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مدارسمدارس

على  والطالب  املعلمني  حر�ص  مع 

ا�ستخدام الأدوات الرقمية يف التعليم، 

م�سروع  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأطلقت 

والذي  للتكنولوجيا  الآمن  ال�ستعمال 

يهدف اإىل تاأ�سيل املواطنة الرقمية لدى 

ال�سليم  الوعي  رفع  خالل  من  الطلبة، 

مبا  لديهم،  التكنولوجيا  ل�ستعمال 

ي�ساعد على حتقيق توازن بني منحهم 

و�سمان  يحتاجونها،  التي  احلريات 

ال�سريعة  التغريات  �سوء  يف  �سالمتهم 

الت�سال  تقنية  يف  الرقمية  والطفرة 

واملعلومات، والتي اأدت اإىل بروز خماطر 

احلديثة،  التقنيات  تلك  ا�ستعمال  يف 

املعلومات،  اأمن  يف  تهديدات  وظهور 

الأجهزة  اخرتاق  اإمكانية  يف  تتمثل 

والو�سول اإىل املعلومات ال�سخ�سية.

االستعامل اآلمن للتكنولوجيا .. ضامن لسالمة أبنائنا الطالب

توعية أكرث من 5000 طالب وطالبة
وقد حر�ص م�سروع جاللة امللك حمد ملدار�ص امل�ستقبل على تدريب اخت�سا�سيي 

تكنولوجيا التعليم يف 93 مدر�سة، وتدريب 60 معلمًا ومعلمة يف املدار�ص، اإىل 

جانب توعية 5720 طالبًا وطالبة عن ال�ستعمال الآمن للتكنولوجيا. وقد مت 

ت�سميم دليل ال�ستعمال الآمن للتكنولوجيا، بحيث يحوي حقيبة تدريبية ت�سمل 

اأن�سطة اإثرائية ومطويات تعريفية مل�سروع ال�ستعمال الآمن للتكنولوجيا، وت�سكل 

بذلك مادة ثرية لتدريب اأولياء الأمور والطلبة. 

فريق اختصاصيات 
التكنولوجيا الصغريات 

للبنات  حمد  مدينة  اإعدادية  يف  ال�سغريات  التكنولوجيا  اخت�سا�سيات 

اأثناء  يف  احلماية  وطرق  الآمن  ال�ستعمال  حول  لزميالتهن  ور�سًا  يقدمن 

ا�ستخدام مواقع التوا�سل الجتماعي، و�سرورة احلفاظ على �سرية كلمات 

ال�سر، وعدم قبول اإ�سافة غرباء اإىل هذه احل�سابات. 
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 جنح  فريق البحث العلمي يف مدر�سة احلد الإعدادية للبنات بتنفيذ 

ا�ستخدمت  حيث  الطعام،  بقايا  من  مكون  للنباتات  ع�سوي  مغًذّ 

من  عدد  يف  وجتربتها  والقهوة  املوز  بقايا  التجربة  يف  الطالبات 

النباتات، وجاءت نتائج هذه الدرا�سة العلمية متميزة، حيث وجد 

هنالك تاأثري اإيجابي على منو النباتات. 

توظف الأ�ستاذة اأبرار جناحي معلمة العلوم يف مدر�سة العروبة البتدائية للبنات 

الوطنية،  وحتدي  اأرنب،  كال�سيد  الرقمية،  الأدوات  با�ستخدام  متنوعة  فقرات 

بني  والت�سويق  املرح  من  جو  لإ�سفاء  وذلك  ت�ساأل،  و�سلمى  الأمريات،  و�سباق 

الطالبات. 

»سامد حديقتك من بقايا طعامك « 
يف إعدادية الحد

شخصيات كرتونية يف حصة العلوم 

مبدر�سة  الكهرباء  ق�سم  من  اأحمد  علي  ح�سني  الطالب 

الدوائر  تو�سيل  يف  متميز  للبنني،  ال�سناعية  الثانوية  اجلابرية 

باإملامه  يتميز  كما  العامة،  الكهربائية  والتمديدات  الكهربائية 

التمديدات  �ساهم يف  وقد  املنزلية،  الكهربائية  الأجهزة  ب�سيانة 

حمرتفًا،  اأ�سبح  �سنوات  وبعد  والده،  باإ�سراف  ملنزله  الكهربائية 

يف  الثالث  باملركز  فاز  وقد  اأقاربه،  ملنزل  الكهرباء  بتمديد  قام 

عن  2017-2016م  عام  للمهارات  الوطنية  البحرين  م�سابقة 

زمن  بالدائرة يف  العمل  اأنهى  الكهربائية، حيث  الدائرة  م�سروع 

قيا�سي.

