
مدارس
Ω2017 Èª°ùjO (14) Oó©dG -º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRƒH ΩÓYE’Gh áeÉ©dG äÉbÓ©dG IQGOEG øY Qó°üJ



2

مدارسمدارس

يتم خالل العام الدرا�سي احلايل تعميم 

م�سروع املدار�س املعززة للمواطنة على 

واالبتدائية  االإعدادية،  املدار�س  جميع 

االإعدادية، البالغ عددها 63 مدر�سة، 

يف  امل�سروع  حّققه  ما  �سوء  يف  وذلك 

يف  متميز  جناح  من  املا�سية  الفرتة 

واحلوار  والتعاي�س  الت�سامح  قيم  ن�سر 

ونبذ العنف والتطّرف يف 14 مدر�سة 

خالل  من  والبنات،  للبنني  اإعدادية 

يف  ا�سرتك  مبتكرة  وم�ساريع  اأن�سطة 

تنفيذها الطلبة والرتبويون باملدار�س، 

العديدة  الدولية  االإ�سادات  ف�ساًل عن 

و�سفته  والتي  امل�سروع،  نالها  التي 

بالتجربة الرائدة التي ت�ستحق التعميم 

ابتدائية  مدر�سة   24 اأن  كما  عاملًيا. 

�ستدخل الأول مرة �سمن هذا امل�سروع 

يف  الق�سوى  الأهميته  وذلك  الرائد، 

قيم  جتاه  االإيجابية  االجتاهات  بناء 

والعي�س  والت�سامح  والوالء  املواطنة 

امل�سرتك.

تنفيذ  يف  مدار�سنا  متيزت  وقد 

خالل  تربوية  وفعاليات  �سفية  اأن�سطة 

احل�س�س الدرا�سية واأوقات الف�سحة، 

الفنية  الطالب  ملواهب  كا�ستثمارها 

قيم  تعزز  لوحات  عمل  يف  واالأدبية 

اإىل  والتعاي�س،  وامل�سوؤولية  الت�سامح 

اجلماعية  االألعاب  تنفيذ  جانب 

مب�ساركة الطالب. 

نادي حليمة احلواري 

اأن�سطة  من  احلواري  حليمة  نادي 

للمواطنة  املعززة  املدر�سة  م�سروع 

وحقوق االإن�سان مبدر�سة حليمة ال�سعدية 

تعزيز  اإىل  يهدف  للبنات،  االإعدادية 

لدى  واحلوار  الدميقراطية  مفهوم 

الطالبات، وتعويد الطالبات على تقبل 

الراأي والراأي االآخر، وتوعية الطالبات 

اإىل جانب  الناجح،  باأ�سا�سيات احلوار 

مفهوم  بني  العالقة  على  ال�سوء  اإلقاء 

الدميقراطية واحلقوق والوجبات.

فريق العمل التطوعي 

يقوم فريق العمل التطوعي يف املدر�سة 

م�سروع  باأن�سطة  الطالبات  بتوعية 

قامت  وقد  للمواطنة،  املعززة  املدر�سة 

طالبات الفريق باإلقاء حما�سرة بعنوان 

العامة"،  املمتلكات  على  "املحافظة 
ب�سرورة  زميالتهن  لتوعية  وذلك 

املحافظة على املمتلكات العامة. 

الفن لتعزيز املواطنة 

على  والر�سم  والف�سيف�ساء  الكوالج  فن 

كلها  اجلب�س  على  والنحت  اخل�سب، 

و�سائل فنية توظفها الطالبات املوهوبات 

وذلك  ال�سعدية،  حليمة  اإعدادية  يف 

حب  فيها  يتجلى  فنية  اأعمال  الإنتاج 

الوطن وتراثه االأ�سيل. 

تعميم مرشوع املدرسة املعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان 
عىل املرحلة اإلعدادية والبدء يف تنفيذه باملرحلة االبتدائية 
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تفعل االأ�ستاذة مرمي خمتار معلمة اللغة العربية مبدر�سة النويدرات 

 Toon تطبيق  عرب  بامل�ساريع  التعلم  برنامج  للبنات  االبتدائية 

Tastic ، يف در�س “ من ربوع بالدي” حيث تقوم الطالبات باإعداد 
موقف متثيلي حواري بني �سخ�سيات كرتونية عن معلم تاريخي اأو 

ح�ساري ململكة البحرين.  

