
مدارس
Ω2018 Èªaƒf (18) Oó©dG -º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRƒH ΩÓYE’Gh áeÉ©dG äÉbÓ©dG IQGOEG øY Qó°üJ

مشاريع تربوية معززة لحب الوطن
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طالب معهد الشيخ خليفة يبتكرون روبوتاً للزراعة
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من احتفاالت الوزارة بالعيد الوطني املجيد وجلوس جاللة امللك املفدى

قامت وزارة الرتبية والتعليم يف مقرها 

الكائن مبدينة عي�سى بفعالية االحتفال 

حيث  اجللو�س.  وعيد  الوطني  بالعيد 

بهذه  الوزارة  اإدارات  خمتلف  �ساركت 

من  الكثري  ت�سمنت  التي  الفعالية 

بهجة  تعك�س  التي  احليوية  االأن�سطة 

الغالية.  املنا�سبة  بهذه  اجلميع  وفرحة 

ح�سور،  املدار�س  وطالبات  لطلبة  كان 

حيث �ساركوا يف رق�سات وا�ستعرا�سات 

وطنية. كما كان للطلبة املوهوبني ح�سور 

يف  مواهبهم  اجلمهور  مب�ساركة  الفت 

العربي  اخلط  منها  جماالت،  عدة 

واملر�سدات  الك�سافة  وكذلك  والر�سم. 

الوطنية.  بعرو�سهم  �ساركوا  الذين 

هذا ف�ساًل عن م�ساركة مرا�سلو جملة 

مدار�س يف التغطية االإعالمية للفعالية.

على  املُ�ساركة  االإدارات  حر�ست  وقد 

عرب  البحريني  ال�سعبي  الرتاث  اإبراز 

م�سابقات  على  ا�ستملت  اأركان  عدة 

وطنية، وماأكوالت �سعبية، وبع�س الفنون 

ال�سعبية مثل العر�سة، كما كان للمر�سم 

للطلبة  الفر�سة  اتاحة  يف  دور  احُلر 

املنا�سبة  بهذه  اح�سا�سهم  عن  للتعبري 

من خالل لوحات فنية معربة.
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افتتحت مدر�سة زنوبيا االإعدادية للبنات دكان الطيبني �سمن م�سروع 

املواطنة وحقوق االإن�سان وي�ستمل هذا الدكان على املاأكوالت القدمية 

والبهارات واأدوات الزينة واأدوات تنظيف البيت وبع�س ُلعب االأطفال 

ويهدف  املا�سي.  ت�ستخدم يف  كانت  التي  ال�سعبية  االأع�ساب  وكذلك 

امل�سروع اإىل تعريف االأجيال اجلديدة بطبيعة احلياة اآنذاك.

»دكان الطيبني« 
يف مدرسة زنوبيا اإلعدادية للبنات

موهوبة  للبنات،  الثانوية  اال�ستقالل  مدر�سة  من  م�سيفر  علي  نوف  الطالبة 

بالق�سايا  الطالبات  توعية  الفنية  لوحاتها  خالل  من  وحتاول  الر�سم،  يف 

يف  ركن  بتخ�سي�س  الطالبة  قامت  اأكتوبر  �سهر  ويف  املختلفة.  املجتمعية 

ن�سر  يف  ال�سهر  هذا  باأهمية  ر�سماتها  خالل  من  زميالتها  لتوعية  املدر�سة 

ال�سرطان. اأمرا�س  حول  الوعي 

الطالبة نوف مسيفر
توظف لوحاتها الفنية يف التوعية 

ح�سن  جليل  ومرمي  اأحمد  فالح  فاطمة  الطالبتان 

الدراز  مبدر�سة  التعلم  م�سادر  فريق  ع�سوا 

ولهما  الدمى  م�سرح  يف  مبدعتان  للبنات،  االبتدائية 

والتي  النظافة  عامل  م�سرحية  منها  عديدة  م�ساركات 

النظافة  على  احلفاظ  يف  جميلة  تربوية  قيمًا  حتمل 

فاإن  ومرمي  فاطمة  اىل  وبالن�سبة  العامة.  واملمتلكات 

الرتبوية وقد  القيم  لغر�س  و�سيلة هادفة  الدمى  م�سرح 

الت�سجيل  بني  املواءمة  كيفية  تعلم  يف  كثريًا  �ساعدهما 

الدمى. وحتريك  ال�سوتي 

مرسحية الدمى 
من ابداعات طالبات 

ابتدائية الدراز للبنات 
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املعززة  املدر�سة  م�سروع  تنفيذ  منذ 

حر�ست  االإن�سان  وحقوق  للمواطنة 

يف  التفرد  اىل  املدار�س  من  العديد 

املحتوى.  يف  للتميز  حتقيقًا  اأن�سطتها 

من  جو  خلق  يف  ذلك  �ساهم  وقد 

اإ�سفاء  يف  املدرا�س  بني  التناف�س 

اأن�سطة  وتقدمي  االإبداعية  اأفكارها 

تربوية خمتلفة ومتميزة عن البقية. 