الطالب حسني عيل يفوز باملركز الثالث 
يف مسابقة البحرين الوطنية للمهارات
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مدارسمدارس
الطالبة عائشة نبيل      

مدرسة رابعة العدوية االبتدائية للبنات

اقرأ .. اقرأ  فمن  دون القراءة  لن  تنمو العقول و لن 
تزدهر األمم .

الإلكرتوين  التعلم  فريق  مندي من  فاطمة حممد  الطالبة  قدمت 

عمل  ور�سة  للبنات  البتدائية  النطاقني  ذات  اأ�سماء  مدر�سة  يف 

لزميالتها الطالبات عن كيفية ا�ستخدام البوابة التعليمية )�سفحة 

الطالب( وال�ستفادة من اخلدمات املتوفرة يف البوابة. 
دكان واعد م�سروع تربوي لتعزيز ال�سلوك الإيجابي، ويخ�س�ص الدكان لتوزيع 

اجلوائز لأ�سحاب ال�سلوك املتميز والذين اأظهروا اجتهادًا يف كافة املجالت. 

طالبة يف االبتدايئ تقدم ورشة 
لزميالتها حول البوابة التعليمية 

دكان واعد يف ابتدائية البستني للبنني

للبنات، وهو عبارة عن  البتدائية  اإبداع كافية م�سروع متميز يف مدر�سة عراد 

ويحتوي على  املدر�سة،  ملعلمات وطالبات  املدر�سية  الف�سحة  تفعيله يف  يتم  ركن 

اأن�سطة وم�سابقات تخدم مهارات التفكري العليا للطالبات. وقد جاء هذا امل�سروع 

بتنظيم الأ�ستاذة زهراء �سيد م�سطفى العلوي معلمة نظام ف�سل يف املدر�سة. 

إبداع كافية .. ركن ملهارات التفكري العليا

مبدر�سة  الريا�سيات  مادة  معلم  من�سور  جواد  الأ�ستاذ  ي�ستعني 

لت�سحيح  وذلك    zip grade بربنامج  للبنني  البتدائية  الريموك 

والأجهزة  الهواتف  و�سرعة عرب كامريات  ب�سهولة  الطالب  اإجابات 

الذكية. 

zip grade برنامج 
لتصحيح إجابات الطلبة بسهولة 
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جنحت طالبات مدر�سة احلد الإعدادية للبنات بتحويل ق�سة �سالح 

الدين الأيوبي واإجنازاته التاريخية املكتوبة وحتويلها اإىل اأعمال فنية 

ناطقة با�ستخدام اأدوات التمكني الرقمي املختلفة، حيث باإمكان زوار 

املعر�ص الفني ا�ستخدام تطبيق Aurasma عند كل لوحة فنية، وذلك 

للتعرف اإىل م�سمونها، واأحداثها التاريخية ال�سيقة.

» نقرأ بفن « 
معرض فني لتشجيع القراءة 

منتدى  يف  للبنني  الإعدادية  عفان  بن  عثمان  مبدر�سة  الطالبي  الفريق  �سارك 

الإعدادية  البتدائية  الق�سيبية  مبدر�سة  املقام  للتكنولوجيا  الآمن  ال�ستعمال 

للبنني، حيث تبادل الطلبة اخلربات والتجارب حول ا�ستعمال التكنولوجيا ب�سكل 

 Microsoft برنامج  خالل  من  افرتا�سيًا  املدر�ستني  بني  اللقاء  كان  وقد  اآمن. 

