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تعد المدرسة منظومة تعليمية تربط 
التعليمية  الطالب  احتياجات  بين 
تعد  المنطلق  هذا  ومن  والترفيهية 
به  تعبر  جسرا  المدرسية  األنشطة 
الطالبة نحو تحقيق االهداف وإشباع 
التي  اإلجادات  وصقل  الرغبات  
بدبد  والية  مدرسة  طالبات  تمتلكها 

.
تعيش في واحة غناء  الطالبة  فكان 
بالعديد من االنشطة العلمية واالدبية 
تتفيأ من خاللها  والفنية والرياضية 
وال   . والتميز  اإلبداع  ظالل  تحت 
مشاركة  خالل  من  إال  ذلك  يتم 
خالل  من  التجربة  ميدان  الطالبة 
المسابقات والملتقيات التي تنفذ على 

. الخارجي  و  الداخلي  الصعيدين 
في  المجيدات  همم  نشحذ  نحن  فها 
االنشطة وابرازها لتكون بصمة في 
المدرسة خالل سنوات التعليم ومرحلة 
انتقالية كبرى لشخصية الطالبة عند 
 . العالي  التعليم  بركب  التحاقها 

كلمة العدد

الرئيسية

األستاذة فتحيةالشهومية
أخصائية مصادر تعلم
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كلمة مديرة املدرسة

اجمللة  هذه  افتتح  أن  يسرني 
العمل  هذا  بتقدير  اإللكرتونية 
الصدر  يثلج  عمل  حقا  هو  الذي 
القلب  ويبهج  النفس  ويريح 
يانعة  مثار  حنياته  بني  يعم  ألنه 
خمرجات  من  متنوعة  وقطوف 
الطالبات  أكبادنا  فلذات  مواهب 
الغراء  مدرستنا  حتتضنها  التي 
وتعزيزا  تشجيعا  إال  اجلهد  هذا  فما 
مزيد  إىل  ببناتنا  تدفع  دفع  وعجله 
مبا  والسمو  الرقي  مواصلة  من 
لألفضل  مواهب  من  ميتلكنه 
اإلبداع وشكرا  فهنيئا لطالباتنا هلذا 
التي  األعمال  أبرز هذه  ملن  وتقديرا 
خالل  من  املواهب  هذه  أفرزتها 
فعاليات وأنشطة املدرسة وكل الشكر 
يف  األعمال  هذه  سطر  ملن  والثناء 
إىل  واخراجها  اجمللة  هذه  صفحات 
الوجود لتكون مرجعا يف أيادي القراء .

مدرستنا أمل واعد في التجديد وفكر مستنير في التحصيل 

الرئيسية



معلمة صعوبات التعلم مبدرسة والية بدبد

إبرازاً لدور معلم صعوبات التعلم 
التعليمية  بالعملية  النهوض  في 
الطالب  مستوى  لرفع  وسعيا 
التعلم  السيما طالب صعوبات 
التعلم  صعوبات  معلمة  نفذت 
الصائغيةبمدرسة  منى  األستاذة 
 ( االساسي  بدبدللتعليم  والية 
وأنشطة  فعاليات   )  12  –  5
لطالبات  و  المدرسة  للطالبات 
صعوبات التعلم خاصة ومنها :
الصف  لطالبات  مسابقة 
والسادس الخامس 
التعلم  صعوبات  معلمة  نفذت 
مسابقة  الصائغية  منى  األستاذة 
لطالبات صفين خامس وسادس 
حيث تهدف المسابقة في نشر 
اللغة  مادة  في  التنافس  روح 
تقديم   ، الطالبات  بين  العربية 
لمعلمي  التربوية  االستشارات 
في  تساعدهم  التي  المدرسة 
الذين  الطالبات  بعض  تدريس 

الصف  في  التعليم  يتلقون 
العادي ، التحدث باللغة العربية 
الطالبات  تمكن   ، الفصحى 
بطريقة  والكتابة  القراءة  من 
. الجيد  والتعبير  السليمة 
االحتياطي حصص  حقائب 

