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من نحن
نبذة

برامجنا

مؤسسة بحرين ترست هي مؤسسة خيرية
غير ربحية تأسست عام  .2010والتي تهدف
إلحداث فرق في حياة الناس محلي ًا وإقليمي ًا.
تؤمن بحرين ترست أن ً
كال من التعليم
والصحة هي خدمات بالغة األهمية لتمكين
األفراد الذين يعيشون في ظروف صعبة
وطويلة األمد .إننا نسعى جاهدين لتطوير
نماذج عملية وذكية تسهم في جعل الخدمات

التعليم

التعليمية والصحية واالقتصادية سهلة
المنال لألشخاص األكثر حاجة.

مهمتنا
خلق حلول ذكية لتأمين حياة أفضل لألفراد
األكثر حاجة.

دعم المشاريع
الصغيرة
رؤيتنا
أن يتمكن األشخاص الذين يعيشون في
ظروف صعبة من تغيير حياتهم نحو األفضل
من خالل خدمات تنموية مستدامة (تشمل
التعليم والصحة وخدمة المجتمع والتمكين
االقتصادي).

خدمة المجتمع

٣
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أهدافنا

1

جعل مملكة البحرين منبر
للعمل اإلنساني

مساعدة و دعم المؤسسات
الخيرية و الفرق التطوعية في

2

و مخيمات الالجئين
والمناطق النائية و غيرها

تمكنهم من إحداث فرق في

إلهــام أجيــال بحرينيــة إليجــاد

4

حلــول ذكيــة لمشــاكل الفقــر
والتنمية المستدامة

خلق حلول ذكية لتأمين حياة
أفضل لألفراداألكثر حاجة

6
8

للجميع وباألخص الفئات
المحرومة في المستشفيات

مشاريعهم المتنوعة التي
المجتمع المحلي و الدولي

توفير التعليم بصورة مبتكرة

3

دعم أصحاب األعمال
المنزلية و أصحاب المشاريع
الصغيرة في تطوير و بيع
وتسويق منتجاتهم

5

توفير األدوات الداعمة
للصحة في المناطق النائية
والملوثة

7

تنظيم رحالت تطوعية
لمشاريعنا حول العالم

٤

كلمة رئيس مجلس األمناء

٥
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أعزائنا أصدقاء المؤسسة وداعميها وكل
من يعمل بها...
لقد أتممنا عام ٢٠١٩م بنجاح و الحمدلله
والمشاريع التي نفذناها أو بدأنا في تنفيذها
أصبحت تقدم ثمارها للمستفيدين .وكما
قال دكتور مصطفى محمود رحمه هللا في
لقاء له ،عندما تحدث عن عمله الخيري أنه
“:إذا إمتدت يد واحدة للخير امتدت معها ألف
ً
فعال ما حصل لنا في مؤسسة
يد ”...وهذا
بحرين ترست حيث امتدت أيادي كثيرة
للخير معنا و بحمدلله استطعنا أن نعمل
جميع ًا لتحقيق أهداف المؤسسة في نشر
التعليم وبرامج التمكين االقتصادي و خدمة
المجتمع و الصحة.
فشكر ًا من القلب للجميع وجزاكم هللا خير ًا.

٦
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إنجازات ٢٠١٩
إفتتاح مدرسة دينا كانو/
مدرسة المستشفى -
مجمع السلمانية الطبي

