
في لفتة طيبة من إدارة مدارس اإيمان قسم 

للمدارس  اإداري  المدير  في  ممثلة  البنين 

الموارد  ومدير  عبدالرحمن  راشد  الشيخ 

المرحلة  ومدير  الطريفي  محمد  أ.  البشرية 

أ. إبراهيم شاهين ومدير المرحلتين  اابتدائية 

بتكريم  ملحم  أحمد  د.  والثانوية  اإعدادية 

من  مجموعة  بحضور  بالمدرسة  اأمن  رجال 

الطاب والطالبات. 

العام  طوال  المبذولة  لجهودهم  تقديرً 

لهؤاء  وعرفان  تقدير  فتحية   ، الدراسي 

الجنود المجهولون منا جميعً.

المجهـولـين لـلـجـنـود  الـعـامـة  اإدارة  تـكـريـم 

بنين  اإيمان  مدارس  حصدت 

لأنشطة  التميز  درع  جائزة 

جائزة  ضمن  والفنية  الثقافية 

والتعليم  التربية  وزير  سعادة 

علي  بن  ماجد  الدكتور 

النعيمي.

المرحلة  مدير  الجائزة  تسلم 

إبراهيم  اأستاذ  اابتدائية 

وبحضور  خلفان  شاهين 

للمرحلتين  المساعد  المدير 

اأستاذ  والثانوية  اإعدادية 

ومشرف  الغانم  إبراهيم 

اأستاذ  التربوية  اأنشطة 

هيثم حسين.

مدارس اإيمان دائًما لأمام

1
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بنين   اإيمان  مدارس  تكريم  تم 

المتميز  العلمي  المشروع  بكأس 

والبيئة  العلوم  مركز  ودرع 

وميدالية  والتعليم  التربية  بوزارة 

شكر  وشهادة  المتميز  المشروع 

وتقدير للمدرسة ضمن المسابقة 

لعلماء  عشرة  الرابعة  الوطنية 

تكرم  حيث  ٢٠١٩م  المستقبل 

والتعليم  التربية  وزير  سعادة 

علي  بن  ماجد  الدكتور 

المعرض  بافتتاح  النعيمي 

الخاص  القسم  وزيارة 

مشروع  علي  والتعرف  بالمدرسة 

الذي  القلب  نبضات  قياس  جهاز 

عصام  معاذ  الطالب  به  تقدم 

المشعور.

وتم تكريم الطالب الفائز ومدير 

والثانوية  اإعدادية  المرحلة 

ملحم  عارف  أحمد  الدكتور 

ومعلم مادة الفيزياء اأستاذ زياد 

الوزارة  وكيل  قبل  من  الفتاح  عبد 

اأنشطة  التربوية  للخدمات 

الطابية الدكتورة شيخة الجيب.

كأس المشروع العلمي المتميز
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رحــلـــة
العمرة

2019
قسم  اإيمان  مدارس  نظمت 

مناسك  أداء  رحلة  البنين 

بإشراف  الطلبة  أبنائنا  العمرة 

قسم اأنشطة التربوية ولمدة 

خمسة أيام ) من12/11وحتى 

 ، ) 2019/12/17

وكان برنامج الرحلة كاأتي  . .

وبداية  التحرك  -  اأربعاء 
الرحلة. 

وأداء  الوصول  -  الخميس 
العمرة.

الجمعة  صاة  أداء  -  الجمعة 
ولقاء توجيهي مع أحد أئمة 

الحرم المكي.

ترفيهي  برنامج  -  السبت 
متميز في مدينة الطائف. 

داخل  متنوعة  زيارات  -  اأحد 
مدينة مكة المكرمة.

النبوي  المسجد  زيارة  -  اإثنين 
بالمدينة المنورة وبداية رحلة 

العودة. 

أرض  إلي  الوصول  -  الثاثاء 
الوطن.

نخبة  الطلبة  أبناءنا  رافق 

متميزة من المعلمين والمربين 

اأفاضل ..

مــن الـكـتـــاب  مشــروع 
الـطــاب إلــي  المـصــادر 

Mohammed Jaafar al-Mesaidin, 

a high school student, achieved 

irst place in the English-

language oratory competition 

on "the love of Bahrain", 

which was organized by the 

Secondary AlMa'refa School 

under the supervision of the 

Ministry of Education. All thanks 

and appreciation to Mr. Bassam 

Abu Qattam, the trainer as well 

as to Mr. Fathy Mohammed 

Awadallah, Supervisor of the 

English department for the 

preparatory and high school 

stages. We are pleased with 

the achievement done by the 

brilliant student Mohammed 

Jaafar Al-Musaidin, who has 

added this award to the balance 

of his personal achievements. 

The student also expressed 

his joy at this success and 

the irst place, through 

which he thanked the school 

administration and the English 

Department for providing their 

continued support and for the 

role done to encourage the 

students to develop their skills 

and hobbies that support the 

academic aspect.

Complaints about textbooks are 
very common among teachers. 
However, I think that equating 
the challenges related to 
reading skill development with 
“text diiculty” and students’ 
“weakness” can, in fact, be a 
sign of heavy dependence   on 
textbook i.e. the belief that 
students have to be taught every 
single item in the textbook as 
presented by the writer.
There’s no denying that texts 
of unfamiliar content can be 
«diicult». Also, the multiplicity of 
new vocabulary - often referred to 
as «diicult words» may interfere 
with comprehension. However, 
when it comes to textbook 
readings and skill development, I 
think that text diiculty is left to 
reading tasks to decide. 
I had my irst French lesson at the 
age of seven. Before leaving the 
class, our French teacher asked 
us to bring a French newspaper! 
My parents were taken aback 
and thought it was time for my 
old French teacher to retire. On 
our part, Proud and motivated 
as we were, we illed our bags 
with all French newspapers 
we could have. I still remember 
that although we had to stop at 
every single word in the French 
newspaper, it was more fun than 
challenging. Do you know why? 
We only had to underline the 
letter A and circle the letter B! 
Being goal oriented, we can 
change, “customize”, gap ill and 
diferentiate. We can adapt texts 
to meet speciic needs and we can 
make them more challenging by 
focusing on high order thinking 
skills. This is, in fact, emblematic 
not only of the lexibility with 
which a text can be handled, but 
also of the teachers’ need to free 
themselves from textbook ties. 
In his book, Developing Criteria 
for Textbook Evaluation, David 
Williams expresses this most 
strongly when he talks about 
text book “tyranny” to those who 
completely depend on textbooks. 
What is ironic as Williams points 
out is that”…those teachers who 
rely most heavily on the textbook 
are the least qualiied to interpret 
its intentions or evaluate its 
content and method
 

Mr. Iyadh Labadi
Educational Specialist

THE ENGLISH LANGUAGE

ORATORY COMPETITION
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للمرحلتين  التعلم  مصادر  مركز  دشن 

من  جديد  مشروع  والثانوية  اإعدادية 

نوعه وهو الكتاب من المصادر إلي الطاب 

المكتبة  تكون  حيث  الفسحة  وقت  أثناء 

الفسح  وقت  أثناء  للطاب  متاحة  والكتب 

مما يزيد الترابط بين الطاب ومركز مصادر 

التعلم ويجذب الطاب للقراءة وااطاع .



  he science department  has launched a 

program under the theme, the young scientist 

for secondary level.The project aims to 

plant an innovational spirit into students 

and to motivate them in all scientiic ields 

and link them to the real life experiences.