للبنات  االبتدائية  الرو�سة  مدر�سة 

 “ عليه  اطلقت  مركزًا  خ�س�ست 

يت�سنى  اأركانه  ومن  الرتاث”،  مركز 

برحلة  القيام  املدر�سة  لطالبات 

احلياة  على  والتعرف  للما�سي  ممتعة 

كما  الب�سيطة،  البحرينية  التقليدية 

ميكن للطالبات ارتداء مالب�س املرحلة 

يف  واالنخراط  القدمية  االبتدائية 

مقاعد الدرا�سة والتعرف على مناهج 

تلك  وجود  اإن  الزمنية.  الفرتة  تلك 

االأدوار  تبادل  على  القائمة  االأن�سطة 

وتنمية  تعزيز  يف  وحمورية  اأ�سا�سية 

بطريقة  وتعلمهن  الطالبات  �سخ�سية 

مبتكرة خارجة عن املاألوف. 

اما عن ابتدائية الدراز للبنات، فكان 

التعلم  �سعوبات  برنامج  ل�سفوف 

حر�ست  حيث  التميز،  من  ن�سيب 

االأ�ستاذة جهاد املتغوي على تخ�سي�س 

ركن “ وطني نب�س قلبي “ تتج�سد فيه 

معاين حب الوطن وت�سارك الطالبات 

امل�سممة  التعليمية  االألعاب  يف 

قدراتهن،  مع  لتتنا�سب  خ�سي�سًا 

وتعتمد على توجيه الطالبة اإىل اختيار 

يف  ول�سقها  ال�سحيحة  الكلمات 

ال�سورة املرادفة لها. 

مدر�سة اأم القرى االبتدائية االإعدادية 

املعززة  اأن�سطتها  تنوعت  للبنات 

حيث  االن�سان،  وحقوق  للمواطنة 

عن  املعربة  الفنية  اللوحات  هنالك 

حقوق الطفل، �سنعت باأنامل الطالبات 

زينب  االأ�ستاذة  معلمتهن  وباإ�سراف 

الف�سيف�ساء  لوحات  جانب  اىل  املنو، 

للوطن،  جميلة  معامل  جت�سد  والتي 

الثالث  لل�سف  الوطني  الرتاث  وركن 

تتعرف  خالله  من  والذي  االبتدائي 

الطالبات على اأهم املوروثات ال�سعبية 

ت�سارك  كما  القدمية.  البحرينية 

من  عدد  متثيل  يف  املدر�سة  طالبات 

للقيم  واملعززة  التعليمية  املواقف 

العامة  املمتلكات  على  كاملحافظة 

كن�ساط ا�ستهاليل لطالبات الدمج. 

متحف مدر�سة جو االبتدائية االإعدادية 

مقتنيات  ي�سمل  والرتاث،  للمواطنة 

واالألعاب  ال�سعبي،  البحريني  املنزل 

املدر�سة  معلمات  وتوظف  التعليمية، 

والتعلم،  التعليم  عملية  يف  املتحف 

االجتماعيات  مواد  يف  خ�سو�سًا 

واملواطنة والرتبية  الفنية، حيث تق�سي 

لوحات  عمل  يف  اأوقاتهن  الطالبات 

ابن  مدر�سة  حر�ست  وطنية.    فنية 

تفعيل  على  للبنني  االبتدائية  النفي�س 

ركن املواطنة وحب الوطن يف املدر�سة 

بحيث يحوي مقتنيات البيت ال�سعبي، 

ارتداء  املدر�سة  لطالب  ويت�سنى 

من  العديد  ومتثيل  التقليدية  املالب�س 

املواقف التعليمية والرتبوية.

