطات التي ت�ضمنها الربنامج على �سبيل املثال

كرة ال�سلة لل�صفوف من الثالث �إىل ال�سابع للبنني والبنات
.وكرة القدم لل�صفوف من الثالث �إىل ال�سابع للبنني

A few of the activities that have been incorporated into the
program are: Basketball for grades 3-7 for Boys and Girls
and Football for Grades 3-7 for Boys.

ومن خالل الفر�ص التناف�سية املتاحة يف املدر�سة الدولية
للناطقني بالإجنليزية يف قطر واجلمعية الريا�ضية للمدار�س
االبتدائية اخلا�صة يف قطر تتوفر للطالب خربات اجتماعية
متكنهم من ا�ستيعاب مفهومي الدولية وتعددية الثقافات
 كما يعد وجود الريا�ضيني من.و�إدراكهما على نحو �أف�ضل
الطالب يف فريق املدر�سة ومتثيلها �ضمن الفعاليات املنعقدة
داخل املدر�سة الدولية للناطقني بالإجنليزية يف قطر واجلمعية
الريا�ضية للمدار�س االبتدائية اخلا�صة يف قطر مبثابة جتربة
.العمر بالن�سبة لهم

The competitive opportunities within QUESS and QPPSSA
provides students with social experiences that enable
our students to better understand and be aware of
internationalism and multiculturalism. Being part of the
school team and representing the school at QUESS and
QPPSSA events is a life-time experience for the student
athletes.
In cooperation with the Al Khor Sports Club we are offering
also the opportunity for the best of our students to join
the Al Khor Club and take their interest in sports to a more
competitive level.

 نوفر الفر�صة لأف�ضل طالبنا،وبالتعاون مع نادي اخلور الريا�ضي
لالن�ضمام �إىل نادي اخلور واالرتقاء باهتماماتهم الريا�ضية �إىل
.م�ستويات �أكرث تناف�سية

، والروح الريا�ضية الإيجابية،ويركز املدربون على العمل اجلماعي
.و�شعور الطالب بالفخر يف مدار�سهم

The coaches put an emphasis on teamwork, good
sportsmanship, and a sense of pride in their school.

 وا�ستمتع بفر�صة اللعب، وتدرب جي ًدا،"ابذل ق�صارى جهدك
"!النظيف

“Try your Best, Train hard and Enjoy the opportunity to Play
Fair!”

جورجي جريجوريان
معلم تربية بدنية

Gheorghe Grigorean
PE Teacher
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الفن القطري بني الذاكرة واحلداثة

Qatari Art Between Memory and
Modernity

قام طالب الفنون الب�رصية
ال�ساد�س
ال�صفني
يف
وال�سابع م�ؤخرا ً بزيارة متحف
الفن العربي احلديث يف
 وقد لعب الطالب دور.الدوحة
املر�شدين يف معر�ض الفنانني
 ونتج."القطريني "�سوالف
عن هذه التجربة تكوين فهم
جيد عند الطالب عن �أهمية
،الفنون يف الثقافة القطرية
كما �ساعدتهم يف فهم
ثقافتهم والآثار املحتملة
التي ميكن �أن تنعك�س على
العامل احلديث �أثناء ت�شكيل
.الثقافة يف امل�ستقبل

Grade 6 and 7 Visual Arts
Students recently visited
the Museum of modern
Arabic Art in Doha. Our
students a personal guide
of the Qatari Artists Exhibition “Swalif”.
The experience was a good
foundation for the understanding of the importance
of the Arts to Qatari Culture and helped our students in understanding
their own culture and the
possible effects the modern world will have in shaping culture in the future.

ال�صباحي
العر�ض
ّ

Morning Assembly

ُ
َّ
ا�ستهل بها طلاّ ب
عرفكم بنف�سي…�أنا
ٌال�سيد…” عبارة
ّ
ّ “�أ
“�أ” عر�ضهم
ال�سابع
ال�صف
ّ
ّلا
معرفني
املدر�سة
ب
ط
أمام
�
ال�صباحي
ّ
ّ
من خاللها ب�إحدى �سمات املتع ّلم يف
الدولية لل�سنوات
برنامج البكالوريا
ّ
.املتو�سطة
ّ

“Let me introduce myself: I am ………” is the phrase that
each grade 7 student used to
introduce each one of the IB
Learner Profile. The activity
was part of the grade 7 morning
assembly presentation.

