
August 2014

مجلة شهرية تعنى بالشباب
تصدر عن مؤسسة األيام للصحافة والنشر

بابكو.. 
نحو تعزيز مسيرة 

التنمية المستدامة  





w
w

w.
al

ay
am

.c
om

إشراف:
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shabab@alayam.com :ايميل

بعد اأيام قليلة يعود اأبناوؤنا الطلبة اىل مدار�ضهم و�ضفوفهم بعد ق�ضاء 

اجازتهم ال�ضيفية الطويلة التي تخللها الكثري من املرح وال�ضهر والأن�ضطة 

املختلفة

املحببة اليهم ليبداأوا عاما اآخر من حياتهم مليء باجلد والدرا�ضة والتح�ضيل 

العلمي الذي ي�ضاعدهم على بناء قدراتهم العقلية والبدنية ا�ضتعدادا مل�ضتقبل

م�ضرق وزاهر ان �ضاءاهلل.

ل �ضك اأن هذه العودة بعد تلك الجازة تتطلب منا كاأولياء اأمور ومربني 

بذل الكثري من اجلهد والعمل لتهيئة اأبنائنا للتاأقلم مع حميطهم جمددا وذلك 

بتوفري الظروف والعوامل املحفزة لهم لتنفيذ الواجبات واملهمات الدرا�ضية التي 

ت�ضاعدهم على البداع

والتح�ضيل والتفوق العلمي.

وبالن�ضبة للأطفال الذين ينتقلون اىل املدر�ضة لأول مرة من ال�ضروري 

التمهيد لهذه املرحلة اجلديدة التي تختلف عن مرحلة الرو�ضة، حيث ميكن �ضرح 

الو�ضع اجلديد لهم بتعريفهم على نظام املدر�ضة التي يلتحقون بها ويف اأي وقت 

يجب ال�ضتيقاظ ومتى تفتح املدر�ضة اأبوابها وكيف يق�ضي وقته ويف اأي وقت 

يعود اىل املنزل وكيفية التعرف على اأ�ضدقاء جدد واللعب معهم. 

نتمنى لأبنائنا عاما درا�ضيا �ضعيدا مليئا بالفائدة، وبذل املزيد من اجلهد 

والن�ضاط لتحقيق التفوق والتميز الدرا�ضي، ونحثهم كذلك للنتباه ل�ضرح 

املدر�ضي

داخل الف�ضل واحلر�ص على مراجعة درو�ضهم وحل الواجبات الدرا�ضية يف 

املنزل اأول باأول حتى يتمكنوا من توفري الوقت للراحة واللعب والنوم مكربا

لل�ضتعداد ليوم جديد.

نتمنى لكم عاما درا�ضيا مليئا بالتفوق والنجاح.

االفتتاحية

العودة إلى المدارس
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المعسكر يهدف إلى االهتمام بالنشء 

واستثمار أوقات الشباب في أمور مفيدة

اجلاري،  اأغ�ضط�ص  �ضهر  بداية  منذ  )بابكو(،  البحرين  نفط  �ضركة  د�ضنت 

فعاليات املع�ضكر ال�ضيفي للأطفال. ي�ضم الربنامج العديد من الفعاليات الريا�ضية 

والجتماعية والثقافية بنادي بابكو يف العوايل.

 ي�ضهد برنامج هذا العام م�ضاركة وا�ضعة من قبل اأبناء العاملني واأع�ضاء نادي 

بابكو مبا يربو على 200 طفل وطفلة من خمتلف الأعمار.

والبولينج  التايكوندو  وهي:  اأ�ضا�ضية  اأن�ضطة  اأربعة  الربنامج  وي�ضم   

ت�ضجيع  اإىل  يهدف  الذي  لل�ضباب  القيادية  املهارات  تطوير  وبرنامج  وال�ضباحة 

من  عددا  الربنامج  ي�ضم  كما  لديهم.  والإلقاء  التحدث  مهارات  وتطوير  ال�ضباب 

املدربني املتخ�ض�ضني �ضواء من داخل ال�ضركة اأو خارجها لتوفري التدريب الراقي 

ملنت�ضبي املع�ضكر ال�ضيفي. 

يقام  ثم  اأغ�ضط�ص 2014،  فعالياته يف 31  الربنامج  اأن يختتم  املقرر  ومن 

بعد ذلك احلفل اخلتامي لتوزيع اجلوائز وال�ضهادات على اأ�ضحاب الأداء املتميز 

يف اأن�ضطة املع�ضكر. 

جتدر الإ�ضارة اأن �ضركة بابكو تويل هذه الفعالية اأهمية كربى لأنها تنطوي 

على العديد من الأمور املفيدة مبا ي�ضهم يف ح�ضن ا�ضتثمار اأوقات ال�ضباب خلل 

العطلة ال�ضيفية وتعزيز البنية اجل�ضمانية وال�ضحية للم�ضاركني. 

كما تاأتي هذه الفعالية يف اإطار اهتمامها بالن�صء وا�ضتقطاب الطلبة والطالبات 

تنمية  على  يعمل  مبا  املفيدة  بالأمور  فراغهم  اأوقات  مللء  ال�ضيفية  العطلة  يف 

قدراتهم ومواهبهم باعتبارهم ركيزة النجاح يف امل�ضتقبل.

 معسكر بابكو الصيفي ألبناء العاملين يحقق نجاحًا كبيرًا 
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 جهود حثيثة لتطوير 
منظومة التدريب
 الصناعي في البحرين

بابكو:

في إطار 

جهودها لتأهيل 

الكوادر الوطنية 

وتحقيق التنمية 

المستدامة

برامج  اإىل طرح  الرامية  اجلهود  موؤازرة  على  )بابكو(  البحرين  نفط  �ضركة  حتر�ص 

املوؤ�ض�ضات  من  وغريها  البحرين  وجامعة  الفنية  املدار�ص  لطلب  ال�ضناعي  التدريب 

الأكادميية واملهنية داخل مملكة البحرين، وذلك على مدار العام بغر�ص منحهم الفر�ضة 

النظرية مبا يعمل على �ضقل  اإىل جانب خرباتهم  الطيبة لكت�ضاب خربات عملية جديدة 

بعد  العمل  �ضوق  للنخراط يف  وتاأهيلهم  متخ�ض�ضة  عمل  بيئات  الوظيفية يف  مهاراتهم 

التخرج. 

وحتر�ص �ضركة بابكو على ربط الن�ضطة التدريبية باحتياجات �ضوق العمل وتوعية 

املجتمع باأهمية العمل الفني لرفع قدرات وكفاءة العاملني بالقطاع ال�ضناعي يف املجتمع 

البحريني، ف�ضلً عن تطوير منظومة التدريب ل�ضد احتياجات ال�ضناعة وامل�ضاهمة بفعالية 

يف تخريج اأفواج فنية متخ�ض�ضة من ال�ضباب البحريني. 

وقامت بابكو بطرح برامج تدريبية رفيعة امل�ضتوى لل�ضباب الواعد من اجلن�ضني تغطي 

احلديثة يف  التكنولوجية  التطورات  وتواكب  ال�ضناعية  القطاعات  احتياجات  من  العديد 

بلدان العامل املتقدمة. وتوؤمن ال�ضركة باأهمية دعم م�ضرية التدريب املهني وال�ضناعي ملا له 

من دور فعال يف بناء موؤ�ض�ضات املجتمع، ويجب الرتكيز ب�ضكل قوي من اأجل حتقيق هذا 

الهدف حتى لتوفري احتياجات املجتمع يف كافة القطاعات. 

القاعدة  الآن مبثابة  يعد  لأنه  واملهني  ال�ضناعي  بالتعليم  مهتماً  كله  العامل  بات  وقد 

الرا�ضخة لبناء املجتمعات ونه�ضتها، بالتايل هناك �ضرورة قائمة للعمل على تطوير مفهوم 

التدريب ال�ضناعي ملا له من دور فاعل يف تخريج جيل قوي من ال�ضباب الواعد القادر على 

الإ�ضهام ب�ضكل فعال يف دعم م�ضرية البناء والتطوير. 

وحتر�ص بابكو على م�ضاندة طلب التدريب ال�ضناعي باعتباره اأحد قيمها ومبادئها 

الأ�ضا�ضية يف اإطار حر�ضها على تزويد الكوادر الوطنية بفر�ص التدريب والتاأهيل التقني 

من  وتعزز  املحلي  ال�ضوق  احتياجات  تلبي  عمل  فر�ص  لهم  ي�ضمن  مبا  اللزم،  واملهني 

تناف�ضية القطاع ال�ضناعي على م�ضتوى اململكة. ومن ال�ضروري تركيز املقررات التدريبية 

على التدريب النوعي املبني على الكفاءات املهنية وتنفيذ برامج ذات اعتمادية دولية ت�ضهم 

يف تزويد املتدربني مبجموعة وا�ضعة واأ�ضا�ضية من املهارات واخلربات العملية التي توؤهلهم 

لدفع عجلة التنمية امل�ضتدامة يف امل�ضتقبل. 

وبابكو لها تاريخ طويل يف تاأهيل وتدريب اعداد كبرية من الكوادر الوطنية ليكونوا 

موظفني اأكفاء لديهم املهارة واملعرفة اللزمتني للدخول يف �ضوق العمل بكل فعالية واقتدار، 

والتخ�ض�ضات  املهن  من  العمل  اأ�ضحاب  احتياجات  تلبي  رائدة  خدمات  ال�ضركة  وتوفر 

باأهمية  واإميانها  ال�ضناعي  التدريب  التزامها بتطوير منظومة  اإطار  احلرفية والفنية، يف 

مل�ضتجدات  مواكباً  ليكون  البحريني  العامل  مهارات  و�ضقل  تطوير  يف  العملي  التدريب 

ومتطلبات �ضوق العمل املتجددة. 

تعزيز  يف  موؤثر  ب�ضكل  والإ�ضهام  الوطنية  الكوادر  دعم  يف  العزم  ما�ضية  بابكو  اإن 

م�ضرية التنمية امل�ضتدامة. جتدر الإ�ضارة اىل اأن بابكو توا�ضل دعمها الفعال لربامج التدريب 

ال�ضناعي يف اإطار خطة طموحة لتاأهيل الكوادر الوطنية لكت�ضاب خربات عملية جديدة 

�ضوق  للنخراط يف  وتاأهيلهم  متخ�ض�ضة  عمل  بيئات  �ضقل خرباتهم يف  على  يعمل  مبا 

العمل يف امل�ضتقبل، وذلك انطلقاً من ر�ضالة بابكو ودورها الوطني كداعم جوهري مل�ضرية 

التنمية امل�ضتدامة يف مملكة البحرين. 



بابكو  تنظمه  الذي  ال�ضيفي  املع�ضكر  هام�ص  على 

عددا  اأي�ضاً  ال�ضركة  نظمت  بال�ضركة،  العاملني  لأبناء 

وال�ضحة  البيئة  ثقافة  حول  التفاعلية  املحا�ضرات  من 

بهذه  التوعية  لن�ضر  جهودها  اإطار  يف  وذلك  وال�ضلمة 

بها  اللتزام  على  الأطفال  وت�ضجيع  املجتمع  يف  املفاهيم 

املفاهيم  على  الن�صء  تربية  على  يعمل  مبا  ال�ضغر  منذ 

الوفاء  قادر على  واع  تهيئة جيل  والإ�ضهام يف  ال�ضليمة 

مبتطلبات التنمية املن�ضودة يف امل�ضتقبل. 

وت�ضمنت هذه املحا�ضرات توعية الأطفال بالأ�ضاليب 

املواد  اأو  )الأوراق  املنزل  خملفات  لإدارة  ال�ضليمة 

منها  التخل�ص  وكيفية  املعدنية(  املواد  اأو  البل�ضتيكية 

التدوير  اإعادة  ال�ضليمة، ف�ضلً عن �ضرح مفهوم  بالطرق 

وتو�ضيح اأهميته يف احلفاظ على البيئة. كما مت التطرق 

تعليمات  اإهمال  وخماطر  ال�ضليمة  ال�ضحة  مفاهيم  اإىل 

ال�ضحة التي تت�ضبب يف انتقال البكرتيا وتف�ضي الأمرا�ص 

املعدية اإ�ضافة اإىل اأهمية الغذاء ال�ضحي.

م�ضنع  اإىل  ميدانية  زيارة  الربنامج  ت�ضمن  كما 

بابكو تنظم محاضـرات  تفـاعليـة ألبنـاء 
الموظفين حول مفاهيم الـبيئة والصحة والسالمة
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التو�ضيحية  العرو�ص  من  لعدد  التطرق  مت  حيث  التكرير 

مبدر�ضة احلريق وال�ضحة وال�ضلمة التابعة لل�ضركة، حيث 

قام بع�ص م�ضئويل بابكو ب�ضرح اإجراءات ال�ضحة وال�ضلمة 

يف ال�ضركة. 

�ضارك يف هذه الفعاليات عدد من اأطفال املع�ضكر وبع�ص 

نقا�ص  جل�ضات  عدة  املحا�ضرات  وت�ضمنت  الأمور.  اأولياء 

الهدايا  توزيع  مت  املحا�ضرات  ختام  ويف  مفتوح.  وحوار 

التذكارية والن�ضرات املفيدة جلميع امل�ضاركني. 

املع�ضكر  يف  التجاوبية  املحا�ضرات  اأن  الإ�ضارة  جتدر 

ومبادئ  بقيم  التعريف  اإىل  تهدف  بابكو  ل�ضركة  ال�ضيفي 

عن  ف�ضلً  وال�ضلمة،  وال�ضحة  البيئة  جمالت  يف  بابكو 

الأطفال،  بحياة  ال�ضلة  ذات  املختلفة  املجالت  اإىل  التطرق 

بغية  املجتمع  وتنمية  والبيئة  وال�ضلمة  ال�ضحة  ومنها 

بالطرق  وتطبيقها  معها  التجاوب  على  الأطفال  ت�ضجيع 

مبادئ  غر�ص  الإ�ضهام يف  عن  ف�ضلً  ال�ضغر،  منذ  ال�ضليمة 

�ضمن  وممتع  ترفيهي  اإطار  يف  الأطفال  لدى  بابكو  وقيم 

اأن�ضطة املع�ضكر ال�ضيفي.

بابكو تنظم محاضـرات  تفـاعليـة ألبنـاء 
الموظفين حول مفاهيم الـبيئة والصحة والسالمة
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مكتبة الملك حمد الرقمية

إضافة متميزة على صعيد تبادل 
الثقافات ودعم حوار الحضارات

يحر�ص �ضاحب اجلللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البلد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه على اأن تكون مملكة البحرين ال�ضباقة يف العديد من املجالت. ومن هنا جاءت فكرة 

 )ICT( امل�ضروع حتقيقاً لروؤية جللته الكرمية بتوظيف تكنولوجيا الت�ضال واملعلومات

يف املجال التعليمي. 

ت�ضعى مكتبة امللك حمد اإىل اإبراز مملكة البحرين كدولة رائدة يف جمال تقدمي املعرفة 

وا�ضتغلل التقنية الرقمية على ال�ضعيد العاملي ور�ضالتها هي بناء القدرات الوطنية يف 

املجتمع لتوفري املعلومات لعامة النا�ص والدار�ضني والباحثني بطرق �ضهلة و�ضريعة.

 كما يعد امل�ضروع اإ�ضافة متميزة على �ضعيد تبادل الثقافات ودعم حوار احل�ضارات 

عاملياً وعربياً.

ومنذ اأن �ضدر الأمر امللكي ال�ضامي باإن�ضاء مكتبة امللك حمد، بداأ فريق امل�ضروع بالعمل 

على قدم و�ضاق، لإمتام املهام املوكلة اإليه لإمتام امل�ضروع يف اأ�ضرع وقت ممكن.

فقد حر�ضت اإدارة امل�ضروع على عقد اتفاقيات تعاون مع ابرز املكتبات الرقمية الرائدة 

يف ال�ضعيد العاملي ومنها:

• املتحف الربيطاين
• مكتبة الأر�ضيف الربيطاين

• جامعة اوك�ضفورد
• جامعة كامربدج

• مكتبة الكونغر�ص الأمريكي
• املكتبة الرقمية العاملية

• املكتبة الوطنية الفرن�ضية
• املكتبة الوطنية ال�ضينية 
• مكتبة )دايت( اليابانية 

املوقع اللكرتوين اخلا�ص  العمل على قدم و�ضاق لتنفيذ  فاإنه جاري  اإىل جانب ذلك 

باملكتبة والذي �ضيكون املحطة الرئي�ضية لتقدمي خدمات املكتبة الرقمية من خللها ح�ضب 

اأف�ضل املعايري وبا�ضتخدام اأح�ضن اخلربات يف جمال ت�ضميم املواقع اللكرتونية واملحتوى 

وم�ضادر  للم�ضنفات  الرقمنة  عملية  اإمتام  على  حالياً  الفريق  يعكف  كما  اللكرتوين. 

املعلومات املتوفرة لإتاحتها على املوقع ب�ضورة رقمية. 

كمرحلة اأوىل، تطمح مكتبة امللك حمد اإىل اأن ت�ضل اإىل جميع الطلبة يف جميع املراحل 

الدرا�ضية بان تكون م�ضدر علمي اأ�ضا�ضي ينهل منه الباحثني والعاملني يف املجال التعليمي 

املكتبات  مع  املوقعة  التعاون  اتفاقيات  خلل  ومن  وذلك  معلومات،  من  يحتاجونه  ما 

الرقمية العاملية والتي �ضت�ضمح ملرتادي املوقع باحل�ضول على ما يحتاجونه من وثائق 

وم�ضادر ب�ضورة رقمية وباأقل تكلفة مادية.
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أولياء األمور يتسابقون لشراء 
احتياجات األبناء المدرسية

وقد ا�ضتكى اولياء المور من تزامن املوا�ضم يف وقت واحد وهذا المر 

قد �ضكل �ضغًطا على ميزانية الأ�ضرة ب�ضبب تزامن جتهيزات املدار�ص مع 

مو�ضم العيد و�ضهر رم�ضان.

ميزانية كبرية للتجهيزات

تقول �ضحر مرهون ولية امر لثلثة اولد انها قامت بتجهيز جميع 

م�ضتلزمات املدر�ضة لبنائها، فبعدما كانت تتعامل مع امللب�ص املدر�ضية 

دون  من  اجلاهزة  امللب�ص  اىل  اجتهت  واخلياطة،  التف�ضيل  يف حملت 

عنائها يف النتظار اىل ان جتهز امللب�ص، بال�ضافة اىل عدم ا�ضطرارها 

للذهاب اكرث من مرة اىل ان يجيد اخلياط القيا�ص املنا�ضب لبنائها، مبينة 

تاريخ  بعيدا عن  كان  وان  مبكر جدا  امل�ضتلزمات يف وقت  ل�ضراء  حبها 

افتتاح املدار�ص لتفادي الزحمة وطوابري النتظار. 

وتوؤكد على ان الباعة ي�ضتغلون هذه املوا�ضم ويقومون برفع ال�ضعار 

وان كانت الب�ضاعة املباعة ل ت�ضتحق ذلك، لفتة » امل�ضكلة الكبرية تكمن 

دينارا وبع�ضها  اىل 30  الواحدة  احلقيبة  فت�ضل   ، احلقائب  ا�ضعار  يف 

ع�ضرين دينارا ، ول يتم ا�ضتخدامها اىل نهاية العام الدرا�ضي، في�ضطر 

اولياء المور اىل ا�ضتبدالها اكرث من مرة طوال ال�ضنة » 

كبرية  ميزانية  اىل  حتتاج  اولد  ثلثة  لديها  لكون  �ضحر  وت�ضري 

لتجهيز كل ولد على حدة ، وخ�ضو�ضا ملب�ص الريا�ضة فالولد يلعبون 

ب�ضراء  تقوم  فانها  ولهذا  اللعب،  اثناء  ملب�ضهم  ويتلفون  ال�ضاحة  يف 

ذاتها تعد م�ضدرا ل�ضتنزاف  ال�ضراويل، وهذه بحد  جمموعة كبرية من 

امليزانية، م�ضيفة »اجتمعت جميع املوا�ضم يف وقت متقارب فبعد النتهاء 

من عناء و�ضراء م�ضتلزمات رم�ضان وملب�ص العيد انح�ضرت م�ضتلزمات 

املدار�ص بينهم وهذه ال�ضنة الثالثة التي تزدحم فيها املوا�ضم مع بع�ضها 

البع�ص والتي حتتاج اىل مزيد من امليزانية .« 

                               التهيئة النف�ضية واملعنوية 

انها  البتدائية،  املرحلة  وطالبة يف  لطالب  امر  ولية  ب�ضرى  وتوؤكد 

تقوم بكتابة كل ما حتتاجه من م�ضتلزمات للمدار�ص يف ورقة، وحتافظ 

على جتهيزهم قبل بدء ال�ضنة الدرا�ضية، ولهذا فانها تذهب اىل اخلياطة 

مع اقتراب العام الدراسي الجديد

كتبت -  ليلى ح�ضني:

الدرا�سي  العام  اقرتاب  مع 

الطالب  ا�ستعدادات  بداأت  اجلديد، 

واأولياء اأمورهم، فالطالب �سرعوا يف 

خالل   من  العام  لهذا  اأنف�سهم  تهيئة 

ال�ساعة  و�سبط  النف�سي  اال�ستعداد 

الدوام  توقيت  على  البيولوجية 

االإجازة،  اأجواء  وتوديع  املدر�سي، 

يف  االأمور  اأولياء  انهمك  وفيما 

خالل  من  للمدار�س  اأبنائهم  جتهيز 

املدر�سيّة  وامل�ستلزمات  الزي  توفري 

خمتلفة،  وقرطا�سيات  اأدوات  من 

البنائهم  تركوا  انهم  اىل  باال�سافة 

حرية اختيار اال�سكال التي يحبونها 

على  وترغيبهم  لهم  ت�سجيعا  وذلك 

الدرا�سة. 
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ب�سرى مطر

علي فردان

ل�ضمان جتهيزهم يف وقت مبكر، وتقوم ب�ضراء كل امللب�ص والحذية مبا يتوافق مع ما ت�ضدره 

وزارة الرتبية والتعليم، وبح�ضب ما حتدده من الوان وا�ضكال، من غري ان يكون هناك اي 

�ضيء يخالف القوانني املدر�ضية.

