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الإميان - فرع  باهرًا بح�سول مدر�سة  تعليميًا  اإجنازًا  البحرين  حققت مملكة 

متفوقًة  الثانية،  دورته  يف  العربي  القراءة  حتدي  يف  الأول  املركز  على  البنات 

حيث  الدول،  من  العديد  من  التحدي  هذا  يف  م�ساركة  مدر�سة  األف   41 على 

قام �ساحب ال�سمّو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س دولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�سقيقة، رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، بتكرمي املدر�سة يف 

احلفل اخلتامي الذي اأقيم يف اإمارة دبي موؤخرًا.

مدار�س الإميان - البحرين

- بلغت ن�سبة الطالبات امل�ساركات يف التحدي 100%.

- تاأهلت منهن �ست طالبات للت�سفيات على م�ستوى اململكة، كما و�سلت اإحدى 

طالبات املدر�سة اإىل الت�سفيات النهائية �سمن املراكز الع�سرة الأوىل.

املرحلة  من  الطالبات  لتخرج  اأ�سا�سي  كمتطلب  العلمي  البحث  مادة  اأدرجت   -

الثانوية، وذلك لتعزيز قيمة القراءة البحثية املتعمقة.

م�ستوى  على  املدر�سة  القراءة يف  عادة  نقراأ" لتكري�س  "كلنا  برنامج  نظمت   -

الطالبات واملعّلمات والعامالت واأولياء الأمور.

لأطفال  الق�س�س  الطالبات  فيها  تروي  اأ�سبوعيًا  واحدة  ح�سة  خ�س�ست   -

احل�سانة.

الأيتام  دور  اإحدى  واإهداء  امل�سنني،  لدار  منا�سبة  كتب  توفري  يف  �ساهمت   -

جمموعة من الق�س�س.

- اأطلقت فعالية "الكتاب الزاجل" لتبادل الكتب.

- نظمت رحالت للطالبات امل�ساركات يف التحدي اإىل معار�س الكتب.

إنجاز تعليمي غري مسبوق ململكة البحرين
مدارس اإلميان الخاصة تحقق املركز األول 

يف تحدي القراءة العريب من بني 41 ألف مدرسة
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برنامج  تنفيذ  اإىل  املدار�س  ت�سعى  الدرا�سي اجلديد،  العام  بداية  مع 

تهيئة الطلبة امل�ستجدين، وذلك لتعريفهم بقواعد املدر�سة ومرافقها. 

ت�سمل  اأركان  بتنظيم  للبنات  البتدائية  قامت مدر�سة اخلن�ساء  حيث 

اأن�سطة تعليمية وتربوية وترفيهية، حيث خ�س�ست ركن ال�سينما، وركن 

مل�سرح الدمى، وركن لالأ�سغال اليدوية وركن اآخر للمكعبات والألعاب. 

الطالبات  فتعّلم  للبنات  البتدائية  وهب  بنت  اآمنه  مدر�سة  اأما 

امل�ستجدات يف اأول اأ�سبوع درا�سي على مرافق املدر�سة واأنظمتها، حيث 

طريقة  اإىل  للتعرف  تعريفية  بجولة  للقيام  وقتًا  املعلمات  تخ�س�س 

ا�ستخدام مرافق املدر�سة كدورات املياه واملق�سف املدر�سي وال�سالة 

الريا�سية ومركز م�سادر التعلم، كما اأن الطالبات امل�ستجدات يتعلمن 

طريقة حتية العلم وال�سطفاف.  

عرو�س اإلكرتونية 

اآمنة  ومدر�سة  للبنات  الإعدادية  ال�سعدية  حليمة  مدر�سة  قدمت 

الطالبات  �سفوف  يف  اإلكرتونية  عرو�سًا  للبنات  البتدائية  وهب  بنت 

امل�ستجدات، وذلك با�ستخدام ال�سبورة الذكية �سمن م�سروع التمكني 

وال�سف  املدر�سة  اأنظمة  اإىل  الطالب  العرو�س  تلك  وتعرف  الرقمي، 

ومرافقها املختلفة.