مدارس
الطالبة دانة العيناتي

مدرسة املعرفة الثانوية للبنات

اعداد  للبنات في  الثانوية  المعرفة  يتجسد شعار مدرسة 
جيل المعرفة والقيم “ جيل المعرفة واع بالعلم، بالقيم باٍق 
وللوطن واٍق “ ، حيث يتبلور مشروع بقيمي اسمو والذي 

يشجع الطالبات على التحلي بالقيم والصفات الحميدة .

ضمن مرشوع املدرسة املعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان
املدارس تنجح يف تنفيذ مشاريع تربوية معززة لحب الوطن والقيم الرتبوية
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مبدر�سة  الف�سل  نظام  معلم  ع�سفور  حمزة  حممد  االأ�ستاذ  �سمم 

االمام علي االبتدائية االإعدادية للبنني ،موقع “ االأكادميية التعليمية” 

االلكرتوين. وقام باإعداد وت�سميم وبرجمة املوقع االلكرتوين والذي 

ي�ستمل على درو�س واأن�سطة تفاعلية لطلبة احللقة االأوىل من التعليم 

االأ�سا�سية  املهارات  يف  الطلبة  م�ستوى  رفع  يف  وي�ساهم  االأ�سا�سي، 

ملادتي اللغة العربية والريا�سيات.

»األكادميية التعليمية«
د�سنت مدر�سة غازي الق�سيبي الثانوية للبنات م�سروع “ غازي كل يوم تقراأ “ موقع إلكرتوين لطلبة االبتدايئ

واأن�سطة ت�سارك فيها الطالبات طوال الف�سل  والذي يحتوي على عدة م�ساريع 

امل�سروع  القراءة واالطالع. وا�ستمل  والت�سجيع على  التحفيز  اأجل  الدرا�سي من 

من  التخل�س  يف  للم�ساعدة  حياة  رحلة  م�سروع  م�ساحبة:  حمطات  عدة  على 

يهتم  وم�سروع  ال�سوتية،  للكتب  الراوي  وم�سروع  والتلوين،  بالقراءة  ال�سغوط 

بالتعريف بتحدي القراءة العربي، وم�سروع واحات اال�سرتخاء، واأخريا معر�س 

ل�سرية الر�سول الكرمي.

» غازي كل يوم تقرأ « لتشجيع القراءة 

ت�سارك طالبات مدر�سة �سفية بنت عبد املطلب االبتدائية للبنات يف 

فعالية “ ب�سحتي اأ�سمو “ مبركز اللياقة البدنية باملدر�سة، ويق�سني 

من  واال�ستفادة  الف�سحة  خالل  الريا�سة  ممار�سة  يف  ممتعة  اأوقاتًا 

االأجهزة الريا�سية املتوفرة باملركز. وتاأتي مراكز اللياقة البدنية التي 

اإيجابية  كخطوة  اململكة  مدار�س  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  د�سنتها 

للحفاظ على ال�سحة البدنية للطلبة. 

»بصحتي أسمو «
لتعزيز الصحة البدنية

اأولياء  �سارك  نقراأ معًا« وقد  للبنني فعالية»  االبتدائية  الريموك  نظمت مدر�سة 

االأمور اأبناءهم يف قراءة  الق�س�س املمتعة يف مركز م�سادر التعلم باملدر�سة. 

تاأتي هذه الفعالية �سمن جهود املدر�سة يف ت�سجيع الطالب على القراءة وتعزيز 

مهاراتهم اللغوية. 

»نقرأ معاً « يف ابتدائية الريموك للبنني 
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يف �سف االأمريات، وهو اأحد �سفوف الدمج يف مدر�سة عراد االإعدادية 

للبنات، هنالك فريق اعالمي متميز من مذيعات وم�سورات، يكلفن 

حول  والطالبات  املدر�سية  االإدارة  مع  االإعالمية  اللقاءات  باإجراء 

امل�سروع  �ساعد هذا  وقد  املدر�سي.  املجتمع  متنوعة تخ�س  موا�سيع 

املتميز والفريد من نوعه يف تعزيز مهارات الطالبات وفقًا لقدراتهن 

وباالأخ�س تعزيز مهاراتهن االجتماعية مع بقية الزميالت. 

فريق إعالمي من طالبات الدمج 

الطالب مقتدى على اأحمد طالب م�ساب بطيف التوحد بال�سف اخلام�س االبتدائي 

مبدر�سة �سرتة االبتدائية للبنني، ق�سة اإبداعه وجناحه تبداأ عندما كان �سغريًا، 

حيث كان يق�سي جل وقته يف حتويل ما يف متناول يديه من اأدوات كبقايا املمحاة 

وال�سل�سال اإىل جم�سمات متناهية ال�سغر ويف غاية الدقة. وعند انخراط مقتدى 

ل�سفوف الدمج، �ساهم اخت�سا�سيو �سعوبات التعلم يف تنمية مهاراته وت�سجيعه. 