افتتاح مدرسة
الرحاب في
أسوان ،مصر

إفتتاح أول طريق تعليمي -
الرفاع

التشغيل الرسمي
لمدرسة دوغي ،مالي

توزيع الحقيبة المدرسية

القيام برحلتي الخير
إلى أسوان ،مصر
٧

"المخيم الصيفي "المبدع الصغير
في مدرسة دينا كانو المصغرة

طباعة ونشر قصص
المدارس المصغرة

تنفيذ ورش تدريبية

افتتاح مدرسة علي
الصغير في قرية
العبابدة  -أسوان ،مصر

توزيع السالل الرمضانية

تصميم هوية جديدة لمحل دكان الفريج

٨

عائلة بحرين ترست

أعضاء مجلس األمناء

د .فاطمة البلوشي
رئيس مجلس

الشيخة لبنى آل خليفة
أمين مجلس

د .فاتن مؤيد
نائب الرئيس

السيد الحارث العطاوي
أمين الصندوق

السيد عادل كانو
عضو مجلس

٩
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فريق العمل في المؤسسة

سمير نور الدين

منسق المشاريع

محمد العرادي

منسق مكتبي

أخصائية إعالمية

حنين ُ
العمري

سيلفيا ماركوس

فاطمة المطوع

عبدهللا سلطان

مدير المدارس
المصغرة

دكان الفريج

منسق المشاريع

هالة مبارك

ميسرة بالمدرسة
المصغرة

نور الصوفي

ميسر بالمدرسة
المصغرة

فريق برامج المؤسسة

الشيخة ريم
آل خليفة

ريم أكبري

كريمة صالح

نورة العوضي

الطريق التعليمي

الطريق التعليمي

الطريق التعليمي

المدارس المصغرة

سامية الحادي
الموارد البشرية
وضمان الجودة

سهير العجاوي

مسابقة قصص
المدارس المصغرة

شريفة شريدة
الموارد البشرية
وضمان الجودة

مجد عرفة

دكان الفريج

١٠

كلمات الشركاء والداعمين
مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية
مبــرة عبــد الرحيــم الكوهجــي الخيريــة هــي مؤسســة خيريــة مانحــة
وتســعى مــن خــالل دعــم وتطويــر القطــاع الخيــري والتنمــوي لبنــاء
أســوة حســنة وتنميــة مســتدامة ،وفــق منهجيــة علميــة ومبــادرات
نوعيــة وشــراكات فاعلــة .وتعتبــر مبــرة الكوهجــي الخيريــة بــأن مجــال
التعليــم هــو الدائــرة المشــتركة الكبــرى بينهــا وبيــن مؤسســة بحريــن
ترســت ،وتســعى الكوهجــي الخيريــة لتقديــم الدعــم والرعايــة للبرامــج
اإلنســانية واالجتماعيــة الرائــدة فــي الجمعيــات الخيريــة بالمجتمــع
البحرينــي ،بمهنيــة رياديــة ،وشــراكة مجتمعيــة .
إن الشــراكة مــع مؤسســة بحريــن ترســت ،ومــن خــالل مشــاريعها
التعليميــة الرائــدة ،تعتبــر أحــدى أبــرز الشــراكات والتــي نعتــز بهــا
ونســعى خــالل الفتــرة القادمــة لتعزيزهــا وتنميتهــا مــن خــالل تطويــر
البرامــج المشــتركة والبنــاء علــى هــذه التجربــة الرائــدة وتحويلهــا
لنمــاذج يمكــن االقتــداء بهــا واستنســاخها.

هيئة البحرين للثقافة واآلثار
تحــرص هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار على تكوين شــراكات
ٍ
فاعلــة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات الرؤيــة
الواضحــة واألهــداف الراميــة لتعزيــز الوعــي الجمعــي حــول
أهميــة الثقافــة بأدواتهــا المتنوعــة ودورهــا فــي النهــوض
بالمجتمعــات.
وتمثــل مبــادرة «بحريــن ترســت» لكتابــة القصــة القصيــرة

الشيخة هال بنت محمد آل خليفة
مدير عام الثقافة والفنون

لألطفــال نموذجــا مناســبا إلبــراز الطاقــات الشــابة ومــا
ً
ً
يمكنهــا تحقيقــه مــن تغيير إيجابــي في حياة القـ ّر اء الصغار.
ٍ
إن إطــالق مثــل هــذه البرامــج الثقافيــة التــي تســتقطب
المواهــب وتوظفهــا لتحقيــق منجــزات مميــزة ،ال يســاهم
ٍ
فقــط فــي تعزيــز مهــارات ّ
الكتــاب الشــباب ،ولكنــه يعبــر عن
ّ
إدراك راســخ بقــدرة القــراءة علــى تهيئــة جيــل أكثــر تحض ـ ًر ا
ٍ
ٍ
ٍ
وثقافــة.

