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مدارسمدارس

يشمل 10 مدارس يف مرحلته التجريبية

انطالقة مرشوع توظيف األدوات الرقمية لربنامج صعوبات التعلم

م�شروع  تطبيق  يف  التو�شع  من  انطالقًا 

مدار�س  يف  التعليم  يف  الرقمي  التمكني 

باليوم  االحتفال  ومبنا�شبة  اململكة، 

االإعاقة،  ذوي  لالأ�شخا�س  العاملي 

م�شروع  والتعليم  الرتبية  وزارة  د�شنت 

برنامج  يف  التعليم  تكنولوجيا  توظيف 

منه  �شي�شتفيد  والذي  التعلم،  �شعوبات 

يف  التعلم  �شعوبات  ذوي  من  الطلبة 

والبنات.  للبنني  حكومية  مدر�شة   173
التجريبية  مرحلته  يف  امل�شروع  وي�شمل 

 10 احلايل  الدرا�شي  العام  خالل 

يف  و�شي�شهم  والبنات،  للبنني  مدار�س 

املقدمة  التعليمية  اخلدمات  تطوير 

جميع  يف  التعلم  �شعوبات  ذوي  للطلبة 

االختالف  يراعي  مبا  الدرا�شية،  املواد 

التعليمية.  وقدراتهم  احتياجاتهم  يف 
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بالتقنيات  امل�شروع  هذا  تنفيذ  يف  اال�شتعانة  يتم 

 ،)365 )اأوفي�س  مثل  املتطورة  الرقمية  التعليمية 

بع�س  ال�شتخدام  اأن  العلمية  الدرا�شات  اأثبتت  فقد 

التوتر  خف�س  يف  دورًا  االآيل  كاحلا�شب  التقنيات 

برجميات  توفر  حيث  الطالب،  لدى  واالنفعاالت 

Software فيها الكثري من الربامج امل�شلية واالألعاب 
اجلميلة التي تدخل البهجة وال�شرور يف نفو�س هوؤالء 

الطالب.

ومن الناحية االأكادميية فاإن ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات 

التكامل احل�شي، والتحكم يف املثريات التي يتعر�س 

التعلم  الطلبة ذوي �شعوبات  – خا�شة  الطالب  لها 

– �شيء مهم جدًا، وهذا ما توفره اأدوات تكنولوجيا 
التعليم يف اإعداد وتقدمي االأن�شطة والدرو�س العالجية 

لهذه الفئة من الطلبة مو�شع الدرا�شة.

مهمة  نقطة  فهناك  االجتماعية  الناحية  من  اأما 

جًدا اأ�شارت اإليها كثري من الدرا�شات العلمية، وهي 

)مثاًل(  كاحلا�شوب  التقنيات  بع�س  ا�شتخدام  اأن 

�شاعد كثرًيا يف تكوين �شداقات عديدة بني الطالب 

اخلربات  يتبادلون  اأو  كمجموعات  يعملون  عندما 

يف  �شاهمت  التقنيات  اأن  اأي  بينهم،  واملعلومات 

روح  فيهم  ومّنت  واالنطوائية،  العزلة  من  خروجهم 

العمل اجلماعي وحب امل�شاركة واأك�شبتهم كثرًيا من 

القيم االجتماعية من خالل احتكاكهم وتفاعلهم مع 

غريهم من الطالب.

الالزمة  املتطلبات  توفري  الوزارة  ا�شتكملت  وقد 

ومنها  املطلوبة،  بال�شورة  امل�شروع  هذا  لتطبيق 

تنفيذ الربامج التدريبية للمعلمني، وتوفري االأجهزة 

والربامج الرقمية الالزمة، التي ت�شاف اإىل العديد 

من االأجهزة التي توفرها الوزارة خلدمة الطلبة ذوي 

االحتياجات اخلا�شة بح�شب متطلباتهم الدرا�شية.