وهو اليوم قادر على ت�سميم جم�سمات واأعمال هند�سية جميلة ومتقنة. 

متحدياً اإلعاقة 
البطل مقتدى أحمد يبدع يف تصميم املجسامت 

مرشوع » التزامي رس نجاحي « للعام الثالث عىل التوايل

حمد  مدينة  مدر�سة  د�سنت 

م�سروع  للبنات،  االإعدادية 

لت�سجيع  جناحي  �سر  التزامي 

املبكر  احل�سور  على  الطالبات 

املتكرر،  والتاأخر  الغياب   وعدم 

بجدارة خالل  امل�سروع  وقد جنح 

ن�سبة  خف�س  يف  ال�سابقة  االأعوام 

الغياب بني الطالبات.
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اأطلقت مدر�سة اأم �سلمة  االإعدادية للبنات م�سروع » حتدي القراءة « 

مع بدء العام الدرا�سي اجلديد وذلك لت�سجيع الطالبات على القراءة 

واالطالع. وي�ستمل امل�سروع على �سخ�سية ال�سيد كتاب والذي ي�سجع 

الطالبات على القراءة والتزود باملعلومات.

انطالقة مرشوع تحدي
القراءة يف أم سلمة اإلعدادية 

ي�ستمتع طالب املعهد الديني االبتدائي بق�ساء وقتهم يف قراءة الق�س�س والتعلم 

من خالل العديد من االألعاب التعليمية “ كلعبة تركيب احلروف والكلمات باللغتني 

العربية واالجنليزية، ولعبة تعلم مهارات الريا�سيات. وت�ساهم تلك املبادرة يف 

تعزيز مهارات الطالب وكفاياتهم يف املواد االأ�سا�سية بطريقة حمببة و�سيقة. 

ألعاب تعليمية يف الفسحة املدرسية

للبنات  االبتدائية  �سند  مدر�سة  يف  النظافة  فرا�سات  فريق  يحر�س 

للحفاظ  الطالبات  زميالتهن  ت�سجيع  على  املدر�سية  الف�سحة  خالل 

من  ح�سارية  لفتة  ذلك  ويعد  جميلة،  املدر�سة  مرافق  نظافة  على 

املرافق  ونظافة  �سالمة  على  واملحافظة  امل�سوؤولية  حتمل  يف  قبلهن 

العامة. 

فراشات النظافة يف ابتدائية سند للبنات 

االأ�ستاذ �سادق االأ�سود معلم الرتبية الريا�سية مبدر�سة الرازي االبتدائية للبنني 

ال�سحة  لقيا�س  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  على  البدنية  اللياقة  اختبارات  يطبق 

ومدى  الطلبة  �سرعة  على  للتعرف  االإيقاف  �ساعة  با�ستخدام  وذلك  البدنية، 

لياقتهم يف اجلري. 

اختبارات اللياقة البدنية يف ابتدائية الرازي 
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الطالب عبدالعزيز هشام األنصاري

مدرسة العالء احلضرمي االبتدائية للبنني

بالتميز واإلبداع نرتقي بالوطن.

»جنة ال�سباح « م�سروع تربوي ينفذ من قبل فنيات م�سادر التعلم 

مبدر�سة النويدرات االبتدائية للبنات. ي�ساهم هذا امل�سروع يف  تقوية 

القراآن  اآيات  حفظ  على  الطالبات  وت�سجيع  العربية  اللغة  مهارات 

اأ�سبوع ت�سارك االأمهات بناتهن  اأربعاء من كل  الكرمي. ففي كل يوم 

قبل الطابور ال�سباحي ويف مركز م�سادر التعلم يف قراءة اآيات من 

القراآن الكرمي وحفظها وتف�سريها. 

» جنة الصباح «
يف ابتدائية النويدرات للبنات 

االأول  املركز  الطالبي  للتكنولوجيا  �سلمان  بن  خليفة  ال�سيخ  معهد  فريق  حقق 

وقد  موؤخرًا.  الدولية    AMA اطلقتها مدر�سة  والتي  الروبوتك�س  م�سابقة  يف 

قدم الطالب م�سروعًا متميزًا يف التنمية امل�ستدامة يعتمد على مفهوم ا�ستخدام 

الروبوتات يف الزراعة، حيث يقوم الروبوت بعمل العديد من املهام كحرث االأر�س 

واإنباتها والري.  وي�سمل الفريق : الطالب عمار بدر والطالب بدر عبداهلل عي�سى 

والطالب يو�سف جمال. 