١١
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بوليتكنك البحرين
In the frame of the mutual agreement that has been signed between
Bahrain Polytechnic and Bahrain Trust Foundation, the School of
Engineering in Bahrain Polytechnic has developed various collaborative
activities with BTF as: development of sustainable applied research
projects and participation in volunteer activities abroad. Although there
are many ideas that have been proposed by Dr. Fatima Al-Balooshi, the
current projects are focused on the water production by the atmospheric
air and solar panels installation for low cost energy production under
Dr. Christina
G. Georgantopoulou
Head of School: Engineering

certain requirements. In addition to the above, 2 engineering students
joined the BTF Team to Egypt for a volunteer trip in order to support the
people and provide them sustainable solutions for their quality of life
improvement.
BTF has supported to the maximum Bahrain Polytechnic and especially
the School of Engineering Students in order to provide them various
opportunities for their academic and professional development.

مؤسسة مصر الخير
تعتبــر مؤسســة بحريــن ترســت مــن أهــم شــركاء التنميــة
 وذلــك لدورهــا الفعــال ومكانتهــا،لمؤسســة مصــر الخيــر
 حيــث بــدأت.المتميــزة فــي المشــاركة المجتمعيــة العربيــة
شــراكتها االســتراتيجية مــع مؤسســة مصــر الخيــر منــذ
م وحتــى اآلن فــي العديــد مــن مجــاالت التنميــة٢٠١6 عــام
التــي تقدمهــا المؤسســة للمجتمعــات األكثــر احتياجــا
ويأتــي علــى رأســها دعــم وتمويــل مؤسســة بحريــن ترســت
لمشــروع مــدارس مصــر الخيــر للتعليــم المجتمعــي
 والمســاهمة الفعالــة فــي الحمــالت،فــي صعيــد مصــر
الموســمية التــي تطلقهــا المؤسســة ســنوي ًا كحملــة
.إفطــار رمضــان وحملــة الشــتاء
تفخــر مؤسســة مصــر الخيــر أن يكــون لديهــا شــريك عربــي
 آمليــن مــن هللا،بقيمــة وفاعليــة مؤسســة بحريــن ترســت
.أن يســتمر هــذا التعــاون

١٢

 محمد عبدالرحمن/أ
نائب العضو المنتدب
لمؤسسة مصر الخير

بلدية المحافظة الجنوبية
نشــكر مؤسســة بحريــن ترســت والقائميــن عليهــا علــى
مبادرتهــم المتميــزة فــي إنشــاء أول طريــق تعليمــي فــي
المنطقــة الجنوبيــة ،والتــي كان لنــا شــرف المســاهمة
فيهــا ،ويســعدنا أن يكــون هنــاك تعاون قادم في مشــاريع
أخــرى تخــدم أهالــي الجنوبيــة قريبــا بــإذن هللا ،متمنيــن
لهــم دوام التوفيــق والســداد فــي مســاعيهم الخيــرة.
م .عاصم محمود
مدير عام

مدرسة دوغي  -مالي
مؤسســة بحريــن ترســت مؤسســة رائــدة فــي مجــال العمــل
الخيــري ،وهــي مــن أهــم المؤسســات التــي تســتثمر فــي
الــذكاء ،والتفكيــر اإلبداعــي مــن أجــل خدمــة المجتمــع ،كمــا
د .محمد أغ محمد

