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Grades 3 and 4 Musical
“Welcome to the Jungle”

Newsletter

On March 26th and March 27th, the 3rd and 4th graders
presented their musical based upon Aesop’s famous fable, The
Lion and the Mouse. Special mention goes to Abdulla Shahwani and Saif Al Dayeh who played Maliki the ferocious lion, as
well as Elana Aridi and Shaikha Muhannadi who played Panya
the friendly mouse. They all had many lines to memorize, solos
to sing, and lots of acting to help tell the story. They showed
a great example of what it means to be a risk taker! All of the
students who participated made a wonderful effort to put on a
fun and entertaining show. Bravo to you all!.
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العرض الموسيقي لطالب
“أهال بكم في الغابة
” الصفين الثالث والرابع
ِّ
ً

عرض
ٍ  مارس بتقديم٢٧ و٢٦ الصفين الثالث والرابع بتاريخ
ّ
طلب
ّقام ا

.”الخرافية المعروفة “األسد والفأر
قصة إيسوب
َّ
َّ موسيقي مقتبس من
لكل من عبد الله الشهواني وسيف الداية اللذين لعبا
نتوجة بالتقدير
َّ
ٍ

وأيضا إللينا العريضي وشيخة المهندي اللتان
ً
المتوحش
دور األسد
ِّ

 لقد تطلَّ ب العمل منهم حفظ عدد من.لعبتا دور بانيا والفأر اللطيف

 باإلضافة إلى التمثيل إلضفاء،إفرادية
غنائية
الفقرات وتأدية مقاطع
َّ
َّ
الطلب هو خير دليل على تحليهم
ّا
 إن أداء.مزيد من التعبير للعمل

 بال.بروح المجازفة متخطين حاجز الخجل والوقوف أمام المشاهدين

.شيق
ّ
ّ رائعا وأمتعوا الحضور بعرض
ً  فقد جاء أداء الطالب،شك
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Grades 6 and 7 Musical
“Project Peace”
On May 9th the 6th and 7th graders performed their musical with a message “how to make this world a more tolerant
place”. With thoughtful sketches and lively songs, they
shared with the audience important ideas of how to improve
the world’s social environment. They embodied many of the
MYP Learner Profile attributes such as being: Open-Minded,
Caring, Thinkers, Reflective, Principled as well as Risk-Takers
(especially for those students who volunteered to sing solos).

العرض الموسيقي لطالب
“الصفين السادس والسابع ” مشروع سالم
ِّ
 مايو بعرض موسيقي٩ طلب الصفين السادس والسابع بتاريخ
ّقام ا
 من خالل.حمل رسالة تدعو إلى جعل العالم مكانً ا يسوده الوئام

الطلب الحضور
ّا
وأغان مباشرة شارك
تمثيلية قصيرة
مقاطع
َّ
ٍ
 لقد شمل.االجتماعية في العالم
البيئة
تحسين
ة
كيفي
حول
بأفكارهم
َّ
َّ
:مثل٬الدولية
هذا العمل العديد من سمات المتعلِّ م في البكاوريا
َّ

والتبصر واالنضباط والمجازفة
 االهتمام باآلخر والتفكير،االنفتاح
ُّ
.)الطلب الذين تجرأوا وقاموا بالغناء منفردين
ّا
( ونشير هنا إلى
.نشكر جميع من شاركوا بالستماع وتجاوبوا مع تلك األفكار

Thank you to all for sharing these important themes with us!
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الموسيقي لتالميذ الروضة الثانية
العرض
ّ
عرضا
وقدموا لهم ً
رحب تالميذ الحضانة الثانية بذويهم
ّ
َّ
موسيقياً بتاريخ  ٢٠مارس يحمل عنوان ”ماذا تعلّ منا في الروضة؟“.
ّ

مفضلة لديهم وهي ترتبط بالمواضيع
َّ
أغان
اختار التالميذ تسع
ٍ
جهدا
الصغار
بذل
لقد
ة.
اإلنكليزي
غة
اللّ
صف
في
التي درسوها
ً
َّ
ِّ