العر�ض بطريقة كاريكاتوريّة
ق ُّدم
ُ
ِ
ِ
ح�س
جمعت
،
ة
الوافي
املعلومات
إىل
�
ّ
ُم ّتخذًا �شكل الربنامج
الفكاه ِة
 وقد حر�ص الطلاّ ب على.ين
ّ التلفزيو
تلفزيونية
 �شا�شات:التزيّي مبا يُنا�سب
ّ
.�صمموها ب�أنف�سهم
ّ
ً
 وقد �شهد،م�ضحكا ب�شهادة اجلميع
ناجحا مفي ًدا
العر�ض
كان
ُ
ً
ِ
َ
.�سمع يف نهاية العر�ض
ُ لذلك الت�صفيق احلا ّد الذي

The students added a funny flare
to their representation of the
IB Learner Profile by wearing
special TV screen costumes
that they designed and made
themselves. The presentation was a big success and
gained a long applause from the student spectators.

”رحلة �إىل “حمم ّية القرم

Trip to the
Mangrove

ال�صف ال�سابع برحلة
قام طلاّ ب
ّ
“حممية القرم” يف منطقة
ميدانية �إىل
ّ
ّ
 �ضمن حت�ضريهم مل�رشوعهم،الذخرية
.النهائي يف حمور الو�صف
ّ

Hello Scientists,
Grade 2 has been so busy this
year learning about new plants.
We have discovered many types
of plants that grow in Qatar, as
well as some that grow around
the world. We have also learned what a plants need to
survive by growing our own plants in our classroom. I am
so proud of the wonderful start we have had to this school
year, and I look forward to an adventurous year.

ٌّ وقد اختار ك
ل من املتع ّلمني جانبًا من
 قام بالتقاط �صور،الو�صفية
امل�شاهد
ّ
اخلا�ص
ملف امل�شاهدة
و�ضمها �إىل
،لها
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تتو�سطه
عاين املتعلمون منظر البحر الذي
.بالرحلة
َ
ّ
 كذلك ت� ّأملوا.�أ�شجار القرم ال�شهرية يف تلك املنطقة
قوارب ال�صيادين
 بعد.املحملة ب�أدوات ال�صيد املختلفة
ّ
ملف امل�شاهدة وا�ستندوا �إليه
 رتّب املتع ّلمون،الرحلة
ّ
ّ
.و�صفية حول املكان
لكتاب ِة مقال ٍة
ّ

Mrs. Fatmeh
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ال�سنة الأوىل يف الرو�ضة والأ�شكال الهند�سية

KG Math

نتعلم يف ال�سنة الأوىل يف الرو�ضة كل
�شيء عن الأ�شكال! وتطبي ًقا ملا ندر�سه
 جتوب �أعيننا املدر�سة،يف مادة الريا�ضيات
، واملربعات، والدوائر،بحثًا عن املثلثات
 انظر على �صور الأ�شكال يف.وامل�ستطيالت
!مدر�ستنا

In KG1, we are all learning all about
shapes! As part of our maths theme,
we have been searching the school for
triangles, circles, squares and rectangles.
Take a look at our pictures of the shapes
in our school!

برنامج الأن�شطة املدر�سية لعام
2012-2011

Extra Curricular Program
2011-2012
Did you know our students are learning to; cook, make art
out of paper, design henna patters, do cartwheels, draw
sponge bobs, become researchers, become leaders in
student counsel, know more about their heritage and learn
how to hold a needle to make artwork?

، و�صنع �أعمال فنية من الورق،هل تعلم �أن طالبنا يتعلمون الطبخ
، والت�صاميم الإ�سفنجية، و�أداء حركات ال�شقلبة،ونقو�ش احلناء
 وتعزيز املعرفة، وتويل القيادة يف جمل�س الطالب،و�إجراء الأبحاث
 وا�ستخدام الإبرة يف �صنع الأعمال الفنية؟ هذا �صحيح؛،بالرتاث

This is true; it happens every Monday after school.

