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بحرين ترست هي مؤسسة  مؤسسة 
2010 عام  تأسست  ربحية  غير   خيرية 
حياة في  فرق  إلحداث  تهدف    والتي 
بحرين تؤمن  وإقليميًا.  محليًا   الناس 
والصحة التعليم  من  كاًل  أن   ترست 
األفراد لتمكين  األهمية  بالغة   هي 
صعبة ظروف  في  يعيشون   الذين 
جاهدين نسعى  إننا  األمد،   وطويلة 
تسهم وذكية  عملية  نماذج   لتطوير 
التعليمية الخدمات  جعل   في 
المنال واالقتصادية سهلة   والصحية 

 خلق حلول ذكية لتأمين حياة أفضل
لألفراد األكثر حاجة. 

 أن يتمكن األشخاص الذين يعيشون
حياتهم تغيير  من  صعبة  ظروف   في 
األفضل من خالل خدمات تنموية  نحو 
وخدمة التعليم  )تشمل   مستدامة 

ي(. االقتصاد والتمكين  المجتمع 

مهمتنا

رؤيتنا

برامجنا  نبذة

التعليم

 دعم المشروعات
الصغيرة

خدمة المجتمع

من نحن

لألشخاص األكثر حاجة.

الطريق التعليمي بالرفاع الشرقي، البحرين

من نحن                                                                                       ٢
كلمة رئيس مجلس األمناء                                ٤
انجازات ٢٠٢٠                                                                           ٥

                                                                عائلة بحرين ترست                                                        ٧
  كلمات من الشركاء والداعمين                     ١١

برامجنا 
١٦ 
٤٨
٥٦ 
 أنشطتنا                                                                                 ٦٣
مقتطفات جمالية                                                         ٦٥
                بعض من لقاءاتنا واجتماعاتنا                     ٦٧

                                                                                                -  التعليم
                                  -   دعم المشروعات الصغيرة

                                                                   -  خدمة المجتمع

المحتويات
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خلق حلول ذكية لتأمين حياة أفضل لألفراداألكثر حاجة

تنظيم رحالت تطوعية لمشاريعنا حول العالم

والتنميــة  الفقــر  لمشــاكل  ذكيــة  حلــول  إليجــاد  بحرينيــة  أجيــال  إلهــام 
مة ا لمســتد ا

توفير أدوات صحية للطلبة وأسرهم

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

 أهدافنا

٤ ٣

4
5
6
7
8

2
جعل مملكة البحرين منبر للعمل اإلنساني1

ومــة  المحر الفئــات  باألخــص  و رة مبتكــرة للجميــع  بصــو التعليــم  توفيــر 
ــا و غيره ــة  النائي ــق  المناط و ــن  الالجئي ــات  و مخيم ــفيات  المستش ــي  ف

يعهم 3 ر ق التطوعية في مشــا ية و الفر مســاعدة و دعم المؤسســات الخير
ولي ق في المجتمــع المحلي و الد اث فر المتنوعــة التــي تمكنهــم من إحد

كلمة رئيس مجلس األمناء
 أصدقائنا األعزاء... 

طبيعية،  غير  سنة   ٢٠٢٠ جعلت  كورونا   جائحة 

بقدر للجميع  والسالمة  الصحة  نتمنى  ما   فبقدر 

المحافظة في  االستمرار  الجميع  من  نرجو   ما 

كورونا. جائحة  اتجاه  الصحية  باإلجراءات 

بقيادة كورونا  فيروس  لمكافحة  الوطنية  الحملة   إن 

حمد بن  األمير سلمان  الوزراء سمو  رئيس  العهد   ولي 

خالل البالد  دفة  إدارة  في  قويًا  تمكنًا  أظهر  خليفة،   آل 

إلى البحرين  أن  على  هللا  نحمد  والتي   .. الجائحة   هذه 

لحماية والداعمة  اآلمنة  الدول  من  تعتبر  هذا   يومنا 

من توفي  ال  شكر  فكلمة  المرض،  هذا  من   مواطنيها 

مقدمين العام  هذا  طوال  األمامية  الصفوف  في   عمل 

والمواطنين. الوطن  أجل  من  وسالمتهم  حياتهم 

خالل بجهد  عملت  ترست  بحرين   مؤسسة 

الوطنية الحملة  جهود  لدعم  الجائحة   هذه 

والطلبة.  المواطنين  ولدعم  الوعي  ولنشر 

 فبسبب كورونا ركزنا عملنا على تطوير المنصة التعليمية

الحديثة الستمرار التواصل  واستخدام تقنيات   لطلبتنا، 

المؤسسة. في  العاملة  الفرق  ومع  الطلبة  مع  عملنا 

بإنجازات  ٢٠٢٠ سنة  إجتزنا  بأننا  فخورين   نحن 

نطرقها لم  فتحت  جديدة  وأبواب  نتوقعها   لم 

جديدة. ومشاريع  جديدة  وشراكات  سابقًا، 

نحمد هللا على جميع نعمه...

