
مدارس
Ω2017

 ƒ
jÉe

 (12
)

 O
ó

©
dG -

º
«∏©

àdGh
 á

«HÎ
dG I

QGRƒ
H Ω

Ó
Y

E’
Gh

 á
e

É©
dG ä

Éb
Ó

©dG I
QGO

EG ø
Y

 Qó
°ü

J



2

مدارسمدارس

جاللة امللك املفدى يشمل برعايته الكرمية مهرجان "البحرين أواًل 2016" 

حتدي القراءة العربي هو اأكرب م�شروع عربي اأطلقه �شاحب ال�شمّو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي، لت�شجيع القراءة لدى الطالب يف العامل العربي 

كتاب  مليون  خم�شني  بقراءة  بامل�شاركة  طالب  مليون  من  اأكرث  التزام  عرب 

خالل كل عام درا�شي. 

ياأخذ التحدي �شكل مناف�شة للقراءة باللغة العربية، ي�شارك فيها الطلبة من 

ال�شف الأول البتدائي وحتى ال�شف الثاين ع�شر من املدار�س امل�شاركة عرب 

العامل العربي، تبداأ من �شهر �شبتمرب كل عام حتى نهاية �شهر مار�س من 

العام التايل، يتدرج خاللها الطالب امل�شاركون عرب خم�س مراحل، تت�شمن 

كل مرحلة قراءة ع�شرة كتب وتلخي�شها يف جوازات التحدي.

نظمت الوزارة معر�س "حتدي القراءة العربي" 

للكتاب مب�شاركة العديد من دور الن�شر املحلية 

ومراكز م�شادر املعرفة بالوزارة؛ وذلك دعمًا 

لطلبة البحرين امل�شاركني يف امل�شروع يف دورته 

واخلا�شة.  احلكومية  املدار�س  من  اجلديدة 

وقد ا�شتقطب املعر�س عدداً  كبريًا من الزوار 

جتاوز 8 اآلف زائر. 

ونتائج  وا�شعة  م�شاركة  حتقيق  لطالبنا  �شبق 

حيث  للم�شروع،  املا�شية  الدورة  يف  م�شرفة 

من  وطالبة  طالب  األف   18 حوايل  �شارك 

خمتلف املراحل التعليمية باملدار�س احلكومية 

واخلا�شة، جنح منهم 2700 طالب يف حتقيق 

هدف التحدي املتمثل يف قراءة وتلخي�س 50 

كتابًا، فيما حققت الطالبة ولء البقايل املركز 

الثالث عربيًا، وجاءت مدر�شة الإميان اخلا�شة 

�شمن اأف�شل ثالث مدار�س عربية.

هذا ويت�شمن املعر�س اأركانًا لذوي الحتياجات 

ُخ�ش�س  الذين  املكفوفني  ول�شيما  اخلا�شة، 

كما  برايل،  بلغة  متنوعًة  كتبًا  يوفر  ركن  لهم 

تقام على هام�س املعر�س فعاليات متنوعة ذات 

�شلة بالقراءة، من اأبرزها ور�شة "الأورغامي" 

التي متزج بني فن طي الورق و�شياغة الق�ش�س 

للطلبة، اإ�شافًة اإىل ور�شة "�شرد احلكاية" التي 

ل�شتيعابها  الطلبة  على  ق�ش�س  اإلقاء  ت�شمل 

تنظيم  جانب  اإىل  باأنف�شهم،  باإلقائها  والقيام 

م�شرح للعرائ�س.