وتلفت اىل ان امل�ضكلة تكمن يف غلء ال�ضعار ، وهذه امل�ضكلة ت�ضبب ازمة مالية لبع�ص 

ال�ضر املحتاجة ومتو�ضطي احلال اي�ضا، ولهذا فهناك من يقوم بال�ضرتاك يف جمعيات لتاأمني 

كل ما يحتاجونه ابنائهم من م�ضتلزمات للمدر�ضة، وخ�ضو�ضا ان املو�ضم اآٍت بعد مو�ضم العيد 

ورم�ضان، مو�ضحة وقد ي�ضطر البع�ص للتدين ، ملن لديهم اكرث من ولدين يف املدر�ضة، فمن 

ال�ضعب ان يوفر ويل المر كل ما يحتاجونه بالعتماد على الراتب ال�ضهري فقط.

وتقول قبل كل �ضيئ » اأهيئ اأولدي نف�ضًيا ومعنوًيا للدرا�ضة، واأن يحرتموا جميع الطاقم 

الرتبوي اإبتداًء من زملئهم ومعلميهم وو�ضول ل�ضائقي احلافلت، واأن يطبقوا قوانني املدر�ضة 

من ملب�ص وماأكل �ضحي والتزام باأوقات الدوام املدر�ضي.  

حرية الختيار للأبناء 

اما علي فردان ويل امر لربعة اولد فيقول ان البناء ل يقبلون ب�ضراء اي �ضيء، فهم من 

يختارون لنف�ضهم احلقائب والحذية بال�ضكال التي تعجبهم ، فهم يريدون ر�ضومات معينة 

فاأذواق  املو�ضة، منوها  تتنا�ضب مع  ما  الفائتة وبح�ضب  ال�ضنة  وا�ضكال جديدة خمتلفة عن 

الطفال تختلف عن اذواق املراهقني في�ضرتون كل ما يحبونه ويف�ضلونه، وهذه ال�ضكال بحد 

ذاتها حتتاج اىل ميزانية اكرب من غريها ، مبينا ان الآباء ل ي�ضتطيعون عدم تلبية رغبات 

ابنائهم فيرتكون لهم املجال للختيار من غري حت�ضي�ضهم ب�ضعف امليزانية، وذلك لرتغيبهم 

وت�ضجيعهم على الدرا�ضة والقبال عليها برغبة .

يف  اأ�ضدقائهم  للقاء  وفرح  �ضوق  بني  فهم  امل�ضاعر  لديهم  تت�ضارب  اأطفالنا  اإّن  ويوؤكد 

من  ذلك  للمدر�ضة مبا يف  ا�ضتعداداته  اأنهى  اأّنه  اإىل  م�ضريا  الإجازة،  لنتهاء  املدر�ضة وحزن 

تف�ضيل امللب�ص و�ضراء م�ضتلزمات الدرا�ضة ولزالت هناك اأغرا�ص باقية مثل الدفاتر والأقلم 

اأّن موعد املدر�ضة قد �ضكل �ضغًطا على ميزانية الأ�ضرة  وغريها كما وافق اجلميع الراأي يف 

ب�ضبب تزامنه مع العيد و�ضهر رم�ضان.



»متكني« برنامج  من  ي�ستفيدون  بحريني   1000

»�حرتف« يهدف �إىل جعل 
�لبحرين �خليار �لأمثل للتوظيف

»�حرتف« يهدف �إىل جعل 
�لبحرين �خليار �لأمثل للتوظيف

حيث  جديدا  اجنازا  »احرتف«  الحرتافية  لل�ضهادات  »متكني«  برنامج  حقق 

و�ضل عدد امل�ضتفيدين من الربنامج منذ تد�ضينه اىل 1000 بحريني. وياأتي برنامج 

الأمثل  اخليار  البحرينيني  جلعل  امل�ضتمرة  »متكني«  جهود  اإطار  يف  »احرتف« 

املعتمدة  الحرتافية  ال�ضهادات  على  احل�ضول  من  متكينهم  طريق  عن  للتوظيف 

واملطلوبة يف ال�ضوق. 

وتقدم »متكني« مبوجب هذا الربنامج دعما ماليا يعادل 50% من تكلفة الدرا�ضة 

مقدما، مع دفع املبلغ املتبقي عند اكمال امل�ضتفيد الربنامج وح�ضوله على ال�ضهادة 

خلل  من  املقدمة  التدريبية  اخلدمات  من  ال�ضتفادة  للطالب  وميكن  الحرتافية. 

املعاهد التدريبية واملوؤ�ض�ضات املحلية املرخ�ضة للتح�ضري والإعداد واحل�ضول على 

ال�ضهادة الحرتافية اأو حتى الدرا�ضة الذاتية اأو الدرا�ضة يف املوؤ�ض�ضات التعليمية 

والتدريبية خارج اململكة.

ن�ضبة  بلغت  حيث  القطاعات،  خمتلف  الربنامج  من  امل�ضتفيدون  وميثل 

قطاع  يليه   ،%42 املايل  القطاع  يف  الحرتافية  ال�ضهادات  برنامج  من  امل�ضتفيدين 

تقنية املعلومات بن�ضبة 21%، وقطاع ال�ضحة وال�ضلمة بن�ضبة 9% ثم قطاع املوارد 

الب�ضرية بن�ضبة 8%، اإىل جانب عدد اآخر من القطاعات. 

يتمثل عدد غري  الإناث، كما  الذكور و35% من  امل�ضتفيدون 65% من  ويتمثل 

املقبولني بالربنامج 19% وذلك غري الألف م�ضتفيد الذين ميثلون 81% من العدد 

وجود  وعدم  الطلب  تقدمي  كتعدد  لأ�ضباب  يرجع  وذلك  الربنامج  على  قدم  الذي 

معلومات كافية لإكمال الإجراءات.

�ضهادة حملل  الربنامج  التي مينحها  املعتمدة  الحرتافية  ال�ضهادات  بني  ومن 

مايل معتمد، و�ضهادة اأنظمة اأوراكل لقاعدة البيانات، و�ضهادة ع�ضو معهد معتمد 

يف �ضوؤون املوظفني والتنمية، و�ضهادة ع�ضو معهد معتمد يف اإدارة امل�ضاريع. 

وتعليقا على هذه اخلطوة الكبرية التي حققها الربنامج، قال حممد بن عي�ضى 

اآل خليفة القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي لـ»متكني«: »نحن �ضعداء باأن منّكن هذا 

العدد الكبري من البحرينيني الطموحني من تطوير مهاراتهم وفق املعايري العاملية 

الحرتافية، الأمر الذي ي�ضاهم يف زيادة فر�ص توظيفهم وت�ضريع تدرجهم املهني. 

واإن برامج الدعم من هذا النوع تعترب عن�ضراً رئي�ضيا يف مهمتنا لتمكني البحرينيني 

بحيث يحققون متطلبات �ضوق العمل«. 

وفيما يلي بع�ص تعليقات عدد من امل�ضتفيدين من الربنامج: 

درية حبيب، ال�ضهادة الحرتافية يف قاعدة بيانات اوراكل: 

»اأنا �ضخ�ضياً اأحب اأن اأتعلم اأمورا جديدة واأن اأمنو واأتطور يف حياتي ال�ضخ�ضية 

واملهنية. وب�ضفتي موظفة يف قطاع تقنية املعلومات، فقد قررت زيادة معرفتي من 

المستفيدون من 
البرنامج يمثلون 
مختلف القطاعات
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خلل اللتحاق بهذا الربنامج الحرتايف. واأنا ممتنة لـ )متكني( لأنها اأتاحت يل هذه 

الفر�ضة ووفرت جميع جوانب الدعم«. 

عدنان �ضطيح، اإدارة امل�ضاريع 

امتدادا طبيعياً يل يف عملي كوين  امل�ضاريع لأنه ميثل  اإدارة  »اخرتت برنامج 

اأحمل �ضهادة البكالوريو�ص يف نظم املعلومات و�ضهادة املاج�ضتري يف اإدارة الأعمال، 

وقد بداأت يف الدخول اإىل عامل اإدارة امل�ضاريع عندما كنت اأدر�ص واأعمل يف ا�ضرتاليا«. 

واإ�ضافة اإىل ذلك فاإنني مهتم جداً بهذا املجال. وقد لعبت »متكني« دوراً كبرياً يف هذا 

الإجناز، حيث كانت طريقة التقدم للربنامج �ضهلة و�ضل�ضة للغاية، كما اأن �ضروطها 

كانت وا�ضحة جدا اإ�ضافة اإىل اأن موظفي متكني يقدمون كل امل�ضاعدة اللزمة.

 :)CAMS( اإنعام عبداهلل، �ضهادة معتمدة يف مكافحة غ�ضيل الأموال

�ضهادة  )CAMS(، وهي  الأموال  مكافحة غ�ضيل  اخت�ضا�ضي هي  �ضهادة  »اإن 

احرتافية معروفة ومعتمدة على م�ضتوى العامل، ولذلك اخرتتها كونها �ضت�ضاعدين 

يف التقدم يف حياتي املهنية لأنني اأعمل اأ�ضل كم�ضرفية يف هذا التخ�ض�ص. وعلى 

هذا  �ضمن  املعتمدة  ال�ضهادات  �ضمن  مدرجة  تكن  مل  ال�ضهادة  هذه  اأن  من  الرغم 

الربنامج، اإل اأنني ت�ضاورت مع القائمني على هذا الربنامج يف )متكني( وبتو�ضيح 

اأهميتها يف وظيفتي احلالية، وقاموا باإ�ضافتها اإىل قائمة ال�ضهادات املعتمدة لتكون 

بذلك ال�ضهادة الأوىل والوحيدة يف هذا املجال«. 

حممد حبيل، �ضهادة مفت�ص فح�ص يف ال�ضلمة وال�ضحة املهنية

عامليا،  بها  املعرتف  ال�ضهادات  من  تعترب  الوطنية  وال�ضحة  ال�ضلمة  �ضهادة 

وهو جمال اخرتته لوجود فر�ص متميزة للنمو والتطور. وقد مكنتني ال�ضهادة من 

اإىل وظيفة نائب مفت�ص �ضلمة وذلك قبل النتهاء من درا�ضتي العملية،  الو�ضول 

ال�ضاد�ص  اأح�ضل على امل�ضتوى  ال�ضهادة حتى  واأنوي ال�ضتمرار يف درا�ضتي لهذه 

والأخري. واأنا �ضعيد جدا بدعم متكني، واأمتنى من الآخرين األ يفوتوا على اأنف�ضهم 

الفر�ص الكبرية التي تقدمها »متكني«.

عقيلة اأحمد، �ضهادة امل�ضاعد يف طب الأ�ضنان »هذه املرة الثانية التي ا�ضتفدت 

اأحد برامج متكني، حيث قمت باختيار �ضهادة معتمدة كم�ضاعدة يف طب  فيها من 

الأ�ضنان وذلك لكوين خريجة تخ�ض�ص علمي بالثانوية العامة وقرب هذه املجال 

من اهتماماتي وما يوفره من فر�ص للخت�ضا�ص اأكرث فيما بعد. واأنا اأ�ضكر »متكني« 

على دعمهم ومنحي فر�ضة للح�ضول على �ضهادة بهذه امل�ضتوى«.

تقدم تمكين دعمًا 
ماليًا يعادل 50 % 
من تكلفة الدراسة 
مقدمًا للطالب
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قام رئي�ص جمل�ص اإدارة »متكني« القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي �ضعادة 

ال�ضيخ حممد بن عي�ضى اآل خليفة بافتتاح مركز »متكني« خلدمات -العملء 

املوافق  الربعاء  يوم  وذلك  ر�ضميا،  الرفاع  امناء مبنطقة  الكائن يف جممع 

الإدارة  جمل�ص  اأع�ضاء  الفتتاح  ح�ضر  حيث  اأغ�ضط�ص.  من  ع�ضر  الثالث 

وطاقم الإدارة التنفيذية يف »متكني« وعدد من امل�ضوؤولني والإعلميني.

قنوات  لتعزيز  الهادفة  »متكني«  خلطط  تنفيذا  املركز  افتتاح  وياأتي 

م�ضتويات  اأعلى  لتقدمي  واملهتمني  امل�ضتفيدين  وبني  بينها  املبا�ضر  التوا�ضل 

التي  الدعم  برامج  على  املتزايد  الإقبال  اخلدمة وتطويرها، خا�ضة يف ظل 

توفرها »متكني« من قبل اأ�ضحاب املوؤ�ض�ضات والبحرينيني. 

اإجمايل عدد الت�ضالت  فمنذ اطلق ق�ضم دعم العملء يف 2011، بلغ 

بينها  من  ات�ضال،  األف  معها »متكني« حواىل 120  التي جتاوبت  املختلفة 

اأكرث من 28،000 زيارة �ضخ�ضية اإىل مركزي خدمات -العملء - يف مبنى 

مراكز خدمة  لتاأ�ضي�ص  التخطيط  ا�ضتدعى  ما  ال�ضيف،  التجار وجممع  بيت 

وخدمتهم  الزبائن  اأعداد  ل�ضتيعاب  ا�ضرتاتيجية  مواقع  عدة  يف  اإ�ضافية 

تقدمي  مراكز  �ضبكة  يف  التو�ضع  خلل  من  متكني  وتهدف  الأمثل.  بال�ضكل 

اخلدمات وتطوير مركز الت�ضالت التابع لها وبرنامج التوا�ضل املجتمعي 

اىل التجاوب مع اأكرث من 90،000 ات�ضال يف العام القادم وحده منها اأكرث 

من 40،000 �ضيتم التعامل معها مبا�ضرة يف مراكز تقدمي اخلدمات.

و�ضرح رئي�ص جمل�ص اإدارة »متكني« �ضعادة ال�ضيخ حممد بن عي�ضى اآل 

خليفة تعليقا على هذه املنا�ضبة: »اإن التو�ضع يف فتح مراكز خدمات الزبائن 

لتاأ�ضي�ص قنوات  اأ�ضا�ضيا من خطة متكاملة تعمل عليها متكني  يعترب ركنا 

واملواطنني،  الأعمال  لقطاع  متميزة  خدمات  -لتقدمي  عليها  يعتمد  توا�ضل 

بذلك  معززا  اخلا�ص  للقطاع  قوي  ك�ضريك  «متكني»  دور  اإطار  يف  وذلك 

امل�ضتدامة.  للتنمية  �ضليمة  اأ�ض�ص  لإر�ضاء  الطاحمة  الوطنية  ال�ضرتاتيجية 

و�ضتتبع هذه اخلطوة فتح مراكز مماثلة خلدمة جميع حمافظات اململكة يف 

املرحلة املقبلة.«

هذا  افتتاح  باأن،  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضعادة  اأكد  وقد 

العملء،  اإطار م�ضاعي »متكني« لتعزيز اجلودة، وخدمة -  املركز ياأتي يف 

وحتقيق نتائج اأف�ضل لتلبية متغريات ال�ضوق والقطاع اخلا�ص. واأن فتح 

فروع ملراكز خدمات الزبائن - ميثل نقلة نوعية يف م�ضتوى اخلدمة املقدمة 

بتوفري  من خلله  �ضتقوم متكني  واملواطنني، حيث  املوؤ�ض�ضات  من  للعملء 

مواقع متكاملة جمهزة لتلبية - احتياجات العملء، وذلك لتلبية متطلبات 

العملء وتقدمي خدمات اأكرث �ضل�ضة وجتاوبا مع حاجات العملء.

الفاعلية  لتحقيق   - اجلديد  الزبائن  خدمات  مركز  جتهيز  مت  ولقد 

الق�ضوى يف التعامل مع ال�ضتف�ضارات حول برامج »متكني« املتنوعة مبا يف 

ذلك اإر�ضاد الزبائن اإىل كيفية الت�ضجيل ومعايري القبول والوثائق وامل�ضتندات 

املطلوبة لكل برنامج، بالإ�ضافة اإىل تقدمي ال�ضت�ضارة حول الربامج املنا�ضبة 

الور�ص  ح�ضور  الزبائن  باإمكان  و�ضيكون  كما  الزبائن.  احتياجات  ح�ضب 

التعريفية اخلا�ضة - يف املركز اجلديد.

من  اخلمي�ص  اإىل  الأحد  من  الزبائن  ل�ضتقبال  مفتوحا  املركز  و�ضيكون 

ال�ضاعة 8 �ضباحا اىل 4 م�ضاء.

جتدر الإ�ضارة اإىل اأن اجلهود احلثيثة التي تقوم بها »متكني« للتوا�ضل 

مع املجتمع ب�ضكل مبا�ضر والتعريف بربامج الدعم التي تقدمها قد �ضاهمت 

يف تزايد اأعداد املراجعني، وت�ضمل هذه اجلهود زيارات يقوم بها ق�ضم دعم 

العملء وامل�ضوؤولني اإىل املوؤ�ض�ضات املهنية والجتماعية من القطاعني العام 

واخلا�ص يف جميع حمافظات اململكة. وقد بلغ عدد هذه الزيارات والن�ضطة 

اخلارجية اأكرث من 400 فعالية يف منذ العام 2012 وحتى نهاية الن�ضف 

الثاين من العام اجلاري 2014 ح�ضرها ما يقارب 12،000 األف �ضخ�ص، 

العلقة  ذات  اجلهات  مع  عمل  اجتماع   800 من  اأكرث  عقد  اإىل  بالإ�ضافة 

والعملء من القطاعني العام واخلا�ص. 

اأربعة وحدات رئي�ضية، وهي خدمات  وي�ضتمل ق�ضم دعم العملء على 

الزبائن، والدعم املجتمعي، ودعم املوؤ�ض�ضات، وتطوير -جودة اخلدمات.

كما وي�ضار اإىل اأن برامج »متكني« قد خدمت اأكرث من 98 األف بحريني 

وموؤ�ض�ضة يف البحرين، ومن املخطط اأن ي�ضل العدد الإجمايل للم�ضتفيدين 

من الربامج القائمة واملخطط لها حاليا اإىل اأكرث من 150 األف م�ضتفيد.

»تمكين« 
في أطار مساعيها لتعزيز الجودة وخدمة العمالء

تفتتح مركزًا لخدمات العمالء في مجمع إ نماء
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ح�ضني املرزوق:

اعتاد  روتيناً  مراحلها  بكافة  املدر�ضة  يف  الدرا�ضية  املرحلة  تعترب 

عليه الطلبة وتاأقلموا معه بعد ما اجتازوا اول يوم درا�ضي يف املرحلة 

البتدائية، ولكن املرحلة اجلامعية تختلف عن املدر�ضة في�ضعر الطالب 

باأنه �ضيقدم على خطوة جديدة يف حياته وقد ت�ضبب له بع�ص املخاوف 

باختيار  ويقوم  يلئمه  الذي  للتخ�ض�ص  اختياره  عن  م�ضوؤول  كونه 

او  بوظيفة  للتزامه  مراعياً  للجامعة  للح�ضور  له  امللئمة  الأوقات 

لرتباطه ب�ضيء اآخر، وعلى الطالب اختيار التخ�ض�ص اجلامعي املنا�ضب 

العمل حتتاج  �ضوق  �ضاغرة يف  هناك وظائف  كانت  اذا  ما  مليوله وعن 

خلريجني من هذا التخ�ض�ص. 

الطلبة  ال�ضتطلع مع عدد من  هذا  باعداد  قمنا  املو�ضوع  حول هذا 

املرحلة  لهذه  ا�ضتعداداتهم  على  للتعرف  باجلامعات  �ضيلتحقون  الذين 

من حياتهم وعن ما اذا كانت لديهم خماوف من هذه املرحلة اجلديدة يف 

حياتهم.

بداأت  للجامعة  »ا�ضتعداداتي  املحرو�ص:  فاطمة  قالت  ال�ضدد  وبهذا 

منذ دخويل للمرحلة الثانوية حيث قمت بالبحث عن التخ�ض�ص املنا�ضب 

فر�ضة  على  حل�ضويل  بال�ضافة  التخ�ض�ضات  كل  عن  املكثفة  والقراءة 

للتدريب ب�ضكل عملي يف احدى ال�ضركات خلل العطلة ال�ضيفية للتعرف 

ب�ضكل ادق على هذا التخ�ض�ص لأكون مهيئة جيداً قبل البدء يف الدرا�ضة، 

وتابعت: «اعتقد ان كل ان�ضان ي�ضعر باخلوف عند دخوله ملرحلة جديدة 

يف حياته ولكن من الذكاء ان ي�ضتغل الن�ضان هذه املخاوف لتكون دافعاً 

قالت  اختارته  الذي  التخ�ض�ص  وعن  اجلديدة،  حياته  يف  له  وحمفزاً 

فاطمة: »ارغب يف درا�ضة تخ�ض�ص الت�ضويق بجامعة البوليتكنك كونه 

التخ�ض�ص الذي يلبي رغبتي«.

ويف ذات ال�ضياق، يقول �ضادق جعفر العايل: »قمت ب�ضوؤال ا�ضدقائي 

اكون على اطلع جيد عن كيفية  التحقوا باجلامعة م�ضبقاً حتى  الذين 

اكملت  ان  بعد  حياتي  يف  جديدة  مرحلة  كونها  اجلامعة  يف  الدرا�ضة 

قمت  ا�ضدقاء  من  �ضمعته  ما  على  وبناء  الثانوية،  املرحلة  يف  درا�ضتي 

بالتح�ضري اجليد حتى اجتاز امتحان القبول يف اجلامعة. وعن طبيعة 

واللتزام  للمواد  امل�ضبق  بالتح�ضري  ا�ضدقائي  فن�ضحني  بها  الدرا�ضة 

باحل�ضور حتى ل ترتاكم علي الدرو�ص يف نهاية الف�ضل«، وتابع العايل: 

»ل ا�ضعر باخلوف يف هذه املرحلة على الرغم من انها جديدة بالن�ضبة 

يل فاأنا ارغب ملواد املحا�ضبة منذ املرحلة الثانوية وقررت اللتحاق بهذا 

التخ�ض�ص كوين اميل له ب�ضكل كبري على الرغم من حتذيري منه من قبل 

البع�ص ال انني ارغب يف درا�ضته يف جامعة البحرين حتديداً وامتنى 

التفوق والتخرج من اجلامعة لللتحاق ب�ضوق العمل«.