ن
شرقي - البحري

عليمي بالرفاع ال
ق الت

طري
شبكي  في ال

ط ال
ب في الحائ

ع
ل يل

طف

صر
ت الخير  إلى م

ال
شي في أحد رح

طمة البلو
د. فا
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 ترميم وتجهيز مدرسة
القرآن في كيرال، الهند

 إفتتاح مكتبة في دار
األيتام في كيرال، الهند

 تنفيذ المخيم الصيفي
 "صيفنا مرح وابتكار"
 في مدرسة دينا  كانو

المصغرة  -عن بعد-

 طباعة ونشر قصص
المدارس المصغرة

 اإلعالن عن الفائزين
  في مسابقة القصص

للمدارس المصغرة

 توزيع سالل وقسائم  رمضانية
داخل وخارج البحرين

انجازات ٢٠٢٠

 توزيع أجهزة لوحية
 وحواسيب على الطلبة

في البحرين

 البدء في بناء مبنى مركز
 صفية كانو للفنون والحرف

اليدوية
 إطالق تطبيق دكان الفريج

على األجهزة الذكية
 إنشاء منصة

 تعليمية لطلبة
 مدرسة دينا كانو

المصغرة

 مسابقة صورة في ُحب
الوطن الفوتوغرافية

 إطالق مشروع وقف
البحرين التعليمي

 القيام برحلتي الخير
إلى الهند ومصر

 بناء وتجهيز مدرسة عودة
حمدان في األقصر، مصر

إفتتاح الطريق التعليمي
في األقصر، مصر

ترميم وتجهيز دار األيتام
في كيرال، الهند 

 إطالق مسابقة
رمضان اليومية

الصورة الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة "صورة في ُحب الوطن" الفوتوغرافية
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فريق العمل في المؤسسة

نورة العوضي
 مديرة مشروع

الطريق التعليمي

سمير نور الدين
 مدير المدارس

المصغرة

ي سهير العجاو
مسابقة قصص

المدارس المصغرة

هالة مبارك
منسق مكتبي

لولوه الصقر
أخصائية إعالمية

سيلفيا الفونس
منسق المشاريع

ي حنين الُعمر
 أخصائية تسويق

لمشروع دكان الفريج

شيماء الكوهجي
 أخصائية تسويق

لمشروع دكان الفريج

كريمة صالح
الطريق التعليمي

 الشيخة ريم
آل خليفة

المدارس المصغرة

عبدهللا سلطان
 ميسر بالمدرسة

المصغرة

فاطمة المطوع
 ميسرة بالمدرسة

المصغرة

 أعضاء مجلس األمناء

د. فاتن مؤيد
نائب الرئيس

د. فاطمة البلوشي
رئيس المجلس

(مؤسس)

السيد عادل كانو
عضو المجلس

ي السيد الحارث العطاو
أمين الصندوق

الشيخة لبنى آل خليفة
أمين المجلس

(مؤسس)

ي د. عبدالرحمن العطاو
(مؤسس)

عائلة بحرين ترست
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ين ترست« بحر أعضاء مؤسسة » و  رئيسة  العاهل تستقبل  ينة  قر

البالد عاهل  قرينة  خليفة،  آل  ابراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة   استقبلت 
ى، رئيسة المجلس األعلى للمرأة حفظها هللا، رئيسة مؤسسة »بحرين ترست« الدكتورة  المفد
عرض لسموها  قدمت  حيث  بالرفاع،  المجلس  مقر  في  المؤسسة  وأعضاء  البلوشي   فاطمة 
والتي تركز على دعم والقادمة  الحالية  ومشاريعها  وبرامجها  المؤسسة  وأهداف   شارح لرسالة 
والتعليم ي  االقتصاد بالتمكين  عالقة  ذات  مجاالت  في  والدولي  المحلي  المجتمع   احتياجات 
اعتماديتها وتحقيق  المحتاجة،  الفئات  من  األسر  بحياة  االرتقاء  بهدف  اليدوية،  الحرف   وتنمية 

الذاتية.

 وأشادت صاحبة السمو الملكي خالل اللقاء برسالة وأهداف المؤسسة التي تعمل على تحقيقها
 من خالل تعزيز ثقافة العمل التطوعي كقيمة إنسانية بين الشباب لكونه واجب وطني ال غنى عنه،
ونهضت على أرتقت  التي طالما  بصورة مستمرة كسمة من سمات مجتمعاتنا   والبد من إحياءه 
 أسس التكافل والتعاون االجتماعي. كما أشادت سموها بالتوجهات الحكومية في هذا السياق،
الخبرات واعتبارها ضمن  التطوعي  أثناء عمله  المتطوع  اكتسبها  التي  الخبرات   باالستفادة من 
 التي تدعم سيرته الذاتية عند التقدم إلى الوظيفة، كمؤشر الهتمام مملكة البحرين بجانب العمل

التطوعي والعمل على تشجيعه باعتباره أحد الروافد األساسية للتنمية المجتمعية.

المصدر: صحيفة األيام
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As a part of our Learn and Grow initiative, this year we worked 
with Bahrain Trust Foundation to help them set up their Education 
Endowment Fund. Endowment Funds are a great way for NGOs to 
ensure the long-term sustainability of their programs, by having 
a reliable source of income. We worked with them to design the 
structure and policies of the Fund and develop a strategy for raising 
donations.

It was our pleasure to work with Dr. Fatima Albalooshi and her 
team at BTF, and we commend them for the efforts they have put in 
to setup schools around the region to promote education amongst 
the less fortunate. We look forward to continue working with them 
and we wish them all the best in their journey ahead.