برنامج التهيئة للطلبة املستجدين ... 
أكرث من 10 آالف طالب وطالبة من 

املستجدين يف التعليم االبتدايئ
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للبنات من توظيف  الإعدادية  ال�سعدية  ا�ستطاعت مدر�سة حليمة 

ذكية  بطريقة  والتعلم  التعليم  عملية  يف  املدر�سة  جداريات 

ومبتكرة، حيث نق�ست على جدران املمرات وال�سالمل كلمات باللغة 

الطالبات حلفظ  ت�سجيع  لي�ساهم ذلك يف  والإجنليزية  الفرن�سية 

تلك املفردات وتعلمها. وبالفعل جنحت الطالبات يف تعلم مفردات 

اللغة الفرن�سية وما يرادفها باللغة الإجنليزية. 

وفرحان،  اأ�سعد  تربويتني  �سخ�سيتني  البتدائية  الكربى  بدر  مدر�سة  ابتكرت 

وت�ساهم تلك ال�سخ�سيتان املرحتان يف تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية لدى الطالب 

وت�سجيهم على التحلي بالأخالق العالية واملبادئ القيمة، حيث جندهما يقومان 

بجولت يف �ساحات املدر�سة ويف ال�سفوف لت�سجيع زمالئهم الطالب. 

تفعيل  يتم  للبنات  الإعدادية  �سلمة  اأم  التاريخ يف مدر�سة  يف ح�سة 

الطالبات  تق�سم  حيث  ال�سغرية”،  امل�سروعات  “اإ�سرتاتيجية 
ال�سخ�سيات  على  قائمة  �سغرية  م�ساريع  تعر�س  جمموعات  اإىل 

التاريخية.

جداريات فنية لتعلم اللغات 

بقلم الطالبة: براءة العلي

مدرسة احلد الثانوية للبنات

صنعوا  رجال  إنهم  المجانين؟  هم  من  عرفتم  “هل   
التاريخ وآخرون غيروا مستقبل أوطاننا، فانظروا حولكم 
وابحثوا جيدا فقد تجدون مجنوناً بينكم سيغير عالمنا إلى 

األفضل”

 أسعد وفرحان 
شخصيتان تربويتان لتعزيز السلوك 

مرشوعات صغرية 
يف إعدادية أم سلمة للبنات 

يحت�سن الطالبات املتميزات يف العلوم، ويربط بني التكنولوجيا الرقمية واملواد 

الإعدادية  كلثوم  اأم  مبدر�سة  ال�ساطعات  العلوم  جنوم  برنامج  هو  العلمية، 

للبنات.

برنامج نجوم العلوم الساطعات
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 تتميز الأ�ستاذة اأمينة �سوار معلمة نظام الف�سل مبدر�سة رابعة العدوية البتدائية للبنات با�ستخدام ا�سرتاتيجيات مبتكرة يف ال�سف لت�سجيع الطالبات على 

التعلم، اأبرزها توظيف الرمل ال�سحري يف ت�سكيل احلروف، وي�ساعد هذا الن�ساط يف تنمية املهارات احلركية كتقوية ع�سالت اليد وحت�سني اخلط والكتابة، كما 

اأنه ن�ساط تعاوين جماعي ت�سارك فيه الطالبات مع بع�سهن.

الديني  املعهد  يف  الف�سل  نظام  معلم  الربدويل  اإبراهيم  الأ�ستاذ   

بتجارب  النظرية  الدرو�س  معلومات  ربط  ب�سرورة  يوؤمن  البتدائي 

الواقع واحلياة اليومية التي يعي�سها الطالب. طالب املرحلة البتدائية 

يع�سقون احليوانات، والأليفة منها ب�سكل خا�س. ويف در�س ال�سل�سلة 

اإح�ساره  الطالب عرب  انتباه  ا�ستقطاب  الربدويل يف  الغذائية جنح 

حليوان الأرنب، وقد ا�ستمتع الطالب باإطعامه قطع اجلزر. 

التعلم بالرمال السحرية

التفكري خارج الصندوق 

 الطالب ح�سني فا�سل موهوب يف الت�سوير الفوتوغرايف يقدم ور�سة عمل حول 

املحرق  مبدر�سة  وللمعلمني  الطالب  لزمالئه  الحرتايف  الت�سوير  اأ�سا�سيات 

يف  �سالمي  حممود  املحرتف  امل�سور  مب�ساعدة  حاليًا  ويقوم  للبنني.  الثانوية 

ت�سوير فيديوهات تعليمية.