The project is done by Mr.Mohamed Saeed 

Elhassan (Science Teacher) under supervision 

of Mr.Bushra Hamid Alsadig (Head of the 

department)

the young scientist project

اابتدائي الثالث  الكريم للصف  القرآن  انطاق فعاليات مسابقة 

مسابقة مراسم فن الطفلتـكـريــم حـَفـظــة كـتــاب اه

التعليم  مدير  رعاية  تحت 

شاهين  إبراهيم  أ.  اابتدائي 

المساعد  والمدير  خلفان، 

أ.يوسف  اابتدائية  للمرحلة 

عبدالرحمن فقيه .

الكريم  القرآن  وحدة  أقامت 

مسابقة في )سورة الملك( على 

مستوى صفوف الثالث اابتدائي .

اأولى  التصفية  وتمت 

فيها  شارك  حيث  في٢٠١٩/١٢/٢ 

تأهل  طالبً،  وثاثون  أربعٌة 

اثنا عشر طالًبا للتصفيات  منهم 

النهائية.

والنهائية  الثانية  التصفية  وتمت 

شارك  حيث   ،  ٢٠١٩  /  ١٢  /  ١٩ في 

التصفية  من  المتأهلون  فيها 

تحكيم  في  شارك  وقد   . اأولى 

من  مجموعة  المسابقة 

اه  لكتاب  المتقنين  المعلمين 

وجاري  وتجويدا،  حفظً  تعالى 

اأوائل  الخمسة  فرز  حاليً 

ليتم  النتائج  إعان  ثم  الفائزين، 

الطابور  إذاعة  في  تكريمهم 

اابتدائية  للمرحلة  الصباحي 

بمشيئة اه تعالى.

اأنشطة  سلسلة  ضمن  وذلك 

بها  تقوم  التي  والمسابقات 

أ. أيمن عبد  وحدة القرآن الكريم 

الوحدة  ُمنِسق  إبراهيم  الغني 

وُمنفذها  المسابقة  وُمقرر 

القرآن  معلم  شبانة  أ.أسامة 

الكريم للصف الثالث اابتدائي.

المربي  من  كريمة  برعاية 

عارف  أحمد  د.  الفاضل 

المرحلتين  مدير  ملحم 

اإعدادية والثانوية تم تكريم 

الذين  الطاب  من  مجموعة 

من  أجزاء  أو  جزء  حفظ  أتموا 

مشروع  ضمن  الكريم  القرآن 

بمدارس  الكريم  القرآن  ختم 

الكريم   القرآن  قسم  اإيمان 

أبو  السعيد  أ.  إشراف  تحت 

الغني  عبد  وأ.أيمن  سيف 

منسق القسم

التعليم  اإيمان  مدارس  شاركت 

فن  مراسم  في  اابتدائي 

محافظات  مستوى  على  الطفل 

طاب  أربعة  يمثلهم  المملكة 

وهم:  الموهوبين  الطلبة  من 

وكًا  /أ   ٦ من  السندي  جاسم 

عبد  وخالد  الشوملي  خالد  من 

الرحمن من ٦/ ب والصغير صاحب 

الكبيرة فواز حطاب من  الموهبة 

١/ ج بإشراف أ/ عمر المكي.
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الحالي  العام  بداية  عقدت  

التدريبية  الورش  من  مجموعة 

برنامج  في  المعنيين  قبل  من 

وأولياء  الطلبة  لتدريب  كاسييرا 

والهيئات  والمدرسين  اأمور 

اإدارية في المدرسة.

جميع  لعرض  ذلك  وكان 

تم  التي  الجديدة  الخصائص 

باإضافة  المنظومة  عملها على 

جميع  استعداد  من  للتأكد 

على  المدرسة  في  المعنيين 

العمل على المنظومة التعليمية 

 ) كاسييرا   ( اإيمان  لمدارس 

تواجه  معوقات  أي  وتسهيل 

المستخدمين.

كاسيـرا

طاب اإيمان يكتشفون

جنة دمون امفقودة
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عند  اإيجابي  السلوك  لبناء  مشروع  هو 

الطاب وغرس القيم التربوية لديهم..

جاذبة  كرتونية  شخصية  ابتكار  خال  من 

)شخصية مؤمن(  صممت خصيصا لطاب 

المرحلة اابتدائية في مدارس اإيمان قسم 

تفاعل  على  البرنامج  هذا  ويقوم   .  . البنين 

من  لهم  )مؤمن(  يقدمه  ما  مع  الطاب 

قيم ونصائح إيجابية..

من  مجموعة  بتجميع  يقومون  حيث 

قيامهم  عند  عليها  يحصلون  التي  النقاط 

في  ليضعوها  اإيجابية..  بالسلوكات 

مؤمن..  صراف  في  الشخصي  رصيدهم 

شيكات  على  منهم  المتميزون  يحصل  ثم 

مؤمن..  صراف  من  متنوعة  بمكافآت 

مع  كبيرا  إيجابيا  تفاعا  الطاب  أبدى  وقد 

ومازال  البرنامج..  هذا  من  اأولى  المرحلة 

بالمزيد  ويعدهم  معهم  يتفاعل  مؤمن 

في مراحل المشروع القادمة بمشيئة اه.

مشــروع
مـــن مــؤ
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فنانو المستقبل

انـطــــاق أهـــم فـعـالـيــــات اإرشــــــاد اأكــاديــمــي

أعمال  من  متميزة  مجموعة 

بجماعة  الموهوبين  الطاب 

بالمرحلة  الفنية  التربية 

وهم  والثانوية  اإعدادية 

المشاركة  أعمالهم  ينفذون 

الذي  اأقصى  معرض  في 

العالمي  اليوم  بمناسبة  أقيم 

الفلسطيني  الشعب  لمناصرة 

لمنظمة  الدولية  اأيام  ضمن 

اليونسكو الطالب. وذلك تحت 

إشراف أ.محمد أبو المجد عمل 

زهران  عمرو  عبداه  الطالبين 

وعمر فخري الحديثي. 