من جهتها، اكدت حوراء املرزوق عن رغبتها بدرا�ضة تخ�ض�ص العلم 

طالب مقبلون على الدراسة الجامعية: 

التخصص المالئم واالستعداد الجيد تبدد مخاوفنا في هذه المرحلة
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�سادق العايل

�سيد حممد املرزوق

فاطمة املحرو�س

حوراء املرزوق

التخصص المالئم واالستعداد الجيد تبدد مخاوفنا في هذه المرحلة

اللكرتوين بجامعة بوليتكنك البحرين، وقالت: »يف املرحلة املدر�ضية اعتدت على �ضراء امللب�ص والقرطا�ضية اما املرحلة 
اجلامعية فاأنا م�ضتعدة جيداً لها من خلل التح�ضري اجليد وال�ضوؤال عن هذا التخ�ض�ص والذي ات�ضح يل انه مطلوب يف 
�ضوق العمل كونه جديدا ن�ضبياً، واخرتته بناء على تلبيته لرغباتي وتعرفت عليه اكرث يف اليوم التعريفي بالتخ�ض�ضات 
الذي نظمته جامعة بوليتكنك البحرين لتعريف الطلب اجلدد بكافة التخ�ض�ضات، وتابعت حوراء: »يف بداية كل مرحلة 
جديدة من حياتي ا�ضعر باخلوف والتوتر واق�ضي وقتي يف التفكري وهذا ما حدث يل متاماً عندما فكرت بدخويل للجامعة 

لكنني م�ضتعدة جيداً وباذن اهلل �ضاأجد واجتهد حتى ا�ضل ملرحلة التخرج«.
اما �ضيد حممد املرزوق فيقول: »قمت بالت�ضجيل يف دورة اللغة الجنليزية للح�ضول على �ضهادة ielts فالتخ�ض�ص 
الذي اخرتته يتم تدري�ضه باللغة الجنليزية، وا�ضاف: ل ا�ضعر باخلوف على الطلق فاأنا اخرتت هذا التخ�ض�ص بناء 
على رغبتي وهذا ما فكرت فيه منذ املرحلة الثانوية ولدي امل كبري باأين �ضاأقدم الكثري يف هذا التخ�ض�ص كونه رغبتي 
وامتنى التوفيق من اهلل«، وتابع: اخرتت تخ�ض�ص الهند�ضة املدنية بجامعة البحرين رغم حتذيري من قبل البع�ص ال انني 

احب هذا املجال وانا على يقني بانني �ضاأحقق حلمي و�ضاأتخرج من املرحلة اجلامعية لأعمل بوظيفة مهند�ص م�ضتقبلً«.



تعترب جامعة العلوم التطبيقية واحدة من اأكرب اجلامعات اخلا�ضة على 

م�ضتوى اململكة، حيث ا�ضتطاعت ومنذ تاأ�ضي�ضها عام 2004 اأن حتتل مرتبة 

متقدمة بني املوؤ�ض�ضات الأكادميية والعلمية يف اململكة. فقد اأن�ضئت اجلامعة 

لتكون �ضرحاً علمياً متميزاً و�ضريكا فاعلً بالرتقاء بنوعية التعليم وتوفري 

بيئة جامعية خلقة مبنية على الإبداع والتفاعل من خلل اعتماد املعايري 

يتلءم  مبا  ومناهجها  خططها  وتطوير  التعليم  جلودة  والدولية  الوطنية 

مع التطورات العاملية لتلبية احتياجات املجتمع املحلي والإقليمي والدويل.

التطور  مواكبة  هي  اجلامعة  اإليها  ت�ضعى  التي  املرتكزات  ومن 

التكنولوجي الكبري على م�ضتوى العامل عن طريق طرح برامج ذات �ضفة 

وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  الأ�ضعدة  كافة  على  التنمية  عملية  تخدم  علمية 

اعداد  على  ين�ضب  اجلامعة  اهتمام  حمور  اإن  كما  واملعلوماتية،  والإدارية 

التي  احلياتية  املهارات  برامج  بادخال  واجتماعيا  ونف�ضيا  علميا  الطالب 

تك�ضبه اأ�ضلوبا متميزا يف التعامل مع ا�ضتاذته وزملئه. 

العام اجلامعي  الأول من  الدرا�ضي  الدرا�ضة للف�ضل  تبداأ  اأن  املقرر  ومن 

كليات  ثلث  اجلامعة  ت�ضم  حيث  املقبل،  �ضبتمرب   7 يف   2015/  2014

وتقدم جمموعة من التخ�ض�ضات يف البكالوريو�ص واملاج�ضتري وتعتمد يف 

تدري�ص تخ�ض�ضاتها على نخبة من الأ�ضاتذة املتميزين وفق خطط درا�ضية 

اجلودة  معايري  مع  وتتنا�ضب  العلمية  التطورات  اأحدث  تواكب  حديثة 

املتعارف عليها يف مملكة البحرين.

اإدارة   اأولً: كلية العلوم الإدارية وحتتوي على اأربعة اأق�ضام هي ق�ضم 

وق�ضم  والتمويل،  املحا�ضبة  ق�ضم  الإدارية،  املعلومات  نظم  وق�ضم  الأعمال 

العلوم ال�ضيا�ضية، ومتنح درجة البكالوريو�ص يف التخ�ض�ضات التالية:

درجة البكالوريو�ص: 

املعلومات  نظم  املحا�ضبة،  واملحا�ضبة،  املالية  العلوم  الأعمال،  اإدارة 

الدارية، العلوم ال�ضيا�ضية.

وهي ق�ضم علوم  اأي�ضاً  اأق�ضام  الآداب والعلوم وت�ضم ثلثة  ثانياً: كلية 

العامة ومتنح درجة  الدرا�ضات  والفنون وق�ضم  الت�ضميم  ق�ضم  احلا�ضبات، 

الت�ضميم  الداخلي،  الت�ضميم   : التالية  التخ�ض�ضات  يف  البكالوريو�ص 

اجلرافيكي، علم احلا�ضوب.

اخلا�ص  والقانون  العام،  القانون  ق�ضما  وت�ضم  احلقوق  كلية  ثالثاً: 

ومتنح درجة البكالوريو�ص يف القانون.

ومن املقرر اأن يتم افتتاح كلية الهند�ضة للعام اجلامعي 2016/2015 

الهند�ضة  ق�ضم  هي  اأق�ضام  اأربعة  على  وت�ضتمل  م�ضتحدثة  كلية  وهي  م 

الكهربائية والإلكرتونية، وق�ضم  الهند�ضة  املدنية، ق�ضم  الهند�ضة  املعمارية، 

الهند�ضة امليكانيكية وق�ضم هند�ضة الأت�ضالت وال�ضبكات ومن املقرر اأن يتم 

افتتاحها قريباً حيث ل يزال العمل جاريا على ا�ضتكمال متطلبات هذه الكلية 

بالإ�ضافة  لها،  اللزمة  واملعدات  املتخ�ض�ضة  املختربات  جتهيز  ناحية  من 

اإىل التن�ضيق مع عدد من اجلامعات الربيطانية لعتماد الربامج الأكادميية 
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جامعة العلوم التطبيقية 

تستعد لبدء العام الدراسي الجديد

 شعار الجامعة يتمثل بربط النظرية 

بالتطبيق والحرص على تدريب الطلبة 
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الع�ضويات  العديد من  اأن اجلامعة لديها  اإىل  الذكر  املطروحة، حيث يجدر 

عامل  فهي ع�ضو  ودولية،  عربية  ومنظمات  هيئات  من  العتماد  و�ضهادات 

يف احتاد اجلامعات العربية واحتاد اجلامعات العاملية واحتاد اجلامعات 

اجلهات  من  العديد  مع  تعاون  اتفاقية  لديها  اأي�ضاً  العربية.  الأوروبية 

الإقليمية والدولية، وهناك خطط م�ضتقبلية لبحث �ضبل التعاون مع جامعات 

معروفة عربية وعاملية مثل اجلامعة الأردنية يف اململكة الأردنية الها�ضمية 

وجامعة ليون الفرن�ضية، حيث زار وفد من جامعة العلوم التطبيقية جامعة 

�ضراكة  اتفاقية  عقد  اإمكانية  منها  الأمور  من  بحث جملة  ومت  موؤخراً  ليون 

علمية وتبادل اخلربات العلمية، والتعاون امل�ضرتك يف جمال البحث العلمي 

التعاون يف  وكذلك  العلمية  والدوريات  الكتب  وتبادل  العلمية،  والبعثات 

جمال الندوات واملوؤمترات العلمية. وذلك بعد اأن وفقت اجلامعة بالنتقال 

اإىل احلرم اجلامعي اجلديد يف منطقة العكر ال�ضرقي والذي افتتح برعاية 

كرمية من �ضمو ال�ضيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 

رئي�ص جلنة تطوير التعليم والتدريب واأن�ضئ وفق اأحدث املعايري العاملية 

والدولية ليكون �ضرحاً من �ضروح التعليم العايل يف مملكة البحرين وي�ضكل 

نقلة نوعية يف م�ضرية اجلامعة العلمية والكادميية، حيث يعك�ص الطابع 

الفريد لت�ضميم املبنى الذي يجمع بني احلداثة والكل�ضيكية روؤية اجلامعة 

يف الربط بني الدرا�ضة الأكادميية والتطبيقات احلديثة للتكنولوجيا.

تويل  حيث  لها،  �ضعاراً  بالتطبيق  النظرية  ربط  من  اجلامعة  وتتخذ 

العمل،  ب�ضوق  للنخراط  تخرجهم  قبل  الطلبة  بتدريب  كبريا  اهتماما 

فاجلامعة حتر�ص على تلقي الطلبة للتدريب العملي قبل ا�ضتكمال متطلبات 

وي�ضهم  العمل  �ضوق  يف  النخراط  �ضهولة  على  ي�ضاعدهم  وذلك  التخرج 

يف  مكتب  وجود  اإىل  بالإ�ضافة  هذا  للعمل.  الكافية  اخلربات  اكت�ضابهم  يف 

ينطوي  والذي  اخلريجني  و�ضوؤون  املهني  التطوير  مكتب  ي�ضمى  اجلامعة 

حتت عمادة �ضوؤون الطلبة، يخت�ص يف متابعة اخلريجني ما بعد تخرجهم 

�ضاغر  اأي  العام يف حال وجود  مدار  دائم معهم على  توا�ضل  والبقاء على 

لدى اأي �ضركة يتم التن�ضيق بني املكتب وهذه ال�ضركة لتوظيف حاجتها من 

الطلبة. كما يقيم املكتب يوماً وظيفياً �ضنوياً ي�ضمى »يوم املهن« تدعو خلله 

اجلامعة جمموعة من ال�ضركات الرائدة يف �ضوق العمل ويقوم طلبة اجلامعة 

بتقدمي �ضريتهم الذاتية لهذه ال�ضركات التي تقوم بدورها باأخذ حاجتها من 

خلل  من  اجلامعة  حتر�ص  كما  منا�ضباً.  تراه  ح�ضبما  الوظيفية  ال�ضواغر 

عملها على رفع �ضوية التعليم العايل يف اململكة، لأن هذا هو الهدف الأ�ضمى 

الذي حر�ضت اجلامعة على القيام به منذ تاأ�ضي�ضها لت�ضهم يف تنمية وخلق 

اأجيال واعية �ضواء داخل مملكة البحرين اأو خارجها.

ملاذا جامعة العلوم التطبيقية؟

1. لديها مقر دائم وحرم جامعي متميز.

2. تتبنى خطة ا�ضرتاتيجية رائدة متطورة تقوم على �ضعار املعرفة قوة 

وربط النظرية بالتطبيق.

3. تطور مناهجها الدرا�ضية با�ضتمرار لتلئم �ضوق العمل والتوجهات 

العاملية.

وعاملياً  واإقليماً  حملياً  متميزة  جامعة  تكون  اأن  يف  روؤيتها  تتمثل   .4

التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  لدى  املعرفة  وتعميق  العلمي  والبحث  التعليم  يف 

والطلبة واخلريجني.

5. توفر القاعات واملختربات املريحة واملكيفة ومواقف �ضيارات جمانية 

واخلدمات الأخرى.

6. تلتزم بالتح�ضني والتطوير امل�ضتمر جلودة خدماتها لطلبتها وللعاملني 

فيها بهدف �ضمان جودة خمرجاتها.

 صرح علمي متميز وشريك فاعل لالرتقاء بنوعية التعليم

 بيئة علمية خالقة مبنية على اإلبداع والتفاعل



ابتسامة المعلم والكالم الجميل 
أمير قاسمتذهب رهبة دخول الطلبة للمدرسة

كتبت - رباب اأحمد: 

غالباً ما تكون بداية اأية مرحلة يف حياة الإن�ضان �ضعبة 

عليه، ماذا لو كان يف مرحلة الطفولة! بالطبع فاإن الأمر اإن 

اإىل  الأطفال  مل يكن �ضعباً، فلن يكون �ضهلً كثرياً. ودخول 

املدر�ضة اأحد هذه البدايات غري ال�ضهلة على الأطفال، فحتى 

الطفل الذي توجه اإىل ريا�ص الأطفال قبل دخوله اإىل ال�ضف 

الأول، يواجه �ضعوبة يف دخوله اإىل املدر�ضة، ولكنها تتفاوت 

من طفل اإىل اآخر، فجو الرو�ضة اأكرث ت�ضاهلً مع الطلبة من 

جو املدر�ضة، واللتزام والن�ضباط كذلك. 

نحن بكلمنا هذا ل نريد اأن نهول من الأمر، بقدر ما نرغب 

اأبنائهم  اأولياء الأمور يف ح�ضبانهم �ضرورة تهيئة  اأن ياأخذ 

املقبلني على الدخول للمدر�ضة نف�ضياً، بدلً من الرتكيز على 

ل  والتي  املختلفة،  املدر�ضية  امل�ضتلزمات  من  املادية  التهيئة 

املدار�ص  على  الأمر  هذا  وي�ضري  احلال،  بطبيعة  عنها  غنى 

اأي�ضاً. 

للدخول  الطفل  تهيئة  يف  الرو�ضة  دور  جانب  واإىل 

الأمور  اأولياء  على  فاإن  جوها،  مع  والندماج  للمدر�ضة 

البتعاد عن ذكر �ضلبيات املدر�ضة اأمام الطفل، اأو تخويفه من 

املعلمني، اأو ذكر املهام ال�ضعبة التي تنتظره، وجعلها حديثا 

املدر�ضة يف ذهنه  الطفل، فتت�ضوه �ضورة  �ضعبا على نف�ص 

قبل و�ضولها في�ضعب عليه تقبلها خا�ضة يف اأيامه الأوىل.

�ل�ستعد�د�ت تفرح �لطفل
الطلبة  تهيئة  اإن  قا�ضم  اأمري  الرتبوي  يقول  وبدوره 

مبرحلة  مر  منهم  كثريا  لأن  قبل  ذي  من  اأف�ضل  اأ�ضبحت 

الأطفال  ريا�ص  اإىل  ابناءها  تاأخذ  فالأغلبية  الرو�ضة، 

ودخول  وخروج  والنتظام  النظام  على  خللها  ويتعلمون 

املدر�ص، 50% من التهيئة للمدر�ضة ينزاح عنهم، الأمر الآخر 

اأن اأولياء الأمور من لديهم اأولد �ضابقني يف املدار�ص، لديهم 

خربة للتعامل مع اأطفالهم يف الدخول للمدر�ضة، فهم يرون 

املدر�ضية  الواجبات  يوؤدون  منهم  اأكرب  الذين  اأخوتهم 

ويذهبون اإىل املدر�ضة، فيذهب �ضيء من الرهبية لدخو 

خا�ص  حوار  يف  اأمري  الأ�ضتاذ  ويتابع  املدر�ضة.  ل 

املدر�ضي  الزي  من  الطفل  تفرح  ال�ضتعدادات 

والأقلم والدفاتر، وتزويده بالغذاء ال�ضطائر 

التهيئة  اأنواع  من  نوعا  تعد  والع�ضائر، 

اإىل الطالب. 

املدر�ضة  اإىل  بالن�ضبة  اأما 

الذين  الطلبة  من  مئات  ت�ضتقبل  اأمري فحني  الأ�ضتاذ  يو�ضح 

الرو�ضة  يف  بينما  خمتلفة،  وت�ضرفات  �ضلوكيات  يحملون 

العدد اأقل، على اإدارة املدر�ضة اأن تهيئ الطلب ال�ضابقني اإىل 

بطريقة  معهم  يتعاملون  ل  بحيث  اجلدد،  الطلب  ا�ضتقبال 

موؤذية، واأن ل ي�ضخرون من بكاء الطلبة اجلدد، وغريها من 

ردة فعلهم غري املعتادة على اجلو املدر�ضي. 

اأما املدر�ضون فلبد اأن ي�ضتقبلوا الطلبة اجلدد بالبت�ضامة 

وال�ضحكة والكلم اجلميل لريتاح الطفل ويذهب القلق منه، 

وعلى املعلم اأن ياخذ على نف�ضه ويهدئ اأع�ضابه ويكون يف 

ا�ضتقبال ح�ضن لهوؤلء الأطفال، واإذا ا�ضتطاعت املدر�ضة عمل 

احتفال ل�ضتقبال الطلبة اجلدد �ضيكون نورا على نور. 

جتنب توبيخ �لطلبة
الإداري  الطاقم  على  اأن  اإىل  اأمري  الأ�ضتاذ  وي�ضري 

على  اجلدد  الطلبة  توبيخ  جتنب  املدر�ضة  يف  والتعليمي 

احلافز  اأن  بل  املدر�ضة،  من  لرهبتهم  الناجتة  ت�ضرفاتهم 

واملكافاآت باختلف اأنواعها لفظي ومادي ومعنوي، �ضت�ضاهم 

يف ت�ضجيع وحتفيز الطالب وحتبذه اإىل املدر�ضة، �ضواء كانت 

ت�ضتقبل  اأن  امتنى  وي�ضيف  املدر�ضة.  من  اأو  الأمر  ويل  من 

اأو  املدر�ضية  الإدارات  من  �ضواء  مبحبة  الطلب  املدار�ص 

الطلب املوجودين ليكون هناك جو حمفز للطالب واملدر�ضة 

لبدء عام درا�ضي جديد ونافع لكل الأطراف. 

�ملر�فقة يف �لأيام �لأوىل 
الأوىل  الأيام  يف  الطفل  مرافقة  فاإن  اأخرى،  جهة  من 

الطفل  حالة  تخ�ص  مبعلومات  املدر�ضة  وتزويد  للمدر�ضة 

امل�ضاحبة  هذه  وتقلي�ص  والجتماعية،  والنف�ضية  ال�ضحية 

بالتدرج بحيث ل ي�ضعر الطفل بفقدان والديه وحتى ين�ضجم 

لأخباره  اليومية  املتابعة  �ضرورة  مع  اجلديد،  باملجتمع 

بحكمة  والتعامل  خماوفه  اأو  حزنه  اأو  فرحته  وم�ضاركته 

وتفهم خل�ضو�ضية املرحلة. 

كما اأن وعي الوالدين بخ�ضائ�ص مرحلة الطفولة وكيفية 

امل�ضكلت  حل  وطرق  املرحلة،  تلك  يف  الأبناء  مع  التعامل 

ما  خ�ضو�ضاً  الخت�ضا�ص،  اأهل  خلل  من  فيها،  ال�ضائعة 

يتعلق مبرحلة دخول املدر�ضة حتى ي�ضتطيعوا فهم طبيعة 

منهجية املرحلة والتعامل معها وفق طريقة  علمية  تربوية 

�ضحيحة.

التربوي أمير قاسم
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املتوازن  الغذاء ال�ضحي  اإن توفر  العديدة  الدرا�ضات  واأثبتت 

ي�ضاعد على اإكتمال ال�ضحة البدنية والعقلية ويرفع من م�ضتوى 

للطلبة واكت�ضاب عادات و�ضلوكيات غذائية  الدرا�ضي  التح�ضيل 

جميع  على  يحتوي  الذي  املتنوع  املتوازن  فالغذاء  �ضحيحة، 

ال�ضحيح  بال�ضكل  النمو  لإ�ضتمرار  اللزمة  الغذائية  العنا�ضر 

اأمرا�ص  من  والوقاية  البدنية  لل�ضحة  الأ�ضا�ضية  الطاقة  وتوليد 

�ضوء التغذية كفقر الدم الغذائي وال�ضمنة والنحافة وغريها من 

الأمرا�ص املتعلقة بالغذاء. 

بوزارة  العامة  ال�ضحة  بادارة  التغذية  ق�ضم  رئي�ضة  وتقول 

ال�ضحة د. نادية غريب يف مقابلة �ضابقة مع الأيام اأن التنوع يف 

تناول وجبة الإفطار من الأمور الأ�ضا�ضية للت�ضجيع وال�ضتمرار 

يف تناول هذه الوجبة فو�ضع جدول ا�ضبوعي ب�ضيط يحتوي على 

مقرتح وجبات يومية للإفطار ي�ضاعد على الإنتظام والإ�ضتمرار  

فمثل تناول �ضندوي�ص جنب مع ع�ضري برتقال اأو �ضندوي�ص بي�ص 

بالطماطم واخليار مع كوب حليب اأو حبوب الإفطار مع احلليب 

وع�ضري برتقال .. وهكذا. 

لوجبة  ا�ضا�ضيا  بديل  ت�ضكل  ل  فهي  املدر�ضية  الوجبة  اما 

الطفل  يتناولها  لها فهي وجبة خفيفة  واإمنا هي مكملة  الإفطار 

لأنها متد الطالب  خلل �ضاعات الدوام املدر�ضي وهي مهمة جداً 

بالطاقة ملوا�ضلة يوم درا�ضي حافل بالن�ضاط واحليوية و تعترب 

وجبة �ضرورية خا�ضة للأطفال الذين ل يتناولون وجبة الإفطار 

و تعو�ص الطالب عن النق�ص يف بع�ص املغذيات ال�ضرورية التي 

يحتاج اإليها اجل�ضم و مكملة للحتياج اليومي.

و حول املواد الغذائية املمنوعة يف الوجبات والتي ميكن ان 

ت�ضكل خطرا على اطفال املدار�ص تقول اأن اأف�ضل اخليارات للوجبة 

املدر�ضية ال�ضحية:  �ضندوي�ضات جبنه اأو لبنة اأو خ�ضاراأو بي�ص 

مع » فواكه طازجة » تفاح، موز، كمرثى، تني اأو حليب اأو ع�ضائر 

الفواكه ، ويف�ضل المتناع عن تناول الأغذية غري ال�ضحية مثل: 

احللويات وال�ضكريات واملينو و ال�ضكولته و امل�ضروبات الغازية 

مبختلف اأنواعها. و املثلجات غري ال�ضحية اخلالية من احلليب.

اختيار الوجبة يعتمد على التذوق ولي�ص القيمة الغذائية.