ورشة احرتاف التصوير الفوتوغرايف 
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مبدر�سة  الإ�سالمية  الرتبية  معلمة  املو�سوي،  فاطمة  الأ�ستاذة   

وتغر�س  العلم  طالباتها  تلهم  للبنات،  الإعدادية  ال�سعدية  حليمة 

متنوعة،  ا�سرتاتيجيات  تطبيق  خالل  من  احلميدة  القيم  فيهم 

مثل: امل�سهد التمثيلي، طوق العرتاف، �سندوق الكنز والبحث عن 

الكلمات املبعرثة. 

واخلرز،  ال�سل�سال  با�ستخدام  للذرة  توم�سون  منوذج  ب�سناعة  تقوم  طالبة 

العلوم  مادة   باللعب يف  التعلم  وتطبيق  احلديثة،  التعليم  ا�سرتاتيجيات  �سمن 

مبدر�سة حليمة  ال�سعدية الإعدادية للبنات.

 يتعلم طالب مدر�سة الب�ستني الإعدادية للبنني املحافظة على مرافق 

ال�سلوك احل�ساري يف تنمية ثقافة  مدر�ستهم نظيفة، وي�ساهم هذا 

احلفاظ على البيئة واإبقاء املرافق العامة نظيفة،

طالبات حليمة السعدية 
اسرتاتيجيات تعلم مبتكرة يبحنث عن الكنز 

الحفاظ عىل البيئة 
الدير  مدر�سة  يف  ف�سل  نظام  مدر�سة  عي�سى،  اأحمد  زينب  الأ�ستاذة  حتظى   

املتعة  ميلوؤها  الدرا�سية  فح�س�سها  ال�سغار،  طالبها  مبحبة  للبنني  البتدائية 

املرح  مكعب  وا�ستخدام  الريا�سية،  احلركات  باأداء  الطالب  وي�ستمتع  واملرح، 

واأداء التمارين با�ستخدام ال�سبورة  الذكية. 

مكعب املرح بابتدائية الدير للبنني
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لطلبة  جديدين  �صفني  الوزارة  افتتحت  احلايل،  الدرا�صي  العام  بداية  مع 

يا�صر  بن  عمار  ومدر�صة  للبنني  االبتدائية  نافع  بن  عقبة  مدر�صة  يف  التوحد 

االبتدائية للبنني، ومتتاز هذه ال�صفوف باأركان مبطنة مبادة عازلة لل�صوت 

اإذ يخت�س بع�صها بالتدري�س الفردي لكل طالب،  لكل منها وظائف حمددة، 

كما يتم حتديد ركن للعمل اجلماعي لتهيئة الطلبة لعملية الدمج يف ال�صفوف 

العادية.وقد ارتفع عدد املدار�س احلكومية املطبقة لربنامج الدمج هذا العام 

77 مدر�صة للبنني والبنات، من بينها 14 مدر�صة ابتدائية لدمج طلبة  اإىل 

التوحد، حيث ت�صتوعب تلك املدار�س 80طالبًا وطالبة من هذه الفئة.

 ركن التلوين مبدر�صة حليمة ال�صعدية االإعدادية للبنات، وت�صارك فيه 

طالبات �صفوف الدمج من خالل القيام بر�صم لوحات فنية، وياأتي 

هذا �صمن �صيا�صة الدمج التي تتبعها الوزارة يف م�صاركة الطالب مع 

اأقرانهم العاديني يف االأن�صطة والفعاليات. 

التوسع يف صفوف الدمج

ركن التلوين لطالبات الدمج 
الطالب في�صل علي احل�صن من ذوي االحتياجات اخلا�صة – فئة التوحد- ين�صم 

اإىل �صفوف الدمج مبدر�صة عقبة بن نافع االبتدائية للبنني هذا العام الدرا�صي، 

حيث ا�صتطاع هذا الطفل،  من اأ�صحاب الهمم،  يف فرتة وجيزة من اإتقان مهارتي 

الكتابة والقراءة واالعتماد على نف�صه يف اختيار وارتداء مالب�صه. وفور ان�صمامه 

لل�صفوف الدرا�صية تطورت مهاراته كثريًا، فهذه ال�صفوف هي املرحلة االأوىل التي 

�صوف توؤهله لالن�صمام الحقًا اىل ال�صفوف العادية. 

فيصل الحسن  يسطر قصة نجاح للدمج
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بالتعلم التعاوين ولعبة الليغو مع الزمالء يف املجموعات ال�صفية، يتم تطبيق 

اجلانب النظري من در�س العلوم ال�صرعية يف املعهد الديني االبتدائي.

