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ي�سر وزارة الرتبية والتعليم اأن تقّدم تقريرها ال�سنوي لأبرز اإجنازات الوزارة للعام الدرا�سي 2011/2010م، والذي 

ُيربز جهود وم�ساعي الوزارة على مدار عام درا�سي كامل من التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقومي للنهو�ض بالتعليم 

الإن�سان  واإعداد  الب�سرّية،  التنمية  جمال  يف  البحرين  ململكة  العليا  التوجهات  لتنفيذ  وفقًا  وذلك  جودته،  وحت�سني 

البحريني للحياة العملّية، وتنمية روح املواطنة ال�ساحلة لديه ومعاين النتماء للوطن. 

فقد �سهد العام الدرا�سي 2011/2010م اإجناز عدد من امل�ساريع والربامج التطويرية بغية النهو�ض والرتقاء بالعملية 

الرتبوية ومبا يتواكب مع التطور العلمي والتكنولوجي الذي ت�سهده دول العامل اأجمع. ومن اأبرز ما مت تنفيذه خالل 

هذا العام: 

1-تطوير نظام التقومي الرتبوي يف التعليم الأ�سا�سي. 

2-ال�سروع يف تطبيق م�سروع حت�سني الزمن املدر�سي يف املدار�ض الثانوية. 

3-تنفيذ درو�ض التقوية امل�سائية باملدار�ض الثانوية. 

4-ا�ستحداث تخ�س�سات جديدة يحتاجها �سوق العمل يف التعليم ال�سناعي. 

كما مّت التو�صع يف تنفيذ العديد من امل�صروعات الرتبوية، من ذلك: 

1-برنامج حت�سني اأداء املدار�ض. 

2-م�سروع التلمذة املهنية. 

3-م�سروع العلوم املطورة للمراحل الدرا�سية الثالث. 

4-م�سروع تدري�ض اللغة الفرن�سية باملرحلة الإعدادية. 

5-دمج طلبة التعليم امل�سائي ) املرحلة الثانوية ( يف م�ساق خدمة املجتمع. 

6-م�سروع اإجناز البحرين. 

ويتقّدم مركز التوثيق الرتبوي بجزيل ال�سكر والتقدير لكل من �ساهم يف اإعداد مادة التقرير، ويخ�ض بال�سكر جمموعة 

التوثيق واملكتبة، ومن�سقي الإدارات واملراكز بالوزارة ملا بذلوه من جهد وتعاون يف �سبيل اإخراج هذا التقرير اإىل حيز 

الوجود. 

راجني من املوىل عّز وجل اأن نكون قد ُوّفقنا يف اإبراز اأهم التطورات الرتبوية والتعليمّية يف اململكة من خالل هذا 

التقرير.  

نوال حممد عبدالغني

رئي�س مركز التوثيق الرتبوي 

عام اآخر من الإجنازات
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                                                   1- بنية نظام التعليم

1-1 التعليم البتدائي

اإن اأبرز ما �سعت الوزارة اإىل اجنازه يف هذا املجال خالل العام الدرا�سي 2011/2010م للمرحلة البتدائية كان كالتايل: 

1-1-1 يف اإطار م�صروع تدري�س اللغة الإجنليزية بدًءا من ال�صف الأول البتدائي:

مت تعميم امل�سروع بال�سف الأول البتدائي بواقع خم�ض ح�س�ض يف جميع املدار�ض البتدائية احلكومية يف مملكة البحرين، 

كما مت تعميمه بواقع خم�ض ح�س�ض يف ال�سف الثالث البتدائي، مع بقاء )19( مدر�سة �سيعمم فيها امل�سروع بواقع خم�ض 

ح�س�ض مع حلول العام الدرا�سي 2012/2011م. وقد مت تنفيذ العديد من الإجنازات يف هذا ال�ساأن، كعقد الور�ض التدريبية 

الأدوات  اأعدت  التعامل معهم. كما  الهادفة لإك�ساب املعلمني املهارات الالزمة لتدري�ض �سغار املتعلمني، والأنا�سيد، وكيفية 

الالزمة لدعم امل�سروع كالكتيبات والأقرا�ض املرنة والبطاقات التعليمية.

1-1-2 م�صروع تطوير مناهج الريا�صيات والعلوم:

- مناهج العلوم: مت يف العام الدرا�سي 2011/2010م تطبيق كتاب العلوم املقرر لل�سف اخلام�ض البتدائي، مع ما يتعلق بها 

من مواد تعليمية اأهمها: كرا�سة الن�ساط ودليل املعلم لكل كتاب وما يتعبها من مقننات تعليمية.

العلوم  مناهج  تطوير  م�سروع  �سمن  البتدائي  اخلام�ض  لل�سف  املطور  الريا�سيات  كتاب  تطبيق  مت  الريا�سيات:  مناهج   -

والريا�سيات. 

1-1-3 م�صروع تدري�س مادة الرتبية الأ�صرية للبنني:

مت تطبيق م�سروع تدري�ض مادة الرتبية الأ�سرية للبنني يف )15( مدر�سة حتى العام 2011/2010م وذلك وفق اخلطة التي 

اأعدت لتعميم امل�سروع، علمًا باأن هذا امل�سروع قد 

طبق تدريجياً يف مدار�ض ابتدائية /هيئة تعليمية من البنني يف العام الدرا�سي 2003/2002م. 

1-2 التعليم الإعدادي 

1-2-1 م�صروع املدار�س املنت�صبة لليون�صكو:

وهو عبارة عن �سبكة عاملية من املوؤ�س�سات الرتبوية ي�سل عددهـــــا اإىل) 8000 ( موؤ�س�سة يف )167( بلدا حول العامل، ويهدف 

امل�سروع اإىل:

- تبادل ممار�سات تعليمية كفيلة بتعزيز الأبعاد الإن�سانية والأخالقية للتعليم. 
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-  ترجمة مبادئ واأولويات اليون�سكو اإىل نتائج ملمو�سة تراعي الدعامات الأربع للتعليم، وهي التعلم للمعرفة، التعلم للعمل، 

للم�سروع  املنت�سبة  الإعدادية  املدار�ض  ملتابعة  ت�سغيلية  بو�سع خطة  الوزارة  قامت  معا.حيث  لنعي�ض  والتعلم  للكينونة  التعلم 

فعملت على:

- مناق�سة اخلطة املقرتحة من قبل اليون�سكو.

- عقد ور�سة عمل تدريبية ملن�سقي امل�سروع للمرحلة الإعدادية.

- زيارات ا�ستطالعية للمدار�ض لالطالع على اأخر التطورات اخلا�سة بامل�سروع.

- ح�سور فعالية مبدر�سة القريوان لعر�ض م�سروعها.

- امل�ساركة يف الجتماعات ومناق�سة التقرير النهائي للم�ساريع.

التعليم الثانوي  3-1

1-3-1 م�صروع حت�صني الزمن املدر�صي:

اأداء املدار�ض ويت�سمن )م�سروع حت�سني الزمن املدر�سي( الذي بداأ  من مبادرات تطوير التعليم والتدريب برنامج حت�سني 

للبنات، وقد متت  الثانوية  للبنات وهي مدر�سة املحرق  ثانوية واحدة  2011/2010م يف مدر�سة  الدرا�سي  العام  تنفيذه يف 

موافقة جمل�ض الوزراء يف            2 يونيو 2011م على تعميم تطبيقه يف جميع املدار�ض الثانوية بدءًا من الف�سل الثاين يف 

العام الدرا�سي 2012/2011م .

1-3-2 درو�س التقوية امل�صائية باملدار�س:  

هي درو�ض منوذجية تنفذ بعد الدوام الر�سمي للمدر�سة يف الفرتة من ال�ساعة الرابعة اإىل التا�سعة م�ساًء بناًء على القرار 

الوزاري رقم 517 / م ع ن / 2011م ال�سادر بتاريخ 20 اأبريل 2011م ، وتهدف هذه الدرو�ض لتلبية رغبة الكثري من الطلبة يف 

زيادة ح�سيلتهم العلمية وللحد من ظاهرة الدرو�ض اخل�سو�سية، وقد بداأت الوزارة يف تنفيذه كمرحلة اأوىل يف )4( مدار�ض 

ثانوية للبنني يف حمافظتي العا�سمة واملحرق. 

1-3-3 م�صروع نظام تقومي الأداء:

بداأ تطبيق هذا امل�سروع يف �سبتمرب 2009م، ويف العام الدرا�سي 2011/2010 مت تطبيقه على )6( مدار�ض ثانوية ) امل�سار 

التعليمي (،  كما مت تهيئة باقي املدار�ض غري املدرجة يف برنامج حت�سني اأداء املدار�ض وتزويدهم بثقافة النظام.

 اأما فيما يتعلق  بـ ) امل�سار التخ�س�سي ( فقد مت عقد ور�سة عمل تدريبية لالخت�سا�سيني الأوائل يف دي�سمرب 2010 م من 
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قبل اإدارة امل�سروع ومن ثم مت تدريب جمتمع الإدارة والخت�سا�سيني الرتبويني ون�سر الوعي باأهمية تنمية املفاهيم والكفايات 

الثانوي  التعليم  باإدارة  الرتبويني  والخت�سا�سيني  الأوائل  الرتبويني  الخت�سا�سيني  على  تطبيقه  بداأ  ثم  بالنظام،  املتعلقة 

عملية  يف    اأ�سا�سًيا  دوًرا  تلعب  التي  والهامة  احليوية  الإدارية  الأن�سطة  اأحد  هو  امل�سروع  هذا  ويعترب  م.   2011 فرباير  يف 

التغيري وزيادة الإنتاجية داخل املوؤ�س�سة التعليمية من خالل �سل�سلة من الإجراءات امل�ستمرة التي يعمل من خاللها املوظفون 

وامل�سرفون املبا�سرون معًا لتطوير اأهداف العمل وامل�سار الوظيفي التي توؤدي اإىل تطور الفرد واملوؤ�س�سة، وهذا يتم من خالل 

والإجراءات  والتطوير  التح�سني  جوانب  وحتديد  الأداء،  حول  املهنية  املالحظات  وتبادل  منهما،  كل  بني  امل�ستمر  التوا�سل 

املتعلقة بذلك.

1-3-4 تطبيق م�صاق خدمة املجتمع �صمن نظام توحيد امل�صارات الأكادميية:

ويف هذا الإطار، مت خالل هذا العام اإجناز ما يلي: 

- ح�سر مواقع عمل جديدة تتفق طبيعة عملها مع فل�سفة واأهداف م�ساق خدمة املجتمع من اأجل تو�سيع قاعدة املوؤ�س�سات 

الر�سمية املتعاونة مع وزارة الرتبية والتعليم.

- اإعداد وثيقة الن�سباط الطالبي اخلا�سة بطلبة التطبيق اخلارجي باملوؤ�س�سات الر�سمية املتعاونة مع وزارة الرتبية والتعليم.

-  تنفيذ  املرحلة  الأوىل من اخلطة الإعالمية مل�ساق خدمة املجتمع  بالتعاون مع اإدارة العالقات العامة والإعالم وذلك من 

خالل لقاءات تليفزيونية واإذاعية و�سحفية لإبراز فل�سفة واأهداف امل�ساق ون�سر الثقافية بني فئات املجتمع.

كما مت اإجناز العديد من الأعمال الأخرى، من اأهمها مايلي:

برنامج تريد كو�ست والبور�سة املدر�سية:

وهو اأحد برامج التنمية امل�ستدامة، وقد حر�ست الوزارة على متابعة تنفيذه حيث مت تنفيذ التايل:

- تنفيذ ور�سة تعريفية بربنامج Trade Quest لختيار فريق الظل مبعهد البحرين للدرا�سات املالية وامل�سرفية بتاريخ 

4 اأكتوبر 2010م.

- تنفيذ العديد من الور�ض التدريبية عن اأنواع ال�ستثمار والتحليل املايل لأع�ساء فريق الظل. 

برنامج رواد الأعمال:

- تعميم تطبيق برنامج رواد الأعمال على جميع املدار�ض الثانوية خالل العام الدرا�سي احلايل 2010/ 2011م، وذلك من 

خالل برنامج تدريبي متكامل ملن�سقي الدفعة الثانية من املدار�ض الثانوية )32 معلم ن 16 مدر�سة بالإ�سافة اإىل بع�ض 

الخت�سا�سيني الرتبويني من اإدارة التعليم الثانوي( يف الفرتة من 20-24 فرباير 2011م يف مقر املنظمة 

يف املنطقة الدبلوما�سية بذلك تكون جميع املدار�ض مهياأة وم�ستعدة لتطبيق الربنامج. 
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-  الجتماع مع ممثلي مركز البحرين لل�سناعات النا�سئة ملناق�سة مو�سوع احلا�سنات باملدار�ض الثانوية من حيث اإجراءات 

اأكتوبر   19 الثالثاء  يوم  الثانوي،  التعليم  اإدارة  وامليزانية الالزمة برئا�سة مدير  التدريب،  اإعداد احلا�سنات، احتياجاتها، 

2010م

�سعادة  رعاية  حتت   UNIDO ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  مع  بالتعاون  الأعمال  رواد  برنامج  تد�سني    -

الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم وذلك يوم الثنني املوافق 8 نوفمرب 2010م مبدر�سة اأميمة بنت النعمان 

الثانوية للبنات. بذلك تكون مملكة البحرين اأول دولة عربية تطرح برنامج ريادة الأعمال �سمن مناهجها الدرا�سية وبراجمها 

التطويرية.

برنامج البور�صة املدر�صية:

-  اإعداد احلقيبة اللكرتونية اخلا�سة بالربنامج والذي يحوي بع�ض العرو�ض التقدميية عن اأنواع ال�ستثمار والتحليل املايل 

واأنواع املخاطر، بالإ�سافة اإىل الوثائق اخلا�سة بالربنامج قبل بداية الف�سل الدرا�سي الأول.

- تنفيذ احللقة ال�سنوية من الربنامج التدريبي ملن�سقي البور�سة املدر�سية وقائد الفريق ) من الطلبة ( يوم الأربعاء املوافق 

24 نوفمرب 2010م مبقر �سوق البحرين لالأوراق املالية يف مرفاأ البحرين املايل.

زيارة جمموعة من طالبات فريق البور�صة املدر�صية باإحدى املدار�س الثانوية للبنات اإىل 

بور�صة البحرين )�صوق البحرين لالأوراق املالية(
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:IEARN برنامج

لإن�ساء موقع لربنامج  امل�ستقبل  امللك حمد ملدار�ض  الثانوي وم�سروع جاللة  التعليم  اإدارة  -ت�سكيل فريق عمل م�سرتك من 

من خالل بوابة مدار�ض امل�ستقبل التعليمية لإتاحة قدر كبري من التفاعل الرتبوي بني املعلمني والطلبة امل�ساركني   iEARN
يف الربنامج ومتكينهم من معرفة اأهم امل�ستجدات والإجنازات اخلا�سة بجميع املدار�ض امل�ساركة من خالل ربط هذه املدار�ض 

ب�سبكة الت�سالت الإلكرتونية عرب البوابة التعليمية املركزية.

برنامج اأ�صيل:

 13 الثانوية  املدار�ض  ي�سبح عدد  الأخرى بحيث  الأربع  للمدار�ض  بالإ�سافة  اأ�سيل  برنامج  ثانوية يف  9 مدار�ض  ان�سمام   -

مدر�سة.

برنامج الفلك:

- تنظيم حما�سرة "الأبراج يف امليزان للدكتور وليد عزام بجامعة البحرين بتاريخ 2010/12/1 م لطلبة ومن�سقي برنامج 

الفلك يف 14 مدر�سة.

- التن�سيق حل�سور الطلبة ومن�سقي برنامج الفلك حما�سرة للباحث الفلكي الأ�ستاذ/ علي احلجري وامل�ساركة يف الر�سد 

العملي لظاهرة ك�سوف ال�سم�ض اجلزئي يف مملكة البحرين بتاريخ 4 يناير2011م مبعهد البحرين للتدريب.

اأما يف جمال دعم املدار�س فقد متثل يف املجالت التالية:

املجال الأول: رفع كفاءة اأداء املدار�س

- الطالع على اخلطط الت�سغيلية للمدار�ض للتعرف على نقاط القوة وال�سعف يف اأداءها ومدى احتياجها للدعم وجعل ذلك 

�سمن اأولويات عمل الوحدة يف الف�سل الدرا�سي الثاين .

تقارير  واإعداد  2010 /2011م.  للعام   الأول  الدرا�سي  الف�سل  وامتحانات منت�سف  الت�سخي�سي  المتحان  نتائج  - حتليل 

مف�سلة . 

- تدريب  املعلمني الأوائل ومنت�سبني اإدارة التعليم الثانوي على كيفية قراءة الربنامج اللكرتوين لتحليل  نتائج المتحانات .

املجال الثاين: عمليات التعليم والتعلم 

- حتليل تقارير هيئة �سمان اجلودة ملدار�ض التهيئة يف جمال التعليم والتعلم واخلروج بتقرير مف�سل .
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 املجال الثالث: رفع الكفاءة املهنية

الأداء  اإدارة  نظام  تطبيق  كيفية  عن  الرتبويني  الخت�سا�سيني  من  الثانوي  التعليم  اإدارة  ملنت�سبني  تدريبية  ور�سة  تنفيذ   -

.PMS

1-4 التعليم الثانوي ال�صناعي:

مت خالل العام الدرا�سي 2011/2010م تنفيذ ما يلي:

1-4-1 ا�صتحداث تخ�ص�صات جديدة يحتاجها �صوق العمل

ال�سيخ  مبعهد    Plant Maintenance امل�سانع  �سيانة  تخ�س�ض  مناهج  اإعداد  مت  اليون�سكو  منظمة  مع  بالتعاون 

خليفة بن �سلمان للتكنولوجيا حيث التحق بهذا الربنامج )30( طالبًا، كما يجرى الإعداد لفتح تخ�س�ض �سيانة احلا�سوب 

اإحلاق  جمال  يف  نوعية  نقله  ذلك  ميثل  حيث  للبنات،  الثانوية  املعرفة  مبدر�سة    Computer Maintenance
الطالبات بالتعليم الفني واملهني، و�سيبداأ العمل بهذا التخ�س�ض اعتبارًا من العام الدرا�سي 2011-2012م.

1-4-2 اإتقان الطالب الكفايات املهنية الأ�صا�صية:

املتوفرة يف مدار�ض  التخ�س�سات  الأ�سا�سية ملختلف  الكفايات  العمل بقطاعيه اخلا�ض واحلكومي يف حتديد  �سوق  اإ�سراك 

تخ�س�ض،  لكل   Occupational Standards املهنية  املعايري  اعتماد  ذلك  تطلب  حيث  واملهني،  الفني  التعليم 

والو�سائل والأدوات التي ت�سمن اإتقان الطالب لهذه املعايري. ولتحقيق ذلك، فقد مت تطوير اأ�ساليب التعليم والتقومي بحيث 

ت�سمح للطالب بتكرار التدريب حلني الو�سول مب�ستوى املهارات اإىل درجة الإتقان،  كما مت تدريب املعلمني على حتديد نواجت 

التعلم لكل مهارة، واإعداد الأ�ساليب والأدوات املنا�سبة التي تكفل قيا�ض الفروق الفردية بني الطالب بدقة، والتاأكد من اإتقان 

كل طالب للكفايات امل�ستهدفة.

1-4-3 تطوير نظام التدريب امليداين للطالب على راأ�س العمل )تكوين(:

تزويد ال�سركات بالوحدات الدرا�سية التي اأجنزها كل طالب، اإ�سافة اإىل اخلربات املطلوب ا�ستكمالها خالل التدريب، كما 

مت و�سع اآلية جديدة ملتابعة الطالب طوال فرتة التدريب لدى ال�سركات، للتاأكد من انتظامهم الكامل يف التدريب وحتقيق 

ال�ستفادة املطلوبة. 

وقد مت خالل العام الدرا�سي 2010-2011م تدريب )2150( طالبا وطالبة ينتمون اإىل ثالثة ع�سر تخ�س�سًا فنيًا بامل�سارين 

التجاري وال�سناعي، و�ساهمت )96( �سركة وموؤ�س�سة يف تدريب الطالب والطالبات على ثمانية اأفواج على مدى الف�سلني 
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الدرا�سيني الأول والثاين.

1-4-4 توظيف اأ�صاليب التعليم والتقومي املتطورة:

كان من اأولويات عمل الإدارة  خالل العام 2010-2011م حتقيق اكت�ساب املعلمني مهارات نوعيه خا�سة يف جمالت اإعداد 

الدرو�ض وتقومي الإجناز الدرا�سي للطالب، وذلك يف �سوء التوجه نحو تاأ�سيل جعل الطالب حمورًا للعملية التعليمية، والتو�سع 

يف نظام التعلم من خالل امل�ساريع، وتطبيق اأ�ساليب التقومي امل�ستمر التي ت�ساعد الطالب على اإتقان املهارات الأ�سا�سية، وقد 

قام مركز التميز للتعليم الفني واملهني بالدور الأ�سا�سي يف توفري الربامج التدريبية وتنفيذها على مدار العام الدرا�سي.