اأجريت من  التي  امليدانية  الدرا�ضات  نتائج  اأنه من  وت�ضيف 

التغذوي  الو�ضع  تقييم  ال�ضحة نحو  بوزارة  التغذية  ق�ضم  قبل 

وال�ضحي للأطفال واملراهقني يف البحرين من الفئة العمرية )6-

لوجبة  الطالب  تناول  اأن  التغذية  خرباء  يوؤكد 

االإفطار كل يوم �سباحا يوؤدي اإىل زيادة الرتكيز و 

اال�ستيعاب والتح�سيل الدرا�سي، الفتة اىل ان وجبة 

االإفطار هي اأوىل ال�سلوكيات الغذائية ال�سليمة التي 

يجب اأن يعتاد عليها الطالب يف حياتهم اليومية.  

وقد بينت امل�سوحات امليدانية واالح�سائيات التي 

اجريت على عدد من طلبة املدار�س حول الربنامج 

من   36% مان�سبته  ان   بينت  وال�سحي  التغذوي 

االوالد  و %50 للبنات ال ينتظمون يف تناول وجبة 

االفطار اليومية ، م�سرية اىل ان االح�سائيات اظهرت  

على  اختيارها  يتم  واملتناولة  املف�سلة  االأغذية  باأن 

اأ�سا�س التذوق ولي�س القيمة والنوعية الغذائية لدى 

هوؤالء الطالب.

 التغذية الصحية السليمة تسهم
 في رفع التحصيل الدراسي للطالب
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18( �ضنة، وهي كالآتي: اأول: تقييم املمار�ضات الغذائية العامة 

واملتناولة  املف�ضلة  الأغذية  باأن  وجدنا  العمرية  الفئة  لهذه 

والنوعية  القيمة  ولي�ص  التذوق  اأ�ضا�ص  على  اختيارها  يتم 

حيث  الإفطار  وجبة  تناول  يف  النتظام  عدم  الغذائية.ثانيا: 

كانت الن�ضب 36% للولد و 50% للبنات على التوايل.  ثالثا: 

اأن 93.6 % من الأولد والبنات لديهم  اأي�ضا  اأظهرت النتائج 

التوجه نحو ا�ضتهلك وجبات خفيفة بني وجباتهم الرئي�ضية، 

و ن�ضبة 35% منهم يتناولون الوجبات اخلفيفة تلك مبعدل 3 

مرات اأو اأكرث يف اليوم.رابعا: ارتفاع كبري يف تناول م�ضادر 

امل�ضبعة  الدهون  من  عالية  ن�ضب  على  حتتوي  التي  الأغذية 

وال�ضكريات بن�ضبة 57% وامل�ضروبات الغازية بن�ضبة %51.

خام�ضا: من خلل امل�ضوحات الأخرية تبني اأن ا�ضتهلك الأطعمة 

اخلفيفة ح�ضب اأنواعها هي كما يلي : 74.2%  للجب�ص ،%71 

من   %61.3 و  ال�ضكاكر،  و  للحلويات    %38.7  ، ال�ضوكلته 

الع�ضائر و التي قد تكون غري مدعمة بالفيتامينات.

 و ما حدث يف عر�ص النتائج هنا لدى الأطفال واملراهقني 

يف هذه الدرا�ضة اأنهم و للأ�ضف مل يح�ضنوا الختيار لنوعية 

الوجبة و هو ما ت�ضبب لهم م�ضاكل �ضوء التغذية يف الآونة 

احلالية مثل ال�ضمنة و زيادة الوزن و مر�ص فقر الدم احلديدي.

وحول وجود رقابة من قبل وزارة ال�ضحة ب�ضورة دورية 

يف  متمثلة  ال�ضحة  وزارة  اأن  تقول  املدر�ضية  املقا�ضف  على 

العامة  ال�ضحة  باإدارة  الأغذية  مراقبة  وق�ضم  التغذية  ق�ضم 

تعمل ب�ضفة دورية وم�ضتمرة بالرقابة على املقا�ضف املدر�ضية 

يقوم  حيث  للطلب  ال�ضحية  التغذوية  النواحي  جميع  من 

ق�ضم التغذية بو�ضع التو�ضيات والقرارات اخلا�ضة باملقا�ضف 

املدر�ضية التى من �ضاأنها حت�ضن وت�ضع اخليارات ال�ضحيحة 

وغري  بها  امل�ضموح  ال�ضحية  للغذية  قوائم  بو�ضع  للطلبة 

اخلا�ضة  العمل  ور�ص  وعمل  املقا�ضف  يف  تداولها  امل�ضموح 

للن�ضر  اخلا�ضة  واملطويات  الكتيبات  واإ�ضدار  للمتعهدين 

الوعي الغذائي بني الطلبة يف املدار�ص. 

الأغذية ب�ضكل دوري وم�ضتمر  وكذلك يعمل ق�ضم مراقبة 

مبراقبة املقا�ضف املدر�ضية و متابعة املتعهدين ومدى تطبيقهم 

للقوانني والأنظمة الغذائية.

الرتبية  بوزارة  الطلبية  اخلدمات  اإدارة  مع  وبالتعاون 

اأغذية  اأنواع  حمتويات  بدرا�ضة  التغذية  ق�ضم  قام  والتعليم 

املقا�ضف  متعهدي  من  املعنيني  من جميع  املدر�ضية  املقا�ضف 

، وقد  الغذائية  املكونات  التعرف على  بهدف  املدر�ضية وذلك 

ال�ضندوت�ضات ب�ضكل عام حتوي على ن�ضب  اأن  النتائج  بينت 

عالية من : الدهون والربوتينات والكربوهيدرات وال�ضوديوم 

اإ�ضافة اأنها حتتوي على �ضعرات حرارية عالية ن�ضبيا.

التالية:تعديل  الجراءات  باتخاذ  التغذية  ق�ضم  قام  قد  و 

بيعها  امل�ضموح  وامل�ضروبات  للأطعمة  احلالية  القائمة 

يرتكز  �ضحية  اأغذية  حتوي  بحيث  املدر�ضية  باملقا�ضف 

وذات  وال�ضكريات  الدهون  من  قليل  حمتوى  على  احتوائها 

متكاملة  وجبات  اقرتاح  مت   ، منا�ضبة  حرارية  �ضعرات 

ومتعددة الختيارات ح�ضب حاجة الطلبة جلميع امل�ضتويات 

البتدائي والعدادي والثانوي، وحم�ضوبة ال�ضعرات احلرارية 

الأ�ضا�ضية:  الغذائية  املواد  من  يتكون  الغذائي  وحمتواها 

بالن�ضب  والدهون  والألياف  والكربوهيدرات  الربوتينات 

ال�ضحيحة.

August 2014

23



August 2014

24

 

قدمت خبرات لعدد من المدارس في البحرين ودول المنطقة

اخلدمات  وتقدمي  املدار�ص  تاأ�ضي�ص  يف  خمت�ضة  �ضركة  هي   )D3( �ضركة 

التطويرية لها، بداأت ال�ضركة التي تتخذ من املنامة مقراً لها يف الدخول لل�ضوق 

بفكرة قد تكون الوىل من نوعها يف املنطقة منذ بداية العام احلايل، وا�ضتقطبت 

العديد من املدار�ص اخلا�ضة و�ضبه احلكومية لتقدمي كل ما تتطلبه هذه املدار�ص 

من خربات لتكون رائدة يف جمال التعليم احلديث ولت�ضتفيد البحرين من ابنائها 

الطلبة فور تخرجهم من املدار�ص واجلامعات وان�ضمامهم ل�ضوق العمل. 

وقد قامت )D3( بتاأ�ضي�ص عدد من املدار�ص يف منطقة اخلليج وتطمح باأن 

اعددنا هذا  ال�ضدد  العربي، وبهذا  الوطن  املتواجدة يف  للمدار�ص  تقدم خدمات 

التي  اخلدمات  عن  للتعريف   » قي�ضي  »دمية  ال�ضركة  تطوير  مديرة  مع  اللقاء 

تقدمها ال�ضركة الفريدة من نوعها ب�ضكل اكرب وقد كان اللقاء كالتايل:

- هل لك ان تعطينا نبذة عن املوؤ�ض�ضة وماهي اخلربة التي متلكون يف جمال 

التطوير والتعليم؟

�ضركة )D3( ال�ضت�ضارية هي �ضركة رائدة يف جمال ال�ضت�ضارات التعليمية 

وعمليات  والإدارية  التقييمية  والعمليات  املدار�ص  تاأ�ضي�ص  يف  ومتخ�ض�ضة 

ح�ضني املرزوق:

مديرة شركة )D3( لتأسيس وتطوير المدارس:
 شركتنا حققت نجاحًا ملموسًا في فترة زمنية قصيرة
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العتماد وتقدمي اخلدمات التطويرية للأعمال املتعلقة باملدار�ص اخلا�ضة 

واحلكومية يف جميع اأنحاء العامل، وهي على اأمت ال�ضتعداد للعمل على 

مثل  اجلودة  عالية  خدمات  تقدمي  خلل  من  واإدارتها  املدار�ص  تاأ�ضي�ص 

حتديد اإجتاه املدر�ضة وهدفها، واإجراء درا�ضات لل�ضوق وحتليل نتائجها، 

وكذلك تطوير خطة العمل مع الرتكيز على هدف واحد وهو دعم واإدارة 

فبداية  اأف�ضل،  تعليمي  م�ضتقبل  اأجل  من  اجلودة  عالية  مدار�ص  وتطوير 

تاأ�ضي�ص اأية مدر�ضة يتطلب الكثري من التخطيط والتح�ضري واخلربة كما 

ب�ضنع اخلطط   )D3( ضركة� تقوم  لذلك  وا�ضحة  بروؤية  اللتزام  يتطلب 

الإ�ضرتاتيجية والقيم والأهداف واخلطط الت�ضغيلية والروؤية الإقناعية.

ال�ض�ص  وماهي  والأهداف؟  ال�ضرتاتيجية  اخلطط  ت�ضعون  كيف   -

العلمية التي تعتمدون عليها يف ذلك؟

يتم و�ضع ال�ضرتاتيجيات والأهداف عن طريق فريق عمل فعال ذي 

كفاءات متخ�ض�ضة يقوم بتقييم الهيئة التعليمية وال�ضرتاتيجيات املتبعة 

وحتديد نقاط القوة من جهة ونقاط ال�ضعف التي حتتاج اإىل حت�ضني من 

جهة اأخرى، وبناًء على نتائج حتليل نقاط ال�ضعف والقوى والدرا�ضات 

والتحاليل املطلوبة يقوم الفريق بو�ضع اخلطط ال�ضرتاتيجية مبا يتنا�ضب 

مع كل هيئة تعليمية وق�ضم ب�ضكل خا�ص. 

بطلب  احلكومية  التعليمية  واملوؤ�ض�ضات  املدار�ص  تقوم  هل   -

ا�ضت�ضاراتكم وخرباتكم يف هذا املجال؟

هنالك العديد من املدار�ص اخلا�ضة والدولية على ات�ضال مع موظفي 

لأكرث  املمتدة  العملية  وخرباتنا  خدماتنا  من  ال�ضتفادة  بغر�ص  ال�ضركة 

من 20 �ضنة يف عديد من املجالت كبناء وتاأ�ضي�ص املوؤ�ض�ضات التعليمية 

والتدريبية، وو�ضع اخلطط التطويرية، وتطوير املناهج مبا يتنا�ضب مع 

التعاون  جمل�ص  ودول  عموماً  العاملية  الدول  يف  امل�ضتمر  التعليم  تطور 

�ضبه  املوؤ�ض�ضات  بع�ص  قبل  من  ال�ضت�ضارة  طلب  مت  وقد  خ�ضو�ضاً، 

احلكومية ونحن ب�ضدد تقدمي اخلدمات والدرا�ضات املطلوبة.

ا�ضت�ضارات دولية؟ وهل خدماتها متتد  - هل �ضركتكم فرع ملوؤ�ض�ضة 

لدول اخلليج الخرى؟

�ضركتنا هي الفرع الرئي�ضي متخذة من العا�ضمة البحرينية املنامة مقراً 

البحرين  التعليمية والتطويرية ومتتد خدماتها لت�ضمل مملكة  لعملياتها 

العربي وبقية دول  اإىل اخلليج  للتو�ضع  القابلية  وبقية دول اخلليج مع 

العامل خلل اخلم�ص �ضنوات القادمة من خلل خطة ا�ضرتاتيجة و�ضعت 

على اأ�ض�ص الحتياجات املطلوبة.

- ماهي املن�ضاآت التعليمية التي تقدمون لها ا�ضت�ضارات يف البحرين 

واخلليج العربي؟

�ضركة  مظلة  حتت  اخلا�ضة  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  من  العديد  هنالك 

امتدت  التي  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  بع�ص  ومنها  ال�ضت�ضارية،   )D3(

الدولية يف مملكة البحرين  خربتها لأكرث من 30 عاماً كمدر�ضة احلكمة 

بريلتز  ومعهد  البحرين،  مملكة  يف  اخلليجية  واجلامعة  قطر،  ودولة 

للغات وجامعة �ضيكاغو الطبية يف دبي، وللعلم ان ال�ضركة مت افتتاحها 

ر�ضميا يف �ضهر يناير من العام احلايل وحققت جناح ملمو�ص خلل هذه 

الفرتة الق�ضرية.



الثقافة  تدعم  بدورها  البيئة  وهذه  اإجتماعية  بيئة  يف  التعليم  يح�ضل 

وتوفر الفر�ضة للتوا�ضل بني النا�ص، حيث ل يهم مدى حجمها فهي بالنهاية 

فيها،  التعليم  اأن ميثل طريقة  �ضاأنه  املدر�ضة من  �ضكل  جمتمع واحد، ولكن 

وبناء  لت�ضميم  اجلاهزية  اأمت  على  الهند�ضيني  مب�ضت�ضاريها   )D3( ف�ضركة 

مدر�ضة اأحلمك وتزويدك بالن�ضيحة فيما يتعلق باخلطط املعمارية والهند�ضة 

والتخطيط والت�ضميم الداخلي، ونذكر هنا اأن العديد من املهند�ضني املعماريني 

يواجهون م�ضكلت جمة يف ت�ضميم املدار�ص، فت�ضميم املدر�ضة يجب اأن يوفر 

وتطوراتها  احلديثة  التكنولوجيا  وي�ضتوعب  التعليم  عملية  وي�ضهل  الأمان 

الهند�ضة  فخرباء  ولذلك  الدوام،  على  املتغرية  التعليم  نظريات  ويدمج 

املعمارية واأ�ضحاب املوهبة �ضيعملون معك ب�ضكل فّعال لإدارة بناء مدر�ضتك 

اأن اأكرث التكنولوجيا الع�ضرية تطوراً يتم  وتلبية اإحتياجاتك اخلا�ضة، كما 

ا�ضتخدامها مل�ضاعدتك على ت�ضور وفهم اخلطط الهند�ضية. 

اأن تكون مدر�ضتك معروفة على امل�ضتوى الدويل

اإن عملية العتماد تقوم بتطوير وحت�ضني املدر�ضة، فهي تزودها بربنامج 

يتم  التي  فاملعلومات  واأهدافها،  امل�ضتقبلية  املدر�ضة  روؤية  يحدد  تنظيمي 

جمعها من بروتوكول هذه العملية ت�ضاعد يف تطوير املدر�ضة وا�ضرتاتيجياتها 

املدر�ضة  تقوم بفح�ص  املهني ملوظفيها، كما  التخطيط والبناء والتطوير  يف 

وخدماتها  وبراجمها  وجمتمعها  فل�ضفتها  مثل  النواحي  جميع  من  باأكملها 

توفري  يف  مهمة  العتماد  عملية  تعترب  واأي�ضاً  املايل،  وا�ضتقرارها  ومبانيها 

وتنفيذ  التقييم  واإعادة  التقييم  اأ�ضاليب  خلل  من  التغيري  لإدارة  طريقة 

عمليات التخطيط. 

توفر �ضركة )D3( الدعم يف جمال العتماد وذلك عن طريق العمل ب�ضكل 

الذاتي  املدر�ضة  التدري�ضية ملراجعة تقييم  الإداري والهيئة  الفريق  فّعال مع 

الذي يحدد نقاط القوة من جهة ونقاط ال�ضعف التي حتتاج اإىل حت�ضني من 

فاإن  ذلك  على  للطلبة، وعلوة  التعليمي  الربنامج  وذلك �ضمن  اأخرى  جهة 

الإ�ضرتاك يف عملية العتماد هو عبارة عن خربة مهنية بحد ذاته، فالعتماد 

عدا  كلي،  ب�ضكل  املدر�ضة  لربامج  تكامل  عنه  ينتج  و�ضروري  مهم  اأمر  هو 

اأنه ي�ضمن للقائمني على امل�ضروع وامل�ضاهمني فيه اأن اأهداف املدر�ضة منا�ضبة 

ويتم حتقيقها عن طريق برنامج تعليمي مثايل وفّعال. 

الت�ضويق مل�ضروعك يف املجتمع

من  عائداتها  على  رئي�ضي  ب�ضكل  تعتمد  م�ضاريع  هي  اخلا�ضة  املدار�ص 

ر�ضوم الت�ضجيل والأق�ضاط كما واأنها تتناف�ص لي�ص فقط مع املدار�ص اخلا�ضة 

تقدم خدماتها جماناً، فنحن يف  التي  املدار�ص احلكومية  واأي�ضاً  بل  الأخرى 

الت�ضويقية  العمليات  وتنظم  لت�ضمل  خطط  بت�ضخري  نقوم   )D3( �ضركة 

تخلق  اأن  �ضاأنها  من  وو�ضوحها  الت�ضويقية  اخلطة  نية  اأن  كما  للمدر�ضة، 

اأن  كما  والإدارية،  التدري�ضية  والهيئتني  اأمورهم  واأولياء  الطلبة  بني  الوعي 

جذب عددا كبريا من الطلبة هو اأمر يف غاية ال�ضرورة ل�ضمان الإ�ضتقرار املايل 

للمدر�ضة والعوائد للمجموعة الإ�ضتثمارية. 

باملدر�ضة  الإلتحاق  عملية  �ضتنمي  الت�ضويقية  املدر�ضة  اإ�ضرتاتيجيات  اإن 

هوية  لثبات  مهمة  اأنها  كما  الأكادميية،  وغري  الأكادميية  الربامج  يف  كما 

تزود   )D3( �ضركة  اأن  هو  بالذكر  اجلدير  ومن  البعيد،  املدى  على  املدر�ضة 

اإ�ضرتاتيجيات الت�ضويق فاعلية وت�ضعها قيد التنفيذ، واأي�ضاً  املدار�ص باأكرث 

اإي�ضال  خلل  من  امل�ضتهدف  اجلمهور  على  بالتاأثري  قنوات  عدة  عرب  تقوم 

املعلومات التي تتمثل يف بيان جودة التعليم ونقاط قوة املدر�ضة، كما اأن هذه 

الإ�ضرتاتيجيات مراقبة ويتم تقييمها ليتم حتديد نقاط ال�ضعف والعمل عليها 

وتطوير اإ�ضرتاتيجيات ناجحة لتلبي متطلبات ال�ضوق اجلديدة. 

التطوير ال�ضامل للتعليم والعملية التعليمية

التعليم جزٌء مهم من احلياة، فحجم التعليم الذي يتلقاه الطلبة ونوعه 

يوؤثر ب�ضكل كبري على نوعية الوظائف التي يتقدمون لها وعوائدها، فالتعليم 

الفردية وخ�ضو�ضاً يف  املهارات  مدى احلياة مهم لكت�ضاب املعرفة وتعزيز 

هذا الع�ضر املليء بالتغريات التكنولوجية والإقت�ضادية.

اأن �ضركة )D3( على اأمت الإ�ضتعداد للعمل على تاأ�ضي�ص املدار�ص واإدارتها 

وهدفها،  املدر�ضة  اإجتاه  مثل حتديد  اجلودة  عالية  خدمات  تقدمي  من خلل 

مع  العمل  خطة  تطوير  وكذلك  نتائجها،  وحتليل  لل�ضوق  درا�ضات  واإجراء 

الرتكيز على هدف واحد وهو دعم واإدارة وتطوير مدار�ص عالية اجلودة من 

الكثري من  تتطلب  اأية مدر�ضة  تاأ�ضي�ص  فبداية  اأف�ضل،  تعليمي  م�ضتقبل  اأجل 

لذلك  وا�ضحة،  بروؤية  الإلتزام  وتتطلب  كما  واخلربة  والتح�ضري  التخطيط 

تهدف �ضركة )D3( ل�ضنع اخلطط الإ�ضرتاتيجية والقيم والأهداف واخلطط 

الت�ضغيلية والروؤية الإقناعية. قناعية. 

�سركة D3.. خرب�ت متميــزة يف تاأ�سي�س �ملد�ر�س و�إد�رتها
تقدم خدمــات عالية اجلودة
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ملاذا يعترب تطوير املعلم اأمراً هاماً؟ 

اأن  الدرا�ضات  اأثبتت  حيث  املثايل،  الطالب  بناء  يف  املثايل  املعلم  ي�ضاعد 

ن�ضلط  ولذلك  الطالب،  اإجنازات  يف  توؤثر  التي  العوامل  اأهم  من  هو  املعلم 

 )D3( ال�ضوء على كيفية تدريبنا للمعلمني اجلدد وذوي اخلربة، ففي �ضركة

نقوم بتقدمي برامج مميزة خللق فر�ص للمعلمني املبتدئني ليتعلموا املمار�ضات 

التعليمية اجليدة واأثرها على م�ضتوى التعليم، كما وهناك فر�ص للمعلمني 

ذوي اخلربة لتبادل خرباتهم فيما بينهم. 

اأن التطوير املهني امل�ضتمر من �ضاأنه اأن يجعل املعلمني على اإطلع دائم 

باآخر م�ضتجدات البحوث التعليمية 

ال�ضخ�ص املنا�ضب يف املكان املنا�ضب هو مفتاح جناحك

تقوم �ضركة )D3( باختيار وتوظيف معلمني ذوي خربات عالية واإداريني 

على اأمت اجلاهزية واحلما�ص مل�ضاعدة الطلبة وحتفيزهم وبناء اأفراد م�ضتعدين 

للتعلم مدى احلياة، ومن اجلدير بالذكر هو اأن املعلمني يلعبون دوراً هاماً يف 

تنمية الطلبة فكرياً واجتماعياً، فالتعليم الذي يكت�ضبونه هو العامل الرئي�ضي 

يف تاأمني م�ضتقبلهم، و�ضواء كان احلديث عن املرحلة الإبتدائية اأو الثانوية 

اأو يف املدار�ص اخلا�ضة اأو احلكومية فاإن املعلمني يقومون بخلق البيئة التي 

تتيح للطلبة باأن يتطوروا علمياً وفكرياً وي�ضاعدون يف زرع القيم اجلوهرية 

يف اأنف�ضهم، كما اأن الإهتمام بالأطفال ورعايتهم باحلنان واللني وخ�ضو�ضاً 

العاطفي  التطور  عوامل  من  مهم  عامل  هو  عمرهم  من  الأوىل  ال�ضنوات  يف 

والإجتماعي لديهم. 