مشكورا لكي يضبطوا اإليقاع والنغم والحركة .وهذا األمر
ً

خاصاً بتطوير مهارات األداء عندهم.
تطلّ ب منّ ا
اهتماما ّ
ً
األبجدية ،األخالق ،الحيوانات ،العصافير،
أغان حول:
تتضمن برنامج العرض
َّ
ٍ

األم في قطر الذي يصادف في
خاصة بمناسبة عيد ّ
األعمال وأغنية َّ

واإلنكليزية.
العربية
٢١مارس .ثالث من تلك األغاني جمعت بين اللّ غتين
َّ
َّ

نتوجه بالشكر الجزيل للسيدتين سوسن وريما لقيامهما بالترجمة.
ّ

وبالتعاون مع مدرساتهم ،قام التالميذ بإعداد بطاقات معايدة على

األم .إننا
ملونة لتقديمها إلى أمهاتهم بمناسبة عيد ّ
شكل أزهار َّ
موسيقي رائع.
قدمه أطفال الروضة الثانية من أداء
ّ
نعتزُّ بما َّ

السيدة إيرينا

مدرسة الموسيقى
ِّ

KG2 Musical Show
On March 20th, the KG2 students welcomed their families to
a musical show “What we learned in Kindergarten”.Following
English Department themes, the students themselves selected
their nine favorite songs. They worked hard on matching pitch,
tempo and dynamics! Special attention was given to learning
performance skills,
The repertoire included songs about alphabet, manners,
animals, birds, jobs and a special song for Qatar Mother’s
day on March 21st. Three of the songs were Arabic-English
bilingual songs. Special thank you for poetic translations go
to Ms. Sawsan and Ms. Rima. Together with the homeroom
teachers, each student prepared a colorful flower-shaped card
to present to his or her mother on the occasion.
We are all very proud of musical achievements of our KG2
!students
Ms. Iryna,
Music Teacher
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SCIENCE FAIR
The science fair brings together the important skills taught in
science of researching, experimenting and evaluating data for
its accuracy and reliability. These are the skills scientists use
everyday and through a personal project that is interesting
or important to them, our students have the opportunity to
develop and demonstrate experimental skills, self-motivation,
responsibility, creativity and critical thinking.
Science fair results 2013
Grade 6
1st Place. Noora Mohammed Al Kaabi
The affects of various drinks on the liver.
2nd Place. Khalid Abdullaziz Al Mohannadi
How air pressure affects the growth of a plant.
3rd place. Muneera Khalid Al Gubaisha
How the left-handedness of a person affects the speed at
which they can write in comparison to right handed people.
Grade 7
1st place. Ibrahim Khalid Al Mohanadi
Ants and their sugar preferences.
2nd Place. Tefla Issa Al Mohannadi
The effect of various solutions on flower cuttings and the life
that the flower will live for.
3rd place. Rayan Hassan Hussein Bilal
Investigation into the surface tension of how temperature
affects its strength.
Grade 8

المعرض العلمي
الطلب
ّا
الهامة التي يتعلمها
عددا من المهارات
يجمع المعرض العلمي
ّ
ً
 إن. والتأكُّ د من دقتها وصحتها، جمع البيانات، التجريب،مثل مثل البحث

كل يوم من خالل
َّ هذه جميعها هي مهارات يستخدمها ويطبقها العلماء
تنفيذهم لمشاريعهم التي يقومون بها بدافع من االهتمام الشخصي

لطلبنا فرصة تطوير واستعراض
ّا
 لقد أتاح المعرض العلمي.ألهميتها
أو
َّ
والتقصي
 وتنمية الحافز لديهم للبحث،مهاراتهم في إجراء التجارب
ّ

.بالمسؤولية والقدرة على اإلبداع والتفكير النقدي
مع الشعور
َّ

٢٠١٣ نتائج معرض العلوم لعام
الصف السادس
ُّ
 نورة محمد الكعبي:األول
َّ المركز

تأثير المشروبات المختلفة على الكبد

 خالد عبد العزيز المهندي:المركز الثاني

نمو النبات؟
ّ كيف يؤثر ضغط الهواء على
 منيرة خالد القصيبي:المركز الثالث

اليد اليسرى عند الشخص األعسر
كيف يؤثر استخدام
ّ
على سرعته بالكتابة مقارنة بالشخص األيمن؟