1-4-5 تطوير اأداء مكاتب التوجيه والإر�صاد املهني:

بذل جهود حثيثة لزيادة فاعلية مكاتب التوجيه والإر�ساد املهني باملدار�ض وذلك نظرا لزيادة اأعداد امللتحقني واخلريجني يف 

جمال التعليم الفني واملهني، حيث مت اإحلاق منت�سبيها بربامج تدريبيه تخ�س�سية، وتعزيزها 

بذوي اخلربة املتميزة من املعلمني، واأ�سبح عمل املكاتب يت�سمن قيا�ض مدى ر�سا ال�سركاء )الطالب- اأولياء الأمور – اأرباب 

نقاط  نحو جتاوز  يلزم  ما  لتخاذ  الدقيقة  الراجعة  التغذية  وتقدمي  واملهني،  الفني  التعليم  م�ستوى خمرجات  العمل( عن 

اإ�سافة اإىل متابعة اخلريجني للتعرف على مدى مالئمة املخرجات لالحتياجات  ال�سعف التي ت�سبب عدم ر�سا ال�سركاء، 

الفعلية ل�سوق العمل.

1-4-6 امل�صاركة يف امل�صابقات املهنية اخلليجية:                                            

�سارك العديد من طالب مدار�ض التعليم الفني واملهني يف امل�سابقات املهنية اخلليجية التي ا�ست�سافتها �سلطنة عمان على 

مدى الفرتة من 6 اإىل 9 مار�ض 2011م وحققت البحرين املركز الرابع.

1-4-7 طباعة دليل التعليم الفني واملهني:

اأمورهم  واأولياء  الطلبة اجلدد  على  منها  ن�سخ  وزعت  واملهني،   الفني  التعليم  دليل  ن�سخة من  متت طباعة عدد )4000( 

لال�ستفادة من املعلومات التي ا�ستمل عليها الدليل، كما مت توزيع جانب من تلك الن�سخ على ال�سركات واملوؤ�س�سات التي ت�سارك 

يف التدريب امليداين للطالب لتعريفهم بالنظام الدرا�سي املطبق مبدار�ض التعليم الفني واملهني.

1-4-8 تنفيذ زيارات جلميع املدار�س الإعدادية:

مت تنفيذ زيارات جلميع املدار�ض الإعدادية لتعريف طلبة امل�ستوى الثالث اإعدادي لتعريفهم بالنظام املطور للتعليم الفني 

اأعداد تلك الزيارات  واملهني وما ي�سمله للطلبة من جمالت درا�سية متميزة من خالل تعدد م�ساراته وتخ�س�ساته وبلغت 

)60( زيارة.   
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الكوادر  عمل  ل�ستمرار  الوزارة  حاجة  وازدياد  واملهني،  الفني  للتعليم  املطور  النظام  تطبيق  يف  امل�سطرد  للتو�سع  ونظرا 

املنتدبة لأداء مهامها، فقد مت تطوير يف وظائف الهيكل الإداري لإدارة التعليم الفني واملهني ليتالءم مع نظام اإدارة  الأداء 

performance management system PMS(، وكذلك منظومة مكتب امل�ساعدة Help desk وبرنامج حت�سني 
اأداء املدار�ض، وتطلب ذلك اإحلاق الخت�سا�سني والخت�سا�سيات بالعديد من ور�ض العمل، لكت�ساب اخلربات التي متكنهم 

من متابعة العمل وفق الأنظمة الإدارية املتبعة.

تطبيق نظام التلمذة املهنية باإحدى املدار�س الثانوية للتعليم الفني واملهني للبنات
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الإدارة الرتبويـــة 
والإدارة املدر�سية

2
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2- الإدارة الرتبوية والإدارة املدر�صية
2-1 الإدارة الرتبوية

2-1-1 البنية التنظيمية والقوى الب�صرية:

حتر�ض وزارة الرتبية والتعليم على حتديث جهازها الإداري بوحداته املتعددة، وتعمل على توفري القوى العاملة املوؤهلة ل�سغل 

الوظائف الرتبوية والفنية بقطاع التعليم، كما ت�سعى لدعم هذه القوى وتعزيزها وحتفيزها لالرتقاء باأدائها،ومن هذا املنطلق 

مت خالل هذا العام ما ياأتي: 

2-1-1-1 اإعداد الدرا�صات التحليلية:

مت خالل العام الدرا�سي 2011/2010م اإجناز ما يلي:

- درا�سة الهياكل التنظيمية لعدد )13( اإدارة معتمدة من اإدارات الوزارة،طبقا للمر�سوم

امللكي باإعادة تنظيم الوزارة.

- درا�سة ما يقارب )7( اأق�سام وجمموعة باإدارات خمتلفة من الوزارة، وقد مت اإر�سال ذلك جميعا اإىل ديوان اخلدمة املدنية.

- متابعة هياكل الإدارات املر�سلة م�سبقًا مع ديوان اخلدمة املدنية.

- درا�سة واإعداد اأو�ساف وظيفية جلميع الإدارات املعتمدة التي اعتمدت هياكلها ومت اعتمادها من ديوان اخلدمة املدنية.

- درا�سة طلبات ا�ستحداث واإعادة ت�سنيف وظائف خمتلفة امل�ستويات، �سملت وظائف اعتيادية وتعليمية وتنفيذية وتخ�س�سية.

2-1-1-2  القوى الب�صرية العاملة:

-الإعالن عن خمتلف الوظائف الداخلية واخلارجية بالوزارة بناًء على احلاجة، حيث بلغ عدد تلك الإعالنات "6" اإعالنات 

منها "5" اإعالنات داخلية و اإعالن واحد فقط خارجي بال�سحف املحلية.

- عقد م�سابقة �سغل وظيفة مدير مدر�سة للعام الدرا�سي 2012/2011م.

- عقد م�سابقة �سغل وظيفة مدير مدر�سة م�ساعد للعام الدرا�سي 2012/2011م.

- عقد م�سابقة �سغل وظيفة معلم اأول للعام الدرا�سي 2012/2011م.

- عقد م�سابقة �سغل وظيفة اأخ�سائي اإر�ساد اجتماعي اأول للعام الدرا�سي 2012/2011م.

- عقد م�سابقات �سغل وظائف �سلك التدري�ض يف خمتلف التخ�س�سات.

- عقد م�سابقة حار�ض اأمن اأول للعام الدرا�سي 2012/2011م.

- الإ�سراف على م�سروع املتطوعني و�سرف املكافاآت لهم.

- تقدمي اخلدمات واملعلومات للم�ستفيدين من خالل مركز ا�ستقبال املراجعني.

- التوا�سل مع املجتمع املحلي وتوعيته من خالل و�سائل الإعالم امل�سموعة واملرئية.
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الأبنية املدر�سية والتجهيزات 
والو�سائل التعليمية

3
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3- الأبنية املدر�صية والتجهيزات والو�صائل التعليمية
3-1الأبنية املدر�صية والت�صهيالت الأخرى

اإن من اأبرز ما مت اإجنازه خالل العام الدرا�سي 2011/2010م ما ياأتي: 

3-1-1 تنفيذ وت�صلم العديد من امل�صاريع الإن�صائية التي ت�صمل املباين الأكادميية واملباين الإدارية وذلك 

ل�صتيعاب التطور النوعي والكمي يف املدار�س احلكومية ح�صب التف�صيل التايل: 

- ت�سلم وت�سغيل مبنى مدر�سة املنذر بن �ساوى التميمي البتدائية للبنني بالعكر. 

- ت�سلم وت�سغيل املباين الأكادميية الإ�سافية باملدار�ض وهي:

 . للبنني  البتدائية  البديع  مبدر�سة  اأكادميي  • مبنى 
للبنات. البتدائية  رقية  مبدر�سة  اأكادميي  • مبنى 

 . للبنني  الثانوية  حمد  مدينة  مبدر�سة  اأكادميي  • مبنى 
- ت�سلم و ت�سغيل عدد )3( �سالت ريا�سية متعددة الأغرا�ض باملدار�ض التالية:

للبنني. الإعدادية  حف�ض  • جد 
للبنات. البتدائية  اأ�سد  بنت  • فاطمة 
للبنني. الإعدادية  البتدائية  • الزلق 

- ت�سلم وت�سغيل غرف معلمات باملدار�ض التالية: 

للبنات. الثانوية  • ال�ستقالل 
للبنات. البتدائية  • ال�سهلة 

للبنات. البتدائية  • عراد 
للبنات. البتدائية  • كرانة 

- ت�سلم وت�سغيل مبانٍ اأخرى:

globe للعلوم والأر�ض والطاقة البديلة. • مركز 
3-1-2 امل�صاريع والإ�صافات ا لأخرى :

- اإن�ساء وتركيب عدد )70( ف�ساًل م�سنعًا باملدار�ض احلكومية ومبنى الوزارة.

- اإن�ساء غرفة �سائقني يف ديوان الوزارة مبدينة عي�سى.
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3-2 ال�صيانة ال�صاملة باملدار�س ومباين الوزارة  و�صوؤون النقل واملوا�صالت والزراعة:

مت خالل العام الدرا�سي 2011/2010م تنفيذ العديد من اأعمال ال�سيانة ال�ساملة والطارئة مبباين الوزارة ومدار�سها، وكان 

اأبرزها ما ياأتي: 

- عمل �سيانة �ساملة لعدد )58( مدر�سة يف خمتلف حمافظات اململكة عن طريق وزارة الأ�سغال، وحتت اإ�سراف فنيي ق�سم 

ال�سيانة بالوزارة.

- نقل و�سيانة الف�سول امل�سنعة لعدد )52( ف�ساًل م�سنعًا،وذلك �سمن املناق�سة الزمنية لنقل و�سيانة الف�سول امل�سنعة 

للعام الدرا�سي 2011/2010م.

- تر�سية مناق�ستني لتجهيز خمتربات العلوم ملدر�ستني.

- توريد وتركيب  و�سيانة اأجهزة اإنذار احلريق واأجهزة الإطفاء باملدار�ض والإدارات.

- �سيانة واإ�سالح الرتكيبات الكهربائية بجميع املدار�ض وت�سمل :

العادية. املكيفات  واإ�سالح  • �سيانة 
وال�سحب. الت�سوير  اآلت  واإ�سالح  • �سيانة 

املياه. وم�سخات  التحلية  اأجهزة  الثالجات،  املربدات،  واإ�سالح  • �سيانة 

�صيانة �صاملة لإحدى املدار�س
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امل�صدر : اإدارة اخلدمات-  وزارة الرتبية والتعليم.

جدول رقم )1(

يو�صح املدار�س التي مت اإجراء ال�صيانة لها ح�صب نوع املدر�صة وال�صيانة واجلن�س خالل العام الدرا�صي 2010/2011م
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كذلك مت تنفيذ العديد من اخلدمات امل�صاندة، ومنها الآتي: 

- توفري موا�سالت لنقل ما يقارب )34( األف طالب وطالبة من خمتلف املحافظات من واإيل املدار�ض،كما مت فتح خطوط 

جديدة لنقل الطلبة اإىل املدار�ض واملناطق اجلديدة .

- توفري موا�سالت للمعلمني واملعلمات ومنت�سبي الوزارة .

- توفري موا�سالت لنقل الطلبة والطالبات امل�ساركني يف الفعاليات التي تنظمها الوزارة . 

- طرح مناق�سة م�سروع اإن�ساء �سبكة الري مبجمع الوزارة مبدينة عي�سى.

- م�ساركة الوزارة ومتابعة مدار�سها مبعر�ض البحرين الدويل للحدائق و الذي اأقيم مبركز البحرين الدويل للمعار�ض حتت 

رعاية جاللة امللك املفدى يف الفرتة 15-18 يناير 2012م. 

- زيارة عدد )90( مدر�سة بهدف متابعتهم وتوجيههم لتن�سيق احلدائق وحل امل�ساكل الزراعية.

- اإجراء عمليات التقليم والإزالة للمخلفات الناجتة لـ )40( مدر�سة.

- اإجراء عملية امل�سح لـ )60( مدر�سة حل�سر النباتات املزروعة واملناطق الزراعية لإعادة تطوير وتن�سيق وزراعة احلدائق 

املدر�سية.

- ت�سميم وزراعة احلدائق اجلديدة بكاًل من: مركز م�سادر املعرفة بال�سناب�ض ومدر�سة ال�سالم.

- امل�ساركة يف حتكيم م�سابقة املعلم املتميز وتنظيم املعر�ض اخلا�ض لالأعمال املتميزة.

اإعداد : ق�صم الأح�صاء الرتبوي
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3-3 جتهيزات املدار�س 

مت خالل العام الدرا�سي 2011/2010م تنفيذ ما يلي: 

- طباعة )3707390( كتابًا درا�سيًا للطالب جلميع مراحل التعليم، ا�ستملت على عدد )502( عنوانًا من عدد عناوين 

الكتب الدرا�سية املكملة.

- مت خالل العام الدرا�سي 2011/2010م طرح وتر�سية )22( مناق�سة خا�سة بتجهيزات املدار�ض.

- اإ�سدار عدد )404 ( اأمر �سراء لتوفري حاجات املدار�ض من املواد التعليمية. 

- اإ�سدار عدد )61.977( طلب �سرف املواد من املخازن �سملت الكتب الدرا�سية، والأثاث املدر�سي، الريا�سة، 

القرطا�سية، واملواد الكيماوية والأجهزة التعليمية وال�سيانة للمدار�ض. 

- توزيع الكتب الدرا�سية على جميع املدار�ض اأواخر العام الدرا�سي للمرة الثانية على التوايل، وذلك جلاهزية اأكرث من 

)95%( من اأغلب الكتب الدرا�سية. 

3-4 مراكز م�صادر التعلم باملدار�س: 

يف �سوء الهتمام الذي توليه وزارة الرتبية والتعليم مب�سروع تطوير مراكز م�سادر التعلم مبدار�ض اململكة فقد مت خالل 

هذا العام الدرا�سي 2010- 2011م تنفيذ ما يلي :

- متابعة اإن�ساء مراكز م�سادر التعلم باملدار�ض اجلديدة.

- ح�سر احتياجات املدار�ض من الأجهزة والأثاث واإعداد ميزانية مراكز م�سادر التعلم 2012/2011م.

- حتديث املقننات )الأثاث- الأجهزة( لتتنا�سب مع م�سروع جاللة امللك حمد ملدار�ض امل�ستقبل.

- متابعة التعديالت على برنامج األف باء املكتبات .

- الإعداد لقاعدة بيانات �ساملة ملراكز م�سادر التعلم وما حتتويه.

- الإعداد ملوقع اإلكرتوين بعنوان "منتدى مراكز م�سادر التعلم" يهدف اإىل خلق بيئة توا�سل اإلكرتونية بني ق�سم امل�سادر 

الرتبوية بالإدارة والعاملني مبراكز م�سادر التعلم باملدار�ض. 
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 تقنية املعلومات ونظمها
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فانطالقا من اهتمام وزارة الرتبية والتعليم مبجال تقنية املعلومات مت خالل هذا العام اإجناز  ما يلي: 

– امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ل�صتخدام تكنولوجيات املعلومات والت�صال يف  4-1 جائزة اليون�صكو 

جمال التعليم: 

طلقت جائزة اليون�سكو / امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ل�ستخدام تكنولوجيات املعلومات والت�سال يف جمال التعليم 
ُ
اأ

خالل عام 2005م، بهدف مكافاأة امل�ساريع والأن�سطة التي ت�ستخدم تكنولوجيا املعلومات والت�سال من اأجل حت�سني التعليم 

وو�سائل التعلم والأداء التعليمي ب�سكل عام. 

ومُتثل هذه اجلائزة منوذجًا من بني جوائز اليون�سكو، والهادفة اإىل دعم اجلهود اخلرية، يف قطاعني مهمني يف املنظمة، 

هما قطاع الرتبية، وقطاع الت�سال، حيث تاأتي ت�سجيعًا لالإبداع، وتعزيزَا للممار�سات املتميزة من خالل ا�ستخدام 

تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف التعليم بكافة م�ستوياته. كما اإنها تاأتي دعمَا اأكيدَا جلهود جمتمعنا الدويل الذي ظل 

منذ �سنوات عديدة يدعو لتعميم التعليم وحت�سني نوعيته، واإ�سهامه يف حتقيق التنمية امل�ستدامة، م�ستفيدًا من الإمكانات 

التعليمية الهائلة لتكنولوجيا املعلومات والت�سال، والتي اأ�سبحت الو�سيلة الرئي�سة لالنفتاح على جمالت التعليم والإعداد 

والتدريب وتبادل اخلربات بني دول العامل.

 ومت اختيار الفاِئَزْين باجلائزة التي تركز هذا العام على مو�سوع " املعرفة الرقمية: اإعداد الدار�سني الكبار للتعّلم مدى 

احلياة واحلرف املرنة "، بناًء على تو�سية �سدرت عن هيئة حتكيم دولية. ومنحت �سهادة تقديرية اإىل مدر�سة اإلكرتونية 

فيليبينية ) اإي.�سكوال ( واإىل معهد اأيرلندي للتدريب املجاين على الإنرتنت ) األي�سون (.

وقد قام كل من املديرة العامة لليون�سكو،ونائب رئي�ض الوزراء يف مملكة البحرين، ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، 

بت�سليم جائزة اليون�سكو - امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ل�ستخدام تكنولوجيات املعلومات والت�سال يف جمال التعليم 

لعام 2010م لكل من املعهد الوطني للتعليم امل�ستمر للكبار )اململكة املتحدة( وموؤ�س�سة " اإنفو�سنرتو " )فنزويال( وذلك 

خالل حفل اأقيم يف مقر املنظمة بباري�ض يوم 12 من كانون الثاين/يناير2011م.

4-2 نظم املعلومات:

وقد مت تنفيذ التايل:

. 10G حتويل اأنظمة املعلومات الإدارية والتعليمية واملالية املطورة بالإدارة اإىل بيئة -

- تطوير اأنظمة جديدة وهي:

- النظام الآيل للح�سور والن�سراف )نظام التزام( .

4- تقنية املعلومات ونظمها
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- نظام ال�سجل الرتاكمي اللكرتوين للطالب.

- ظام الأبنية املدر�سية.

- نظام اإدارة اأ�سول وزارة الرتبية والتعليم.

- اإ�سافة موؤ�سرات قيا�ض الأداء لنظام الإدارة املدر�سية.

- نظام الربيد.

- نظام الإح�ساء الرتبوي.

-  تقدمي الدعم الفني لكافة م�ستخدمي الأنظمة.

- تطوير وحتديث الأنظمة احلالية ب�سورة م�ستمرة.

4-3  ق�صم الدعم الفني واأمن ال�صبكات:

- تنفيذ م�سروع نظام احلو�سبة املوحدة Unified Computing System من �سركة Cisco، والنتقال اإىل بيئة العمل 

.Virtualization الفرتا�سي

- تفعيل نظام الت�سال املرئي  Microsoft Office Communication Server  يف مرحلة جتريبية يف ثالث 

مدار�ض.

-  متابعة تفعيل نظام م�ساركة امللفات املركزي جلميع اإدارات الوزارة.

.Backup System اإعداد املوا�سفات التقنية ملناق�سة نظام التخزين الحتياطي -

- تفعيل برنامج م�ساد الفريو�سات Macfee على جميع اأجهزة وخادمات الوزارة ومتابعة عملها.

- تنفيذ املرحلة الأوىل من م�سروع منح بريد اإلكرتوين لكل معلم وطالب بوزارة الرتبية والتعليم املقدم من �سركة 

.)Live@edu( مايكرو�سوفت

- جتهيزات ال�سبكة اخلا�سة بتطبيق نظام التزام باإدارات ومدار�ض الوزارة.

- متابعة جتهيز البنية التحتية ملبنى الإدارة اجلديد و نقل مراكز اخلدمة )الأجهزة اخلادمة املركزية وخطوط الت�سال(.

- تطوير �سبكة التعلم اللكرتوين ELMS، ال�سيانة امل�ستمرة لأجهزة احلا�سب الآيل وملحقاتها ح�سب خطة يديرها 

الفريق بفعالية و كفاءة عالية )مت اإ�سالح 12314 جهاز من اأ�سل 13113( من الفرتة �سبتمرب 2010م اإىل اأغ�سط�ض 

2011م، تقدمي الدعم الفني لأجهزة احلا�سب الآيل وملحقاتها مبدار�ض واإدارات الوزارة، درا�سة جتهيزات ال�سبكة اخلا�سة 

مبعهد البحرين للتدريب.
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4-4  املوا�صفات و�صمان اجلودة:

- مت توفري اأجهزة تقنية املعلومات لإدارات ومدار�ض وزارة الرتبية والتعليم، وذلك كما يو�سحه اجلدول التايل:

- مت توفري اأجهزة تقنية املعلومات ملدار�ض م�سروع جاللة امللك حمد ملدار�ض امل�ستقبل، وذلك كما يو�سحه اجلدول اأدناه:
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- ا�ستكمال و�سع �سيا�سات و اإجراءات العمل اخلا�سة باإدارة نظم املعلومات.

- البدء مب�سروع تطوير م�ستودع البيانات.