اأهمية التكنولوجيا يف التعليم

اأن التعليم الفّعال يعتمد على التوا�ضل اجليد يف الغرفة ال�ضفية، حيث 

الإلكرتونية  بامل�ضادر  لإت�ضاله  وذلك  فاعلية  اأكرث  التعليم  املدر�ضون  يجد 

تغري  يف  التكنولوجيا  باأن  نعلم  جميعاً  فنحن  اخلربة،  ذوي  والأ�ضخا�ص 

للإطلع على  الكايف  الوقت  للمعلمني  يت�ضنى  م�ضتمر، ويف احلقيقة رمبا ل 

الإنهماك  بعد  خ�ضو�ضاً  ومواكبتها  بالتكنولوجيا  املتعلقة  امل�ضتجدات  اأخر 

نود ذكره هو  فما  التعلم،  الطلبة على  ال�ضفية وم�ضاعدة  الأن�ضطة  يف عمل 

العمل  اأوقات  يف  اليومية  بحياتنا  وثيقاً  اإرتباطاً  مرتبطة  التكنولوجيا  اأن 

للتكنولوجيا  ا�ضتخدامهم  اأن  للطلبة، حيث  بالن�ضبة  احلال  وكذلك  والفراغ، 

خارج الغرفة ال�ضفية من �ضاأنه اأن يطور ا�ضتخدامها يف داخل الغرفة ال�ضفية 

وبذلك ت�ضبح عاملً مهماً يف عملية تفاعل الطلبة يف العملية التعليمية. 

التعليم ب�ضكل كبري، ومن جانبها  توؤثر تكنولوجيا احلا�ضوب يف جمال 

يف  العملء  لدعم  اجلاهزية  اأمت  على  اخلربة  ذو  بفريقها   )D3( ف�ضركة 

العمليات التي تقوم بها  جمال تطوير التكنولوجيا وبنيتها التحتية واأي�ضاً 

املدر�ضة �ضمن اأعلى املعايري وذلك بت�ضخري �ضوابط اجلودة واخلربة الطويلة 

بتقدمي  الفريق  ويقوم  كما  العاملية،  امل�ضتويات  ح�ضب  املدار�ص  لتاأ�ضي�ص 

الأدوات  واأحدث  والتطوير  بالتخطيط  يتعلق  فيما  املدر�ضة  لأ�ضحاب  الدعم 

التكنولوجية ل�ضمان اأن اإدارة املدر�ضة تقوم بالعمل ال�ضحيح نحو النجاح. 

دعم جتربة الطلبة التعليمية

كانت  �ضواء  املطاف  نهاية  العناء يف  ت�ضتحق  عام  ب�ضكل  الإجنازات  اإن 

�ضغرية اأم كبرية، فذلك يعتمد على حتقيق الأهداف ب�ضكل كامل كما يف املنهاج 

والإح�ضا�ص  اللزم  بالدعم  والطلبة  واملعلمني  الإداريني  يزود  فهو  املتبع، 

بالتقدم، كما اأنه يتيح للإداريني ا�ضتخدام برنامج تعليمي ديناميكي ويزود 

ومن  الطلبة،  تقدم  مدى  لتقييم  اللزمة  والإ�ضرتاتيجيات  بالأفكار  املعلمني 

ناحية اأخرى فعلى الطالب اأن يلبي متطلبات اأكادميية حمددة تخوله للدخول 

يف املرحلة التالية، وبدون اأي توجيه من املنهاج املتبع فلن يكون املعلمون 

متاأكدين باأنهم قاموا بتزويد الطلبة باملعرفة ال�ضرورية اأو الفر�ضة لنجاحهم 

املرحلة  اأو  املبكرة  الطفولة  برامج  تت�ضمن  كانت  �ضواء  التالية  املرحلة  يف 

الإبتدائية اأو الثانوية. 

اإن املنهاج يقوم بجعل الطالب مدركاً مبا يجب اإجنازه لنيل ال�ضهادة، كما 

الأكادميي،  النجاح  الذاتي جتاه  امل�ضوؤولية والإن�ضباط  من  اإح�ضا�ضاً  ي�ضفي 

اأن  بل يجب  اأكادميية  لعدة موا�ضيع ومتطلبات  اأكرث من ربط  فاملنهاج هو 

ي�ضمل الإحتياجات التعليمية لكل طالب وراأي الهيئتني الإدارية والتدري�ضية 

ذلك  ويف  التعليم،  جمال  يف  الإجنازات  واآخر  املجتمع  وتوقعات  امل�ضرتك 

الدعم يف ت�ضميم منهاج تفاعلي م�ضرتك  ال�ضدد تقوم �ضركة )D3( بتوفري 

يجتاز احلاجز الأكادميي لي�ضل اإىل املجتمع، وبهذا املنهاج الفّعال ي�ضتطيع 

الطلبة فهم املجتمع وحتدياته، كما اأنه ي�ضلحهم باملعرفة اللزمة لي�ضبحوا 

ناجحني وعلى اأمت الثقة يف حتمل امل�ضوؤوليات يف حياتهم.

�سركة D3.. خرب�ت متميــزة يف تاأ�سي�س �ملد�ر�س و�إد�رتها
تقدم خدمــات عالية اجلودة
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[ متى بداأ م�ضروع جللة امللك حمد ملدار�ص امل�ضتقبل؟

�ضبتمرب  يف  امل�ضتقبل  ملدار�ص  حمد  امللك  جللة  م�ضروع  بداأ 

على  امل�ضروع  هذا  ويرتكز  2005/2004م،  الدرا�ضي  العام  من 

الإمكانيات الكبرية التي يتيحها لتطوير النظام التعليمي يف مملكة 

البحرين ليتلءم مع متطلبات التنمية امل�ضتقبلية وحاجات املجتمع 

القوة  باعتبارها  املعرفة  على  يوم  بعد  يوماً  اعتماده  يتزايد  الذي 

الرئي�ضة والرثوة الأ�ضا�ضية يف امل�ضتقبل.

اإىل  النتقال  اإىل  البحرين  مملكة  تطلع  امل�ضروع  هذا  ويرتجم 

اأبناء  من  املخرجات  اأف�ضل  ينتج  الذي  التعليم  من  متطورة  مرحلة 

التعليم  اإىل  التقليدي  التعليم  من  نوعية  نقلة  يعترب  كما  الوطن، 

امل�ضتقبلي القائم على توظيف تكنولوجيا املعلومات وتطوير النظام 

لت�ضريع  مبخرجاته  للرتقاء  نوعياً  تطويراً  اململكة  يف  التعليمي 

توجه  مبا�ضر  ب�ضكل  امل�ضروع  هذا  ويدعم  الب�ضرية،  التنمية  وترية 

اململكة للتحول بالعمل احلكومي اإىل منظومة احلكومة الإلكرتونية.

[ كم عدد �ملد�ر�س �ملطبقة لهذ� �مل�سروع؟
جاء تطبيق امل�ضروع وفق مرحلتني رئي�ضيتني املرحلة التاأ�ضي�ضية 

الأوىل والتي امتدت من الفرتة 2005 -2010 م واملرحلة الثانية: 

التطويرية والتي بداأت من عام 2011-وت�ضتمر حتى العام 2016.

يف  التقنية  باإدخال  للتو�ضع  التاأ�ضي�ضية  املرحلة  هدفت  وقد 

مدر�ضة(   205( البحرين  مملكة  مدار�ص  جميع  لت�ضمل  التعليم 

لذا  احلديثة،  واملعلومات  التعليم  تكنولوجيا  توظيف  من  لتمكنها 

كل  املدار�ص يف  من  لي�ضمل عدد  اأفقي ومرحلي  ب�ضكل  التو�ضع  كان 

اأ�ضا�ضيات  امل�ضروع ويوفر  درا�ضي حتى يغطي جميع جمالت  عام 

تنفيذه من خلل توفريه للكوادر الب�ضرية امل�ضاندة عرب ت�ضكيل فريق 

تعلم اإلكرتوين بكل مدر�ضة وتعيني موظفني م�ضاندين لعملية اإدارة 

التغيري وعلى راأ�ضهم اخت�ضا�ضي تكنولوجيا تعليم بكل مدر�ضة.

من  قدر  اأق�ضى  اتاحة  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  عملت  كما 

ب�ضبكة  ربطها  خلل  من  احلديثة  التقنيات  عرب  الرتبوي  التفاعل 

من  مت  اذ  املركزية  التعليمية  البوابة  عرب  الإلكرتونية  الت�ضالت 

والإنرتانت  النرتنت  ب�ضبكة  البحرين  مدار�ص  جميع  �ضبك  خللها 

– البحرين  مملكة  يف  �ضبكة  اأكرب  وتعد  خا�ضة  تعليمية  )�ضبكة 

EduNet(، ولإكمال البنية التحتية للم�ضروع مت توفري جمموعة من 
الأجهزة لكل املدار�ص التي ي�ضملها امل�ضروع بحيث متكنها من تطبيق 

التعلم الإلكرتوين، بالإ�ضافة اإىل بناء قدرات املعنيني بتنفيذ امل�ضروع 

النقلة  لهذه  اململكة  مدار�ص  ومعلمات  معلمي  واإعداد  تدريب  من 

النوعية يف العملية التعليمية التي تاأهلهم ليكونوا رواد يف الرتقاء 

ومتابعة  بتطبيق  املعنيني  جميع  تدريب  مت  كما  والَتعلُم،  بالتعليم 
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ح�ضني املرزوق:

منذ ت�سلم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

احلكم  مقاليد  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

املجاالت  كافة  يف  البحرين  مملكة  تطوير  اىل  �سعى 

ولعل ابرزها التعليم اذ قام جاللته باحلث على تطوير 

هذا القطاع من خالل ان�ساء م�سروع تعليمي متطور 

التقنية  الناحية  من  موؤهلني  طلبة  تخريج  يف  ي�سهم 

اكرب  ب�سكل  �ستى جماالتها  التكنولوجيا يف  ليواكبوا 

الكمبيوتر  اجهزة  ادخال  بداية  يف  عليه  كانت  مما 

للمدار�س يف العام 1985.

على  امل�سروع  هذا  خالل  من  جاللته  اكد  وقد   

عملية  لت�سيري  التعليمي  النظام  تطوير  �سرورة 

التنمية لتغدوا اجيال اليوم قوة فعالة ت�سهم يف بناء 

الوطن لرفع ا�سم اململكة عالياً بني دول العامل، وبهذا 

امللك حمد  ال�سدد قمنا مبقابلة مدير م�سروع جاللة 

ملدار�س امل�ستقبل اأحمد ح�سن اأحمد لالطالع على اآخر 

فائدة  مدى  وعلى  امل�سروع  بهذا  املتعلقة  امل�ستجدات 

هذا امل�سروع الذي يعترب مبثابة بذور نغر�سها اليوم 

لنجني ثمارها م�ستقبالً.

المشروع ساهم في نشر 
ثقافة التعلم االلكتروني 

مدير مشروع جاللة الملك لمدارس المستقبل:
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ان�سمام مدار�س اململكة مل�سروع مدار�س امل�ستقبل ح�سب ال�سنوات املو�سحة

اإىل  لينتقل  امل�ضروع  تاأهل  بنية حتتية  توفري  من خلل  وذلك  امل�ضروع  تطبيق 

مرحلته التطويرية.

ما هي �لنتائج �لتي حتققت من ور�ء �مل�سروع حلد �لآن؟
التعلم  ثقافة  ن�ضر  يف  �ضاهم  امل�ضروع  ان  اإىل  احلالية  املوؤ�ضرات  تو�ضح 

الت�ضويق  عن�ضر  توفري  خلل  من  الطلب  م�ضاعدة  يف  وا�ضهم  اللكرتوين 

واملتعة للطالب اأثناء عملية التعلم مما ي�ضاهم من زيادة فهم الطالب للمعلومة 

الذاتي  التعلم  من خلل  بنف�ضه  الطالب  ثقة  زيادة  التعلم،  بعملية  وال�ضتمتاع 

ح�ضب م�ضتواه اأو الإجابة عن اأ�ضئلة املعلم من خلل الت�ضويت اللكرتوين الذي 

ي�ضاعد الطالب يف التغلب على م�ضاكل اخلجل او اخلوف التي ي�ضعر بها بع�ص 

الطلبة، رفع التح�ضيل الدرا�ضي للطالب وذلك ملا يوفره التعلم اللكرتوين من 

والحتياجات  تتنا�ضب  ومعا�ضرة  متنوعة  وطرق  اأ�ضاليب  ا�ضتخدام  اإمكانية 

التعليمية.

 وعلى �ضعيد املعلمني فقد �ضاهم امل�ضروع يف تطوير وتدريب ورفع التطوير 

والتدريب ورفع م�ضتوى قدرات املعلمني واملعلمات يف ا�ضتخدام التقنية احلديثة 

توفري  جانب  اىل  معا�ضرة  تعليمية  وو�ضيلة  كاأ�ضلوب  التعليمية  والربجميات 

الوقت واجلهد على املعلم اأثناء اإعداد وتنفيذ احل�ضة الدرا�ضية حيث يتم اإعداد 

يوفر  مما  مرة  من  لأكرث  ويعر�ص  واحدة  مرة  التفاعلي  اللكرتوين  املحتوى 

امل�ضروع  ويوفر  كما  درا�ضي،  ف�ضل  لكل  املحتوى  كتابة  اإعادة  يف  املعلم  وقت 

اإمكانية متابعة ويل الأمر لأبنه من خلل �ضبكة النرتنت والطلع على علماته 

وويل  املعلم  بني  التوا�ضل  ل�ضهولة  بال�ضافة  الدرا�ضي  وجدوله  وح�ضوره 

الن�ضية  املتوفرة كالربيد اللكرتوين والر�ضائل  الأمر من خلل قنوات الت�ضال 

واملنظومة التعليمية.

وهل مت تعميم �مل�سروع على جميع �ملد�ر�س؟
مت فعلياً النتهاء من املرحلة التاأ�ضي�ضية للم�ضروع مع العام 2010م والتي 

�ضملت تعميم امل�ضروع على جميع املدار�ص احلكومية مبملكة البحرين.

أولياء األمور والمدرسينوسهل التواصل بين 
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قبول  تثبيت  اإجراءات  الأثناء  البحرين يف هذه  ت�ضتكمل يف جامعة  فيما 

الطلبة امل�ضتجدين للعام اجلامعي 2015/2014م، تقوم اجلامعة يف الوقت 

حتت�ضن  وهي  جديد،  جامعي  عام  ل�ضتقبال  كافة  الرتتيبات  باإنهاء  نف�ضه 

على مقاعد درا�ضتها اأكرث من 18 األف طالب وطالبة، موا�ضلة بذلك ريادتها 

الوطنية،  اجلامعة  بو�ضفها  البحرين،  مملكة  يف  العايل  التعليم  جمال  يف 

واحلا�ضنة للكتلة الطلبية الأكرب، واملزود الرئي�ص لل�ضوق املحلية بالكوادر 

املوؤهلة بعدد يناهز  50 األف خريج وخريجة منذ اإن�ضاء اجلامعة.    

واأهدافها  خططها  لتحقيق  عملها  تكثف  التي  البحرين،  وجامعة 

القرن  �ضتينيات  اأواخر  اإىل  تعود جذورها  وم�ضتقبلً،  حا�ضراً  ال�ضرتاتيجية 

املا�ضي، حيث تاأ�ض�ضت حينذاك موؤ�ض�ضتان للتعليم هما كلية اخلليج ال�ضناعية 

ويف    .)1978( والرتبية  والآداب  للعلوم  اجلامعية  والكلية   ،)1968(

اأمري  اآل خليفة  �ضلمان  بن  عي�ضى  ال�ضيخ  ال�ضمو  1986م �ضدر عن �ضاحب 

دولة البحرين - طيب اهلل ثراه – مر�ضوٌم باإن�ضاء وتنظيم جامعة البحرين. 

ومنذ �ضنة الإن�ضاء – قبل 28 عاماً - �ضهدت اجلامعة العديد من التطويرات 

من  بدءاً  فيها،  والطلبية  الأكادميية  احلياة  جوانب  جميع  م�ضت  اجلوهرية 

ازدياد عدد الكليات التي كانت اأربع كليات فح�ضب، وو�ضولها اليوم اإىل 10 

كليات وهي: الآداب، واإدارة الأعمال، والهند�ضة، وتقنية املعلومات، واحلقوق، 

الريا�ضية  والرتبية  للمعلمني،  والبحرين  التطبيقي،  والتعليم  والعلوم، 

والعلج الطبيعي، والعلوم ال�ضحية.   

اجلامعات  م�ضاف  يف  تكون  اأن  اإىل  اجلادة  اجلامعة  مبحاولت  مروراً 

املعرتف بها دولياً، املتميزة يف تعليم الطلبة، والبحوث املبتكرة، وامل�ضاركة 

املجتمعية التي ت�ضهم يف النمو القت�ضادي، والتنمية امل�ضتدامة.  وحماولتها 

عاملية  موؤ�ض�ضات  من  الدويل  العرتاف  الأكادميية  براجمها  تنال  احلثيثة كي 

ذات م�ضداقية عالية، وقد بلغت الربامج زهاء 90 برناجماً اأكادميياً تطرحها 

الكليات مبا يف ذلك برامج الدرا�ضات العليا.    

وجامعة البحرين، التي حتظى برعاية خا�ضة من ح�ضرة �ضاحب اجلللة 

جلامعة  الأعلى  الرئي�ص  املفدى  البلد  ملك  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

رئي�ص  خليفة  اآل  �ضلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب  البحرين، 

اآل خليفة ويل  ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد  الوزراء املوقر، و�ضاحب 

العهد الأمني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء؛ تنت�ضر 

مربعة،  كيلومرتات   4 نحو  تبلغ  م�ضاحة  على  ومرافقها  ومقراتها  مبانيها 

وت�ضغل مبانيها من امل�ضاحة الكلية حوايل 160 األف مرت مربع، ت�ضتمل على 

قاعة  و25  متخ�ض�ضاً،  خمترباً  و183  درا�ضياً،  �ضفاً   240 بها  مبنى   66

وف�ضلً متعددي الأغرا�ص وال�ضتعمالت، و3 �ضالت ريا�ضية. 

والبحوث  والتعليم  التدري�ص  يف  التميز  اإىل  البحرين  جامعة  وت�ضعى 

باملهارات  الطالب  �ضخ�ضية  وتنمية  ون�ضرها،  املعرفة  واإنتاج  املبتكرة، 

وباملعرفة، وبناء ال�ضراكات مع القطاعني: العام واخلا�ص؛ من خلل التميز يف 

براجمها الأكادميية، واأع�ضاء هيئة التدري�ص واملوظفني، والأن�ضطة الطلبية، 

وت�ضجيع البتكار، وغر�ص ثقافة اجلودة، وتقدم اجلامعة لطلبتها خ�ضو�ضاً 

ومنت�ضبيها عموماً عدداً من اخلدمات املتميزة منها، ومن ذلك مكتبة اجلامعة 

اإىل جانب مكتبة يف  قانونية  اأربع مكتبات رئي�ضة، ومكتبة  اإىل  تنق�ضم  التي 

من  وعدد  ال�ضحية،  العلوم  بكلية  طبية  واأخرى  للمعلمني،  البحرين  كلية 

من  اأكرث  على  املكتبات  هذه  وحتوي  املتخ�ض�ضة.  الدرا�ضات  مراكز  مكتبات 

و25،000  اإلكرتوين،  كتاب   80،000 وحوايل  مطبوع،  كتاب   240،000

دورية اإلكرتونية، ومليون ون�ضف املليون ر�ضالة واأطروحة جامعية.  

�ضرورة  وترى  الإن�ضانية  القدرات  احرتام  على  حتر�ص  اجلامعة  ولكون 

الهتمام بها ورعايتها تفتح املجال لطلبتها ملمار�ضة هواياتهم وتنمية مهاراتهم 

الطلبية،  والأندية  العلمية  اجلمعيات  عرب  التطوعي  العمل  على  وت�ضجيعهم 

ويبلغ عددها 15جمعية ونادياً. ويتيح جمل�ص طلبة اجلامعة جتربة فريدة 

ولتنمية  وريا�ضياً،  وثقافياً  واجتماعياً  وطنياً  �ضخ�ضياتهم  لتطوير  للطلبة 

الروح القيادية عندهم، وممار�ضة الدميقراطية عملياً. 

وت�ضاعد اجلامعة الطلبة من ذوي الإعاقة عن طريق توفري �ضيارة جمهزة 

وتاأمني  داخل احلرم اجلامعي،  لتنقلتهم  واأخرى  واإليها،  اجلامعة  لنقلهم من 

طلبة متطوعني مل�ضاعدتهم، والتن�ضيق ل�ضتخدام خمترب فيزوبريل للمكفوفني. 

وتنظم اجلامعة برامج تدريبية للطلبة للتغلب على ال�ضعوبات الدرا�ضية، مثل 

برنامج تعليم الأقران. كما متد اجلامعة يد العون للذين يعانون من �ضعوبات 

املحادثة  نادي  من  املوؤلفة  الإجنليزية  اللغة  عيادة  عرب  الإجنليزية  اللغة  يف 

ومركز الكتابة ومركز م�ضادر التعلم ووحدة التدري�ص. وتر�ضد اجلامعة الطلبة 

واإمكاناتهم  وموؤهلتهم  يتوافق  مبا  لها  والتخطيط  املهنية  م�ضاراتهم  لختيار 

وقدراتهم الذاتية، وتدل الطلبة املتوقع تخرجهم على فر�ص العمل املتوافرة يف 

جامعة البحرين  رائـدة التعليم العايل يف اململكة
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�ضوق العمل.  