تقنيات تعليمية رقمية متطورة 
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مدارسمدارس
الطالبة  يقني فاضل أحمد حسن    

مدرسة جدحفص الثانوية للبنات

الساطعة يبقى ضوؤها يسطع سنيًنا دون أن  النجمة   “
ُيرى، ولكن هذا الضوء البد أن يِصَل يوًما لألرض فيراُه 

الناس وُيشاُر إليِه بالبنان “

بقدرته  يتميز  وجمتهد،  جمد  طالب  ال�شهيد  عبد  علي  الطالب 

املرحلة  منذ  ال�شباحي  الطابور  قيادة  على  واعتاد  االإلقاء،  على 

االإذاعية  للربامج  وت�شميمه  عر�شه  يف  ويتميز  يبدع  االبتدائية، 

من  املدر�شي،  االإذاعي  الفريق  مع  جدًا  متعاون  ال�شباحية، 

املدر�شة  مل�شروع  املدر�شي  احلوار  نادي  يف  امل�شاركة  م�شاهماته 

املواطنة  قيم  لتعزيز  وذلك  االإن�شان،  وحقوق  للمواطنة  املعززة 

ال�شاحلة والت�شامح واالعتدال. 

التالوي  حممد  االأ�شتاذ  يحر�س  واملهني،  الفني  للتعليم  املطور  النظام  �شمن 

ال�شيخ خليفة  امليكاترونك�س مبعهد  الثانية من ق�شم  ال�شنة  على تدريب طالب 

 Testing بن �شلمان للتكنولوجيا على كيفية التعامل مع املحركات الكهربائية 

 .DC motor

برنامج متميز لإلذاعة الصباحية 
تشغيل املحركات الكهربائيةباملعهد الديني الجعفري 

 مبعهد الشيخ خليفة بن سلامن للتكنولوجيا 

مدينة اليون�شكو هي فكرة املعر�س اخلتامي ملدر�شة الب�شيتني االبتدائية للبنات 

ب�شنعها  قامت  متكاملة  مدينة  مرافق  على  املدينة  ا�شتملت  حيث  العام،  لهذا 

والذهب  القهوة  وحمالت  وامل�شجد  املدر�شة  هنالك  حيث  املدر�شة،  طالبات 

والفواكه. 

مدينة اليونسكو يف ابتدائية البسيتني

االإعدادية   الب�شيتني  مبدر�شة  التعلم  �شعوبات  برنامج  طالب  يتعلم 

للبنني مهارات التفكري االإبداعي من خالل جمموعة من االأن�شطة: 

وحل  ال�شغرية،  املج�شمات  وعمل  الكهربائية،  الدوائر  كت�شميم 

األعاب الذكاء التي من �شاأنها تن�شيط الذاكرة.  

تعزيز مهارات التفكري
العليا لطلبة صعوبات التعلم 
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بعزمية واإ�شرار ي�شتعد فريق الربوتك�س الطالبي مبدر�شة جدحف�س 

الثانوية ال�شناعية للم�شاركة يف امل�شابقات املحلية والدولية. ويتدرب 

الروبوت، وت�شاعد  الفريق ب�شكل يومي يف جتميع وبرجمة وت�شميم 

برجمة الروبوتات يف تنمية مهارات الطالب االإبداعية. 

فريق الروبتكس يستعد للعاملية  

م�شروع  للبنات  الثانوية  حمد  مدينة  مبدر�شة  احلايكي  خريية  االأ�شتاذة  تنفذ 

والتطور  االأكادميي  االإجناز  حت�شني  يف  ي�شاهم  والذي  الفيزيائي،  الدينار 

خالل  من  العلمي،  التخ�ش�س  لطالبات  الدرا�شي  التح�شيل  ورفع  ال�شخ�شي 

اإعطاء الطالبات مكافاأة لتميزهن خالل الف�شل الدرا�شي.

الدينار الفيزيايئ يف ثانوية مدينة حمد 

�شمن فعاليات االأ�شبوع االإلكرتوين ملدر�شة الرفاع الغربي االإعدادية 

للبنات، نظمت املدر�شة فعالية “الغربي يف ف�شاء التمكني” وا�شتملت 

زنوبيا  مدر�شتي  طالبات  مع  مبا�شر  طالبي  موؤمتر  على  الفعالية 

برنامج  خالل  من  للبنات  االإعدادية  كلثوم  واأم  للبنات  االإعدادية 

.Microsoft teams

“إعدادية الغريب” 
يف فضاء التمكني الرقمي 

طالبات مدر�شة �شباأ االبتدائية للبنات يحّلقن يف ف�شاء القراءة مع م�شروع “اقراأ 

خالل  من  م�شروعها  املدر�شة  د�شنت  حيث  اللفظ”،  وعذوبة  الكلمات  بر�شاقة 

تفعيل االإذاعة ال�شباحية بقراءة ق�شة معربة مع الطالبات، واالنطالق بعدها 

لقراءة ق�شة مع االأم واملعلمة. 

