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اأول التوا�صل 

  د.لينا جناحي

اأول التوا�صل التعليم اأمن قومي

يف  والتعليم  الرتبية  وزير  �سعادة  ت�سريح  اإن 

لقائه الأخري مع جريدة احلياة باأن »التعليم م�ساألة 

اأمن قومي« يدعو للفخر والعتزاز، ويخت�سر روؤية 

مملكة البحرين عرب وزارة الرتبية والتعليم يف اإعداد 

وتنمية  وا�ستقرار  اأمن  على  يحافظ  فاعل  مواطن 

وتاريخه  الوطن  بهذا  العتزاز  خالل  من  وطنه، 

امل�سرتكة  وهويته وثقافته، واحلفاظ على م�ساحله 

وثوابته اجلامعة.

كبرية  جهودا  الوزارة  بذلت  ال�سياق،  هذا  ويف 

ومقدرة، من خالل تطبيق ال�سرتاتيجيات التعليمية 

احلديثة واملناهج وامل�سروعات الرتبوية املتطورة يف 

جمال تعزيز املواطنة، و�سول اإىل الهتمام بالتمكني 

حيث  من  التعليم،  يف  املعلومات  وحماية  الرقمي 

وزيادة  الإدارية،  الإجراءات  اأمتتة  على  احلر�ص 

الكفاءة يف خط �سري العمل لت�سهيل و�سول املعلومات 

ملتخذي القرار، واإ�سدار اإح�سائيات للتعليم احلكومي 

واخلا�ص، وتوثيقها تاريخيا.

كما تتميز مملكة البحرين باأنها رائدة يف توفري 

وقانون  الد�ستور  كفله  حق  لأنه  للجميع،  التعليم 

الرتبوية  اخلدمات  الوزارة  وفرت  حيث  التعليم، 

ذوو  فيهم  الطلبة، مبن  املنا�سبة جلميع  والتعليمية 

الحتياجات اخلا�سة واملوهوبون من خمتلف املراحل 

التعليمية.

القيادة  طموح  مع  توافقا  اجلهود  هذه  وتاأتي 

 ،2030 البحرين  روؤية  مع  ومتا�سيا  الر�سيدة، 

من  بالتعليم  اململكة  اهتمام  مالحظة  ميكن  كما 

املدار�ص  بناء  على  امل�ستمر  احلكومي  الإنفاق  خالل 

النموذجية اجلديدة، والتو�سعة يف املدار�ص القائمة، 

للمواطنني  املدار�ص  يف  ال�ستيعابية  الطاقة  لرفع 

واملقيمني.

على  عام  الحتفال مبرور 100  منا�سبة  وتاأتي 

خاللها  من  لن�ستذكر  اململكة،  يف  النظامي  التعليم 

الأمن  املتميزة يف جمال حماية  املحطات  من  العديد 

ال�سخ�سية  وبناء  الب�سري  العقل  وت�سكيل  القومي 

بروؤية  لالأجيال  الوطنية  القيم  وغر�ص  الن�سانية 

ثابتة ومتما�سكة وحم�سنة عن كل التحديات.

بعد قرار تخ�صي�ص ح�صة يومية للقراءة 

ابتدائية �صباأ تهيئ ف�صولها لرواية الق�ص�ص �صمن م�صروع )نادي الرواة(
كتبت: مرمي ال�ساعر 

زميالتهن  احدى  حول  يوميا  الطالبات  جتتمع 

املنزل  يف  وقراأتها  اختارتها  ق�سة  لهن  لرتوي 

وت�ساحبهن معلمة الف�سل التي هياأته لرواية الق�س�ص 

متقم�سة  احداهن  تقف  كما  املتنوعة،  واحلكايات 

وت�ساعدهن  املروية  احلكاية  �سخ�سيات  من  �سخ�سية 

معلمتهن ب�سرد الق�سة عن طريق الدمى املتحركة، هذا 

بنادي  �سمي  م�سروع  هو  التفاعلي  امل�سرحي  امل�سهد 

اأحد �سفوف مدر�سة �سباأ  تنفيذه يوميا يف  الرواة يتم 

البتدائية للبنات تزامنا مع تطبيق قرار وزارة الرتبية 

بالتطبيقات  املنزلية  الواجبات  با�ستبدال  والتعليم 

العملية داخل املدار�ص.