الثانوية  علي  بن  عي�صى  ال�صيخ  مبدر�صة  املجتمع  خدمة  طلبة  ي�صتثمر 

للبنني �صاعات اخلدمة املجتمعية يف رفع امل�صتوى التح�صيلي للطلبة ذوي 

التح�صيل الدرا�صي املتدين. 

ال تقت�صر املكتبة على القراءة واالطالع يف مدر�صة عمار بن يا�صر االبتدائية 

للبنني، بل تنمي قدرات الطالب على االبتكار واالإبداع، فقد يقوم الطلبة 

ب�صناعة الدمى وال�صخ�صيات التي يجدونها يف الق�ص�س واحلكايات من 

الورق واجلوخ. 

 اإثراء احل�صيلة التعليمية من خالل “لعبة بنك االأ�صئلة” با�صتخدام االأجهزة 

الذكية، وتعتمد هذه اللعبة على تعزيز معرفة الطالبات ومعلوماتهم العامة 

يف جمال الريا�صيات.

اللعب الجامعي بالليغو 

كن معلاًم

 أشغال يدوية 

لعبة “ بنك األسئلة” 

بقلم الطالبة: إميان محمد سلمان

مدرسة خولة الثانوية للبنات

“القراءة غذاء للعقل، ومتعة للروح ورفاهية لألعين”
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يف صفنا مرسح والراوي يروي لنا حكاية 

تقدم مدر�صة عمار بن يا�صر االبتدائية للبنني �صمن تطبيق الطرق التعليمية 

فيه  يقدم  “م�صروع  م�صرح  �صفنا  يف  وهما:  متميزين،  م�صروعني  احلديثة 

وي�صاهم  ال�صف،  يف  زمالئهم  لبقية  وم�صرحي  تعليمي  موقف  الطالب 

لنا  يروي  “الراوي  عن  اأما  انتباههم.  ولفت  الطلبة  ت�صويق  يف  كبري  ب�صكل 

تروي  للبنني  االبتدائية  يا�صر  بن  عمار  مبدر�صة  الراوي  �صخ�صية  حكاية”، 

يف  وت�صاهم  والف�صحة،  التعلم  م�صادر  مركز  يف  للطلبة  وق�ص�س  حكايات 

تنمية �صخ�صية الطالب والثقة بالنف�س واجلراأة، وكذلك حت�ّصن من القراءة 

التعبريية ال�صحيحة ال�صليمة.

تدوير الورق 

البيئة  على  حفاظًا 

على  والعمل  املدر�صية 

تدوير  ثقافة  ن�صر 

م�صروع  ينطلق  الورق، 

يف  الورق”  “تدوير 
عي�صى  ال�صيخ  مدر�صة 

بن علي الثانوية للبنني، 

الورق  جتميع  يتم  حيث 

حاويات  يف  امل�صتهلك 

ومن  لذلك،  خم�ص�صة 

تدويره  اإعادة  تتم  ثم 

ال�صركات  مع  بالتعاون 

املتخ�ص�صة. 
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فسحتي غري يف معهد الخري

الديني اجلعفري بربامج متنوعة  املعهد  الف�صحة يف  ا�صتثمار وقت  يتم 

تعود بالفائدة على الطلبة، ومن اأبرز امل�صاريع “م�صروع ف�صحتي غري يف 

معهد اخلري” الذي يطرح كل يوم ثالثاء فعالية متنوعة متميزة وم�صوقة، 

“فعالية اكت�صف ال�صورة” يتم فيها الق�س واللزق  اأهم الفعاليات  من 

والتلوين بح�صب االأرقام املت�صل�صلة اإىل اأن يتم اكت�صاف ال�صورة.

سوق بدر الشعبي

ميكن لطالب مدر�صة بدر الكربى االبتدائية للبنني الت�صوق يف �صوق بدر 

احل�صنة  وال�صلوكيات  االإيجابية  بالقيم  االلتزام  عليهم  ولكن  ال�صعبي، 

ليت�صنى لهم جتميع االأختام النقدية وا�صتبدالها باالألعاب التعليمية.

“ متثيل، قراءة، م�صاهدات حية من احلياة، املعلم ال�صغري” وغريها 
خولة  االأ�صتاذة  تفّعلها  املتنوعة  واال�صرتاتيجيات  التعليمية  املواقف  من 

االبتدائية  املوؤمنني  اأم  حف�صة  مبدر�صة  االإجنليزي  النادي  يف  البنعلي 

للبنات.