 حيث تتوفر،ويحدث يف �أيام الإثنني بعد انق�ضاء اليوم الدرا�سي
 وامل�شاركة مع،الفر�صة للأطفال الكت�ساب مهارات جديدة
 والعمل مع مدر�سني �آخرين ال،طالب �آخرين من ف�صول �أخرى
 و�إنه لأمر.يقومون بتدري�سهم يف الف�صول الدرا�سية العادية
رائع �أن ترى ه�ؤالء الطالب وقد ارت�سمت على وجوههم الب�سمة
.�أثناء قيامهم بتلك الأعمال

Children have the opportunity to learn a new skill, work
together with other students besides their classmates and
work together with teachers who do not necessarily teach
them during normal class time. It has been wonderful to see
their creations and happy smiles when they do so.
Miss Wendy Bekkenk

الأ�ستاذة ويندي بيكينك
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حفالت ال�شاي لأولياء الأمور

Parent Coffee Morning

نظمت املدر�سة حفلة �شاي لأولياء الأمور يوم
 وقد �شهد هذا احلدث.2011  نوفمرب15 الثالثاء
ح�ضورا ً وا�سعا ً من جانب العديد من �أولياء
الأمور الذين ح�رضوا مل�شاركة كوب من ال�شاي �أو
 وااللتقاء ب�أولياء �أمور �آخرين بالإ�ضافة، و�سماع املتحدثني،القهوة
.�إىل هيئة التدري�س والرتحيب بهم

On Tuesday, November 15, 2011 a Parent
Coffee Morning was hosted by the school. It
was a well attended event with many mothers
and fathers turning out to share a cup of
tea or coffee, hear the speakers and meet and greet other
parents and the staff.

 من�سق الفنون اجلميلة- وقد كان من بني املتحدثني الأ�ستاذ دين
 والأ�ستاذة، الذي حتدث عن �أهمية الفن يف الربنامج التعليمي التي �ألقت كلمة-  مدر�سة علوم يف املدر�سة االبتدائية- داين

Among the speakers was Mr. Dean, the fine Arts
Coordinator who spoke on the value of art in an educational
program. Ms. Dani, a primary school Science Teacher,

تثقيفية حول �أهمية عدم حمل
،الأطفال حلقائب ثقيلة �إىل املدر�سة
 رئي�س ق�سم اللغة- والأ�ستاذة مي�شيل
 التي �أعطت ن�صائح قيمة- الإجنليزية
حول كيفية م�ساعدة �أولياء يف حت�ضري
االختبارات وكيفية تقييمنا لأطفالهم
 كما �رشحت ممر�ضة.على مدار العام
 �أهمية-  الأ�ستاذة مريو- املدر�سة
اللقاحات ايل تعطى للطالب بالإ�ضافة
�إىل �أهمية ا�ستجابة �أولياء الأمور املبكرة
.لت�سهيل هذه العملية

gave an informative talk on the
importance of children not carrying
heavy bags to school. Ms. Michelle,
English Department Head, gave
some valuable advice on how parents
can assist in preparing for tests and
how we assess their children though
out the year. Our School Nurse,
Ms. Merwu, explained why we do
vaccinations and the necessity for
early response from the parents in
order to facilitate the process.

مت تقدمي ع�ضوين جديدين يف هيئة التدري�س وهما ال�سيد هوفيج
 من�سق-  وال�سيد �أتي هيمي�س-  �أخ�صائي اجتماعي- دميريجيان
.برنامج ال�سنوات الو�سطى وم�ساعد �إداري

Introductions were made for two new staff members, Mr.
Hovig Demirjian, Counselor and Mr. Ate Hemmes, MYP
Coordinator and Assistant Administrator.

Our coffee mornings occur throughout the year and we جدير بالذكر �أننا نقيم حفالت ال�شاي على مدار العام ون�شجع
encourage all parents to attend and take part in this valuable جميع �أولياء الأمور على ح�ضورها ولعب دور يف عملية التوا�صل
.الفعالة هذه بني املنزل واملدر�سة
connection between home and school.

الريا�ضيات يف املرحلة املتو�سطة

Middle School Math

لقد بد�أ طالب ال�صفني ال�ساد�س وال�سابع عامهم الأول يف
، ف�إىل جانب العمليات الريا�ضية.برنامج ال�سنوات املتو�سطة
 يعمل الطالب �أذهانهم، وامل�سائل الكالمية املعتادة،واحل�سابات
فيما ا�ستوعبوه من فنون الريا�ضيات ويتبادلون املعرفة فيما
 ا�ستعان طالب ال�صف ال�ساد�س مب�رشوع، وللقيام بذلك.بينهم
.مل�صقات يف وقت مبكر من هذا الف�صل الدرا�سي

The grade six and seven students have begun their first year
with the MYP program. Along with operations, calculations,
and regular word problems, students find themselves
reflecting on their understanding of mathematics as well
as communicating what they know. The grade six students
used a poster project to do just that earlier this term.
Looking forward to another great term!

