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اأول التوا�صل 

زينب ال�صيد �صرب

�أمر  �إن �لنجاح و�لو�صول �إىل �ملبتغى 

لي�س بالي�صري، لذلك ينبغي على من يريد 

ويبذل  يجتهد  �أن  �ملجد  �صماء  ُيعانق  �أن 

�أجل حتقيق حلمه.  كل ما بو�صعه من 

م�صابقة  �لعربية«  �للغة  »مناهز�ت 

�لعربي  �لرتبية  مكتب  نظمها  تربوية 

من  �لعديد  فيها  و�صارك  �خلليج،  لدول 

طلبة �لدول �لأع�صاء باملكتب من مر�حل 

�لنتماء  تعزيز  بهدف  خمتلفة؛  در��صية 

مقومات  �أهم  من  باعتبارها  �لأم،  للغتنا 

و�خلليجية.  �لوطنية  �لهوية 

�مل�صابقة  هذه  بخو�س  �صعدت  ولقد 

تنامي  على  حيًا  مثالً  كانت  �لتي 

دول  بني  �لتاريخية  �لأخوية  �لعالقات 

ومتيز  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س 

جميع  يف  بينها  فيما  و�لتن�صيق  �لتعاون 

�ملجالت، لتحقيق �لأهد�ف �مل�صرتكة. لقد 

�للغة  �مل�صابقة جميع جو�نب  جمعت هذه 

�لعربية من نحو و�صرف و�صعر وبالغة 

منطية،  وغري  متعّمقة  بطريقة  و�أدب، 

هذه  ��صتخد�م  �لطالب يف  مهار�ت  لتربز 

�لعريقة. �للغة 

غامرة  و�صعادة  كبري  بفخر  �أ�صعر 

خلو�صي هذه �ملناف�صة �ملهمة �لتي تكللت 

على  �لف�صية  �مليد�لية  على  بح�صويل 

�خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  دول  م�صتوى 

فتمثيل  عاليًا،  �لغايل  وطني  ر�ية  ورفع 

حتمل  �حلجم  بهذ�  م�صابقة  يف  �لوطن 

بذلنا  لذلك  كبرية؛  م�صوؤولية  منا  �لفرد 

متثيل  �أجل  من  و�صعينا  جهدنا  �أق�صى 

م�صّرفة. ب�صورة  وطننا 

وعلى �مل�صتوى �ل�صخ�صي، كانت هذه 

خزينتي  لإثر�ء  ثمينة  فر�صة  �مل�صابقة 

يف  مهار�تي  و�إبر�ز  و�لفكرية،  �للغوية 

�لثقة  زرعت  �أنها  كما  �لعربية،  �للغة 

وبثت  نف�صي،  يف  �مل�صوؤولية  وحتّمل 

باأ�صقاء  وجمعتني  لدّي،  �لتناف�س  روح 

خاللها  و��صتطعت  متميزين،  خليجيني 

توليه  �لذي  �لكبري  �لهتمام  �أعك�س  �أن 

و�لتعليم  �لرتبية  بوز�رة  ممثلة  �ململكة 

لدى  مهار�تها  وتعزيز  �لعربية  للغة 

�لطلبة. جميع 

�لعربية«  �للغة  »مناهز�ت  وختاًما، 

�لتناف�س  فن  علمتنا  ر�ئعة  مبادرة 

�لتي  �ل�صاد  لغة  تعلم  على  و�صّجعت 

جمعت  �أنها  كما  �لكرمي،  �لقر�آن  لغة  هي 

و�أبرزت  �لعربية  �لعقول  من  �صفوة 

على  و�صّجعت  �للغة،  هذه  يف  موهبتهم 

مكانتها. وعززت  تعلمها، 

طالبة مبدر�صة خولة الثانوية للبنات

جتربــة ثريــة

ح�صلوا على ت�صع ميداليات يف اأوملبياد م�صقط

طلبة البحرين يتاألقون خليجًيا يف الريا�صيات والفيزياء واللغة العربية
مرمي ال�شاعر - نور اأبوال�شوك:

ثالث  يف  م�شاركتهم  خالل  البحرين  مملكة  طلبة  تاألق 

م�شابقات نظمها مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج موؤخًرا يف 

العا�شمة الُعمانية م�شقط، اإذ ح�شدوا ت�شع ميداليات توزعت 

الفيزياء،  واأوملبياد  الريا�شيات،  اأوملبياد  على  بالت�شاوي 

ومناهزات اللغة العربية، وذلك من بني 88 طالًبا م�شارًكا من 

دول اخلليج واليمن. وقد حر�شنا هذا الأ�شبوع على ا�شتطالع 

اآراء طلبتنا الفائزين ب�شاأن هذه امل�شاركة.