teams

 لقاء افرتايض بني طلبة مدرستني إعداديتني 

مدر�سة  مع  بالتعاون  للبنات  الثانوية  الزاهر  العهد  مدر�سة  نظمت 

لتقدمي  ذهب«  من  »و�سية  فعالية  للبنات  الثانوية  الق�سيبي  غازي 

غازي  مبدر�سة  املتفوقات  الثالث  امل�ستوى  طالبات  قبل  من  و�سايا 

الزاهر  العهد  مبدر�سة  الثانوي  الأول  امل�ستوى  لطالبات  الق�سيبي 

لهن  ونقل جتربتهن  والريا�سيات،  الفيزياء  تخ�س�ص  الراغبات يف 

يف هذا التخ�س�ص ، من خالل برنامج Microsoft Teams ، حيث كان 

اللقاء مميزًا زاخرًا بالو�سايا الذهبية الرائعة. 

طالبات » غازي« يقدمن النصائح 
لطالبات » العهد الزاهر « عن ُبعد

الثانوية  النعمان  بنت  اأميمة  مدر�سة  من  العريبي  ح�سني  زينب  الطالبة  فازت 

للبنات باملركز الثاين يف امل�سابقة الدولية ucmas مباليزيا امل�ستوى الرابع يف فرع 

الأوريل. وتقول زينب باأن هذه امل�ساركة �ساعدتها يف تنمية مهارات التفكري العليا 

 200 اأ�سل  من   124 عن   الإجابة  يف  جنحت  حيث  لديها،  والرتكيز  وال�سرعة 

مركز  فاإن  بالذكر  واجلدير   . فقط(  دقائق   8 قيا�سية)   زمنية  مدة  يف  �سوؤاًل 

رعاية الطلبة املوهوبني قد قام باحت�سان وتدريب الطالبة زينب وتنمية موهبتها 

يف جمال احلا�سبة ال�سينية.  

الطالبة زينب تحرز املركز
الثاين يف مسابقة دولية مباليزيا
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�سينما الريموك تقدم مواد فلمية متنوعة تعليمية وترفيهية للطالب 

اأحد  ال�سينما  ال�سباحي. وتعد  والطابور  املدر�سية  الف�سحة  خالل 

اأهم اأركان الإعالم املدر�سي يف ابتدائية الريموك للبنني. 

الإعالمية  م�سروع  للبنات  البتدائية  القاد�سية  مدر�سة  اأطلقت 

للفعاليات  طالبية  �سهرية  ن�سرة  اإعداد  على  يقوم  الذي  ال�سغرية 

واملهارة  الإبداعي  التعبري  تنمية  اإىل  امل�سروع  ويهدف  املدر�سية. 

الإعالمية.  

سينام الريموك 
تعرض أحدث األفالم التعليمية  

اإلعالمية الصغرية يف ابتدائية القادسية

ي�سارك طالب مدر�سة عايل الإعدادية للبنني يف ور�سة النجارة باملدر�سة، حيث 

يتدربون على ت�سميم و�سناعة اأعمال متنوعة من اخل�سب، مثل : حافظة الأقالم 

وكر�سي القراآن الكرمي بالإ�سافة اإىل ت�سليح الأعمال اخل�سبية التالفة كالكرا�سي 

والطاولت.   

أعامل خشبية متنوعة يف ورشة النجارة

املعر�ص  يف  الف�سية  بامليدالية  للبنات  الثانوية  جدحف�ص  مدر�سة  طالبات  فازت 

الدويل العا�سر لالخرتاعات يف ال�سرق الأو�سط الذي اأقيم يف دولة الكويت ال�سقيقة، 

وح�سولهن على ميدالية ال�سرف الذهبية من جمعية الربتغال للمخرتعني. ويعمل 

عندما  �سوتًا  وي�سدر  احلذاء  مقدمة  يف  تثبيته  يتم  ح�سا�ص  جهاز  على  احلذاء 

يقرتب من مالم�سة الأ�سياء، مما ي�ساعد املكفوفني على امل�سي لوحدهم. 