- طرح مناق�سة مل�سروع الأر�سفة اللكرتونية واأمتتة الدورة امل�ستندّية.

- مت و�سع املوا�سفات واملعايري لتطوير موقع الوزارة الإلكرتوين ومواقع الإدارات واملدار�ض التابعة لها.

- ا�ستكمال التوثيق الفني لالأنظمة املطورة بالوزارة.

- النتهاء من جمع واإعداد حمتوى الكتيبات واملطويات التعريفية ملجموعة من اأنظمة املوارد الب�سرية واخلدمات 

الإلكرتونية املتوفرة على موقع الوزارة الإلكرتوين.

4-5 قواعد البيانات والنرتنت

- تطوير موقع خا�ض مب�سروع حت�سني الزمن املدر�سي للمرحلة الثانوية.

- تطوير موقع خا�ض مبلحقة البحرين يف لندن.

- اإطالق خدمتي "املكتبات العامة" و "اإ�سدار ن�سخ من الإفادات و ك�سف الدرجات " على بوابة الهاتف النقال.

- اإطالق خدمة " اإ�سدار ن�سخ من الإفادات و ك�سف الدرجات " على من�سات اخلدمة الذاتية اخلا�سة بهيئة احلكومة 

الإلكرتونية.

- اإن�ساء �سفحة الفي�سبوك الر�سمية  اخلا�سة بوزارة الرتبية و التعليم و تفعيلها من خالل اآخر اأخبار الوزارة و اخلدمات 

التي تقدمها.

- اإن�ساء �سفحة التويرت الر�سمية اخلا�سة بوزارة الرتبية و التعليم و تفعيلها من خالل اآخر اأخبار الوزارة.

- حتديث املوقع الر�سمي لوزارة الرتبية و التعليم من خالل:

- تطوير �سفحة خا�سة بالأ�سئلة و الأجوبة ال�سائعة املتعلقة بالوزارة.

- اإ�سافة اخلرائط اجلغرافية للموؤ�س�سات التعليمية التابعة للوزارة �سمن �سفحة دليل الوزارة.

- اإن�ساء �سفحة للمحتوى التعليمي ت�سم جمموعة من الربجميات والأفالم التعليمية.

- اإن�ساء �سفحة تتعلق مببادرات الوزارة نحو التوجه لتقنية املعلومات اخل�سراء.

- تطوير ن�سخة املوقع اخلا�سة بالهاتف النقال.

- اإعداد خادمات تطبيقات اأوراكل جديدة ب�سبب انتقال الأنظمة اإىل بيئة الويب.

- ا�ستكمال تطبيق معايري قواعد البيانات.



34



35

العملية التعليمية التعلمية
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5- العملية التعليمية التعلمية
5-1 املناهج

5-1-1 تطوير املناهج الدرا�صية

منهج اللغة العربية:

يعد منهج اللغة العربية للتعليم الثانوي يف مقدمة املناهج الدرا�سية التي خ�سعت للتطوير، فقد مت بناء املنهج املطور 

انطالقًا من املقاربة بالكفايات التعليمية واعتمادها طريقة لتدري�ض اللغة العربية، وتوؤكد هذه املقاربة اأن تعليم اللغة 

وتعلمها هو مبثابة اإعادة هيكلية م�ستمرة ومتجددة للمعارف واملهارات واخلربات املتعلمة؛ لت�سبح بدورها و�سائل واأدوات 

ت�ساعد املتعلم على توظيف الكفايات اللغوية املكت�سبة يف �سياقات تداولية جديدة متكنه من التوا�سل يف و�سعيات حقيقية، 

بحيث يتم نقل اخلربات يف الف�ساء املدر�سي اإىل مواقف احلياة وممار�ستها اليومية. 

ويويل هذا املنهج اهتمامًا كبريًا بتدريب الطلبة على كفايات الإنتاج ال�سفوي والكتابي يف جمال الو�سف وال�سرد واحلجاج 

يف اإطار القوالب الأدبية ال�سعرية والنرثية املختلفة كالق�سيدة واملو�سح وامل�سرحية واملقامة واملقالة واخلطبة والتي تنتمي 

اإىل ع�سور خمتلفة. 

وقد اعتمد يف معاجلة الن�سو�ض التحليل البنائي يف �سياق متكامل وفق جميع امل�ستويات: الرتكيبي والإيقاعي والبالغي. 

مما يوفر للطالب فر�سة اكت�ساب اللغة من خالل تدريبات واأن�سطة متنوعة. 

ويف اإطار املنهج مت تاأليف )12( م�ساقًا درا�سيًا م�سنفة يف ثالث فئات،امل�ساقات امل�سرتكة، وامل�ساقات الختيارية الأ�سا�سية، 

وامل�ساقات الختيارية غري الأ�سا�سية التي يدر�سها الطالب خالل ثالث �سنوات يف م�سارات التعليم املختلفة. 

وقد مت اإىل جانب الكتب الدرا�سية اإعداد اأدلة للمعلمني وكرا�سات لالأن�سطة اإ�سافة اإىل دورات تدريبية للمعلمني على كيفية 

تدري�ض الكتب اجلديدة. 

وبداأ تطبيق هذه امل�ساقات بالتدريج بدءًا بالعام الدرا�سي 2009/2008م. 

وا�ستكمل التطبيق يف العام الدرا�سي 2011/2010م. 

ويتم حاليًا متابعة تنفيذ املنهج من خالل الزيارات امليدانية وكتابة التقارير اإ�سافة اإىل ال�سروع يف م�سرحة بع�ض درو�ض 

املنهج املطور. 

ويف اإطار املنهجية نف�سها مت اإعداد منهج جديد للغة العربية للتعليم الأ�سا�سي، ومن اأبرز مالمح هذا املنهج ما ياأتي: 

-�سبط كفايات التوا�سل اللغوي تلقيا واإنتاجا �سبطا دقيقا، وترجمتها اإىل حمتوى تعليمي تعلمي جعل مفرادات املنهج 
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�سبياًل يي�سر للمتعلم الطالع على ن�سو�ض اأدبية اأ�سيلة متنوعة من حيث اأجنا�سها واأمناط كتابتها، ومن حيث توظيفها 

الرتبوي، اإذ اأدرجت �سمن مداخل دقيقة �سكلية وم�سمونة. 

- جتاوز ما يف املناهج احلالية من جتزئة للمعارف يف �سبيل بناء روؤية اإدماجية تي�سر للمتعلم نقل خرباته نقال �سياقيا 

يك�سب يكت�سب به التعلم معنى، وينفتح على احلياة. 

- توظيف مفاهيم التعليم احلديثة وخا�سة منها املعرفية والبنائية الجتماعية؛ لقرتابها اأكرث من غريها من حقيقة 

التعلم. 

- جتاوز ما يف املناهج احلالية من جتزئة للمعارف يف �سبيل روؤية اإدماجية تي�سر للمتعلم نقل خرباته نقاًل �سياقيًا يكت�سب به 

التعلم معنى، وينفتح على احلياة. 

- توظيف مفاهيم التعليم احلديثة وخا�سة منها املعرفية والبنائية الجتماعية؛ لقرتابها اأكرث من غريها من حقيقة 

التعلم. 

- اإعادة هيكلة فروع اللغة العربية يف �سوء مكت�سفات علوم التعلم وعلوم اللغة والن�ض واخلطاب. 

مناهج الرتبية الإ�صالمية:

فقد متيزت هذه املناهج ببناء اخلربات التعليمية على �سكل وحدات درا�سية متكاملة، جتمع بني فروع املادة وجمالته، 

واملكونة من: القراآن الكرمي، واحلديث ال�سريف، والعقيدة الإ�سالمية، والعبادات، وال�سرية وال�سخ�سيات، والأخالق 

والتهذيب. ولقد روعي فيها املتغريات ال�سيا�سية والجتماعية، ومتطلبات منو الطالب، وحاجات املجتمع البحريني 

احلا�سرة وامل�ستقبلية، وما اأو�ست به املوؤمترات الرتبوية، من عناية بالبيئة ومكوناتها، وتعزيز روح املواطنة، والنتماء 

للعامل الإ�سالمي. 

وقد اأجنزت وحدة مناهج الرتبية يف العامني الدرا�سيني 2011/2010م و 2012/2011م ما ياأتي:

-  ثالث وثائق ملنهج الرتبية الإ�سالمية للتعليم الأ�سا�سي والتعليم والثانوي والتعليم الديني. 

-  تاأليف كتابي العلوم ال�سرعية لل�سفني الثاين والثالث البتدائيني باملعهد الديني. 

- تاأليف كتب العلوم ال�سرعية لل�سف الأول الإعدادي باملعهد الديني. 

- تعديل كتاب " القراآن الكرمي وال�سنة النبوية " دين 103. 

-  تاأليف كتب العلوم ال�سرعية لل�سف الأول الثانوي باملعهد الديني اجلعفري. 
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مناهج الريا�صيات والعلوم:

انطلق تطوير مناهج الريا�سيات والعلوم من تطلعات الوزارة لالرتقاء مبخرجات التعليم؛ ليت�سنى للطلبة مناف�سة اأقرانهم 

يف امل�سابقات والتوجهات الدولية؛ وبناء على ذلك مت اختيار �سل�سلة ) ماكجروهيل ( العاملية؛ لتكون اأ�سا�سًا للكتب املقررة 

لتدري�ض هاتني املادتني. وتتميز هذه ال�سل�سلة باأنها ا�ستمدت مرجعيتها من وثيقة املعايري الوطنية للرتبية العلمية التي 

ت�ستند اإىل روؤية املعلم القبلية لقدرات الطلبة وا�ستعداداتهم واإدراكه طبيعة العلم، وكيفية ممار�ساته، كما تتمحور يف 

املتعلمني، وتركز يف تفاعلهم، وتوا�سلهم يف مواقف التعليم والتعلم؛ لتمكينهم من ربط الريا�سيات والعلوم باحلياة من 

خالل ممار�سة التعلم الذاتي. 

وقد طبقت هذه املناهج منذ العام الدرا�سي 2009/2008م، بدءا من ال�سفوف الثالثة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي، 

و�سوف يتم ا�ستكمال تطبيق الكتب املطورة للعلوم يف العام الدرا�سي 2012/2011م يف الف�سل الدرا�سي الثاين، و�سوف 

ت�سمل كتب ال�سف ال�ساد�ض البتدائي والثالث الإعدادي وكتب الكيمياء والفيزياء والأحياء واجليولوجيا للمرحلة الثانوية 

ولتعزيز تنفيذ هذا املنهج مت توفري مواد وبرامج تعليمية متنوعة تتيح للطالب اكت�ساب الكفايات التي يتدرب عليها واإتقانها، 

والتزود بخربات متنوعة ت�ساعده على توظيف هذه الكفايات يف املواقف احلياتية املختلفة. 

وقد �سمل التطوير كتاب الطالب ودليل للعلم وكرا�سة للتدريبات والأن�سطة ويف اإطار تطبيق هذه املناهج مت تنفيذ العديد 

من الدورات وور�ض العمل التدريبية لخت�سا�سيي املناهج واخت�سا�سيي الإ�سراف الرتبوي واملعلمني الأوائل واملعلمني حول 

املحتوى العلمي وا�سرتاجتيات التعليم واأ�ساليب التقومي حيث مت تدريب اأكرث من )1200( معلم ومعلمة يف هذا املجال. 

و�سوف يتم يف العام الدرا�سي احلايل يف الف�سل الدرا�سي الثاين تطبيق م�سروع الإ�سرتاتيجية العددية. 

الرتبية للمواطنة:

ا�ستحدثت مناهج الرتبية للمواطنة ترجمة للم�سروع الإ�سالحي جلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، وتاأكيدًا ملا ورد 

يف د�ستور مملكة البحرين وما ورد يف قانون التعليم جعلت وزارة الرتبية والتعليم يف مقدمة اأهدافها الهتمام مبخرجات 

تعلم املواطنة، والرتكيز يف اإك�ساب الطلبة قيمها ومبادئها واجتاهاتها مبا ينعك�ض اإيجابًا على �سلوكياتهم احلياتية، ويعزز 

لديهم النتماء احل�ساري يف اأبعاده الوطنية واخلليجية والعربية والإ�سالمية والإن�سانية، ويخلق لديهم الوعي املدين، 

مبختلف الق�سايا والتطورات ال�سيا�سية والعلمية والقت�سادية والجتماعية، ويعدهم للم�ساركة يف فعاليات املجتمع املختلفة، 

وامل�ساهمة يف بناء وطنهم وتنميتهم تنمية �ساملة والتعرف على حقوقهم وواجباتهم. 
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وقد ارتاأت وزارة الرتبية والتعليم تدري�ض الرتبية للمواطنة مادة م�ستقلة يف التعليم العام اإدراكًا منها بوجود دواٍع ثالثة هي: 

بالنتماء.  الإح�سا�ض  لتنمية  وطنية  • �سرورة 
احلقوق  ومعرفة  املجتمع  خدمة  يف  وامل�ساركة  والجتاهات،  والقيم  والقدرات  املعارف  لتنمية  اجتماعية  • �سرورة 

والواجبات. 

العاملية.  واملتغريات  للظروف  وفقًا  املواطن  لإعداد  دولية  • �سرورة 
اليون�سكو.  ومنظمة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  الإن�سان  حقوق  ثقافة  لن�سر  تربوية  خطة  • اإعداد 

تدري�س اللغة الإجنليزية بدءًا من ال�صف الأول البتدائي: 

انطلق هذا امل�سروع يف اإطار الروؤية التطويرية امل�ستقبلية للرتبية والتعليم يف مملكة البحرين التي وافق عليها جمل�ض 

الوزراء املوقر يف جل�سته املنعقدة يف 13 اإبريل 2003م، وقد �سدر القرار الوزاري رقم )241/ م ع ن /2003( بت�سكيل جلنة 

عليا لالإعداد لهذا امل�سروع، وقد حتددت اأهدافه فيما ياأتي: 

ومتطلباته.  الع�سر  متغريات  مع  يتنا�سب  مبا  مبخرجاته  والرتقاء  التعليم  • جتويد 
العاملي.  النفتاح  ظل  يف  والتوا�سل  والتكنولوجيا  الع�سر  لغة  املتعلم  • اإك�ساب 

الإجنليزية.  اللغة  يف  والثقافية  اللغوية  املتعلم  ح�سيلة  • تنمية 
 .) والكتابة  والقراءة  والتحدث  ال�ستماع   ( اللغوية  املهارات  • تنمية 

والطالب  املعلم  يخدم  مبا  الإلكرتونية  ال�سبكة  موقع  توظيف  طريق  عن  احلا�سوب  ا�ستعمال  مهارات  املتعلم  • اإك�ساب 
وويل الأمر. 

وقد بداأ تطبيق املنهج يف العام الدرا�سي 2005/2004م يف )20( مدر�سة ابتدائية، ومت التو�سع يف تطبيقه تدريجيًا ليعمم 

يف املدار�ض بحلول العام الدرا�سي 2011/2010م، بواقع خم�ض ح�س�ض اأ�سبوعية. ولتنفيذ هذا امل�سروع مت تنظيم كثري 

من الدورات وور�ض العمل التدريبية للمعلمني واملعلني الأوائل واخت�سا�سيي املناهج واخت�سا�سيي الإ�سراف الرتبوي بهدف 

تعريفهم باأهداف امل�سروع وا�سرتاتيجيات تنفيذه واإك�سابهم وكل ما يتعلق بتدري�ض �سغار املتعلمني. ويتم حاليًا متابعة تنفيذ 

املنهج جلميع امل�ستويات يف املدار�ض. 

تدري�س اللغة الفرن�صية للمرحلة الإعدادية:

واإف�ساح  متطلباته،  وتلبية  فيه،  يعي�ض  الذي  الع�سر  ملواكبة  واإعداده  الطالب  �سخ�سية  بناء  يف  بدورها  الوزارة  من  اإميانًا 

املجال اأمامه لالنفتاح على العامل، وتعرف الثقافات املختلفة، مت الوجه اإىل تطبيق م�سروع تدري�ض اللغة الفرن�سية يف املرحلة 

الإعدادية بدءًا من العام الدرا�سي 2011/2010م، وذلك يف خم�ض مدار�ض اإعدادية متثل حمافظات اململكة اخلم�ض، اثنتان 

اأحدث املناهج التي حتقق تفاعل املتعلم، وحتقق له فر�سة ممار�سة اللغة يف مواقف  للبنني وثالث للبنات، وقد مت اختيار 
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خمتلفة. وقد مت التو�سع يف التطبيق يف خم�ض مدار�ض جديدة يف العام الدرا�سي 2012/2011م. 

وقد مت تزويد الطلبة باأقرا�ض مدجمة اإ�سافة اإىل كرا�سة خا�سة لالأن�سطة والتدريبات وكتاب للطالب كما مت تزويد املعلمني 

بدليل للمعلم مع قر�ض مدمج حول اأ�ساليب تعليم اللغة الفرن�سية. 

تدري�س الرتبية الأ�صرية للبنني:

اإميانًا من وزارة الرتبية والتعليم مببداأ التكافوؤ الفر�ض للم�ساواة بني الطالب والطالبات يف احل�سول على الفر�ض املتاحة 

اأهمية الأ�سرة يف بناء املجتمعات الب�سرية والنهو�ض بها، مت اتخاذ القرار بتدري�ض الرتبية الأ�سرية  للتعليم، وانطالقًا من 

للطالب، بعد اأن كان تدري�ض هذه املادة مق�سورًا على الطالبات. 

العام  1989/1988م كتجربة يف املدار�ض البتدائية، وي�ستكمل تعميمه يف  الدرا�سي  العام  امل�سروع يف  وقد بداأ تطبيق هذا 

الدرا�سي 2012/2011م. اأما يف املرحلة الإعدادية فقد بداأ تطبيقه يف العام الدرا�سي 2008/2007م، بالإ�سافة اإىل طرح 

بع�ض امل�ساقات الدرا�سية يف املرحلة الثانوية يف نظام توحيد امل�سارات، مثل )اأ�سر 211( و )اأ�سر 201(. 

مناهج املواد التجارية:

مت تطوير مناهج املواد التجارية يف العام الدرا�سي 2005/2004م بتاأليف كتب الريا�سة املالية واملحا�سبة والأعمال املكتبية 

وقد مت تنفيذ عدة ور�ض عمل بالتعاون مع منظمة اليون�سكو. 

وقد مت ا�ستكمال تاأليف الكتب يف عام 2010م و�سملت ) مهارات الت�سال، ال�سفر وال�سياحة، املحا�سبة، اأعمال مكاتب وكالت 

ال�سفريات، مبادئ القت�ساد، امل�سروعات ال�سغرية وريادة الأعمال، والعمل اجلمركي (. 

تطبيق منهج تقنية املعلومات والت�سال:

يف �سياق التطور التقني الهائل الذي ن�سهده يف ع�سرنا هذا، ورغبة يف مواكبة هذه التطور، �سعت الوزارة جادة اإىل ربط 

من  املعرفة  اكت�ساب  للطلبة  تتيح  التي  الأ�ساليب  من  املزيد  توفري  ذلك  يف  وهدفها  احلديثة،  بالتقنيات  التعليمية  العملية 

م�سادرها املختلفة، وعرب الو�سائل احلديثة مبا حتققه من متعة وجاذبية واإثارة. 

وقد متثل هذا ال�سعي يف تدري�ض مادة تقنية املعلومات والت�سال، بدءا من العام الدرا�سي 1986م وذلك يف مدر�ستني ثانويتني، 

ومت التدرج يف تطبيقه لي�سبح اإحدى املواد الأ�سا�سية يف اخلطة الدرا�سية. 

العام  من  بدءًا  الأ�سا�سي  التعليم  من  الثانية  احللقة  يف  تدري�سها  طبق  التعليمية  العملية  يف  املادة  هذه  فاعلية  اإىل  ونظرًا 
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الدرا�سي 2002م، وا�ستمر التدرج يف تطبقها تنازليًا لت�سمل �سفوف احللقة الأوىل، ويف العام الدرا�سي 2003/2002م مت 

تدري�سها يف احللقة الثالثة، واأ�سبح لها مناهج معتمدة؛ لتكون نواة للتعليم الإلكرتوين الذي بداأ تفعيله باعتماد م�سروع جاللة 

امللك حمد ملدار�ض امل�ستقبل. 

واخلام�ض  البتدائي  الرابع  لل�سف  تفاعلية  اإلكرتونية  كتب  اإعداد  2013/2012م  القادم  الدرا�سي  العام  يف  يتم  و�سوف 

وال�ساد�ض والأول الإعدادي بدًل من الكتب الورقية. 

ومن خالل هذا امل�سروع مت اإجناز عدد من الكتب الإلكرتونية ) ال�سفرية ( واملواقع الإثرائية جلميع املقررات الدرا�سية يف 

مراحل التعليم الثالث. 

كما مت اإنتاج كثري من الربجميات والأن�سطة التعليمية امل�ساندة للمناهج واملعززة لها، وحتميلها على اأقرا�ض مدجمة؛ لي�ستطيع 

الطلبة من خاللها توظيف تقنية املعلومات والت�سال يف اإطار الأهداف املحددة. 