!�إنني �أتوق �إىل ف�صل درا�سي �آخر بنف�س القدر من الروعة
جيف �إب

Jeff Epp
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! اخلور يت�ألق- فريق كرة ال�سلة للبنني يف �أكادميية قطر

QAK Boys Basketball Shines!

 الذي،�شارك فريق كرة ال�سلة للبنني يف �أكادميية قطر – اخلور
 يف الدورة الثانية له من، �سنوات10 و9 ترتاوح �أعمار �أع�ضائه بني
البطولة ال�سنوية لكرة ال�سلة التي تنظمها اجلمعية الريا�ضية
 وذلك يف يوم الأربعاء،للمدار�س االبتدائية اخلا�صة يف قطر
 وا�ستطاع. يف مدر�سة قطر الدولية بالدوحة، نوفمرب23 املوافق
الفريق بقيادة الكابنت عي�سى �أحمد (ال�صف الرابع ب) والكابنت
مازن خليل (ال�صف الرابع �أ) �أن يح�صد �سبع نقاط بعد فوزه
 وقد ا�ست�ضافت هذه.يف ذلك اليوم مبباراتني وتعادله يف ثالثة
،البطولة اثنتي ع�رشة مدر�سة خمتلفة من �شتى �أرجاء قطر
.وح�صلت �أكادميية قطر – اخلور على املركز الثالث يف جمموعتها

The Qatar Academy al Khor boys basketball team, ages
(9-10), participated in its second annual Qatar Private Primary
School Sports Association (QPPSSA) basketball tournament
on Wednesday November 23 at Qatar International School in
Doha. Led by captains Essa Ahmed (4B) and Mazen Khaleel
(4A), the boys were able to score seven team points. On the
day, they won two games and tied another. The tournament
hosted twelve different schools from all around Qatar. QAK
finished third in its group.
Although they learned a lot, last year the team didn’t win
a single game. Last year was the first time the students
had really played organized basketball. But this year was
different. The players really showed improvement and their
hard work paid off. To accomplish what they did in such a
short amount of time is amazing. The boys showed a lot
of progress and can use this momentum for the rest of the
year.

 �إال �أنه مل يفز ب�أي،على الرغم من �أن الفريق قد تعلم الكثري
مباراة يف العام املا�ضي الذي �شهد �أوىل جتارب الفريق يف لعب
 لكن هذا العام كان خمتلفاً؛ فقد �أظهر.كرة �سلة منظمة
 ومن. وظهرت ثمار جهودهم يف امللعب،ًالالعبون حت�سنا ً كبريا
املده�ش بحق ما �أجنزوه يف تلك الفرتة الوجيزة؛ حيث �أظهر
 و�أ�صبح ب�إمكانهم �أن يوا�صلوا بهذا،ًالطالب تقدما ً ملحوظا
.القدر من احلما�س م�شوارهم حتى نهاية العام
 لعب الأوالد بروح ريا�ضية عالية ومثلوا مدر�ستهم،وخالل اليوم
 وا�ستمتع الالعبون فيما بني املباريات.�أروع ما يكون التمثيل
 ب�شكل. و�أن�ش�ؤوا �صداقات جديدة،باللعب مع املدار�س الأخرى
. كانت جتربة رائعة لالعبني وللمدر�سة على ال�سواء،عام

Throughout the day, the boys played with good
sportsmanship nd represented the school very well.
Between games, the players enjoyed games with other
schools and they made new friends. Overall, it was a great
experience for the players and the school.

ال�سيد كوب

Mr. Cobb

 رحلة �إىل �سوق ال�سمك- الرو�ضة الأوىل

KG 1 - Trip to the Fish Market

الرو�ضة الأوىل بزيارة ل�سوق ال�سمك يف اخلور برفقة
ّ قام �أطفال
ال�سمك و�أ�شكالها
ّ  كان هدف ال ّزيارة م�شاهدة �أنواع٫مدرّ�ساتهم
، �سوق، (�سمك:املختلفة ومعاينة ملفردات تع ّلموها مع احلرف �س
 وبعد العودة من امل�شاهدة قام الأطفال بال ّتعبري.) �س ّلة،�سفينة
٫وحب كبريين
الرحلة و�أحداثها بحما�س
ّ
ّ
ّ كتابيا عن

On October 20th, the KG1 students went to the Al Khor Fish
Market. The students loved taking the school bus for the first
time and singing “Wheels on the Bus”. We had a wonderful
time looking at all the boats and fish. The students got to
hold different kinds of fish, shrimp and crabs. The students
really enjoyed looking at all the fish that can be found in

مدرّ�ستا الرو�ضة الأوىل

Qatar. The students were excited to hold the fish, which

الكعبي
غالييني وعائ�شة
�سها
ّ
ّ

provided us with some wonderful photographs!