امليدالية الفضية ملخرتعات 
)الحذاء الذيك للمكفوفني( 
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قامت طالبات مدر�سة املحرق الثانوية للبنات واملوهوبات يف الت�سوير 

رزنامة  بت�سميم  النعيمي  �سريفة  الأ�ستاذة  وباإ�سراف  الفوتوغرايف 

البحرين  معامل  عن   ) البحرين  ع�سق  وليل  غروب  عليها)  اأطلقوا 

الوطنية، وقد حر�ست الطالبات على ت�سوير بع�ص مناطق البحرين 

يف اأوقات خمتلفة لإبراز جمالها. 

رزنامة وطنية يف حب البحرين

مادة  معلمة  العو�سي  كلثوم  اأم  الأ�ستاذة  نفذتها  مبتكرة  تعليمية  ا�سرتاتيجية 

ب�ساحة مدر�سة  املفتوح  ال�سف  الرياح يف  در�ص عن  ب�سرح  قامت  العلوم، حيث 

عراد البتدائية للبنات. وتخلل الدر�ص الألعاب التعليمية، و�ساركت الطالبات يف 

ت�سميم اأداة لقيا�ص الرياح والتعرف اإىل ا�ستخداماتها.

الصف املفتوح .. التعّلم مبرح

جمموعة من طالبات النادي العلمي واملوهوبات يف املجالت العلمية 

ومب�ساعدة الأ�ستاذة هدى الري�ص قمن باإعداد معر�ص دائم للتجارب 

هذا  وي�سمل  للبنات،  الثانوية  الق�سيبي  غازي  مدر�سة  يف  العلمية 

والتي  والبحثية  العلمية  وجم�سماتهن  الطالبات  اأعمال  املعر�ص 

يتج�سد فيها �سرح الدرو�ص بطريقة مبتكرة .

 مدرسة غازي القصيبي 
تحتضن النادي العلمي 

التعليم  م�ساق  و�سمن  ال�سناعية  الثانوية  اجلابرية  مدر�سة  يف  الطالب  يتعلم 

اإىل  كالتعرف  وال�سباغة،  ال�سمكرة  جمال  يف  املهارات  خمتلف  واملهني  الفني 

اأنواع تقنيات اللحام ومهارات طي املعادن وال�سباغة والر�ص ومعاجلة اخلدو�ص 

وال�سداأ. وت�ساهم هذه املهارات يف اإعداد الطالب ملتطلبات �سوق العمل.  

مهارات السمكرة 
والصباغة يف ثانوية الجابرية الصناعية
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الطالبة مرمي عيسى بومجيد

مدرسة حليمة السعدية اإلعدادية للبنات

في  نحن  نغوص  اللؤلؤة  الستخراج  الغواص  يغوص  فكما 
يمتلكها  وال  نمتلكها  التي  الهبة  إلى  لنتعرف  أنفسنا  أعماق 
الغير كي نكمل نواقصه، وبهبته هو اآلخر يكمل به نواقصي، 

فكل مّنا يساعد اآلخر ويكمل اآلخر، هكذا هي الحياة.

تطبيق ا�سرتاتيجية املعلم ال�سغري بق�سم اللحام والفربكة مبدر�سة 

ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى اآل خليفة الثانوية ال�سناعية للبنني.

املعلم الصغري 
مبدرسة الشيخ عيىس الثانوية الصناعية 

يف  للبنني  البتدائية  زيد  بن  اأ�سامة  مبدر�سة  ال�سغري  املخرتع  فريق  ي�سارك 

وح�س�ص  املدر�سية  الف�سحة  اأوقات  الطالب  يق�سي  حيث  العلمية،  الأن�سطة 

القيام  على  الفريق  يحر�ص  كما  وحتليلها.  العلمية  التجارب  تنفيذ  يف  الن�ساط 

بزيارات ميدانية لإثراء خرباتهم. 

استثامر الفسحة يف إجراء التجارب العلمية

هذه  للبنات،  جدحف�ص  ثانوية  يف  مميز  م�سروع  الريف  حديقة 

احلديقة التي �سيدت مب�ساعدة الطالبات تدعو جميع زوارها للتاأمل 

اأّن  احلديقة  هذه  يف  واجلميل  ال�سلوك.  وتعزز  الإيجابي  والتفكري 

حممد،  ووديعة  عبدالعزيز  ن�سرة  وهما  مميزتني،  طالبتني  هنالك 

لأبرز  و�سرح  احلديقة  هذه  عن  تعريفية  بجولة  القيام  مهمتهما 

اأركانها. 