النويدرات  مبدر�سة  االبتدائي  ال�ساد�س  ال�سف  من  عبداهلل  زهراء  الطالبة   

االبتدائية للبنات م�ساركة فاعلة يف م�سابقة حتدي القراءة العربي، فقد قراأت 

العديد من الكتب وبداأت بتطبيق اأحداها عرب حتويل اجلانب النظري من الكتاب 

اإىل العملي، فقد بداأت مع زميالتها بت�سنيع �سماد الكومبو�ست، بعد اأن اأنهت قراءة 

كتاب » ت�سنيع �سماد الكومبو�ست« باإ�سراف االأ�ستاذة �سميحة عبداملنعم من�سقة 

حتدي القراءة العربي باملدر�سة.

املخرتعة ال�سغرية الطالبة  اآالء عثمان من ال�سف االأول االإعدادي يف 

مدر�سة الرفاع الغربي االإعدادية للبنات، يف در�س اللغة العربية الذي 

يتحدث عن االخرتاعات، اأحبت اآالء اأن ت�ستثمر موهبتها وذكاءها يف 

ابتكار جهاز تربيد يعمل على تربيد الهواء بتقنية الثلج.

Toon Tastic تصنيع السامد العضويمواقف متثيلية يف تطبيق

املخرتعة الصغرية

االأ�ستاذة ثريا العايل معلمة الرتبية الفنية تدرب طالبات ال�سف ال�ساد�س مبدر�سة 

البالد القدمي االبتدائية للبنات، على فن الديكوباج، وذلك عرب تزيني ال�سحن 

الزجاجي باملناديل الورقية. 

تعلم فن الديكوباج
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مدارسمدارس
األستاذة حنان ميرزا

مدرسة سترة اإلعدادية للبنات

إصالُحُه،  يمكُن  ما  إصالِح  في  تكمُن  كمرّبييَن  مهّمُتنا 
وتقويِم ما يتأّتى تقويمه، ولكْن يتعّيُن أْن ندرَك أّنُه ليس 
علينا أْن نصنَع منهم مالئكًة ال يعصوَن أمًرا، وال يصدُر 

منهم خطأٌ.

واملعرفة  للبنات  االإعدادية  الغربي  الرفاع  مدر�ستي  طالبات  نظمت 

با�ستخدام برنامج  التوا�سل االفرتا�سي  للبنات ور�سة عن طريق  الثانوية 

يف  املدر�ستني  بني  اخلربات  لتبادل  وذلك    Microsoft Team
جمال التمكني الرقمي يف التعليم، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية يف احلياة 

التوا�سل  للتكنولوجيا وا�ستخدامات مواقع  كن�سائح يف اال�ستخدام االآمن 

االجتماعي باأمان، اإىل جانب معلومات قيمة عن التجارة االإلكرتونية. 

الطربي  االإمام  مدر�سة  يف  العلوم  مادة  معلم  بركات  حممد  االأ�ستاذ 

الطريقة  عن  طابعها  يف  تختلف  العلوم  ح�سة  يجعل  للبنني،  االبتدائية 

التقليدية، اإذ ي�ستخدم الكامريا الوثائقية وبرنامج الت�سريح رباعي االأبعاد، 

وذلك للتعرف اإىل اأع�ساء اجل�سم وخ�سائ�سها افرتا�سيا.

تواصل افرتايض ... املواطنة الرقمية

الترشيح رباعي األبعاد يف حصة العلوم

اليابانية،  بالثقافة  املرتبط  الورق  طي  بفن  يعرف  ما  اأو  االأوريغامي  فن 

الوجوه  كت�سكيل  جميلة  فنية  باأ�سكال  الورق  طي  مبداأ  على  الفن  هذا  يقوم 

مبارك،  اآل  ح�سني  علي  االأ�ستاذ  وقدم  الهند�سية.  واالأ�سكال  واحليوانات 

ور�سة عمل  للبنني،  االبتدائية  الطربي  االإمام  التعلم يف  اخت�سا�سي م�سادر 

“احكي باالأوريغامي”، حيث يتم تدريب الطالب على اال�ستفادة من  بعنوان 

بتاأليف  الطالب  قام  اإذ  الرتبوية،  الق�سة  �سخ�سيات  تاأليف  يف  الفن  هذا 

طي  فن  با�ستخدام  الواقع  اأر�س  اإىل  املبتكرة  �سخ�سياتهم  وحتويل  الق�سة 

الورق.