مبشاركة 15 دار نرش 
نجاح معرض )تحدي القراءة العريب( 

للكتاب تجاوز رواده 8 آالف زائر 

مارية وجويرية  ... أختان 
متّيزتا يف التحدي 

 

متيزت الأختان مارية وجويرية خالد من مدر�شة رقية البتدائية للبنات يف 

حتدي القراءة العربي، حيث اأنهت كلتاهما قراءة خم�شني كتابًا. وعربت 

الأختان عن �شعادتهما بامل�شاركة، والتي �شّكلت نقلة معرفية هائلة. وقامت 

كانت  التي  والدتهما  من  بت�شجيع  اأ�شبوعيًا  كتب  خم�شة  بقراءة  الأختان 

الداعم الأ�شا�شي لهما يف هذه الرحلة، حيث كانت تاأتي اإىل مركز م�شادر 

التعلم يف املدر�شة وتقوم با�شتعارة 10 كتب لبنتيها.  
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مل يكن فقدها لب�شرها عائقًا مينعها من امل�شاركة يف حتدي 

يف  �شاركت  ون�شيطة،  متفوقة  طالبة  فهي  العربي،  القراءة 

العديد من امل�شابقات الداخلية واخلارجية، اآخرها م�شابقة 

م�شتوى  على  الأول  باملركز  فازت  وقد  املقروءة،  الق�ش�س 

اململكة. اإنها الطالبة ولء الفر�شاين من مدر�شة مدينة حمد 

الإعدادية للبنات.  

طورت الطالبة زينب �شالح عبداهلل مبدر�شة النور الثانوية 

برايل،  جهاز  على  ال�شريعة  القراءة  يف  مهاراتها  للبنات 

قارئة  فهي  التحدي،  ودخول  كتاب   50 قراءة  لت�شتطيع 

الروايات  قراءة  تف�شل  الأدبية،  بالقراءات  و�شغوفة  جيدة 

العاملية من اأ�شهرها رواية الوهج الف�شي لآرثر كونان دويل، 

تخ�ش�س �شاعتني يومني للقراءة.  

تحدي اإلعاقة 

الطالبة ريم عبد العزيز
 تتربع بكتب لزمالئها 

لدعم  املكثفة  الأن�شطة  من  العديد  بتنفيذ  العام  لهذا  الدولية  اأما  مدر�شة  متيزت 

م�شروع حتدي القراءة العربي وت�شجيع طالبها على القراءة، واأبرزها قيام املدر�شة 

بتخ�شي�س ركن للقراءة كنموذج م�شّغر للمكتبة للمرحلة البتدائية، وتفعيله ب�شكل 

اأ�شبوعي للقراءة والتعبري واخلط. 

تفاعل طالب املدر�شة مع امل�شروع ب�شكل كبري، حيث تربعت الطالبة رمي عبد العزيز 

مبجموعة من الق�ش�س لركن القراءة يبلغ عددها 30 ق�شة، اأما عن الطالب يا�شر 

اأثناء  اليومية  كتابة مذكراته  كتابًا فقد حر�س على   50 قراءة  اأنهي  والذي  عمار 

م�شاركته للتحدي. 

عائلة تنهي قراءة 50 كتاباً
 

العائلة املتكاملة، هذا ما يطلق على التوائم: النور وحممد واأفنان وعلي 

زهري من مدر�شة لوؤلوؤة اخلليج العربي، فقد اأمتوا جميعهم قراءة 50 

كتابًا بت�شجيع م�شتمر من والديهم. القراءة �شيء اأ�شا�س يف حياة هذه 

العائلة، الكل يقراأ بدًء من ال�شغري وحتى الكبري. 
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املدر�شة  اإدارة  بني  عاتقه  على  ال�شعبة  املهمات  تراكمت  مهما 

ورعاية اأ�شرته؛ اإل اأنه يجد متنف�شًا يف ممار�شة اخلط العربي الذي 

يهواه منذ نعومة اأظفاره، فهو يتقن خط الرقعة والديواين والن�شخ، 

له لوحات واإ�شهامات عديدة يف املدر�شة وخارجها، كما اأنه ي�شجع 

العربي  تعّلم اخلط  باملدر�شة على  لنادي اخلط  املنت�شبني  الطلبة 

واإتقانه، فهو يوؤمن بقول عبداهلل بن عبا�س ر�شي اهلل عنه” اخلط 

ل�شان اليد”. اإنه الأ�شتاذ اأحمد حميد �شهاب مدير مدر�شة ال�شيخ 

عبدالعزيز بن حممد اخلليفة الثانوية للبنني.