تقول الأ�ستاذة اأماين البناء معلمة نظام الف�سل ان 

الأطفال هم ح�ساد امل�ستقبل واجليل الواعد الذي يبنى 

الطفل  �سخ�سية  تبنى  ما  فبمقدار  اأكتافه،  على  الوطن 

يف  نزرعه  الذي  الفكر  وبجودة  قوة،  الوطن  يف  تبنى 

ذهن الطفل ينمو ويرتعرع ويتفاعل. ومن ذلك جاءت 

الأطفال، والتي  الأكرث رغبة عند  الق�س�ص  اهمية عامل 

ت�سعرهم باملتعة وال�سعادة عند ق�ساء الوقت بعواملها، 

على  قادر  مبدع  جيل  خلق  اىل  ال�سبيل  هي  فالقراءة 

خدمة نف�سه ووطنه واأمته.

م�سيفة ان الق�سة تعترب من الو�سائل املعتمدة يف 

كتابة  اإن  كما  مداركه  وتو�سيع  الطفل  �سخ�سية  تنمية 

اأهمية تربوية كبرية، فهو  الق�سة من طرف الطفل لها 

اأ�سلوب جيد لتعليمه تنظيم اأفكاره وا�ستخدام ال�سلوب 

الكتابي للتوا�سل مع الآخرين، كما ان كتابة الق�س�ص 

كما  الآخرون،  يكتبه  ما  فهم  على  الطفل  اي�سا  ت�ساعد 

ممتعة  تبدو  التي  الق�سة  كتابة  من  بالرغم  انه  اكدت 

لكنها يف نف�ص الوقت تعترب حتد للطفل، اإل اأن تعريف 

واأي�سا  الق�س�ص  كتاب  يتبعها  التي  بالأ�ساليب  الطفل 

املراحل والجزاء املكونة للق�سة ومده بوثائق م�سورة 

واملتنوعة  الكثرية  بالأفكار  يلهمه  هذا  كل  مكتوبة  اأو 

واي�سا يجعله ي�سع تخطيطا م�سبقا ملا �سيكتبه.

الف�سول  القراءة يف عدد من  وحول تطبيق ح�سة 

املدر�سة  مديرة  علي  �سهرية  ال�ستاذة  قالت  الدرا�سية 

ان الإدارة املدر�سية حري�سة على تعزيز ثقافة القراءة 

امل�ساريع  من  العديد  تنفيذ  يتم  حيث  �سابقا،  لطالبها 

وب�سكل  �ساهمت  التي  للطالبات  املتميزة  القرائية 

فعال يف اك�سابهم املهارات اللغوية كم�ستمعني للق�سة 

القراءة  الطالبات حيث ت�ساعد  ثقافة  اإ�سافة اىل زيادة 

على تو�سيع مدارك وحتفيزهن على القراءة، كما تنمي 

قدرة الطالبات على التعبري من خالل املخزون الكبري 

من املعاين والكلمات واملفردات التي متر على الطالبات 

اثناء عملية القراءة.

