
 

 
 ص11ص-10 .. 09-7-29 األربعاء

حول األندية الصيفية مع األستاذ عقيل السيد رئيس مجموعة الصحافة واألندية المدرسية المحادثة االلكترونية 

   ) سنة.12 – 7المخصصة للمرحلة اإلبتدائية من الفئة العمرية من ( 

 

  محاور الحوار:

التعريف باألندية الصيفية المدرسية وأنشطتها وبرامجها   •

آراء المشاركين في األندية الصيفية   •

اقتراحات لتطوير األندية الصيفية   •

خدمة التسجيل اإللكتروني في األندية الصيفية المدرسية  •

 آراء واقتراحات حول الخدمة  •

 

الجمهور وبشكل خاص أولياء األمور والطالب والمعلمين في األندية الصيفية..  :الفئة المستهدفة

 في رزنامة – في مساحة اإلعالنات في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة التربية والتعليم طريقة االعالن للمحادثة:
 عبر البريد اإللكتروني للمشتركين في الموقع وبعض موظفي – لفعاليات الوزارة  RSS خدمة –األحداث في الموقع 

الوزارة.. 

 13عدد المشاركين في الحوار: 

 55حوالي عدد المشاركات (ذات األهمية): 

 52 إلى 27 مابين  :أعمار المشاركين

التعرف على بيانات المشاركين الشخصية وأعمارهم مما ايجابيات وسيلة الحوار المستخدمة (غرفة المحادثة): 
 التفاعل المباشر بين جميع المشاركين مابين استفسار ورد – سهولة االستخدام –يضفي مصداقية على الحوار 

وتعقيب .. 

 بطئ اإلتصال باالنترنت –انقطاع االتصال حين وجود خلل فني كإنقطاع الكهرباء سلبيات وسيلة الحوار المستخدمة: 
 صعوبة االجابة على عدد كبير من االستفسارات دفعة واحدة .. –

 

 نص الحوار:

User سلمان عبداهللا صالح joined the room :system 

 سلمان عبداهللا صالح: السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

User سعاد مصطفى محمد joined the room :system 



 سلمان عبداهللا صالح: أهال أختي سعاد

 سلمان عبداهللا صالح: إننا بإنتظار اإلستاذ عقيل

User نجاه علي احمد joined the room :system 

User سلمان عبداهللا صالح joined the room :system 

User عقيل احمد صالح joined the room :system 

User سعاد مصطفى محمد joined the room :system 

 سلمان عبداهللا صالح: السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 سلمان عبداهللا صالح: كيف حالك أخي عقيل, أرجو أن تكون في تمام الصحة و العافية

 سلمان عبداهللا صالح: أخي عقيل هل أنت معنا؟

  عقيل احمد صالح: مرحبًا أخي سلمان نرحب بك في مشروع األندية الصيفية المدرسية ونستقبل استفساراتك

 عقيل احمد صالح: نعم انا معكم حتى الحادية عشرة صباحًا

 سلمان عبداهللا صالح: شكرا أخي عقيل, إنشاء اهللا نتتظر اإلخوة و األخوات يدخوا الى الغرفة و نبدأ بعد ذلك الفعالية

 عقيل احمد صالح: أنا جاهز الستقبال أي استفسار

 سلمان عبداهللا صالح: شكرا أخي عقيل و اهللا يعطيك العافية

User جاسم عبداهللا عبدالكريم joined the room :system 

User جاسم عبداهللا عبدالكريم joined the room :system 

 سلمان عبداهللا صالح: أهال بك اخي جاسم و حياك معانا

  جاسم عبداهللا عبدالكريم: السالم عليكم

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: هال اهللا يحيك

 سلمان عبداهللا صالح: و عليكم السالم اخي جاسم

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: السالم عليكم

  عقيل احمد صالح: جاسم عبدالل هل لديك استفسار عن األندية الصيفية

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: نعم أخي الفاضل ، في البداية ما هي األندية الصيفية

سلمان عبداهللا صالح: الساعة اآلن العاشرة صباحا, و نبدأ اآلن فعالية الحوار مع اإلستاذ عقيل السيد رئيس مجموعة 
 الصحافة و األندية

  سلمان عبداهللا صالح: أرحب بالجميع

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: اهال

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: بودي أن أعرف ما هي األندية الصيفية

