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Our Grade 6 students attended the Jordan Archeology 
Festival 2018, held in King Hussein Park. They were 
introduced to some national archeology such as mosaics and 
how clay art pieces are made.

  شارك طالب المدرسة من الصف السادس في مهرجان آثار األردن
 للعام 2018 في مدينة الحسين، حيث تعرف الطالب على بعض

 آثار األردن مثل الفسيفساء و كيفية عمل الصلصال
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FRIENDS OF ARCHEOLOGY
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Our Grade 6 students enjoyed a day at Pet-Zone, where they 
were taught how to train and tame dogs. They also saw a dog 
show. 

 قام طالب الصف السادس بزيارة إلى                   حيث تلقوا
بعرض واستمتعوا  كما  الكالب،  تدريب  كيفية  عن   محاضرات 

ممتع للكالب

PET-ZONE

(Pet-Zone)
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The Know Your Country programme gave our Grade 6 
students the chance to Visit Al-Karak. They were introduced to 
some of the most important archaeological sites in the city, 
such as the Al-Karak Castle. The students also enjoyed a 
traditional Jordanian dish, Mansaf.

 برنامج "اعرف وطنك " أتاح الفرصة لطلبة الصف السادس بزيارة
فيها األثرية  المعالم  أهم  على  للتعرف  "الكرك"،   مدينة 
الطبق بتناول  الطالب  واستمتع  كما  الكرك.  قلعة   وأهمها 
بالمناظر االستمتاع  إلى  إضافًة  "المنسف"،  األردني   التقليدي 

الخّالبة

KNOW YOUR COUNTRY
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In celebration of Grade 6 students’ �rst year in MYP, we held a 
“Welcome to the AHA Programme” event. Our Grade 10 
students were responsible for entertaining the newcomers 
with engaging games and contests. Everyone shared a meal 
together as well.  

السادس الصف  لطالب  الجديدة  الدراسية  بالسنة   احتفاًال 
 إلنضمامهم  إلى المرحلة المتوسطة، قامت جائزة أمين الحسن
 بتنظيم يوم ترفيهي للطالب، حيث شاركهم االحتفال طالب من
ترفيهية، أنشطة  بعدة  بالقيام   واستمتعوا  العاشر.   الصف 

باإلضافة إلى تناولهم وجبة  طعام معا

WELCOME TO THE AHA
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For a section of her personal project, our Grade 10 student 
Salma Bkeirat shared a healthy plan with grade 6 students. 
She taught them how to begin a healthy lifestyle, by choosing 
healthy food and exercise.

نشاط بعقد  العاشر  الصف  من  بكيرات  سلمى  الطالبة   قامت 
رفع الشخصي، بهدف  السادس ضمن مشروعها  الصف   لطالب 
 توعية الطالب من الناحية الصحية. تحدثت فيه عن أهمية تناول
 األكل الصحي و أعدت وجبة صحية للطالب واستمتعوا بتناولها
 معًا. كما و تحدثت عن أهمية ممارسة التمارين الرياضية بشكل

يومي و شاركت الطالب في ممارسة بعض األلعاب الرياضية

HEALTH AND NUTRITION AWARENESS WITH SALMA BKEIRAT
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For a section of her personal project, Jasmin Gharaibeh 
shared a Spanish language class with Grade 7 students. She 
also introduced them to Spanish traditions by preparing a 
Spanish meal for them to enjoy together.

نشاط بعقد  الثامن  الصف  من  غرايبة  ياسمين  الطالبة   قامت 
 لطالب الصف السابع ضمن مشروعها الشخصي. بهدف تعليم
تعريفهم إلى  باإلضافة  اإلسبانية،  اللغة  أساسيات    الطالب 
وجبة أعدت  كما  اإلسباني.  للشعب  والتقاليد  العادات   ببعض 
استمتعوا و  إسبانيا  في  الرئيسة  األطباق  بعض  من   طعام 

بتناولها معا

SPANISH CLASS WITH JASMINE GHARAIBEH
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The AHA had the pleasure to host Mr. Suheil Bqaeen, along 
with students who have visual disabilities. Our students had 
the opportunity to socialize with the guests through painting, 
while learning the skill for the visually impaired of painting 
with scented colors. 

 كان من دواعي السرور استضافة السيد سهيل بقاعين، مع 
 بعض  من الطالب الذين يعانون من ضعف بصري. حيث استمتع
استخدام خالل  من  بالرسم  بمشاركتهم  السابع  الصف   طالب 

ألوان ذات رائحة لمساعدتهم في إنجاز الرسومات الفنية

SCENT OF COLOR
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INNOVATION

Our creative Grade 8 student, Jude Ashour, promoted the 
idea of recycling by transforming newspapers into inventive 
crafts through simple methods.