فرحة الإجناز

الطالبة نور حممد من مدر�شة جدحف�ص  اأكد  البداية  يف 

الثانوية للبنات اأن حتقيقها هذا الإجناز اخلليجي بح�شولها 

جاء  قد  الريا�شيات،  اأوملبياد  يف  الربونزية  امليدالية  على 

وزميالتها  اإعطائها  يف  معلماتها  جلهود  طبيعية  نتيجة 

اإك�شابهن طرق احلل  مع  مكثفة،  ب�شورة  املطلوبة  التدريبات 

املبتكرة والإبداعية، اإ�شافة اىل مهارات التفكري العليا، اإذ كانت 

امل�شابقة مبنية يف الأ�شا�ص على هذا التوجه الإبداعي.

التقينا الطالب  الثانوية للبنني،  ويف مدر�شة التعاون 

يف  الربونزية  امليدالية  على  احلا�شل  اأحمد،  علي  �شيد 

الفيزياء، والذي اأ�شار اإىل اأن ما حققه قد جاء ثمرة للجهود 

التي بذلها يف املدر�شة باإ�شراف املعلمني، اإذ يتم اإيالء املواد 

الأ�شا�شية اهتماًما كبرًيا لتعزيز قدرات الطلبة فيها، اإ�شافة 

اإىل ا�شتثماره اأوقات فراغه يف التدريب على جميع امل�شائل 

عززت  امل�شابقة  اأن  موؤكًدا  ال�شابقة،  امل�شابقات  ومناذج 

مهارات التفكري الُعليا لديه، و�شرعة الإجابة وال�شتيعاب، 

احلا�شل  زكريا،  حممد  نف�شها  باملدر�شة  الطالب  قال  فيما 

اإن حبه و�شغفه  الريا�شيات،  الربونزية يف  امليدالية  على 

بتلك املادة جعل من ممار�شتها هواية ممتعة لديه، مو�شًحا 

من  العديد  بحل  والعطل  الفراغ  اأوقات  خالل  يقوم  اأنه 

التمارين. 

اللغة والهوية

من جانبه، ح�شل الطالب حممد جا�شم العامر من مدر�شة الهداية 

اخلليفية الثانوية للبنني على امليدالية الربونزية يف مناهزات اللغة 

العربية، وقال بهذه املنا�شبة: »ا�شتفدت من هذه املناف�شة كثرًيا، فقد 

بطلبة  الحتكاك  من  ومّكنتني  العربية،  اللغة  يف  مهاراتي  طورت 

خليجيني متميزين، واأكدت على قيمة النتماء للغتنا الأم، كما اأنها 

عززت الثقة يف اأنف�شنا واأبرزت مواهبنا، وقد كان حل�ش�ص اللغة 

العربية دور كبري يف تطوير قدراتي وتاأهيلي ملثل هذا الإجناز«.

اأما الطالبة زينب حممد حميدان من مدر�شة جدحف�ص الثانوية 

ذاتها،  املناهزات  يف  الف�شية  امليدالية  على  ح�شلت  فقد  للبنات 

واأ�شارت اإىل دور هذه امل�شاركة يف تنمية �شخ�شيتها، وتعزيز ثقتها 

بنف�شها، والرتقاء بطالقتها وجراأتها يف مواجهة اجلمهور، مبينة 

اململكة  مدار�ص  اهتمام  اإىل  يرجع  الإجناز  هذا  الأكرب يف  الدور  اأن 

ال�شف  منذ  الطلبة  لدى  مهاراتها  وتعزيز  العربية  اللغة  بتدري�ص 

الأول البتدائي.

حممد زكريا حممد �لعامر �ل�صيد علي �ملو�صوي نور حممد زينب حميد�ن

طالبات االحتياجات اخلا�صة يبدعن يف التمكني الرقمي

درو�ٌس عن بعد با�صتخدام التكنولوجيا يف اإعدادية زنوبيا للبنات
مرمي املحميد:

اهتماًما  والتعليم  الرتبية  وزارة  تويل 

التعليم  يف  الرقمي  التمكني  مل�شروع  بالًغا 

التقليدية  املدر�شة  حتويل  على  يقوم  الذي 

اإىل مدر�شة قائمة على تكنولوجيا املعلومات 

والت�شال، من خالل تعزيز البنية الأ�شا�شية 

املدر�شية بالتقنيات املطلوبة، وتدريب املعلمني 

اأدوات  على  العالقة  ذوي  والخت�شا�شيني 

دمج التقنية يف التعليم، لتخريج اأجيال قادرة 

على الإبداع والبتكار يف هذا املجال. ويف هذا 

املتميزة  التجربة  على  ال�شوء  ن�شلّط  العدد، 

ملدر�شة زنوبيا الإعدادية للبنات.