عقيل احمد صالح: األندية الصيفية هي مشروع صيفي خاص بطلبة المرحلة االبتدائية لالستفادة من وقت الفراغ من 
  خالل انشطة وبرامج متنوعة

User نوره علي سيف joined the room :system 

  جاسم عبداهللا عبدالكريم: شيء جميل لكن ما هي هذه األنشطة المتنوعة



 عقيل احمد صالح: صباح الخير اختي نورة

سلمان عبداهللا صالح: نبدأ بالمحور األول وهو التعريف باألنشطة الصيفية و أنشطتها و برامجها, و نرجو أن يكون الحوار 
 حول هذه النقطة

 نوره علي سيف: صباح الخير للجميع

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: صباح النور اهال نورة

 سلمان عبداهللا صالح: صباح الخير اختي نورة و عياكي معانا

 *سلمان عبداهللا صالح: حياكي معانا

 نوره علي سيف: لماذا ال توجد اعالنات عن األندية الصيفية انا لم اسمع عن االندية من قبل

User رائد محمد ابراهيم محمد joined the room :system 

عقيل احمد صالح: األنشطة هي يا أخ جاسم منهجية وفنية وابداعية متنوعة - حاسوب - تكواندو -لغة انجليزية - 
تجويد القران - الفن بجميع أنواعه - فن النجميل والمكياج ونقش الحنة وغيرها من انشطة وريارات إلى المعالم 

  التاريخية

 سلمان عبداهللا صالح: و كذلك ماهي نوع األنشطة و الفعاليات أخي عقيل؟

 سلمان عبداهللا صالح: شكرا اخي عقيل

  عقيل احمد صالح: أختي نورة سبق وتم االعالن عن طريق الصحف التلفاز واالذاعة

 عقيل احمد صالح: أهًال أخي رائد

User منال احمد عبداهللا joined the room :system 

User امنه احمد عبداهللا joined the room :system 

 سلمان عبداهللا صالح: أخي عقيل, متى عادة تبدأ األندية الصيفية برامجها ومتى تنتهي؟

 نوره علي سيف: هل اإلعالنات كانت كافية ؟ وكم اعداد الطلبة المسجلون لديكم في األنشطة الصيفية؟

 عقيل احمد صالح: مرحبًا أختي منال

 سلمان عبداهللا صالح: السالم عليكم أختي آمنة و هياك معانا

  سلمان عبداهللا صالح: هال أختي منال

 منال احمد عبداهللا: هال واهللا

 منال احمد عبداهللا: ما هو برنامجكم الصيفي؟

عقيل احمد صالح: أختي نورة قد التكون االعالنانت في مستوى الطموحات ولكن عدد الذين سجلوا للمشاركة عبر 
 طالب وطالب وععد آخر تم تسجليهم في 1900الموقع الاللكتروني للمشروع كان في مستوى الطموحات وقارب 

 المراكز

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: ممكن أعرف عدد األندية الصيفية الموجودة في البحرين

  عقيل احمد صالح: أختي منال سبق وان ذكرت لألخ جاسم أن البرنامج تعليمي وترفيهي في نفس الوقت

 نوره علي سيف: هل التسجيل ما زال مستمر؟ وكيف ؟

  عقيل احمد صالح: هال نورة طبعًا التسجيل مستمر

سلمان عبداهللا صالح: أخي جاسم, لقد ذكر اإلستاذ عقيل منذ قليل اآلتي األندية الصيفية هي مشروع صيفي 
 :خاص بطلبة المرحلة االبتدائية لالستفادة من وقت الفراغ من خالل انشطة وبرامج متنوعة



 جاسم عبداهللا عبدالكريم: نعم أخي سلمان ، أنا اسأل عن عددها

سلمان عبداهللا صالح: و كذلك وضح اإلستاذ عقل نوع األنشطة و الفعاليات: األنشطة هي يا أخ جاسم منهجية 
وفنية وابداعية متنوعة - حاسوب - تكواندو -لغة انجليزية - تجويد القران - الفن بجميع أنواعه - فن النجميل والمكياج 