بداأت  قد  والتعليم  الرتبية  وزارة  ان  يذكر 

قرار  تطبيق  الثاين،  الدرا�سي  الف�سل  انطالقة  مع 

املنزلية  الواجبات  ا�ستبدال  والتعليم  الرتبية  وزارة 

بالتطبيقات العملية داخل املدار�ص، كما اأن هذا امل�سروع 

ياأتي يف �سياق خطة تطويرية متكاملة تنفذها الوزارة 

املدر�سي  الأمثل للزمن  حاليا، بهدف حتقيق ال�ستثمار 

املدار�ص،  يف  املتوافرة  واملادية  الب�سرية  ولالإمكانات 

املناهج  وجتديد  حتديث  على  العمل  اإىل  اإ�سافة 

الدرا�سية مبا يواكب امل�ستجدات الرتبوية، بال�سكل الذي 

يرتقي مب�ستوى التعليم وخمرجاته يف جميع املراحل 

الدرا�سية، وذلك تنفيذا للتوجيهات امللكية ال�سامية من 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، حيث يوؤكد جاللته 

لالرتقاء  اجلهود  من  املزيد  بذل  �سرورة  على  دائما 

اخلطط  تنفيذ  عرب  التعليمية،  اخلدمات  مب�ستوى 

وامل�سروعات التطويرية النوعية.

جانب من م�شروع نادي الرواة

لتلبية احتياجات �صوق العمل

معهد البحرين للتدريب يطور برناجمه
التدريبي يف الإن�صاءات والبيئة العمرانية

وللتحليل  للتدريب  البحرين  معهد  برامج  تخ�سع 

التي  التطورات  على  بناء  دورية،  ب�سورة  والدرا�سة 

التدريبي  الربنامج  وياأتي  املحلي،  العمل  �سوق  ي�سهدها 

)دبلوم الإن�ساءات والبيئة العمرانية – الهند�سة املدنية( 

اأحد هذه الربامج، حيث ارتاأى املعهد من خالل الدرا�سات 

اإ�سافة  اأهمية  الهند�سي،  للقطاع  يجريها  التي  والبحوث 

الحتياجات  تلبي  الربنامج  يف  جديدة  درا�سية  مقررات 

ال�سناعية يف �سوق العمل، ومت ذلك بالتن�سيق مع اجلهة 

.»BTEC املانحة ل�سهادات الربنامج »بيتك

عام  تاأ�سي�سه  منذ  املدنية  الهند�سة  ق�سم  وي�سهد 

يف  الراغبني  قبل  من  اإقبال  هذا،  يومنا  حتى  1996م 

تطوير مهاراتهم يف املجال الهند�سي، اإذ يت�سمن الربنامج 

التدريبي )الإن�ساءات والبيئة العمرانية( كال من، الدبلوم 

والدبلوم  العمرانية،  والبيئة  الإن�ساءات  يف  املطور 

هذا  العمرانية،  والبيئة  الإن�ساءات  يف  العليا  الوطنية 

والتقت التوا�سل عددا من خريجي ق�سم الهند�سة املدنية 

للحديث حول جتربتهم الدرا�سية يف املعهد: 