صممت معلمة صعوبات التعلم 
الصائغية حقائب  األستاذة منى 
وتهدف  االحتياطي  لحصص 
طالبة  كل  تستفيد  أن  بذلك 
مفيد  بشيء  الفراغ  وقت  من 
تتضمن  والحقائب 
 : منها  موضوعات  عدة 
األذكار  حقيبة   -
والرسول  اهلل  حب  وحقيبة   -
متنوعة  قصص  حقيبة   -
نفسك  اختبر  حقيبة   -
متنوعة حقيبة   -
الذكاء حقيبة   -

منى  األستاذة  فنشكر 
مجهودها  على  الصائغية 

البناء  وعطائها  على  المثمر 
العطاء. من  مزيد  ونحو 

 

لها بصمة رائعة

اكتوبر
16

2014
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احتفال مدرسة والية بدبد 

بيوم املرأة العمانية بأسبوع ثقايف اذاعي 

للتعليم  بدبد  والية  مدرسة 
نثرت   )  12 –  5  ( األساسي 
عبق احترامها وتقديرها للمرأة 
العمانية ليست كمرأة لها دور 
لكل  الحياة  بأنها  بل  الحياة  في 
األجيال  صانعة  فهي  شخص 
سواء  الطفولة  نعومة  منذ 
أم  الوظيفية  بمقاعدها  أكانت 
تكوين  في  المتدفق  بعطائها 
لبنات المجتمع لذا فان المدرسة 
العمانية  بالمرأة  احتفلت 
بأسبوع ثقافي إذاعي من خالل 
. متنوعة  اذاعية  برامج  تنفيذ 
اليوم األول على  حيث اشتمل 
أوبريت بعنوان )بحر العطاء ( 
حيث جسدت فيه الطالبات موقفا 
المرأة  عطاءات  يبين  بحريا 
. المختلفة  لحياة  مجاالت  في 
لقاء  نفذ  الثاني  اليوم  في  أما 
/أميرة  الشاعرة  المعلمة  مع 
العربية  اللغة  معلمة  الوحشية 
كشف  مثريا  الحوار  ..فكان 
المعلمة  لنا عن كثب شخصية 

الشاعرة وبأنها نبتت في أسرة 
جدها  كان  حيث  شاعرية 
.ولها  أبوها  وكذلك  شاعرا 
السلطنة  داخل  مشاركات 
من  واستمعنا   .. وخارجها 
أغراض  إلى  اللقاء  خالل 
بشعر  ختمته  متعددة  شعرية 
صاحب  حضرة  في  مديحي 
. قابوس  السلطان  الجاللة 

تنفيذ  تم  الثالث  اليوم  وفي 
مراحل  يبين  إذاعي  برنامج 
.تدرج  المرأةالعمانية  تطور 
البرنامج مراحل ما قبل النهضة 
مكانة  المرأة  صعدت  أن  إلى 
. النهضة  فيعصر  مرموقة 
اليوم  في  الفعاليات  تواصلت 
المرأة  خاص  ببرنامج  الرابع 

مديرة  عن  تحدث  المدرسة 
الفاضلة  األستاذة  المدرسة 
باعتبارها  الفارسية  فاطمة 
الصرح  لهذا  األساسية  اللبنة 
التربوي وجّسد الشهادات التي 
المدرسة  مديرة  بها  حظيت 
 ” بعنوان  بتاج  وتوجت 
“ إكليلها  أنت  لمدرسة  طوبى 
المعلمات  جميع  تكريم  تم  كما 
شاركن  اللواتي  والطالبات 
الخيري  الثقافي  االسبوع  في 
دورهن  على  وشكرهن 
الفاعل في فعاليات المدرسة .

