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الهاشتاق الشامل لجميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بوزارة التربية والتعليم التي تنشر على حسابات
الوزارة بمواقع التواصل االجتماعي.

# البحرين

هاشتاق المتداول بمواقع التواصل االجتماعي ويحوي كل ما يخص مملكة البحرين باللغة العربية ،ومن أكثر
الهاشتاقات النشطة والتي تخص مملكة البحرين بمواقع التواصل االجتماعي.

# التربية_التعليم

هاشتاق متداول لنشر المواد المختصة بقطاع التربية والتعليم.

# التربية

هاشتاق متداول لنشر المواد المختصة بقطاع التربية.

#bahrain 

هاشتاق المتداول بمواقع التواصل االجتماعي ويحوي كل ما يخص مملكة البحرين باللغة االنجليزية ،ومن أكثر
الهاشتاقات النشطة والتي تخص مملكة البحرين بمواقع التواصل االجتاعي.
هاشتاق تم استخداثه تزامنا ً مع معرض زدني علما الذي نظمته وزارة التربية والتعليم.

# زدني_علما
# معرض_علماء_المستقبل

هاشتاق تم استحداثه لنشر جميع فعاليات مركز غلوب للعلوم والبيئة ،والتي تهدف لنشر الوعي البيئي
والمعلومات العلمية المفيدة للطلبة ،وتشجيع الطلبة على االختراعات العلمية الداعمة للمحافظة على البيئة.

# مكتبة_الملك_حمد

يحوي على جميع مواد مكتبة جاللة الملك حمد الرقمية ،من مواد علمية و تاريخية وثقافية متنوعة ومختلفة يتم
نقلها من مواقع المكتبات العالمية في أكبر الجامعات والمتاحف حول العالم.

# التمكين_الرقمي_في_التعليم

يحوي جميع فعاليات وأنشطة المدارس التي تنضوي تحت مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل ،والتي
تستخدم وسائل التقنية الرقمية المساعدة في العملية التعليمية.

# المدارس_المعززة_للمواطنة_وحقوق_االنسان

يحوي جميع صور ومقاطع فيديو المدارس المنضوية تحت مظلة مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق
اإلنسان.

# سمبوزيوم_النحت_على_الرمال

هاشتاق تم استحداثه تزامنا ً مع الفعالية السنوية سمبوزيوم النحت على الرمال والتي تقام بحضور عدد من
المحترفين العالميين.

# كشافة_البحرين

يحوي جميع الفعاليات المختصة بكشافة البحرين ،والتي تهم الجماهير الداخلية والخارجية المهتمة بالحركة
الكشفية.

# حديقتي_المدرسية

يحوي جميع الفعاليات المختصة بالمشاريع الزراعية ،واالهتمام بالحدائق داخل البيئة المدرسية.

#الرياضةالمدرسية

يحوي جميع الفعاليات المختصة بالرياضة المدرسية ،من فعاليات ومسابقات و دوريات مقامة بين المدارس،
والمشاركات الداخلية والخارجية.

#صرح_الميثاق_الوطني

يحوي جميع صور فعاليات والزيارات الطالبية والرسمية للصرح الوطني.

#دمج_ذوي_االحتياجات_الخاصة

يحوي جميع الصور والمقاطع الخاصة بمشروع دمج ذوي االحتياجات الخاصة