ق�سم  رئي�ص  باأعمال  القائم  موؤمن  حممود  قال 

الت�ساميم الهند�سية والإن�ساءات بوزارة الأ�سغال و�سئون 

البحرين  مبعهد  »التحقت  العمراين  والتخطيط  البلديات 

اإنني  حيث  مهند�سا،  اأ�سبح  باأن  والدي  لرغبة  للتدريب 

امل�سرفية  الأعمال  بكالوريو�ص  على  حا�سال  اآنذاك  كنت 

واملالية من جامعة البحرين، ولكن حتقيقا لرغبة والدي 

لكون  املعهد،  يف  املدنية  الهند�سة  بتخ�س�ص  التحقت 

املعهد متميزا بقوة اجلانب التدريبي والتطبيقات العملية 

ما  املهارات  اكت�سبت من  يف خمتلف تخ�س�ساته، ولأنني 

يف  درا�ستي  تابعت  العمل،  �سوق  يف  لالنخراط  يوؤهلني 

املعهد، والتحقت بالدبلوم الوطنية العليا، وبعد تخرجي، 

التي  مهاراتي  من  لي�ستفيد  مقاولت  �سركة  والدي  اأ�س�ص 

اكت�سبتها من املعهد يف جمال الهند�سة املدنية، ومل يقف 

لاللتحاق  بريطانيا  اإىل  �سافرت  واإمنا  هذا،  عند  حلمي 

املعهد،  �سهادة  معادلة  متت  حيث  اجلامعات،  باإحدى 

وح�سلت على البكالوريو�ص بعد عام واحد من الدرا�سة، 

من  تلقيته  الذي  العالية  اجلودة  ذي  التدريب  ونتيجة 

اأ�سغل من�سبا وظيفيا بارزا«، كما  اليوم  اأ�سبحت  املعهد، 

خريجو  ميتلكها  التي  والكفاءات  بالقدرات  حممود  اأ�ساد 

املعهد حاليا، اإذ اأنه عندما كان موظفا يف ق�سم الإن�ساءات 

بالوزارة درب العديد من خريجي ق�سم الهند�سة باملعهد، 

فرتة  اأثناء  العمل  يف  ودقتهم  جدارتهم  اأثبتوا  الذين 

التدريب.

التي  البو�سميط  فاطمة  اأ�سافت  ذاته،  ال�سياق  ويف 

امل�سطحات  خرائط  ر�سم  مهند�ص  من�سب  حاليا  ت�سغل 

املائية يف اإدارة امل�سح البحري - بجهاز امل�ساحة والت�سجيل 

الإن�ساءات  يف  املطور  بالدبلوم  التحقت  اأنها  العقاري، 

اكت�سبت مهارات مهنية  باأنها  العمرانية، م�سرية  والبيئة 

من  عال  م�ستوى  على  مدربني  قبل  من  عالية  ذات جودة 

امل�ستمرة  العملية  التطبيقات  خالل  من  اأي�سا  الكفاءة، 

من  به  كلفت  الذي  امليداين  التدريب  اأثناء  مار�ستها  التي 

قبل املعهد اجتازت الدبلوم املطور، حيث تابعت درا�ستها 

اإىل  توجهت  ثم  ومن  العليا،  الوطنية  بالدبلوم  لتلتحق 

بريطانيا وح�سلت على البكالوريو�ص خالل عام واحد. 

ت�سغل  والتي  اليو�سف  بدور  للخريجة  بالن�سبة  اأما 

اإحدى  يف  مدين  مهند�ص  اأول  اأخ�سائي  من�سب  حاليا 

ال�سركات الرائدة يف مملكة البحرين، قالت: اإنني التحقت 

�سمعة  من  به  يتمتع  ملا  والدي،  ت�سجيع  نتيجة  باملعهد 

متطلبات  مع  يتما�سى  الذي  العملي  التدريب  يف  طيبة 

�سوق العمل، مما دفعني الأمر لاللتحاق بالدبلوم املطور 

فاطمة  زميلتي  مع  حينها  وكنت  املدنية،  الهند�سة  يف 

البو�سميط وهي من الفتيات الالتي ت�سجعن والتحقن بهذا 

التخ�س�ص الذي يتخوف منه بع�ص الفتيات لق�سوة املجال، 

ولكن لرغبتي يف اخلو�ص يف املجال، اأكملت درا�ستي يف 

الدبلوم الوطنية العليا، واأثناء  املعهد والتحقت بربنامج 

تدربت يف  ميدانيا، حيث  تدريبنا  املعهد، مت  التدريب يف 

اإحدى ال�سركات الرائدة والتي ما زلت اأعمل بها حتى الآن، 

من  اختياري  ال�سركة، مت  التدريب يف  انتهاء فرتة  وبعد 

بحرينية  لكوين  عمل،  ملقابلة  ال�سركة  امل�سوؤولني يف  قبل 

متتلك اإمكانيات ومهارات متميزة اكت�سبتها خالل درا�ستي 

يف  امل�سوؤولني  واإعجاب  ر�سا  نالت  والتي  املعهد،  يف 

ال�سركة اأثناء فرتة التدريب امليداين، وهو ما يعد ت�سجيعا 

للكوادر الوطنية، حيث جنحت يف املقابلة، وكنت حينها 

اأعمل واأدر�ص يف الوقت ذاته، وبعد تخرجي ح�سلت على 

البكالوريو�ص من اإحدى اجلامعات املتميزة يف بريطانيا. 