اكتوبر
28

2014
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مدرسة والية بدبد تحت مظلة

عاشت مدرسة والية بدبد فعاليات متعددة بدأ هذه الفعاليات 
أسرة الرياضيات حيث تمثلت الفعاليات بين 

◾المشاغل التربوية الخاصة بالمادة .
◾المسابقات في مادة الرياضيات للصفوف الخامس والسادس

◾المسابقات في مادة الرياضيات على مراحل
◾البرامج اإلذاعية

◾ختمت الفعاليات بتكريم معلمات الرياضيات من قبل اإلدارة المدرسة 
والمعلمة االولى للمادة

◾فعاليات الواعظات الدينيات عن طريق تنفيذ
برنامج إذاعية

◾محاضرات دينية بعنوان )الرقية الشرعية (
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أهم فعاليات أسرة الدراسات اإلجتماعية

تزامنا واحتفاالت البالد بالعيد الوطني 
نظمت  المجيد  واألربعين  الرابع 
بالمدرسة  االجتماعية  الدراسات  اسرة 
يوميين  لمدة  استمرت  متنوعة،  فعاليات 

على:ـ الفعاليات  هذه  شملت  وقد 
تقديم برامج اذاعية متنوعة، في طابور الصباح 
االلعاب  بين  البرنامج  هذا  فقرات  تنوعت 
والفنون الشعبة القديمة، مثل الرزحة وصدحت 
احدى االمهات بتقديم فن التعويبة ،تعبيرا عن 
فرحتها بالعيد الوطني ،كما شكلت الطالبات 

. عمان  خريطة  شكل  على  عروضا 
خيمة  على  متنوعة  فعاليات  1.تقديم 
تنوعت  وقد  المدرسة،  ساحة  في  نصبت 
المأكوالت  في  العمانية  اإلبداعات 

السعفيات  وصناعة  الشعبيصة 
الفخاريات  وبيع  الحلويات  ،وعرض 

الطالبات  بناتنا  تنافست  ،وقد  والفضيات 
االصيلة. العمانية  االطباق  طبخ  في 

السويق  مدرسة  من  طالبة  شاركت  2.كما 
في  الفنية  ابداعاتها  بعرض  ومعلمتها 

السجالت. اغلفة  على  والتشكيل  الرسم 
الدكتور  الفاضل  المعرض  هذا  افتتح  3.وقد 
سيف الرحبي مدير مكتب االشراف التربوي 
بسمائل وبحضور مشرفات مادة الدراسات في 

القطاع ومعلمات المادة في مدارس الوالية
والتقدير الشكر  جزيل  4.وللجميع 

نوفمبر
24

2014
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هيئة  أعضاء  من  طاقم  نفذت 
عبرت  وطنية  وقفة  التدريس 
الوطني  المكنون  عن  فيها 
الزاهرة  النهضة  ضل  في 
بين  تنقلت   ، الحكيم  والقائد 
واحات اإللقاء النثري واإللقاء 
الميداني  واللقاء  الشعري 
في  والمعلمات  للطالبات   ،
للكشف  الطابور،  ساحة 
التي  الوطنية  المشاعر  عن 
. الوطني  اليوم  هذا  جسدها 
الثقافية  المسابقات  كذلك 
أشطر  ترتيب  مجال  .في 
الشعرية  األبيات  بعض 
اللحظية  المكافأة  ثم  ومن 
مركز  أخصائية  قادتها  التي 

الفقرات  التعلم وخلل  مصادر 
،واسدل  الصوتية  المؤثرات 
الستار بكلمة مديرة المدرسة، 
مظاهر  فيها  أوضحت  التي 
ودورنا   ، المباركة  النهضة 
كشعب في بناء ماضينا التليد، 
العلمي  التقدم  الى  والوصول 
وأبناءه  بالوطن  للوصول 
المتقدمة الدول  مصاف  في 

نوفمبر
25

2014

الرئيسية

تزامنا واحتفاالت السلطنة بالعيد الوطني الرابع 
واالربعين المجيد 



14/12/2014م  بتاريخ  االحد  يوم  يف 

شاركت  بنزوى  اللولو  مركز  يف 

مدرسة والية بدبد يف معرض عمان وطن 

وقائد )ضمن فعاليات قسم االنشطة الرتبوية 

مستوى  على  املعرض  هذا  جتسيد  يف    )

احملافظة ليتسنى للجميع من املعلمني والطالب 

اليت  والتصويرية  الفنية  املوهبة  هذه  إلبراز 

كشفت ابداعات املشاركني ب ألوان 

حظيت  حيث  باهيه  وجتسيدات  زاهية 

من  املعرض  يف  هائلة  مبساحة  مدرستنا 

يف  املسامهة  مدرستنا  ابداعات  حيث 

مشلت  متنوعة  اعمال  بتسعة  املعرض  هذا 

رسم   وعملية  ضوئي  تصوير  اعمال  ستة 

الطيب  اثرها  الفنية  الوقفة  هلذه  كانت  مما 

يف نفوس طالباتنا وعجلة دفعتهن  ملزيد من 

االجناز والعطاء .