اأكاديمي  اارشاد  مكتب  نظم 

مجموعة من الفعاليات والبرامج 

لطلبة  واأكاديمية  المهنية 

والثانوية  اإعدادية  المرحلة 

من  اأول  الدراسي  الفصل  خال 

البرامج  اشتملت  وقد  العام، 

وزيارات  ومحاضرات  ورش  على 

والشركات  المؤسسات  لمختلف 

ومن  المتخصصة،  والمعارض 

أقيمت  التي  الفعاليات  تلكم 

خال العام: -

موجه  المهن  عالم  ١- برنامج 

الثالث  الصف  لطلبة 

المهن  إلى  للتعرف  ثانوي 

في  المتاحة  والتخصصات 

والشركات  البنوك  قطاع 

المالية، وقد تم تنفيذ البرنامج 

إنجاز  مؤسسة  مع  بالتنسيق 

التمويل  بيت  ومصرف  البحرين 

مقر  في  وذلك  الكويتي، 

البحرين  بمركز  الرئيسي  البنك 

للتجارة العالمي، يوم الخميس 

الموافق ٢٤  أكتوبر ٢٠١٩ م.

التاسع  الصف  لطلبة  ٢- ورشة 

والتي  العمر"  "مشروع  بعنوان 

الموافق  اأربعاء  يوم  أقيمت 

واستهدفت  ٢٠١٩م  نوفمبر   ١3

اشتملت  وقد  طالًبا،   ٦٤

الورشة على مفهوم الشركة 

فيها،  المختلفة  والمهام 

شركة  تأسيس  يمكن  وكيف 

منتج  وابتكار  مبسط  بشكل 

تم  وقد  مبسط،  بشكل 

الطلبة  أعمال  جميع  تقييم 

الفرق  وتكريم  وابتكاراتهم 

الثاثة الفائزة.

الثامن  الصف  لطلبة  3- ورشة 

لطلبة  ريادي"  "أنا  بعنوان 

أقيمت  والتي  الثامن،  الصف 

 ١3 الموافق  اأربعاء  يوم  في 

استفاد  وقد  ٢٠١٩م  نوفمبر 

الطلبة  وتعرف  طالًبا،   ٢١ منها 

اأعمال  ريادة  مجال  إلى 

من  عدد  على  واطلعوا 

المشاريع المبتكرة والناجحة، 

مشروع  تأسيس  وكيفية 

ناجح مستقبًا.

الطب  تخصص  حول  ٤- ندوة 

المستقبلية  والفرص  البشري 

في  التخرج  بعد  المتاحة 

البحرينية،  اأطباء  جمعية 

الندوة  إلقاء  في  شارك  وقد 

عدد من اأطباء المتخصصين 

غادة  الدكتورة  منهم 

جمعية  رئيسة  القاسم 

اأطباء البحرينية. وقد أقيمت 

الندوة يوم اأربعاء الموافق ٢٠ 

نوفمبر ٢٠١٩م من الساعة ١5:8 

صباًحا الى الساعة ١٢:١5 ظهرً.
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والثقافة  التراث  مهرجان 
الـشـعـبـيـــة الـبـحـريـنـيـــة

طاب اإيمان يرسمون مامح جديدة للمستقبل

بنين  اإيمان  مدارس  نظمت 

والثقافة  التراث  مهرجان 

بالتعاون  البحرينية  الشعبية 

التربوية  اأنشطة  قسم  مع 

مدرسة  مع  وبالشراكة 

الثانوية  الخليفية  الهداية 

على  المهرجان  واشتمل  بنين 

الحرف  توضح  أجنحة  عدة 

اأصيلة  البحرينية  التقليدية 

وحرفة  الفخار  كصناعة 

اللؤلؤ  صيد  وحرفة  النسيج 

من  وغيرها  الحبال  وصناعة 

الشعبية  اليدوية  الصناعات 

مملكتنا  بها  تميزت  التي 

والتي  التاريخ  عبر  الحبيبة 

الشعبي  الموروث  عن  تعبر 

البحريني .

إقامة  المهرجان  وتخلل 

الخيري  الشعبي  الطبق 

اأطباق  من  مجموعة  لبيع 

يتميز  التي  الشعبية  الشهية 

بها المطبخ البحريني. 

نظم قسم ااجتماعيات المرحلة 

مكتب  مع  بالتعاون  اابتدائية 

ثقافية  زيارة  التربوية  اأنشطة 

للصف  الوطني  البحرين  لمتجف 

الرابع استمتع الطاب بعرض شيق 

من جانب المسؤولة بالمتحف عن 

وتنقل  القديمة  دلمون  حضارة 

الطاب بين عدة أجنحة بالمتحف 

للتعرف علي تراث وتاريخ اإجداد.

الجولة  مسؤولة  قامت  وقد 

عمل  لمجوعات  الطاب  بتقسيم 

علي  بطاقات   عدة  توزيع  وتم 

دلمون  حضارة  عن  المجموعات 

مسابقات  عدة  وعمل  لتلوينها 

البحرين  حضارات  عن  مبسطة 

الطاب  فيها  شارك   ، القديمة 

ثم   ، وااستمتاع  الحب  بمنتهي 

للطاب  تذكارية  صور  عدة  أخذت 

داخل جنبات المتحف.

اهتمامً  الماضية  العشر  السنوات  شهدت 

في  التعليمي  الروبوت  بموضوع  ملحوظً 

البحرين،  ومنها  العربية  الدول  من  عدد 

هذا  في  المبادرات  من  العديد  ظهرت  كما 

بين  تنوعت  مختلفة  أشكاًا  اتخذت  المجال  

المسابقات واأندية والمناهج. وقد أولت إدارة 

اهتماما  التعليمي  للروبوت  اإيمان  مدارس 

من  »تمكين«  مع  بالتعاون  وتمكنت  كبيرا 

للروبوتات  بالكامل  مجهزين  ملعبين  اقتناء 

روبوت جديد من   18 + )Vex IQ(  من نوع

نفس النوع وملعب مجهز بالكامل للروبوتات 

الحديدية  من نوع )VEX EDR(   + 2 روبوت 

 )Lego EV3( حديدي و 4 روبوتات  من نوع

حل  على  الطاب  لتدريب   )Kits( ومعدات 

و   Arduino الـ  تقنية  باستخدام  المشكات 

Raspberry Pi

روبتكس  نادي  نوفمبر  شهر  في  انطلق  كما 

اإيمان بمشاركة عدد من الطاب الموهوبين 

أسبوعيا  يومين  بمعدل  الروبوت  مجال  في 

والخارجية  الداخلية  للمسابقات  استعدادا 

في  فيها  ااشتراك  أو  تنظيمها  المزمع 

الفصل الثاني. كما تم تعزيز منهج الحاسب 

اآلي في صفوف اإعدادي والثانوي بحصص 

ناحية  من  الطاب  لدى  الروبوت  ثقافة  لنشر 

لتصميم  جديدة  أدوات  من  تمكينهم  ثم 

باستخدام  التفاعلية  اإلكترونية  المشاريع 

من   Raspberry Pi و   Arduino الـ  تقنية 

ناحية أخرى.