مت اإعداد م�سودة لوثيقة املنهج للتعليم الأ�سا�سي – املرحلتني البتدائي والإعدادية، ومت ت�سميم املواقع الديناميكية، الربجمة. 

كما مت اإجناز الكتب واملواد التعليمية التعلمية الآتية: 

وال�ساد�ض.  واخلام�ض  الرابع  الثالث  لل�سفوف  الإلكرتونية  الدرو�ض  من  • النتهاء 
البتدائي.  وال�ساد�ض  اخلام�ض  لل�سفوف  ال�سرت�سادي  الدليل  من  • النتهاء 

ثانوي. الأوىل  " لل�سنة  البيانات  قواعد  " اإدارة  كتاب  تاأليف  يف  • البدء 
الإعدادي.  الأول  لل�سف  الإلكرتونية  الدرو�ض  من  • النتهاء 
الإعدادي. الأول  لل�سف  ال�سرت�سادي  الدليل  من  • النتهاء 

اإعداد منهج مهارات احلياة: 

يعد منهج مهارات احلياة احد املناهج املتطورة التي بادرت الوزارة اإىل ا�ستحداثه، فقد مت اإعداد هذا املنهج بناء على القرار 

الإداري رقم )102( ال�سادر من اإدارة املناهج بالوزارة بتاريخ 6 نوفمرب 2002م، الذي ن�ض على ت�سكيل فريق عمل يتوىل 

الأهداف  ال�سامل مت�سمنًا  باملفهوم  البيئية واملهارات احلياتية  العام ملناهج الرتبية ال�سحية والرتبية  الإطار  اإعداد وثيقة 

اإىل ال�سف الثاين  وم�سفوفة املدى والتتابع للمفاهيم والقيم واملهارات جلميع ال�سفوف الدرا�سية بدءًا من ال�سف الأول 
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ع�سر. 

وقد ت�صمن املنهج نوعني من املهارات: 

- املهارات ال�سخ�سية والجتماعية:حيث �سملت مهارات احلياة ال�سخ�سية والجتماعية اأربع حماور تتعلق باجلانب العقلي 

والنف�سي والجتماعي واملهني للمتعلم واإدراجها حتت امل�سميات الآتية:

ال�ستدليل.  • التفكري 
الذاتي.  • الن�سباط 

الجتماعي.  • التفاعل 
املهنية.  • احلياة 

- املهارات ال�سحية، وتتمثل فيما ياأتي:

ال�سحية.  • ال�سلوكيات 
ال�سحية.  • املهارات 

ال�سحية.  واخلدمات  • املعلومات 
واملجتمع.  الفرد  �سحة  يف  وال�سلبية  الإيجابية  • املوؤثرات 

ويت�سمن كل حمور من هذه املحاور جمموعة من املفاهيم والكفايات التي تركز يف تربية مواطن يتمتع ب�سخ�سية متكاملة 

ومتوازنة اجلوانب؛ ليكون واثقًا بنف�سه، ومقدرًا ذاته، وقادرًا على اتخاذ القرارات ال�سليمة متحماًل امل�سوؤولية جتاه نف�سه 

واأ�سرته وجمتمعه واعيًا بحقوقه وواجباته، م�ستعدًا لتقبل الآخرين والتعاون والتفاعل الإيجابي معهم،.وغريها من ال�سمات 

التي توؤهله لإدارة حياته ال�سخ�سية والجتماعية بنجاح. 

وقد با�سرت الوزارة تفعيل هذه الوثيقة عن طريق اإدماج بع�ض املهارت يف كتب الرتبية الأ�سرية ككتاب ال�سف ال�ساد�ض 

البتدائي وال�سف الثاين الإعدادي، كما مت اإعداد اأن�سطة وتدريبات خمتلفة حول مهارات احلياة ال�سحية للمرحلة 

الثانوية، واإعداد دليل لتفعيل هذه املناهج من خالل الأن�سطة الال�سفية، و�سيطبق بالتعاون مع اإدارة اخلدمات الطالبية 

بالوزارة. 

5-2 الإ�صراف الرتبوي:

انطالقا من اهتمام الوزارة باإحداث التطوير والتجديد يف جمال توظيف الأ�ساليب الإ�سرافية، فقد مت تنفيذ العديد من 

الإجنازات يف هذا املجال من اأهمها ما ياأتي: 
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- اإ�سدار دليل تف�سريي باللغتني، العربية والإجنليزية،  لكيفية توظيف ا�ستمارات التطوير املهني، مع ت�سمينه �سرحا 

وا�سحا لالأ�ساليب الإ�سرافية من حيث ا ملفهوم واإجراءات التنفيذ.

- اإعداد دليل اإجرائي بالتعاون مع ال�سركاء الدوليني، يت�سمن كافة الإجراءات التنظيمية لإدارة الإ�سراف الرتبوي.
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- اإ�سدار كتيب "ملخ�ض الدليل الإجرائي لالإ�سراف الرتبوي" بهدف ر�سم اخلطوات الإجرائية لتفعيل م�سروع التدري�ض من 

اأجل التعلم من خالل م�ساعدة امل�سرفني الرتبويني على فهم اأبعاد اأدوارهم الرتبوية.

- اإعداد دليل "التدري�ض من اأجل التعلم" باللغتني العربية والإجنليزية ويت�سمن هذا الدليل تعريفا موجزا مب�سروع التدري�ض 

من اأجل التعلم من حيث الفل�سفة والأهداف ومراحل التطور.

- ت�سميم بطاقة دعم وم�ساندة �سهرية من قبل اإدارة الإ�سراف الرتبوي وذلك لتزويد روؤ�ساء املدار�ض بتغذية راجعة حول 

اأداء املعلمني يف تدري�ض املواد املختلفة بالرجوع اإىل مقيا�ض م�ستوى الأداء.

-  اإعداد �سبكة مالحظة اأداء اخت�سا�سّي الإ�سراف الرتبوي تت�سمن عددًا من املوؤ�سرات التي ت�سهم يف حت�سن اأداء املعلمني، 

ومالحظة التح�سن يف نتائج الطالب من خالل الدعم وامل�ساندة املقدمة من قبل اخت�سا�سّي الإ�سراف الرتبوي.
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متابعة امل�صتجدات وامل�صاريع التطويرية باملدار�س :  2-2-5

- م�سروع " التدري�ض من اأجل التعلم " �سمن برنامج حت�سني اأداء املدار�ض.

وقد كان الدعم والتدريب للمعلمني واملعلمني الأوائل من خالل اخت�سا�سّي الإ�سراف الرتبوي حيث قاموا بتدريب )1267( 

معلًما ومعلًما اأول للمواد الأ�سا�سية الأربع باملرحلة الثانوية يف مو�سوعات اأكادميية التدري�ض )co-teaching1( وكيفية 

توظيف زمن التعلم. 

- م�سروع الإ�سرتاتيجية العددية ملادة الريا�سيات .

5-2-3 متابعة العملية التعليمية التعلمية باملدار�س :

مت خالل هذا العام تنفيذ اأ�ساليب اإ�سرافية متنوعة حيث توىل امل�سرفون الرتبويون متابعة العملية التعليمية التعلمّية بكافة 

املدار�ض احلكومية وهي على النحو التايل:

- تنفيذ )3853( زيارة ا�ستطالعية وتكوينية وحكمية للمعلمني واملعلمات، واجلدول التايل يو�سح ذلك :

زيارات �صفية الق�صم

711 قسم المواد التطبيقية والمهنية
621 قسم العلوم والمواد التقنية )مجموعة العلوم(
336 قسم العلوم والمواد التقنية )مجموعة الرياضيات(
705 ق�سم العلوم الإن�سانية

734 ق�سم نظام الف�سل

746 ق�سم اللغات

3853 املجموع
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5-3  التقومي الرتبوي :

مت تنفيذ العديد من امل�ساريع والإجنازات يف هذا املجال خالل العام الدرا�سي 2011/2010م، ومن اأبرزها ما ياأتي: 

5-3-1  التعليم الأ�صا�صي:

- تطوير نظام التقومي الرتبوي يف التعليم الأ�سا�سي و اعتماد العمل به يف جميع مدار�ض التعليم الأ�سا�سي بحلقاته الثالث، 

ب�سدور القرار الوزاري رقم )2190/م ع ن /2010( بتاريخ 30 اأغ�سط�ض 2010م. 

- اعتماد دليل املعلم لتقومي الأعمال اليومية للطالب باحللقات التعليمية الثالث يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي وتعميم تطبيقه 

يف مدار�ض وزارة الرتبية والتعليم، وفقًا للقرار الوزاري ال�سادر برقم ) 2728 / م ع ن /2010 ( بتاريخ 25 نوفمرب 2010م.  

- تعديل برنامج الر�سد الإلكرتوين لدرجات الطلبة باحللقات التعليمية الثالث يف التعليم الأ�سا�سي، واعتماد العمل به يف 

جميع مدار�ض التعليم الأ�سا�سي، وفقًا للقرار ال�سادر برقم    )2817 / م ع ن / 2010( بتاريخ 8 دي�سمرب 2010م. 

- تطوير بطاقات تقومي الطالب ) ال�سهادات(، وتعميم العمل بها يف احللقات التعليمية الثالث مبرحلة التعليم الأ�سا�سي، 

وفقًا للقرار الوزاري ال�سادر برقم ) 2818 / م ع ن / 2010(، بتاريخ 8 دي�سمرب 2010م. 

- جتهيز نظام بنك الأ�سئلة لتخزين وا�ستعادة الفقرات الختبارية )560( فقرة لبناء اختبارات حت�سيلية للمواد الأ�سا�سية.

- مت تدريب عينة من املعلمات )35( معلمة على كيفية بناء اختبارات حت�سيلية وفق املنهجية العلمية لبناء الختبارات.

- تطبيق اختبارات �سبط نوعية التح�سيل يف مرحلة  التعليم الأ�سا�سي ملادتي الريا�سيات والعلوم على عينة ع�سوائية بلغت 

)3700( طالب وطالبة، منهم )1600( طالب يف ال�سف اخلام�ض البتدائي و)2100( طالب يف ال�سف الثاين الإعدادي من 

)25( مدر�سة يف حمافظات اململكة اخلم�ض.

- تقومي الكتب الدرا�سية املطورة يف مادتي العلوم والريا�سيات يف احللقة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي حيث بلغ عددها 

)36( كتابا و مت اإعداد تقرير نهائي وملخ�ض عن هذه الدرا�سة.

- تطبيق مقيا�ض اخلليج للقدرات العقلية املتعددة: مت التطبيق النهائي على عينة ع�سوائية بلغ عددها )1000( طالب من 

طلبة التعليم الأ�سا�سي من )20( مدر�سة ومت اإر�سال بياناتها اإىل )جامعة اخلليج العربي ومكتب الرتبية العربي بالريا�ض(.

- تقومي م�سروع الرتبية للمواطنة يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي للتعرف على ال�سعوبات التي تواجه املدار�ض يف تطبيق الفعاليات 

والأن�سطة املتعلقة مبادة الرتبية للمواطنة، والتو�سل اإىل جمموعة من التو�سيات والقرتاحات يف �سوء النتائج وال�ستنتاجات 

التي تفرزها عملية التقومي.
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5-3-2 التعليم الثانوي:

الأ�سا�سية  الأكادميية )  امل�سارات  الدرا�سية لنظام توحيد  امل�ساقات على الف�سول  بتوزيع  الوثائق الرتبوية اخلا�سة  - جمع 

امل�سرتكة والتخ�س�سية والإثرائية(.

- ا�ستطالع اآراء املعنيني يف امليدان الرتبوي ) اخت�سا�سيي املناهج والإ�سراف الرتبوي والتعليم واملعلمني الأوائل، واملعلمني، 

والتخ�س�سية  امل�سرتكة  الأ�سا�سية  للمقررات   التكويني  التقومي  لأ�ساليب  الن�سبية  الأوزان  حول  الأمور(  واأولياء  والطلبة 

والإثرائية لنظام توحيد امل�سارات الأكادميية باملرحلة الثانوية، واإعداد التقرير النهائي يف �سبتمرب 2011م. 

- اإعداد خطة لتطوير دليل املعّلم لتقومي الأعمال اليومية للطالب باملرحلة الثانوية، مت اإقرارها من قبل جلنة القيا�ض والتقومي 

برئا�سة الوكيل، من تاريخ 2012/1/26م.

- تقومي م�سروع الرتبية للمواطنة يف مرحلة التعليم الثانوي حيث طبقت الدرا�سة على )32( مدر�سة حكومية،وتكونت العينة 

من )91( معلمًا ومعلمًة يدر�سون مادة الرتبية للمواطنة اإ�سافة اإىل املعلمني الأوائل يف تلك املدار�ض، و)25( مديرًا ومديرًة 

مدر�سة، و)197( طالبًا من طلبة املرحلة الثانوية، و)255( من اأولياء اأمور الطلبة. 

- ا�ستخراج اخل�سائ�ض ال�سيكومرتية لفقرات اختبارات الطلبة يف املرحلة الثانوية للمواد امل�سرتكة )ري�ض151 – فيز 102-

كيم 102- حيا 102(.

5-3-3 التقومي الذاتي لخت�صا�صي الإر�صاد الجتماعي:

اأعيد  التي  اللجنة  الجتماعي، من خالل  الإر�ساد  لخت�سا�سي  الذاتي  التقومي  دليل  ومعايري  وموؤ�سرات  تطوير جمالت   -

ت�سكيلها بالقرار الإداري رقم 5/139/و ت م/2010م.

- تطوير دليل التقومي الذاتي لخت�سا�سي الإر�ساد الجتماعي واإدراج جمالت ومعايري وموؤ�سرات للتقومي اخلارجي.

والثانية،  الأوىل،  احللقة  مدار�ض  الجتماعي يف  الإر�ساد  اخت�سا�سيي  الذاتي على جمموعة من  التقومي  مقيا�ض  تطبيق   -

والثالثة، والتعليم الثانوي.

- تطبيق مقيا�ض التقومي اخلارجي على جمموعة من اخت�سا�سيي الإر�ساد يف الوزارة، وعلى عّينة من مدراء املدار�ض.

5-4 نظام المتحانات:

من اأهم مامت اجنازه خالل هذا العام مايلي:

-اإعداد التقومي ال�سنوي لدليل المتحانات .

- تثبيت جدول المتحانات املركزية للمرحلة الثانوية على ت�سعة اأيام درا�سية فقط .

- تفعيل ن�سد )الكونرت( ل�ستخراج ال�سهادات وت�سهيل عملية ال�ستخراج للمراجعني.

- تقلي�ض فرتة انتظار املراجعني ل�ستخراج ال�سهادات والإفادات لأقل من 7 دقائق.
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- حو�سبة عملية جرد املوجودات الثابتة يف الإدارة وفق برنامج اأعد لذلك.

5-5 اخلدمات الرتبوية امل�صاندة:

وقد متثلت هذه اخلدمات يف اجلانب النف�سي، الأكادميي، ال�سحي واملهني، والذي متثل يف التايل:

5-5-1 يف جمال الإر�ساد النف�سي والأكادميي:

 ا�ستملت خدمات هذا املركز على درا�سة حالت الإعاقة ومتابعتها، اإ�سافة اإىل تقدمي خدمات عالجية، ا�ست�سارية، حما�سرات، 

و ور�ض عمل. وقد متثل ذلك مبا يلي:

- درا�سة احلالت،وبلغت )378( حلالت �سلوكية، حالت اإعاقة و حالت نف�سية. 

- العالجية، وبلغت )428( حالة عالجية. 

- املحا�سرات، وبلغت )25( حما�سرة. 

- الور�ض: وبلغ عددها )7( ور�ض. 

- اإ�سافة اإىل برامج قدمها املركز، ا�ستملت على )11( ور�سة يف برنامج تعديل ال�سلوك و)36( ن�ساطًا �سمن برامج توعية 

املجتمع اأثناء الأزمة. 

5-5-2 يف جمال ال�صحة املدر�صية:

لل�سحة: املعززة  املدار�ض  • م�سروع 
و�سمل امل�سروع )201( زيارة ميدانية بالإ�سافة على اجتماعات وزيارات تقييمية، فيما �سمل اجلانب الآخر التغذية ومراقبة 

املقا�سف وكان من �سمن هذا الربامج تنفيذ ور�سة عمل )�سالمة الأغذية يف املقا�سف املدر�سية(، حيث ا�ستفاد منها )16( 

عدد  امليدانية  الزيارات  بلغت  فيما  وطالبة،  طالبًا  و)86(  ممر�سني   )4( و  والتعليمية  الإدارية  الهيئتني   )66( و  مر�سدًا 

)226( زيارة. 

ال�سحية: اخلدمات  • جانب 
 لقد قامت الوزارة بحمالت ومتابعة تثقيفية وتوعوية �سحية �سملت )33( مدر�سة ثانوية و)59( مدر�سة اإعدادية ومتابعة لـ 

)26( حالة، كما مت تنفيذ خدمات �سحية اأخرى على مدار العام الدرا�سي، كم�سروع احلقيبة املدر�سية، والتمري�ض، بالإ�سافة 

مل�ساهمات اأخرى توعوية، ومبادرات يف �سحة العاملني، اإىل جانب عقد )35( حما�سرة متنوعة املو�سوعات وزيارات ميدانية 

وتوجيهية واأخرى تقييمية ومتابعة بلغت يف جمموعها )355( زيارة. 
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5-5-3 يف جمال الإر�صاد املهني: 

امل�سارات  وور�ستني، وحما�سرة مركزية حول  ور�ض،  ثماين  بالوزارة  املهني  الإر�ساد  نفذتها جمموعة  التي  الور�ض  بلغ عدد 

التعليمية وعدد من املحا�سرات التوعوية وقد ا�ستفاد منها )159( مر�سدًا اجتماعيًا، و)174(من الهيئتني الإدارية والتعليمية، 

وع�سرة اخت�سا�سيني. 
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الرتبية اخلا�سة

6
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6- الرتبية اخلا�صة

�سمن �سعي وزارة الرتبية والتعليم الدوؤوب لتحقيق اأهداف التعليم يف اململكة، قامت الوزارة بتطوير الرتبية اخلا�سة بتقدمي 

اأف�سل اخلدمات الرتبوية يف هذا املجال وذلك خالل العام الدرا�سي 2011/2010م، وكان من اأبرزها ما ياأتي:

6-1 جمال رعاية الطلبة املوهوبني واملتفوقني:

حتر�ض الوزارة على تقدمي خدمات متميزة للطلبة املوهوبني و املتفوقني من خالل مايلي:

- عقد ور�ض تدريبية جلميع اخت�سا�سيي التفوق واملوهبة يف جمال رعاية الطلبة املوهوبني واملتفوقني ورفع الكفاءة املهنية 

لديهم.

- تدريب اخت�سا�سيي التفوق واملوهبة على اإ�سرتاتيجية عمل برنامج رعاية الطلبة املوهوبني واملتفوقني.

-  امل�ساركة يف اللجان التي ت�سكلها الوزارة مثل جائزة املعلم املتميز، وجائزة ال�سيخ حمدان للطالب املتميز، جلنة ت�سحيح 

امتحانات املتقدمني ل�سغل وظيفة معلم تربية خا�سة، وجلنة مقابالت املتقدمني ل�سغل وظيفة معلم تربية خا�سة.

- تطوير اإ�سرتاتيجية عمل برنامج رعاية الطلبة املوهوبني واملتفوقني يف املدار�ض.

- امل�ساركة يف املعار�ض والفعاليات التي تنظمها وزارة الرتبية والتعليم. 

- التعاون مع مركز رعاية الطلبة املوهوبني يف تنفيذ  بع�ض الور�ض والفعاليات.

جانب من اأن�صطة مركز رعاية املوهوبني
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- اإقامة فعاليات اإثرائية للطلبة املوهوبني واملتفوقني.

اأربع  مبعدل  واملتفوقني  املوهوبني  الطلبة  رعاية  لربنامج  املطبقة  للمدار�ض  وتقوميية  ومتابعة  ا�ستطالعية  زيارات  تنفيذ   -

زيارات يف الف�سل الدرا�سي الواحد. 

- التعاون مع اجلهات واملوؤ�س�سات العلمية.

- تنظيم فعاليات ت�سم جميع املدار�ض املطبقة للربنامج. 

العام  خالل  والأن�صطة  الفعاليات  من  العديد  بتنفيذ  املوهوبني  الطلبة  رعاية  مركز  قام  وقد 

الدرا�صي2011/2010م، ومن اأبرزها ما ياأتي:

- اإقامة املعر�ض الفني لذوي الحتياجات اخلا�سة.

- تنفيذ فعالية مهرجان الدراجات حتت عنوان مهرجان البحرين يف عيون املوهوبني.

- تنظيم حفل مهرجان الأفالم ال�سينمائية وحفل تد�سني كتب الطلبة املوهوبني.

- تد�سني امل�ساريع التالية:

- م�سروع بناء لرعاية املوهوبني يف جمال الإبداع والبتكار.

- م�سروع ا�ست�سر لتقدمي اخلدمات الإر�سادية للموهوبني واأولياء الأمور واملعلمني.