فن األوريغامي يف التعليم
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�سرين �سم�س طالبة موهوبة من مدر�سة املحرق الثانوية للبنات، تبدع 

متناهية،  بدقة  الكرتونية  ال�سخ�سيات  وت�سكيل  ال�سل�سال  فن  يف 

ت�سمم اأ�سكااًل حتاكي الواقع، وتطمح يف تطوير موهبتها لتنتج اأفالمًا 

كارتونية من ال�سل�سال.

شخصيات كارتونية بالصلصال

ت�سعى  االإ�سارة،  لغة  ومدربة  للبنات  الثانوية  خولة  مبدر�سة  معلمة  �سلوم  عبري 

اأ�سا�سيات  الطلبة  تعليم  االإ�سارة” اإىل  لغة  “تدريب  م�سروع  خالل  من  جاهدة 

هذه اللغة من االأرقام واحلروف والكلمات االأ�سا�سية، وذلك بهدف اإعداد طلبة 

مرتجمني قادرين على التوا�سل بلغة االإ�سارة ومدربني الأقرانهم لتحقيق الدمج 

احلقيقي عن طريق التوا�سل مع ال�سم يف املجتمع.

تدريب الطالبات عىل لغة اإلشارة 

رقمية  مكتبة  بتوفري  للبنات  الثانوية  حف�س  جد  مدر�سة  متيزت 

متنوعًا،  كتابًا   60 املكتبة  هذه  وحتوي  التعلم،  م�سادر  مركز  يف 

ولال�ستفادة من هذه امل�سادر العلمية، قامت املدر�سة بتوفري جهاز 

ذكي ي�ستخدمه مرتادو املكتبة لتحميل الكتب وقراءتها. 

مكتبة رقمية يف ثانوية 
جدحفص للبنات 

الثانوية  خليفة  اآل  عي�سى  بن  عبداهلل  ال�سيخ  طالب  ينفذه  متميز  م�سروع 

رقعة  بزيادة  واالهتمام  املدر�سية،  البيئة  تطوير  اأجل  من  وذلك  ال�سناعية، 

امل�سطحات اخل�سراء يف املدر�سة. 

مدرستي خرضاء 
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حديقة املواطنة الرقمية، م�سروع تنفذه مدر�سة الزالق االبتدائية 

املعززة  املدر�سة  م�سروع  من  انطالقًا  وذلك  للبنات،  االإعدادية 

ثقافة  ن�سر  وت�ساهم هذه احلديقة يف  االإن�سان،  وحقوق  للمواطنة 

االأدوات والربامج الرقمية ودجمها بقيم املواطنة وحقوق االإن�سان. 

وي�ساهم يف ن�سر الوعي الرقمي. ويقوم الفريق االإلكرتوين الطالبي 

بابتكار لعبة تعليمية رقمية اأ�سبوعيًا وتوظيفها يف احلديقة لي�ستفيد 

منها طالبات املدر�سة.

اأطلقت معلمات اللغة االإجنليزية مبدر�سة ابن النفي�س االبتدائية للبنني م�سروع 

اليوم، ويهدف هذا امل�سروع ت�سجيع الطالب على القراءة  قادة الغد هم قّراء 

وتعزيز مهارات التفكري والتحليل والنقد لديهم. 

ر�سامة  للبنات،  الثانوية  احلد  مدر�سة  من  ح�سني  اإميان  الطالبة 

فنية  اأعمااًل  تقدم  العربي،  واخلط  البورتريه  فن  دمج  يف  موهوبة 

يكون  اأن  “اأطمح  تقول:  معنا  باأ�سلوب ع�سري جاذب، ويف حديثها 

لدي عالمة جتارية خا�سة بي، فالطموح ال حدود له”. 

حديقة املواطنة الرقمية 

قادة الغد ... قّراء اليوم 

بورتريه الخط العريب ..
لوحات بأسلوب عرصي

فريق  باأول  يلتحقن  للبنات  الثانوية  احلد  مدر�سة  يف  ال�سطرجن  فريق  طالبات 

لالحتاد الن�سائي للعبة ال�سطرجن يف مملكة البحرين، ويطمحن لرفع ا�سم اململكة 

عاليًا يف املحافل الدولية. 