زيارة متحف البحرين الوطني
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بنين  اإيمان  مدارس  احتفلت 

البحرين  لمملكة  الوطني  باليوم 

 ٢٠١٩ ١٢ديسمبر  الخميس  يوم 

عدة  علي  الحفل  اشتمل  حيث 

مكتب  تنظيم  من  فقرات 

وبالتعاون  التربوية  اأنشطة 

ااجتماعي  اإرشاد  قسم  مع 

والتربية  وااجتماعيات  واإداري 

جميع  بتزيين  تم  حيث  الرياضية  

مرافق المدرسة باإعام والزينات 

ابتهاجً  وفرحً بالمناسبة و بدأت 

الصباحية  باإذاعة  الفقرات  

الوطن  حب  عن  وكانت  المميزة 

من  مميزة  مجموعة  قدمها 

فقرات  مجموعة  ثم  الطاب 

إشراف  تحت  ثقافية  ومسابقات 

قسم ااجتماعيات ثم مجموعة 

والمسابقات  األعاب  من  متميزة 

والماعب  بالساحات  الرياضية 

من تنفيذ قسم التربية الرياضية

احتفاات اليوم الوطني 
لمملكة البحرين العزيزة
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اليونسكو  لجنة  نظمت 

بمدارس اإيمان بنين بالتعاون 

التربوية  اأنشطة  مكتب  مع 

التمكين  فريقي  ومشاركة 

وفريق  الشخصي  والتطور 

يوم  احتفالية  أمل  بصمة 

مدير  وبحضور  المعلم 

إبراهيم  أ.  اإبتدائية  المرحلة 

ومدير  خلفان  شاهين 

والثانوية  اإعدادية  المرحلتين 

د .أحمد عارف ملحم والمدير 

اابتدائية  للمرحلة  المساعد 

والمدير  فقيهي  أ.يوسف 

اإعدادية  للمرحلة  المساعد 

الغانم  إبراهيم  أ.  والثانوية 

من  متميزة  وبمشاركة 

المعلمين  والطاب.

هدية  الطاب  قدم  حيث 

والتقطوا  لمعلميهم  رمزية 

في  التذكارية  الصور  معهم 

والعرفان  السعادة  من  جو 

بالجميل.

في  المدرسة   وجود  إطار  في 

تفعيل  تم  اليونسكو  هيئة 

فقام  الكربوني  البصمة  مشروع 

الصف  قيس  محمد  الطالب 

البصمة  عن  بوستر  بعمل  أ  التاسع 

الكربونية . ليتعرف طاب المدرسة 

الكربونية،  البصمة  مفهوم  على 

 ، أثارها  ، وكيفية تخفيف  وأسبابها 

وتم تعليقها في ممرات المدرسة.

طاب  قام  النهج  نفس  وفي 

الصف العاشر بعمل ندوة تثقيفية 

مركز  في  الكربونية  البصمة  عن 

لدى  ليتكون   . التعلم  مصادر 

الطاب وعي بخطورة الكربون في 

الهواء.

استمرارً لجهود مدرسة اإيمان بنين 

منظمة  توجهات  وتنفيذ  لتطبيق 

العمل  أستكمال  تم  اليونسكو 

طريق  عن  خضراء  اإيمان  بمشروع 

وليد  أ.  في  ممثلة  اليونسكو  لجنة 

سعد  من قسم العلوم الكونية وأ. 

عمر المكي من قسم التربية الفنية 

حيث تم تدريب الطاب علي كيفية 

وتم  النباتات  ورعاية  واانبات  الزراعة 

ودهان  لصبغ  عمل  فريق  عمل 

إطارات السيارات إعادة استخدامها 

في عملية الزراعة.

الفاضل  المربي  قام  ذلك  وعلي 

مدير  خلفان  شاهين  إبراهيم  أ. 

المرحلة اابتدائية بتكريم المعلمين 

والطاب المشاركين في المشروع.

مـــدارس اإيـــمـــان بـــنـــيـــــن 
المـعـلــم بــيـــوم  تـحـتـفــل 

الكربونية البصمة  مشروع 

مشروع اإيمان خضراء
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في  المدرسة  لرؤية  تحقيًقا 

مهارات  من  الطاب  تمكين 

والعشرين  الحادي  القرن 

الطاب  فئات  دعم  وبرامج 

اللغة  نادي  فعاليات  بدأت 

اإلكتروني  للتعلم  العربية 

تمكين  إلى  يهدف  والذي 

الطاب  )المتفوقين ( لغوًيا 

ورقمًيا .

اأول  اليوم  شمل  وقد 

على  الطاب  تدريب  للنادي 

اإلكترونية  القصة  كتابة 

المصورة  .

تفاعل  النادي  شهد 

القصص  إنتاج  في  الطلبة 

المصورة  اإلكترونية 

في  التقنية  واستثمار 

التعلم  نادي  مشاريع 

اإلكتروني.

وتنفيذ  إعداد  من  النادي 

تمام  محمد  حسن  اأستاذ 

مع  العربية  اللغة  معلم 

لأستاذين  الشكر  جزيل 

تريمش  جوهر  الفاضلين 

منسق الحاسب اآلي وخالد 

عباس معلم الحاسب اآلي 

لما قدماه من دعم .

