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اأول التوا�صل 

ال�صيخة نورة بنت خليفة اآل خليفة

مئوية التعليم

على  عام  »مائة  منتدى  فعاليات  بنجاح  اختتمت 

من  وا�سعة  مب�ساركة  البحرين«،  مبملكة  التعليم 

داخل اململكة وخارجها، وذلك �سمن خطة الفعاليات 

التي اعتمدتها وزارة الرتبية والتعليم، لالحتفاء بهذه 

على  والتاأكيد  الكبرية،  التاريخية  الوطنية  املنا�سبة 

اجلهود  وا�ستذكار  التعليمية،  البحرين  مملكة  ريادة 

التي بذلت خالل املائة عام لتطوير امل�سرية التعليمية.

بوينت«  »ميد  �سركة  يف  ال�سرف  لنا  كان  ولقد 

جانب  اإىل  املهم،  املنتدى  هذا  تنظيم  يف  امل�ساهمة  يف 

املتحدة  الأمم  ومنظمة  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

جهود  لتكاتف  كان  حيث  »اليوني�سف«،  للطفولة 

هذا  لفعاليات  املتميز  النجاح  يف  موؤثر  دور  اجلميع 

التعريف  الرئي�س منه وهو  الهدف  املنتدى، وحتقيق 

بال�سورة امل�سرقة ململكة البحرين يف املجال التعليمي، 

واإجنازاتها امل�سرفة العديدة على هذا ال�سعيد، ول�سيما 

اململكة يف مراكز  الدولية، والتي �سنفت  التقارير  يف 

متقدمة عربيا وعامليا، اإىل جانب جهود متكني املراأة يف 

التعليم، وجناح الدولة يف �سد الفجوة بني اجلن�سني يف 

هذا القطاع، والتو�سع يف التعليم الإلكرتوين. 

وكبار  الوزراء  من  عدد  من  املنتدى  ت�سريف  واإن 

الأكادميية  والنخب  املفكرين  من  ونخبة  امل�سوؤولني، 

والرتبوية، قد اأ�سهم يف اإثراء جل�سات املنتدى احلوارية، 

وحتفيز اإنتاج الروؤى والأفكار، مبا يتما�سى مع روؤية 

مملكة البحرين القت�سادية 2030، من اأجل املواءمة 

القرن  ومهارات  العمل  �سوق  ومتطلبات  التعليم  بني 

احلادي والع�سرين، لتعزيز كفاءة ال�سباب البحريني 

بالتفاعل  ن�سيد  كما  واملهنية،  العلمية  النواحي  من 

الكبري وامل�ساهمة الفاعلة للوزارات واملوؤ�س�سات التي 

متت دعوتها للم�ساركة يف موؤمتر مئوية التعليم، حيث 

وجدنا ترحيبا واهتماما كبريين. 

اإن ما حققته مملكة البحرين يف املجال التعليمي 

و�سام فخر يعتز به كل مواطن بحريني، ونتطلع اإىل 

ريادة  لتعزيز  امل�سرفة،  الإجنازات  حتقيق  موا�سلة 

الدعم ال�ستثنائي الذي  بالدنا يف هذا املجال، يف ظل 

الزاهر حل�سرة �ساحب  العهد  التعليم يف  به  يحظى 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، والذي كان لهتمام جاللته 

اململكة  مكانة  على  وا�سح  اإيجابي  انعكا�س  الكرمي 

والعاملي، من حيث  الإقليمي  ال�سعيد  التعليمية على 

توفري التعليم للجميع، مع �سمان جودته و�سموليته، 

ف�سال عن حتقيق اإجنازات عاملية غري م�سبوقة.

خالل جل�صات منتدى املئوية:

م�صوؤولون وخرباء يناق�صون �صبل تطور التعليم وربطه بالأهداف التنموية
كتبت: نوف نبيل - مرمي املحميد 

تقدمي  النظامي  التعليم  من  عام  مائة  منتدى  �سهد 

عدد من جل�سات النقا�س الرثية، والتي �سارك بها وزراء 

حيث  وخارجها،  اململكة  داخل  من  وخرباء  وم�سوؤولون 

م�سرية  من  خمتلفة  بجوانب  تتعلق  عمل  اأوراق  قدموا 

التي  املبادرات  البحرين، م�ستعر�سني  التعليم يف مملكة 

من  العديد  يف  مناف�سا  البحريني  الطالب  من  جعلت 

املحافل الإقليمية والدولية، اإ�سافة اإىل بحث اآخر تطورات 

احلقل الرتبوي، و�سبل النهو�س بالعملية التعليمية، مبا 

ي�سهم يف حتقيق الأهداف التنموية الوطنية. 