طالبات ابتدائية سبأ 
يحّلقــن يف فضــاء القــــراءة
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الطالب يو�شف مطر من فريق التمكني الرقمي الطالبي مبدر�شة 

كيفية  حول  لزمالئه  �شرحًا  يقدم  للبنني  الثانوية  زياد  بن  طارق 

اإلكرتونية  لوحة  وهي  اأردينو،  با�شتخدام  التحكم  اأنظمة  برجمة 

م�شغرة تتيح مل�شتخدميها حتكم االأجهزة االإلكرتونية عن بعد.

م�شروع �شحيفتي وطنية، هو اأحد امل�شاريع املعززة للمواطنة وحقوق 

يف  ي�شاهم  للبنات،  االإعدادية  االبتدائية  الديه  مبدر�شة  االإن�شان 

تنمية قيم الوالء واالنتماء وحب الوطن، كما يرثي ح�شيلة الطالبات 

الثقافية، ويعزز لديهن حب القراءة الوطنية، واطالعهن على اأهم 

املحطات التاريخية ململكة البحرين. 

تعّلم برمجيات التحكم عن بعد 
يف ثانوية طارق بن زياد للبنني 

“صحيفتي وطنية”
 مرشوع لتعزيز قيم املواطنة 

االبتدائية  جالوت  عني  مدر�شة  من  ال�شاد�س  ال�شف  يف  طالبة  خليفة  هاجر   

اجلري  م�شابقة  يف  موؤخرا  �شاركت  وقد  الريا�شي،  املجال  يف  موهوبة  للبنات، 

بالريا�شة  �شغفها  هو  متّيزها  وراء  ال�شر  الثالث.  باملركز  لتفوز  العايل  والوثب 

والتدريب امل�شتمر، وت�شجيع معلمات املدر�شة لها، وباالأخ�س االأ�شتاذتني اأمرية 

اأك�شي�س واأمل ال�شائغ.

“هاجر خليفة” 
تحقق املركز الثالث يف الوثب العايل 

الطالبة زهرة الغ�شرة من مدر�شة جدحف�س الثانوية للبنات، �شاركت يف مبادرة 

حتدي القراءة العربي، ولكن بالن�شبة لها فتلخي�س خم�شة جوازات مل يكن حتديًا 

20 جوازًا وجنحت يف  بتلخي�س  اآخر، وقامت  نوع  كافيًا، فخا�شت حتدي من 

قراءة 200 كتاب. وباحلديث عن �شغفها يف القراءة واالطالع اأو�شحت: “لقد 

خمزوين  واأثرت  خمتلفة،  زوايا  من  وحتليلها  الكتب  روؤية  يف  القراءة  �شاعدتي 

العلمي واملعريف.”

زهرة الغرسة وتحدي قراءة 200 كتاب 
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لت�شجيع  وذلك  اقراأ،  م�شروع  للبنات  االبتدائية  توبلي  مدر�شة  تبنت 

الطالبات على القراءة يف كل مكان، يف �شبيل تعزيز احل�شيلة اللغوية 

العليا.  التفكري  مهارات  وتنمية  �شخ�شيتهن  و�شقل  الطالبات  لدى 

وقد حر�شت الطالبات على ا�شتغالل اأوقات الفراغ يف يومهن للقراءة 

وحتى يف اأثناء ركوبهن احلافلة املدر�شية. 

“لنقرأ يف كل مكان” ... مرشوع 
لتعزيز القراءة يف ابتدائية توبيل 

طالب مدر�شة الهداية اخلليفية يف اأول زيارة افرتا�شية من نوعها وبث مبا�شر 

مع متحف القاهرة للفن االإ�شالمي، حيث �شاحبهم عامل اآثار املتحف يف جولة 

اأق�شام  اأروقة املتحف، و�شرح لهم عن  skype  يف  تفاعلية مبا�شرة عرب تطبيق 

االأ�شتاذ  معلمهم  مع  الطالب  ق�شاها  افرتا�شية ممتعة  رحلة  املختلفة.  املتحف 

عمرو نادر اخت�شا�شي تكنولوجيا التعليم باملدر�شة. 