الصف السابع
ُّ
 إبراهيم خالد المهندي:األول
َّ المركز

النمل وتفضيله للسكّ ر

 طفلة عيسى المهندي:المركز الثاني

تأثير المحاليل المختلفة على قطع األزهار وطول حياتها

 ّريان حسن حسين بالل:المركز الثالث
شدته
على
الحرارة
وتأثير
السطحي
بحث في موضوع التوتّ ر
ّ
ّ

الصف الثامن
ُّ
 حمد سعد المهندي:األول
َّ المركز

تأثير الكفايين على جسم اإلنسان

1st place. Hamad Saad Al Muhannadi
The affect of caffeine on the human body
2nd Place. Saad Essa Al Mohannadi
Investigation into the alertness of a hamster at various times
throughout the day.
3rd place. Ahmed Hassan Al Muhannadi
To find out how natural drinks and drinks containing artificial

 سعد عيسى المهندي:المركز الثاني

“التنبه لدى حيوان ”الهمستر
بحث حول حاالت
ُّ

القارض خالل األوقات المختلفة من اليوم
 أحمد حسن المهندي:المركز الثالث

الطبيعية وتلك التي تحتوي
دراسة حول تأثير المشروبات
َّ
نمو النبات
على ألوان
ّ اصطناعية على درجات
َّ

colorings affect the growth rates of plants.
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المعرض العلمي
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SCIENCE FAIR
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الفيديو  -التسجيل الموسيقي ألغنية ”يجب
تستمر بالقراءة“
ان
َّ

”Music Video “Gotta Keep Reading

قامت دائرة الموسيقى خالل شهر إبريل بإعداد تسجيل موسيقى
تستمر بالقراءة“ للتشجيع
على الفيديو يحمل عنوان :يجب أن
َّ

على القراءة خالل أسبوعي المطالعة في المدرسة .ولمزيد من

تم بيع نسخ من الفيديو من أجل جمع المال وشراء كتب
التشجيع َّ

أكاديمية قطر الخور للمدارس التي تحتاجها في قطر.
تقدمها
َّ
ِّ

www.qak.edu.qa
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الدولية
منسق برنامج البكالوريا
رسالة من
َّ
ِّ
المتوسطة
للمرحلة
ِّ
المتوسطة نجد أننا
الدولية للمرحلة
بالعودة إلى تطبيق منهاج البكالوريا
ِّ
َّ
حققنا إنجازات ناجحة خالل هذه السنة .تسلمنا في شهر فبراير التقرير

لمنظمة
ّ
الرسمية للمستشار الرسمي
النهائي المنبثق عن الزيارة
َّ
إيجابياً وسمح لنا بمتابعة العمل
بمعظمه
جاء
الدولية والذي
البكالوريا
ّ
َّ
وتقديم طلب زيارة المعنيين للتأكّ د من أن جميع التطبيقات المطلوبة

تنضم إلى الئحة
هي قيد التنفيذ وبالتالي منح مدرستنا التفويض لكي
ّ

منظمة البكالوريا الدولية .لقد
ّ
المدارس في العالم التي تنتمي إلى

الدولية للتأكد من سير
المفوضين من منظمة البكالوريا
حدد موعد زيارة
َّ
ّ

تطبيق المنهاج على أكمل وجه هو  ١٧و  ١٨من شهر نوفمبر .وال يقتصر

أن جهودنا أثمرت إعطاءنا الضوء األخضر والسماح لنا
األمر على على َّ

طلبنا.
تحسنً ا في نتائج اّ
بمباشرة تقديم الطلب لالعتماد بل أيضاً الحظنا
ّ

المدرسين حضور ورشات عمل
مدرسينا ،رتبنا لعدد من
ومن أجل دعم
ِّ
ِّ
يدرسونها لتعميق معرفتهم بمنهاج البكالوريا
خاصة بالمواد التي ِّ
َّ