فريق الشطرنج النسايئ
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م�سروع متميز ملدر�سة بدر الكربى االبتدائية للبنني لتطوير مهارات 

الطالب يف الريا�سيات يطلق عليه “خوارزمي بدر”، ين�سغل الطالب 

قبل  ما  وفرتة  املدر�سة  الف�سحة  خالل  الريا�سية  امل�سائل  اأداء  يف 

الطابور ال�سباحي. 

خوارزمي بدر 

مبادرة اإن�سانية اأطلقتها ال�سديقتان غدير اإبراهيم وفردو�س حممد من مدر�سة 

جدحف�س الثانوية للبنات، من فئة الطلبة املكفوفني املدجمني يف املدار�س، حيث 

تقوم الطالبتان بتحويل الق�س�س العادية اإىل ق�س�س مطبوعة بطريقة برايل، 

ال�سعودي  املعهد  ويف  االأخرى  املدار�س  يف  املكفوفني  الطلبة  م�ساعدة  اأجل  من 

البحريني للمكفوفني على قراءتها. حيث قامتا بتحويل 40 ق�سة وتوزيعها على 

املدار�س. 

مبادرة تحويل القصص للغة برايل 

يف  التعليم  يف  الرقمي  التمكني  م�سروع  خريجات  طالبي،  فريق 

املرحلة االإعدادية، قمن بنقل جتربتهن الناجحة يف توظيف االأدوات 

“تكنو  خالل  من  للبنات  الثانوية  احلد  ملدر�سة  التعليم  يف  الرقمية 

احلد”.  ويقوم الفريق بعمل اأن�سطة لزميالتهن يف كيفية اال�ستفادة 

من التقنيات احلديثة كت�سميم ومنتجة االأفالم التوعوية. 

تكنو الحد 

املعلقان الريا�سيان الطالبان هزاع الكعبي ورا�سد حممد من مرا�سلو مدار�س، 

االأحداث  لكم  لينقلوا  تدريبهما  مت  وقد  للفريق.  ومتميزة  جديدة  اإ�سافة 

والتحليالت الريا�سية بطريقة حمرتفة اأواًل باأول.  

املراسل الريايض... 
إضافة جديدة لإلعالم الطاليب 
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عراد  مدر�سة  يف  العلوم  مادة  معلمة  الزياين  منرية  االأ�ستاذة  حتر�س 

االبتدائية للبنات على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعليم وتعّلم متنوعة خالل 

من  الدرو�س  �سرح  بينها  من  الطالبات،  انتباه  جلذب  وذلك  احل�سة، 

املعلقة يف جدران ممرات  التعليمية  والو�سائل  باللوحات  اال�ستعانة  خالل 

املدر�سة. 

يف  موهوب  للبنني  الثانوية  املحرق  مدر�سة  من  فا�سل  ح�سني  الطالب 

الت�سوير الفوتوغرايف واإخراج االأفالم الق�سرية، البداية كانت قبل اأربع 

�سنوات يف عام 2013، حيث انخرط ح�سني يف عدد من الور�س التعليمية 

�سالمي،  حممود  املحرتف  امل�سور  االأعلى  مبثله  والتقى  املجال،  هذا  يف 

ويعمل حاليًا معه يف ت�سوير فيديوهات تعليمية. كان ان�سمامه ملركز رعاية 

الطلبة املوهوبني نقطة االنطالقة لالحرتاف وتبادل اخلربات. ويطمح يف 

امل�ستقبل المتالك اأ�ستديو خا�س. 

تنّوع اسرتاتيجيات التعلم لجذب انتباه الطالب

الطالب حسني فاضل : أعشق تصوير 
البورتريه ،فهي صور مليئة بالحياة

 الطالبة سارة نواف

مدرسة العروبة االبتدائية للبنات

الكلمات  تعجز  طويل،  حديث  الوطن  حب  عن  الحديث  إن 
والعبارات عن وصف مكانته في النفوس. هو شعور يختلج 
فيه،  ولد  الذي  المكان  إلى  الحي  الكائن  ويجذب  الفؤاد، 

وترعرع على ترابه وتنقل على أراضيه.