محمد إبراهيم المؤيد

فلك لإلستشارات

صفية بنت علي كانو

بــدوام  بحريــن ترســت  والتمنيــات لمؤسســة  الجزيــل  بالشــكر  نتقــدم 

والقائميــن عليهــا متمثلــة  الخيــرة  والســداد فــي مســاعيهم  التوفيــق 

مجلــس  أعضــاء  وســائر  البلوشــي  فاطمــة  الدكتــورة  برئيســتها 

افتتــاح  وهــو  ي نبيــل  الفرصــة لتحقيــق هــدف خيــر اإلدارة علــى إعطائنــا 

مدرســة دينــا كانــو / مدرســة المستشــفى بمجمــع الســلمانية الطبــي 

ينطلــق  ي  والــذ البحريــن  مملكــة  فــي  نوعهــا  مــن  األولــى  المدرســة 

مــرض  مــن  يعانــون  الذيــن  المرضــى  الطلبــة  تمكيــن  مــن   هدفهــا 

ى مــن اســتكمال تعليمهــم، وهــم داخــل  الســرطان واألمــراض األخــر

ــؤالء  ــة له ــم اآلالم، تحي ــتقبل رغ ــي المس ــم ف ــزرع أمله ــفى. وت المستش

ممزوجــة  ى  أخــر وتحيــة  بالقلــم،  األلــم  مجابهــة  قــرر  الذيــن  األبطــال 

ــن  ــن إداريي ــة م ــى إدارة المدرس ــن عل القائمي ــع  ــان لجمي ــكر والعرف بالش

واإلدارة  التشــغيل  مســؤولية  لتوليهــم  ومتطوعيــن،  ومدرســين 

التعليميــة داخــل المستشــفى،  اليوميــة لتســهيل العمليــة  والمتابعــة 

المرضــى داخــل مدرســة  الطــالب  المســتمر ألبنائهــا  النجــاح  ونتمنــى 

التــي تقدمهــا  الصالحــة  األعمــال  يتقبــل هللا جميــع  وأن  المستشــفى 

فيهــا. ويبــارك  المؤسســة 

التطوعــي  العمــل  رائــدات  مــن  كانــو  علــي  صفيــة  الســيدة  تعتبــر 

ــن  ــد م ــت العدي ــاندت ودعم ــد س ــن ولق البحري ــة  ــي مملك ي ف ــر والخي

واالجتماعيــة. الخيريــة  واألعمــال  المشــاريع  و  المبــادرات 

ومــن خــالل تعاونهــا مــع مؤسســة بحرين ترســت تســعى إلــى تقديم 

الدعــم والمســاعدة لألفــراد محليــا وعالميــا مــن خــالل تنفيــذ العديــد 

وتنميــة  التــي تعمــل علــى تعزيــز  الخيريــة  التنمويــة  المشــاريع  مــن 

ى معيشــة افضــل فــي مجــاالت  امكانيــات األفــراد لتحقيــق مســتو

التنمويــة. التعليــم وغيرهــا مــن المشــاريع 

فلقــد قامــت الســيدة صفيــة علــي كانــو بتمويــل انشــاء وتجهيــز مركز 

صفيــة علــي كانــو للفنــون والحــرف اليدويــة علــى نفقتهــا الخاصــة فــي 

ــة  ــراف وإدارة مؤسس ــت إش ــون تح ــة ليك المنام ــزال،  البوغ ــة  منطق

بحريــن ترســت.

Alison Reynolds
Internship Supervisor

الجامعة البريطانية في البحرين

ي القصيبي أ/ سهيل غاز
مؤسس فلك لإلستشارات

١٢ ١١

كلمات الشركاء والداعمين

The British University of Bahrain wishes to thank Bahrain Trust Foundation for 

offering our students the invaluable opportunity to complete a virtual  

internship project between  05 August to 24 September 2020.  The project 

involved students working on various aspects of Bahrain Trust Foundation’s 

website to enhance access and usability. While COVID-19 prevented face to face 

internships, Bahrain Trust Foundation and the British University of Bahrain’s 

collaboration ensured the virtual project was a success for everyone.

It is very much appreciated that students were able to apply their academic 

studies to a real project as well as contribute to Bahrain Trust Foundation. They 

ensured students developed their technical skills and their personal 

competencies. Students reflected that they had learned a great deal from the 

internship and that were very appreciative of the experience they were offered.
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التدريــس  تجربــة  »كانــت 
)التطوعــي( فــي مدرســة 
التــي  دينــا كانــو المصغــرة 
التجــارب  مـــــــــن  خضتهــا 
فــي  والمؤثــرة  الجديــدة 
ــي خرجــت  حياتــي والتـــــــــــــــــ
بحصيلـــــــــــــة  خاللهــا  مــن 
الخبــرات  مـــــــــــــــــن  كبيــرة 
فئــة  مــع  التعامــل  وفــن 
واإلحســـــــاس  األطفــال، 
)العمــل  بأهميــــــــــــــــــــــــــة 
والعطــاء  التطوعـــــــــــــي( 
الغالـــــي.  لوطننــا  خدمـــــة 
هــي تجربــة  تعلمــت منهــا  
جعلتنــي  بالنفــس   الثقــة 
جــزًءا  تكــون  بــأن  أرغــب 
أوقاتــي علــى  رئيســًيا مــن 
األعبــاء  كثــرة  مــن  الرغــم 
الدراســية  في مدرســتي«.