المتوسطة وبالتالي تطوير المنهاج على أفضل وجه.
الدولية للمرحلة
ِّ
َّ
المدرسين إلى ورشات عمل في العام القادم وذلك
سنتابع إرسال
ِّ

يسمى
عددا من التعديالت ستضاف إلى البرنامج ضمن ما
ألن هناك
ّ
ً
َّ
” المرحلة الثانية“ من برنامج  MYPوالتي ستبدأ في شهر سبتمبر

الدراسي ٢٠١٤-٢٠١٣
 .٢٠١٤إن هذا األمر يعني أن التطبيقات للعام
ّ
ستبقى على حالها ،وسنقوم ببعض التعديالت البسيطة على دليل

متوف ًرا في بداية العام
ّ
المتوسطة والذي سيكون
أولياء األمور للمرحلة
ِّ

الدراسي الجديد .في بداية العام الجديد سيكون البناء الجديد جاهزً ا
ّ

المتوسطة الذين سيشغلونه مستقلين عن
طلب المرحلة
الستقبال اّ
ِّ

االبتدائية .إن هذا األمر سيساعد على إيجاد نوع من
طلب المدرسة
اّ
َّ

للطلب.
اّ
العمرية
الدراسي والمرحلة
االستقاللية يتطلبها البرنامج
َّ
ّ
َّ
آتا هيميس

المتوسطة
الدولية للمرحلة
منسق برنامج البكالوريا
ِّ
َّ
ِّ
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From the MYP Coordinator
Regarding the implementation of the MYP we can look back
on a successful year. In February we received the final report
of the official IB Consultation visit, which in general was very
positive and allowing us to apply for a final verification visit
in order to become an authorized IB world school. The dates
that have been set for the verification visit of the IBO are
November 17th and 18th. Not only have our efforts paid off
in the sense that we received a clear green light to apply for
authorization but we also witnessed a significant increase of
student’s their academic levels.
To support our teachers, again quite a number of staff attended subject specific MYP workshops enabling them to
deepen their understanding of the MYP and how to develop
their curriculum. We will continue sending staff to workshops
next year, especially since there are a lot of changes coming
our way in what is called “the Next Chapter” of the MYP that
will start in September 2014. This means that the academic
year 2013-2014 will remain as it is and therefore we only had
to make made minor changes to the MYP Guide for Parents,
which will be available at the beginning of the new school
year. The new school year will start in a new building, purpose
build for the middle school only, allowing us to create our own
MYP identity within the building as well as a space for our
maturing students.
Ate Hemmes
MYP Coordinator
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التعلُّ م متعة وال ُينسى بالنسبة لطلاّ ب اللّ غة
اإلنكليزية ()MYP
َّ
اإلنكليزية وهي اللّ غة الثانية (ب) قام الطالب بتطوير
صف اللّ غة
في
َّ
ِّ
الطلب
اّ
دراسية يكون
حلقات
خالل
من
النقدي
التفكير
على
قدراتهم
َّ

الطلب إلى تعزيز
اّ
أنفسهم محورها .تؤدي النشاطات التي يقوم فيها
وتحفزهم
ّ
عملية التعلُّ م
الشخصي في
شعورهم بأهمية دورهم
َّ
ّ
طلب اللّ غة
لكي يثابروا على البحث عن المعرفة مدى الحياة .قام اّ

بالتدرب على مهارات البحث
المتوسطة
اإلنكليزية في المدرسة
ُّ
ِّ
َّ

عددا من األبحاث المختلفة مما أكسبهم خبرة في إعداد
وقدموا
ً
َّ
صف
في
بإعدادها.
قيامهم
ة
كيفي
موضحين
عنها
ث
والتحد
مواضيع
ِّ
َّ
ُّ
أفرادا من
الطلب متعاونين ضمن مجموعات أو
اّ
اإلنكليزية يعمل
اللّ غة
ً
َّ
أجل تطوير قدراتهم على التفكير النقدي في ظروف عمل مختلفة.