اأياٍد من نور

من �شمن م�شروعات املدر�شة البارزة، 

ياأتي م�شروع )اأمتكن رقمًيا( الذي يخت�ص 

بتطوير قدرات الطالبات ذوات الحتياجات 

تكنولوجيا  ا�شتخدام  جمال  يف  اخلا�شة 

املعلومات والت�شال يف التعليم، من خالل 

تدريبهن على اأحدث الربامج والتقنيات، اإذ 

وا�شح  اإيجابي  مردود  امل�شروع  لهذا  كان 

من خالل بروز قدرات العديد من الطالبات 

يف  الرقمي  للتمكني  قائدان  بنت  الالتي 

يف  باأنف�شهن  ثقتهن  وازدادت  �شفوفهن، 

خمتلف الفعاليات املدر�شية.

نور(  من  )اأيادي  م�شروع  يربز  كما 

تدري�ص  خالل  من  املدر�شة  د�شنته  الذي 

التوا�شل  عرب  ُبعد  عن  الطالبات  اإحدى 

املرئي املبا�شر با�شتخدام برنامج )�شكايب(، 

الطالبة  منع  �شحي  ظرف  ب�شبب  وذلك 

امل�شروع  تطوير  ثم  ومن  احل�شور،  من 

تييمز(  )مايكرو�شوفت  برنامج  با�شتخدام 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  وفرته  الذي 

الطالبات  من  الكثري  فائدته  و�شملت 

واملعلمات الالتي يتعذر ح�شورهن لأ�شباب 

يف  املدر�شة  ومتيزت  الإرادة.  عن  خارجة 

تطبيق م�شروع )املختربات الفرتا�شية(، اإذ 

ح�شر وزير الرتبية والتعليم تد�شني جهود 

املدر�شة يف هذا املجال، عرب ح�شوره ح�شة 

اأ�شبحت  حتى  امل�شروع  وا�شتمر  للعلوم، 

املدر�شة منوذًجا ُيحتذى به، وقامت بتدريب 

العديد من منت�شبي املدار�ص الأخرى يف هذا 

املجال.

موؤمترات رقمية

كل  من  )نقراأ  م�شروع  تطبيق  مت  كما 

تطبيق  الوزارة  قرار  مع  متا�شًيا  البقاع( 

ح�ش�ص القراءة، اإذ نفذ الفريق الإلكرتوين 

مع  رقمية  موؤمترات  اإقامة  فكرة  باملدر�شة 

الرقمية  الق�ش�ص  لعر�ص  اأخرى  مدار�ص 

الأفكار  وتبادل  الطالبات،  قبل  من  املنتجة 

واخلربات، ما اأدى اإىل ارتفاع اإنتاج الطالبات 

لهذا النوع من الق�ش�ص، اإ�شافة اإىل م�شروع 

على  فكرته  تقوم  الذي  الرقمية(  )احلافلة 

التمكني  م�شروعات  تت�شمن  حافلة  جتهيز 

الفائدة  تعميم  بهدف  التعليم،  يف  الرقمي 

واأوفي�ص  التعليمية،  البوابة  ومنها  منها، 

ومكتبتي  الفرتا�شية،  واملختربات   ،365

الرقمية، وماين كرافت.

)احل�شور  م�شروع  تنفيذ  مت  وكذلك 

ت�شكيل فريق  الذي يقوم على  الإلكرتوين( 

والغياب  احل�شور  ت�شجيل  يتوىل  طالبي 

برنامج  با�شتخدام  اإلكرتونية  قائمة  عرب 

)Google Form(، وكان لذلك الأثر الكبري 

يف تنمية �شخ�شية الطالبات، وتوفري اجلهد 

والوقت يف ح�شر اأ�شماء الغائبات، و�شولً 

يت�شمن  الذي  الرقمية(  )نحو  م�شروع  اإىل 

ال�شتخدام  ثقافة  لن�شر  توعوية  حملة 

الطالبات  بني  بني  للتكنولوجيا  الآمن 

واأولياء اأمورهن، من خالل م�شاهد متثيلية 

وم�شروعات نوعية اأخرى. 