تضــع أولويــة كبيــرة للتعليــم ،الــذي هــو ســر التقــدم لــكل
األمــم .ومــن أعظــم مشــاريعها أثــر ًا هــو مشــروع المــدارس
المصغــرة ،هــذا المشــروع الناجــح الــذي تخطــت تجربتــه
آســيا إلــى أفريقيــا مــن مصــر إلــى مالــي .ونحــن إذ نســطر هــذه
الكلمــات عــن مؤسســة بحريــن ترســت ال يفوتنــا أن نســجل
كل آيــات الشــكر والتقديــر لهــا علــى كل أعمالهــا الخيريــة
التــي لــم تقتصــر فقــط عندنــا فــي مالــي والنيجــر علــى إنشــاء
المدرســة المذكــورة بــل دعمتهــا بمشــاريع رمضانيــة وإغاثيــة
وموســمية أخــرى .فنشــكر المؤسســة ممثلــة برئيســتها
الدكتــورة /فاطمــة البلوشــي وســائر أعضــاء مجلــس اإلدارة،
والشــعب البحرينــي الكريــم عمومــا .ســائلين المولــى عــز وجــل
إن يتقبــل منهــم جميعــا كل األعمــال الصالحــة ويبــارك فيهــم.
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جامعة البحرين
تحــرص جامعــة البحريــن علــى المشــاركة المجتمعيــة
مــن خــالل دعــم كوادرهــا األكاديميــة وتشــجيعها علــى
تقديــم االستشــارات التخصصيــة لقطاعــات المملكــة
حيــن الطلــب والحاجــة .وقــد كان مــن دواعــي ســرورنا
المســاهمة فــي لجنــة تحكيــم مســابقة قصــص
المــدارس المصغــرة (بالشــراكة بيــن هيئــة الثقافــة واآلثــار
ومؤسســة بحريــن ترســت) لمــا لمســناه مــن تطــور وتقــدم
فــي مجــال تأليــف قصــص األطفــال وإخراجهــا ،ومــن خــالل
مشــاهدة المحــاوالت اإلبداعيــة الشــبابية التــي تقدمــت

د .جميلة السعدون
كلية اآلداب

لهــذه المســابقة .نفخــر دومًــا بوجــود هــذه الطاقــات فــي
مجتمعنــا ونفخــر كذلــك بالمبــادرات الخالقــة التــي تطلقهــا
مؤسســات العمــل الخيــري التطوعــي كمؤسســة بحريــن
ترســت ،وبالرعايــة الكريمــة التــي توفرهــا هيئــة الثقافــة
واآلثــار لألفــكار المحفــزة علــى إعــالء دور الثقافــة والمعرفــة
فــي مجتمعنــا ذو الذائقــة الراقيــة.

مدرسة دار السالم  -الهند
أعطــى هللا الفرصــة لتــذوق نشــاطات مؤسســة بحريــن
ترســت خــالل فتــرة تواجــد الوفــد فــي كيــرال اوائــل فبرايــر
 ،٢٠٢٠وتجربتــي معهــا أكثــر مــن توقعــي بــأن أعضــاء الوفــد
إيجابيــون وأعمالهــم بدقــة وإخــالص وفكرتهــم ابداعيــ ًا
وخبرتهــم أحســن وتدبيرهــم أدق والمدهشــة منهــا ادمــاج
الكبيــر والصغيــر بعضهــم بعض ـ ًا حتــى يشــعر بأنهــم مــن
أ .نور الدين بن زين الدين
مدير الشؤون المالية

أســرة واحــدة.وال شــك بــأن مؤسســةبحرين ترســت لهــا
دور كبيــر فــي مجــال التعليــم والتربيــة وبنــاء فريــق كبيــر مــن
المتطوعيــن المجديــن المخلصيــن حيــث أن لهــا قيــادة
بــذو عــزم كبيــر ونتمنــى لهــم التوفيــق والســداد لتوســعة
مجــال العمــل التطوعــي والنشــاطات المختلفــة خاصــة
فــي مجــال التعليــم .بــدأت عالقــة مدرســة دار الســالم
بالتشــكل مــع مؤسســةبحرين ترســت منــذ أربــع ســنوات
وأعطــت لنــا فكــرة جيــدة فــي مجــال التعليــم .نحــن ســعداء
لتوطيــد العالقــة مــع المؤسســة لتوســعة نشــاطاتنا
التعليميــة وأعمالنــا اإلنســانية وأفكارنــا التطوعيــة.