أندريا راتز
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Learning is fun and memorable for MYP
! English Students
In Language B English, students develop their critical thinking
skills through student centred learning. These activities give
students ownership of their own learning and inspire them to
become life long learners. In middle school English, students
have practiced research skills, created many different presentations, and gained experience building items and explaining
their process. In English classes, students work collaboratively
and individually to develop critical thinking skills in a variety of
settings.

By Andrea Rantz
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Middle States Association of Colleges
and Schools
We are pleased and proud to announce that Qatar Academy
Al Khor received formal notification that the school is now fully
accredited by the Middle States Association of Colleges and
Schools (MSA).
This is a remarkable achievement for QAK and validates the
level of commitment to excellence that is evident at all levels
in the school. Accreditation is a valuable and prestigious
achievement and provides international recognition for the
school as an institution that meets the highest educational
standards.
For the past two years the entire school community has been
involved in a self-study in preparation for completing the
application for Accreditation through MSA. This is an important process and engaged the school in a comprehensive
examination and evaluation of every aspect of the school. The
evaluation focused on items such as curriculum, instruction,
assessment, facilities, school culture and student services as

للكليات والمدارس
رابطة الواليات الوسطى
ّ
أكاديمية
نزف إليكم بشرى حصول
بمزيد من الفخر واالعتزاز
َّ
ُّ
قطر الخور على االعتماد من قبل رابطة الواليات الوسطى

الرسمي من
) وذلك وفق اإلعالنMSA( للكليات والجامعات
ّ
َّ

.مؤخرا
األكاديمية
المختصة والذي تسلمته
الجهات
ً
َّ
َّ

األكاديمية يعكس مدى التزامها
إن هذا اإلنجاز العظيم الذي حققته
َّ
 يعتبر االعتماد.التفوق على جميع المستويات في المدرسة
بمبدأ
ُّ

الدولي
التميز وتوفير االعتراف
ناحية إحراز
إنجازً ا ذا
ّ
ُّ
َّ أهمية بالغة من
َّ
.لألكاديمية لتطبيقها جميع المعايير التربوية بكفاءة عالية
َّ
أكاديمية قطر الخور بجميع
 انشغلت،خالل العامين السابقين
َّ
أعضائها بالتحضير وتقديم الطلب للحصول على االعتماد من

أن التخطيط والتحضير لمثل هذا المشروع تطلَّ ب
َّ  حيث،)MSA(
.لكل الجوانب المتعلِّ قة بالمدرسة
ِّ إجراء دراسة شاملة وتقييم دقيق
، التعليم، المنهاج:تركَّ ز التقييم على جملة من العناصر مثل

االجتماعية وتلك المتعلِّ قة بتأمين
 النواحي، المنشآت،التقويم
َّ

الطلب في المدرسة من حيث مطابقتها للمعايير التي
ّا
احتياجات
.)MSA( للكليات والمدارس
وضعتها رابطة الواليات الوسطى
َّ

they relate to supporting the highest standards set by MSA.
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KG2 Newsletter Article:
In the Neighborhood
KG2 really enjoyed learning all about our theme, ‘In the
Neighborhood’. We made our own 3D neighborhood out of
boxes we painted and decorated, and then went on a field
trip exploring our own neighborhood in AlKhor. What fun!
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 في الجوار:تالميذ الروضة الثانية
حقا بموضوع درسهم عن يوجد ”في
ً استمتع تالميذ الروضة الثانية

مجسمات تمثِّ ل مايوجد حولنا من علب الكرتون
 قمنا بصنع.“الجوار
َّ
 ذهبنا في جولة، بعد ذلك.ورسمنا عليها وقمنا بتلوينها وتزيينها

!رائعا؟
ً  كم كان ذلك.لنستكشف األمكنة التي تحيط بنا في مدينتنا الخور

www.qak.edu.qa
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تالميذ الروضة األولى :الليل والنهار والمرح
مع الماء
استمتع تالميذ الروضة األولى خالل دراستهم حول موضوع ”الليل