7

 جلمع التربعات2011 حملة

Think Pink 2011

نظمت �أكادميية قطر – اخلور حملتها ال�سنوية جلمع
 مب�شاركة2011  �أكتوبر20 التربعات لأبحاث ال�رسطان يف
جميع الأطفال يف هذا احلدث من خالل ارتدائهم ملالب�س
 وال يفوتنا.زهرية �أو حمراء اللون وم�ساهمتهم بتربعات �سخية
يف هذا ال�صدد الإ�شادة مبجتمع اخلور و�أولياء �أمور جميع الأطفال
�إىل
املنت�سبني
�أكادميية قطر – اخلور
على ما قدموه من
م�ساهمات كرمية
.لدعم التربعات

Our annual fundraising for cancer research was held
on October 20, 2011 with all the children participating
by dressing in pink or red clothing and by bringing
in generous donations. The community of Al Khor and
the parents of all students who attend QAK are to be
commended for
their
wonderful
contributions
to
the fund.
This
year
the
children
were
a
little
more
competitive and
each class tried
their best to be the
class with the most donations. In total we received 9380 QR.

وقد �شهد هذا العام
ً متزايدا
ً ت�سابقا
بع�ض ال�شيء بني
الأطفال على جمع
التربعات؛ حيث حاول كل ف�صل بذل ق�صارى جهده ليكون �أكرث
ً  رياال9380  وقد بلغ �إجمايل مبلغ التربعات.من يجمع تربعات
The community awareness of this campaign is increased
.ًقطريا
each year and the resulting donations reflect this change.
 يزداد وعي املجتمع بهذه احلملة كل عام؛ حيث،من جانب �آخر
 ونحن نقدر مدى.تعك�س التربعات التي يتم جمعها هذا الأمر
�سخاء جمتمع اخلور تقديرًا كبريًا هنا يف املدر�سة بالإ�ضافة �إىل
اجلمعية الوطنية ملكافحة ال�رسطان التي يتم �إر�سال التربعات
.�إليها

The generosity of the people of Al Khor is greatly appreciated
as much by us here in the school as well as by the National
Cancer Society where the contributions will be sent.

Miss Burla Muncaster
Counselor

الأ�ستاذة بورال مانكا�سرت
�أخ�صائي اجتماعي

املجل�س الطالبي

Student Council

 اخلور �أول جمل�س طالبي لها للعام- �أطلقت �أكادميية قطر
 ويت�ألف املجل�س الطالبي من ثمانية،2012-2011 الدرا�سي
 �سنكون نحن �صوت طالبنا وقادة.طالب وثالثة م�ست�شارين
 حيث نتطلع لبث الروح و�شحذ الهمم يف،اليوم لغد �أف�ضل
.مدر�ستنا واملجتمع ب�أكمله

Qatar Academy Al Khor has launched their first Student
Council for the Academic year of 2011-2012. Student Council
consists of eight students and three advisors. We will be
the voice of our student population and leaders of today for
a better tomorrow. We are looking forward to energizing
our school and spirit and the greater community.

:الأع�ضاء

Our Members:

)منرية خالد القبي�صي (ال�صف اخلام�س
)خالد عبد العزيز املهندي (ال�صف اخلام�س
)حممد ح�سن بالل (ال�صف اخلام�س
)جا�سم را�شد الكواري (ال�صف ال�ساد�س
)حمد �سعد املهندي (ال�صف ال�سابع
)�أحمد را�شد الكواري (ال�صف ال�سابع
)�أحمد ح�سن املهندي (ال�صف ال�سابع
)حممد عي�سى املهندي (ال�صف ال�سابع

Muneera Khaled Al Gubaisi (grade 5)
Khalid Abdulaziz Al Mohannadi (grade 5)
Mohamed Hassan Bilal (grade 5)
Jassim Rashid Al Kuwari (grade 6)
Hamad Saad Al Muhannadi (grade 7)
Ahmad Rashid Al Kuwari (grade 7)
Ahmad Hassan Al Muhannadi (grade 7)
Mohammad Issa Al Mohannadi (grade 7)

Advisors:

:امل�ست�شارون

الأ�ستاذة جويل �شني
الأ�ستاذ هوفيج دميريجيان
الأ�ستاذ كرمي بركات

Miss Julie Shen
Mr. Hovig Demirjian
Mr. Karim Barakat
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