اإداري   اإشراف  مكتب  نظم 

المرحلة  الثانية  الحلقة 

اإرشاد  مع  بالتعاون  اابتدائية 

لقاء  فعالية  ااجتماعي 

الرابع  الصف  لطاب  اأحبة 

حيث  اابتدائي  والخامس 

وجبة  تناول  علي  اللقاء  اشتمل 

الغداء ثم ممارسة العديد من 

والثقافية  الرياضية  المسابقات 

بالتعاون مع  والفنية المختلفة 

قسم التربية الفنية 

الفعالية  نجاح  علي  إشراف 

الشلول  وأ. أحمد  أ.عماد سعيد 

وأ. عمر المكي

اإلكتروني للتعلم  العربية  اللغة  نادي 

لـــقــــاء اأحـــبــــة
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في  الرياضيات  مادة   في  المكتسبة 

التاميذ  نجاح  وبعد  العملية  الحياة 

في تصميم مجسم لمدرسة اإيمان  

هذا  الصغير   الخوارزمي  أعضاء  يقوم 

للوطن  اانتماء  قيم  لغرس  الرفاع  لقلعة  نموذج  ببناء  العام 

وحدة  ومنسق  الشرقاوي  أ.وائل  الجماعة  مسئول  إشراف  تحت 

الرياضيات أ.محمد يحي الساداتي.
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بعمل  الكشافة  جماعة  قامت 

معسكرين كشفيين تحت شعار 

أحدهما  البحرين«  حب  »في 

يوم  اابتدائية   المرحلة  أشبال 

لكشافة  واآخر   11/14 الخميس 

المرحلة اإعدادية يوم الخميس 

تعلموا  وقد   11/21 الموافق 

بالنفس من  الثقة  فيهما كيفية 

وكشفية  تربوية  أنشطة  خال 

ساهمت  حيث  متعددة 

الكشافة في بناء الطاب نفسًيا 

التعلم  في  وعملًيا  وتربوًيا 

دوًرا  أيًضا  لها  كان  حيث  للحياة. 

بارًزا في جماعة النظام المدرسي 

التوعية  حمات  وفي  الكشفية 

في  أيًضا  وتساهم  الصحية 

ودعم  المدرسي  اانضباط  تعزيز 

للطاب  المتعددة  الهوايات 

صحيحة  علمية  تنمية  وتنميتها 

اأنشطة  فروع  خال  من 

المختلفة بالمدرسة.

فــريــق كــشــافــة مــــدارس اإيــمــان

بالتعاون  بنين  اإيمان  مدارس  دشنت 

أسبوع  المقدس  بيت  جمعية  مع 

ااحتفال  إطار  فى  يأتي  والذي  اأقصي 

الشعب  مع  للتضامن  الدولي  باليوم 

كل  من  نوفمبر   ٢٩ يوم  الفلسطيني 

أسبوع  لمدة  المعرض  ويستمر  عام 

للمسجد  مجسمات  على  ويشتمل 

اأقصي ولوحات ومطبوعات ووثائق عن 

الدينية  وأهميته  اأقصي  المسجد  تاريخ 

والتاريخية.

جدول  بوضع  المنظمة  اللجنة  وقامت 

طاب  زيارة  لتنظيم  اأسبوع  مدار  على 

للمعرض  مراحلها  بجميع  المدرسة 

وخصص يوم الخميس ٢8 نوفمبر لزيارة 

قسم البنات واأمهات .

تحت إشراف قسم اإرشاد ااجتماعي

مدارس اإيمان بنين تدشن أسبوع اأقصي
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الـعــــددقــصـة 

يحكي أنه ذات يوم كان هناك كلب 

أحد  من  اللحم  من  قطعة  سرق 

المنازل، ثم هرب مسرعً حتي ا يلحق 

ويركض  يركض  الكلب  أخذ  أحد،  به 

عبوره  وحاول  النهر  إلى  وصل  حتي 

هناك  ويستمتع  منزله،  الي  ليصل 

بأكل قطعة اللحم، نظر الكلب إلى 

في  صورته  انعكاس  فوجد  النهر 

الماء، فظن أن هناك كلبً آخر يحمل 

قطعة اخري من اللحم، فقرر الكلب 

من  اللحم  قطعة  يأخذ  أن  الطماع 

لمس  أن  وبمجرد  الكلب،  هذا  فم 

تقع  اللحم  بقطعة  إذا  الماء  وجهه 

النهر،  مجري  في  وتسير  فمه  من 

استرجاع  الطماع  الكلب  حاول 

قطعة اللحم من المجرى ولكنه لم 

اللحم  قطعة  وخسر  ذلك،  يستطع 

بسبب طمعه وجشعه.

د. أحمد ملحم                                    أ . إبراهيم شاهين

أ . محمود آدم                                  أ . ناصر عبدالعظيم

 أ . هيثم حسين     أ . جمال البراهمه      أ . رضا فرحات

عبداه السعيدي - محمد كمال - حمزة النمليتي 

1

3 2

شخصيات العدد
أكتشف شخصيات 
وأكتب  اأساتذة 
على  أسماءهم 

الصورة 

اإشراف العام:

د. محمود خويات
اإشراف الفني:

أ. محمد أبوالمجد
رسومات الطالب:

عبداه زهران

بقلم الطالب:

عبداه حسين
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صـحيفـة دوريـة تـصـدر عـن قسـم
اإيمان بمدرسة  التربوية  اأنشطة 

13
العدد شـــواليـونـيـــو
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حفل استثنائي للدفعة 19

مدارس اإيمان تحتفل بتخريج الدفعة 19
بنين  اإيمان  مدارس  احتفلت 

عشرة  التاسعة  الدفعة  بتخريج 

اأول  يعتبر  استثنائي  حفل  في 

من نوعة في تاريخ المدرسة في 

ااستثنائية   المرحلة  هذه  ظل 

واإجراءات ااحترازية والوقائية .

الساحة  في  الحفل  أقيم 

الخارجية للمدرسة وسط تنظيم 

كل  ومراعاة  مستوي  أعلي  على 

الصحية  وااشتراطات  الجوانب 

اصطفت  حيث  والوقائية 

الخريجين  تحمل  السيارات 

شاشة  أمامهم  وأسرهم 

وينقل  الحفل  تعرض  عماقة 

مباشرة علي اليوتيوب .

فقرات  عدة  الحفل  شمل 

والقرأن  الملكي  بالسام  بدأت 

ناصر  اأستاذ  تولى  ثم  الكريم 

الفقرات  تقديم  عبدالعظيم 

والتكريم  بالبساطة  تميزت  التي 

الخريجين  الطاب  كلمة  منها 

عصام  معاذ  الطالب  ألقاها 

الحفل  راعي  وكلمة  المشعور 

نودي  ثم  المعاودة  عادل  الشيخ 

استام  الخريجين  الطاب  علي 

الصور  والتقاط  التخرج  شهادات 

باعان  الحفل  وانتهي  التذكارية 

من  جو  في  الطاب  تخريج 

من  والفرح  والسرور  البهجة 

الطاب وأولياء اأمور .