معرض عمان وطن وقائد

مشاركة مدرسة والية  بدبد يف  
ديسمبر

14
2014
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نفذت الأستاذة شريفة بنت سالم 

الهدابية معلمة مادة  العلوم وقفة 

التاسع  الصف  لطالبات  تكريمية 

الإثنين    صباح  تباشير  مع  وذلك 

هذا  رسم  2014-12-15م 
وجوة  على  ابتسامة  لوحة  التكريم 

أساريرهن  وتهللت  الطالبات  

في  الغامرة  والسعادة   بالفرح 

حضور الكادر الإداري  الذي ترأس 

التكريم متمثلا في مديرة المدرسة 

الأستاذة فاطمة الفارسية  والمعلمة 

منى  الأستاذة  العلوم  لمادة  الأولى 

اللحظات  هذه  فكانت  البدوي 

حافزا نفسيا ودافعا لمزيد من الجد 

للحصول على أفضل النتائج .

و�فة تكريم لطالبات الصف التاسع المتفو�قات
ديسمبر

15
2014
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ديسمبراليوم العربي للغة العربية
18

2014

وسعت كتاب اهلل لفظا وغاية          فما ضقت عن آي به وعظات

أنا البحر يف أحشائه الدرر كامن    فهل سألوا الغواص عن صدفاتي

يسر أسرة اللغة العربية أن تعلن عن فعاليتها لليوم العربي للغة العربية  والذي يوافق 
12-18 من كل عام وهي :

مسابقات منهجية يف النحو للصف التاسع بإشراف األستاذة أسية اهلشامية

مشغل من تقديم األستاذة امرية الوحشية

أصبوحة أدبية جلماعة الفنون األدبية

تدشني األوبريت اإلنشادي أثناء الفسحة احتفاء بهذا اليوم

الرئيسية



ما دافعك اتجاه التصميم ؟  •

إبراز  في  الحاسمة  الرغبة   : هو  الدافع 
مواهب طالبات مدرستنا وذلك المتالكهن 
إبرازها  تستحق  التي  الفائقة  المهارات 
والخارجي الداخلي  الصعيد  على  علنا 

• ما مدى مهارتك في التصميم ؟

التصميم مجال فني أميل إليه أكثر من غيره 
البرامج  أنواع  الكترونياعن  كان  سواء 
الحاسوبية أو التصميم عن طريق الرسم 
والتلوين وتقديم دورات للطالب والمعلمات 
وخارجها المدرسة  مستوى  على 

ما العامل المساعد في اتقان   • 
التصميم ؟

معرفتي بالمبادئ الصحيحة للتصميم 
وخبرتي في دمج الصور واختيار 

األلوان المتناسقة والمتقابلة وطرق 
الرسم عن طريق برنامج الفوتوشوب.