متدربو الهند�شة املدنية

منها الروبوت واملخترب االفرتا�صي

»مركز املوهوبني« يوفر برامج تطويرية للموهبة والإبداع
كتبت: نوف نبيل

الطلبة  رعاية  مركز  يحر�ص 

املوهوبني على تقدمي خدمات الرعاية 

ال�ساملة للطلبة املوهوبني من خمتلف 

اكت�سافهم  بعد  وذلك  الأدائية  املواهب 

املركز  ويعمل  الرتبوي،  امليدان  من 

ونوعية  اإثرائية  برامج  تقدمي  على 

وا�ست�سارات تربوية للطلبة املوهوبني 

بالإ�سافة  واملبتكرين  واملبدعني 

ملعلميهم واأولياء امورهم.

مفهومي  بني  العالقة  وحول 

الدكتورة  تقول  والبتكار،  املوهبة 

رئي�ص  باأعمال  القائم  بوحجي  بدور 

باملوهوبني  الهتمام  اأن  املركز 

متجدد،  قدمي  اهتمام  هو  واملبتكرين 

لنمو  امللحة  الأمور  من  يعد  لأنه 

اإىل معاين  ال�سعوب، وبالنظر  وتطور 

املوهبة والبتكار جند اأنهما متداخالن 

اأي  جتزئة  ميكن  ول  ومتاأ�سالن 

املوهبة  اأن  حيث  الآخر،  عن  منهما 

الفطري  ال�ستعداد  من  مزيجا  تعني 

موهبة  ميتلك  طالب  فكل  واملكت�سب 

ما باختالف النوع واملجالت كما اأنها 

اأما  كامنة،  اأو  لديه  تكون معروفة  قد 

بيقني  وا�ستخراج  انتاج  فهو  البتكار 

قيمة  اىل  وحتويلها  املوهبة  لهذه 

اأو  معنوية واقت�سادية ينجزها الفرد 

اأن البتكار  النهاية جند  املجتمع ويف 

ل ميكن اأن يحدث دون وجود املوهوب 

كمتطلب اأ�سا�سي اأما املوهوب فيتوجب 

ربطه بابتكار مييزه.

مملكة  اهتمام  باأن  وت�سيف 

اهتمام  املوهوبني  برعاية  البحرين 

الرتبية  فوزارة  وم�ستمر  متاأ�سل 

منذ  املوهوب  بالطالب  تهتم  والتعليم 

جانب  اإىل  املا�سي  القرن  ثمانينيات 

اهتمام اجلمعيات واملوؤ�س�سات الهلية 

يحتاج  والذي  والبتكار  باملوهبة 

وهي  وا�سحة  مراحل  بعدة  املرور 

العداد واحت�سان الأفكار واللهام ومن 

ثم تقييم املنتج، ول ميكن لالبتكار اأن 

دون  من  النهائية  مراحله  اإىل  ي�سل 

التدريب والدعم وامل�ساركة املجتمعية 

القت�سادية  القيمة  اىل  للو�سول 

البتكار  يف  املتمثلة  احلقيقية 

الو�سول  على  يوؤكد  والذي  املنتج 

الأداء  موؤ�سرات  متقدمة يف  مل�ستويات 

البتكارات  ت�سجيل  خالل  من  العاملي 

والخرتاعات، لذلك يقوم مركز رعاية 

الكوادر  بت�سجيع  املوهوبني  الطلبة 

ت�سجيل  على  ال�سابة  البحرينية 

براءات الخرتاعات الفكرية والعلمية، 

لأن ت�سجيل الفكرة اجلديدة ي�سهم يف 

وهو  البحرين  مملكة  موؤ�سرات  رفع 

اأ�سا�سيات  اأحد  اإىل  الو�سول  ميثل  ما 

روؤية 2030.