١٤

14

”

الحياة ليست رحلة للبحث عن الذات ولكنها رحلة لصنع الذات) أؤمن بهذه)
المقولة..وبذلك تكون رحالت الخير رحالت تنعكس على روحنا ونفوسنا بزرع الفرحة
في قلوب اآلخرين ولها بالغ األثر في صنع ذاتنا ..وحينما يهبك هللا القدرة على
العطاء فهذه أكبر نعمة وأعظم إنجاز ..كانت تجربة العمر  ..شكر ًا بحرين ترست

نورة العيسى
متطوعة

”

”

”

لذه التطوع جميله و تعلمت ان العطاء بدون مقابل اجمل  ،وان السعادة تكمن
في العطاء ...شكر ًا بحرين ترست

لإلنجاز فرحه تشرق على وجوه وشخصيات استطعت التأثير فيها ...لكن رحلة الخير
فرحة إنسانية ذاتيه تشرق إنجازاتها عليك انت شخصي ًا
فعندما يكون العطاء ملهم البد من تكراره لتتعلم ...شكر ًا بحرين ترست

”

عائشة السبيعي
متطوعة

ً
قنديال يضيءُ شي ًئا من عتمات يومهم ،لترى بعدها أن قلبك هو
تحاول أن تكون
الذي أضاء

”

”

مالك حكيم
متطوعة

ال شيء أقوى من ابتسامة طفل تكون أنت سببها ولو بقليل من العطاء ...اللهم
اكتب األجر لكل من ساهم فيها

”

”

”

زينب عاشوري
متطوعة

مرام حكيم
متطوعة

١٥

17

التعليم

إفتتاح مدرسة دينا كانو /مدرسة
المستشفى  -مجمع السلمانية الطبي
تم افتتاح مدرسة دينا كانو المصغرة بمجمع
السلمانية الطبي ،والذي تم تدشينه في يوم ١٨
سبتمبر ٢٠١٩م ،بحضور وزيرة الصحة ،سعادة
االستاذة فائقة بنت سعيد الصالح و عدد من
الطاقم الطبي وشركاء المشروع و المتطوعين
و األطفال المرضى وذويهم .تتكون المدرسة
من صفين ،األول في جناح وحدة عبدهللا خليل
كانو لعالج أورام األطفال بجناح  ،٢٠٢والصف
الثاني في جناح  ٣١الخاص بالمرضى في بقية أجنحة
األطفال في مجمع السلمانية الطبي.تهدف
المدرسة إلى تمكين الطلبة المرضى من متابعة
تحصيلهم العلمي بشكل منتظم بالمستشفى
أو البيت ،باإلضافة إلى تقديم المنهج الدراسي
بطريقة تتالئم و تتناسب مع قدرات الطلبة
المرضى وامكانياتهم وميولهم واهتماماتهم

الشركاء والداعمون

عقارات دينا كانو

السيد محمد موسى البلوشي
مجموعة من أهل الخير

١٧

١٨

١٩

21

افتتاح مدرسة محمد علي الصغير،
والملعب في قرية العبابدة  -اسوان ،مصر
أقامت مؤسسة بحرين ترست بأول رحلة حصرية
لطالب مدرسة بيان البحرين من رحالت الخير.
شكر ًا مدرسة بيان البحرين على دعمهم لهذا
المشروع و الذي بفضل هللا ثم من تبرعهم و
مساهمة مجموعة من أهل الخير ،استطعنا بناء
صف دراسي في مدرسة محمد علي الصغير حيث
كان المشروع متوقف بسبب نقص في الميزانية.
الحمدلله ،بهذا التبرع فتحنا الباب لصف دراسي
جديد بتجهيزاته وحمام للطلبة و بناء سور و
ملعب جميل في المدرسة .باإلضافة إلى توفير
.ميزانية تشغيلية للمدرسة لمدة عام واحد