والنهار“ .لقد درسوا عن :الشمس والقمر والنجوم ،كما تعرفوا

معا
النشاطات التي نقوم فيها خالل النهار وأثناء الليل .احتفلنا ً
بيوم ”البيجاما“حيث قمنا بقراءة قصص ماقبل النوم وبحثنا عن

الكلمات الرئيسة في الظالم ووجدناها باستخدام المصباح اليدوي.
أزواجا.
كذلك ،فقد قمنا بالبحث عن أحذيتنا في الظالم ورتبناها
ً

قمة السعادة بالنسبة للصغار الحضور إلى المدرسة
لقد كانت َّ
المحشوة.
ويتأبطون الدمى
وهم يرتدون لباس النوم
َّ
َّ

أيضا بيوم ” المرح مع الماء“ الذي جاء
احتفل تالميذ الحضانة األولى ً

الصف عن موضوع ”المياه الرائعة“.
كنشاط مساند لما يدرسونه في
ِّ
تعلَّ منا في هذا الدرس عن مكان وجود المياه وأهميتها بالنسبة لنا.

أحضر تالميذ الروضة إلى المدرسة مالبس السباحة وقاموا بالعديد
من األلعاب مثل :التزحلق ،التسابق لملء القوارير بالماء ،النزول

KG 1: Night and Day
The KG1 students had fun during their theme “Night and
Day”. They learned about the sun, moon, and stars and about
activities we do during the day time and night time. We
celebrated with a Pajama Day where we read bedtime stories,
found key words in the dark with a flashlight, and sorted our
bedroom slippers. The students had so much fun coming to
school in their pajamas and with their stuffed toys.
KG1 also celebrated Water Fun Day during our “Wonderful
Water” theme. We learned about where water is found and
how important it is. We came to school in our swimsuits and
played with a slip n’ slide, water relay races, a water pool,
washing baby dolls, and blowing bubbles.

إلى بركة السباحة الصغيرة ،تنظيف الدمى ،ونفخ الفقاعات.
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Aspire School Football Festival 2013
The goal of this event is to discover new talents and to
promote sports, physical activity and exercise throughout
Qatar. Our students competed against 26 international and
public schools. They proudly represented our school finishing
in the 2nd place in the group and 6th place overall. This would
not have been possible without teamwork and all of the boys
deserve credit for their achievement. Well done!
The following students participated at The School Football
Festival organized by the Aspire Academy:
Ibrahim Nasser Al Muhannadi
Kerouls Wael Beshir Halim
Shamuddin Ammar Alfayad
Mohammed Rashid Al Kubaisi
Saad Hilal Bu Qarara
Abdulla Jabor Al Mohannadi
Saleh Khamis Al Mohannadi
Ahmed Jassim Al Marzooki
Ahmad Al Sayes

احتفال أسباير لكرة القدم
٢٠١٣ في المدارس عام
كان الهدف من إقامة هذا النشاط اكتشاف المواهب وتشجيع

 والنشاطات البدنية وإجراء التمرينات في جميع أنحاء دولة،الرياضة

دولية
 مدرسة٢٦ طلب مدرستنا مع زمالء لهم في
ّ تنافس ا.قطر
َّ
جيد رفع اسم مدرستنا إذ جاء ترتيبهم
ّ  لقد قاموا بأداء.وحكومية
َّ
.في المركز الثاني في المجموعة والمركز السادس بشكل عام

الطلب الذين اشتركوا احتفال كرة
ّا
في مايلي أسماء
:أكاديمية أسباير
القدم للمدارس الذي نظمته
َّ
إبراهيم ناصر المهندي

كيرولوس وائل بشير حليم

عمار الفياض
ّ شام الدين

محمد راشد القبيسي
سعد هالل بو قرارة

عبد الله جبر المهندي

صالح خميس المهندي

أحمد جاسم المرزوقي
أحمد السايس

البدنية
دائرة التربية
َّ

Physical Education Department
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KG1 Most Beautiful Poster
KG1 (A) and (B) were fascinated by the story “The Most
Beautiful Poster” and they liked the main character “Amal”
who made a beautiful poster that her mother displayed in the
Guest room at their home. KG1 students liked the idea and
decided to make their own posters. Each one of them created
a nice piece of art that he/she considered the most beautiful.
The children were so excited and happy as they were working