طالب مدرسة “الهداية الخليفية” يف زيارة 
افرتاضية ملتحف القاهرة للفن اإلسالمي

املنت�شبة  املدار�س  اإحدى  نافع،  بن  عقبة  ابتدائية  طالب  �شارك 

الوعي  لرفع  وذلك  االأر�س”،  “�شاعة  معر�س  تنظيم  يف  لليون�شكو، 

طرق  لتعّلم  الطالب  زمالئهم  ودعوة  املناخي،  التغيري  مبخاطر 

املحافظة على البيئة واملوارد الطبيعية. وقد اأبدع الطالب يف تنفيذ 

اأعمال فنية من مواد معاد تدويرها.  

ابتدائية “عقبة بن نافع”
تحتضن ساعة األرض 

�شارك اأولياء االأمور بناتهن يف امل�شابقة التي نظمتها مدر�شة اأميمة بنت النعمان 

الثانوية للبنات بعنوان “اأ�شرة واحدة”، م�شتخدمات برنامج الكاهوت. وتهدف 

هذه امل�شابقة اإىل ن�شر ثقافة التعلم االإلكرتوين بني اأولياء االأمور، وتعزيز ال�شراكة 

بني البيت واملدر�شة. 

أولياء األمور يشاركون بناتهن
يف مسابقة “أرسة واحدة” اإللكرتونية



20

مدارس

  الطالبة أبرار خالد الشنو      

مدرسة رابعة العدوية االبتدائية للبنات

“أنا من بالد العز، والفخر واللؤلؤ أنا من بلد األمجاد والبطولة 
أنا من البحرين، دمِت لنا عًزا وفخًرا يا بالدي.

مدر�شة  طالبات  قدمتها  مبتكرة  فكرة   ”math in 2030“ م�شروع 

االفرتا�شي  املخترب  ا�شتخدام  وي�شمل  للبنات،  الثانوية  الوفاء 

املعادالت  ت�شّور  الطالب  على  ي�شّهل  والذي  )االأوتوغراف(، 

الريا�شية مبنظور ثالثي االأبعاد، كما ي�شمل امل�شروع الطاولة الذكية، 

والتي توفر بيئة تعليمية من خالل ال�شا�شات االإلكرتونية، والتي حتوي 

على الكتب واالأن�شطة والواجبات املنزلية.

طالبات الوفاء 
 math in 2030 يقدمن مرشوع

ابتدائية  يف  تعليم  تكنولوجيا  اخت�شا�شية  احلمادي  اأمل  االأ�شتاذة  اأ�شرفت 

اخلوارزمي للبنني على م�شروع اخلوارزمي تقراأ، وهو بيئة تعليمية تفاعلية تعمل 

وبني  االإلكرتوين  املحتوى  اإدارة  اأنظمة  مميزات  بني  وجتمع  الويب،  تقنية  على 

�شبكات التوا�شل االجتماعي.

“الخوارزمي تقرأ” ...
بيئة تعليمية وتفاعلية لتعزيز القراءة 

معر�شها  هام�س  وعلى  للبنات  الثانوية  جدحف�س  مدر�شة  د�شنت 

تعزيز  يف  متميزًا  م�شروعًا  الرابع”  العلوم  �شفاف  “على  العلمي 

مفهوم االأمن الغذائي واال�شتدامة، اأطلقت عليه “جنة جدحف�س”، 

وغنية  مب�شتل  مزودة  �شغرية  مزرعة  على  اجلنة  هذه  حتتوي  حيث 

ركن  زاويتها  يف  يوجد  كما  العطرية،  واالأع�شاب  باخل�شروات 

خم�ش�س الإعادة التدوير واإنتاج ال�شماد الطبيعي. حر�شت املدر�شة 

على جعل اجلنة فريدة من نوعها، فاأطلقت فيها تربية الدواجن. وقد 

تعلمت الطالبات امل�شرفات على امل�شروع كيفية االعتناء باملحا�شيل 

ومراحل تربية الدواجن.

“جنة جدحفص”
لتنمية اإلنتاج الزراعي والحيواين 

املواهب،  متعددة  للبنات  االبتدائية  العروبة  مدر�شة  من  الغائب  مها  الطالبة 

وترغب يف ن�شر كل ما تعرفه لالآخرين، فهي حمبة للم�شاعدة، لذا قررت اإن�شاء 

تعر�س  اجلديدة”،  لالأ�شياء  “مها  با�شم  اليوتيوب  قناة  على  بها  خا�شة  قناة 

فيها اأعمالها اخلا�شة كالر�شم واالأ�شغال اليدوية، وكذلك تقوم بتغطية فعاليات 

املدر�شة، وفعاليات اأخرى خارج املدر�شة.