الشركاء والداعمون

مجموعة من أهل الخير

٢٠

20

افتتاح مدرسة الرحاب في أسوان،
مصر
بحمد هللا وتوفيقه ثم بدعم من المتبرعين،
استطعنا بناء وتشغيل مدرسة الرحاب المصغرة
في أسوان بمصر .حيث قام متطوعي رحالت الخير
و متطوعي مؤسسة مصر الخير بالتعاون لصباغة
ملعب المدرسة كأحد األنشطة التطوعية من
ضمن الرحلة .باإلضافة إلى عمل ورشة "كيف
تبدأ مشروعك" للشباب وألهالي القرية .من قبل
المتطوعين

الشركاء والداعمون

مريم عبدالكريم باسالر
مجموعة من أهل الخير

٢١

22
٢٢

25
٢٣

التشغيل الرسمي لمدزسة دوغي،
مالي
الحمدلله ،لقد اكتملت مدرسة قرية دوغي المصغرة في
مالي الذي تم بناؤها من قبل مبرة الكوهجي ومجموعة
حسن الحريري ومجموعة أهل الخير من الكويت والبحرين

الشركاء والداعمون

االستاذة عائشة
المرحوم حسن الحريري

٢٤

افتتاح أول طريق تعليمي  -الرفاع
تحت رعاية سعادة المهندس عصام بن عبدهللا
خلف ،وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني ،دشنت مؤسسة بحرين ترست مشروع
الطريق التعليمي األول في الرفاع بمملكة البحرين
والجدير بالذكر بأن الهدف من مشروع الطريق
التعليمي هو نشر متعة التعلم بين األطفال و
الشباب سواء في الطرقات أو الحدائق العامة
وذلك من خالل إعادة تأهيل الطرقات الضيقة التي
ً
جميال
ال تمر منها السيارات .وبالتالي جعلها مكان
لتجمع األطفال وممارسة هواياتهم .ومكان ًا
ممتع ًا اللتقاء كبار السن

الشركاء والداعمون

بلدية المحافظة الجنوبية
المجلس البلدي في المحافظة الجنوبية
مجموعة من أهل الخير

27
٢٥

26
٢٦

29
٢٧

المخيم الصيفي "المبدع الصغير"
في مدرسة دينا كانو المصغرة
ضمن متطلبات التطبيق العملي لبرنامج الميسر المبدع،
نفذ عدد من المتدربين مخيم (المبدع الصغير) لطلبة
مدرسة دينا كانو بمجمع السلمانية الطبي .حيث تم
التركيز على األنشطة الترفيهية التي تنمي مواهب الطلبة
بجانب تعزيز هوية الطالب كمواطن بحريني مسلم .وقد
شارك في تقديم أنشطة المخيم طلبة من المدارس
الحكومية والخاصة وذلك ضمن برنامج .والمعني
بقيام الطلبة بأنشطة إبداعية في خدمة المجتمع

28
٢٨

طباعة ونشر قصص المدارس
المصغرة

الشركاء والداعمون

وتم طباعة القصص الفائزة في مسابقة تأليف "قصص
المدارس المصغرة" بدعم من شركاؤنا هيئة البحرين
للثقافة واآلثار .حيث تم منح كل فائز  100نسخة من قصته
ً
وفقا لشروط المسابقة التي تم االتفاق عليها .ستقوم
مؤسسة بحرين ترست بتوزيع القصص الفائزة في كل
رحلة من رحالت الخير عند افتتاح المدارس المصغرة
الجديدة الستخدامها كأحد الوسائل التعليمية للطلبة
وأيضا في المكتبات العامة ومراكز التعلم بمملكة البحرين

