
»احلد االبتدائية« تنظم ور�سة عمل االأ�ساليب اال�سرتاتيجية الرتبوية يف اال�سالم

طلبة »احلكمة« يفاجئون اأمهاتهم يف عيد االأم

»الكلمة الطيبة« تنظم برناجمًا دينيًا تربويًا اأ�سبوعيًا

اأعلنت اللجنة العليا النتخابات جمل�س 

)بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  طلبة 

ملجل�س  مرت�شًحا  طالًبا  فوز 12  البحرين( 

 2013 االأكادميي  للعام  البوليتكنك  طلبة 

– 2014م، من �شمن 15 مرت�شًحا، ووفق 
انتخابات  ت�شهدها  ت�شويت  ن�شبة  اأعلى 

العام  يف  الكلية  اإن�شاء  منذ  الطلبة  جمل�س 

2008م.

موؤخراً  العليا  اللجنة  عقدت  وقد 

من  وذلك  الفائزين،  الطلبة  مع  اجتماعها 

للمجل�س  االإدارية  املنا�شب  توزيع  اأجل 

فاز  االأع�شاء، حيث  ت�شويت  وفق  الطالبي 

رئي�س  مبن�شب  �شريدة  يو�شف  الطالب 

نائب  مبن�شب  �شيادي  وفاطمة  املجل�س، 

اأمني  مبن�شب  الدعي�شي  واأحالم  الرئي�س، 

ال�شر، وعبداهلل ال�شعد مبن�شب االأمني املايل.

 اإحتفاالً مبرور 60 عاماً على تاأ�شي�شها، 

قامت جمموعة اي�س، التي ت�شم �شركة اي�س 

واي�س  التاأمني،  واإعادة  التاأمني  لو�شاطة 

هوية  عن  باالإعالن  التاأمني،  ال�شت�شارات 

جتارية جديدة لت�شيف طابعاً ع�شرياً على 

�شركات  اأقدم  اإحدى  تعترب  التي  ال�شركة 

التاأمني يف املنطقة.

بحوث،  جنيب  �شرح  ال�شدد  هذا  ويف 

اي�س  ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  الرئي�س 

التميز  اإىل  اي�س  يف  »ن�شعى  القاب�شة: 

اليوم  التاأمني  قطاع  اإن  نفعله.  ما  كل  يف 

يختلف كثرياً عما كان عليه يف ال�شابق على 

لنفتخر  واإننا  واملحلي،  العاملي  ال�شعيدين 

بكوننا قد واكبنا التطورات بنجاح. 

 يف اإطار ن�شر الوعي الربملاين وتنمية 

الثقافة النيابية، ا�شت�شاف جمل�س النواب 

اأبريل   9 املوافق  الثالثاء  يوم  �شباح 

2013م وفداً من طلبة وطالبات مدر�شة 

االإبداع اخلا�شة.

وا�شتمع الوفد من رمي �شيف اخ�شائي 

العامة  العالقات  باإدارة  عامة  عالقات 

عن  موجز  عر�س  اإىل  باملجل�س  واملرا�شم 

البحرين  مملكة  يف  الربملانية  التجربة 

النواب  جمل�س  ومهام  ودور  عام  ب�شكل 

بح�شور  الوفد  قام  كما  خا�س.  ب�شكل 

بعدها  النواب،  جمل�س  جل�شة  من  جانب 

قام الوفد بزيارة املكتبة الربملانية ملجل�شي 

فوزية  قامت  حيث  وال�شورى  النواب 

حمتويات  على  بتعريفهم  حممود  اآل 

تقدمها  التي  واخلدمات  الربملانية  املكتبة 

املكتبة ملرتاديها من الربملانيني واملوظفني 

واملهتمني. 

جمل�س  رّواد  من  جمموعة  قامت 

لالأ�شتاذ  خا�شه  بزيارة  بوطبينة  جا�شم 

اإبراهيم كمال مبكتبه مببنى جمعية  ح�شن 

الوفد  اطماأن  حيث  اخلريية،  البحرين 

التام  �شفائه  بعد  اأبوفي�شل  �شالمة  على 

موؤخراً  به  اأملت  التي  ال�شحية  الوعكة  من 

واالطمئنان على �شحته.

جا�شم  االأ�شتاذ  الزوار  مقدمة  يف  كان 

الكاتب  اىل  اإ�شافه  البنا  واأحمد  بوطبينه 

ال�شحفي �شالح بن علي.

جمموعة »اإي�س« تزيح ال�ستار عن هويتها اجلديدة

اأمانة النواب ت�ستقبل وفداً من »مدر�سة االإبداع«

رّواد جمل�س بوطبينة يزورون ح�سن اإبراهيم كمال

الطيبة  الكلمة  جمعية  اأطلقت 

الرتبوي  الديني  برناجمها 

املعاملة«،  »الدين  االأ�شبوعي 

االعدادية  املرحلتني  طالب  لتعليم 

اال�شالمي  الدين  مبادئ  والثانوية 

احلنيف وتعزيز االأخالق احلميدة.

من�شق  اإبراهيم  حممد  وقال 

ارتاأت  اجلمعية  اإن  الربنامج، 

يوم  كل  الربنامج،  هذا  تنظيم 

العا�شرة  ال�شاعة  من  اجلمعة 

اجلمعة،  �شالة  وحتى  �شباحاً، 

لتحقيق التكامل يف �شخ�شية هذه 

واأن  خ�شو�شاً  العمرية،  الفئة 

يف  ين�شمون  امل�شاركني  معظم 

“غرا�س”،  لربنامج  التايل  اليوم 

املهارات  تطوير  اإىل  يهدف  الذي 

والعمل  املبادرة  وروح  القيادية 

العمرية  الفئة  هذه  لدى  التطوعي 

اأ�شبوعية  عمل  ور�س  خالل  من 

يف  ريادية  �شخ�شيات  ودعوة 

القطاعني اخلا�س واالأهلي.