 ونقش الحنة و

 نوره علي سيف: كيف يتم التسجيل وأين؟

 امنه احمد عبداهللا: هل البرامج صباحية أو مسائية؟؟

   نادي في محافظات المملكة14عقيل احمد صالح: عدد اندية 

  جاسم عبداهللا عبدالكريم: سؤالي عن عدد األندية صيفية التي تستقبل الطلبة

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: اهاااا شكرا

 سلمان عبداهللا صالح: مرحبا بك اخي رائد و حياك معانا

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: شيء جيد أن األندية الصيفية تتوزع على محافظات المملكة

 عقيل احمد صالح: األخت آمنه مرحبًا والبرنامج في الفترة الصباحية

 رائد محمد ابراهيم: هل عدد األندية بالمحافظات متساوي او على حسب حجم المحافظة

جاسم عبداهللا عبدالكريم: ماذا عن المشرفين على هذه األندية ، هل هم من موظفي وزارة التربية والتعليم أم تم 
 استقطاب كوادر من خارج الوزارة

User ايمان علي محمد joined the room :system 

User نوره علي سيف left the room :system 

 سلمان عبداهللا صالح: اهال بك اختي إيمان و مرحبا بك ويانا

 ايمان علي محمد: ما الذي يميز أندية وزارة التربية هذا العام

جاسم عبداهللا عبدالكريم: ماذا عن المشرفين على هذه األندية ، هل هم من موظفي وزارة التربية والتعليم أم تم 
 استقطاب كوادر من خارج الوزارة

 سلمان عبداهللا صالح: هل يوجد معنا ممن شارك في األندية الصيفية لوزارة التربية و التعليم؟

 ايمان علي محمد: هل هناك تقييم لألنشطة الصيفية السنوية

سلمان عبداهللا صالح: نعم هذا سؤال جميل أختي إيمان, هل هناك تقييم لألنشطة الصيفية, وهل يتم تطويرها كل 
 عام؟ أخي عقيل

User شاهر زياد شاهر joined the room :system 

 سلمان عبداهللا صالح: أهال بك أخي شاهر, و حياك معانا

  سلمان عبداهللا صالح: اخي شاهر, نحن مازنا في المحور األول من الحوار, و االن نتعرف على األنشطة الصيفية

 رائد محمد ابراهيم: في حالة وجود حاالت من ذوي االحتياجات الخاصة ماهي استعدادات األندية الستقبالهم

  شاهر زياد شاهر: اهال اخي سلمان , و هذا شيء جميل لسهوله التواصل مع المسؤلين

رائد محمد ابراهيم: هل هناك تعاون معكم ومع مركز الموهوبين في حال اكتشاف طلبة في األندية الصيفية ذات 
  مواهب

 سلمان عبداهللا صالح: نعم هذه نقطة مهمة, أتمنى أن يخبرنا عنا اإلستاذ عقيل, حاالت اذوى اإلحتياجات الخاصة



ايمان علي محمد: ماذا عن أمكانية وجود زيارات ذات عالقة باألنشطة داخل األندية للطالب  للشركات المؤسسات 
الوزارات المحال التجارية لكي يحصل الطالب على تغيير وجني معلومات شيقة عما يمارسونه بدل أن يكونوا قابعين 

 مدة طويلة في

 سلمان عبداهللا صالح: أذكر الجميع أن اإلستاذ عقيل هو رئيس مجموعة الصحافة و األندية المدرسية

 ايمان علي محمد: والنعم فيه

جاسم عبداهللا عبدالكريم: ماذا عن المشرفين على هذه األندية ، هل هم من موظفي وزارة التربية والتعليم أم تم 
 استقطاب كوادر من خارج الوزارة

 سلمان عبداهللا صالح: إستاذ عقيل, أما زلت معنا؟

 عقيل احمد صالح: اعتذر عن الخلل الفني وأنا معكم إلستقبال استفساراتكم

سلمان عبداهللا صالح: أعتقد اإلستاذ عقيل ربما مشغول بمكالمة هاتفية مهمة تخص العمل, و أنشاء اهللا سيرد 
 على جميع إستفساراتنا

جاسم عبداهللا عبدالكريم: ماذا عن المشرفين على هذه األندية ، هل هم من موظفي وزارة التربية والتعليم أم تم 
 استقطاب كوادر من خارج الوزارة

  عقيل احمد صالح: المشرفون على المراكز البعض من الوزارة والبعض اآلخر من خارج الوزارة