إرسال  تم  أنه  بالذكر  جدير 

علي  للحفل  المباشر  للبث  روابط 

القصيرة  الرسائل  عبر  اليوتيوب 

ووسائل  كاسيرا  وبرنامج 

وصفحة  ااجتماعي  التواصل 

انستجرام  علي  التربوي  النشاط 

حيث شاهد الحفل ما يزيد علي 

3358 مشاهد .

والتخرج   التفوق  للطاب  مبارك 

أن  العظيم  العلي  اه  ونسأل 

جديدة  بداية  الحفل  هذا  يكون 

للطاب في المرحلة الجامعية .



الـيــــوم العـالـمــي

للـغـة العـربـيـة
السامية،  العربية  لغتنا  وتعزيز  دعم  إطار  في 

وضمن فعاليات وأنشطة قسم اللغة العربية 

بالمرحلتين اإعدادية والثانوية بمدارس اإيمان  

العربية  للغة  العالمي  اليوم  شعار  تحت 

اأنشطة  من  الكثير  بإعداد  القسم  قام    2019

والفعاليات المتنوعة في مجاات شتى : 

ففي مجال المشاريع والمسابقات واابتكار 

أ / عبدالقادر صاح تم انطاق  تحت إشراف 

مشروع سيبويه لارتقاء بمستوى الطاب في 

وشارك  أسبوع،  كل  من  السبت  يوم  اإعراب 

اختبار  عمل  وتم  المشروع،  في  طالبا  عشرون 

بداية  إلى  المشروع  واستمر  للطاب،  تقويمي 

الفصل الدراسي الثاني . 

كما تم عمل المسابقات الثقافية في اللغة 

العربية بين صفوف المرحلة اإعدادية )السابع 

والثامن والتاسع( . وتم عمل بوستر عن البصمة 

 - أضرارها   - )تعريفها-أسبابها  الكربونية 

في  تعليقها  وتم  والحماية(  الوقاية  طرق 

ممرات المدرسة ، عقبها ندوة بعنوان البصمة 

الكربونية أعدها وقدمها الطاب .

أ.ياسر  المدرسية: قام  الصحافة  وفي مجال 

ورشة  لحضور  الطاب  باصطحاب  محمد  

بعنوان “فن كتابة الخبر الصحفي“ لأستاذة 

كانت  وقد  اإعام  إخصائية  محمد  فوزية 

تحدثت  فقد  للغاية،  ومفيدة  ممتعة  الورشة 

الصحفي  للخبر  الصحيح  المفهوم  عن 

عن  باستفاضة  تحدثت  ثم   ، ظهوره  وتاريخ 

والتوقيت  والفائدة  الجَدة  وهي  الخبر  عناصر 

إلى  استمعت  والتشويق.....ثم  والضخامة 

مشاركات الطاب وآرائهم.

أ. جمال البراهمه مع طاب جماعة  كما قام  

الميثاق  صرح  بزيارة   المدرسية  الصحافة 

الوطني للمشاركة في ورشة الحائط الرقمي. 

 .Padlet

وفي مجال اإعام : شارك  أ . محمد حجاج في 

مجموعة  مع  بالوزارة  المتميز  المذيع  ورشة 

المدرسية  اإذاعة  قامت  كما   ، الطاب  من 

وإعداد  التثقيفية  البرامج  من  العديد  بتقديم 

بيوم  كااحتفال  خاصة  برامج 

واليوم  المرأة  ويوم  الطفل 

المسجد  وأسبوع  الوطني 

اليونسكو،  برامج  وتفعيل  اأقصى 

تقديم  في  اإذاعة  ساهمت  كما 

مواهبهم  لصقل  لإذاعة  جدد  طاب 

والمواجهة,  التحدث  على  وتعويدهم 

كما قامت بتغطية اإعانات واإرشادات 

والقرارات اإدارية  والتكريمات .

وفي المجال المسرحي : شارك أ. مسعد 

عيسى مع طابه في اإخراج المسرحي .

اللغة  قسم  قدم   : الشعر  مجال  وفي 

العربية مجموعة من الطاب الذين برزوا في 

في  وتألقوا  مواهبهم  وظهرت  المجال  هذا 

تحت  اأقصى   المسجد  أسبوع  في  اإلقاء 

إشراف أ. رضا فرحات .

وفي مجال الخطابة : شارك أ . محمود الحاج 

في مسابقة الخطابة بالوزارة للمرحلة الثانوية.

تفعيل  في  العربية  اللغة  قسم  قام  كما 

وإثراء ومتابعة الطاب وإعدادهم للمشاركة 

في مسابقة تحدي القراءة العربي للحصول 

على مراكز متقدمة ..

نحو  قدما  العربية   اللغة  قسم  ويسعى 

وغرس  ووجدانية  فكرية  جوانب  تنمية 

المبادئ  وترسيخ   ، اجتماعية  قيم 

أبنائنا  من  الصاعد  النشء  في  اإيجابية 

الطلبة، وتمكينهم من معارف شاملة 

نوعية،  ومهارات  سليمة  وسلوكيات 

المجتمع  على  انفتاحهم  تجعل 

يسيرا، وتعايشهم مع اآخرين بّناًء، 

وتكسبهم روح المواطنة .

ومتابعة  إشراف  تحت  وذلك 

محمود   . أ  القسم   منسق 

آدم  وأعده  ونسقه   أ.ناصر 

عبدالعظيم
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ع
شرو

STEMم
تم انطاق المشروع فى المرحلة اإعدادية للصف الثانى 

تنفيذ  سيتم  حيث   ، أسبوعية  ثابتة  حصة  فى  والثالث 

مشاريع قصيرة كل مشروع ينكون من حصتين.

عبد  عبدالمنعم  د.  و  عبدالحليم  محمد  أ.  إشراف  تحت 

السام 

العلمي  النادي  نظم 

للمرحلتين اإعدادية والثانوية 

بالتعاون مع مكتب اأنشطة 

لمحمية  علمية  زيارة  التربوية 

العرين بمنطقة الصخير حيث 

جولة  علي  الزيارة  أشتملت 

المحمية  داخل  بالمركبات 

والتعرف علي أنواع الحيوانات 

ثم  بها  تربي  التي  والطيور 

جولة أخري سيرً علي اأقدام 

بين جنبات المحمية وأختتمت 

الزيارة بمشاهدة فيلم قصير 

المحمية  إدارة  إعداد  من 

جوانب  كل  علي  اشتمل 

وأماكن المحمية.