قمبــر بــدر  -أساريــــــــــــــــــــر 

كمتطــوع  »تجربتـــــــــــــــــــي 
كانــو  دينــا  مدرســة  فــي 
بمثابــة  كانــت  المصغــرة 
فتحــت  التـــــــــــي  النافــذة 
العمــل  ى  ورؤ آفــاق  لــي 
وتقديــم  التطوعــــــــــــــــــــــي 
الــدروس العالجيـــــــــــــــــــــة 
التقويــــــــــــــــــــــــــة  بغــــــرض 
لطلبــة  األكاديميــــــــــــــــــــــة 
المدرســة، والتــي لــم تكــن 
للطلبــة  عالجيــة  دروس 
تطــورت  وإنمــا  فحســب، 
التدريســية،  إثرهــا أدواتــي 
إمكانياتــي  مــن  وزادت 
مهــارات  ي  لــد وأطــرت 
اإليجابــــــــــــــــــــــي  التواصــل 
واتســعت  الفعـــــــــــــــــــال، 
التبــادل  ي دائــــــــــــــــرة  عنــد
والثقافــــــــــي  المعرفــــــــــي 
األكاديمـــــــــــــــــــــــــي«. قبــل 

عبدالفتــاح  الشــيخ  -أ. 
حســــــــــــــــــــــــــــــن

فريــق  مــع  العمــل  »إن 
وبشــكل  ترســت  بحريــن 
الجانــب  فــــــــــــــــــــــي  خــاص 
تطوعــت  حيــث  التعليمــي 
مدرســة  طلبــة  لتدريــس 
المصغــرة  كانــــــــــــــو   دينــا 
شــعورًا  أكسبنـــــــــــــــــــــــــــي 
علــى  والقــدرة   بالســعادة 
مــع  والتواصــل  العطـــــاء 
القائميــن  المجتمــع ســواء 
أو  المدرســة  هــذه  علــى 
كنــت  مــا  وهــو  الطلبــة 
ي  تقاعــد عنــد  عنــه  أبحــث 
كمديــرة  العمــــــــــــــــل  مــن 
ي   لــد خلــق  فقــد  مدرســة 
شــعورا  معهــم  العمــل 
العطــاء  علــى  بالقــدرة 
اآلخريــن«. لخدمــة  واإلنجــاز 

عبدالكريــم   أحمــد  -عائشــة 

كلمات المتطوعين

“Teaching in Deena 

Kanoo’s micro-school is 

an overly memorable 

experience that is 

unforgettable without any 

doubt. I actand one of the 

main things I mastered in, 

is confidence. I am beyond 

glad that I had the 

opportunity to  in this 

great teaching program 

that literally changed my 

perspective on teaching 

as a whole. I am really 

looking forward to help.”

- Redha Ahmed

صورة للمتطوعين في رحالت الخير إلى مصر

صورة للمتطوعين في رحالت الخير إلى الهند
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التعليم

١٥

صورة لطلبة مدرسة دينا كانو المصغرة، البحرين
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 اطالق مشروع وقف البحرين
التعليمي

امسح للتبرع عبر تطبيق بنفت

 تم إطالق مشروع وقف البحرين التعليمي،
ي الذ المستدام  التمويل  مشاريع   أحد 
التعليم مشاريع  لدعم  عائداته   تخصص 
موارد وتأمين  ترست  بحرين  مؤسسة   في 
المستفيدة. الحاالت  لمساعدة   ثابتة 
الخير أهل  خالل  من  األوقاف  تمويل   يتم 
من أو  البناء،  أو  األرض  يقدمون   الذين 
وقفية. أسهم  بشراء  مساهمات  خالل 

وقــف البحــرين التعـليـمي

قـيـــمــــة 
د.ب.السهم ٢٠

سـاهـم وتبــرع

#

الشركاء



 تم غلق صفي المدرسة في جناح ٢٠٢ و ٣١،
التعليم عن بعد باستخدام تطبيق  وتم بدأ 

التعليمية. زوم والبوابة 

٢٠

 كيف واجهنا
تحديات كورونا؟

المخيم الصيفي-عن بعد
"صيفنا مرح وابتكار"

لشراء المتطوعين  توفير    تم 

تضم حقيبة  وهي  المرح   صناديق 

التي والمواد  الفنية   األدوات 

انتاج خاللها  الطالب   يستطيع 

المواد باستخدام  فني   عمل 

الحقيبة في  الموجودة   الفنية 

أو بنفسه  ويقوم  للطالب   ترسل 

وانجاز لعمل.  المدرب   بمساعدة 

وقدراته مواهبة  ينمي  فني   عمل 

لتعليم تهدف  كما   االبتكارية. 

وتطوير وتنمية  جديدة   مهارات 

في األبطال  األطفال   مواهب 

المدرسة.

صناديق المرح

خليل عبدهللا  وحدة  في  الموجودين  المرضى  للطلبة   مخصص   برنامج 
بقية في  بالمرضى  الخاص   ٣١ وجناح   ،٢٠٢ بجناح  األطفال  أورام  لعالج   كانو 
خارج الموجودين  واألطفال  الطبي  السلمانية  مجمع  في  األطفال   أجنحة 
وتوفر ذكية،  تعليمية  بيئة  خلق  خالل  تعليمية  فرصة  تتيح   المستشفى. 
األطفال يستقبل  األساسية.  والمهارات  والقيم  وتطويره  األساسي   التعليم 
والمدرسين التربويين  من  نخبة  إشراف  تحت  سنة   ١٥ وحتى  السنة  عمر   من 
التعلم. صعوبات  طلبة  مع  للتعامل  والمؤهلين  العالية  الكفاءة  ي  ذو

وصقلها وتنمية مواهبهم  العلمي  المرضى من متابعة تحصيلهم  الطلبة   تمكين 
البيت. أو  بشكل منتظم بالمستشفى 

الدراسي بطريقة تتالئم وتتناسب مع قدرات الطلبة المرضى  تقديم المنهج 
وامكانياتهم واحتياجاتهم وميولهم واهتماماتهم .