االبتدائية  احلكمة  بيت  مبدر�صة  القيم  متجر  م�صروع  فعاليات  تنطلق 

بتوعية زميالتهن  امل�صروع  امل�صاركات يف  الطالبات  تقوم  للبنات، حيث 

يف املدر�صة باأهمية التحلي بالقيم واملبادئ واالأخالق احلميدة، وقد كان 

اأول تلك الفعاليات التوعية باأهمية قيمة االحرتام.

نادي اللغة اإلنجليزية 

متجر القيم 

مدارس

 بقلم الطالبة: بتول حبيب

مدرسة السنابس االعدادية للبنات

“ قد يخذلك أصدقاؤك أحياناً وتلجأ إلى صديق قد يكون أفضل 
من صديقك القديم في أشياء، وأخرى ليس من الضروري أن 

يكون الصديق إنسان” 
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إثراء هذا الملحق بأفكارهم ومالحظاتهم ومساهماتهم عبر البريد اإللكتروني:  

Arwa_ali@moe.gov.bh 
hayaS@moe.gov.bh

ال�صوملي من  الطالبة منرية جا�صم  ت�صارك  العربية  اللغة  اأثناء ح�صة  يف 

مدر�صة العروبة االبتدائية للبنات زميالتها يف حل متارين در�س “االأ�صماء 

املو�صولة” با�صتخدام برنامج Plickers. ويعد هذا الربنامج �صمن برامج 

م�صروع التمكني الرقمي التي تطبقه الوزارة يف مدار�صها. تطبيق بليكرز 

من  الراجعة  التغذية  على  واحل�صول  ال�صف  اإدارة  على  املعلمني  ي�صاعد 

خالل اإجابة الطالبات على ال�صوؤال يف وقت واحد، واحل�صول على تقييم 

االإجابات للجميع يف ثوان، مع اإمكانية عر�صها على الطالب. 

مل تكن اإ�صابتهما بالتوحد عائقًا اأمام موهبتهما يف الر�صم والتلوين، لهما 

عدة لوحات فنية زاهية االألوان، يقيمان معر�س فني �صغري يف مدر�صتهما، 

الن�صيط وعلي ح�صني عبداهلل من مدر�صة بدر  هما الطالبان علي ح�صني 

الكربى االبتدائية للبنني.

يتنوع ذوقها  واأي�صًا  الكرتونية  وال�صخ�صيات  البورترية  لوحاتها بني  تتنوع 

األوان زيتية وخ�صبية، فهي معروفة بالر�صامة ال�صغرية، اإنها الطالبة  بني 

كوثر يا�صر عبداهلل من مدر�صة القد�س االبتدائية للبنات التي �صاركت يف 

اأهمها م�صابقة معر�س فن الطفل، وح�صلت على  امل�صابقات،  العديد من 

املركز الثاين، وكذلك �صاركت يف م�صابقة “األواين 2030” التي تطلقها 

جمموعة عبداجلبار الكوهجي، وقد ح�صلت على املركز الثاين، كما اأنها 

ح�صلت على درع التميز عن ت�صميم بطاقة ليوم املعلم 2015م.

الربامج  بني  وتتجول  االآيل،  احلا�صب  بجهاز  تلهو  اأظفارها  نعومة  منذ 

االإلكرتونية لتتعرف اإىل اآخر التقنيات والتطورات التكنولوجية، فاأ�صبحت 

خبرية يف الربامج والتقنيات االإلكرتونية، هي الطالبة �صيما عبدالر�صول 

من مدر�صة اأم �صلمة االإعدادية للبنات، التي ت�صمم برامج واأفالم ق�صرية 

  GIF MAKER توعوية، وكذلك درو�س تعليمية با�صتخدام .برنامج

طالبة كفيفة تتفاعل مع برنامج بليكرز  

الطالبان عيل النشيط 
وعيل عبدالله قصتا نجاح للتوحد  

الطالبة كوثر يارس تحصل عىل درع التميز

خبرية يف الربامج والتقنيات اإللكرتونية 
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مدارس

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

طالب املدار�س يحتفون مبعلميهم مبنا�سبة يوم املعلم العاملي

moebahrain

moebahrain moebahrain moebahrainmoebahrain
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