د. أحمد عارف  الفاضل  المربي  رعاية  تحت 

ملحم مدير المرحلتين اإعدادية والثانوية 

عقدت عدة  ندوات عن اانتماء والمواطنة 

الدكتور  تقديم  من  أولها  كانت  الصالحة 

والندوة  الثانوية  للمرحلة  بطي  حسين 

الثانية من تقديم أ.أبراهيم الغانم المدير 

والثانوية  اإعدادية  للمرحلتين  المساعد 

المدير  فقيه  أ.يوسف  تقديم  وثالثهما 

إشراف  تحت  اابتدائية   للمرحلة  المساعد 

أ.بشير جويزى المرشد ااجتماعي.

وللعام  اإيمان  مدارس  دشنت 

اأندية  مشروع  التوالي  علي  الثاني 

وحدة  إشراف  تحت  المسائية 

أقسام  عدة  وتنفيذ  اأنشطة 

الرياضية  كالتربية  بالمدرسة 

واستكمل الشراكة المجتمعية مع 

ونادي  القدم  لكرة  أولية  أكاديمية 

كرة السلة ونادى الدفاع عن النفس 

الفن  نادي  واستحدث  الكاراتية 

الربوتكس  ونادي  اابتدائية  للمرحلة 

لجميع المراحل وتهدف هذه اأندية 

إلي تعميق أرتباط الطاب بالمدرسة 

وتنمية روح المحبة لديهم.

زيارة محمية العرين مشروع اأندية المسائية

نـدوات عن اأنـتـمـاء والـمـواطـنـة الـصـالـحـة
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تطورا  التجويد  عمليات  تسجل 

تفعيل  بعد  بالمدارس  نوعيا 

الذي  التدريب”  توطين  “مركز 

القيادات  وعي  على  إنشاؤه  يعبر 

في  المهني  التطوير  بأهمية 

تحقيق اأهداف بمجاات العمل 

المدرسي.

التدريب  خطط  وتضمنت 

لمشرف   “ “تمكين  برنامج  تفعيل 

لتمكين  العبادي  أ.عياض  الجودة 

مهارات  من  الجدد  المعلمين 

اإدارة الصفية وتخطيط الدروس 

التعليم  جودة  هيئة  ومعايير 

 2019 أكتوبر   19 بتاريخ  والتدريب 

التدريب  توطين  مركز  وشهد 

عمليات  في  المعلمين  إشراك 

اأستاذ  قدم  حيث  التمهين 

نظام  معلم  الزبيدى  عاء 

للمعلمين  تدريبية  ورشة  الفصل 

نجاحاته  فيها  شاركهم  الجدد 

بإكسابهم مهارات إدارة الدروس 

بفاعلية. 

التدريب  برامج  شملت  كما 

لرؤية  “تحقيقا  شعار  خال  من 

القرن  مهارات  تناول  المدرسة” 

بناء  وطرق  والعشرين  الحادي 

الورشة  خال  من  المعرفة 

بتاريخ  الست”  “القبعات  التدريبية 

2019/9/8

وفي إطار التمكين لاستراتيجيات 

القرن  لمتطلبات  تستجيب  التي 

ااستاذ  قدم  والعشرين  الحادي 

عدة  الدناصوري  رفعت  احمد 

شهرى  خال  تدريبية  ورش 

فيها  تناول   2019 واكتوبر  سبتمبر 

استراتيجيات  من  متعددة  نماذج 

وطرق  التعاونى  للتعلم  كيجن 

النماذج.  حسب  الطاب  تأطير 

النماذج  من  العديد  قدم  كما 

الجديدة لتطبيقها فى الصفوف 

“توطين  مركز  شهد  كما 

داخل  التدريب  تركيز  التدريب” 

بجلسات  ااكاديمية  اأقسام 

الجودة  مشرف  مع  تطويرية 

مهارات  شملت  العبادي  أ.عياض 

الدروس   المفصل  التخطيط 

والتعليم المصغر )الصور تشمل 

واللغة  العربية  اللغة  قسم 

العلوم  وقسم  اإنجليزية 

والرياضة والكمبيوتر(

الفاضل   المربي  رعاية  تحت 

المرحلة  مدير  شاهين  أ.إبراهيم 

اادارة  مع  وبالتعاون  اابتدائية 

قسم  نظم  للمرور  العامه 

اارشاد  الحلقة اأولى محاضرة 

الصحيح  العبور  عنوان  تحت 

مناقشة  تم  حيث  للطريق 

وتعريف  للطرق  الصحيح  العبور 

الطاب ببعض ااشارات المرورية 

بالطريقه  الطاب  وتعريف 

من  والنزول  للصعود  الصحيحه 

الطاب  تحذير  تم  كما  الحافلة 

من بعض اأخطاء الشائعة.

ااجتماعي  المرشد  بإشراف 

أ.محمود عبد الغني

تحت رعاية المربي الفاضل د .أحمد 

المرحلتين  مدير  ملحم  عارف 

اليوم  أقيمت  والثانوية  اإعدادية 

لطاب  تثقيفية  مرورية  محاضرة 

قسم  مع  بالتعاون  التوجيهي 

العامة  باإدارة  المرورية  الثقافة 

المرشد  إشراف  وتحت  للمرور 

اإجتماعي  أ. بشير جويزي

التربوي  اإرشاد  قسم  نظم 

البنين  قسم  اإيمان  بمدارس 

شعار  تحت  تثقيفية  محاضرات 

“مًعا ضد التنمر” مقدمة 
لاستشارات  قنن  مركز  من 

المحاميان  قدمها  القانونية 

مقبل  ومريم  بوجيري  سند 

، تحت  الدراسية  المراحل  لجميع 

إشراف أ. بشيير جويزى وأ. اسامة 

نفادي.

المحـاضـرة المـروريـةمحاضرة العبور الصحيح للطريق
ضــــدالـتـثـقـيـفـيـة

التنمر
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الطفل  لحقوق  العالمي  اليوم  بمناسبة 

للتسامح  العالمي  اليوم  بمناسبة  وكذلك 

اإرشاد  ووحدة  اليونسكو  لجنة  نظمت 

مع  بالتعاون  اإعدادية   للمرحلة  التربوي 

بعنوان  محاضرة  اإسامية   العلوم  وحدة 

السابع  الصف  لطاب  عليك(  وما  )مالك 

وواجباتهم  حقوقهم   إلى  التعرف  بهدف 

من المنظور اإسامي للمحاضر الشيخ أيوب 

طه بن عرفه.

اإسام   في  التسامح  بعنوان  ومحاضرة 

الطاب  حث  بهدف  التاسع   الصف  لطاب 

للمحاضر  بينهم  العفو والتسامح فيما  على 

الشيخ عبدالجبار الدوري. تحت إشراف أ.أسامة 

زهران  عمر  والشيخ  التربوي  المرشد  نفادي 

مشرف قسم العلوم اإسامية.