مع التكيف  على  لمساعدتهم  أمورهم  وألولياء  للطلبة  النفسي  الدعم   تقديم 
وضعهم الصحي والعالجي والتعليمي .

والتقنيات المتعددة  التعليمية  المواد  باستخدام  متطورة  تعلمية  أساليب   توفير 
اللوحية األجهزة  من  مجموعة  وتوفير  اإللكترونية،  التعليمية  البوابة  مثل   الحديثة 
و حقيبة  للقرطاسية في الطلبة  التي تنمي مواهب  باألدوات  وصندوق   اإللكترونية 

كل غرفة بالجناح .

 يتم تقديم  مجموعة من األنشطة في البرنامج  تتناسب مع المستويات التعليمية
العالية الكفاءة  ي  ذو والمدرسين  التربويين  من  نخبة  إشراف  تحت   للطلبة، 

التعلم . والمؤهلين للتعامل مع طلبة صعوبات 

برنامج علمني

أهداف البرنامج

مدرسة دينا كانو المصغرة

١٩

مدرسة   المستشفى - مجمع السلمانية الطبي

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

#
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3

الطبي  السلمانية  مجمع  داخل  الموجودين  األطفال  رياض  لطلبة  مخصص   برنامج 

واإلنجليزية. العربية  باللغتين  الواتساب  وتطبيق  زوم  منصة  عبر  دروس  ويقدم   وخارجه، 

رياض ومنهج  البحرين  بمملكة  والتعليم  التربية  لوزارة  الخبرات  منهج  تدريس  يتم   حيث 

الحياة. باللغة اإلنجليزية ، بجانب منهج مهارات  األطفال المعتمد 

 تقدم الدروس العالجية في المواد األساسية لجميع المستويات الدراسية عبر منصة زوم.

الطلبة، تصحيح ى  التعلم لد وصعوبات  الضعف  إلى تشخيص مواطن  البرنامج   ويهدف 

الدراسة لمواكبة  الالزمة  األساسية  بالكفايات  الطلبة  تزويد  عبر  والخلل  التعثر   وضعية 

المصغرة بين طلبة  مدرسة  دينا كانو  والتمايز  الفردية  الفروق   بشكل منسجم، تقليص 

وبقية الطلبة.

 برنامج يساهم في اكتشاف وتنمية مواهب وقدرات طلبة المدرسة التي تمكن المتعلم من

بمجموعة القیام  والحیاتیة من خالل  التعّلمیة  المهارات  ومجموعة من  المعرفة   اكتساب 

يحل وتقود إلى مُنتج مفید  الذاتي  التعلم  والتي تتماشى مع  المخطط لها  الذاتیة   األنشطة 

الوقت نفسه إلى بالفائدة على المشاركین وعلى مجتمعهم، ويهدف في  أو يعود   مشكلة 

 إبراز دور الطلبة في العملیة التعلیمیة وتشجيعهم على مهارة البحث وتحمل المسؤولیة

 اتجاه المجتمع بتقديم مجموعة من الورش التدريبية التي تنمي مهارات البحث واالكتشاف

 وهوايات الطلبة الفنية بتنفيذ مشروعات المنهج الستة عبر البوابة اإللكترونية للمدارس

المصغرة.

 برنامج رياض األطفال

الدروس العالجية

ي اإلبتكار والموهبة ناد

أحد طلبة مدرسة دينا كانو المصغرة

٢١

على لتشجيعهم  المدرسة  طلبة  وقدرات  مواهب  وتنمية  اكتشاف  في  يساهم   برنامج 

فنية أعمال  انتاج  في  مهاراتهم  تطوير  في  تساعدهم  أنشطة  بتنفيذ  الفنون   ممارسة 

العلم وبناء شخصياتهم على حب  األطفال  وتنشيط عقل  بالمنزل،  المتوفرة  المواد   من 

استراتيجية على  تعتمد  أنشطة  مجموعة  تقديم  تم  البيئية،  المشكالت  وحل   والعمل 

أنشطة لممارسة يتخللها  التدوير  المشروعات لموضوعات  إعادة  المعتمد على   التعليم 

التغذية الصحية . الرياضية يوميا  ونصائح وتطبيقات ألمثلة من  التمارين 

إدارة مع  التنسيق  اإلدارة  استطاعت   ،2020 سبتمبر  شهر  خالل  الدراسي  العام  بدء   ومع 

أورام جناح  لطلبة  علمني  برنامج  تقديم  الستئناف  الطبي  السلمانية  مستشفى   مجمع 

األطفال بمجمع السلمانية الطبي . 

بعد عبر المدرسة عن  برامج  المرضى لمتابعة  أجهزة لوحية للطلبة  الجناح   حيث تم تسليم  

 البوابة التعليمية للمدارس المصغرة ومنصة تطبيق زوم ، بجانب تسليم حقيبة باألدوات

المدرسية والقرطاسية للطلبة .