احلد  مبدر�سة  والتقانة  الت�سميم  معلمة  القديري  اأماين  االأ�ستاذة  قامت 

الدرا�سي،  للمنهج  ومبتكرة  جديدة  موا�سيع  بتطبيق  للبنات  االإعدادية 

جماالت  يف  االإبداعية  قدراتهن  وتنمية  الطالبات  حتفيز  بهدف  وذلك 

االأركت  فن  وم�سروع  اخل�سب،  با�ستخدام  اليدوية  االأعمال  مثل:  متنوعة، 

اخل�سب.   وحرق 

وتفعيل  الدرو�س  �سرح  خالل  الرقمي  التمكني  برامج  با�ستخدام  قامت  كما 

عملي  "اأحب  قالت:  اأخرية  كلمة  ويف  الرقمي.  والكتاب  التعليمية  البوابة 

بناتي. هن  طالباتي  واعترب  كثريًا 

مواضيع جديدة ومبتكرة ملقرر التصميم والتقانة 
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النفي�س  ابن  تعلم من مدر�سة  اخت�سا�سية �سعوبات  ن�سيب  ملياء 

اأتعلم  اأن  اأ�ستطيع  “اأنا  م�سروع  على  ت�سرف  للبنات،  االبتدائية 

الريا�سيات  للطالب يف مادتي  الدعم  تقدمي  اإىل  يهدف  “والذي 
وم�ستواهم  العلمي  حت�سيلهم  لرفع  وذلك  العربية،  واللغة 

الدرا�سي. 

اجلابرية  مدر�سة  من  التحو  عادل  يو�سف  املخرتع  الطالب  جنح 

لقطف  روبوت  جهاز  وابتكار  ت�سميم  يف  للبنني  ال�سناعية  الثانوية 

الذكية.  االأجهزة  ا�ستخدام  طريق  عن  فيه  التحكم  ويتم  الثمار، 

يحقق  مبا  اآليًا  الزراعي  املح�سول  ح�سد  يف  االبتكار  هذا  وي�ساهم 

ال�سرعة وال�سالمة يف االإجناز.  

برنامج أنا أستطيع أن أتعلم 
عثامن ميك ... مواهب متعددة 

املخرتع يوسف التحو ... صاحب جهاز 
روبوت لقطف الثامر 

تربويًا  م�سروعًا  للبنني  جدحف�س  ابتدائية  من  �سهاب  فاطمة  االأ�ستاذة  تقدم 

لطلبة  والتعبري  اال�ستماع  مهارة  لتنمية  وذلك  الأمثل”  الأعرب  “اأ�ستمع  بعنوان 

�سعوبات التعلم وذي االحتياجات اخلا�سة. 

برنامج أستمع ألعرب 

الثانوية  اجلابرية  االإلكرتونيات مبدر�سة  ق�سم  من  مكي  عثمان جعفر  الطالب 

ال�سناعية للبنني، متعدد املواهب، له اإجنازات م�سرفة يف الت�سوير الفوتوغرايف، 

والتمثيل وبرجمة تقنية املعلومات. فقد فاز باملركز االأول يف امل�سابقة الوطنية 

م�سابقة  يف  الثاين  واملركز  املدر�سي  الو�سط  يف  الطفل  حقوق  قانون  لتفعيل 

الذهبية  امليدالية  على  ح�سل  كما  بعد�ستي(،  )مهنتي  الفوتوغرايف  الت�سوير 

عن  الذهبية  امليدالية  على  وحاز  امل�سابقة،  يف  االإلكرتونية  املواقع  ت�سميم  يف 

ت�سميم املواقع االإلكرتونية يف م�سابقة البحرين الوطنية للمهارات. يبدع عثمان 

كذلك يف التمثيل، فهو ع�سو يف م�سرح الريف، و�سارك يف مهرجان ال�سواري 

واملهرجان املدر�سي احلادي والثالثني. 
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“ كهروب” شخصية تربوية لرتشيد االستهالك 

ال�سخ�سية  كهروب،  �سخ�سية  بتقم�س  البو�سميط  منرية  الطالبة  تقوم 

ب�سرورة  الطالب  زميالتها  لتوعية  وذلك  املدر�سة،  يف  ال�سهرية  الرتبوية 

تر�سيد اال�ستهالك يف املاء والكهرباء واحلفاظ على املوارد الطبيعية. 

عاملات املستقبل 

للبنات،  عاملات امل�ستقبل، تنطلق من مدر�سة خديجة الكربى االإعدادية 

اأهمية  على  باملدر�سة  العلوم  معلمة  احلايكي  مرمي  االأ�ستاذة  توؤكد  حيث 

تنفيذ  خالل  من  واال�ستنتاج  املوجه  اال�ستق�ساء  ا�سرتاتيجية  توظيف 

الطالبات  من  جمموعة  ذلك  لتحقيق  واختارت  حية،  علمية  جتارب 

املتميزات يطلق عليهن “عاملات امل�ستقبل”. 