وحتر�ص اجلامعة انطلقاً من م�ضوؤولياتها على منح اأبناء اململكة من ذوي الدخل املحدود حق الدرا�ضة 

والتعليم عرب اإعفائهم من الر�ضوم الدرا�ضية، كما تتيح للطلبة فر�ضة العمل بالنظام اجلزئي. ومن اخلدمات 

التي تقدمها اجلامعة لطلبتها ومنت�ضبيها خدمات �ضحية عرب مركز جامعة البحرين ال�ضحي، مثل الطب 

العام، وم�ضاندة الطلبة على مواجهة امل�ضكلت الدرا�ضية الناجتة عن حالتهم ال�ضحية.    

اجلامعة  مقار  اإىل  ال�ضكنية  املناطق  جميع  من  املجانية  املوا�ضلت  خدمة  لطلبتها  اجلامعة  وتوفر 

�ضباحاً، وبني مقار اجلامعة ومبانيها طيلة اليوم الدرا�ضي، ومن اجلامعة اإىل املناطق ال�ضكنية عند نهاية 

واأذواقهم،  تلبي طلبات منت�ضبي اجلامعة  املطاعم،  الدوام.  وحتر�ص على توفري �ضل�ضلة وا�ضعة من 

وباأ�ضعار منا�ضبة، وهي ت�ضرف عليها عرب جولت تفتي�ضية بتن�ضيق مع اإدارة ال�ضحة العامة يف وزارة 

ال�ضحة.

تعمل جامعة البحرين بكل جدية لأن حتقق دورها املر�ضوم يف الروؤية القت�ضادية للبحرين 2030، 

باملهارات واملعارف  تزود طلبتها  واأن  والعربي،  الوطني  امل�ضتوى  رائدة على  تكون جامعة  باأن  وذلك 

التي جتعل منهم قادرين على العمل ب�ضهولة يف اأ�ضواق العمل املحلية، اأو يف اأي مكان يف العامل املنفتح 

على بع�ضه، وذلك من خلل خطتها الإ�ضرتاتيجية 2009-2014، وهي تعمل حالياً على �ضياغة اخلطة 

ال�ضرتاتيجية اخلم�ضية التالية لتفتح الطريق اأمام ال�ضنوات املقبلة بكل ما فيها من تغيري وجتدد.
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�صمل احلا�صلني على70% وما فوق و95% نالوا رغباتهم 

جامعة �لبحرين تقبل 7292 طالبا وطالبة هذ� �لعام

اأعلن رئي�ص جامعة البحرين د. اإبراهيم جناحي قبول جميع 

يف  واخلا�ضة  احلكومية  املدار�ص  من  العامة  الثانوية  خريجي 

العام املا�ضي من احلا�ضلني على معدل 70% فاأكرث يف اجلامعة، 

رغباتهم  اإحدى  على  ح�ضلوا  الطلبة  من   %95.3 اأن  اإىل  م�ضرياً 

الثلث الأوىل.

وقال د. جناحي يف ت�ضريح �ضحايف، اإنه »تنفيذاً لتوجيهات 

عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �ضاحب  ح�ضرة 

مملكة البحرين املفدى، الرئي�ص الأعلى للجامعة مَتّ قبول جميع 

املتقدمني احلا�ضلني على معدل 70% فاأكرث يف الثانوية العامة من 

املدار�ص احلكومية واخلا�ضة«.

وبلغ عدد من تقدم بطلب اللتحاق بجامعة البحرين هذا العام 

7292 طالباً وطالبة.

حتقيق  العام  هذا  ا�ضتطاعت  »اجلامعة  اأن  جناحي  واأ�ضاف 

الرغبات الثلث الأوىل للربنامج الدرا�ضي الذي �ضجل فيه الطلبة 

امل�ضتجدون بن�ضبة %95.3«.

اآلياتها لتحقيق الرغبات  واأكد »ا�ضتمرار اجلامعة يف تطوير 

بعد  الطلبة امل�ضتجدين، خ�ضو�ضاً  الأوىل لأكرب ن�ضبة ممكنة من 

خو�ضهم امتحان القدرات واملقابلت ال�ضخ�ضية، بعد اأن حر�ضت 

يف الأعوام الدرا�ضية املا�ضية على حتقيق الرغبات الأوىل للطلبة 

بن�ضبة تفوق 90%، ومع ا�ضتمرار التطوير والبحث عن الأف�ضل، 

يتم حت�ضني هذه الن�ضبة �ضنوياً بقدر امل�ضتطاع«.

اإىل  املنت�ضبني  جميع  اعتزاز  عن  اجلامعة  رئي�ص  واأعرب 

اجلامعة بالدعم املتوا�ضل وامل�ضاندة اللذين حتظى بهما اجلامعة 

اآل خليفة ملك  امللك حمد بن عي�ضى  من ح�ضرة �ضاحب اجلللة 

البلد املفدى – الرئي�ص الأعلى للجامعة، و�ضاحب ال�ضمو امللكي 

الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء، و�ضاحب ال�ضمو 

نائب  الأمني  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء واحلكومة.

ولفت رئي�ص اجلامعة اإىل اأن »�ضيا�ضة القبول للعام اجلامعي 

2015/2014، ترتكز على مبداأين اأ�ضا�ضيني، هما زيادة ا�ضتيعاب 

العمل، وحتقيق  �ضوق  م�ضتقبلً يف  املطلوبة  الأكادميية  الربامج 

الرغبات الأوىل للطلبة بقدر الإمكان، وخ�ضو�ضاً احلا�ضلني على 

ن�ضب مرتفعة يف الثانوية العامة«. 

واأو�ضح د. جناحي اأَنّ »لكل برنامج درا�ضي طاقة ا�ضتيعابية 

والعبء  التعليم  جودة  على  حفاظاً  جتاوزها  ال�ضعب  من 

الطلبة والأ�ضاتذة وتنا�ضبها يف كل تخ�ض�ص،  الأكادميي ون�ضبة 

ومبا تتطلبه م�ضتجدات �ضوق العمل يف امل�ضتقبل«.

عبداهلل  حممد  د.  والت�ضجيل  القبول  عميد  دعا  جانبه،  من 

على  للحفاظ  اجلامعة  يف  قبولهم  لتثبيت  املقبولني  »الطلبة 

فر�ضتهم الدرا�ضية ومقاعدهم يف التخ�ض�ضات التي اختاروها، اإذ 

اإن عدم تثبيت القبول �ضيرتتب عليه اإلغاء ا�ضم الطالب من ك�ضوف 

الطلبة املقبولني«.
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 7 �آلف طالب وطالبة ح�سلو� على بعثات خارجية هذ� �لعام
�ضهادة  البعثات اخلارجية حلملة  اآلف طالب وطالبة يف   7 قبول حوايل  مت 

الثانوية العامة للعام الدرا�ضي 2014 ممن انطبقت عليهم �ضوابط القبول.

اعتمد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم نتائج الرت�ضيحات 

اجلهات  رفعتها  التي   2015/2014 الدرا�ضي  للعام  الدرا�ضية  واملنح  للبعثات 

املخت�ضة.

نتائج  اعتماده  لدى  النعيمي  ماجد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  واأكد 

التي   2015  -  2014 الدرا�ضي  للعام  الدرا�ضية  واملنح  للبعثات  الرت�ضيحات 

رفعتها اجلهات املخت�ضة انه خلل و�ضع خطة البعثات مت ا�ضتطلع اآراء اجلهات 

ذات العلقة فيما يتعلق بالتخ�ض�ضات املطلوبة للبحرين وذلك ملعرفة الحتياجات 

املطلوبة للوزارة ول�ضوق العمل يف مملكة البحرين . 

اهلل  العزيز يحفظها  لبلدنا  الر�ضيدة  للقيادة  الوزير عن �ضكره وتقديره  وعرب 

اأف�ضل  تقدمي  لتمكينها من  والتعليم  الرتبية  لوزارة  امل�ضتمر  ويرعاها على دعمها 

اخلدمات التعليمية لأبناء هذا الوطن العزيز، 

البعثات  الإمكانيات لتوفري  الوزارة قد �ضعت لتخ�ضي�ص كافة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

واملنح الدرا�ضية جلميع الطلبة املتفوقني، حيث مت منح جميع املتفوقني خريجي 

فاأكرث   %90 املعدلت  اأ�ضحاب  واخلا�ضة  احلكومية  باملدار�ص  الثانوية  املرحلة 

بعـثات اأو منح درا�ضيـة �ضمن معايري التناف�ص املعتمدة، كما مت تخ�ضي�ص عدد 

من  الفئة  لهذه  وت�ضجيعا  دعما  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  للطلبة  بعثة   )50(

الطلبة، بغ�ص النظر عن معدلهم الرتاكمي يف املرحلة الثانوية.

راعت متطلبات �صوق العمل يف اململكة

واأ�ضار اإىل اأن »عملية تثبيت القبول �ضتعتمد اجلانب الإلكرتوين كما مت 

البدء به يف العام املا�ضي، اإذ ميكن للطالب اأن يقوم بعملية تثبيت قبوله، 

ودفع الر�ضوم الدرا�ضية، واحل�ضول على جدوله الدرا�ضي للف�ضل املقبل من 

www.uob.edu. خلل دخوله على املوقع الإلكرتوين جلامعة البحرين

bh واتباع التعليمات املذكورة ب�ضكل وا�ضح«.
وخ�ض�ضت اجلامعة الفرتة من يوم اخلمي�ص 21 اأغ�ضط�ص حتى يوم 

جلميع  املقررات  وت�ضجيل  القبول  لتثبيت   2014 اأغ�ضط�ص   30 ال�ضبت 

الطلبة املقبولني. 

التخ�ض�ضات  اإبداء رغبتهم يف تغيري  اإمكانية  وتتيح اجلامعة للطلبة 

التي قبلوا فيها من خلل ا�ضتمارة يتم ملوؤها اإلكرتونياً بعد اأن يقوم الطالب 

القبول  بتثبيت  يقومون  املقبولني عادة ل  من  اإن عدداً  اإذ  القبول،  بتثبيت 

وتظل مقاعدهم �ضاغرة، وهو ما يتيح لآخرين فر�ضة احل�ضول عليها. 

ونَبّه العميد اإىل اأنه »يتعني على الطلبة املقبولني يف بع�ص التخ�ض�ضات 

الربامج  لهذه  التخ�ض�ضية  والمتحانات  ال�ضخ�ضية  املقابلت  خو�ص 

الأكادميية التي ت�ضرتط ذلك، اإذ اإن اجتياز املقابلة ال�ضخ�ضية والمتحانات 

التخ�ض�ضية هو من �ضروط القبول يف تلك الربامج«.

ل  الذي  الطالب  بتحويل  �ضتقوم  والت�ضجيل  القبول  »عمادة  اإن  وقال 

ب�ضكل  اآخر  اأكادميي  برنامج  اإىل  والمتحان  ال�ضخ�ضية  املقابلة  يجتاز 

اأكادميي، و�ضمن الرغبات  تناف�ضي بح�ضب املقاعد املخ�ض�ضة لكل برنامج 

التي حددها الطالب يف ا�ضتمارة طلب اللتحاق باجلامعة«.

وميكن للطالب الدخول اإىل املوقع الإلكرتوين للجامعة لطباعة ر�ضالة 

القبول، ومعرفة الإجراءات املطلوبة من دون احلاجة اإىل مراجعة مكاتب 

العمادة. 

و�ضدد عميد القبول والت�ضجيل على اأن »الطلبة الذين �ضيتاأخرون عن 

القيام با�ضتكمال اإجراءات القبول �ضيتم اإلغاء قبولهم وحتويل مقاعدهم اإىل 

اآخرين«.

الذين مل ي�ضتكملوا م�ضتنداتهم يف فرتة  الطلبة  اأن »�ضريحة من  واأكد 

التقدم، �ضوف متنح لهم فرتة اأ�ضبوع اإ�ضايف من بعد الإعلن عن النتائج 

لي�ضتكملوا هذه امل�ضتندات اإن كانوا ليزالون راغبني يف الدرا�ضة يف جامعة 

البحرين، وينظر يف اإمكانية قبولهم«.
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سوق القرطاسية يشهد انتعاًشا

ال�ضواق  تكتظ  للمدار�ص  العودة  مو�ضم  يف 

الذين  الأمور  باأولياء  خا�ص  ب�ضكل  واملكتبات 

من  املدر�ضة  حاجيات  ل�ضراء  ابناءهم  ي�ضطحبون 

يف  الطلبة  يتناف�ص  اذ  الخ...،  وحقائب  قرطا�ضية 

حتتوي  ر�ضومات  حتمل  وحقائب  قرطا�ضية  اقتناء 

على احدث ال�ضخ�ضيات الكارتونية وبع�ص امل�ضاهري 

مثل لعبي كرة القدم بح�ضب فئاتهم العمرية.

هذا  يف  بينها  فيما  تتناف�ص  املكتبات  وباتت   

الب�ضائع  من  النوعية  هذه  توفري  اجل  من  املو�ضم 

فتقوم بعمل طلبيات خا�ضة بها من عدة دول من اجل 

التميز وحتقيق اعلى معدلت البيع كونه يحقق اعلى 

تقل  فيما  الدرا�ضي  العام  مدار  على  مبيعات  ن�ضبة 

ن�ضبة املبيعات لحقاً.

وبهذا ال�ضدد اجرينا هذا ال�ضتطلع مع عدد من 

ا�ضحاب املكتبات امل�ضهورة يف البحرين للتعرف على 

ا�ضتعداداتهم لهذا املو�ضم الذي يحقق طفرة يف ن�ضبة 

مبيعاتهم.

مكتبة  �ضاحب  املاحوزي  �ضاكر  علق  وقد 

يف  الطلبة  احتياجات  »اختلفت  قائلً:  املاحوزي 

الوقت الراهن ففي ال�ضابق كان اولياء المور ياأتون 

قبل  طويلة  فرتة  قبل  للمكتبات  الطلبة  ابنائهم  مع 

بدء املدار�ص، ل�ضراء القرطا�ضية اما الآن ياأتي اولياء 

اخلا�ضة  القرطا�ضية  ل�ضراء  ابنائهم  مع  المور 

فبع�ص  اجلديد  الدرا�ضي  العام  بدء  فور  باملدر�ضة 

املدر�ضني يقومون بطلب اغرا�ص حمددة من الطلبة«، 

الزبائن  لوجود  تفتقر  املكتبات  »ا�ضبحت  وتابع: 

اىل  ادت  عوامل  عدة  فهناك  بال�ضابق  قارناها  ما  اذا 

للمدار�ص  العودة  فرتة  القرطا�ضية يف  �ضوق  تراجع 

التي يق�ضدها  الكبرية  افتتاح املجمعات  ولعل اهمها 

اولياء الأمور ل�ضراء حاجيات املنزل ولتوفري العناء 

من  ابنائهم  ملدار�ص  القرطا�ضية  ب�ضراء  يقومون 

كما  العناء،  تكبد  لتجنب  الكبرية  ال�ضواق  هذه  مثل 

القرطا�ضية  بتوفري  الكبرية  ال�ضركات  بع�ص  تقوم 

بدورها  والتي  موظفيها  لبناء  املدر�ضة  وم�ضتلزمات 

تقلل من ن�ضبة بيع املكتبات، وعلى الرغم من ذلك ال 

ان هناك العديد من الطلبة ي�ضعون لقتناء قرطا�ضية 

احلديثة  الكرتونية  ال�ضخ�ضيات  �ضور  على  حتتوي 

من  امل�ضاهري  من  وعدد  وانديتهم  القدم  كرة  ولعبي 

ب�ضكل  لتوافرهم  ال�ضبب  ويعود  املجالت  خمتلف 

نوفر  املثال  �ضبيل  على  فنحن  املكتبات،  ح�ضري يف 

عدة  من  با�ضتريادها  نقوم  للزبائن  خا�ضة  ب�ضائع 

ال�ضياء  اما  والمارات  ال�ضني  اندوني�ضيا،  مثل:  دول 

املتواجدين  اجلملة  من جتار  بجلبها  نقوم  الب�ضيطة 

يف البحرين.

مكتبة  �ضاحب  ر�ضي  ح�ضن  علق  جانبه  ومن 

على  المور  اولياء  من  كبري  اقبال  »هناك  طاهرة: 

العودة  مو�ضم  يف  القرطا�ضية  ل�ضراء  املكتبات 

املو�ضم  هذا  تلي  التي  الفرتة  يف  انه  ال  للمدار�ص، 

ت�ضاب حركة البيع بالركود فاغلبهم يقومون ب�ضراء 

احتياجات ابنائهم من املجمعات وال�ضواق الكبرية«، 

وا�ضاف:»هناك عدد معني من الطلبة ل يقومون ب�ضراء 

حتتوي  قرطا�ضية  عن  يبحثون  وامنا  عادية  ا�ضياء 

النوعية  وهذه  �ضابه  وما  كارتونية  �ضخ�ضيات  على 

من القرطا�ضية تتوافر ب�ضكل خا�ص يف املكتبات وهذا 

هذه  عن  يبحثون  الذين  للطلبة  مكتبتنا  توفره  ما 

يف  فنحن  ح�ضري،  ب�ضكل  القرطا�ضية  من  النوعية 
ح�سن ر�سي

�ساكر املاحوزي

ح�ضني املرزوق:

مع اقتراب العام الدراسي..
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مكتبة طاهرة نقوم بعمل طلبيات خا�ضة من ال�ضني ودبي حتتوي على 

احدث ال�ضخ�ضيات الكارتونية التي يبحث عنها الطلبة مع مراعاة جودة 

التي  للأ�ضواق  ابنائهم  مع  يلجوؤون  امور  اولياء  فهناك  القرطا�ضية  هذه 

تقدم �ضلعاً رخي�ضة جداً ولكنها ل تدوم اذا ما قارناها مع ما نوفره من 

العام و�ضت�ضهد  القرطا�ضية �ضينتع�ص هذا  ان �ضوق  اتوقع  لذا  قرطا�ضية 

املكتبات اعداداً كبرية من الزبائن وعلى مكتبتنا ب�ضكل خا�ص كوننا نقدم 

خ�ضومات كبرية يف هذه الفرتة«.

ويف ذات ال�ضياق قال امري را�ضد �ضاحب مكتبة امرية: »ي�ضهد �ضوق 

القرطا�ضية ركوداً يف الفرتة الخرية اذا ما قارناه بالعوام املا�ضية فمع 

من  املدار�ص  م�ضتلزمات  توفر  التي  الكبرية  وال�ضواق  املجمعات  انت�ضار 

املجمعات  لهذه  الطلبة  ابنائهم  المور ي�ضطحبون  اولياء  بات  قرطا�ضية 

وت�ضهد  مكتبات  على  حتتوي  التي  املناطق  عن  ابتعاداً  وال�ضواق 

ازدحامات مرورية خانقة على الرغم من توفري الخرية للقرطا�ضية التي 

ي�ضعد الطلبة باقتنائها وب�ضكل ح�ضري كونها تقوم بعمل طلبيات خا�ضة 

بلدان  عدة  من  م�ضهورة  كارتونية و�ضخ�ضيات  �ضخ�ضيات  على  حتتوي 

كال�ضني، ال ان القبال على املكتبات بات حمدوداً نظراً لنت�ضار املجمعات 

طباعة  على  مقت�ضراً  وا�ضبح  الزبائن  يق�ضدها  التي  الكبرية  وال�ضواق 

البحوث وت�ضميم الو�ضائل«.
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مركز رعاية الطلبة الموهوبين :
برامج إثرائية ومشروعات نوعية 

[ هل ميكن اأعطائنا نبذة تعريفية عن مركز املوهوبني بوزارة الرتبية والتعليم؟

للطلبة  ال�ضاملة  الرعاية  ِخدمات  بتقدمي  ُيعنى  ُمتخ�ض�ص  تعليمي  تربوي  مركٌز  هو 

بعد  والأكادميية،  الأدائية  املواهب  خمتلف  ومْن  التعليمية  املراحل  جميع  يف  املوهوبني 

نوعية  وم�ضروعات  اإثرائية  برامج  تقدمي  على  ويعمل  الرتبوي،  امليدان  مَن  اكت�ضافهم 

اأو  اأفراداً  الخت�ضا�ص  اأهل  مع  بالتعاون  خارجه  اأو  مقره  يف  �ضواء  نف�ضية  وا�ضت�ضارات 

موؤ�ض�ضات.

ويرنو اإىل حتقيق جملة مَن الأهداف، وهي:

اكت�ضاف املواهب املختلفة و�ضقلها وتنميتها اإىل اأق�ضى مدى مُمكن مبن فيهم املوهوبني 

مْن ذوي الحتياجات اخلا�ضة.

ويف  التعليمية  املراحل  خمتلف  من  للموهوبني  واملُ�ضتمرة  ال�ضاملة  الرعاية  توفري 

النواحي العقلية؛ الجتماعية؛ النف�ضية؛ الأكادميية؛ واملهنية. 

توطني ِخدمات رعاية املوهوبني يف املدار�ص احلكومية واملدار�ص اخلا�ضة.

اإبراز املنتجات الإبداعية للموهوبني عرب خمتلف الو�ضائل الإعلمية وقنوات الت�ضال. 

اإ�ضراك املجتمع اأفراداً وموؤ�ض�ضات للقيام بتنفيذ بع�ص ِخدمات الرعاية املقدمة للموهوبني 

واملت�ضلة مبيدان املوهبة والإبداع.

اإجراء البحوث والدرا�ضات ال�ضتطلعية والتجريبية املت�ضلة مبيدان املوهبة والإبداع.

رفد املُجتمع بكوادر وطنية قادرة على املُ�ضاهمة يف حتقيق النمو املُ�ضتدام والتناف�ص 

ال�ضريف يف اململكة. 

[ ما هي جمالت املوهبة التي يرعاها؟

هناك ثلثة اأنواع رئي�ضة يهتم بهما املركز وتندرج حتتها عدد مَن امل�ضاريع والربامج 

الإثرائية، وهي: 

اأولً: امل�ضروعات الأكادميية.