 سلمان عبداهللا صالح: أخي عقيل, اإلخت إيمان كانت تسأل عن ذوى اإلحتيياجات الخاصة

 سلمان عبداهللا صالح: هل تستقبل األندية حاالت ذوي اإلحتياجات الخاصة؟

 رائد محمد ابراهيم: هل هناك شروط معينة لقبول الطلبة؟ وهل ستستمر خالل شهر رمضان؟

User ياسين قاسم محمد العبدالحليم joined the room :system 

 سلمان عبداهللا صالح: أهال بك أخي ياسين و حياك معانا

عقيل احمد صالح: األخ رائد هناك تعاون مع مركز الموهوبين من خال زيارات يقوم بها أصحاب االختصاص من مركز 
  الموهوبين إلختيار الطلبة وضمهم للمركز

  عقيل احمد صالح: مرحبا ياسين

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: ماذا عن الخدمات األخرى باألندية مثل المرافق الصحية واألكل

  عقيل احمد صالح: ليست هناك شروط معينة سوى أن يكون المشارك ضمن الفئة العمرية

سلمان عبداهللا صالح: أخي عقيل, و كذلك اإلخت إيمان تتسائل عن األتي: ماذا عن أمكانية وجود زيارات ذات عالقة 
باألنشطة داخل األندية للطالب للشركات المؤسسات الوزارات المحال التجارية لكي يحصل الطالب على تغيير وجني 

 معلومات شيقة ع

 ايمان علي محمد: ال لم أكن أسأل أخي سلمان عن االحتياجات الخاصة

 salam 2 all :ياسين قاسم محمد العبدالحليم

User ايمان علي محمد left the room :system 

 3lekm alsalamجاسم عبداهللا عبدالكريم: 

 سلمان عبداهللا صالح: عفوا أختي إيمان, أضن األخ رائد كان يسأل عن ذوي اإلحتياجات الخاصة

 ياسين قاسم محمد العبدالحليم: اهال عقيل

  عقيل احمد صالح: أختي ايمان أعتذر عن التأخير هناك زيارات كثيرة وذات اختصاص باألنشة



 ياسين قاسم محمد العبدالحليم: صراحة الموضوع جدا جميل

 سلمان عبداهللا صالح: األخ ياسين, معنا اآلن اإلستاذ عقيل السيد رئيس مجموعة الصحافة و األندية المدرسية

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: ماذا عن الخدمات األخرى باألندية مثل المرافق الصحية واألكل

 شاهر زياد شاهر: اهال بك استاذ ياسين

  عقيل احمد صالح: ياسين لم تستفسر عن معين هل لديك سؤال عن موضوع معين

ياسين قاسم محمد العبدالحليم: استاذ عقيل جهدكم مشكور واهتمامكم بالطلبة في الفترة الصيفية ينم عن 
 متابعة دائمة للطالب

رائد محمد ابراهيم: األستاذ عقيل المعروف أن األندية الصيفية تعقد بالمدارس فكيف يتم إخراج الطلبة عن الجو 
 الدراسي الذي يالزمونه طوال العام  الدراسي

 ياسين قاسم محمد العبدالحليم: اهال بك استاذ شاهر

عقيل احمد صالح: األخ رائد جميع األنشطة التي تقدم في األندية هي ترفيهية تعليمية بعيد عن المنهجية المعروفة 
  في المدارس

سلمان عبداهللا صالح: أشكرك أخي اإلستاذ عقيل على رده على معضم اإلستفسارات, و أرجو ان ننتقل الى المحور 
 اآلخر في فعالية اليوم, و هو أرائكم و مقترحاتكم لتطوير األنشطة الصيفية و فعالياتها

 سلمان عبداهللا صالح: فماذا يتمنى و يرجوه الجميع لتطوير  األندية الصيفية؟

  جاسم عبداهللا عبدالكريم: عن أنا شخصيًا زرت عدد من األندية العام الماضي ووجدتها جيدة

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: اقترح إضافة األجهزة اإللكترونية عليها

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: وكذلك اقترح تعزيز تدريس اللغة اإلنجليزية بأسلوب ترفيهي

 سلمان عبداهللا صالح: ممتاز أخي جاسم, و مثل اي نوع من األجهزة األليكترونية؟

  عقيل احمد صالح: أخي جاسم مثل أي األجهزة

User عامر صالح ابراهيم joined the room :system 

 عقيل احمد صالح: أهًال عامر

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: أكيد أجهزة الكمبيوتر ، وتحميل األلعاب الترفيهية والتعليمية عليها