- م�سروع ت�سكيل لرعاية املوهوبني يف جمال الفنون الت�سكيلية.

6-2  جمال الإعاقات وت�صمل التايل: 

6-2-1  جمال رعاية طلبة متالزمة دون والتخلف العقلي الب�صيط: 

- بلغ عدد املدار�ض البتدائية املطبقة لربنامج دمج طلبة متالزمة داون والتخلف العقلي الب�سيط )40( مدر�سة موزعة على 

حمافظات اململكة.

- تبادل الزيارات امليدانية بني اخت�سا�سيي الرتبية اخلا�سة يف املدار�ض املطبقة لربنامج الدمج وفق جدول معد من قبل 

ق�سم الإعاقات باإدارة الرتبية اخلا�سة تراوح عدد الزيارات من 5 -6 زيارات.

- م�ساركة اخت�سا�سيي الرتبية اخلا�سة يف موؤمترات وور�ض عمل داخل وخارج اململكة.

وذوي  داون  متالزمة  طلبة  دمج  برنامج  ملنهج  واملت�سمنة  الدمج  لربنامج  املطبقة  املدار�ض  على  الدرا�سية  الكتب  توزيع   -

التخلف العقلي الب�سيط.

- تنفيذ بع�ض اللقاءات الرتبوية ملعلمي ومعلمات الأن�سطة  العاملني يف املدار�ض امل�ستجدة لتطبيق الربنامج، لتعريفهم بفئات 

الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة وطرائق  وا�سرتاتيجيات تدري�سهم والتعامل معهم.
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- حتويل بع�ض الطالب امللتحقني بالربنامج لإعادة تقييم قدراتهم يف وحدة الأطفال والنا�سئة مب�ست�سفى الطب النف�سي اأو 

مركز خدمات ال�سحة النف�سية املدر�سية وذلك ح�سبما ت�ستدعي احلاجة الطالب. 

6-2-2  جمال رعاية طلبة الإعاقات الب�صرية:

- متابعة برنامج دمج ذوي الإعاقة اجل�سدية واحل�سية يف املدار�ض احلكومية.

- الك�سف عن بع�ض  احلالت من قبل اخت�سا�سية الرتبية اخلا�سة وحتويلهم لخت�سا�سي يف ق�سم العيون مبجمع ال�سلمانية 

الطبي لتحديد م�سكلة الطالب وعالجها، وذلك بالتعاون مع املر�سد الجتماعي اأو ممر�سة املدر�سة.

- التن�صيق مع املعهد ال�صعودي البحريني يف:

المتحانات. خط  تكبري  اأو  برايل  بطريقة  المتحانات  اأ�سئلة  • طباعة 
يف  املعهد  مبعلمي  وال�ستعانة   ، برايل  اإىل  الف�سل  ونهاية  الف�سل  منت�سف  امتحانات  حتويل  يف  املعلمني  م�ساعدة   •

ت�سحيح والختبارات.

والأجهزة  باملكفوفني،  اخلا�سة  الأن�سطة  كبري،  بخط  املطبوعة  الكتب  مثل  الب�سر  ب�سعاف  خا�سة  تعليمية  مواد  • توفري 
التكبريية. 

الب�سر،  املكفوف و�سعاف  التعامل مع  بكيفية  لتوعينهم  الثالث  املراحل  واملعلمات يف  املعلمني  لقاءات م�ستمرة مع  • عقد 
وتدريبهم على ال�سرتاتيجيات التي ت�ستخدم لهذه الفئة.

للطلبة. وت�سليمها  برايل  بطريقة  الدرا�سية  الكتب  • طباعة 
الب�سري  ال�سعف  ذوي  من  والطالبات  للطلبة  الناطق  احلا�سوب  وا�ستخدام  برايل  لغة  تعلم  يف  تدريبية  دورات  • عقد 

ال�سديد واملكفوفني و للمعلمني واملعلمات الذين يقومون بتدري�سهم.

باملكفوفني  مثل اخلرائط اجلغرافية اخلا�سة  املكفوفني  بالطلبة  التعليمية اخلا�سة  والو�سائل  الناطقة  • توفري احلوا�سيب 
والو�سائل املخربية ملادة العلوم...وغريها.

املكفوفني. الطلبة  اختبارات  ت�سحيح  يف  احلكومية  املدار�ض  مع  • التعاون 
• زيارة معلمي املعهد للمدار�ض احلكومية وذلك لعر�ض كيفية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم للمكفوفني وذلك عن طريق 

املعلم املتجول .

احلكومية. املدار�ض  يف  املكفوفني  الطلبة  دمج  برنامج  • تطبيق 
املحدود. الدخل  ذوي  من  احلالت  لبع�ض  والعينية  املادية  املعونات  • تقدمي 
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6-2-3 جمال رعاية طلبة الإعاقات ال�صمعية: 

- توفري معينات �سمعية للطلبة والطالبات من ذوي الدخل املحدود وذلك بالتن�سيق مع وزارة التنمية الجتماعية.

- رفع الكفاءة املهنية للمعلمني والعاملني مع ذوي الحتياجات اخلا�سة.

- حتويل بع�ض احلالت اإىل ق�سم الأنف والأذن واحلنجرة التابع مل�ست�سفى ال�سلمانية الطبي اأو لل�سحة املدر�سية لت�سخي�سهم 

ومتابعتهم من قبل اخت�سا�سيني يف ال�سمع والنطق.

- تخ�سي�ض اخت�سا�سية النطق واللغة لت�سخي�ض احلالت املوجودة يف املدار�ض،وذلك بالتن�سيق مع مركز ال�سحة املدر�سية 

لتقدمي العالج املنا�سب لهم.

- التن�سيق مع اجلهات املخت�سة يف جمال الإعاقة ال�سمعية بعقد دورات وور�ض عمل تدريبية لأولياء الأمور للمعلمني واملعلمات 

ممن لديهم طلبة وطلبات من ذوي الإعاقة ال�سمعية.

- التن�سيق مع بع�ض املراكز بزيارات ميدانية للمعلمني واخت�سا�سيي الرتبية اخلا�سة لتعرف كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة 

ال�سمعية . 

- عمل املطويات الإر�سادية لذوي الإعاقة احل�سية. 

- تقدمي املعونات املادية والعينية لبع�ض احلالت من ذوي الدخل املحدود.

6-2-4 جمال رعاية طلبة الإعاقات اجل�صدية: 

- رفع الكفاءة املهنية للمعلمني والعاملني من ذوي الإعاقة اجل�سدية.

- تهيئة البنية التحتية، وتوفري الو�سائل امل�ساعدة يف جميع مدار�ض اململكة مل�ساعدتهم على احلركة كاملنحدرات ودورات املياه 

التي تتنا�سب واإعاقتهم وات�ساع الأبواب واملمرات.

- ت�سخي�ض حالت حمولة من املدار�ض والتن�سيق لتحويل بع�سهم اإىل الطب النف�سي لت�سخي�سهم.

- التن�سيق مع اإدارة اخلدمات ب�ساأن توفري موا�سالت لبع�ض الطلبة من ذوي الإعاقة احل�سية ذهابًا واإيابًا اإىل املدر�سة و ممن 

لديهم ظروف مادية واأ�سرية. 

- ح�سر الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة لتزويدهم باملعينات والأجهزة التعليمية من مكرمة املوؤ�س�سة امللكية .

- ح�سر الطلبة املتفوقني من ذوي الحتياجات اخلا�سة لتخ�سي�ض بعثات لهم من وزارة الرتبية والتعليم.  

6-2-5 جمال برنامج دمج الطلبة ذوي ا�صطراب التوحد:

- بلغ عدد املدار�ض البتدائية املطبقة لربنامج دمج طلبة التوحد ثالث مدار�ض ابتدائية للبنني وهم مدر�سة العالء احل�سرمي 

البتدائية للبنني، ومدر�سة الرو�سة البتدائية للبنني، ومدر�سة بدر الكربى البتدائية للبنني.
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- بلغ عدد الطالب ) 12( طالبا، وقد مت حتويلهم بناء على التقارير الطبية ال�سادرة من م�ست�سفى الطب النف�سي التابع 

لوزارة ال�سحة والتي تو�سح حالة الطفل باأنه يعاين من هذا ال�سطراب وقد مت توزيعهم على املدار�ض الثالث بح�سب املناطق 

ال�سكنية القريبة للمدر�سة.

- توفري الكوادر الب�سرية من معلمات و اخت�سا�سيات لتعليم هذه الفئة.

- تدريب الفئة امل�ستهدفة والعامالت اأو امل�ستخدمات امل�سئولت عن رعاية الطلبة ونظافة الف�سل. 

- اإعداد ن�سرات و مطويات وو�سائل تعريفية خا�سة بالتعريف با�سطراب التوحد من قبل الخت�سا�سيات ومعلمات الربنامج.

- عمل م�ساريع خا�سة بكل مدر�سة حتث على دمج هذه الفئة مع الطلبة العاديني مثل م�سروع"نحن نحبكم" مبدر�سة العالء 

احل�سرمي، وم�سروع "القائد املتعاون" مبدر�سة الرو�سة، وم�سروع " خذ بيدي" "�سينما الأطفال"  مبدر�سة بدر الكربى.

- ت�سكيل جلنة للمعلمات الراغبات يف التعاون مع برنامج دمج طلبة ا�سطراب التوحد. 

- اإعداد الف�سل مبا يتنا�سب وا�سرتاتيجيات الدمج اخلا�سة بطلبة ا�سطراب التوحد.

- اعتماد املنهج اخلا�ض مبركز عالية للتدخل املبكر، واعتماد ا�سرتاتيجيات للتدريب، وتوفري الو�سائل التعليمية عالية اجلودة.

6-2-6 جمال رعاية الطلبة ذوي �صعوبات التعلم:

- بلغ عدد املدار�ض البتدائية املطبقة لربنامج �سعوبات التعلم )107( مدر�سة.

- بلغ عدد املدار�ض الإعدادية املطبقة لربنامج �سعوبات التعلم)54( مدر�سة، )21( مدر�سة ابتدائية اإعدادية، )33( مدر�سة 

اإعدادية. 

- تقدمي ا�سرتاتيجيات تعليمية لخت�سا�سيي ومعلمي �سعوبات التعلم يف املدار�ض تتعلق بكيفية تطبيق طرق التدري�ض العالجية 

يف الع�سر القرائي، والتعبري الكتابي، والفهم القرائي، والعمليات احل�سابية.

- تنظيم زيارات تبادل خربة للمعلمني امل�ستجدين بالربنامج، وكذلك لبع�ض الخت�سا�سيني الذين بحاجة لتلك الزيارات.

متابعة  متت  حيث  الربنامج  هذا  تطبق  التي  للمدار�ض  ميدانية  وتقوميية  وتوجيهية  وا�ستطالعية  تعريفية  زيارات  تنفيذ   -

)158( مدر�سة ابتدائية واإعدادية.

- اإعداد درا�سة ميدانية حتليلية حول عمل اللجنة اخلا�سة يف املدار�ض احلكومية يف فرتة المتحانات بالف�سلني الدرا�سيني. 

- تطبيق برنامج الإر�ساد الذاتي على جمموعتني من اخت�سا�سيي �سعوبات التعلم، وعددهم و�سل اإىل )26( �ستة وع�سرين 

اخت�سا�سيا. 

- امل�ساركة يف اإقامة فعالية يف هوى البحرين.
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- امل�ساركة يف الفعاليات التي تنظمها مدار�ض وزارة الرتبية والتعليم.

- التعاون وامل�ساركة مع اجلهات واملوؤ�س�سات التعليمية بدولة الكويت يف الور�ض والفعاليات الرتبوية.
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التعليم اخلا�ص

7
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7- التعليم اخلا�س

تويل  وزارة الرتبية اهتماما بالغًا بالتعليم اخلا�ض ، فهي ت�سعى جاهدة لالرتقاء باخلدمات  الرتبوية يف هذا املجال بغية 

التطوير وال�ستثمار فيه، وقد مت خالل العام الدرا�سي 2011/2010م حتقيق اإجنازات عدة من اأبرزها :

7-1 يف جمال ريا�س الأطفال : 

انطالقا من اإ�سرتاتيجية الوزارة الرامية اإىل رفع م�ستوى اجلودة يف موؤ�س�سات ريا�ض    الأطفال، ويف اإطار حر�ض الوزارة 

لتحقيق هذه الإ�سرتاتيجية الهادفة مت حتقيق الإجنازات الآتية:

- درا�سة ملفات جميع ريا�ض الأطفال حل�سر الريا�ض املخالفة، حيث مت على اثر ذلك حتويل خم�ض ريا�ض اأطفال ممن 

يزاولن العمل بدون ترخي�ض اإىل ال�سئون القانونية.

- حتديث بيانات ريا�ض الأطفال.

- اإعداد خارطة جوية الكرتونية لتوزيع ريا�ض الأطفال على املحافظات اخلم�ض .

- درا�سة طلبات التوظيف يف ريا�ض الأطفال، حيث كان عدد الطلبات التي متت الإجراءات عليها )114( طلبًا ، ت�سمنت 

)17( طلبًا لتوظيف املديرات، )91( طلبًا لتوظيف املعلمات،)6( طلبات توظيف اأخرى) �سكرترية/ من�سقة برامج/ معلمة 

م�ساعدة(.

- معاينة مباين جديدة لريا�ض الأطفال وذلك بالتن�سيق مع اإدارة التخطيط وامل�ساريع الرتبوية.

- اإجراء مقابالت مع امل�ستثمرين قبل البدء يف اإجراءات الرتخي�ض للتباحث يف الأمور التف�سيلية لإن�ساء الرو�سة، وقد كان 

عدد مقابالت امل�ستثمرين هو )5( مقابالت.

التعليمية اخلا�سة ملدة ثالث �سنوات وذلك  املوؤ�س�سات  - جتديد ت�سجيل الرتخي�ض لعدد )14( رو�سة،حيث يتم ترخي�ض 

طبقًا للقرار الوزاري رقم 1689 ل�سنة 2006 م ب�ساأن تراخي�ض املوؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة .

- التعاون مع اإدارة التخطيط وامل�ساريع الرتبوية يف توزيع الإح�سائيات الرتبوية على ريا�ض الأطفال �سنويًا ومتابعتهم، وكان 

عدد ريا�ض الأطفال )143( رو�سة.

- متابعة �سكاوى ريا�ض الأطفال وعددها )3( .

- درا�سة الربامج ال�سيفية لريا�ض الأطفال التي تطبق الن�ساط ال�سيفي يف الرو�سة وكان عددها )3(.

والفنية  والتعليمية  الإدارية  الهيئة  انتظام  البحرين بخ�سو�ض  اأحداث  الأطفال يف فرتة  لريا�ض  بزيارات تفقدية  القيام   -
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واأطفال الرو�سة ومتابعتهم ملدة �سهر وكان عدد ريا�ض الأطفال )143(رو�سة.

متابعة ريا�ض الأطفال التي مت زيارتها من قبل فريق هيئة �سمان اجلودة )الزيارة التجريبية( وعددها )10( رو�سات،حيث 

تابعت الخت�سا�سيات مالحظات زيارة فريق اجلودة على الرو�سة.

- امل�ساركة يف م�سروع "نظام الأداء".

اأما يف جمال رفع م�ستوى اأداء وزارة الرتبية والتعليم وكفاءتها فقد مت تنفيذ  ما يلي:

- تنفيذ )44( زيارة ملوؤ�س�سات ريا�ض الأطفال وذلك للتاأكد من مدى مطابقة البيئة التعليمية للرو�سة ملعايري اجلودة واإعداد 

تقارير حول ذلك وت�سليمها لريا�ض الأطفال.

- اإ�سدار قرارين وزاريني باإن�ساء رو�ستني وطنيتني جديدتني.

- اإ�سدار تعاميم بخ�سو�ض تعزيز مناهج الرتبية للمواطنة و تاأمني �سالمة وحماية الطفل امللتحق بالرو�سة .

7-2 املوؤ�ص�صات التعليمية اخلا�صة ) مدار�س ، معاهد ومراكز تعليمية ( 

ويف هذا الإطار ، مت خالل هذا العام ما ياأتي: 

- تنظيم اأكرث من ) 236 ( زيارة تقييميه ميدانية اإ�سرافية ملتابعة املوؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة وفق ما ن�ض عليه مر�سوم 

بقانون رقم )25( ل�سنة 1998م ب�ساأن املوؤ�س�سات التعليمية والتدريبية اخلا�سة.

- ت�سديق ما يقارب من )5136( �سهادة واإفادة للطلبة املنت�سبني اإىل املدار�ض اخلا�سة . 

25( تعميمًا من التعاميم الدورية ال�سنوية للمدار�ض اخلا�سة والتي تعك�ض دور الوزارة وتوجهاتها يف  - اإ�سدار اأكرث من ) 

عملية الإ�سراف العلمي والرتبوي على املوؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة ، واإ�سدار اأكرث من )80( تعميمًا من التعاميم الإدارية 

والتثقيفية والفنية وال�سحية. 

- نقل وحتويل )834( طالبًا وطالبة من املدار�ض اخلا�سة اإىل املدار�ض احلكومية ح�سب رغبة اأولياء الأمور. 

املحلية  اجلامعات  اخلا�سة يف  املدار�ض  تلك  طلبة  قبول  اإجراءات  لت�سهيل  وذلك  ملدار�ض خا�سة  �سهادات   ) معادلة )4   -

واخلارجية.

- درا�سة ) 2639 ( طلبًا للتوظيف يف املدار�ض اخلا�سة واملعاهد واملراكز التعليمية. 

- معادلة )2 ( �سهادات ملدار�ض خا�سة ) مدر�سة ال�سويفات الدولية ومدر�سة حوار الدولية وذلك لت�سهيل اإجراءات قبول طلبة 

تلك املدار�ض اخلا�سة يف اجلامعات املحلية واخلارجية.

اإمكانياتهم  للوقوف على مدى  تعليمية خا�سة جديدة  موؤ�س�سات  الرتاخي�ض لفتتاح  �سخ�سًا من طالبي   )  22  ( مقابلة   -

وا�ستعداداتهم لفتتاح موؤ�س�سات تعليمية خا�سة.
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زيارة ل�صعادة ال�صيخ ه�صام بن عبد العزيز اآل خليفة وكيل الوزارة للموارد واخلدمات لإحدى 

املدار�س اخلا�صة

- تفعيل جمال�ض اإدارات املدار�ض اخلا�سة من خالل تعيني ممثليني من الوزارة يف جمال�ض اإدارات املدار�ض اخلا�سة ومتابعة 

اجتماعاتها وح�سور ممثل الوزارة لها.

- م�ساركة املدار�ض اخلا�سة باحل�سور يف خمتلف الأن�سطة الثقافية والفنية وال�سحية والعلمية التي تنظمها اجلهات ذات 

العالقة يف اململكة ويف الوزارة اأو تلك الأن�سطة التي تنظمها اإدارات املدار�ض.

ور�سة  املدار�ض،  لطلبة  الالزمة  والتطعيمات  املعدية  بالأمرا�ض  خا�سة  عمل  ور�سة  وتنظيم  ال�سحة  وزارة  مع  التن�سيق   -

الأمرا�ض املزمنة.

- متابعة ال�سكاوي الواردة من الطلبة واأولـياء اأمورهم والتي بلغ عددها اأكرث من 63 �سكوى مكتوبة والتو�سل اإىل حلول توفيقية 

لأكرث من 95% منها.

اخلا�ض  التعليم  ال�ستثمار يف  ت�سجيع  ويف جمال 

مت اإجناز ما ياأتي : 

متطلبات  ت�سمن  للم�ستثمرين  دليل  توزيع   -

حول  ومطوية  جديدة  تعليمية  موؤ�س�سات  افتتاح 

اإدارة التعليم اخلا�ض. 

- اإعداد اأدلة للتعليم اخلا�ض ومنها: دليل خدمات 

الجتماعي  املر�سد  دليل  اخلا�ض،  التعليم  اإدارة 

املدر�سي، دليل اإجراءات العمل يف اإدارة التعليم اخلا�ض، دليل املوا�سفات واملعايري لالأبنية للموؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة.

اأدلة التعليم اخلا�س
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امل�صدر : اإدارة التعليم اخلا�س، وزارة الرتبية والتعليم.

- اإ�سدار الرتاخي�ض التعليمية والتي يو�سحها اجلدول الآتي: 

جدول رقم )1(

يو�صح عدد املوؤ�ص�صات التعليمية اخلا�صة التي مت الرتخي�س لها يف الفرتة من 2004/2003 اإىل 2011/2010 م

2011/2010م 2010/2009م 2009/2008م 2008/2007م 2007/2006م

74 73 72 69 67 مدار�س خا�صة

63 68 66 60 53 معاهد ومراكز 

تعليمية

137 141 138 129 120 املجموع

الفتـرة

نوع املوؤ�ص�صة
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التعليم غري النظامي

8
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8- التعليم غري النظامي

انطالقا من روؤية وزارة الرتبية والتعليم يف توطني ثقافة التعليم امل�ستمر يف املجتمع البحريني والرتقاء باأوجه التعليم مدى 

احلياة، قد مت تقدمي خدمات تعليمية وبرامج تدريبية تخدم املجتمع مبختلف فئاته، ومن اأبرز ما مت اإجنازه يف هذا املجال 

خالل هذا العام كان  ما يلي:

8-1  يف جمال التعليم امل�صائي

- تطبيق م�سروع التعليم الثانوي امل�سائي لل�سنة الثالثة وفقًا لتوجيهات �سعادة وزير الرتبية والتعليم، حيث ا�ستفاد من امل�سروع 

368 من الدار�سني والدار�سات احلا�سلني على ال�سهادة الإعدادية املعادلة .