كتبت - رباب اأحمد:

مع بداية العام الدرا�سي فاإن من 

اجلميل جداً، اأن نلتفت اإىل الطلبة 

املوهوبني لتنمية مواهبهم على 

تعددها، وكيفية العناية بهم ودور 

مركز رعاية الطلبة املوهوبني بوزارة 

الرتبية والتعليم يف هذا املجال، 

والإلقاء مزيد من ال�سوء على هذا 

املركز واأهدافه لالأطفال والنا�سئة 

كان لنا احلوار التايل مع مدير املركز 

د.عدنان القا�سي:

إطالق »ريادة« لرعاية 

الموهوبين في مجال القيادة 

بالعام الدراسي الجديد
 
  :، وهيا عدد مَن المشاريع والبرامج اإلثرائيةوتندرج تحته يهتم بهما المركز ثالثة أنواع رئيسةهناك 
 المشروعات األكاديمية أواًل:

 المجال اسم المشروع الرقم
 لرعاية الموهوبين في القرآن الكريم اقرأ وارتق 1
 لرعاية الموهوبين في الكتابة اإلبداعية في اللغة العربية كلمات 2
3 Words لرعاية الموهوبين في الكتابة اإلبداعية في اللغة اإلنجليزية 
 الروبوتكلرعاية الموهوبين في  عبقري 4
 لرعاية الموهوبين في الرياضيات تحدي 5
 لرعاية الموهوبين في األلعاب الذهنية َفكِّر 6
 لرعاية الموهوبين في العلوم بناء 7
 لرعاية الموهوبين في الفضاء والكون فلك 8
 ACMASلرعاية الموهوبين في  الحاسبة الصينية 9
 لرعاية الموهوبين في الحاسوب تكنو 11

 
 ثانيًا: المشروعات األدائية

الر
 قم

 المجال اسم المشروع

 لرعاية الموهوبين في الرسم تشكيل 1
 لرعاية الموهوبين في األشغال اليدوية تحفة 2
 لرعاية الموهوبين في الموسيقى نوتة 3
 لرعاية الموهوبين في األلعاب الرياضية رياضة 4
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 ثالثًا: المشروعات المشتركة
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[ هل هناك برنامج جديد يعتزم املركز اإطلقه خلل العام الدرا�ضي القادم؟

القادم  الدرا�ضي  للعام  اجلديدة  امل�ضروعات  من  عدد  لطرح  املركز  وي�ضتعد 

القيادة؛  جمال  يف  املوهوبني  لرعاية  »ريادة«  م�ضروع  ومنها:  2015/2014م، 

»حل  وبرنامج  والإبداع؛  املوهبة  جمال  يف  الأطفال  ريا�ص  لدعم  »بذرة«  وم�ضروع 

وحلول  ال�ضيناريوهات  بناء  جمال  يف  املوهوبني  لرعاية  امل�ضتقبلية«  امل�ضكلت 

للم�ضكلت املتوقعة؛ و«براءة اخرتاعي« لحت�ضان املبتكرات والخرتاعات يف امليدان 

الرتبوي؛ وزيادة عدد )8( دورات تدريبية جديدة  للمعلمني بعد اعتمادها ك�ضاعات 

متهن؛ وزيادة عدد )8( م�ضابقات متخ�ض�ضة يف جمال موهبة معينة؛ وتنفيذ برامج 

�ضباحية يف جمال املو�ضيقى والر�ضم والأ�ضغال اليدوية للطلبة من ذوي الحتياجات 

اخلا�ضة. 

[ ما اأبرز الإجنازات التي مّت حتقيقها العام الدرا�ضي املا�ضي يف دعم املوهوبني؟

كان ملركز رعاية الطلبة املوهوبني هذا العام الدرا�ضي 2014/2013م اإجنازات 

�ضاملة وتراكمية وم�ضتمرة �ضاهمت ثمرها قطاعات الوزارة املختلفة، وقد متثلت يف 

تكوين )21( م�ضروعاً يف �ضتى جمالت املوهبة الأكادميية منها والأدائية، وانبثقت 

عنها )121( برناجماً اإثرائياً �ضباحياً وم�ضائياً، و)29( فعالية، و)30( دورًة تدريبية 

لفئة الطلبة املوهوبني والهيئات التعليمية، كما مّت التوا�ضل مع )120( مدر�ضة ب�ضكٍل 

ُمبا�ضر عرب الزيارات امليدانية املق�ضودة لتقدمي الدعم الفني يف جمال املوهبة والإبداع، 

وا�ضتفاد مْن تلك اخِلدمات )2138( طالباً وطالبة يف املدار�ص احلكومية واخلا�ضة 

مدار�ضنا  يف  امل�ضجلني  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  مْن  وطالبة  طالباً   )80( ومنها 

احلكومية واملوؤ�ض�ضات التعليمية املعنية بالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، وحوايل )300( 

من  فاعلية  وم�ضاركة  التعليمية،  الهيئات  من  اإىل )890(  اإ�ضافة  الأمور،  اأولياء  من 

خلل اأوراق عمل وبحوث حمكمة يف )4( موؤمترات دولية متخ�ض�ضة يف حقل تربية 

املوهوبني 

[ األ ميكن اأن يكون الهتمام باملواهب عائقاً اأمام الهتمام بالتح�ضيل الدرا�ضي؟

اإىل حدٍّ ما نعم، ومْن هناك قام املركز باإجراء بع�ص الرتتيبات الإدارية والفنية 

لتفادي تاأثري اهتمام الطلبة مبواهبهم على م�ضتوى حت�ضيلهم الدرا�ضي، ومنها:

مرونة دوام الطلبة املوهوبني يف املركز خلل الفرتة امل�ضائية بحيث يتواجد يوم 

واحد يف الأ�ضبوع ولكنه مطّول.

الرتكيز على الهتمام بالطلبة املوهوبني خلل تواجدهم يف املدر�ضة بتوفري برامج 

اإثرائية �ضباحية.

توعية الطلبة املوهوبني واأولياء اأمورهم من خلل الور�ص التدريبية واملحا�ضرات 

التوعية واملطويات التثقيفية باأهمية تنظيم الوقت واإدارته ب�ضكٍل جيِّد.

م�ضتواهم  على  وقوفاً  املدار�ص؛  يف  املوهوبني  للطلبة  تفقدية  بزيارات  القيام 

الأكادميي وغريها من اجلوانب الرئي�ضة يف ت�ضكيل �ضخ�ضيتهم.

اكت�ضافه  مراحل  ما  موهوب،  باأنه  عنه  نقول  اأن  ميكننا  الذي  الطالب  من   ]

وحتديده؟

هو الطالب الذي يتّم حتديده بو�ضاطة متخ�ض�ضني على اأ�ضا�ص اأنه ميتلك قدرات 

رفيعة امل�ضتوى مقارنة باأقرانه مْن نف�ص الفئة الُعمرية يف جمالت حُمددة، ويحتاج 

اإىل برامج وِخدمات تربوية وتعليمية متفرِّدة تتجاوز تلك التي تقدِّمها املدر�ضة؛ حتى 

يت�ضنى له حتقيق ذاته وبلوغ طموحاته وتلبية حاجات جمتمعه. 

وينتمي اإىل هذا املوهوب مْن يقدِّم اأداءات متميزة، ومْن لديه قدرات وا�ضتعدادات 

كامنة تنباأ بالتميز، وذلك يف واحد اأو اأكرث مَن املجالت التالية:

القدرة العقلية العامة وال�ضتعداد الأكادميي اخلا�ص والتفكري الإبداعي والإنتاجية 

الإبداعي والقدرة القيادية والقدرة الفنية الب�ضرية والأدائية والقدرة النف�ضحركية .

وللمركز اآلية حمددة للتعرف والك�ضف عن الطلبة املوهوبني، وهي متر بخم�ضة 

مراحل حمدد وُت�ضارك فيها عدة اأطراف ومنها املدر�ضة واملركز واملخت�ضني وموؤ�ض�ضات 

املجتمع املدين .

[ هل من ن�ضيحة تقدمها لأولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية بخ�ضو�ص 

تنمية املوهبة والبداع لدى الطلبة املوهوبني؟

ُي�ضكِّل قيمة  اأْن  الطلبة املوهوبني فئة واعدة وا�ضتثمار حقيقي مُيكن  باأنَّ  ل �ضّك 

اإْن قمنا برعاية وتربيته ب�ضكٍل علمي �ضحيح، واأّول  اقت�ضادية وح�ضارية للمجتمع 

الرعاية الوعي مبوهبته ومتطلباتها وحاجاته ومعرفة اأمناط تعلمه واأ�ضاليب تفكريه، 

والجتماعية  والنف�ضية  والتعليمية  الرتبوية  واملواقف  الظروف  تهيئة  وبالتايل 

املن�ضجمة مع قدراته وا�ضتعداداته داخل اإطار ال�ضف وحميطه يف ف�ضاء املدر�ضة.
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1  
 استشر

واالجتماعي والمهني لدعم المدارس في مجال اإلرشاد والتوجيه النفسي 
 للطلبة الموهوبين والهيئات التعليمية وأولياء األمور

 لدعم المدارس في مجال الموهبة واإلبداع شراكة 2
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اأ�ضاد عدد من املعلمني والرتبويني والخ�ضائيني باجلهود التطويرية 

التي تقوم بها وزارة الرتبية والتعليم ب�ضكل دائم وم�ضتمر ب�ضاأن تعزيز 

العملية التعليمية والرتبوية وحت�ضني م�ضتوى املعلمني وطرق التعليم 

وجودة خمرجاتها ومنها الربامج اجلديدة التي طرحتها الوزارة موؤخرا 

ومنها متديد الدوام املدر�ضي ومتهني املعلم و�ضن مناهج جديدة ومنها 

الثقافة العددية واللغة الفرن�ضية وغريها من اجلهود الرامية اىل تطوير 

الكادر التعليمي والعملية التعليمية من كافة جوانبها الرتبوية..

املعلم  مكانة  تعزيز  �ضاأنه  من  الذي  التطوير  من  مبزيد  وطالبوا 

والطالب وحت�ضن من جودة التعليم اآملني بالتخفيف م�ضتقبل من املهام 

متكاملة  وتعليمية  تربوية  م�ضرية  اجل  من  املعلم  كاهل  على  املوكلة 

جليل واع ومثقف تربويا وتعليميا.

رفع م�ستوى �ملناهج
الرتبية  وحدة  املناهج  ادارة  يف  )اخ�ضائي  علي  عمر  زكريا 

ال�ضلمية( يوؤكد على اجلهود امل�ضنية واحلثيثة التي تقوم بها وزارة 

املناهج  م�ضتوى  رفع  اجل  من  وم�ضتمر  دائم  ب�ضكل  والتعليم  الرتبية 

جمال  يف  وخا�ضة  �ضياغتها  اإعادة  او  الكتب  تاأليف  ومنها  املطروحة 

الرتبية ال�ضلمية ب�ضكل تواكب التطورات احلالية.

كما اأثنى على اجلهود التي تقوم بها الوزارة ب�ضاأن تطوير وتدريب 

املعلمني من خلل احلاقهم بعدد من ور�ص العمل التدريبية التي تعينهم 

ان  منوها  املختلفة،  والتعليمية  الرتبوية  املواقف  مع  التكيف  على 

راجيا  الوزارة  قبل  من  موفقة  بادرة  تعد  املدر�ضي  الدوام  فكرة متديد 

ان تتوافق مع اجلميع ول توؤثر او تزيد من العباء املوكلة على املعلم 

والطالب معا..

متديد �لدو�م �ملدر�سي 
الفنية  الرتبية  )مدر�ص   – البزاز  عي�ضى  خالد  الراأي  يف  ويوافقه 

مبدر�ضة عراد البتدائية العدادية للبنني( من ان جهود وزارة الرتبية 

والتعليم التطويرية جلية جدا للعيان واجلميع ي�ضيد بالربامج واملناهج 

وارتفاع  الطلب  وم�ضتوى  اداء  حت�ضني  يف  �ضاهمت  التي  املطروحة 

النتائج املرجوة وح�ضنت من اداء املعلم والطالب معا وكانت لها اثارها 

كتبت: فاطمة �ضلمان: 

تـربويـون ي�سيـدون برب�مـــــج وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لتطويرية
ح�صنت مـــن اأداء املعلـم والطالب معًا
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اليجابية امللمو�ضة على كافة ال�ضعدة، مبينا ان م�ضروع متديد 

الدوام املدر�ضي كان له ابعاد عميقة وتربوية وتعليمية �ضاهمت 

يف حت�ضني م�ضتوى املعلم معي�ضيا وكذلك اداء الطالب علميا..

ول يطالب وزارة الرتبية والتعليم �ضوى التدرج والتاأين يف 

طرح براجمها املختلفة وتطبيقها ب�ضكل يواكب التطور ول يثري 

عدد من ردود الفعال املختلفة، مقرتحا كذلك على الوزارة بناء 

اآخر من املدار�ص من اجل احلد من ت�ضخم على الطلب يف  عدد 

ال�ضف الواحد..

ذات  ا�ضماء  مبدر�ضة  الأوىل  )املعلمة  بحر  حممد  عائ�ضة  اأما 

الوزارة  تطرحها  التي  املناهج  م�ضتوى  جتد  فاإنها  النطاقني( 

التعليمية  احل�ضيلة  من  ويعزز  الطالب  �ضاأن  من  يرتقي  �ضنويا 

لديه ومنها اللغات املختلفة كما عمدت اىل ادخال اللغة الفرن�ضة 

يف بع�ص من املدار�ص العدادية ال انها كانت ترجو التاأين يف هذه 

حل�ضد  مبكرة  درا�ضية  مراحل  منذ  اللغة  هذه  واعتماد  اخلطوة 

نتائجها اليجابية ب�ضكل اكرب..

املعلم  كاهل  على  تلقى  التي  العباء  من  بالتخفيف  وطالبت 

والتي باتت ت�ضكل �ضغطا ا�ضافيا عليه ومنها لي�ص فقط التدري�ص 

وامنا القيام بعدد من امللفات وامل�ضاريع واخلطط وامل�ضابقات التي 

تتطلب منه وقتا وجهدا ا�ضافيا تاأخذ منه �ضاعات عمل ا�ضافية..

حت�سني �أد�ء �ملعلم 
باملعهد  املكتبة  )امني  ال�ضيد  ابراهيم  علي  ا�ضار  جانبه  ومن 

حت�ضني  اىل  م�ضكورة  ت�ضعى  الوزارة  ان  اىل  البتدائي(  الديني 

م�ضتوى واأداء املعلم �ضواء عن طريق التمهن او الرتقيات املختلفة 

ال اإننا نرجو ان ت�ضعى جاهدة اي�ضا للحد من املهام وال�ضغوطات 

التي باتت ترهق املعلم والعمل معا على اعادة هيبة املعلم التي 

باتت تفقد موؤخرا..

دوره  تل�ضى  الذي  الحتياط  معلم  دور  بتفعيل  طالب  كما 

الن�ضطة  ومنها  املعلم  بها  املكلف  املهام  من  واحلد  موؤخرا 

هدفه  عن  تبعده  التي  النتائج  بع�ص  حتليل  او  والتح�ضريات 

ال�ضا�ضي يف التعليم ولي�ص الدارة، منوها ان الوزارة م�ضكورة 

ت�ضعى جاهدة ل�ضن عدد من المور التطويرية الآنية وامل�ضتقبلية 

والتي نرجو كمعلمني ان حتمل لنا يف الفق ردود فعل ايجابية 

تعود على املعلم والطالب وويل المر معا..

تـربويـون ي�سيـدون برب�مـــــج وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لتطويرية
ح�صنت مـــن اأداء املعلـم والطالب معًا

ي�ضاهم مركز الإنتاج املدر�ضي باإدارة اخلدمات الطلبية يف وزارة الرتبية 

والتعليم من خلل اأهدافه الرتبوية والفنية والقت�ضادية، يف تقدمي الر�ضالة 

الرتبوية وبناء املواطن ال�ضالح ح�ضب الأهداف التي و�ضعتها وزارة الرتبية 

فراغ  اأوقات  وا�ضتثمار  اليدوي  العمل  ي�ضجع  انه  اىل  بالإ�ضافة  والتعليم، 

الطلب وذلك من اجل تبادل اخلربات واملهارات بني اجلهات امل�ضاهمة وبني 

الزوار، وخلق روح التعاون والتناف�ص ال�ضريف بني املدار�ص. 

والبتكار  الإبداعية  الروح  واإذكاء  املواهب  �ضقل  اىل  املركز  ويهدف 

ال�ضالح  املواطن  روح  وخلق  للطالب  املتكامل  ال�ضامل  بالنمو  الهتمام  واىل 

لأولياء  فنية  ب�ضورة  وعر�ضها  املدار�ص  اأن�ضطة  واإبراز  وطنه  اإىل  املنتمي 

الأمور والزوار، كما ي�ضاهم يف ت�ضجيع الطلبة واملدر�ضني على الإنتاج املتقن 

املدار�ص  وتوجيه  والزوار،  الطلبة  بني  الفني  التذوق  لن�ضر  وال�ضعي  املطور 

امل�ضرتكة  للأهداف  املدار�ص حتقيقاً  امل�ضاهمة يف معر�ص واحد دائم لكل  اإىل 

ميزانيات  دعم  اىل  بالإ�ضافة  للمدار�ص،  واملالية  التنظيمية  للتكلفة  وخف�ضاً 

املدار�ص لتح�ضني الإنتاج.

ويقوم املركز على عدد من املهام منها خماطبة املدار�ص بخ�ضو�ص تزويد 

واإعداد  امل�ضاهمة  املدار�ص  من  الأعمال  وا�ضتلم  الفنية  باملنتوجات  املركز 

الك�ضوف اخلا�ضة بالأعمال وتن�ضيقها لعر�ضها يف املركز، كما يخاطب اإدارة 

املوا�ضلت ويزودهم بجدول الزيارات املقرتحة للمدار�ص وا�ضتقبال الزيارات 

الطلبية وتقدمي �ضرح موجز عن املركز والقيام بعملية البيع للطلبة الراغبني 

بذلك وكتابة اأر�ضدة البيع بالإ�ضافة اىل اإعداد ك�ضوف باملبالغ لرفعها للمالية 

لإدراجها يف ميزانية املدار�ص واإعادة تن�ضيق املعرو�ضات باملركز.

مركز �لإنتاج �ملدر�سي ي�سجع �لطالب على �لعمل �ليدوي
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 مشروع تحسين الزمن المدرسي ..

  فرصة لزيادة ساعات التعلم 
وتطوير التحصيل الدراسي للطلبة

الدرا�ضي  العام  يف  املدر�ضي  الزمن  حت�ضني  لربنامج  التجريبي  التطبيق  بداأ 

حمافظات  كافة  على  موزعة  والبنات  للبنني  مدار�ص  ثماين  يف  2014/2013م 

اململكة، وقد �ضاهمت النتائج الإيجابية التي حققها التطبيق يف اتخاذ قرار تعميمه 

على جميع املدار�ص الإعدادية يف العام الدرا�ضي القادم 2015/2014م .

واإجناز  املنزلية  الواجبات  من  للتخفيف  للطالب  فر�ضة  الربنامج  هذا  يوفر  و 

يف  وامل�ضاركة  الدر�ص  وفهم  ال�ضفي  التفاعل  اإىل  بالإ�ضافة  املدر�ضة،  يف  غالبيتها 

الربامج والأن�ضطة التعليمية، اإىل جانب اإعطاء املجال للمعلم لتنفيذ ا�ضرتاتيجيات 

التمهن،  جل�ضات  وامل�ضاركة يف  املنا�ضب  الوقت  املنهج يف  واإكمال  والتعلم  التعليم 

توافر  حيث  من  وذلك  التجربة  هذه  اإجناح  متطلبات  كافة  بتوفري  الوزارة  وقامت 

املظلت ونقاط ال�ضرب ودورات املياه وتطوير احلدائق وامل�ضطحات الزراعية وكافة 

الحتياجات اللزمة لتطبيق الربنامج.

تنويع ��سرت�تيجيات �لتعليم
وكان وزير الرتبية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي قد �ضرح ال�ضهر املا�ضي باأن 

الوزارة قد اجتهت اإىل تعميم هذا الربنامج خا�ضًة بعد النجاح الذي حققه تعميمه 

على املرحلة الثانوية، حيث اإن م�ضروع حت�ضني الزمن املدر�ضي �ضوف يزيد من وقت 

الثانية  ال�ضاعة  اإىل  املدر�ضي  الدوام  �ضيمتد  اإذ  فقط،  دقيقة  واأربعني  بخم�ص  التعلم 

والربع، م�ضرياً اإىل اأن من �ضروط  جناح برنامج حت�ضني اأداء املدار�ص زيادة الوقت 

املخ�ض�ص للتعليم كما بينته الدرا�ضات التي قامت بها الوزارة والت�ضخي�ص الذي مت 

القيام به منذ العام 2005م، ومراجعات تقارير منظمة اليون�ضكو والهيئة الوطنية 

الطلبة يح�ضلون على  اأن  تبنّي  التعليم والتدريب، حيث  للموؤهلت و�ضمان جودة 

اأنهم يخ�ضرون 3 �ضنوات درا�ضية  600 �ضاعة تعلم يف العام الدرا�ضي، مبا يعني 

مقارنة مع عدد �ضاعات التعلم يف الدول املتقدمة التي ت�ضل لـ936 �ضاعة ومع معيار 

منظمة اليون�ضكو البالغ األف �ضاعة .

اأن م�ضروع حت�ضني الزمن املدر�ضي يعد فر�ضة لزيادة �ضاعات التعلم، كما اأن   

التعليم  جودة  و�ضمان  للموؤهلت  الوطنية  الهيئة  تقارير  يف  جاءت  التي  النتائج 

والتدريب قد عك�ضت تطور اأداء املدار�ص ومن ثم تطور التح�ضيل الدرا�ضي للطلبة، 

فقد مّكن برنامج حت�ضني الزمن املدر�ضي من تطوير مهام مدير املدر�ضة بحيث اأ�ضبح 

باتت  التي  الإدارية  املهام  التعليمية، وتقل�ضت  العملية  اأكرث على اجلوانب  تركيزه 

اأما بالن�ضبة للمعلمني  املدر�ضية والوزارة،  الإدارات  تقوم بها فرق عمل موزعة بني 

جل�ضات  يوفر  كما   ،%14 مبقدار  الأ�ضا�ضية  رواتبهم  يف  زيادة  يوفر  فامل�ضروع 

والتعلم  التعليم  ا�ضرتاتيجيات  تنويع  من  متكينهم  يف  وي�ضاهم  للتمهن،  اأ�ضبوعية 

داخل الف�ضول الدرا�ضية.

خطة للتوسع في 
التعليم الفني والمهني 
وتشجيع الطلبة 
للتوجه لهذا القطاع 
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التربية تستكمل صيانة المدارس 

استعدادًا للعام الدراسي الجديد 

اخلدمات  باإدارة  ممثلًة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأكملت 

ا�ضتعداداً  املدار�ص  �ضيانة  ال�ضيفية  الإجازة  فرتة  خلل 

وتهيئة   2015  /2014 اجلديد  الدرا�ضي  العام  ل�ضتقبال 

الظروف امللئمة للعودة املدر�ضية من خلل توفري احتياجات 

ومتطلبات املدار�ص لتكون جاهزة ل�ضتقبال الطلبة. 