“فينا  م�سروع  عربية  لغة  اأوىل  معلمة  اخلالدي  اإينا�س  االأ�ستاذة  اأطلقت 

اخلري”، والذي ي�سمل ق�س�س م�سورة تقوم ببطولتها طالبات املدر�سة، 

من  االنتهاء  مت  وقد  احل�سنة،  ال�سلوكية  القيم  غر�س  يف  ذلك  وي�ساهم 

ق�ستني �سيقتني، وهما: ازرع وال تقطع، ويوميات متفوقات مدر�سة عراد 

االبتدائية للبنات.  

الهداية اخلليفية  ال�سعبية يف مدر�سة  الثقافة  فعالية جديدة يقدمها مركز 

الثانوية للبنني، يتعلم خاللها الطالب احلرف واملهن ال�سعبية القدمية مما 

يعزز روح االنتماء للوطن بني اأبنائنا الطالب. 

قصص مصورة 
ضمن مرشوع “فينا الخري”

مركز الثقافة الشعبية 

مدارس

فاطمة محمد عبد الرسول أحمد عبداهلل
مدرسة سترة الثانوية للبنات

عن  اسألني  عقلي..  أدرك  بما  أجبك  البحرين..  عن  اسألني 
دلمون وأوال وتايلوس.. اسألني عن كياني.. أقول لك.. هي 

البحرين موطني.. هي البحرين معشوقتي..



23 يدعو قسم اإلعالم بإدارة العالقات العامة واإلعالم األخوة األساتذة أعضاء الهيئتين 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

اأطلقت مدر�سة عقبة االبتدائية للبنني  لتعزيز دمج الطلبة ذوي االإعاقة، 

زمالئهم  مع  التوحد  طلبة  لدمج  وذلك  ورفاقي”  “مدر�ستي  م�سروع 

العاديني.

اللغة  للبنات  االبتدائية  زبيدة  ال�ساد�س يف مدر�سة  ال�سف  تتعلم طالبات 

الفرن�سية مبكرًا، وذلك من خالل نادي اللغة الفرن�سية، وحتر�س االأ�ستاذة 

تربوية  باأ�ساليب  االإعدادية  للمرحلة  طالباتها  تهيئة  على  الكواري  لولوة 

واالألعاب  الرقمية  االأدوات  وا�ستخدام  الذاتي  التعلم  مدرو�سة، من خالل 

التعليمية. 

ال�سحاب،  عرب  حكايا  م�سروع  ينطلق  للبنات  االبتدائية  �سرتة  مدر�سة  يف 

اإلكرتونية رقمية من خالل تزويد  اإىل  وفيه يتم حتويل الق�س�س الورقية 

ال�سريعة وتت�سمن قراءة �سوتية �سليمة للق�سة،  الق�سة برمز اال�ستجابة 

القراءة  تنمية حب  اإىل  امل�سروع  ويهدف  االإنرتنت.  رفعها عرب  من خالل 

والتدريب  ال�سوت  متابعة  خالل  من  ال�سليمة،  القراءة  الطالبات  وتعليم 

على القراءة املعربة واملمثلة للمعنى. 

ا�سرتاتيجيات تعليمية متنوعة ابتكرتها االأ�ستاذة فاطمة العم معلمة نظام 

بالنف�س،  الثقة  كر�سي  منها  للبنات،  االبتدائية  رقية  مدر�سة  يف  الف�سل 

حيث جتل�س الطالبة على الكر�سي اأمام زميالتها يف ال�سف وتتحدث عما 

على  الطالبات  ت�سجيع  يف  الطريقة  هذه  وت�ساهم  احل�سة،  يف  ا�ستفادته 

االإلقاء اأمام االآخرين، وتعزز ثقتهن باأنف�سهن. 

مدرستي ورفاقي يف ابتدائية عقبة 

نادي اللغة الفرنسية 

حكايا عرب السحاب 

كريس الثقة بالنفس 
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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

جانب من احتفالت املدار�س بالعيد الوطني املجيد

moebahrain

moebahrain moebahrain moebahrainmoebahrain
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