رنا علي حامد | القصة :طائرتي الصفراء

بتول سلمان عبدعلي | القصة :أ ح مد

31
٢٩

نجيبة مهدي السبع | القصة :ما هو إعادة التدوير؟

مصطفى عبدالفتاح | القصة :سباق المقاعد

إيمان مقداد | القصة :إلى أين أنت ذاهب أيها الكيس؟

صديقة محمد النامليتي | القصة :أين أنا يا ترى؟

30
٣٠

33
٣١

توزيع الحقيبة المدرسية
إنطالق ًا من مشـروع المـدارس المصغـرة ،قامـت
المؤسسـة بتوفير حقائب مدرسية مـع القرطاسـية
فـي بدايـة العـام الدراسـي لجميـع الطلبـة المنتسبين
للمـدارس التـي تقـوم ببنائها المؤسسـة .الهدف من
هذا المشروع هو مساندة عملية التعليم و التعلم
في المدارس وتوفير أدوات تعليمية مناسبة للطالب
و تشويق الطالب للتعلم .وتسعى المؤسسة
لتوفير المزيد من الحقائب المدرسية على األطفال
المحتاجين داخل المملكة أيض ًا.

32
٣٢

تنفيذ ورش تدريبية
من ضمن الفعاليات واألنشطة في االنجازات الخاصة
بالتعليم ،قامت المؤسسة بتنفيذ  ١٨ورشة تدريبية
في مجاالت متنوعة ،ومنها التركيز على تأهيل ميسري
المدارس المصغرة.

35
٣٣

34
٣٤

المدارس المصغرة

 ٨مدارس مصغرة
البحرين ١ :
٤
مصر :
٢
مالي :
الهند ١ :

مدرسة
مدارس
مدرسة
مدرسة

٣٥

قياس األثر في برنامجنا التعليمي
الدول المستفيدة

٥

المدارس المصغرة (التي تم بناؤها أو تم

٨

األطفال المستفيدين

١٢٦٠

البدء في بنائها)

األجهزة التقنية التي تم توزيعها على
المدارس (تابلت  -كمبيوتر  -طابعة)

الزي المدرسي الذي تم توزيعه على الطلبة

الشنط المدرسية (تشمل القرطاسية) التي
تم توزيعها على الطلبة

١٦٩
٣٧٣
٦٦٠

عدد القصص التي تم تأليفها للمدارس

٦

القصص التي تم طباعتها

١٢٠٠

الورش التدريبية

٢٢

المصغرة

المتدربين الذين تم تدريبهم على مفهوم
المدارس المصغرة

٥٢
36
٣٦

٣٧

دعم المشاريع
الصغيرة

38

مشروع دكان الفريج
تغيير الهوية التجارية لمشروع
دكان الفريج
تم تغيير الهوية التجارية لمشروع دكان الفريج لهوية
عصرية تتماشى مع النمط التجاري الحديث

٣٩

BUY LOCAL
BY LOCALS

٤٠

40

مشروع مركز صفية علي كانو
للفنون والحرف اليدوية
تم استكمال تصميم المبنى وأخذ التصاريح الالزمة
للبدء في إنشاء المبنى في عام ٢٠٢٠

٤١

٤٢

٤٣

خدمة المجتمع

رحالت الخير

توزيع  ٢٠٠سلة رمضانية
من ضمن إنجازات المؤسسة في خدمة المجتمع،
تم توزيع  ٢٠٠سلة رمضانية على أهالي قرية أسوان في
مصر من خالل زيارات رحالت الخير.

٤٥

46
٤٦

رحالت الخير

٤٧

صباغة المالعب المدرسية
قام متطوعو رحالت الخير بتجهيز وصباغة المالعب
المدرسية التابعة للمدارس المصغرة في مدرسة
الرحاب ومدرسة علي الصغير.