تزخر مدر�شة عقبة بن نافع البتدائية للبنني على مر�شم م�شمم بطريقة فنية 

ت�شعر  تخطو  اأن  ما  كايد،  �شاجدة  الأ�شتاذة  ت�شميمه  على  اأ�شرفت  مبتكرة، 

املر�شم م�شنوعة  �شماء  تتو�شط  بي�شاء  الوردية، غيوم  الأحالم  باأنك يف عامل 

تلوين  اأقالم  عن  عبارة  املر�شم  وجدران  اجلاذبة  والألوان  الناعم  القطن  من 

�شخمة. 

يحر�س طالب مدر�شة �شعد بن اأبي وقا�س البتدائية للبنني على عدم 

تفويت ح�شة اللغة الإجنليزية، فمعلمة املادة الأ�شتاذة هيا الذوادي 

ب�شخ�شيتها املرحة وعفويتها الدائمة ملعت باأ�شاليبها الرتبوية اأثناء 

ال�شرح، كا�شتخدام الربامج الإلكرتونية وا�شتخدام الألعاب احلركية 

واإطالق �شفارة احلكم لتعلن عن الفريق الفائز.

مدير مدرسة “ الشيخ عبدالعزيز”
يبدع يف الخط العريب 

مدرسة جدحفص

الثانوية للبنات 

إّن شيًئا ما يستحّق دائًما أن نعيش ألجله.
الطالبة وجدان ناصر بن نايم

مرسم يحملك لعامل االحالم 

صفارة الحكم يف حصة اللغةاإلنجليزية 

ح�شة  للبنات  البتدائية  ال�شناب�س  مدر�شة  من  مهدي  حنان  الأ�شتاذة  حّولت 

الريا�شيات من مادة جامدة اىل اأوبريت م�شغر ي�شمل اللعب والأنا�شيد واملرح. 

والكر�شي  والدمى  العرائ�س  كا�شتخدام  متنوعة  ا�شرتاتيجيات  تطبق  فهي 

ال�شحري، وتغر�س يف الطالبات حب الدخار من خالل م�شروع )بادخاري(.

أوبريت الرياضيات 
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اللعب من أجل التعلم 

التعليم  اأجل  من  اللعب  باأن  توؤمن  الو�شطي  حنان  الأ�شتاذة 

يف  باللعب  التعلم  ا�شرتاتيجية  تتبع  فهي  يانعة،  ثمارًا  يوؤتي 

ح�شة اللغة الإجنليزية لطالبات مدر�شة ال�شناب�س البتدائية 

readers make leaders للبنات، وتطبيق برنامج

ما زالت لعبة الدمى هي املف�شلة لدى الفتيات، لذا قررت الأ�شتاذة جميلة 

جعفر معلمة العلوم يف مدر�شة �شكينة بنت احل�شني البتدائية للبنات توظيفها 

وال�شتيعاب،  الفهم  على  للطالبات  حمفزة  لتكون  التعليمية؛  العملية  يف 

وكذلك للت�شلية واللعب وك�شر الروتني، فاأ�شبحت الدمية “بق�شومة” زميلة 

الطالبات يف ال�شفوف الدرا�شية.

الدمية "بقصومة" 

املعلم الصغري وتعليم األقران 

لتحقيق مزيد من الفهم وتبادل املعلومات بني الطلبة، يقوم الطالب حممد 

عي�شى حممد من مدر�شة عبدالرحمن الداخل الإعدادية للبنني بدور “املعلم 

ال�شغري”، اإذ يقوم بتعليم اأقرانه وم�شاعدتهم يف تقدمي اإجابات التمارين 

الريا�شية كحل املتباينات.

الرتبية الرياضية بحّلة جديدة 

اتبعت الأ�شتاذة هيفاء الغ�شبان اأ�شلوبًا فريدًا يف ح�شة الرتبية الريا�شية، 

فاملتعارف عليه باأن هذه احل�ش�س ت�شمل الأن�شطة البدنية كاجلمباز واللعب 

هناك  الأمر،  اختلف  للبنات  البتدائية  ال�شناب�س  مدر�شة  يف  لكن  بالكرة. 