• لمن تهدين هذا اإلبداع ؟

لكل من كان له الدور اإليجابي في 
تنمية مجال عملي من جانب وطالباتي و 

مدرستي من جانب أخر .ئ

وأوجه الشكر الجزيل لكل من كان له 
يد ومساهمة بفكره وعمل لبراز هذا 

الملتقى الطالبي بالصورة الرائعة

اللقاء الصحفي مع أ/ زينب الشامسية    معلمة الفنون التشكيلية

الحوار دار حول موضوع “ تصميم بوستر ملتقى اإلبداع الطالبي

اللقاء الصحفي
فبراير
15

2015
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في  كبيرة  أهمية  له  المشروع  هذا 
توفير الوقت والجهد أثناء نشر الغسيل 
نزول  أثناء  المالبس  نقل  في  وأيضا 
المشروع  هذا  فكرة  إن  المطر.... 
إدخالها  المالبس و  تتمحور في إخراج 
نزول  أثناء  و  متحرك  غسيل  بحبل 
الماء  من  قطرات  بضع  تتجمع  المطر 
وعاء  في  بالتحديد  المنزل  أعلى 
 HNO3 النيتريك  حمض  به  صغير 
الدائرة  فتنغلق  كربون  بقطبي  موصل 
الكهربائية وتدخل المالبس من الخارج 
بهذا  شاركنا  تتبلل.....  فال  الداخل  إلى 
المعرفية  التنمية  مسابقة  في  المشروع 
تجري  المسابقة  وكانت  المشاريع  قسم 
األولي  والفرز  فرز  مراحل  عدة  على 
كان في مركز التدريب التربوي بنزوى 
ليتأهل  المشروع  انتقاء  تم  الحمد  وهلل 
مستوى  على  المشاريع  أفضل  ضمن 
األخير كان في مسقط  والفرز  الداخلية 
بن  جابر  اإلمام  مدرسة  في  بالتحديد 
أيام  ثالثة  التقييم  عملية  واستمرت  زيد 
حصلنا  أننا  اتضح  النتائج  إعالن  وبعد 
مستوى  على  الرابع  المركز  على 
السلطنة وتم تكريمنا وهلل الحمد من قبل 

مديرية الداخلية. وبعد فترة وصلنا خبر 
بين  من  انتقاءه  تم  مشروعنا  أن  على 
مستوى  على  رشحت  قد  مشاريع  عدة 
السلطنة إلجراء تقييم والمشاريع التي يتم 

اختيارها ستذهب إلى الكويت  وكل هذا 
كان بفضل من هللا عز وجل وتوفيقه.1 

مشروع:  حبل الغسيل الذكي
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من  األول  االحد  يوم  في 
شهر مارس تم افتتاح ملتقى 
بمدرسة  الطالبي  االبداع 
األساسي  للتعليم  بدبد  والية 
رعاية  تحت   )  12  -   5(
بمحافظة  العام  المدير 
الملتقى  ويضم  الداخليه 
و  التشكيلية  للفنون  معرض 
الفنون  و  الضوئي  التصوير 
و  والسالمه  األمن  و  األدبيه 
ويستمر   ... تراثيه  منوعات 
و  التشكيلية  الفنون  معرض 
التصوير الضوئي لمدة ثالث 
أيام الستقبال زوار المعرض 
 . طالب  و  معلمين  من 
من  بصيحات  االفتتاح  بدأ 
ترحيبا  المرشدات  جماعة  
ابداعات  عرض  ثم  بالزوار 
قراءة  في  الطالبات  بعض 
ذلك  تال  و  الكريم  القرآن 
طالبة  من  ترحيبيه  انشودة 
ثم  اإلنشاد  في  مبدعه 
إحدى  ألقتها  ترحيبيه  كلمه 

الطالبات تحمل موهبة االلقاء 
تال ذلك قص الشريط العالن 
يضم  الذي  الملتقى  افتتاح 
الفنيه  اللوحات  مجموعه من 
الرائعه لطالبات مبدعات في 
الفنون التشكيليه و التصوير 
ذلك  بعد  يأتي  و  الضوئي 
القصائد  و  االشعار  القاء 
الحرف  دور  جاء  ثم  االدبيه 
العماني  التراث  و  التقليديه 
الملتقى  وختم  األصيل 
السالمه.   و  األمن  بعرض 

ملتقى اإلبداع الطالبي
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املكتبة الوثائقية

اللقاء الصحفي
عرض مصور عن دور الكشافة في المدرسة

مدونة مدرسة والية بدبد تضم جميع أنشطة المدرسة 

مدونة فيض المصادر وهي من اشراف مركز مصادر التعلم 
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http://www.mediafire.com/listen/wu10ow00z5ld663/AUD-20150311-WA0038.mp3
http://www.mediafire.com/watch/lqk0qvnvjvb88pk/VID-20150303-WA0005.mp4
https://aeaafkblog.wordpress.com/
https://aeaafkblog.wordpress.com/
http://lrcbedbed.blogspot.com/