 قامت الطالبة جود عاشور من الصف الثامن بعقد  نشاط لطالب
الشخصي. مشروعها  ضمن  وذلك  والسابع  السادس    الصف 
التدوير، حيث استخدمت ورق  والذي يهدف إلى أهمية إعادة 

الصحف بطرق فنية مبدعة سهلة و بسيطة

NEWSPAPER CRAFTS
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For a section of her personal project, Sondos Al Husseini, a 
Grade 10 student, shared German language classes with 
Grade 6 students, showing them the basics in the language 
and German traditions.

بنشاط  العاشر  الصف  الحسيني من  الطالبة سندس   قامت 
 لطالب الصف السادس ضمن مشروعها الشخصي. بهدف تعليم
باإلضافة إلى تعريفهم على األلمانية  اللغة   الطالب أساسيات 

بعض العادات و التقاليد للشعب األلماني

GERMAN CLASS WITH SONDOS AL HUSSEINI
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Our Grade 6 students attended cooking classes, as an 
introduction to the pleasure of working in the kitchen. They 
were able to learn skills such as following directions, 
measuring ingredients, art, as well as learning how to be 
responsible with sharp cooking tools. Each student prepared 
two meals: one to enjoy for themselves and the other to give 
to the less fortunate.

 شارك طالب الصف السادس نشاط حصص الطهي في المدرسة،
واستطاعوا الطهي،  فن  مهارات  على  بالتعرف  قاموا   حيث 
الالزمة، والمقادير  التعليمات،  إتباع  مثل  المهارات  بعض   تعلم 
منها، الحادة  خاصة  الطهي  أدوات  اآلمن مع  التعامل   وكيفية 
 باإلضافة إلعداد كل طالب وجبتين, واحدة للطالب ذاته وأخرى
التكافل أهمية  حول  الطلبة  توعية  بهدف  حظًا،  أقل   لطفل 

االجتماعي

COOKING CLASS
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Under the supervision of Mr. Raed Dahleh, our talented 
students showed their creativity by hand-making imaginative 
�gures with clay.

الموهوبون طالبنا  أظهر  الدحلة،  رائد  األستاذ  إشراف   تحت 
إبداعاتهم من خالل عمل أشكال فنية متميزة من الصلصال

CERAMICS CLASS
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Since 2012, World Arabic Language day has been renowned 
every year on the 18th of December. The day celebrates one 
of the most widely spoken languages in the world. In 
celebration, co�ee and dates were shared with the sta�. 

 خالل االحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يصادف في
 الثامن عشر من تشرين األول منذ عام 2012. احتفاًال بإحدى أهم
من والتعليمي  اإلداري  الكادر  استقبال  تم  العالم  في   اللغات 
القهوة قدموا  و  العربي  الزي  ارتدوا  الذين  الطالب  بعض   قبل 

العربية و التمر لهم بهذه المناسبة

ARABIC LANGUAGE DAY



Amin Hasan Award
ACTION

ACTION



Amin Hasan Award
ACTION

The AHA organized a self-defense class in collaboration with 
Mr. Haider Rasheed for Grade 8 students. The participants 
learned self-defense, team work and stress management.

 قام قسم جائزة أمين الحسن بنشاط بعنوان الدفاع عن النفس
 بإشراف المدرب حيدر رشيد لطالب الصف الثامن مما ساعدهم
بروح العمل  النفس،  عن  الدفاع   ) المهارات  بعض  إتقان   على 

(الفريق، باإلضافة إلى التحكم بالضغط العصبي

SELF-DEFENSE
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Part of the AHA curriculum highlights school expeditions as 
striking opportunities for students to develop new skills, 
encourage �tness and teamwork. 

This year Grade 7 and 8 students experienced military 
activities in KASOTC. They also gave back to the community 
by renovating and painting the walls of a public school in 
Ajloon.

 كجزء من جائزة أمين الحسن و ضمن إحدى المتطلبات األساسية
الجائزة، شارك طالب الصف السابع والثامن بالمخيم الذي  في 
الخاصة" مما الثاني للعمليات  الملك عبداهللا   أقيم في "مركز 
وزيادة العسكرية،  (المهارات  مثل  المهارات  بعض  لهم   أضاف 
الطالب قام  كما  الفريق).  روح  ضمن  والعمل  البدنية،   اللياقة 
مدينة في  الحكومية  المدارس  جدران  إحدى  طالء  و   يترميم 

عجلون

EXPEDITIONS
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GRADE 7 EXPEDITION
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We are thankful to all those who participated in our charity 
bake sale fundraiser. Students and sta� enjoyed a Knafeh Day 
in our school, while the funds raised were donated to King 
Hussein Cancer Foundation.