حمطات ت�شمل األعابًا ذهنيًة وعقليًة لتن�شيط الذاكرة واحلفظ.
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مالك تهوى التصوير الفوتوغرايف 
رغم السكلر 

درا�شتها  يف  متفوقة  فهي  عليه،  انت�شرت  بل  ال�شكلر،  مر�س  يهزمها  مل 

لتنمية  و�شعت  الفوتوغرايف،  الت�شوير  تهوى  �شغف،  بكّل  هواياتها  ومتار�س 

املعار�س  العديد من  اأقامت  التدريبية،  والدورات  الذاتي  بالتعليم  موهبتها 

“يوم  م�شابقة  يف  الأول  باملركز  وفازت  امل�شابقات،  يف  و�شاركت  باملدر�شة، 

الأم” التي نظمتها املدر�شة. اإنها الطالبة مالك علي مال اأحمد من مدر�شة 

ال�شناب�س الإعدادية للبنات. 

مت�شك الفر�شاة بحرفية، متزج الألوان باإتقان، تنتج لوحة غاية 

يف اجلمال والروعة، تعددت لوحاتها الفنية، و�شاركت يف العديد 

من املعار�س وامل�شابقات الداخلية واخلارجية، ح�شدت العديد 

من اجلوائز وامليداليات، من اأهم م�شاركاتها م�شابقة فنية يف 

الذهبية،  امليدالية  الأول وح�شدت  باملركز  فازت  وقد  اليابان، 

بيعت لوحاتها يف املزاد، اإحدى لوحاتها بيعت بقيمة �شبعة اآلف 

وخم�شمائة دينار. اإنها الطالبة كلثم خليل اإبراهيم من مدر�شة 

احلورة الثانوية للبنات.  

كلثم خليل تفوز باملركز األول
يف معرض الفن باليابان 

اإعاقته احلركية عائقًا لإبداعاته، فهو طفل طموح ومرح، متّيز يف  مل تكن 

دائمًا  فتجده  الفوتوغرايف،  بالت�شوير  و�شغوف  والقدم  وال�ّشلة  اليد  كرة 

يتجول بكامريته الرقمية. وهو ع�شو يف الحتاد البحريني لذوي الإعاقة. هو 

الطالب ح�شني احللواجي من مدر�شة حطني البتدائية للبنني الفائز باملركز 

الثاين يف امل�شابقة الوطنية حلقوق الطفل عن فئة الت�شوير الفوتوغرايف. 

بطلة املاينكرافت 
الإعدادية  املوهوبة �شارة فواز مبارك من مدر�شة مدينة عي�شى  الطالبة  فازت 

للبنات باملركز الأول يف م�شابقة املاينكرافت على م�شتوى مملكة البحرين، وقد 

�شارة  الطالبة  قامت  كما  واحد.  الفورمول  ملبنى  الأبعاد  ثالثي  بت�شميم  قامت 

وعن  املاينكراف،  ا�شتخدام  كيفية  على  املدار�س  خمتلف  من  زميالتها  بتعليم 

هذه امل�شابقة قالت: "كنت األعب املاينكرافت منذ �شن �شغري، حيث اأقوم ببناء 

املج�شمات ثالثية الأبعاد، وتركيب النباتات والأر�س". 

حسني الحلواجي ... 
مواهب وهوايات متعددة  

 مدرسة احلد

 اإلعدادية للبنات

دون  معينة  لطبقة  يكون مخصصاً  أن  االحترام  يعني  ال 
غيرها أو ألناس دون أناس

الطالبة تسنيم عبدهللا القطاع 
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عزمية وإرصار تحقق اإلبداع والتمّيز 
اإعاقته عن احلركة وا�شتخدامه للكر�شي الكهربائي �شببًا يف  ل تعّد 

عدم حتقيق طموحه، الطالب �شعيد ح�شن �شعيد من مدر�شة النعيم 

فهو  املواهب،  متعدد  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  من  للبنني  الثانوية 

موقع  اإن�شاء  يف  يطمح  الإلكرتونية.  للمواقع  وم�شمم  بارع  ممثل 

اإلكرتوين توعوي عن التدخني واأ�شراره. 