“ مها لألشياء الجديدة”
 قناة يوتوب للطالبة مها الغائب 
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ت�شم  بجدارية  للبنات  االإعدادية  ال�شعدية  حليمة  مدر�شة  تزينت 

لوحات فنية تراثية ووطنية عن تاريخ البحرين، بدًءا من ح�شارات 

دملون واأوال و�شواًل اإىل العهد احلديث. وقد �شاهمت الطالبات يف 

تزين هذه اجلدارية باالألوان وامل�شغوالت اليدوية؛ تعبريًا منهن عن 

حب الوطن واالنتماء حل�شارته العريقة. 

االإعدادية  االبتدائية  الديه  الزراعة يف مدر�شة  لق�شم  دائم  معر�س 

للبيئة” ي�شم منتوجات فنية من  “مدر�شتي �شديقة  للبنات بعنوان 

اإعادة تدوير املخلفات البيئة، وت�شاعد الطالبات يف زراعة املحا�شيل 

تو�شعة  اأجل  من  وذلك  البحرين،  مملكة  بها  ت�شتهر  التي  الورقية 

امل�شاحات اخل�شراء يف املدر�شة.

مرايا بحرينية ... 
يف إعدادية حليمة السعدية

الواحة الخرضاء يف ابتدائية نسيبة بنت كعب 

“مدرستي صديقة للبيئة” معرض 
زراعي دائم يف مدرسة الديه 

اأبدعت طالبات مدر�شة اال�شتقالل الثانوية للبنات واملوهوبات يف جمال التمثيل 

الوالدين  وبر  الوطن  متنوعة، كحب  قيم  م�شرحية حتكي عن  اأعمال  تقدمي  يف 

والنظافة واالعتناء باملرافق العامة. وياأتي ذلك �شمن االأن�شطة الال�شفية مل�شروع 

املدر�شة املعززة للمواطنة وحقوق االإن�شان. 

أعامل مرسحية يف حب الوطن 

خارج  للتعليم  م�شاحة  للبنات  االبتدائية  كعب  بنت  ن�شيبة  مدر�شة  خ�ش�شت 

وت�شتغل  “الواحة اخل�شراء”.  اأطلقت عليه  وقد  املدر�شة،  �شاحة  ال�شفوف يف 

املعلمات الواحة اخل�شراء يف �شرح الدرو�س يف الهواء الطلق.
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مدر�شة جدحف�س الثانوية للبنات، مدر�شة منوذجية، زيارة واحدة لهذه 

حمنكة  اإدارة  الدرا�شة،  ملقاعد  وال�شوق  احلنني  باإرجاع  كفيلة  املدر�شة 

ومعلمات مبدعات وطالبات متميزات. هالة من ال�شغف واالبتكار والتناف�س 

حتيط ب�شاحات املدر�شة وجدرانها. قامت املدر�شة موؤخرًا بتنفيذ معر�س 

على �شفاف العلوم الرابع، والذي ا�شتمل على �شينما علمية قامت الطالبات 

بت�شميم كل زاوية فيها، حيث اجلدران مغطاة بورق اأ�شود حماكي ل�شواد 

الف�شاء، وقامت الطالبات ب�شناعة مكوك ف�شائي يحمل الزوار اإىل عامل 

افرتا�شي للمريخ، رحلة علمية ممتعة ق�شاها زوار املعر�س يف التعرف عن 

كثب اإىل الف�شاء واأ�شراره وفر�شيات العي�س فيه. 

يرثب  مدر�شة  يف  الدرا�شي  التح�شيل  لرفع  م�شروع  اإيجابيًا،  كن 

وللم�شروع  املدر�شة.  بني  والت�شامح  االإيجابية  لن�شر  للبنات  االإعدادية 

�شمن  امل�شروع  وياأتي  يوحدهم،  �شعار  وله  للطالبات،  منفعة  فيها  قوانني 

م�شاريع  ابتكار  على  الطالبات  حر�شت  وقد  للمواطنة،  الدرا�شي  املنهج 

امل�شروع.   هذا  من  منبثقة  �شغرية 

جدحفص الثانوية للبنات 
تتألق يف “عىل ضفاف العلوم الرابع” 

“كن إيجابياً” 
مرشوع لرفع التحصيل الدرايس 

الطالبة مرمي عيسى بومجيد
مدرسة حليمة السعدية اإلعدادية للبنات

البعض،  بعضنا  نكمل  كي  مختلفين  خلقنا  عزوجل  فالمولى 
نتعاون ال نترك أيادي بعضنا في وقت الشدائد بل نتمسك بها 

ونتماسك.