حديقة الريف.. 
للتأمل والتفكري اإليجايب 

مدر�سة  من  �سم�ص  علي  ال�سغري  التعليم  تكنولوجيا  اخت�سا�سي  الطالب  قدم 

�سفحة  ت�سميم  كيفية  حول  الطالب  لزمالئه  ور�سة  للبنني  البتدائية  الرو�سة 

thinklink تفاعلية من خالل ا�ستخدام برنامج

طالب يقدم لزمالئه 
ورشة حول تصميم الصفحات التفاعلية
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الثانوية  التخ�س�سات” مبدر�سة مدينة عي�سى  “ حديقة  م�سروع 

للبنات بتنظيم من ق�سم الإر�ساد الأكادميي، وي�ساهم هذا امل�سروع 

يف تعريف الطالبات بالتخ�س�سات ومتطلباتها.

فازت الطالبة كوثر ح�سني من مدر�سة مدينة حمد الإعدادية للبنات 

وطنية  تفاعلية  �سفحة  اإن�ساء  م�سابقة  يف  الثاين  باملركز  موؤخرًا 

بوا�سطة موقع thinklink، حيث �سممت م�سروع » بحريننا الغالية « 

والذي ي�ستمل على اأركان متنوعة للتعريف مبملكة البحرين. يذكر اأن 

الطالبة فاطمة ع�سو يف فريق اخت�سا�سيات التكنولوجيا ال�سغريات 

وموهوبة يف ا�ستخدام الأدوات الرقمية. 

ثانوية مدينة عيىس للبنات 
مرشوع » خذ بيدي «تتبنى مرشوع “حديقة التخصصات”

لرفع التحصيل األكادميي

الطالبة كوثر حسني  تفوز 
thinklink باملركز الثاين يف مسابقة

العامل”،  “ جولة حول  بتنظيم معر�ص  الديني البتدائي  املعهد  ا�ستمتع طالب 

وقد تزينت �سالة املدر�سة باأركان متنوعة من دول العامل مع نبذة عن تاريخ تلك 

الدول وعاداتهم وتقاليدهم. واجلميل يف هذا املعر�ص حر�ص طالب املعهد على 

ت�سميم الأركان من مواد معاد تدويرها.

جولة حول العامل يف املعهد الديني االبتدايئ 

تبنت الأ�ستاذة فاطمة املزعل معلمة اللغة العربية مبدر�سة النبيه �سالح البتدائية 

للبنات م�سروع “ خذ بيدي” لرفع التح�سيل الدرا�سي بني الطالبات وخلق جو 

والريا�سيات،  العربية  اللغة  امل�سروع يف مادتي  يتم تطبيق  بينهن.  التعاون  من 

رفع  طرق  يف  اأفكارهّن  طرح  على  الطالبات  ت�سجيع  يف  امل�سروع  هذا  وي�ساهم 

م�ستوى الإتقان يف تلك املادتني. 
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مبادرة » قيادات امل�ستقبل«  مبدر�سة عمر بن اخلطاب البتدائية الإعدادية 

للبنني، حيث ي�سارك �سبعة طالب متميزين يف اإدارة املدر�سة ليوم درا�سي 

اإدارة  وم�ساركتهم يف  للطالب  امل�سوؤولية  الثقة وحتمل  زرع  بهدف  كامل، 

العمل املدر�سي، وقد با�سر الطلبة مهامهم يف جو من الرتحيب والت�سجيع 

ا�ستقبال  على  قدرتهم  واأثبتوا  الطالب،  وزمالئهم  املعلمني  قبل  من 

امل�سرفني الرتبويني الزائرين للمدر�سة، اإىل جانب ا�ستقبال اأولياء الأمور 

والرد على عدد من ا�ستف�ساراتهم، بالإ�سافة اإىل ت�سجيل الغياب وطلبات 

ال�ستئذان وغريها من الأعمال الإدارية.  