طالبات يبتكرن رصافاً آلياً يف املنزل  لوحات فنية تعكس املشاعر اإلنسانية 

ال�شعيد،  للبنات، وهن: زينب  الثانوية  جهاز مبتكر قدمته طالبات املحرق 

جهاز  ما  حد  اإىل  اجلهاز  عمل  ي�شبه  املناعي.  وفاطمة  �شالح،  وخديجة 

للطفل  ميكن  والتوفري.  الدخار  طرق  الطفل  ويعّلم  الآيل،  ال�شراف 

ال�شتفادة من هذا اجلهاز عن طريق اإيداع الأموال وجتميعها، كما ي�شتطيع 

لبطاقة  ا�شتخدامه  والنقدية من خالل  الورقية  الفئات  الأموال من  �شحب 

ال�شحب. 

يف  تبدع  للبنات  الثانوية  احلد  مدر�شة  من  اللطيف  عبد  حوراء  الطالبة 

الوجوه  تفا�شيل  اأدق  والأحا�شي�س من خالل ر�شم  الإن�شانية  امل�شاعر  ر�شم 

الب�شرية، وتعمل الآن على لوحة متّثل حياتها من خالل ر�شم �شورة لها وهي 

يف مرحلة الرو�شة، وتكتمل اللوحة ب�شورة لها وهي يف التخرج من املرحلة 

الثانوية. 
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للبنات  البتدائية  العدوية  رابعة  مدر�شة  يف  الآباء  جمل�س  اأع�شاء  يبادر 

يف تو�شعة امل�شاحات اخل�شراء يف املدر�شة من خالل تبني م�شروع “ثمار 

الزراعية  املحا�شيل  غر�س  يف  وامل�شاهمة  والدي”  غر�س  من  مدر�شتي 

كالذرة والكركدية والنباتات الورقية.

للبنات  البتدائية  الزلق  مدر�شة  اأطلقت  الطالبات،  اأمهات  مب�شاركة 

وتنمية  القراءة  على  الطالبات  لت�شجيع  وذلك  نقراأ”،  واأمي  “اأنا  م�شروع 

حب الطالع واملعرفة. حيث ت�شارك الأم ابنتها يف �شرد اإحدى الق�ش�س 

على بقية الطالبات، ويتم يف نهاية الق�شة مناق�شة اأهم القيم التي تعلمتها 

الطالبات من الق�شة.

ولن�شر  العربية،  اللغة  مادة  يف  للطلبة  التح�شيلي  امل�شتوى  رفع  اأجل  من 

“بلغتي تزهو حياتي”  ثقافة التعاون بني البيت واملدر�شة، ينطلق برنامج 

املاأمون  مدر�شة  يف  يوم  كل  �شباح  من  والن�شف  ال�شاد�شة  ال�شاعة  عند 

مع  التعزيزية  الأن�شطة  الأمور حلل  اأولياء  يتطوع  للبنني، حيث  البتدائية 

الطالب م�شاندًة ملعلمات اللغة العربية باملدر�شة. 

من اأجل ن�شر ثقافة ال�شحة البدنية، واحلفاظ على تناول الأطعمة ال�شحية 

اأن�شاأت مدر�شة املتنبي البتدائية للبنني جلنة املمر�س ال�شغري،  املفيدة، 

والتي ت�شاهم يف تعليم الطالب كيفية اإجراء الفحو�شات الروتينية والتاأكد 

من �شالمة الأطعمة. 