طالب معهد الشيخ خليفة يبتكرون روبوتاً للزراعة

كرزكان  مبدر�سة  الريا�سيات  معلم  عي�سى  جعفر  االأ�ستاذ  يتميز 

له  تتيح  التي  دوجو  كال�س  الأداة  الفاعل  بتوظيفه  للبنني  االبتدائية 

وت�سحيح  امل�ساركة  زيادة  على  للت�سجيع  والنقاط  املكافاآت  اإدارة 

ال�سلوكيات اخلاطئة اأثناء احل�س�س الدرا�سية. ويتناف�س الطالب يف 

احل�سول على لقب جنم االأ�سبوع وجنم  ال�سهر واالأداء املتميز. كما 

يتفاعل معهم اأولياء االأمور ب�سكل مبا�سر  من خالل الربنامج.

توظيف متميز لربنامج كالس دوجو 

حر�ست مدر�سة ابن النفي�س االبتدائية للبنني ومن خالل م�سروعها “ ابن النفي�س 

كافية” على تعزيز تناول الطلبة لوجبات �سحية وم�سروبات مفيدة.

“ ابن النفيس كافية” لتعزيز الغذاء الصحي 
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»عجلة االأ�سئلة« لعبة تعليمية يبتكرها الطالب �سادق حممود من 

اللعبة  تلك  ت�ستمل  للبنني،  ال�سناعية  الثانوية  اجلابرية  مدر�سة 

امل�سكالت،  ، وحل  �سوؤااًل  اأبرزها: اخرت  8 اختيارات متنوعة  على 

اللعبة  باأن  �سادق  الطالب  يو�سح  والتعريف.  متعددة،  وخيارات 

نقاطًا  كاإعطائهم  امل�ساركني  للطلبة  ت�سجيعية  خيارات  تعطي 

اإ�سافية. 

الثانوية  جدحف�س  مدر�سة  من  عبداهلل  عي�سى  عبداهلل  الطالب 

الكهربائية  التمديدات  م�سروع  بت�سميم  قام  للبنني  ال�سناعية 

الكهربائي  للنظام  متكامل  بت�سميم  امل�سروع  هذا  ويتميز  للمنزل. 

واإنذار  الكهربائي  واجلر�س  املنزل،  واإنارة  الكهرباء  موزع  بدءًا من 

احلريق بالتحكم عن بعد. 

الطالب صادق محمود
» كاندي كاندي« يبتكر »عجلة األسئلة « 

امللتقى الطاليب األول يف إعدادية الدراز 

مرشوع التمديدات 
الكهربائية بخاصية التحكم عن بعد 

اأقام ق�سما املوهبة واالإبداع والريا�سيات بقيادة االأ�ستاذ اأحمد �سلمان واالأ�ستاذ 

�سيد �سرب مبدر�سة البديع االبتدائية للبنني فعالية املهند�س ال�سغري  - م�سابقة 

للطالب    املنطقي  الذكاء  مهارة  تنمي  فهي  لعبة  لكونها  اإ�سافة  واإبداع،  وحتٍدّ 

وتنمي املهارات احل�سية يف  بناء االأ�سكال الهند�سية. 

طالب مدرسة البديع االبتدائية 
يشاركون يف فعالية » املهندس الصغري« 

 “ للبنات امللتقى الطالبي االأول حتت عنوان  نظمت مدر�سة الدراز االإعدادية 

تنمية  امللتقى يف  وي�ساعد  الدرا�سية،  املراحل  كاندي كاندي”، مب�ساركة جميع 

من  ومتكينهن  باأنف�سهن،  الطالبات  ثقة  وتعزيز  اليومية  احلياتية  املهارات 

امل�ساهمة الفاعلة يف حل امل�سكالت املدر�سية. وقد �سمم امللتقى ب�سكل حمبب 

لنفو�س الطالبات واحتوى على طابع مغاير عن الطرق التقليدية. 
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الرابع  ال�سف  يف  االلكرتونية”  “ال�سفرية  حبيب  علي  فاطمة  الطالبة 