تعتمد االأ�شتاذة وجيهة علي الرزاقي من مدر�شة رقية االبتدائية للبنات 

جوانا  الطالبتان  تتقم�س  حيث  باالأدوار،  التعّلم  ا�شرتاتيجية  على 

اجلداتان  وهما   امل�شهورة،  ال�شف  �شخ�شيات  الب�شتكي  وهالة  حممود 

يف    WORD برنامج  على  زميالتهن  تعليم  �شبيل  يف  ولولوة  �شمرية 

احلا�شوب. ح�شة 

شخصيات الجدات 
سمرية ولولوة يف حصة الحاسوب

رائدات فضاء يف ثانوية الرفاع الغريب

الرفاع  مدر�شة  من  القا�شمي  علي  ودالل  ع�شكر،  الرحمن  عبد  دانة 

والكون  الف�شاء  عامل  الكت�شاف  �شغف  لديهما  للبنات  الثانوية  الغربي 

نا�شا  وكالة  يف  ف�شاء  رائدات  ما  يوم  يف  يكونا  باأن  يحلمان  واأ�شراره، 

للطاقة والف�شاء، لرفع ا�شم اململكة عاليًا يف املحافل الدولية.
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Arwa_ali@moe.gov.bh 
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موهوبة يف  للبنات،  الثانوية  عبا�س من مدر�شة جد حف�س  اآمنة  الطالبة 

يف  وفقت  وقد  ال�شينمائية،  واخلدع  اخلا�شة  املوؤثرات  مكياج  ا�شتخدام 

حيث  واحلريق،  الكهرباء  باأخطار  الطالبات  توعية  يف  موهبتها  توظيف 

قامت الطالبة بتحويل وجوه زميالتها اإىل لوحة فنية معربة عن احلروق 

للطالبة  الرابع.  العلوم  املدر�شة على �شفاف  وذلك يف معر�س  ودرجاته، 

هناك  اكت�شبت  حيث   ،2030 ال�شباب  مدينة  يف  عديدة  م�شاركات  اآمنة 

مهارات جديدة يف فن مكياج املوؤثرات. 

للبنات  االإعدادية  كلثوم  اأم  مبدر�شة  والتقانة  الت�شميم  مادة  طالبات 

�شاعات  ب�شناعة  الطالبات  تقوم  الطيبني” حيث  “زمن  م�شروع  يقدمن 

خ�شبية م�شتوحاة من املوروثات ال�شعبية القدمية، وياأتي ذلك �شمن اأن�شطة 

املدر�شة املعززة للمواطنة وحقوق االإن�شان.

الطالبة دالل القا�شمي موهوبة يف كتابة الق�شة الق�شرية باللغة االإجنليزية، 

الذكية  االألواح  با�شتخدام  الر�شم  يف  موهوبة  فقيهي  مزنة  والطالبة 

)االآيباد(، هما من مدر�شة العروبة االبتدائية للبنات، اأثمر تعاونهما عن 

اإنتاج ق�شة ق�شرية باللغة االإجنليزية ذات ر�شوم متميزة الق�شة بعنوان 

االإيجابية  قيم  غر�س  يف  الق�شة  هذه  وت�شاهم   .The Super Princess
ب�شكل عام وتعزيز قيمة م�شاعدة االآخرين.

آمنة عباس تبدع 
يف الخدع السينامئية واملؤثرات الخاصة 

مرشوع زمن الطيبني
لتصميم الساعات القدمية

“األمرية الخارقة” قصة قصرية
من تأليف طالبات العروبة االبتدائية  

للبنات  االإعدادية  الب�شيتني  االإلكرتوين مبدر�شة  الفريق  قدمت طالبات 

املواقف،  هذه  مع  التعامل  وكيفية  االإلكرتوين  التنّمر  حول  عمل  ور�شة 

وتاأتي هذه الور�شة �شمن فعاليات االأ�شبوع الثقايف حتت �شعار “نحو جيل 

رقمي مثقف”. 

نحو جيل رقمي مثقف ... 
ورشة عن التنّمر اإللكرتوين 
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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

النظام املّطور للتعليم الفني واملهني يزود الطالب بالكفايات املهنية ملواكبة�سوق العمل
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