- تقدمي عدة حما�سرات يف )نظام التقومي الرتبوي - تر�سيد ا�ستهالك املياه - اختيار امل�سار للم�ستوى الثاين (

- تخريج الفوج الأول يف العام الدرا�سي 2010م/2011م ممن اأنهوا متطلبات التخرج باملرحلة الثانوية وعدد )30 ( دار�سا 

و) 24 ( دار�سة.

- حتقيق ن�سبة جناح بلغت 100% يف )14( م�ساق درا�سي للرجال ، ويف )22( م�ساق درا�سي للن�ساء

- تراوحت الن�سبة العامة للنجاح يف امل�ساقات للرجال بني )100-90%( يف )39( م�ساق من اأ�سل )51( م�ساق، وللن�ساء 

تراوحت الن�سبة العامة للنجاح بني )100-90%( يف )36( م�ساق من اأ�سل )46( م�ساق.

- ت�سمنت لوحة ال�سرف للف�سل الثاين من العام الدرا�سي 2011/2010م، خم�ض دار�سات على النحو التايل:

- دار�ستان  من امل�ستوى الأول بن�سبة)95%( و )%94.4(.

- دار�سة من امل�ستوى الثاين بن�سبة )%92.4(.

- دار�ستان من امل�ستوى الثالث، تفوقت بن�سبة )94.4%( و )%90.5(.

- اإجناز دليل التعليم امل�سائي متهيدا لإ�سداره.

- اإعداد لئحة الن�سباط املدر�سي مبراكز التعليم الأ�سا�سي والثانوي باإدارة التعليم امل�ستمر.

الثانوي  بالتعليم  اخلارجي(  )التطبيق  املجتمع  خدمة  م�ساق  ودار�سات  لدار�سي  املياه  ا�ستهالك  تر�سيد  م�سروع  تطبيق   -

امل�سائي بالتعاون مع وزارة الكهرباء واملياه. 
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جدول رقم) 1(

عدد املتقدمني والناجحني ون�صبة النجاح مبراكز التعليم املعادل

للعام الدرا�صي 2010 -2011م

- بلغ عدد املحولني للتعليم النظامي من احلا�سلني على ال�سهادة الإعدادية املعادلة )227( من مراكز الرجال البالغ عددها 

)15( مركزًا، ) 64( من مراكز الن�ساء البالغ عددها )13( مركزًا.

- تنظيم عدد من الور�ض التدريبية التي تعنى برفع الكفاءة املهنية ملعلمي ومعلمات مراكز التعليم الأ�سا�سي املعادل.

- تنفيذ العديد من برامج الإثراء الذاتي التي ا�ستفاد منها قرابة ) 1200( م�ساركًا كما هو مبني يف اجلدول اأدناه:

جدول رقم )2(

عدد امل�صاركني بربامج خدمة املجتمع للعام الدرا�صي 

2010م/2011م
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8-2 يف جمال خدمة املجتمع:

قدم ق�سم خدمة املجتمع العديد من اخلدمات للمجتمع البحريني من اأبرزها ما يلي:

تلقي  من  امل�ستهدفة  الفئة  جلميع  الفر�سة  يتيح  والذي  الثانوية  باملرحلة  بالنت�ساب  طلبة  تقوية  برنامج  تطبيق  موا�سلة   -

املهارات والكفايات الالزمة للمقررات الدرا�سية املطلوبة .

- النتهاء من الإجراءات الالزمة مل�سروع حمو الأمية احل�سارية املعلوماتية والذي يهدف اإىل حمو الأمية احلا�سوبية  باملجتمع 

البحريني للبدء بالتنفيذ يف العام الدرا�سي القادم.

- النتهاء من الإجراءات الالزمة ل�ستئناف عدة من الربامج الت�ساركية مع مركز التميز مبعهد ال�سيخ خليفة للتكنولوجيا 

للبدء بالتنفيذ يف العام الدرا�سي القادم.

8-3 يف جمال الت�صجيل والت�صويق:

- حتميل لئحة الت�سجيل و�سداد الر�سوم الدرا�سية على موقع بوابة احلكومة الإلكرتونية لت�سهيل اإجراءات الت�سجيل ودفع 

الر�سوم الدرا�سية للم�ساركني يف برامج خدمة املجتمع اإ�سافة اإىل توظيف املوقع  يف عملية  الرتويج  والت�سويق للربامج.

- ت�سميم وبناء قاعدة بيانات ت�سجيل الدار�سني باملراكز التعليمية وامل�ساركني بربامج خدمة املجتمع وا�ست�سدار �سهادات 

تخرجهم اإلكرتونيًا وربطها بنظام املركزي للوزارة، اإ�سافة اإىل ما يخ�ض العاملني باملراكز التعليمية.

والـ Twitter  اإ�سافة اإىل الر�سائل الن�سية الق�سرية sms  بغر�ض   facebook بناء قاعدة ترويجية جديدة عرب  الـ -

التوا�سل مع اجلمهور و للت�سويق لربامج وم�سروعات التعليم امل�ستمر. 
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التعليم العايل 
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9-التعليم العايل

 
يف جمال التعليم العايل :

من اأبرز مامت اإجنازه يف جمال التعليم العايل يف العام الدرا�سي 2011/2010م مايلي:

اإ�سرتاتيجية التعليم العايل مبملكة البحرين واملهام املوكلة اإىل جمل�ض التعليم العايل  باإقرار  - بدء جمل�ض التعليم العايل 

وذلك بدورة انعقاده الثانية والتي بداأت يف العام 2011م.

 )23( رقـم  جل�ستـه  يف  ال�سـادرة  العالـي  التعليـم  جملـ�ض  قـرارات  تنفيذ  بخ�سو�ض  املتعرثة  اخلا�سة  اجلامعات  متابعة   -

هذه  تقدمها  التي  الأكادميية  الربامج  جميع  يف  اجلدد  الطلبة  قبول  باإيقاف  والقا�سي  2011م،  مايو   26 بتاريـخ  املنعقـدة 

"تلتزم  اأنه  اإجراءات ومعايري و�سروط الرتخي�ض ملوؤ�س�سات التعليم العايل، والتي تن�ض على  اجلامعات، واللتزام بالئحة 

موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة مبعايري هيئة �سمان اجلودة. 

- اإجراء تعديل يف الالئحة الأكادميية يخت�ض بال�سروط الواجب توفرها يف روؤ�ساء موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة، وقد 

ت�سمن الن�ض الف�سل بني اجلانب ال�ستثماري واجلانب الأكادميي يف رئا�سة اجلامعة، بحيث ل يكون مالك اجلامعة اأو اأحد 

امل�ساهمني فيها رئي�سًا لها، مبا ي�سمن ا�ستقاللية الرئي�ض عن امل�ستثمرين ولتجنب اأي ت�سارب للم�سالح.

- متابعة الإنتاج العلمي يف موؤ�س�سات التعليم العايل من بحوث علمية منجزة لأع�ساء هيئة التدري�ض، بحوث علمية من�سورة يف 

جمالت علمية حمكمة، كتب علمية موؤلفة، موؤمترات وندوات ولقاءات علمية، دعم الأبحاث ومنح احلوافز للباحثني. 

- اإعداد تقرير عن "جهود مملكة البحرين يف دعم جهود الألك�سو لتطوير القدرات العربية العلمية والتكنولوجية والنهو�ض 

بالبحث العلمي" وذلك لت�سمينه يف التقرير ال�سامل للدورة الثالثة والع�سرين ملجل�ض جامعة الدول العربية.

- اإعداد تقرير حول تنفيذ تو�سية اليون�سكو 93 ب�ساأن العرتاف بدرا�سات وموؤهالت التعليم العايل.

بالبحث  للنهو�ض  املقرتح  الت�سور  البحرين". وو�سع  الأ�سا�سي يف مملكة  التعليم  العلمي يف  البحث  "واقع  اإجناز درا�سة   -

العلمي يف مدار�ض التعليم العام.

- ت�سهيل مهمات )89( من الباحثني وطلبة اجلامعات خالل العام الدرا�سي احلايل لتطبيق درا�ساتهم وبحوثهم يف امليدان 

الرتبوي.

- اإعداد م�سروع ت�سجيل الطالب اجلامعي ملنح رقم تعليم عاٍل.

- �سياغة م�سروع وحدة الطلبة اخلريجني يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة.
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جدول رقم )1(

عدد الطلبة امل�صجلني مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة ح�صب 

اجلن�س واجلن�صية لالأعوام 2008/2007 – 2011/2010

جدول رقم )2(

عدد الطلبة اخلريجني يف موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة ح�صب 

اجلن�س واجلن�صية لالأعوام 2008/2007 – 2011/2010
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امل�صاركة يف املوؤمترات الدولية، الزيارات اخلارجية وور�س العمل ومن اأبرزها:

يف  2011م  �سبتمرب   22-19 من   الفرتة  خالل  اجلامعي" وذلك  الأداء  جودة  وقيا�ض  "تقييم  العمل  ور�سة  يف  امل�ساركة   -

اجلمهورية اللبنانية.

- امل�ساركة يف املائدة امل�ستديرة حول تعزيز الروابط يف قطاع التعليم العايل من اأجل �سمان اجلودة بالريا�ض 4-5 اأكتوبر 

2011م. حيث متت مناق�سة املوا�سيع التالية: اجلودة العاملية والتعليم العايل يف العامل الإ�سالمي.

- امل�ساركة يف الدورة ال�ساد�سة والثالثني للموؤمتر العام ملنظمة اليون�سكو باري�ض 25 اأكتوبر- 10 نوفمرب 2011م. وقد تناول 

املوؤمتر: اإن�ساء مركز دويل للبحوث ودرا�سات الرتاث العاملي كمركز من الفئة )2( يعمل حتت رعاية اليون�سكو، اإن�ساء معاهد 

ومراكز من الفئة 2 تعمل حتت رعاية اليون�سكو، عر�ض وثيقة التاأمل والتحليل املعد من قبل اليون�سكو ب�ساأن ا�ستخدام النرتنت 

كاأداة اأ�سا�سية لأداء ر�سالة اليون�سكو ب�سكل عام. من خالل البحوث وبناء القدرات ومن خالل اإن�ساء ال�سبكات وال�سراكات.

والناأي  والتاأهيل،  التدريب  الإقليمية ملنظمة يف  املكاتب  املوؤمتر: تفعيل دور  البحرين يف  اأهم مقرتحات مملكة  - وكان من 

باملدار�ض عن ال�سراعات ال�سيا�سية.

- امل�ساركة يف الجتماع امل�سرتك الأول لوزراء الرتبية والتعليم يف الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية دول الكويت: 

 29-30 نوفمرب 2001م. ويهدف هذا الجتماع اإىل اإتاحة الفر�سة للتقاء وزراء التعليم يف الدول العربية مع نظائرهم يف دول 

اأمريكا اجلنوبية من اأجل تعزيز ن�سر املعلومات املتعلقة ب�سيا�سات التعليم التي تطبقها دول الإقليمني،  بالإ�سافة اإىل اإيجاد 

الفر�ض لتعزيز التعاون وحتقيق الأهداف املن�سودة.

اإدارة  )تطوير  العربي  الوطن  العلمي يف  والبحث  العايل  التعليم  امل�سئولني عن  للوزراء  ع�سر  الثالث  املوؤمتر  امل�ساركة يف   -

التعليم العايل يف الوطن العربي( اأبو ظبي من 7- 8 دي�سمرب 2011م.

- امل�ساركة يف املوؤمتر الأول لل�سبكة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم العايل املعنــــــــون ب " حتديات �سمان جودة التعليم 

العايل يف املنطقة العربية " املنعقد يف العا�سمة الإماراتية اأبو ظبي يف الفرتة من 13 اإىل 15 دي�سمرب 2011م.

- اإقامة املوؤمتر اخلام�ض ع�سر للجنة وزراء التعليم العايل والبحث العلمي بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربي خالل 

تناول  وقد  العايل.  التعليم  العامة ملجل�ض  الأمانة  وفد من  البحرين ومب�ساركة  2012م يف مملكة  يناير   17-16 الفرتة من 

املوؤمتر: ورقة دولة قطر حول ال�ستثمار امل�سرتك يف التعليم، مناق�سة قرار املجل�ض الوزاري ب�ساأن م�ساواة اأبناء دول املجل�ض 

يف القبول واملعاملة يف اجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية،  كما مت بحث اجلانب التعليمي يف الورقة املقدمة من 

دولة الكويت، ت�سجيع احلراك التعليمي بني موؤ�س�سات التعليم العايل بدول املجل�ض. 



73

مملكة  العايل"  التعليم  موؤ�س�سات  يف  الأداء  قيا�ض  وموؤ�سرات  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  اإعداد   " حول  عمل  ور�سة  اإعداد   -

البحرين/28-30 نوفمرب 2011م: والتي تاأتي �سمن املبادرات التي يقوم بها املجل�ض لتنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية لتطوير 

التعليم العايل والبحث العلمي،  وذلك من اأجل النهو�ض مبخرجات التعليم العايل مب�ساركة كافة موؤ�س�سات التعليم العايل 

اخلا�سة.

- اإعداد ور�ستي عمل الثانية حول " اإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية وموؤ�سرات قيا�ض الأداء والتميز يف موؤ�س�سات التعليم العايل".

- امل�ساركة يف افتتاح املعر�ض التعليمي ال�سنوي للجامعات الربيطانية وذلك يوم الأحد املوافق 20 نوفمرب 2011م يف فندق 

املوفيمبيك – مملكة البحرين.



74



75

البعثات واملنح الدرا�سية وتكرمي 
املتفوقني

10
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10-البعثات واملنح الدرا�صية وتكرمي املتفوقني

10-1 البعثات واملنح الدرا�صية:

- اعتماد خطة البعثات واملنح الدرا�سية للعام اجلامعي 2011/2010م حيث مت اعتماد عدد )1327( بعثة ومنحة درا�سية 

للمدار�ض احلكومية وعدد )263( بعثة ومنحة درا�سية للمدار�ض اخلا�سة.

- ا�ستمرار الوزارة يف تطبيق م�سروع بعثات اأبناء العاملني ومنت�سبي وزارة الرتبية والتعليم ومت خالل هذا العام اعتماد عدد 

)150( بعثة درا�سية لأبنائهم يف جامعة البحرين بوليتكنيك البحرين.

- تقدمي عدد )36( بعثة درا�سية للطلبة من فئة ذوي الحتياجات اخلا�سة.

- تقدمي عدد )13( بعثة درا�سية للطلبة املوهوبني بح�سب تو�سيات اللجنة املخت�سة ووفقا لل�سروط واملعايري املعتمدة .

- تقدمي عدد )11( بعثة درا�سية خارج مملكة البحرين ملنت�سبي وزارة الرتبية والتعليم ودفع الر�سوم الدرا�سية لعدد )18( 

موظف من منت�سبي الوزارة للجامعات والكليات داخل مملكة البحرين، وذلك �سمن �سيا�سة رفع كفاءة العاملني بالوزارة. 

- النتقال الكلي للت�سجيل اللكرتوين جلميع خريجي الثانوية العامة للبعثات واملنح الدرا�سية للمدار�ض احلكومية واخلا�سة.

10-2 املنح املالية : 

ويف هذا املجال كان التايل:

- ا�ستمرار العمل بنظام �سرف منحة التفوق للطلبة احلا�سلني على ن�سبة )90%( واأكرث للذين مل يتمكنوا من احل�سول على 

تر�سيح للبعثات واملنح الدرا�سية،حيث مت �سرف عدد)800( منحة.

-  متابعة اإجراءات املنح الدرا�سية املتبادلة يف اإطار العالقات الثقافية مع عدد من الدول.

�صعادة  وزير الرتبية والتعليم يتفقد جلان البعثات 
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جدول رقم )1(

يو�صح عدد الطلبة امل�صتفيدين من املنح املالية ح�صب البلد واجلن�س 

خالل العام الدرا�صي 2011/2010م.

امل�صدر :اإدارة  البعثات وامللحقيات – وزارة الرتبية والتعليم
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 اإعداد العاملني 
وبناء القيادات الرتبوية 

واملدر�سية

11
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11-اإعداد العاملني وبناء القيادات الرتبوية واملدر�صية

يف اإطار توجه الوزارة وم�ساعيها اإىل تطوير جمال التدريب واأداء العاملني يف امليدان الرتبوي، فقد مت تنفيذ العديد من 

الربامج والدورات املهنية يف هذا املجال وذلك خالل العام الدرا�سي 2011/2010 م وهي ما ياأتي: 

11-1 اإعداد فئات العاملني بوزارة الرتبية والتعليم وتدريبهم ومن اأهم ما مت اإجنازه    ما ياأتي: 

11-1-1 الربامج التدريبية الطويلة

جدول رقم )1(

يو�صح الربامج التدريبية الطويلة للعاملني بالوزارة خالل العام 

الدرا�صي2011/2010م

امل�صدر :امل�صدر : اإدارة التدريب والتطوير املهني : وزارة الرتبية والتعليم
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11-1-2 الربامج التدريبية املتو�صطة والق�صرية

جدول رقم )2(

يو�صح الربامج  التدريبية املتو�صطة و الق�صرية

للعاملني بالوزارة خالل العام الدرا�صي 2011/2010م
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امل�صدر : اإدارة التدريب والتطوير املهني : وزارة الرتبية والتعليم

اأحد الربامج التدريبية باإدارة التدريب والتطوير املهني
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جدول رقم )3(

يو�صح عدد امللتحقني بالربامج التدريبية داخل اململكة ح�صب مدة الربنامج واجلن�س خالل العام 

الدرا�صي 2011/2010م

امل�صدر : اإدارة التدريب والتطوير املهني : وزارة الرتبية والتعليم
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11-2مراكز م�صادر التعلم للمعلمني:

انطالقًا من اهتمام الوزارة باملعلمني والإداريني باملدار�ض احلكومية فقد مت تنفيذ العديد من الفعاليات والأن�سطة املختلفة 

خالل العام الدرا�سي 2011/2010م، والتي حر�ض على اجنازها كل من مركزي م�سادر التعلم للمعلمني باملحرق واملنامة،ومن 

اأبرز ما اأجنز يف هذا املجال كان كالتايل:

11-3 مركز م�صادر التعلم للمعلمني باملحرق :

- اإقامة احلفل ال�سنوي الرابع ع�سر للمعلمني الن�سطاء واملدراء اجلدد، وقد بلغ عدد املكرمني هذا العام )188( مكرما.

تكرمي اأحد املعلمات الن�صطات يف احلفل ال�صنوي الرابع ع�صر  للمعلمني الن�صطاء

- اإقامة البطولة امل�سرتكة الأوىل يف كرة الطاولة بني جمموعة من املعلمني الذين ميار�سون لعبة كرة الطاولة ممثلني عن 

املركز وجمموعة من املنت�سبني جلمعية امل�سريني يف البحرين، وذلك يف اإطار التعاون الريا�سي امل�سرتك مع جمعيات النفع 

العام باململكة.

- اإقامة ور�سة عمل حول الدرا�سة الأولية لقادة وقائدات احلركة الك�سفية،وبتنظيم من اإدارة الرتبية الريا�سية والك�سفية.
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 - افتتاح موقعا جديدا ي�ساف ل�ستخدام النرتنت واحلا�سب الآيل يف املركز، وذلك من خالل تخ�سي�ض عدد ) 5 ( اأجهزة 

حا�سب اآيل يف اإحدى قاعات املركز.

ال�سقيقة، وذلك من خالل  العربية  الإمارات  لدولة  بالوفاء  اآل خليفة والحتفال  للملك حمد بن عي�سى  بالولء  - الحتفال 

تنظيم حفل ع�ساء للرواد واملعلمني املرتددين على املركز ،وقد ح�سر هذا احلفل )150( �سخ�سا.

- امل�ساركة يف احتفالت )يوم الوفاء خلليفة بن �سلمان (، وقد ح�سر احلفل لفيف من املحتفني بهذه املنا�سبة ال�سعيدة من 

الرواد املرتددين على املركز.

- تنظيم حفل الوفاء للمملكة العربية ال�سعودية باملركز تعبريًا عن ال�سكر اجلزيل للمواقف امل�سرفة حلكومة خادم احلرمني 

ال�سريفني حفظه اهلل جتاه مملكة البحرين.

اإىل الكويت،رحلتني اإىل  اإىل تركيا،    )3( رحالت  - تنظيم جمموعة من الرحالت ال�سياحية والرتفيهية متثلت يف رحلة 

العمرة، رحلة اإىل الإح�ساء، رحلة اإىل دبي.