ي اإلبتكار والموهبة ناد

العام الدراسي الجديد 
والتعليم عن بعد

المخيم الصيفي-عن بعد "صيفنا مرح وابتكار"
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الشركاء والداعمون

عقارات دينا كانو

شهالء الزياني

انتصار عبدالحميد

٢٣

 توظيف البوابة اإللكترونية
للمدارس المصغرة

البرامج التدريبية للميسرين

المدارس   التابعة لبرنامج  اإللكترونية  البوابة   تم تفعيل 

تقنية توظف  تفاعلية  تعليمية  بيئة  لتوفير   المصغرة 

ى المحتو إدارة  أنظمة  مميزات  بين  وتجمع   الويب 

وتمكن االجتماعي،  التواصل  شبكات  وبين   اإللكتروني 

الواجبات ووضع  واألهداف  الدروس   الميسرين من نشر 

إجراء من  تمكنهم  كما  التعليمية،  األنشطة   وتطبيق 

على وتساعد  األدوار،  وتوزيع  اإللكترونية،   االختبارات 

 تبادل األفكار واآلراء بين المعلمين والطالب، ومشاركة

مع التواصل  األمور  ألولياء  وتتيح  العلمي،  ى   المحتو

يساعد على أبنائهم، مما  واإلطالع على نتائج   المعلمين 

 تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.

الورش من  مختلفة  مجموعة  تقديم   تم 

منهج ورشة  ومنها:  للميسرين   التدريبية 

الحياة، ورشة استراتيجيات تعليم  مهارات 

التعليم توجهات  ضوء  في   الموهوبين 

ورشة المعلمات، اتكيت  ورشة   الجامع، 

األول للصف  العربية  اللغة  تعليم   خطوات 

الوحدات أساسيات تكييف  ورشة     األبتدائي، 

،steame وتصميم دروسها وفق مـنـحـنــى

وغيرها من الورش. 
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ى حسن يسر

حسين خليل

٢٦

مريم قطامي

ريحانة حبيل

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

 مسابقة تأليف القصص للمدارس
المصغرة النسخة الثانية ٢٠٢٠

تأليف و رسوم
عبدالرحمن  البوفالسة

مريم خالد إبراهيم عبدالرحمن البوفالسة

٢٥

الشركاء والداعمون
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األقصر في  حمدان  عودة  مدرسة  افتتاح  تم   الحمدلله، 

وفريق ترست  بحرين  مؤسسة  فريق  قبل   من 

وتجهيز بناء  مع  طالب   ٣٠  -  ٢٠ لـ  ويسع  الخير.   صحبة 

والبنات. للبنين  مدرسي  ي  ز وتوزيع  مدرسي  ملعب 

افتتاح مدرسة عودة حمدان، مصر 

الشركاء والداعمون

٢٨ ٢٧

مدرسة عودة حمدان في األقصر، مصر

المدارس المصغرة خارج البحرين

مجموعة من أهل الخير
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صورة من الطريق التعليمي في قرية عودة حمدان، مصر

الطريق مشروع  ترست  بحرين  مؤسسة   دشنت 
األقصر الثاني في قرية عودة حمدان في   التعليمي 
من الهدف  بأن  بالذكر  والجدير  مصر   بجمهورية 
التعلم متعة  نشر  هو  التعليمي  الطريق   مشروع 
أو الطرقات  في  سواء  والشباب  األطفال   بين 
تأهيل إعادة  خالل  من  وذلك  العامة   الحدائق 
جمياًل مكان  جعلها  وبالتالي  الضيقة.   الطرقات 
ومكانًا هواياتهم.  وممارسة  األطفال   لتجمع 

ممتعًا اللتقاء كبار السن

افتتاح ثاني طريق تعليمي - مصر 

الشركاء والداعمون

٢٩

مجموعة من أهل الخير
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سالم عزبة  لمدرسة  التبرعات  مبلغ  هللا  وبفضل   اكتمل 

المدرسة مبنى  وتأثيث  تطوير  بهدف  مصر   بأسوان، 

البناء من  اإلنتهاء  وسيتم  وتشغيلها،  ملعب   وبناء 

الظروف بسبب  ٢٠٢١م  عام  مارس  شهر  نهاية   في 

)كوفيد-١٩(. كورونا  لفيروس  العالمية  الصحية 

 تطوير  وتجهيز مدرسة عزبة سالم،
مصر

٣٢

الشركاء والداعمون

٣١

مجموعة من أهل الخيرصورة لمبنى مدرسة عزبة سالم بأسوان، مصر قبل التطوير
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بدر علي  لمدرسة  التبرعات  مبلغ  اكتمل    الحمدلله، 

مدرسة مبنى  وتأثيث  بناء  بهدف  مصر   باألقصر، 

من اإلنتهاء  وسيتم  وتشغيلها،  ملعب  وبناء   جديدة 

الظروف بسبب  ٢٠٢١م  عام  أبريل  شهر  نهاية  في   البناء 

)كوفيد-١٩(. كورونا  لفيروس  العالمية  الصحية 

بناء وتجهيز مدرسة علي بدر، مصر

٣٤

الشركاء والداعمون

٣٣

صورة من رحالت الخير لمصر

السيد عبدالرزاق النصف
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keys صورة لفريق                   مع طالبات دار الشهيد فيصل

 صورة ألحد طالبات دار الشهيد فيصل

لأليتام فيصل  الشهيد  دار  في  طالبات  سكن  ترميم    تم 
وغرفة دراسية  مكتبة  إنشاء  و  الهند  كيرال،  في   الفتيات 
وقراءة السكن، حيث تشمل مكانًا للدراسة   طعام داخل 
 الكتب باللغة اإلنجليزية واللغة المنطوقة، أجهزة كمبيوتر
والحرف باإلنترنت، مساحة تجمع تستخدم للعب   متصلة 
 واأللعاب، و توفير مجموعة كبيرة من الكتب والمراجع في

المكتبة.