مثار مدرستي من غرس والدي 

أنا وأمي نقرأ

الرشاكة املجتمعية يف ابتدائية
املأمون للبنني 

املمرض الصغري 



يدعو قسم اإلعالم بإدارة العالقات العامة واإلعالم األخوة األساتذة أعضاء الهيئات اإلدارية والتعليمية واألبناء الطلبة بالمدارس إلى المساهمة في 
إثراء هذا الملحق بأفكارهم ومالحظاتهم ومساهماتهم عبر البريد اإللكتروني:  

Arwa_ali@moe.gov.bh 
hayaS@moe.gov.bh
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من اأجل تعزيز ال�شلوكات الإيجابية ورفع م�شتوى التح�شيل لدى الطلبة، 

افتتحت مدر�شة املتنبي البتدائية للبنني “�شف الألعاب” ملكافاأة الطلبة 

من ذوي ال�شلوك احل�شن وامل�شتوى التح�شيلي املرتفع، �شف ي�شم األعاب 

لتنمية ذكاء ومهارات الطالب.

صف األلعاب لتعزيز السلوك اإليجايب

برامج" تلفزيون املجلس" 
يبث بلغات عاملية 

يعر�س تلفزيون املجل�س مبدر�شة مدينة عي�شى الإعدادية برامج 

اإخبارية وفقرات حوارية عن املراأة البحرينية وجهودها احلثيثة 

تعر�س  الربامج  تلك  باأن  الأمر  يف  والالفت  املجتمع.  تنمية  يف 

الرتكية.  وحتى  والإجنليزية  الفرن�شية  كاللغة  عاملية،  لغات  بعدة 

اإن هذا امل�شروع ي�شاهم يف تنمية مهارات الطالبات يف تعلم اللغات 

واإتقانها، اإىل جانب التعرف اإىل اأدوار املراأة البحرينية املتميزة. 

"الراو ي" يف ابتدائية رقية للبنات  
طالبات نظام الف�شل 

رقية  مدر�شة  يف 

للبنات  البتدائية 

اأ�شبوعي  موعد  لهن 

املكتبة  �شديقات  مع 

مب�شروع  املدر�شة  يف 

)الراوي(،  بعنوان 

الطالبات  فيه  تقوم 

بقراءة  �شّنًا  الأكرب 

املمتعة  الق�ش�س 

للطالبات  واملفيدة 

وم�شاعدة  ال�شغار 

من حتب فيهن القراءة والتعلم.

تعلم الفيزياء خالل الفسحة 

طالب مدر�شة النعيم الثانوية للبنني مولعون بالتجارب الفيزيائية، ويجدون 

يف  ال�شوت  �شرعة  بقيا�س  يقومون  اإذ  الف�شحة.  خالل  اإجرائها  يف  متعتهم 

الهواء بوا�شطة الرنني يف الأعمدة الهوائية.  
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مدارس
 مدرسة حليمة السعدية

اإلعدادية للبنات

من  لُنفِرح  نعطي  المقابل،  ننتظر  وال  نعطي  العطاء،  هكذا 
حولنا فقط.

الطالبة خاتون ماهر

قامت طالبات مدر�شة املحرق الثانوية للبنات واملوهوبات 

يف جمال الت�شوير الفوتوغرايف باإعداد رزنامة حتوي على 

اأبرز معامل البحرين الأثرية مع مل�شه من الوقت احلا�شر. 

ا�شتغرق اإعدادها جهدًا كبريًا، وقد مت توزيع ما يقارب 33 

ن�شخة منها.

تنظم مدر�شة الرو�شة البتدائية للبنن الربنامج التوعوي 

يف حمل احلقيبة املدر�شية وكيفية توزيع الكتب والدفاتر 

يومًا  احلقيبة  هذه  يف  الدرا�شة  م�شتلزمات  من  وغريها 

بالقيام  الطالب  ت�شجيع  الربنامج على  ي�شمل  بيوم، كما 

ال�شباحي.  الطابور  خالل  الريا�شية  التمارين  ببع�س 

الطلبة  ياأتي  اأ�شبوع  كل  من  درا�شي  يوم  تخ�شي�س  ويتم 

املنظومة  على  كليًا  والعتماد  حقيبة،  دون  للمدر�شة 

الإلكرتونية التعليمية.