برنامج  ب�سرح  تقوم  للبنات  االبتدائية  النويدرات  مدر�سة  من  االبتدائي 

للبنات  االبتدائية  بنت اخلطاب  لطالبات مدر�سة فاطمة     popplet
  skype عرب برنامج

الطالبة فاطمة حبيب
 تفوز بلقب » السفرية اإللكرتونية«

الطالبة كوثر ميثم املشعل
مدرسة السنابس االبتدائية للبنات

ال تؤجل عملك الى الغد إذا أردت الراحة أنجز 
الى  يؤدي  تراكمها  ألن  وقتها  في  أعمالك 

التعب أكثر

اأطلقت مدر�سة املنذر بن �ساوى التميمي االبتدائية للبنني برنامج الق�س�س 

امل�سورة باإ�سراف االأ�ستاذ علي عي�سى اإبراهيم اخت�سا�سي مركز م�سادر 

واملفردات  القرائية  الطلبة  مهارات  تنمية  يف  الربنامج  وي�ساهم  التعلم. 

اللغوية، اإىل جانب تنمية قدراتهم يف الكتابة واالإمالء والفهم. 

برنامج القصص املصورة
لتنمية املهارات القرائية 

طلبة »الصناعي« يبتكرون جهازاً لصنع اآليسكريم

ال�سيخ خليفة  معهد  �سمم طالب 

جهازًا  للتكنولوجيا  �سلمان  بن 

بتعاون  وذلك  االآي�سكرمي،  ل�سنع 

الطلبة يف ق�سم التربيد واللحام.  

اأّنه  اجلهاز  هذا  مميزات  ومن 

ي�ستهلك  ال  حيث  للبيئة،  �سديق 

طاقة كهربائية عند ت�سغيله.
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Arwa_ali@moe.gov.bh 
hayaS@moe.gov.bh

ي�سارك طالب مدر�سة جدحف�س ال�سناعية الثانوية للبنني يف تهيئة البيئة 

اللم�سة  واإ�سفاء  املدر�سة  ال�ساحة وممرات  املدر�سية، من خالل تخطيط 

اجلمالية. 

ابتكرت  ال�سحي،  ال�سلوك  يعزز  والذي  حياة”  �سلوكي   “ م�سروع  �سمن 

ك�سخ�سية  تربوية  �سخ�سيات   للبنات  االبتدائية  �سمية  مدر�سة  طالبات 

تلك  بتقم�س  الطالبات  وتقوم  بدن.  االآن�سة  و�سخ�سية  وجبة   االآن�سة  

كاملحافظة  اليومية  احلياة  يف  ال�سحية  ال�سلوكيات  وتعزيز  ال�سخ�سيات 

على النظافة ال�سخ�سية وتناول الطعام ال�سحي. 

طالب ثانوية جدحفص
يضيفون ملسات فنية  لساحات املدرسة 

» عبدالرحمن« قصة نجاح لدمج طلبة التوحد  

 شخصيات تربوية ابتكرتها
طالبات ابتدائية سمية للبنات 

يقدم االأ�ستاذ جعفر فرحان من مدر�سة جابر بن حيان االبتدائية للبنني 

من  اال�ستفادة  طريق  عن  خمتلف؛  جو  يف  التعليم  يف  جديدًا  منوذجًا 

التعليمية  االأركان  الأحد  ال�سف  خارج  الطلبة  باأخذ  مدر�سته  جداريات 

وعلى �سبيل املثال اللوحة اخلا�سة بدر�س ال�سبكات الغذائية.

جداريات املدرسة 
تتحول إىل وسائل تعليمية ممتعة 

الطالب عبد الرحمن �سامل علي اأحد طلبة برنامج التوحد مبدر�سة عقبة 

بف�سل  االأول  ال�سف  اىل  العام  هذا  يف  انتقل  للبنني،  االبتدائية  نافع  بن 

العادية،  ال�سفوف  يف  اأقرانهم  مع  التوحد  طلبة  دمج  يف  الوزارة  جهود 

و�ساهمت ادارة املدر�سة ب�سكل فاعل يف اإدماج الطلبة وتهيئتهم لذلك، كما 

كان لويل االمر دور كبري يف املتابعة واالهتمام. وقد �ساعد ذلك يف حت�سني 

م�ستوى الطالب عبد الرحمن التح�سيلي واالجتماعي، وقد جنح يف تكوين 

العديد من ال�سداقات يف يومه االأول.
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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

 احتفالت مدار�س البحرين بالعيد الوطني وعيد جلو�س جاللة امللك املفدى
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