- ا�ستمرارية الت�سجيل لدورات احلا�سب الآيل للمعلمني واأبناء املعلمني وذلك  طيلة العام الدرا�سي.

- ا�ستمرارية  الت�سجيل لدورات اللياقة البدنية والإيروبيك من خالل  مركز اللياقة البدنية للمعلمات.

الحتفال ال�صنوي الرابع ع�صر للمعلمني الن�صطاء
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11-4 مركز م�صادر التعلم للمعلمني باملنامة:

قام املركز خالل العام الدرا�سي 2009 /2010م باإجناز فعاليات عدة من اأبرزها ما ياأتي:

- تنظيم حفل تعارف للمعلمني امل�ستجدين 2010 /2011م، وذلك �سمن احتفالت يوم املعلم العاملي. 

- اإقامة معر�ض الأعمال التعليمية املتميزة التي فازت �سمن م�سابقة املعلم املتميز.

اململكة  مدار�ض  جميع  بني  بالبحرين  املتعلقة  للمو�سوعات  )نب�ض(  الق�سرية  لالأفالم  الأوىل  الوطنية  امل�سابقة  تنفيذ   -

)احلكومية واخلا�سة(.

- تنظيم يوم ترفيهي للمعلمني و ذويهم باملخيم ال�ستوي لوزارة الرتبية مبنطقة العمر.

- تنظيم فعاليات الن�ساط ال�سيفي ملنت�سبي الوزارة، والذي ا�ستمل على الربامج التدريبية احلا�سوبية ف�ساًل عن الربامج 

الفنية و الريا�سية.

- عقد دورات تدريبية  يف تعلم اللغة الجنليزية والفرن�سية،احلا�سوب، اخلط العربي، الفنون اجلميلة، اللياقة البدنية.

- تنظيم )3( رحالت اإىل دولة الكويت،ورحلة واحدة اإىل الإح�ساء ملنت�سبي الوزارة. 

- تنفيذ يوم ترفيهي للمعلمني و ذويهم مبنتزه عني عذاري �سمن الفعاليات امل�ساحبة لحتفالية يوم املعلم العاملي.

 
اإحدى الرحالت التي نظمها مركز م�صادر التعلم للمعلمني باملنامة اإىل دولة 

الكوي2011/2010âم
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11-5 فعاليات يوم املعلم:

�سالة  التعليمية( يف  امل�سرية  ودعم  املتطوعون  )املعلمون  عنوان  2011م مبحا�سرة حتت  اأكتوبر   5 يوم  الفعاليات  بداأت   -

مدر�سة ح�سان بن ثابت البتدائّية للبنني، وقد مّت خاللها بيان دور العمل التطوعي ومدى اأثره على الفرد واملجتمع ل�سّيما 

تِبعْت بور�سة عمل ) املعلم وجودة التعليم( 
ُ
يف جمال التعليم الذي يعترب البنية الأ�سا�ض لقيام اأي جمتمع من املجتمعات، ثّم اأ

يف �سالة مدر�سة اأم اأمين البتدائية للبنات بتاريخ 6 اأكتوبر 2011م، وقد مت من خاللها تو�سيح اأهم الأ�س�ض واملعايري التي 

تقوم عليها جودة التعليم، مو�سًحا مدى الدور الذي يلعبه املعلم يف اإي�سال الفكرة وتر�سيخها يف ذهن الطالب ب�سكل اأف�سل.

- تنفيذ حما�سرة الرتبية الوطنية يف املناهج الدرا�سّية بتاريخ 9 اأكتوبر 2011م ب�سالة مدر�سة اخلن�ساء البتدائية للبنات، 

حيث كان اأهم عنا�سرها تعريف الوطن واأ�س�ض املواطنة والواجبات الواجب مراعاتها حفاًظا على الوطن.

- تقّدمي ورقة العمل لالأ�ستاذ رئي�ض ق�سم الإر�ساد الطالبي يف الوزارة بتاريخ 10 اأكتوبر 2011م مبدر�سة النزهة البتدائية 

للبنات، حيث بني من خاللها اأهم الركائز التي يبني عليها املعلم عالقته بطالبه والقيم الإن�سانية والأخالقية الواجب غر�سها 

يف نفو�سهم.

- تد�سني املرحلة الثانية مل�سابقة الأفالم الق�سرية بتاريخ 12 اأكتوبر2011م بقاعة مركز م�سادر التعلم للمعلمني باملنامة، 

وقد مت تقدمي نبذة عن امل�سابقة وخطواتها، ثم عر�ض الأفالم الفائزة التي قام على اإعدادها معلمون ومعلمات بعد دخولهم 

يف ور�ض عمل خا�سة �سمن امل�سابقة نف�سها.

- اإعداد اليوم الرتفيهي للمعلمني وعائالتهم وذلك يف 13 اأكتوبر2011م يف �سالة وزارة الرتبية والتعليم مبدينة عي�سى .

اليوم الرتفيهي للمعلمني وعائالتهم 2010م
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11-6- جائزة العمل املتمّيز للمعلم:

يف هذا املجال مت ما ياأتي : 

- عقد لقاءات توعوية لن�سر ثقافة التمّيز بني مدراء مدار�ض التعليم البتدائي والإعدادي والثانوي والفّني واملهني، وذلك 

خالل الجتماعات الدورية ملدراء الإدارات، وقد ت�سّمنت اللقاءات اآلية الرت�سيح للعمل املتمّيز للمعّلم.

- اإ�سدار العدد الثاين لكتّيب ) املتمّيزون ( تاريخ 2011/2/10م.

- ن�سر التعميم اخلا�ض باجلائزة للعام الدرا�سي 2011م، مت�سمنًا �سروط واإجراءات الرت�سح، وجمالت الرت�سح، وجمالت 

اجلائزة وموا�سفات العمل املتمّيز، ومعايري التقييم، على املوقع الإلكرتوين للوزارة.

- تقييم حمتوى جميع الأعمال املر�سحة للعام الدرا�سي 2010 -2011م، حيث بلغت )54( عماًل موزعًا على النحو التايل:

- ت�سكيل جلان التقييم بقرار �سادر عن �سعادة الدكتور عبداهلل املطّوع، وكيل الوزارة للتعليم واملناهج، رقم 12/2389/وت 

م/2011، تاريخ 2011/12/7م.

- تقييم حمتوى الأعمال املر�سحة، ور�سد درجات الأعمال من 2011/12/25م، وحتى 2011/12/29م، وحتديد الأعمال 

املتاأهلة ملرحلة التقييم امليداين.

حفل تكرمي املعلمني املتقاعدين
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البحوث والدرا�سات والإ�سدارات 
الرتبوية

12
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12-البحوث والدرا�صات والإ�صدارات الرتبوية

1-12 مركز التوثيق الرتبوي 

من اأهم ما مت اإجنازه خالل العام الدرا�سي 2011/2010م ما ياأتي: 

فيه  مت  وقد  2010/2009م  الدرا�سي  للعام  ومراكزها  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإدارات  لإجنازات  ال�سنوي  التقرير  • اإعداد 
التطرق لأبرز املنجزات وامل�ستجدات التي طراأت على العملية الرتبوية باململكة. 

البحرين.  مملكة  يف  التعليمية  احلركة  رواد  دليل  • اإعداد 
"الطبعة   2011-1900 من  الفرتة  خالل  البحرين  مملكة  يف  التعليم  تطور  مالمح   ( بعنوان:  توثيقي  كتاب  اإعداد   •

الثانية" (. 

الرتبوي. التوثيق  مركز  خدمات  دليل  • اإعداد 

2-12 اإدارة الإ�صراف الرتبوي

اإعداد دليل »التدري�ض من اأجل التعلم«  - باللغتني العربية والإجنليزية ويت�سمن هذا الدليل تعريفا موجزا مب�سروع التدري�ض 

من اأجل التعلم من حيث الفل�سفة والأهداف ومراحل التطور، اإ�سافة اإىل دعائم امل�سروع ومو�سوعات اأكادميية التدري�ض من 

اأجل التعلم وبرنامج تدريب املدربني بالإ�سافة اإىل بع�ض الأدوات العملية التي يوظفها املعلمون يف التدري�ض .
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ال�ست�سارات الفنية

13
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13-ال�صت�صارات الفنية

نظمت الوزارة بالتعاون مع بع�ض املنظمات الدولية والعربية العديد من الفعاليات، من اأبرزها:

العام بالألك�سو ،حيث قام بتقدمي ور�سة  التنفيذي واملوؤمتر  العامة للمجل�ض  اليزيدي اخلبري بالأمانة  الأ�ستاذ ح�سني  زيارة 

تدريبية للتعريف مبهام املنظمة. 

كما ا�ستقبلت الوزارة عدد من اخلرباء الرتبويني كال�سيد رناتو اأوبرتي خبري الربامج مبكتب الرتبية الدويل لليون�سكو بجنيف، 

وال�سيد يو�سف اإ�سماعيل فالح امل�ست�سار الإح�سائي مبكتب اليون�سكو بالدوحة.

�صعادة الدكتور وزير الرتبية والتعليم ي�صتقبل ال�صيد رناتو اأوبرتي خبري

الربامج مبكتب الرتبية الدويل لليون�صكو بجنيف
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التوا�سل مع املجتمع 
املحلي والدويل

14
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14-التوا�صل مع املجتمع املحلي والدويل

14-1 الإعالم الرتبوي:

- مّت خالل العام الدرا�سي 2010/ 2011م تطوير عملية ن�سر الأخبار اخلا�سة بالوزارة اإلكرتونيًا، حيث ي�ستفيد املئات حاليًا 

ب�سئون  املتعّلقة  والتقارير والتحقيقات  الأخبار واملقالت  الوزارة من الطالع على كّل  التي متّكن موّظفي  من هذه اخلدمة 

الرتبية والتعليم من خالل الربيد الإلكرتوين.

- الإعداد والتن�سيق والتنظيم مع خمتلف اجلهات يف اإقامة الور�ض والدورات، فقد �سارك اأكرث من )147( متخ�س�ض يف 

اأو خارجية، فيما ا�ستفاد اأكرث من )82( منت�سب للقطاع احلكومي من الدورات الداخلية التي  عدة جمالت �سواء داخلية 

اأر�ض مملكة البحرين واأكرث من )65( خارج مملكة البحرين، ومن هذه الور�ض والدورات ور�سة  اأو تعقد على  ت�ست�سيفها 

"ا�سرتاتيجيات تدري�ض حقوق الإن�سان والرتبية على املواطنة"، "تقييم طلبة املرحلة الثانوية للدول العربية يف اخلليج العربي 
وفقا لالجتاهات العاملية يف التقييم"، و"الأطر العاملة يف جمال حمو الأمية حول و�سع برامج التدريب با�ستخدام التقنية 

احلديثة".

املطبوعات  من  �سل�سلة  اإ�سدار  مت�سمنة  الرتبوية،  والأن�سطة  والربامج  التطويرية  امل�ساريع  لدعم  اإعالمية  خطة  تنفيذ   -

اخلا�سة بامل�ساريع التطويرية و تنظيم  جمموعة من الفعاليات، من اأبرزها الندوة التعريفية بربنامج حت�سني اأداء املدار�ض 

باعتباره عنوان لتطوير التعليم يف البحرين،  والربنامج التعريفي مل�سروع  حت�سني الزمن املدر�سي لأولياء اأمور الطلبة واأهايل 

املحافظات اخلم�ض باململكة، اإذ مت تنظيم  عددًا من اللقاءات التعريفية لربنامج حت�سني الزمن املدر�سي املنبثق من م�سروع 

حت�سني اأداء املدار�ض، ت�سمن التعريف بالربنامج ملجموعة كبرية من اأهايل املحافظات وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

- تنفيذ جمموعة من التوجهات الرتبوية املنطلقة من تو�سيات حوار التوافق الوطني يف تعزيز اللحمة الوطنية يف املجتمع من 

خالل حزمة من الربامج والفعاليات ملنت�سبي الوزارة  منها:  ور�ض عمل بعنوان)من اأجل تعزيز الوحدة الوطنية(،

 و) مالمح الوطن الذي نن�سده(، وم�ساركة الوزارة يف احلملة الوطنية ) اأنا البحرين( التابعة اإىل املجل�ض الأعلى للمراأة.

من اإ�صدارات وزارة الرتبية والتعليم



97

- تطوير عمل جلنة التقييم جلائزة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة املوقر للتميز يف الأداء التعليمي 

وفق متطلبات اجلودة يف التعليم، ومتابعة الزيارات امليدانية للمدار�ض امل�ساركة يف امل�سابقة بح�سب الآلية املطّورة للجائزة، 

بعد  2010/2009م،  الدرا�سي  للعام  الفائزة  املدر�سة  لتحديد  النتائج  وا�ستخراج  العمل  املقدمة من فريق  البيانات  و جمع 

اعتمادها من قبل اللجنة العليا للجائزة.

اإلكرتونية م�سرتكة بني  اإن�ساء ملفات  اآلية جديدة للتوا�سل املبا�سر مع الإدارات املختلفة يف الوزارة متثلت يف  - ا�ستحداث 

الإدارة واللجان الوزارية والإدارية ذات العالقة بتطوير العمل الرتبوي، اإذ قامت اإدارة نظم املعلومات بالوزارة بتوفري م�ساحة 

كافية مكنت من تعزيز اأوا�سر التعاون امل�سرتك مع كافة اللجان.

ال�سركات  هذه  مع  بالتوا�سل  وذلك  البحرين،  مملكة  يف  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  الوزارة   بني  املجتمعية  ال�سراكة  تعزيز   -

واملوؤ�س�سات يف دعم املبادرات وامل�ساريع التطويرية يف الوزارة.

14-2 الرتبية الريا�صية والك�صفية والإر�صادية

14-2-1 يف جمال الرتبية الريا�صية:

- فوز منتخب كرة اليد بامليدالية الذهبية يف الدورة العربية املدر�سية الثامنة ع�سر بلبنان يف اأغ�سط�ض 2010 للمرة الثانية 

على التوايل.

الثاين لرئي�ض  النائب  الريا�سية والك�سفية واملر�سدات مبن�سب  اإدارة الرتبية  الدكتورة �سيخه يو�سف اجليب مديرة  - فوز 

الحتاد العربي للرتبية البدنية والريا�سة املدر�سية والتي تعد اأول مرة امراأة تتوىل هذا املن�سب 2011م.

العربي  بالحتاد  العليا  الفنية  اللجنة  للع�سوية يف  الريا�سية  الرتبية  ق�سم  رئي�ض  الأ�ستاذ ع�سام عبداهلل حممد  اختيار   -

للرتبية البدنية والريا�سة املدر�سية 2011 كاأول بحريني يف اللجنة.

- م�ساركة منتخب.املدار�ض لكرة القدم يف البطولة اخلليجية املدر�سية الأوىل لكرة القدم حتت )14 �سنة( يف مدينة الدمام 

باململكة العربية ال�سعودية خالل الفرتة من 12-16 فرباير 2011م.

- فوز املنتخب املدر�سي لألعاب القوى بامليدالية الف�سية يف �سباق 4x100 تتابع، وامليدالية الربونزية يف �سباق )200( مرت 

عدو خالل البطولة العربية املدر�سية الرابعة لألعاب القوى والتي اأقيمت مبدينة الطائف باململكة العربية ال�سعودية خالل �سهر 

اأكتوبر 2011م.

14-2-2  يف جمال الرتبية الك�صفية

ومن اأبرز ما ا�ستجد يف هذا ال�ساأن ما يلي:

امل�ساركة يف بعثة احلج البحرينية لعام 1432هـ.

اإقامة املخيمات الأ�سبوعية واملخيم ال�سنوي.
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اأحد املخيمات الك�صفية

- اإدماج العديد من املوؤ�س�سات ال�سبابية يف العمل الك�سفي.

- اإقامة العديد من احلمالت التوعوية وحمالت تنظيف ال�سواحل واحلمالت املرورية.

- امل�ساركة مع كافة املوؤ�س�سات و�سركات الدولة يف فعالياتها.

- اإقامة فعالية متنوعة للم�سنني )) مهرجان امل�سنني الأول(.

- تكثيف برامج خدمة وتنمية املجتمع.

- زيادة التوا�سل مع اجلهات واملنظمات ذات العالقة.

- فتح عدد كبري من الفرق الك�سفية يف املدار�ض اخلا�سة.

- تقدمي الدعم وامل�ساندة للجهات املهتمة بذوي الحتياجات اخلا�سة.

- عمل برامج ترفيهية ومتنوعة لأولياء اأمور الك�سافني املنتمني اإىل احلركة الك�سفية الك�سفية.

- الحتفال بالأيام واملنا�سبات العاملية والعربية واملحلية.

- اإقامة العديد من الزيارات التعليمية.

- تنفيذ عدد من الندوات التوعوية.

- تنظيم دورات اإعداد وتدريب القيادات.
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كما مت تنفيذ اإجناز عدد من الفعاليات والتي يو�سحها اجلدول التايل:
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14-2-3 - يف جمال الرتبية الإر�صادية
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14-3 املكتبات العامة 

من اأبرز ما مت اإجنازه خالل العام الدرا�سي 2011/2010م ما يلي:

- افتتاح مركز ال�سناب�ض مل�سادر املعرفة، حيث تف�سل �سعادة وزير الرتبية والتعليم الدكتور/ ماجد بن علي النعيمي بافتتاح 

اآلف كتاب من خمتلف جمالت  والذي ي�سم )7(   ،  2011 يوم اخلمي�ض3 فرباير  املعرفة، وذلك  ال�سناب�ض مل�سادر  مركز 

العلوم واملعرفة الإن�سانية، وقد ح�سر حفل الفتتاح  من امل�سئولني واملدعوين.

- تزويد مراكز م�سادر املعرفة بالكتب اجلديدة التي مت اختيارها و�سراوؤها من معار�ض الكتب التي اأقيمت داخل البالد. فقد 

مت اقتناء )226( عنوان من )450( ن�سخة من )5( دور ن�سر حملية وعربية �ساركت يف مهرجان الأيام الثقايف الثامن ع�سر 

للكتاب / خالل الفرتة )23 �سبتمرب – 2 اأكتوبر 2011م(،  والتي �ساهم روؤ�ساء وم�سريف مراكز م�سادر املعرفة يف اختيار 

املقتنيات لتوفريها يف مراكزهم تلبية لرغبات جمهور املرتددين والقراء.

- توفري املوؤلفات البحرينية ال�سادرة حديثا حيث يتم �سراوؤها اأول باأول بعد اأن يتم الإيداع القانوين لها، وتقييمها من قبل 

اأع�ساء جلنة تقييم املطبوعات البحرينية.  فقد اقتنت اإدارة املكتبات العامة ) 76 ( موؤلفا بحرينيا بواقع ما بني ) 20 ( اإىل 

) 40 ( ن�سخة من كل كتاب ح�سب تو�سية اللجنة. اإىل جانب تلقي جمموعة من املقتنيات املعرفية من بع�ض اجلهات احلكومية 

والأهلية والأفراد من داخل البالد وخارجها. 

افتتاح مركز ال�صناب�س مل�صادر املعرفة
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- مت اإيداع عدد كبري من الر�سائل اجلامعية للباحثني الذين ح�سلوا على درجات الدكتوراه واملاج�ستري من جامعات حملية 

وعربية واأجنبية بلغ عددها )32( ر�سالة دكتوراه، و)683( ر�سالة ماج�ستري غطت جمالت معرفية خمتلفة.

- فهر�سة وت�سنيف واإدخال بيانات )6265( عنوان كتاب( ل )15710(ن�سخة، و)985( ر�سالة جامعية، و)22( عنوان

 ل )174( ن�سخة من الدوريات.

- توزيع ) 8258( ن�سخة من الكتب واملطبوعات على مراكز م�سادر املعرفة و)700( ن�سخة من الر�سائل اجلامعية، و)2292( 

ن�سخة من الكتب لق�سم تطوير املكتبات.

- اإعداد دورة تدريبية ملوظف وموظفة من جلنة البحرين الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة بوزارة الرتبية والتعليم،اخت�ست 

باخلدمات الفنية الأ�سا�سية للمكتبات القائمة على  اأعمال الفهر�سة والت�سنيف واخلدمات املرجعية وخدمات القراء والإعارة 

با�ستخدام برنامج األف باء املكتبات.

اإعطاء نبذة عن كيفية  باء املكتبات مع  األف  التقنيات الرتبوية بوزارة الرتبية والتعليم بن�سخة من برنامج  - تزويد مركز 

ال�ستفادة من مزاياه.

- مت جتهيز قاعتان من قبل ق�سم تطوير املكتبات اإحداها للر�سائل اجلامعية، والثانية للمطبوعات البحرينية املودعة، بعد 

املوؤلفات وهي متاحة  اإعداد وترتيب وتنظيم تلك  الفنية، ومت  الفنية من قبل ق�سم اخلدمات  اإجراءاتها  اأن مت النتهاء من 

الر�سائل  بلغ عدد  995( يف حني   ( بلغ عددها  وقد  منها،  وال�ستفادة  عليها  والباحثات لالطالع  الباحثني  من  للمرتددين 

امل�سجلة يف الفهر�ض امل�سرتك )1756( وبلغ عدد عناوين املوؤلفات البحرينية )1151( موؤلفا.