اجلانب  هذا  يف  الإجراءات  من  الكثري  الوزارة  واتخذت 

املدار�ص  �ضيانة  ت�ضتهدف  للوزارة  �ضنوية  خطة  �ضمن 

احلكومية مبختلف املراحل الدرا�ضية وحر�ضاً منها على �ضلمة 

وا�ضتمرار العملية التعليمية باأعلى م�ضتويات اجلودة، حيث 

وزارة  مع  بالتعاون  �ضاملة  ل�ضيانة  مدر�ضة   )42( خ�ضعت 

الأ�ضغال فيما خ�ضعت )60( مدر�ضة، بالإ�ضافة ملعهد البحرين 

للتدريب ل�ضيانة وقائية.

تطور�ت هامة يف �ملرحلة �لإعد�دية
يف  تو�ضعاً  �ضي�ضهد  القادم  الدرا�ضي  العام  اأن  الوزير  واأ�ضاف 

الأول  ال�ضف  منذ  للطلبة  والأكادميي  املهني  والإر�ضاد  التوجيه 

الطلبة  اأولئك  توجهات  ر�ضد  على  الوزارة  ي�ضاعد  مبا  الإعدادي، 

ومهاراتهم واإمكانياتهم وم�ضاعدتهم على اختيار التخ�ض�ص املنا�ضب 

لهم، لأن املرحلة الإعدادية تعترب مرحلة مف�ضلية بالن�ضبة لتوجهات 

حيث  م�ضتقبلً،  الثانوية  املرحلة  يف  وتفريعاته  التعليم  تطوير 

تعتزم الوزارة التو�ضع يف التعليم الفني واملهني وت�ضجيع الطلبة 

الوزارة  �ضتعمل  كما  القطاع،  هذا  اإىل  للتوجه  والبنات  البنني  من 

على توفري املزيد من التخ�ض�ضات الفنية والتقنية وخا�ضًة املوجهة 

للإناث.

�لرتقاء باأد�ء �ملد�ر�س
املدار�ص  اأداء  برنامج حت�ضني  اأن  ال�ضياق  هذا  الوزير يف  واأكد 

يعد  والتدريب  التعليم  لتطوير  الوطني  امل�ضروع  عن  ينبثق  الذي 

بكافة  البحرينية  املدر�ضة  باأداء  الرتقاء  وجوه  من  مهما  وجها 

ملعايري  وفقا  والقيادية،  والتنظيمية  والب�ضرية  املادية  عنا�ضرها 

من  احلكومة  عمل  برنامج  عليه  اأكد  ملا  وجت�ضيدا  الدولية،  الأداء 

الطموحات  لتحقيق  كاأولوية  التعليم  وتطوير  حت�ضني  �ضرورة 

قابليتها  عك�ضت  احلكومية  املدار�ص  اأن  موؤكداً  الأخرى،  التنموية 

للتطوير وتطبيق متطلبات برنامج حت�ضني اأداء املدار�ص باعتبارها 

بيئة تربوية قادرة على النهو�ص باأدائها وفقاً للأدوار املتطورة التي 

انبثقت عن الربنامج وركزت على اجلودة وحت�ضني التعليم.

تعميم حت�سني �لزمن �ملدر�سي على 

�لإعد�دي بعد جناحه يف 8 مد�ر�س
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[ حدثنا عن بداياتك يف التدري�ص؟

عندما تعاقدت مع وزارة الرتبية والتعليم يف العام 1965 مت تعييني 

يف مدر�ضة احلورة بوظيفة مدر�ص ملادة التاريخ ومن ثم قمت بالتدري�ص 

يف مدر�ضة الهداية اخلليفية الثانوية لتدري�ص مادة التاريخ اي�ضاً، بعدها 

ح�ضلت على ترقية من الوزارة وعملت حينها كمدر�ص اأول ملادة التاريخ 

للتوجيه  عام  من�ضق  من�ضب  �ضغلت  حتى  وظائف  عدة  يف  وتدرجت 

وال�ضراف الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم.

[ كيف كان التعليم يف مملكة البحرين اآنذاك؟

املدر�ضني  واغلبية  البحرينيني،  املدر�ضني  من  ب�ضيط  عدد  هناك  كان 

كانوا من بلدان عربية مثل: م�ضر، فل�ضطني والعراق، اما املناهج فقد كانت 

تاأتي لوزارة الرتبية والتعليم من م�ضر ك�ضائر دول اخلليج التي تعتمد 

ا�ضتلمنا  اننا عملنا على تغيريها وتطويرها عند  ال  اآنذاك،  املناهج  مثل 

لوظائف اخت�ضا�ضي املناهج باإدارة املناهج انا وزملئي.

[ ما هي املواد التي تدر�ص يف تلك الفرتة؟

الفرتة  هذه  ان  ال  احلالية  الفرتة  مثل  خمتلفة  مواد  عدة  هناك  كان 

الرتبية  مادة  الطلبة  بتدري�ص  تقوم  املدار�ص  فكانت  اف�ضل  ا�ضبحت 

منهجها  كان  وقد  الإجنليزية  اللغة  التاريخ،  العربية،  اللغة  الإ�ضلمية، 

ياأتي من العراق بالإ�ضافة ملواد فل�ضفية والرتبية البدنية.

[ هل كانت املدار�ص منت�ضرة؟

ان  كما  حمدودة  كانت  بل  باليوم،  مقارنة  منت�ضرة  املدار�ص  تكن  مل 

فاجلميع  حالياً  الطلب  عدد  مع  مقارنته  ميكننا  ل  اآنذاك  الطلب  عدد 

يعرف ان هناك عزوفا عن التعليم �ضابقاً خ�ضو�ضاً تعليم الناث اذ كان 

فاأ�ضبحت  الآن  اما  الفرتات  تلك  يف  التعليم  من  بناتهم  يحرمون  الهايل 

مدار�ص البنات ممتلئة وكذلك اجلامعات التي ت�ضم عددا هائل من الفتيات 

املتفوقات، كما ان وزارة الرتبية حالياً حتر�ص على تكثيف عدد املدار�ص 

لت�ضتوعب الكم الهائل من الطلبة احلاليني.

[ ماذا عن �ضاعات الدوام املدر�ضي؟ 

األستاذ أيوب هليل يتذكر 
التعليم أيام زمان..

مدارس محدودة ومناهج من الخارج
وعزوف عن الدراسة وخاصة من اإلناث

ح�ضني املرزوق:

االأ�ستاذ اأيوب هليل يعترب من اأوائل املدر�سني الذين قاموا بالتدري�س يف مدار�س مملكة 

البحرين، كونه بداأ التدري�س يف فرتة ال�ستينات بعد ح�سوله على لي�سان�س يف �سهادة 

االآداب من اإحدى اجلامعات اللبنانية، بداأ بتدري�س مادة التاريخ يف عام 1965 مبدر�سة 

احلورة االعدادية ومن ثم انتقل ملدر�سة الهداية اخلليفية لتدري�س نف�س املادة، بعدها تبواأ 

عدة منا�سب نذكر منها: »معلم اأول للمواد االجتماعية باملرحلة الثانوية، موجه تربوي 

اأول، اخت�سا�سي مناهج باإدارة املناهج واختتم م�سريته يف التعليم بعد ان �سغل من�سب 

من�سق عام للتوجيه واالإ�سراف الرتبوي حتى و�سل ملرحلة التقاعد.

وخالل هذه امل�سرية الطويلة قدم للتعليم يف البحرين الكثري من خرباته وجتاربه من 

خالل التدري�س وو�سعه ملناهج مادة التاريخ حتديداً من ال�سف الرابع ابتدائي حتى 

الثانوية العامة، وبهذا ال�سدد قمنا باإجراء مقابلة معه بعد ا�ست�سافته الكرمية لنا يف 

منزله وقد جاءت املقابلة كالتايل:
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مدارس محدودة ومناهج من الخارج
وزارة التربية خطت خطوة ممتازة بتمديدها الدوام المدرسي مدرسو السابق ليسوا بجامعيين ولكنهم  امتلكوا خبرات وتجارب كبيرةوعزوف عن الدراسة وخاصة من اإلناث

مل يطراأ تغيري كبري على �ضاعات الدوام املدر�ضي، فقد كان يبداأ كما 

هو احلال عليه الآن يف ال�ضاعة ال�ضابعة والن�ضف �ضباحاً وينتهي يف 

الواحدة ظهراً.

[ ما هي موؤهلت املدر�ضني اآنذاك؟

لي�ضوا  مدر�ضون  هناك  كان  وزملئي  انا  �ضبقتني  التي  الفرتة  يف 

التدري�ص  لكنهم ميتلكون خربات يف  ال�ضن،  كبار يف  وهم  بجامعيني 

اغلب  وكان  جامعية،  �ضهادات  على  احلا�ضلني  املدر�ضني  من  اف�ضل 

املدر�ضني من خمتلف البلدان العربية والبحرين.

[ هل تتذكر زملءك املدر�ضني؟

نعم هناك الكثري من املدر�ضني تخطت علقتي بهم مرحلة الزمالة 

وا�ضبحنا ا�ضدقاء مثل: «زميلي الدكتور عبداحلميد املحادين الذي قام 

بالتدري�ص يف جامعة البحرين، يا�ضني ال�ضريف مدير مدر�ضة الهداية 

�ضابقاً، خليل �ضكري �ضحادة، نظام عو�ص، جربيل حمارب  اخلليفية 

ا�ضماوؤهم  حت�ضرين  ل  كبري  لعدد  بالإ�ضافة  مطر«  ابراهيم  وال�ضيخ 

حالياً.

التعلم تتنا�ضب مع متطلبات �ضوق العمل  [ هل كانت خمرجات 

مبفهومه ال�ضابق؟

كان  العمل حيث  �ضوق  ملتطلبات  البداية  منا�ضبة جداً يف  تكن  مل 

التي  العلوم  بكافة  ملماً  الطالب  يكون  حتى  املواد  من  عدد  ينق�ضها 

املناهج  لتقريب  الفرق  ت�ضكيل  بعد  اما  العمل،  �ضوق  يحتاجها يف  قد 

العمل، وبعد هذا  التعلم موفرة لحتياجات �ضوق  ا�ضبحت خمرجات 

التطوير كان هناك عدد من الطلبة ل يكملون درا�ضتهم للح�ضول على 

ال�ضهادة الثانوية ويخرجون للبحث عن وظائف وكانوا يعرثون على 

وظائف جيدة ب�ضهاداتهم املدر�ضية.

[ ما راأيك يف زيادة عدد �ضاعات الدوام املدر�ضي الذي مت تطبيقه 

موؤخراً؟

الرتبية والتعليم خطت خطوة ممتازة من خلل  اعتقد ان وزارة 

متديدها لفرتة الدوام املدر�ضي، فاملناهج اجلديدة د�ضمة وحتتاج لوقت 

اأطول من ال�ضابق، ولو نظرنا للمدار�ص الأجنبية لراأينا الطلب يبقون 

يف املدار�ص حتى امل�ضاء ليقوموا بحل واجباتهم املدر�ضية يف املدر�ضة 

عند زيارتي  راأيته �ضخ�ضياً  ما  املنازل، وهذا  ياأخذونها معهم يف  ول 

للمدر�ضة التابعة للبحرية الأمريكية املتواجدة يف منطقة اجلفري.

اأيوب هليل يتو�سط 

زمالئه من اليمني 

خالد اخلاجة، علي 

هالل، اأبو وليد اللبناين 

وعبداملجيد مفيز
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)دانه و�ضالح( �ضخ�ضيات كارتونية ابتكرتهما الطالبة دانه العلوي 

اإدارة  اإعلن  بعد  وذلك  البنات،  ق�ضم   – اخلا�ضة  الإميان  مدر�ضة  من 

م�ضابقة  طرح  عن  والتعليم  الرتبية  بوزارة  والإعلم  العامة  العلقات 

ابتكار �ضخ�ضية تربوية كارتونية لطلب املرحلتني الإعدادية والثانوية، 

ور�ضالة  روؤية  ال�ضخ�ضية  تعك�ص  اأن  بهدف  ال�ضروط  من  لعدد  وفقاً 

الوزارة، وان يكون امل�ضارك من طلبة مدار�ص مملكة البحرين احلكومية 

اأو اخلا�ضة. 

ويف هذا العدد �ضلطنا ال�ضوء على الكيفية التي مت اجناز ال�ضخ�ضيتني 

بها، كما كان لنا هذا احلوار مع الطالبة دانه العلوي:

ا�ضتقبلت الإدارة خلل طرح الفكرة اأكرث من 100 عمل مقدم من قبل 

الطلب، وجاءت فكرة امل�ضابقة بعد اأن طرحت اللجنة الإعلمية لربنامج 

حت�ضني املدار�ص عدداً من الأفكار اجلديدة الهادفة اإىل ن�ضر ثقافة الوزارة 

ان  منها  ال�ضروط  من  عدداً  امل�ضابقة  وت�ضمنت  وا�ضمل،  اأكرب  ب�ضورة 

تعك�ص ال�ضخ�ضية ر�ضالة وروؤية الوزارة وان يراعى يف الت�ضميم التميز 

ال�ضخ�ضيات  من  الفني  القتبا�ص  وعدم  والب�ضاطة  والإبداع 

اأخرى. 

باأن  دانه  الطالبة  وقالت  يل  فخر  يعد  الأول  املركز  على  ح�ضويل 

فكرة ال�ضخ�ضية الكرتونية التي قامت بر�ضمها اتتها بعد ان �ضمعت عن 

واأحبت  املوهوبني  مركز  وذلك عن طريق  الرتبوية  ال�ضخ�ضية  م�ضابقة 

ملمح  لديها  تبينت   sketch ال  ر�ضم  بداأت  وحاملا  فيها،  امل�ضاركة 

ال�ضخ�ضية متاماً كما ت�ضورتها يف خميلتها، واأ�ضافت باأن م�ضاركتها يف 

واأنها كانت تقوم بعمل تهواه  هذه امل�ضابقة تعني لها الكثري خ�ضو�ضاً 

منذ ال�ضغر و�ضكرت اهلل على هذه املوهبة التي رزقها اإياها متمنية بان 

تطورها بامل�ضتقبل. 

باأنها  قالت  لل�ضخ�ضيتني  ر�ضمها  عند  اتخذتها  التي  اخلطوات  وعن 

وبعدها  ال�ضخ�ضية،  و�ضعية  فيه  حددت   sketch ر�ضمت  البداية  يف 

حتديد  بقلم  ال�ضخ�ضية  وحددت  وج�ضم  الوجه  تفا�ضيل  بر�ضم  قامت 

خا�ص وقامت بطباعته ونقله اىل جهاز الكمبيوتر وا�ضتخدمت برنامج 

الفوتو�ضوب للتلوين وعمل ما يلزم من الإ�ضافات. 

م�ضابقة ت�ضهم يف حتفيز الطاقات ال�ضبابية 

وعن �ضعورها بح�ضولها على املركز الأول قالت بانها اأجنزت عمل 

متوا�ضعا، واأح�ضت ب�ضعادة كبرية اأن العمل لقى القبول من قبل جلنة 

التحكيم التابعة للم�ضابقة، واأ�ضافت باأن الفوز يف هذه امل�ضابقة يعد 

م�ضدر اعتزاز و�ضعادة بالن�ضبة لها مما يدفعها للموا�ضلة وتطوير 

موهبتها يف امل�ضتقبل، اما عن ت�ضمية ال�ضخ�ضية با�ضمها قالت 

باأن هذا القرار يعترب م�ضدر فخر واعتزاز لها خ�ضو�ضاً وباأنها 

ت�ضعر باأن ال�ضخ�ضية التي قامت بر�ضمها جزءاً منها. 

جوائز و�ضهادات 

الطالبة  عليها  ح�ضلت  التي  وال�ضهادات  اجلوائز  اما 

م�ضابقة  يف  الأول  املركز  على  ح�ضولها  اولها  العلوي  دانه 

والتعليم  الرتبية  وزارة  نظمتها  التي  الزراعية  التكنولوجيا 

وعلى �ضهادة م�ضاركة يف دورة الق�ض�ص الكارتونية امل�ضورة 

متيز  و�ضهادة   ،2013-2012 للعام  املوهوبني  رعاية  مبركز 

الكاريكاتري  برنامج  يف  للم�ضاركة  والتعليم  الرتبية  وزارة  من 

املقام مبركز رعاية الطلبة املوهوبني بالإ�ضافة اىل �ضهادة امل�ضاركة 

الفعالة يف اأعمال الدورة التدريبية )نادي ال�ضحافة( املقامة يف مدار�ص 

الإميان للعام 2014م.

اإن اأهم ما ارتاأته الوزارة خلل تلك امل�ضابقة هو التعريف مب�ضاريع 

امل�ضاريع،  تلك  �ضهولة  مبدى  والتو�ضيح  تنفذها  التي  ومبادرات 

وتو�ضيل املعلومة لأفراد املجتمع وبالأخ�ص الطلب بطريقة مب�ضطة 

و�ضهلة، وعن �ضخ�ضية دانه و�ضالح فاأنهم يت�ضمون بالب�ضاطة يف 

تذكر  �ضهولة  تت�ضمن  حتى  املعقدة  التفا�ضيل  عن  بعيدا  ر�ضمها 

ال�ضخ�ضية وارتباطها يف ذهن الأفراد مبجال الرتبية.

»دانة وصالح« شخصيتان كارتونيتان 
تربويتان تعكسان روح الطالب البحريني

إبتكرتها الطالبة دانة العلوي

كتبت - مرمي ال�ضاعر:
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احـترام اآلخـرين 
اأ�ضماء طالبة جامعية يف كلية الطب يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت، 

املال والأعمال والرثاء،  اأبناء  الدرا�ضة بها على  اقت�ضرت  التي  تلك اجلامعة 

وهي فل�ضطينية لجئة عا�ضت يف بقايا خميم �ضربا و�ضاتيل، ووجدت نف�ضها 

بني هذا املجتمع املرتف، وكان يدور بخلدها كل يوم ما قامت به والدتها من 

عناء كبري من اأجل تربيتها وتعليمها بعد وفاة والدها، فبداأت ببيع ما ادخرت 

من ذهب لهذا اليوم، وتدرك اأ�ضماء كيف اأفنت اأمها �ضبابها لهذه الأيام، وتبادل 

والدتها كل م�ضاعر العرتاف باجلميل. 

اعتادت اأن تذهب يف حافلة جلامعتها يقودها �ضيخ كبري، بلغ من العمر 

عتيا، يف هذه احلافلة اعتادت بع�ص الفتيات املزاح وال�ضحك، غ�ضون تلب�ص 

ي�ضمعها  الأخرى  تلو  واحدة  �ضحكاتها  تطلق  كانت  ثرائها  على  تدل  ثيابا 

على  تدل  نظرتها  كانت  مرة،  من  اأكرث  مكانها  وغريت  والداين،  القا�ضي 

فوقية بغي�ضة لكل من لحظها، ل اأدري ملاذا لفتت انتباهي؟ وبقيت مركزة 

الطلبة،  كل  �ضكن  فقد حفظ  ينـزلها،  اأن  ال�ضائق  ن�ضي  لبيتها،  و�ضلت  بها؟ 

ف�ضرخت عليه وتلفظت بكلمات نابية ل تليق ب�ضيخ كبري، وهاجمت اعتذاره 

املتكرر ب�ضوت حاد و�ضراخ ه�ضتريي، اآذى كل من ي�ضمع ويرى، خا�ضة اأن 

ال�ضائق عم علي على درجة كبرية من الحرتام، ينادينا ببناتي، يدعو لنا اإذا 

�ضعدنا ونزلنا احلافلة، فهو لي�ص �ضائقا فقط بل هو اأب روؤوف رحيم لكل 

الطالبات، ولكم ر�ضم البت�ضامة على وجوهنا بابت�ضامته اجلميلة، كان 

عم علي اأنيقا ولطيفا وموؤدبا رغم كرب �ضنه، ر�ضم الزمن وال�ضقاء على 

وجهه خريطة من التعب وال�ضقاء واحلزن، ول اأن�ضى ق�ضته التي 

حكتها يل �ضديقتي نوره، فقد بناته الثلث يف حادث من �ضائق 

ك�ضري  فعا�ص  قا�ضية يف حياته،  فكانت جتربة  متهور،  مندفع 

القلب واجلناح، وراأى فينا بناته اللتي كان يتمنى اأن يراهن 

اأن ل يرتك العمل خوفا  اأخلقه  بيننا، وبلغ ح�ضنه وجمال 

على البنات من �ضائق متهور اآخر، لقد كان العم علي مدر�ضة 

يف العلم والأخلق والر�ضالة ال�ضامية. 

تاأملت  اأمي  يا  لكم  اللحظة وقلت  اأمي يف هذه  تذكرت 

كانت  لتعليمي،  تدخريه  وما  عي�ضي  لقمة  جتمعي  واأنت  وبكيت  اأجلي  من 

اأمي تغ�ضل امللب�ص لأغنياء الأحياء القريبة منا، مقابل مبالغ زهيدة من املال، 

كانت تخرج �ضباحا وتعود وقد اأرخى الليل ظله، ياترى ما هو امل�ضرتك بني 

امي وبني عم علي، كلهما ي�ضقى ويتعب لأجل غريه، كلهما يتفجر عطاء 

كلهما يتفجر عاطفة وحبا ... كل هذه الأفكار جاءتني واأنا اأقراأ احلزن على 

وجنتي العم علي، وقلبي يقول لتلك الفتاة تبا لك لقد اأف�ضدت ذوقنا، واأ�ضات 

لعمنا، واأ�ضاأت لنف�ضك... وفجاأة ناداين العم علي با�ضمي فقد و�ضلت بيتنا، 

امتدت يدي حلقيبتي احلمراء واأخرجت منها وردتي احلمراء التي كل يوم 

اعتدت اأن اأ�ضرتيها كل �ضهر من م�ضرويف اليومي لوالدتي احلبية تعبريا عن 

حبي لها،قدمتها لعمي على طبق من البت�ضامة الودودة معتذرة عن موقف 

زميلتي، ابت�ضم فرحاً ودمعت عينه فرحا و�ضرورا. 

على  فرحا  ر�ضمت  ولكني  ال�ضهرية...  وردتها  اأمي  حرمت  اأين  �ضحيح 

وجه اأحزنه القبح.
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