اتالميذ الروضة األولى واللوحة األجمل
وأحبوا
»بقصة «أجمل لوحة
)صف الروضة األولى (أ) َو (ب
طلب
ُُّأعجب ا
ّ
ّ
ّ
أمها في غرفة
ّ بطلتها «أمل» التي صنعت لوحة جميلة علّ قتها لها

كل واحد منهم بصنع
ّ الطلب بدورهم أن يقوم
ّا
فأحب
.االستقبال
ّ
ميزت الحماسة هذا النشاط حيث
.األجمل
اعتبرها
التي
ة
الخاص
لوحته
ّ
ّ

تم تعليق «أجمل لوحة» في
ّا
كان
ّ  وقد.يؤدون عملهم بسعادة
ّ الطلب
.فخرا واعتزازً ا بأعمالهم
الطلب
ّا
 ما زاد،الخارجية
الصف
لوحة عرض
ً
ّ
ّ

on their posters. The most beautiful poster was displayed on
the Bulletin Board outside their classroom. KG1 students were
very proud of their production.

www.qak.edu.qa
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Football Clinic at Al Khor Sports Club
As a way to promote sports in the local area, as well as expand resources for the school, the Grade 4 and 5 students
were invited to attend a Football Clinic at the Al Khor Club.
Professional coaches and football trainers led the Clinic. All
of our students returned to school with great enthusiasm
about the experience and they learned valuable skills. This
activity was the beginning of possible future collaboration
between QAK and the Club.
Tournaments
It was a very busy term for the QAK PE department; we
participated in nine tournaments. The most exciting
tournament was the involvement of the grade 6-8 Boys
Basketball team in the QUESS League. This was the first
time that QAK has competed in league games. Our grade
4 and 5 students also competed in the Track and Field meet
organized by QPPSSA. Our results were better than our
expectations and this was due in large part to the hard work
of the coaches and the commitment of the students to win.
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البدنية
التربية
َّ

الخاصة بكرة القدم في نادي الخور الرياضي
العيادة
َّ
 وأيضاً إيجاد إمكانيات، ًمحليا
من أجل التشجيع على ممارسة الرياضة
ّ

طلب الصفين الرابع
ّ ُدعي ا،جديدة لتوسيع نشاطات المدرسة

الخاصة بكرة القدم في نادي الخور
الطبية
والخامس لزيارة العيادة
َّ
َّ
 يقوم باإلشراف على العيادة أشخاص ذوي اختصاص.الرياضي

طلبنا إلى المدرسة وهم يشعرون بالحماس
ّ عاد ا.ومدربي كرة قدم
ِّ
 لقد جاءت تلك.واالستمتاع بما اختبروه وتعلّ موه خالل تلك الزيارة

.الزيارة فاتحة لمزيد من التعاون بين نادي الخور والمدرسة

المسابقات

حافال بالنشاطات بالنسبة لدائرة التربية
لقد كان هذا الفصل
ً

 كان من أمتع.طلبنا في تسع مسابقات
ّالبدنية حيث اشترك ا
َّ
٨-٦ الطلب في الصفوف
ّا
المسابقات تلك التي اشترك فيها

 لقد كانت تلك.QUESS ضمن فريق كرة السلَّ ة في مباريات اتحاد

طلب مدرستنا في مباريات
ّالمرة األولى التي يتنافس فيها ا
هي
َّ
الصفين الرابع والخامس
ّ
طلب
ّ فقد قام ا، كذلك األمر.االتحاد

 جاءت نتائجنا.QPPSSA بالتنافس في ألعاب القوى التى نظمتها

توقعاتنا وكان ذلك بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها
ّ أفضل من

.الطلب على تحقيق الفوز
ّا
المدربون باإلضافة إلى حرص
ِّ
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البدنية
التربية
َّ
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