دعًما لمبدأ الشراكة والمسؤولية 

تم  اأمور  وأولياء  المدرسة  بين 

ااستشاري  المجلس  تشكيل 

التربوي لآباء والمعلمين للمرحلة 

للمرحلتين  ومثله  اابتدائية 

اجتمع  وقد  والثانوية  اإعدادية 

المجلسان خال الفصل الدراسي 

من  العديد  حول  للتشاور  الحالي 

واأكاديمية  التربوية  القضايا 

الطاب  مصلحة  في  تصب  التي 

أعلى  تحقيق  من  وتمكنهم 

معدات اإنجاز واإتقان وتساهم 

في تطورهم الشخصي.

بالشكر  المدرسة  إدارة  وتتقدم 

المجلسين  أعضاء  والتقدير 

الكرام من اآباء والمعلمين على 

وتعاون  دعم  من  يقدمونه  ما 

التربوي  الصرح  هذا  لخدمة 

الوقفي المبارك.

في اليوم الدراسي اأول نظمت 

بالتعاون  التربوي  اإرشاد  وحدة 

مع إدارة المدرسة برنامًجا متميزا 

المداخل  عند  الطاب  استقبال 

تضمن  للمدرسة  الرئيسة 

والعبارات  الورود  توزيع  البرنامج 

وأولياء  الطاب  على  الترحيبية 

استقبال  تضمن   كما   .. أمورهم 

المحولين وطاب  للطاب  خاص 

وأولياء  اابتدائي  اأول  الصف 

متكامل  برنامج  ضمن  أمورهم 

للتهيئة على مدار ثاثة أيام.

ندوات اليوم العالمي لحقوق الطفل ويوم التسامح العالمي

تهيئة الطـاب في بدايـة تشكيل مجلـس اآبــــاء
الـعــــام الــدراســــي
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اإيـمـان اأولـى فى مسابقة الوزارة
للــخــطــابــة بالـلـغــة اإنجـلـيـزيـة

مـسـابـقــة » أبـــحــــر في كـــتـــاب «

التعلم  مصادر  مركز  قام 

بإشراف  اابتدائي  بالتعليم 

مركز  أخصائي  جابر  أ.محمد 

مصادر التعلم بتنظيم فعالية 

تحت  كتاب  في  أبحر  مسابقة 

مدير  شاهين  إبراهيم  أ.  قيادة 

تكريم  وتم  اابتدائي  التعليم 

الطاب الفائزين في المسابقة 

على مستوى التعليم اابتدائي 

وتهدف المسابقة إلى غرز روح 

الطاب  لدى  والقراءة  ااطاع 

عن طريق استخراج سبع فوائد 

من الكتاب الذي قرأه وكتابتها 

كتابة  مراعاة  مع  يده  بخط 

والتعبير  كاملة  فوائد  السبع 

الخط  ووضوح  سليمة  بلغة 

وقراءته.

تحقيقا لمشاركة جميع فئات 

المدرسية   الحياة  فى  الطلبة 

المتفوقين  الطاب  ودعم 

القرن  مهارات  واكسابهم 

الحادى والعشرين. 

اوائل  مسابقة  انطلقت 

الرياضيات   مادة  فى  الطلبة 

شهر  خال  الثانية  للحلقة 

اأستاذ  باشراف   2019 نوفمبر 

وبرعاية  الدناصورى  أحمد 

منسق القسم اأستاذ محمد 

الساداتى. 

صف  الرابع  مستوى  على  فاز 

الخامس  مستوى  وعلى   ، 4ج 

مستوى  وعلى   ، هـ   5 صف 

السادس صف 6هـ

شريك  مع  بالتعاون  المدرسة  دشنت 

فعاليات  كاسيرا  اإلكتروني  التعليم 

الذكية  والفصول  اإلكتروني  التعليم 

لجميع المراحل الدراسية وذلك لتحقيق 

أكبر قدر من ااستفادة .

المدرسة  أمناء  مجلس  من  وحرًصا 

على  والتعليمية  اإدارية  وهيئتيها 

ااحترازية  الفترة  في  الطالب  مصلحة 

التي فرضتها الظروف الحالية وتحقيقا 

إدارة  أعلنت  المدرسة،  ورؤية  أهداف 

التعليم  مشروع  انطاق  عن  المدرسة 

كاسيرا  منظومة  خال  من  البعد  عن 

التعليمية وفق اإجراءات التالية :

- ااستمرار في متابعة الخطة أسبوعًيا. 

المعلمين  بين  اليومي  التواصل   -

وغرف  الرسائل  خال  من  والطلبة 

النقاش التي تم انشاؤها وفق الخطة. 

على  المعلمون  يرفعه  ما  متابعة   -

المنظومة )مواد/أنشطة /فيديوهات( .

- الحرص على حضور الطاب الصفوف 

الذكية التي تم تنفيذها.

- التنبيه علي جميع أولياء اأمور الكرام  

ما  كل  متابعة  على  أبنائهم  حث  علي 

يرفع على منصة كاسيرا

كبير  تفاعل  هناك  تعالي   اه  وبفضل 

متابعة  علي  اأمور  وأولياء  الطاب  من 

الدروس والشرح يوميً. 

مسابقة أوائل الطلبة

مـــدارس اإيــمــــان تـــدشــــن 

فعاليات التعليم اإلكتروني 

والـفــصـــول الـتــفــاعــلــيـــــة

المرحلة  بنين  اإيمان  مدارس  حصدت 

وزارة  مسابقة  فى  الصدارة  الثانوية 

باللغة  للخطابة  والتعليم  التربية 

اإنجليزية حيث فاز الطالب علي محمد 

على  جدارة  عن  اأول  بالمركز  الشهري 

البحرين  مملكة  مدارس  مستوى 

اإنجليزية  باللغة  الخطابة  بمسابقة 

بعد منافسة متميزة مع باقى المدارس 

الثانوية  للمرحلة  والخاصة  الحكومية 

تحت إشراف أ. بسام أبو قطام.

التربية  وزارة  أعلنت  متصل  صعيد  وعلى 

الفائز  الطالب  تكريم  نيتها  والتعليم 

فى حفل ختام اأنشطة الطابية .

التهاني والتبريكات  أحر 

للطالب الفائز ولمكتب 

التربوية  اأنشطة 

التقدير  وكل 

واإحترام 

لقسم 

اللغة 

اإنجليزية 

بالمدرسة.
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