  عامر صالح ابراهيم: اهًال بكم

  جاسم عبداهللا عبدالكريم: هال فيك

  عقيل احمد صالح: اقتراحك جيد يا أخ جاسم

رائد محمد ابراهيم:   وبالتعاون مع جهات أخرى كالمؤسسة العامة للشباب والرياضة مثال وذلك لتوحيد الجهوداقترح 
  أن تعقد األندية الصيفية في السنوات القادمة بعيدا عن المدارس مثل عقدها باألندية أو المراكز الرياضية األخرى

عقيل احمد صالح: شكرًا أخ رائد على اقتراحك وهناك تعاون ولكن انشاء اهللا سوف يكون التعاون أكبر في العام 
  القادم

 عقيل احمد صالح: األخ عامر صالح هل مازلت معنا

 سلمان عبداهللا صالح: أخي جاسم, هل أنت مدرس في إحدى النوادي الصيفية ؟

  جاسم عبداهللا عبدالكريم: ال



 سلمان عبداهللا صالح: أم أب ألبناء مشتاركين في هذه األندية الصيفية؟ اخي جاسم

 عقيل احمد صالح: األخ جاسم أنت ذكرت أنك زرت هذه المراكز فما هو رأيك

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: عملي بمجال اإلعالم لكن رغبت في التعرف على األندية الصيفية

جاسم عبداهللا عبدالكريم: أجوائها كانت جيدة في ظل وجود مجموعات من الطلبة وبالتالي وجدت تركيز في إنتاج 
 األنشطة مثل اللوحات الفنية

 !سلمان عبداهللا صالح: أود اإلنتقال الى المحور الثالث وهو الخدمة األليكترونية الخاصة بتسجيل باألندية الصيفية

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: لفت انتباهي تعليم األطفال على النجارة وهذا شيء جيد يفيدهم بالحياة

  عقيل احمد صالح: أشكرك على مالحظاتك يا أخ جاسم

 سلمان عبداهللا صالح: هل من شخص ما جرب هذه الخدمة األليكترونية؟

 moe.gov.bh سلمان عبداهللا صالح: فهذه الخدمة موجودة على موقع وزارة التربية و التعليم

رائد محمد ابراهيم:  اتمنى أن يوزع اإلعالن على الطلبة قبل بدء العطلة الصيفية وأن يكون اإلعالن  أوضح بحيث يبين 
 نوعية االنشطة  حتى يتشجع أولياءاألمور لتسجيل أبنائهم

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: عن شخصيًا أرى فيها خدمة ممتازة تتماشى مع توجهات الحكومة اإللكترونية

عقيل احمد صالح: األخ رائد بالنسبة لالعالن فتم توزيع على الطلبة مع استالم الشهادة وقبل ذلك تم االعالن في 
 المدارس

 سلمان عبداهللا صالح: أخي اإلستاذ عقيل, مارأيك شخصيا بالخدمة األليكترونية الخاصة بالتسجيل باألندية الصيفية؟

 ,سلمان عبداهللا صالح: لقد وصلني اآلن ان اتيار الكهربي قد أنقطع لدى اإلستاذ عقيل

سلمان عبداهللا صالح: أود أن أشكر الجميع و خصوصا اإلستاذ عقيل على حضوره معنا اليوم و المشاركة في فعالية 
 الحوار و الرد على إستفسارات الجمهور و تعريفنا على األندية الصيفية

 سلمان عبداهللا صالح: و مع السالمة

User سلمان عبداهللا صالح left the room :system 

User عقيل احمد صالح left the room (timeout) :system 

User جاسم عبداهللا عبدالكريم left the room (timeout) :system 

User رائد محمد ابراهيم left the room :system 

User امنه احمد عبداهللا joined the room :system 

User امنه احمد عبداهللا left the room :system 

User سعاد مصطفى محمد left the room :system 

 

 
من الحوار: مقتبسة نقاط مهمة 

 :ايجابيات األندية الصيفية 

 عقيل احمد صالح: أختي نورة سبق وتم االعالن عن طريق الصحف التلفاز واالذاعة .1



عقيل احمد صالح: األنشطة هي يا أخ جاسم منهجية وفنية وابداعية متنوعة - حاسوب - تكواندو -لغة  .2
انجليزية - تجويد القران - الفن بجميع أنواعه - فن النجميل والمكياج ونقش الحنة وغيرها من انشطة 