ويحت�سن املركز املواهب من خالل 

والأدائية  الكادميية  الربامج  تقدمي 

والبالغ عددها 28 برناجما، ويخت�ص 

جزء كبري منها بالبتكار مثل برنامج 

عبقري  وبرنامج  اخرتاعي  براءة 

الفرتا�سي  واملخترب  روبوتوك�ص 

ينبثق  والذي  والبيئة  العلوم  ومركز 

GLOBE املهتم بدرا�سة  منه برنامج 

يف  احلياتية  والظواهر  امل�ساكل 

لها،  احللول  واإيجاد  والبيئة  العلوم 

عدد  يف  البحرين  جامعة  وت�ساهم 

املوهوبني  لرعاية  املقدمة  الربامج  من 

مثل برنامج نانو تكنلوجي وبرنامج 

الربامج  من  الكم  هذا  ووجود  الفلك. 

الطالب  ويهيئ  يعد  املتخ�س�سة 

البحريني ملناف�سة اأقرانه حول العامل 

طلبة  م�ساركة  به  ت�سهد  ما  وهذا 

البحرين يف عديد من اجلوائز  مملكة 

فعلى  املتتالية  الإجنازات  حمققني 

لالإنتاج  تورنت  جائزة  املثال  �سبيل 

فيها  يتناف�ص  جائزة  وهي  الإبداعي 

يف  العامل  حول  زمالئهم  مع  الطلبة 

وم�سابقة  المريكية  املتحدة  الوليات 

وادي ال�سعد وم�سابقة البحث العلمي 

يف دولة الكويت.

واملبتكر  املوهوب  ل�سمة  ونظرا 

دائما  التجديد  اىل  مييل  �سخ�ص  فهو 

فيما  التجديد  تاأتي �سرورة  هنا  ومن 

املركز  ويقدم  لطلبته،  املركز  يقدمه 

مرتبط  وهو  الثرائي  ال�ستيم  برنامج 

بالعلوم والتكنلوجيا والفن والهند�سة 

باأن  نوؤمن  لأننا  معا  والريا�سيات 

جمالت املوهبة ل تنف�سل بل ترتابط 

املوهوب،  �سخ�سية  يف  وتتكامل 

امل�ستقبل  اإىل م�سابقة علماء  بالإ�سافة 

بدعم من مركز العلوم والبيئة والذي 

يحاول  جمتمعية  ق�سايا  �سيطرح 

البتكارية  احللول  اإيجاد  الطلبة 

امل�ساكل  ملجموعة  العلوم  جمال  يف 

ي�ستعد  كما  املطروحة،  والق�سايا 

م�سابقة  يف  للم�ساركة  حاليا  املركز 

اأو  الروبوتك�ص ال�سنوية �سواء الليقو 

الفيك�ص.

الطلبة  رعاية  مركز  اأن  يذكر 

وفهر�سة  بر�سد  يقوم  املوهوبني 

الطلبة  ومنجزات  النجاح  ق�س�ص 

الذين ا�ستطاع املركز ان ينمي ويطور 

املجالت  جلميع  ويرفدهم  مواهبهم 

وغريها  والهند�سة  والعالم  كالطب 

عمر  واأن  ل�سيما  التخ�س�سات  من 

اأعوام،  الع�سرة  جتاوز  قد  املركز 

�سيكون  الق�س�ص  هذه  فجمع  وعليه 

دافعا لبقية الطلبة املوهوبني.

جانب من ان�شطة الطلبة املوهوبني