 ترميم سكن طالبات وبناء مكتبة دراسية
بدار الشهيد فيصل، كيرال، الهند

يارا اسحاق

الشركاء والداعمون

٣٥
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بفضل هللا، تم اكتمال مبلغ التبرعات  بمدرسة العلوم 

وتم  الترميم  بهدف  الهند  بكيرال،  اإلبتدائية  والقرآن 

تأثيث الفصول الدراسية ومكاتب الموظفين والمبنى 

المبنى،  وتظليل  والصباغة  األرضيات  تبليط  ي،  اإلدار

وبناء مطبخ وكافيتيريا للطلبة.

ترميم مدرسة العلوم والقرآن 
اإلبتدائية بكيرال، الهند

صورة لطلبة مدرسة العلوم والقرآن اإلبتدائية بكيرال، الهند

٣٧

الشركاء والداعمون

مجموعة من أهل الخير
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مدرسة علي الصغير في قرية العبابدة، أسوان  - مصر

قامـت  المصغـرة،  المـدارس  مشـروع  من  إنطالقًا 

القرطاسـية  مـع  مدرسية  حقائب  بتوفير  المؤسسـة 

المنتسبين  الطلبـة  الدراسـي لجميـع  العـام  بدايـة  فـي 

الهدف من  المؤسسـة.  ببنائها  التـي تقـوم  للمـدارس 

التعلم  و  التعليم  عملية  مساندة  هو  المشروع  هذا 

أدوات تعليمية مناسبة للطالب  وتوفير  المدارس  في 

المؤسسة  وتسعى  للتعلم.  الطالب  تشويق  و 

األطفال  على  المدرسية  الحقائب  من  المزيد  لتوفير 

المحتاجين داخل المملكة أيضًا.  

توزيع الحقيبة المدرسية

الشركاء والداعمون

مجموعة من أهل الخير

٤٠ ٣٩
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التعليم  دعم  مبادرة  ترست  بحرين  مؤسسة  أطلقت 

لشراء  تبرعات  بجمع  المؤسسة  تقوم  حيث  عد 
ُ
ب عن 

وأجهزة لوحية  لطلبة  بحواسيب  الخير  أهل  أو تبرع من 

تعليمهم  الستكمال  المتعففين  البحرين  مدارس 

المؤسسة  ى  لد التعليم  منطلق  لتحقيق  المنزل  في 

لجعله متاحًا للجميع.

مبادرة دعم التعليم عن بعد

الشركاء والداعمون

مجموعة من أهل الخير
الشيخة تهاني آل خليفة

السيد عادل كانو

امسح للتبرع عبر تطبيق بنفت
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وجعله متاحًا  التعليم  أهداف نشر  من منطلق تحقيق 

بحملة ناجحة  بحرين ترست  للجميع، قامت مؤسسة 

بالتعاون  ومستعملة  جديدة  تعليمية  أدوات  لجمع 

مع جمعية مفاتيح الخير إلرسالها إلى سيراليون)غرب 

أفريقيا(حيث استفاد منها ١٠٠٠ طالب وطالبة في جميع 

الدراسية. المراحل 

حملة سيراليون لجمع األدوات 
التعليمية

الشركاء والداعمون
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١٥٨٥

٢١٨

١٠

٢٤٠٠

٧٥

٧٣٥

٤٩٨

األطفال المستفيدين

التي تم توزيعها على المدارس  التقنية  األجهزة 

)تابلت - كمبيوتر - طابعة - أجهزة عرض(

الذين تم تدريبهم على مفهوم  المتدربين 

المدارس المصغرة

التي تم طباعتها القصص 

أو تم  المدارس المصغرة )التي تم بناؤها 

البدء في بنائها(

التي  الشنط المدرسية )تشمل القرطاسية( 

تم توزيعها على الطلبة

ي تم توزيعه على الطلبة ي المدرسي الذ الز

الدول المستفيدة

التدريبية الورش 

التي تم تأليفها للمدارس  عدد القصص 

المصغرة

٥

١٢

٢٩

قياس األثر في برنامجنا التعليمي

٤٦ ٤٥

١٠  مدارس مصغرة

مصر :             ٦       مدارس
البحرين :    ١        مدرسة

مالي :                   ١            مدرسة
الهند :                ٢           مدرسة

المدارس المصغرة
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 دعم
المشروعات

الصغيرة

متجر دكان الفريج في الرفاع الشرقي، البحرين



٥٠

الشركاء والداعمون

السيدة صفية علي كانو

٤٩

حاضنة  يعتبر  ي  الذ اليدوية  والحرف  للفنون  كانو  صفية  مركز  مبنى  بناء  في  البدء  تم 

لإلنتاج  متميزة  عمل  أماكن  يوفر  حيث  ي،  اإلقتصاد للتمكين  جديد  ألسلوب  ومسرعة 

والتطوير ووجود مختصين لمتابعة الحرفيين وتوجيههم، باإلضافة إلى ورش تدريبية في 

جميع مجاالت تطوير العمل وإدارته. وسيكون بمثابة واحة إلنتاج وتسويق منتجات على 

والفنانين  الحرفيين  المركز إلى دعم  يهدف  بحرينية، كما  ي  بأيد الحرفية  ى عالي من  مستو

اليدوية. الفنون والحرف  التجارية والمشروعات المنزلية في مجال  وأصحاب األفكار 

مشروع مركز صفية كانو للفنون والحرف اليدوية
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 زورو موقعنا اإللكتروني

Instagram

www.dikkanelfereej.com

dikkan_elfereej

٥١

الذكية،  للهواتف  الفريج”  “دكان  تطبيق  اطالق  تم 

التكنولوجيا  لمواكبة  تنفيذها  تم  خطوة  لُيشكل 

ى  لد الشراء  عملية  تسهيل  على  يركز  ي  والذ الحديثة 

العمالء.