 وريارات إلى المعالم التاريخية

عقيل احمد صالح: ولكن عدد الذين سجلوا للمشاركة عبر الموقع االلكتروني للمشروع كان في مستوى  .3
 د آخر تم تسجليهم في المراكزد طالب وطالب وع1900الطموحات وقارب 

 

 عقيل احمد صالح: أختي منال سبق وان ذكرت لألخ جاسم أن البرنامج تعليمي وترفيهي في نفس الوقت .4

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: شيء جيد أن األندية الصيفية تتوزع على محافظات المملكة .5

عقيل احمد صالح: األخ رائد هناك تعاون مع مركز الموهوبين من خال زيارات يقوم بها أصحاب االختصاص من  .6
  مركز الموهوبين إلختيار الطلبة وضمهم للمركز

  عقيل احمد صالح: ليست هناك شروط معينة سوى أن يكون المشارك ضمن الفئة العمرية .7

عقيل احمد صالح: األخ رائد جميع األنشطة التي تقدم في األندية هي ترفيهية تعليمية بعيد عن المنهجية  .8
  المعروفة في المدارس

جاسم عبداهللا عبدالكريم: أجوائها كانت جيدة في ظل وجود مجموعات من الطلبة وبالتالي وجدت تركيز في  .9
 إنتاج األنشطة مثل اللوحات الفنية

 جاسم عبداهللا عبدالكريم: لفت انتباهي تعليم األطفال على النجارة وهذا شيء جيد يفيدهم بالحياة .10
 

 خدمة ممتازة (خدمة التسجيل في األندية الصيفية) جاسم عبداهللا عبدالكريم: عن شخصيًا أرى فيها .11
 تتماشى مع توجهات الحكومة اإللكترونية

 

 :سلبيات األندية الصيفية 

 نوره علي سيف: لماذا ال توجد اعالنات عن األندية الصيفية انا لم اسمع عن االندية من قبل .1

 
 عقيل احمد صالح: أختي نورة قد التكون االعالنات في مستوى الطموحات .2

رائد محمد ابراهيم: األستاذ عقيل المعروف أن األندية الصيفية تعقد بالمدارس فكيف يتم إخراج الطلبة عن  .3
 الجو الدراسي الذي يالزمونه طوال العام  الدراسي

 

 :اقتراحات مقدمة من المشاركين في الحوار لتطوير األندية الصيفية

 ايمان علي محمد: هل هناك تقييم لألنشطة الصيفية السنوية .1

رائد محمد ابراهيم: في حالة وجود حاالت من ذوي االحتياجات الخاصة ماهي استعدادات األندية  .2
 الستقبالهم

رائد محمد ابراهيم: هل هناك تعاون معكم ومع مركز الموهوبين في حال اكتشاف طلبة في األندية الصيفية  .3
  ذات مواهب

ايمان علي محمد: ماذا عن أمكانية وجود زيارات ذات عالقة باألنشطة داخل األندية للطالب  للشركات  .4
المؤسسات الوزارات المحال التجارية لكي يحصل الطالب على تغيير وجني معلومات شيقة عما يمارسونه 

 بدل أن يكونوا قابعين مدة طويلة في



أكيد أجهزة الكمبيوتر ، وتحميل األلعاب .. جاسم عبداهللا عبدالكريم: اقترح إضافة األجهزة اإللكترونية عليها .5
 الترفيهية والتعليمية عليها

 
 جاسم عبداهللا عبدالكريم: وكذلك اقترح تعزيز تدريس اللغة اإلنجليزية بأسلوب ترفيهي .6

رائد محمد ابراهيم:   وبالتعاون مع جهات أخرى كالمؤسسة العامة للشباب والرياضة مثال وذلك لتوحيد  .7
الجهوداقترح أن تعقد األندية الصيفية في السنوات القادمة بعيدا عن المدارس مثل عقدها باألندية أو المراكز 

  الرياضية األخرى

رائد محمد ابراهيم:  اتمنى أن يوزع اإلعالن على الطلبة قبل بدء العطلة الصيفية وأن يكون اإلعالن  أوضح  .8
 بحيث يبين نوعية االنشطة  حتى يتشجع أولياءاألمور لتسجيل أبنائهم

 

 

 