كنا سعداء جدا و شاكرين لكل من شارك بجمع  التبرعات 
و ذلك من خالل  للسرطان  الحسين  لمركز  ريعها  يذهب  التي   و 
حيث الموظفين  و  الطالب  لجميع  الكنافة  لبيع  يوم   تخصيص 

استمتع الجميع بالمشاركه في هذه الحملة الخيرية

BREAST CANCER CAMPAIGN - KNAFEH



Amin Hasan Award
ENGAGEMENT

October is National Breast Cancer Awareness month. In 
support, the AHA Department designed T-shirts with creative 
mottos for a breast cancer awareness campaign. The entire 
school participated by purchasing the T-shirts and wearing 
them throughout the month of October. All the funds raised 
were donated to the King Hussein Cancer Foundation.

 شارك قسم جائزة أمين الحسن بحملة التوعية لسرطان الثدي،
زيادة بهدف  سنة،  كل  من  األول  كانون  شهر  يصادف   الذي 
 التوعية و جمع التبرعات التي يذهب ريعها لصالح مركز الحسين
للطالب بيع             خالل  من  المشاركة  وجاءت   للسرطان. 
الثدي بسرطان  خاصة  رسومات  عليها  مطبوع   والموظفين 

مختلفة األشكال لدعم الحملة

BREAST CANCER CAMPAIGN – T-SHIRTS

(T-Shirts)
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In cooperation with our Grade 12 student Zeina Haddadin, 
sugar free dates maamoul were sold in order to raise funds to 
help renovate the cancer section in Al Basheer Hospital.

العاشر، تم الثاني  زينة حدادين من الصف  الطالبة   بالتعاون مع 
وذويهم، المدرسة  طالب  إلى  المحلى  غير  التمر  معمول   بيع 
في السرطان  قسم  تأهيل  إلعادة  التبرعات  جمع   بهدف 

مستشفى البشير

CANCER AWARENESS CAMPAIGN 
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On International Diabetes Day notable on November 14, our 
Grade 8 student Taleen Kanaan, created a wonderful 
initiative: "من ألم إلى قلم "
She encouraged individuals to raise awareness and donate to 
diabetes patients who are in need. The AHA department sold 
“diabetes pens” in school to mark this special day. 

 بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري والذي يصادف الرابع
الصف من  كنعان  تالين  الطالبة  قامت  الثاني،  تشرين  من   عشر 
بهدف  ،" قلم  إلى  ألم  "من  مبادرة  في  بالمشاركة   الثامن، 
 توعية المجتمع بمرض السكري. حيث تم بيع أقالم االنسولين
السكري  كقلم حبر مقابل دينار واحد بهدف مساعدة مرضى 

المحتاجين

WORLD DIABETES DAY



In order to give back to our environment, Grade 7 students 
learned the bene�t of growing their own vegetables through 
gardening.  

 كجزء من االهتمام بالبيئة، قام طالب الصف السابع بزراعة أحد
على تعرفوا  حيث  المدرسة،  حديقة  في  الشتوية   المحاصيل 
بعض زراعة  وطرق  استخدامها،  وكيفية  الزراعية   األدوات 

المحاصيل

PLANTING CROPS
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Amin Hasan Award
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In cooperation with “Basmitak Hataalim”, the AHA hosted 
children from Gaza Refugee Camp on the school grounds on 
Saturdays, with the help of Grade 10 students.
The children were given English lessons and entertained with 
other activities in design, science, sports and art. Our students 
also shared a healthy meal with the guests.

الحسن أمين  جائزة  قامت   ،" هتعلم  "بصمتك  مع   بالتعاون 
السبت أيام  خالل  المدرسة  في  غزة  مخيم  أطفال   بإستضافة 
 وذلك بمشاركة طالب من الصف العاشر . باإلضافة إلى تقسييم
تضمنت مختلفة  أنشطة  ضمن  مجموعات  إلى   األطفال 
بمساعدة وذلك  والفن)،  العلوم،  مختبر  الرياضة،   (التصميم، 
 متطوعين من بصمتك هتعلم. و في النهاية استمتع الجميع

بتناول وجبة طعام صحية معا

GAZA REFUGEE CAMP
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In order to engage with the community, our Grade 10 
students volunteered with Tkiyet Um Ali. They participated in 
many activities such as visiting the elderly, penciling food 
parcels and distributing them to the less fortunate. 

 كجزء من التكافل االجتماعي شارك طالب من الصف التاسع
 و العاشر في العمل التطوعي مع " تكية أم علي" وذلك من
 خالل القيام ببعض األنشطة مثل زيارة المسنين و تعبئة الطرود

و توزيعها على المحتاجين

TKIYET UM ALI
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As part of engaging with the community, the AHA was 
delighted to spread winter warmth by distributing winter 
blankets to people in need, to help keep them warm during 
the cold winter season.

الحسن أمين  جائزة  قسم  نظم  االجتماعي،  التكافل  من   كجزء 
 حملة لنشر الدفء من خالل توزيع الحرامات على األشخاص األقل

حظا

BLANKET DISTRIBUTION
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