�لتدري�س عن بعد با�صتخد�م �لتكنولوجيا �لرقمية

ور�س خلرباء ومعر�س للمدار�س املتميزة

املقبل الثالثاء  املدر�صية  احلدائق  ندوة  يف  ُي�صاركون  زراعة  معلم   200
طارق غامن:

حتت رعاية الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

وزير الرتبية والتعليم، تنظم الوزارة يوم الثالثاء 

املقبل ندوة بعنوان )احلدائق املدر�شية يف مملكة 

البتدائية  ال�شيل  وادي  مبدر�شة  البحرين(، 

معلم  من 200  اأكرث  مب�شاركة  للبنني،  الإعدادية 

وذلك  واخلا�شة؛  احلكومية  باملدار�ص  للزراعة 

مبا  عملهم،  جمال  يف  امل�شتجدات  على  لإطالعهم 

الت�شجري  جمال  يف  الطلبة  قدرات  على  ينعك�ص 

وزيادة امل�شاحات اخل�شراء يف املدر�شة يف املجتمع 

ب�شكل عام، ومبا يدعم املبادرات الوطنية املطروحة 

لتنمية القطاع الزراعي وا�شتدامته.

تطوير القدرات
نيلوفر  الدكتورة  تقول  اخل�شو�ص،  وبهذا 

والإر�شاد  البحوث  م�شت�شار  جهرمي،  اأحمد 

�شياق  يف  ياأتي  الندوة  هذه  تنظيم  اأن  الزراعي، 

حر�ص الوزارة الكبري على تطوير كفاءة كوادرها 

اأنه  مبينة  التخ�ش�شات،  خمتلف  يف  التعليمية 

الإ�شراف  على  والقائمني  املعلمني  تعريف  �شيتم 

الزراعي باملدار�ص على العديد من اجلوانب املتعلقة 

وال�شتفادة  اإن�شائها  وكيفية  املدر�شية،  باحلديقة 

منها واحلفاظ عليها، اإ�شافة اىل التعريف بالطرق 

املثلى لرت�شيد ا�شتهالك املياه يف القطاع الزراعي.

امل�شاركني  تزويد  »�شيتم  جهرمي  وتوا�شل 

حديقة  ت�شميم  على  وتدريبهم  جديدة،  بخربات 

الدرا�شية،  باملناهج  وربطها  منوذجية  مدر�شية 

املعوقات  مواجهة  بكيفية  الوعي  وزيادة 

والتعّرف  عليها،  والتغلب  باملدار�ص  الزراعية 

على الطرق احلديثة للحفاظ على الرثوة املائية 

والتوعية  الزراعي،  القطاع  يف  امل�شتخدمة 

املواطنة  قيم  تعزيز  جمال  يف  الزراعة  باأهمية 

والنتماء«. 

فعاليات متنوعة:
وت�شيف »�شاأحتدث خالل الندوة عن احلديقة 

املدر�شية النموذجية، اإىل جانب الدكتور عبدالهادي 

الذي  العربي  اخلليج  جامعة  من  عبدالوهاب 

�شيتناول كيفية رفع كفاءة ا�شتخدام املياه يف القطاع 

باأعمال  القائم  رم�شان  ح�شن  واملهند�ص  الزراعي، 

رئي�ص املتنزهات بلدية املحرق الذي �شيتطرق اإىل 

التحديات الزراعية يف احلدائق املدر�شية«.

كما �شيتم تنظيم معر �ص م�شغر على هام�ص 

مدار�ص   10 منتوجات  عر�ص  يت�شمن  الندوة، 

متميزة يف املجال الزراعي، وعر�ص �شور احلدائق 

املدر�شية الفائزة خالل ثالث ال�شنوات ال�شابقة يف 

م�شابقة اأف�شل حديقة مدر�شية، مع عر�ص مل�شاريع 

زراعية ملدر�شتني فائزتني بجوائز دولية، و�شولً 

بعنوان  املدر�شية  احلديقة  عن  لفيلم  عر�ص  اإىل 

)حدائق مدر�شية متميزة يف مملكة البحرين(. 

يف  »نتطلع  بالقول:  حديثها  جهرمي  وتنهي 

من  ما حتقق  تعزيز  اإىل  والتعليم  الرتبية  وزارة 

اإجنازات على �شعيد الزراعة املدر�شية، وذلك لن 

يتاأتى اإل بتطوير الكوادر العاملة يف هذا املجال، 

ونحن نفتخر مبا حققته الوزارة من ح�شور لفت 

باأف�شل  الفوز  عرب  خا�شة  اململكة،  م�شتوى  على 

جناح زراعي م�شارك يف معر�ص البحرين الدويل 

)بذرة  م�شروع  وتنفيذ  مرة،  من  لأكرث  للحدائق، 

القدرات  تطوير  على  يقوم  الذي  الرائد  عطاء( 

يف  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  للطلبة  الزراعية 

مدار�ص الدمج«.

من م�صاركة �لطلبة يف �حلد�ئق �ملدر�صيةد. نيلوفر جهرمي