- تنفيذ زيارات ميدانية ملراكز م�سادر املعرفة يف الفرتة من 27 فرباير اإىل 3 مار�ض 2011م، وذلك �سمن اهتمام الوزارة 

مبوا�سلة حتديث وتطوير اخلدمات يف مراكز م�سادر املعرفة، بهدف التعرف على احتياجات املراكز من خدمات تطويرية.

- تنظيم عدة فعاليات ثقافية كامل�سابقات والربامج التي من �ساأنها تفعيل دور مراكز م�سادر املعرفة، كربنامج )) نادي 

القراءة ال�سيفي ((، وبرنامج )) الرواد((، و )) م�سروع القراءة ال�سامتة ((، و)) ق�سة من مكتبتي ((،،،الخ.كما مت 

تنظيم برنامج "الرواد الأطفال" وهو عبارة عن طرح م�سكلة معينة والطلب من الأطفال اإعطاء حلول اأو قوانني حلل امل�سكلة 

�سواء بالكتابة اأو التعبري اأو الر�سم،كما نظم املركز نف�سه برنامج الر�سم والتلوين لالأطفال.

- ا�ستقبال مراكز م�سادر املعرفة العديد من زيارات بع�ض املدار�ض لتعريف الطلبة والطالبات باأهمية ودور هذه املراكز.كما 

ا�ستقبل املركز )18( طالبا من طالب مدر�سة مالك بن اأن�ض البتدائية للبنني اإ�سافة ملدر�سهم، وذلك بتاريخ 2011/4/25م. 

كما مت تنظيم م�سابقات ثقافية خا�سة يف مركز بنك البحرين الوطني مل�سادر املعرفة باملحرق.
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تنظيمها  املنوي  الثقافية  وامل�ساريع  الفعاليات  لعر�ض   )LCD( عر�ض  ب�سا�سات  املعرفة  م�سادر  مراكز  جميع  تزويد   -

وبرامج تعليمية لالأطفال.

- اإ�سدار مركز بنك البحرين الوطني مل�سادر املعرفة باملحرق قائمة  ببليوغرافية ت�سمنت جميع مقتنيات املركز من الكتب 

احلديثة.

- العمل على تطويرات �ساملة وتغيري يف نظام ال�ستعارة والنتقال بها من اإعارة يدوية اإىل اإعارة الكرتونية بوا�سطة برنامج 

األف باء املكتبات يف مركز عراد مل�سادر املعرفة. 

- اإعادة تنظيم وترتيب جميع املقتنيات وخ�سو�سا قاعات املراجع والقاعات العامة وقاعة الأطفال يف مركزي عراد ومدينة 

عي�سى مل�سادر املعرفة، كما مت جرد الكتب والقيام بعملية التغليف للكتب امل�ستهلكة، ومتت عملية اجلرد والتغليف يف مركزي 

مدينة عي�سى   وجد حف�ض مل�سادر املعرفة.

- تدريب طالبة واحدة من جامعة البحرين على اأعمال مراكز م�سادر املعرفة، اإىل جانب توفري فر�ض التدريب وال�ستفادة 

من خدمات طلبة املدار�ض الثانوية �سمن برنامج )) خدمة املجتمع (( للتعليم الثانوي، وقد اأم�سوا فرتة تدريبهم يف اإدارة 

املكتبات العامة ومراكز م�سادر املعرفة، وذلك مبعدل )30( �ساعة لكل طالب وطالبة، وقد بلغ عددهم )683( طالب وطالبة.

جدول رقم )1(

يو�صح اأعداد الطلبة الذين مت تدريبهم على اأعمال مراكز املعرفة خالل العام الدرا�صي 

2011/2010م
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جدول رقم )2(

عدد املرتددين وامل�صتفيدين من مراكز م�صادر املعرفة للعام الدرا�صي 

2011/2010م

14-4 الأن�صطة الثقافية والفنية 

ت�سجيعًا لالإبداع وحر�سًا على اإبراز املواهب الفنية والثقافية والأدبية، مت خالل العام الدرا�سي 2011/2010م ما يلي: 

- تنفيذ العديد من امل�ساقات الرتبوية جلميع املراحل الدرا�سية،كم�سابقة القراآن الكرمي وال�سن النبوية، وم�سابقة الت�سوير 

ال�سوئي " حياتنا قيم "، وذلك مب�ساركة )768( طاليًا وطالبة و )219( معلمًا ومعلمة. 

- بلغ عدد ور�ض العمل التي نفذتها الوزارة بهدف تعزيز الثقافة والفن )21( ور�سة عمل، تناولت مو�سوعات متعددة ومتنوعة 

من قبيل العمل التطوعي، والفنون الإعالمية، وامللتقيات الإبداعية للطفل كملتقى الطفل الإبداعي الأول حتت عنوان  " خميلة 

الطفل ق�س�ض حتكى "، وفنون اخلطابة والتحدث، واأ�س�ض ومهارات فن احلوار الإعالمي وغريها. وقد �سارك يف هذه الور�ض 

ما  جمموعة )988( طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد امل�ستفيدين من الهيئتني التعليمية ولإدارية )229( معلمًا ومعلمة. 

ونوعية  واجتماعية  و�سحية  بيئية  مو�سوعات  تناولت  خمتلفة،  واأهداف  متنوعة  جمالت  يف  حما�سرة   )300( تنفيذ  مت   -

وتر�سيدية وذلك بالتعاون مع الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية بالبالد، و�سملت طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد املنتفعني )929( 

معلمًا ومعلمة. 

- تنفيذ عدٍد من املهرجانات وذلك من خالل جمموعة رعاية الطلبة ال�سباب وق�سم خدمات الحتفالت، كمهرجان املوال، 
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ومهرجان ال�سعر ال�سعبي حتت عنوان " يف حب بو �سلمان "، وامللتقى الطالبي لطلبة املرحلة الثانوية والذي تناول حمور " 

روؤية البحرين القت�سادية    2030 "، و�سارك يف هذه املهرجانات )350( طالبًا وطالب و )115( معلمًا ومعلمة ومن املجتمع 

)55( فردًا.

- تنفيذ الدورات التدريبية يف فنون الكتابة اخلرب ال�سحفي، فن احلوار ال�سحفي وفن كتابة املقال، وا�ستفاد منها )180( 

من الطلبة. 

- اإقامة �ستة مرا�سم للفن ) على م�ستوى املحافظات اخلم�ض ( لطلبة املرحلة البتدائية، واملدار�ض اخلا�سة حيث ا�ستفاد 

منها )650( طالبًا وطالبة، و)200( و )118( من الهيئتني الإدارية والتعليمية، )150( فردًا من املجتمع العام، فيما اأقيمت 

اأي�سًا مرا�سم حرة لطلبة املرحلتني الإعدادية والثانوية احلكومية واخلا�سة، وبلغ عدد املنتفعني منها )268( طالبًا وطالبة 

و)160( مر�سدًا و )80( م�ستفيدًا من الهيئتني التعليمية والإدارية و)100( فرد من املجتمع العام.

- بلغ عدد امل�سابقات الفنية الداخلية اأربع م�سابقات بالإ�سافة اإىل م�سابقة خارجية دولية يف ر�سوم الأطفال وقد بلغ عدد 

امل�ستفيدين )696( طالبًا وطالبة، )80( من اأولياء الأمور )130( من املر�سدين، )159( من الهيئتني الإدارية والتعليمية، 

و)100( فرد من املجتمع. 

-  بلغ عدد املعار�ض �سبعة معار�ض فنية، منها املعر�ض ال�سنوي للفنون الت�سكيلية للمعلمني واملعلمات، ومعر�ض فن الطفل 

ال�سابع والثالثني على م�ستوى اململكة، و)5( معار�ض لفن الطفل على م�ستوى املحافظات اخلم�ض. 

املختلفة  املعار�ض  يف  امل�ساركات  عدد  بلغ  كما  وطالبة،  طالبًا   )294( منها  وا�ستفاد   ) للجميع  الوطن   ( جدارية  تنفيذ   -

والفعاليات الكربى م�ساركتني واحدة يف معر�ض الإنتاج احليواين، واأخرى يف مهرجان العيد الوطني ) تن�سيق عربة الكرنفال(. 

- تنفيذ اأربع ور�ض عمل، وثالث مهرجانات، واأربع احتفالت يف جمال املو�سيقى وامل�سرح، ا�ستفاد منها طلبة جميع املراحل 

التعليمية، وكذلك املعلمون واأولياء الأمور واملجتمع العام. اأبرزها، املهرجان املو�سيقى يف حب امللك والوطن وحفل املواهب 

املو�سيقية. 

ومن اأبرز اأوجه التعاون مع املجتمع املحلي والدويل فقد مت ما يلي: 

- �ساركت الوزارة مب�ساريع طالبية يف م�سابقة جائزة بابكو للمدر�سة اخل�سراء التي تنظمها بالتعاون مع �سركة بابكو،وقد 

بلغ عدد امل�ساريع )20( م�سروع بيئي.

- امل�ساركة يف م�سابقة فادية ال�سعد العلمية وذلك برعاية ال�سيخة فادية ال�سعد ال�سامل ال�سباح حتت عنوان " ابتكار يف دولة 

الكويت "، وقد ح�سلت طالبات مدر�سة املحرق الثانوية للبنات مرتبة متقدمة ) كاأف�سل م�سروع متكامل ( عن م�سروع املربد 

ال�سم�سي. 
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14-5 �صئون املنظمات واللجان 

ويف هذا املجال مت خالل هذا العام تنفيذ ما ياأتي: 

- الإ�سراف على عمل جلنة التقييم جلائزة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة املوقر للتميز يف الأداء 

التعليمي.

- التن�سيق مع جلنة اجلائزة التقديرية للمجل�ض الأعلى للمراأة للوزارات امل�ساهمة يف تنفيذ اخلطة الوطنية للنهو�ض باملراأة ) 

الدورة الأوىل – 2011(، والتي تعنى بتنفيذ اخلطة الوطنية لإ�سرتاتيجية النهو�ض باملراأة البحرينية يف برامج عمل الوزارة.

اإىل الرتقاء مب�ستوى  التعليم  الرامية  اأهداف تطوير  64 جلنة( لتحقيق  - الإ�سراف على عمل اللجان الوزارية العاملة ) 

اخلدمات الرتبوية التي تقدمها الوزارة، للح�سول على خمرجات تعليمية تلبي احتياجات ال�سوق املحلية والعاملية.

- التن�سيق مل�ساركة الوزارة يف احلملة الوطنية )اأنا البحرين( التابعة اإىل املجل�ض الأعلى للمراأة.

- املتابعة والتن�سيق مع الإدارات واجلهات املعنية بالوزارة فيما يتعلق باإعداد الردود والإجابات عن الت�ساوؤلت واملقرتحات 

التي ترد للوزارة من اجلهات الر�سمية.

- الإ�سراف على عمل جلنة الدعم الإعالمي للم�ساريع التطويرية والربامج والأن�سطة الرتبوية يف الوزارة، املخت�سة بت�سليط 

بامل�ساريع  اخلا�سة  املطبوعات  من  �سل�سلة  اإ�سدار  مت�سمنة  الرتبوي  العمل  يف  التطويرية  اجلهود  على  الإعالمي  ال�سوء 

التطويرية و تنظيم جمموعة من الفعاليات، كان اأبرزها:

- الندوة التعريفية بربنامج حت�سني اأداء املدار�ض.

- الإعداد والتن�سيق لندوة تعزيز ال�سراكة بني املدر�سة والبيت 12 مايو 2011م.

- تنظيم لور�سة عمل حتت عنوان "البحرين جتمعنا" )من اأجل تعزيز الوحدة الوطنية(.

14-6 العالقات الثقافية مع اخلارج : 

ويف هذا املجال مت اجناز ما ياأتي: 

- عمل لقاء تعريفي يف مملكة البحرين جلميع الطلبة امل�ستجدين من اأجل تفعيل دور امللحقية وتطوير اأدائها بهدف متابعة 

اأمور الطلبة من الناحية الأكادميية والجتماعية ب�سكل اأف�سل.

- قيام امللحقيات الثقافية بالإعالن عن جائزة اليون�سكو- امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ل�ستخدام تكنولوجيا املعلومات 

والت�سال يف جمال التعليم للعام 2011م.

- قيام امللحقيات الثقافية بتنظيم حفل التكرمي ال�سنوي للطلبة اخلريجني البحرينيني الدار�سني يف البلدان امل�سيفة.
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- توفري امللحقية الثقافية بالقاهرة كتب العلوم ال�سرعية اخلا�سة باملعهد الديني من جمهورية م�سر العربية وح�سول وزارة 

الرتبية والتعليم عليها جمانًا حيث كانت الوزارة حت�سل عليها يف ال�سنوات املا�سية مبقابل مادي.

- اإعداد مذكرات التفاهم للتعاون يف جمال التعليم العام والتعليم الفني واملهني والعايل 

- بني مملكة البحرين والدول الأخرى وهي: دولة قطر، وجمهورية تركمان�ستان، وجمهورية الفلبني.

- اإعداد م�سروع الربنامج التنفيذي للتعاون يف جمال التعليم والتعليم العايل بني مملكة البحرين و اجلمهورية التون�سية.

وزارة  مع  بالتن�سيق  وذلك  التنفيذية  وبراجمها  الرتبوية  التفاقيات  لتفعيل  املنعقدة  اللجان  اجتماعات  ح�سور  متابعة   -

اخلارجية.

- متابعة عمل مكاتب اخلدمات التعليمية للدار�سني يف اخلارج من اأجل حل امل�ساكل التي تعرت�ض الطلبة.

لفتح  الطلبات اجلديدة  درا�سة  تتوىل  للدار�سني يف اخلارج،  التعليمية  �سري عمل مكاتب اخلدمات  لتنظيم  ت�سكيل جلنة   -

مكاتب خدمات تعليمية للدار�سني يف اخلارج، واإعادة النظر يف ال�سروط واملعايري املطلوبة للرتخي�ض .

- ح�سور امللحقيات الثقافية الفعاليات املختلفة وامل�ساركة فيها كاملهرجانات واملعار�ض الدولية وغريها من املحافل لال�ستفادة 

منها ولإبراز الوجه احل�ساري والثقايف ململكة البحرين يف اخلارج.

14-7 امل�صاركات الر�صمية حمليًا ويف املحافل الإقليمية والدولية يف الداخل واخلارج:

- يف الداخل: 

اململكة  املتنوعة داخل  والأن�سطة  الفعاليات  العديد من  2011/2010م  الدرا�سي  العام  والتعليم خالل  الرتبية  وزارة  نفذت 

كعقد املوؤمترات، والجتماعات، والندوات، والدورات التدريبية وور�ض العمل. الخ. وقد �ساركت اإدارات الوزارة ومراكزها يف 

هذه الفعاليات واأ�سهمت فيها اإ�سهامًا فاعاًل، وامللحق رقم )1( يقدم اأبرز هذه الفعاليات.

- يف اخلارج: 

بلغ عدد املهمات الر�سمية التي �ساركت فيها الوزارة خارج اململكة خالل هذا العـــام )208( مهمة ر�سمية، وقد متثلت يف 

ح�سور اجتماعات وموؤمترات وندوات، وحلقات درا�سية، ودورات تدريبية، و ور�سات عمل وزيارات.
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مبادرات م�سروع تطوير التعليم 
والتدريب وامل�ساريع التطويرية

15
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15-امل�صاريع التطويرية

15-1 م�صروع جاللة امللك حمد ملدار�س امل�صتقبل: 

قام م�سروع جاللة امللك حمد ملدار�ض امل�ستقبل خالل العام الدرا�سي 2011/2010م بتزويد جميع �سفوف احللقة الأوىل يف 

املدار�ض البتدائية ب�سبورة اإلكرتونية و جهاز عر�ض و�سائط متعددة واأجهزة حا�سب اآيل حممولة للمعلم.

كما مت توفري حا�سب اآيل حممول ملعلمي احللقة الثانية بواقع جهاز واحد  لكل ثالثة معلمني، وتوفري جهاز عر�ض و�سائط 

متعددة جلميع �سفوف احللقة الثانية، وجتهيز )27( �سف اإلكرتوين )مركز تقنية املعلومات والت�سال(،وجتهيز )27( �سف 

ملحق )مركز تقنية املعلومات والت�سال(، كما مت توفري الكامريا الوثائقية جلميع املدار�ض.

م�صروع تطوير التعليم الإعدادي:  2-15

انطالقا من اهتمام الوزارة مب�سروع التعليم الإعدادي، فقد ا�ستمل هذا امل�سروع يف مرحلته ال�ساد�سة على ما يلي:

- التو�سع يف م�سروع تطوير التعليم الإعدادي للعام الدرا�سي القادم بزيادة ت�ســـــل اإىل )7( مدار�ض )بنني( وفق اخلطة 

املقررة للتو�سع وامليزانية املر�سودة للم�سروع، والتي من املوؤمل اأن تبلغ ن�سبة التو�سع اإىل )75%( من املدار�ض الإعدادية بواقع 

)43( مدر�سة �سنويا. ويف �سوء ذلك ومن خالل خطة العمل مل�سروع تطوير التعليم الإعدادي مت الآتي:

- اعتماد اجتماعات م�ستمرة مع الإدارات املعنية لتطوير التعليم الإعدادي.

- تزويد املدار�ض مبعامل حا�سب اآيل وجتهيزها من حوا�سيب وم�ستلزماتها وبالتن�سيق مع اإدارة نظم املعلومات.

- توفري معامل تربية اأ�سرية ملدار�ض البنني وفق امليزانية املقررة .

- توفري املعلمني باملدار�ض املندرجة يف عملية التطوير للعام الدرا�سي القادم. 

- ن�سر ثقافة العمل التطوعي من خالل الربامج الدرا�سية املطبقة يف مدار�ض تطوير التعليم الإعدادي.

م�صروع تدري�س اللغة الفرن�صية باملرحلة الإعدادية:  3-15

مت تطبيق هذا امل�سروع كمادة اأ�سا�سية يف املرحلة الإعدادية يف العام الدرا�سي 2011/2010م بدءًا من ال�سف الأول الإعدادي 

يف خم�ض مدار�ض اإعدادية، وابتدائية اإعدادية موزعة على حمافظات البحرين املختلفة، وقد مت متابعة احتياجات هذه 

املدار�ض خالل هذا العام، والتي ميثلها اجلدول التايل: 



111

كما مت اإ�سافة خم�ض مدار�ض اأخرى للعام الدرا�سي القادم 2012/2011م لي�سل العدد اإىل )10( مدار�ض مطبقة لهذا 

امل�سروع وهي:

ب اللغة الفرن�سية لل�سف الأول الإعدادي
كتا
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 ميزانية وزارة
 الرتبية والتعليم

16
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16-ميزانية وزارة الرتبية والتعليم

نظرًا لأهمية التعليم والعملية التعليمية يف تنمية املجتمع وتطويره، فقد اهتمت مملكة البحرين اهتمامًا بالغًا به، فعملت على 

دعم هذا القطاع وتوفري كافة العتمادات املالية الالزمة لتطويره والنهو�ض به، وهذا ما يو�سحه العر�ض الآتي:

مبلغ )864،739،222(  2010م  املايل  للعام  والتعليم  الرتبية  لوزارة  املتكررة  امليزانية  املخ�س�سة يف  امل�سروفات  بلغت   -

دينارًا بحرينيًا، يف حني بلغت هذه امل�سروفات للعام ال�سابق 2009م )213.488.972( دينارًا بحرينيًا.

بلغت  فقد  2010م  املايل  للعام  بامل�سروعات  واخلا�سة  للوزارة  املتكررة  غري  امليزانية  يف  املخ�س�سة  امل�سروفات  اأما   -

)4،573،760( دينارًا بحرينيًا، يف حيث بلغت هذه امل�سروفات للعام ال�سابق 2009م مبلغ )2،974.626( دينارًا بحرينيًا. 

جدول رقم )1(

يو�صح م�صروفات وزارة الرتبية والتعليم الفعلية املتكررة تبعًا

لأبواب ال�صرف للعام املايل 2010م )بالدينار البحريني(

جدول رقم )2(

يو�صح م�صروفات وزارة الرتبية والتعليم الفعلية املتكررة وغري املتكررة مقارنة بامل�صروفات الفعلية 

للعام املايل 2010م ) بالدينار البحريني(

امل�صدر: اإدارة املوارد املالية، وزارة الرتبية والتعليم

امل�صدر: اإدارة املوارد املالية، وزارة الرتبية والتعليم
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 املالحـــــــــــق
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اإدارة تقنيات وم�صادر التعلم
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عنوان املرا�صلة :

وزارة الرتبية والتعليم – مركز التوثيق الرتبوي

�ض.ب:43 – املنامة – مملكة البحرين

هاتف:17710381- 17710599

فاك�ض: 17710376

املوقع الإلكرتوين

http://www.education.gov.bh