نظمت مدر�سة املالكية البتدائية الإعدادية للبنات فعالية » م�سكلتي لها حل« 

با�ستخدام احلائط الفرتا�سي padlet  يف ال�سف الإلكرتوين من اأجل حل 

امل�سكالت التي تواجه الطالبات.  

سبعة طالب يقودون
إدارة مدرستهم ليوم درايس كامل

توظيف الحائط االفرتايض
يف فعالية » مشكلتي لها حل« 

مدارس

      الطالبة سنا زياد
مدرسة رابعة العدوية االبتدائية للبنات

دمت لي يا وطني يا وطن العز والفخر ... يا من كنت منارة 
تهتدي بها السفن يا عروس الخليج يا بلدي البحرين، يا بالد 

العز و األمجاد يا بالد العزائم والهمم .

الرقمي  بالتمكني  ال�سغف  جمعهما  ومعلمة  معلم 

وزوجني  تعليم،  تكنولوجيا  معلمي  لكونهما 

م�سروع  خالل  من  ي�سرتكان  الوقت  ذات  يف 

وزارة  تطبقه  والذي  التعليم  الرقمي يف  التمكني 

لإعداد  املدار�ص  من  عدد  يف  والتعليم  الرتبية 

الهامة،  الإلكرتونية  الربامج  من  عدد  وتنفيذ 

اإميان  والأ�ستاذة  ال�سلم  يا�سر  الأ�ستاذ  هما 

تطبيق  املثمر  التعاون  هذا  نتيجة  كان  الن�سابة. 

حيث  ليف،  يوتيوب  بوا�سطة  للدرو�ص  مراجعة 

املراجعة  هذه  يف  امل�ساركة  يف  الطالب  �ساعد 

يف  املعلمة  ومب�ساركة  منازلهم  يف  افرتا�سيًا 

الطلبة  ا�ستف�سارات  على  والإجابة  ال�سرح 

�سئلتهم.   واأ

عائلة رقمية بامتياز ... ))زوجان(( يتشاركان
 يف توظيف برامج التمكني الرقمي يف مدارسهام  



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

الديه  مبدر�سة  الإعدادي  الأول  بال�سف  ح�سن  حممد  زينب  الطالبة 

�سمن  الكروكودايل  زهرات  جلنة  يف  ع�سو  للبنات  الإعدادية  البتدائية 

م�سروع العاملة ال�سغرية، قامت بتدريب طالبات ال�سف الرابع البتدائي 

على اإجراء جتربة احرتاق الفحم يف املختربات الفرتا�سية. 

بقراءة ق�س�ص  للبنات  البتدائية  العدوية  رابعة  ت�ستمتع طالبات مدر�سة 

م�ساريع  تطبيق  م�ساعي  �سمن  ذلك  وياأتي  الأندل�ص،  حديقة  يف  م�سوقة 

القراءة خارج نطاق املدر�سة ويف الهواء الطلق. 

اف�سل«  ل�سلوك  معًا   « ركن  للبنني  البتدائية  الرو�سة  مدر�سة  خ�س�ست 

وذلك بالتزامن مع تنفيذ برنامج معًا ملكافحة العنف والإدمان، وي�ساهم 

وحل  ال�سخ�سي  النمو  ورعاية  احلياتية  املهارات  تطوير  يف  الركن  هذا 

امل�سكالت، وي�ستهدف الطلبة املوهوبني الذين ميتلكون املهارات القيادية. 

تنفيذ تجارب علمية 
من خالل املختربات االفرتاضية 

القراءة يف الهواء الطلق 

»معاً لسلوك أفضل «
يف مدرسة الروضة االبتدائية للبنني

ريان  الطالب  وزميله  حممد  علي  يا�سر  الطالب  جتمع  جميلة  �سداقة 

يق�سي  حيث  اأن�ص،  بن  مالك  مبدر�سة  الدمج  طالب  اأحد  الدو�سري 

على  يا�سر  ويحر�ص  والف�سحة،  ال�سف  يف  معًا  اأوقاتهما  ال�سديقان 

م�ساعدة �سديقه ريان يف كل �سغرية. 

صداقة جميلة رغم التحديات
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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

توظيف الأدوات الرقمية يف عملية التعليم والتعلم

moebahrain
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