48
٤٨

أنشطتنا

1

فعالية "مرحبا  "٢٠١٩في
مدرسة السلمانية المصغرة
تجهيزات الشنط المدرسية
لرحلة الخير الى أسوان

3
5
7
9

2

احتفال اليوم الرياضي
توزيع كسوة الشتاء في
قريتي نجع جبران و الرحاب
عرض عن رحالت الخير في
مدرسة بيان البحرين
تجهيزات طالب مدرسة
البيان لرحالت الخير إلى
أسوان ،مصر

4
6

مشاركة دكان الفريج في
 ٣معارض واحتفاالت
معرض مشاريع
الهندسة الخامس
لبوليتكنك البحرين

8

تنظيم حفلة القرقاعون للمؤسسة
بالتعاون مع فريق خطوة

٤٩

10

تجمع متطوعي المدارس
المصغرة للفطور

األعمال الزراعية في مشروع
الطريق التعليمي

12
14

نشاط قرآني في مدرسة دينا
كانو المصغرة
بمجمع السلمانية الطبي
رحلة ترفيهية ألطفال من
ذوي الدخل المحدود
الشراكة المجتمعية مع كيز

احتفالية "عيدي معاكم أحلى"
ألطفال مدرسة دينا كانو المصغرة
في فندق جولدن توليب

16

13
15

 Unlimited Plusالسنوية
فعالية Crossfit Center
لتوعية سرطان الثدي و األطفال

مشاركة مؤسسة بحرين ترست
في فعالية بحرين بوليتكنك ليوم
التطوع العالمي

18

11

17

حفل ختام مبادرة كيز لجمع تبرعات
لمشروع دار الشهيد فيصل (الملك
فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رحمه
هللا) لأليتام البنات
٥٠

تنظيم حفلة القرقاعون للمؤسسة بالتعاون مع فريق خطوة

مشاركة محل دكان الفريج في معرض التراث
٥١

معرض مشاريع الهندسة الخامس لبوليتكنك البحرين

حفل ختام مبادرة كيز لجمع تبرعات لمشروع دار الشهيد فيصل (الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رحمه هللا) لأليتام البنات

٥٢

الورش التدريبية

مدخل إلى المدارس المصغرة
األركان التعليمية في المدارس المصغرة
التدريس في المدارس المصغرة
التعلم بمتعة
الميسر المبدع :توظيف نظرية دي بونو

توظيف اإلبداع في األنشطة التعليمية
التقويم في المدارس المصغرة
إعداد وتنفيذ الحقيبة التعليمية
إنتاج حقيبة تعليمية التاجر الصغير  /افتح دكاني

٥٣

تنمية ذات الطفل
مهارات التعامل مع شخصيات الطالب
التعامل مع سلوكيات األطفال
التعامل مع حاالت غضب وحزن األطفال

التواصل اإليجابي في المدارس المصغرة
تحليل رسومات األطفال
توظيف استراتيجية العب-فكر-تعلم في التدريس
بدائل العنف في إدارة األزمات
مهارات العمل الجماعي

٥٤

لقاءاتنا واجتماعاتنا

اجتماع مع وزير الكهرباء و الماء

اجتماع مع وزارة التنمية

اجتماع مع وزارة التربية والتعليم

اجتماع المجلس البلدي

اجتماع مع متطوعي رحلة رحاب

لقاء مع المؤلف حسين خليل

اجتماع جمعية البحرين لمرضى السكلر

اجتماع مع أعضاء المركز البحريني للحراك الدولي

٥٥

لقاء مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنماء للتربية الخاصة

اجتماع مع جمعية مفاتيح الخير

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة التميز لالستشارات التعليمية

اجتماع مع وكيل وزارة الصحة

اجتماع لجنة تحكيم مسابقة القصص

زيارة دار الروضة العالمية

زيارة جمعية  Art Reachللطريق التعليمي

مشاركة الدكتورة فاطمة البلوشي في محاضرة بمدرسة البريطانية
احتفاال بيوم المرأة العالمي

٥٦
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تدشين موقع المؤسسة الجديد باللغتين العربية واإلنجليزية

www.bahraintrust.org

Building: 1717G, Road No 1136
East Riffa, Bahrain
1722 3781
www.bahraintrust.org