اطالق تطبيق دكان الفريج

امسح لتحميل التطبيق

ANDROID ألجهزة IOS ألجهزة 



صورة من متجر دكان الفريج، الرفاع الشرقي

١٢٣

١٧

٣٧٤
عدد المتدربين في ورش المؤسسة 

التدريبية من أصحاب المشروعات المنزلية 
)توقف جراء جائحة كورونا(

التي شارك فيها  المعارض 
الفريج )توقف جراء جائحة كورونا( دكان 

المنتجات المعروضة للبيع

المنزلية  أصحاب المشروعات 
الفريج ١٢المسجلة في دكان 

قياس األثر  لمشروع دكان الفريج

٥٣



خدمة المجتمع

صورة من رحالت الخير إلى كيرال، الهند
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الشنط  بتجهيز  ترست  بحرين  مؤسسة  قامت 

لطلبة  الخير  صحبة  فريق  مع  بالتعاون  المدرسية 

على  توزيعها  تم  التي   keys فريق  ومع  مصر،  مدارس 

أطفال دار الشهيد فيصل في كيرال، الهند.

فريق  مع  بالتعاون  ترست  بحرين  مؤسسة  قامت 

قريتي  أهالي  على  الشتاء  كراتين  بتوزيع  الخير  صحبة 

االقصر  في  حمدان  وعودة  أسوان،  في  جبران  نجع 

بمصر.

كسوة الشتاءرحالت الخير

٥٧

الشركاء والداعمون

مجموعة من أهل الخير
في ثواب المرحوم محمد غّياث

أحد رحالت الخير إلى مصر

توزيع كسوة الشتاء في مصر

أحد رحالت الخير إلى الهند
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الشركاء

الشركاء والداعمون

مجموعة من أهل الخير

داخل  لألسر  رمضان  لشهر  شراء  قسائم  توزيع  تم 

مصر،  مالي،  الهند،  من  كل  في  غذائية  ومواد  البحرين 

واألردن.

لألسر  شراء  وقسائم  مبالغ  من  تبرعات  جمع  تم 

البحرين،  المتعففة داخل وخارج مملكة 

رمضانية وقسائم  سالل   توزيع 
داخل وخارج مملكة البحرين

لألسر تبرعات  جمع   حملة 
المتعففة لشهر رمضان

توزيع  السالل الرمضانية في مصر



 صورة من أحد رحالت الخير إلى كيرال في الهند

٦١

٦

٣

٨٥٦

١٣
الجامعات  والمدارس والمجموعات 

المتعاونة

الخير زيارتها في رحالت  التي تم  الدول 

األسر المستفيدة من كسوة الشتاء 

الرمضانية والسالل 

زيارتها في  التي تم  ى والمراكز  القر

الخير رحالت 

المتطوعين

عدد ساعات العمل التطوعي

١٢٠

٢٥٥

قياس األثر في خدمة المجتمع
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أنشطتنا

مسابقة "صورة في ُحب الوطن" الفوتوغرافية

مهرجان العيد الوطني في الطريق التعليمي

اإلجتماعــي  الدولــي لإلبتــكار  الملتقــى  اســتضافة 
الدكتــورة فاطمــة البلوشــي

المسابقة الرمضانية على منصة اإلنستغرام

رفع قصص األطفال على موقع المؤسسة 
4وموقع هيئة الثقافة

5
6

7
8

2
احتفال المؤسسة بمرور ١٠ سنوات على تأسيسها1

البلوشــي  رة فاطمــة  الدكتــو اســتضافة 
Hipo Youth ــج  لبرنام

بعة 3 ينــا كانو المصغرة في مجلــة وطني التا رســة د مد
اخلية الد رة  ا ز لو

  صورة أحد األطفال أثناء مهرجان العيد الوطني
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مهرجان العيد الوطني في الطريق التعليمي

الصورة الفائزة بالمركز األول في مسابقة "صورة في ُحب الوطن" الفوتوغرافية

الصورة الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة "صورة في ُحب الوطن" الفوتوغرافية

الصورة الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة "صورة في ُحب الوطن" الفوتوغرافية

احتفال المؤسسة بمرور ١٠ سنوات على التأسيس
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لقاء مع جمعية سند السعودية

لقاء مع معهد اإلدارة العامة

اجتماع مع فريق عمل مشروع الفضاء التعليمي

لقاء مع الملتقى الدولي لإلبتكار

one% اجتماع مع فريق عمل

اجتماع  مجلس أمناء المؤسسة

لقاء مع مخيم مدرسة دينا كانو الصيفي

اجتماع مع فريق عمل مركز صفية كانو

٦٧

بعض من لقاءاتنا واجتماعاتنا

صورة من رحالت الخير إلى كيرال، الهند



www.bahraintrust.org

موقع المؤسسة باللغتين العربية واإلنجليزية

امسح للتعرف على مؤسسة
بحرين ترست

Scan to go to the organization's 
website
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