م�شروع ي�شاهم يف تنمية مهارات الطالبات الإبداعية وتعّلم فن الر�شم على احلرير 

با�شتخدام تطبيقات افرتا�شية، حتّول تلك الأعمال الفنية اإىل اأعمال ثالثية الأبعاد.

مبدر�شة احلد الإعدادية للبنات. 

رزنامة “بني املايض والحارض”
يف املحرق الثانوية للبنات

يوم درايس دون حقيبة

متكيني بلمسة حرير 
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قدمت طالبات مدر�شة املعرفة الثانوية للبنات جهازًا مبتكرًا 

بتحويل  تقوم  �شماعة  عن  عبارة  وهو  العلمي  املعر�س  يف 

الأ�شوات اإىل اإ�شارات �شوئية لتنبيه املارة. وي�شتخدم هذا 

اجلهاز يف امل�شاعد واحلافالت والأماكن املغلقة مل�شاعدة 

ت�شعى  وحاليًا  اخلا�شة.  الحتياجات  وذوي  الأطفال 

الهواتف  بتطبيقات  وربطه  اجلهاز  تطوير  اإىل  الطالبات 

�شا�شة  على  �شوتي  تنبيه  اأو  �شوئية  اإ�شارة  ليعطي  الذكية 

الهاتف.

يف مجاالت الطاقة والبيئة والزراعة 
ابتكارات طالبية متميزة هدفها الوصول إىل العاملية

زخر املعر�س العلمي ال�شنوي الثالث ع�شر "امل�شابقة الوطنية لعلماء امل�شتقبل 2017" والذي نظمته 

من  الطالب  قدمها  التي  املتميزة  العلمية  بالبتكارات  الثقايف  عي�شى  مبركز  والتعليم  الرتبية  وزارة 

خمتلف املراحل الدرا�شية. حيث ا�شتمل على 50 ابتكارًا وبحثًا علميًا طالبيًا يف جمالت التكنولوجيا 

والعلوم والهند�شة والبيئة، اأ�شهم يف تنفيذها 150 طالب وطالبة. 

نوك نوك 

 الرسير الذيك 

،، ،،
طالب  بت�شميمها  قام  منخف�شة،  تكلفة  ذات  للبيئة  �شديقة  تعليمية  طاولة 

ا�شتخدام  طريق  عن  بالكهرباء  �شحنها  ميكن  للبنني.  الثانوية  املحرق  مدر�شة 

الطاقة البديلة بتحريك العجلة املرفقة لهذه الطاولة. حيث اإن تدوير العجلة ملدة 

ربع �شاعة يوميًا ينتج عنها طاقة ت�شغيلية م�شتمرة ملدة 12 �شاعة. 

 ecoTable 
ابتكر طالب مدر�شة �شافرة البتدائية الإعدادية للبنني �شريرًا ذكيًا للحفاظ 

الأم يف حالة  ينذر  را�شد  ال�شرير على  ويحتوي هذا  الأطفال.  �شالمة  على 

اإلكرتوين  اأو تطبيق  اإما عن طريق جر�س لالإنذار  ال�شرير  نزول الطفل من 

مو�شل بجهاز الأم. 



لالطالع على نشرة مدارس اإللكترونية: 

اإ�سراف: كمال الذيب - اإدارة التحرير: فواز ال�سروقي- اإعداد وتن�سيق: هيا بن هندي - التحرير: اأروى عبدالغفار- �سيماء بوهزاع- مرمي يو�سف

التدقيق اللغوي: اأحمد الرقب-  الت�سميم والإخراج: عبا�س املرزوق  

طبعت في مطابع »األيام«

للتواصل
هاتف: 00973-17896176   -  00973-17896714 

فاكس: 00973-17684493

ابتكارات متميزة لطالب املدار�س يف املعر�س العلمي ال�سنوي الثالث ع�سر

 » امل�سابقة الوطنية لعلماء امل�ستقبل 2017«
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