االأ�شبوعني  خالل  واأ�شاف: 

املا�شيني قمنا بتنفيذ در�س تربوي 

وور�شة، حيث بداأ الربنامج بدر�س 

لل�شيخ اأحمد غريب.

12 طالًبا يفوزون مبجل�س طلبة بوليتكنك البحرين

االعدادية  االإبتدائية  احلد  مدر�شة  نظمت 

االأ�شاليب  بعنوان  عمل  ور�شة  للبنني 

من  اال�شالم  يف  الرتبوية  االإ�شرتاتيجية 

عبدالرحيم  بن  اإبراهيم  االأ�شتاذ  وتنفيذ  اإعداد 

االإ�شالمية بتاريخ  اخلدري معلم مادة الرتبية 

.2013/3/24

كلمة  االأ�شتاذ  األقى  الور�شة  بداية  يف 

الور�شة  اأهداف  ثم و�شح  باحل�شور  ترحيبية 

اأنف�شهم  تطوير  املعلمني  الواجب على  من  واأن 

من  اال�شتفادة  على  احل�شور  وحث  باأنف�شهم، 

الن�شو�س ال�شرعية يف تعزيز وظيفتهم املهنية 

ور�شالتهم ال�شامية.

علماء  اأ�شبقيته  يف  اال�شالم  عظمة  وبني   

الرتبية اإىل تلك االأ�شاليب.

 ثم طرح بع�س االأ�شاليب املهمة يف التعليم 

التي ن�س اهلل تعاىل عليها يف كتابه ور�شوله 

�شلى اهلل عليه و�شلم، وا�شتدل لكل اأ�شلوب 

االأ�شاليب:  تلك  من  وذكر  ال�شرع،  من  بن�س 

واملناق�شة  واحلوار  والق�شة  ال�شوؤال  اأ�شلوب 

واال�شتنتاج  والرتهيب  والرتغيب  اجلماعية 

واال�شتنباط ومراعاة الفروق الفردية والتعزيز 

واحلركة  ال�شوت  نربات  وتغيري  والثناء 

والر�شم  واملثل  والت�شبيه  الكالم  وتكرار 

وخماطبة امل�شاعر.

بحما�س  فيها  و�شارك  الور�شة  ح�شر   

واأحمد  حممد  �شبحي  حممد  االأ�شاتذة  من  كل 

حممود  وه�شام  الع�شريي  عبدالرحمن 

عبد  وحممود  ال�شقر  خالد  وحممد  االأن�شاري 

اهلل اآل حممود و�شالح العمري و�شايف �شليمان 

ح�شن. 

الدولية  احلكمة  مدر�شة  طلبة  قام 

مدر�شة  من  اإمياناً  وذلك  االأم  بعيد  باالحتفال 

احلكمة الدولية باأهمية االأم ودورها يف تربية 

اإذا  مدر�شة  االأم  وباأن  �شاحلة،  تربية  االأبناء 

قال  االأعراق وكما  طيب  اأعددت �شعباً  اأعددتها 

ر�شول اهلل )�س( يف اأكرث من حديث على اأهمية 

»اجلنة حتت   : ال�شريف  باالأم يف حديثه  الرب 

االأم  اأن  للعائلة حيث  االأمهات« فهو عيد  اأقدام 

وطن يجمع جميع االأبناء حتت ظالله، وبهذه 

العامة  العالقات  ق�شم  اأقام  ال�شعيدة  املنا�شبة 

والت�شجيل يف مدر�شة  القبول  واالأعالم وق�شم 

اأولياء  بع�س  مع  بالتن�شيق  الدولية  احلكمة 

الرو�شة  مرحلتي  من  الطلبة  بع�س  اأمور 

واحل�شانة واملرحلة االأبتدائية مبفاجاأة اأمهاتهم 

الطلبة  قام  حيث  االأم،  عيد  مبنا�شبة  احتفاالً 

برفقة م�شرفني من املدر�شة بزيارة اأمهاتهم يف 

اأماكن عملهن وتقدمي الهدايا لهن يف جو عاطفي 

لها يف تربيتهم، كما وياأتي  رائع وذلك تقديراً 

هذا الن�شاط يف �شوء �شيا�شة املدر�شة لتن�شئة 

بالروابط  يتعلق  فيما  الطلبة  وعي  وزيادة 

االأ�شرية وتو�شيح مفهوم الرب بالوالدين، ومن 

امتنانهم  عن  االأمور  اأولياء  عرّب  اأخرى  جهة 

ملدر�شة احلكمة و�شعادتهم بهذه اللفتة اجلميلة 

بع�س  ت�شتطع  ومل  قلوبهم،  يف  اأثرث  التي 

املفاجاأة  ووقع  الفرح  دموع  اإخفاء  االأمهات 

كمفاجاأة  عملهم  اأماكن  يف  اأبنائهم  يرون  وهم 

رائعة و�شئ مل يكن متوقع، باالإ�شافة اإىل ذلك 

بتنظيم  املدر�شة  يف  الفنية  الرتبية  ق�شم  قام 

ن�شاط جلميع الطلبة حيث قاموا ب�شنع اأعمال 

املنا�شبة،  هذه  يف  الأمهاتهم  وتقدميها  يدوية 

ومن اجلدير ذكره اأن مدر�شة احلكمة تنظم هذا 

ومكانتها  احلنون  لالأم  تقديراً  �شنوياً  التهنئة 

يف قلوبنا جميعاً.
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