التعليم وال�صباب

يف  اأخ�سائي  بيناكويل،  األبريتو  ال�سيد  وحتدث 

التعليم الإقليمي مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 

حول اأو�ساع التعليم يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

حت�سينات  من  املنطقة  هذه  يف  يحتاجه  وما  اأفريقيا، 

خالل  مو�سحا  املطلوبة،  العاملية  املقايي�س  اإىل  لي�سل 

كلمته يف اجلل�سة الثانية من املنتدى، واملتعلقة باأجندة 

اأعمال ال�سباب، اأهمية التعليم بالن�سبة لقابلية التوظيف 

ذلك  يف  ملا  التعلم،  من  اأبعد  هو  ملا  ال�سخ�سي  والتمكني 

للتعليم على  الإيجابي  الأثر  ا�ستدامة  ت�سمن  من معايري 

املتعلم. 

منظمة  مدير  نائب  اأول،  ن�سيم  الأ�ستاذة  قدمت  كما 

اأو�سحت فيها العمليات  اليوني�سيف ملنطقة اخلليج كلمة 

الرتكيز  مع  اليوني�سيف،  منظمة  تتبناها  التي  والربامج 

على املراهقني وال�سباب، فيما اأطلعت الأ�ستاذة ديبايل �سود، 

رئي�س ق�سم ال�سراكة مع القطاع اخلا�س مبنظمة اليون�سيف 

اجلديدة  العاملية  املبادرة  على  احل�سور  اخلليج،  ملنطقة 

»جيل طليق« والتي اأطلقتها املنظمة، لتوفري التعليم اجليد 

والتدريب لليافعني، والتي ت�سعى اإىل اإعداد جميع اليافعني 

لفر�س العمل امل�ستقبلية بحلول العام 2030.

المتياز يف التعليم العايل 

ثقافة  تطوير  كيفية  عنوان  حمل  اآخر  حمور  ويف 

المتياز يف التعليم العايل يف مملكة البحرين، تناول ال�سيد 

للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  مريفيلد  هاري�سون  �ستيفن 

يف  للجراحني  امللكية  )الكلية  الطبية  البحرين  بجامعة 

وكيفية  البحرين،  يف  اخلا�س  العايل  التعليم  اإيرلندا( 

حتويله اإىل عن�سر جذب لطلبة العامل، خا�سة واأن الكلية 

امللكية للجراحني ت�ستقطب ما ن�سبته 46% من الطلبة غري 

البحرينيني من جمموع الدار�سني فيها، وهو ما يوؤكد على 

جودة العلوم املقدمة لطلبة الدرا�سات العليا، اأما الدكتور 

اإىل  اأ�سار  فقد  للمعلمني  البحرين  كلية  عميد  برينتون  تيد 

التطويرية  وامل�ساريع  الكلية  ا�ستحدثتها  التي  الربامج 

التمكني  بعد  ما  واملعلمات ملرحلة  املعلمني  لإعداد ومتهني 

من  كبري  لعدد  جاذبة  التعليم  مهنة  جعل  مما  الرقمي، 

اخلريجني. 

التمكني الرقمي 

من جانبها، ا�ستعر�ست الأ�ستاذة نوال اخلاطر وكيل 

التمكني  برنامج  واملعلومات  للتخطيط  امل�ساعد  الوزارة 

الرقمي يف التعليم الذي جاء بتوجيهات ملكية �سامية من 

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

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه يف دي�سمرب 2014م، 

على  املبا�سر  وتاأثريه  بالربنامج  امل�ساركني  عرفت  حيث 

مبادرة  اإىل  م�سرية  البحرين،  مملكة  يف  التعليم  تطوير 

)مكتبتي الرقمية( التي فازت بها مملكة البحرين بجائزة 

املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة )الإ�سي�سكو( 

2018م،  للعام  املفتوحة  الرقمية  الرتبوية  للموارد 

بتعزيز  املفدى  البالد  ملك  توجيهات  تعزيز  يف  ودورها 

التمكني الرقمي يف التعليم، موؤكدة دور برنامج التمكني 

الرقمي يف عملية تطوير املناهج الدرا�سية. 

تطوير املناهج 

وكيل  العامر  اأحالم  الأ�ستاذة  ا�ستعر�ست  بدورها 

مبادرة  الرتبوي  والإ�سراف  للمناهج  امل�ساعد  الوزارة 

تطوير املناهج الدرا�سية املنبثقة عن امل�سروع الإ�سالحي 

ورعاه،  اهلل  املفدى حفظه  امللك  اجلاللة  حل�سرة �ساحب 

والتدريب،  التعليم  بتطوير  كبريا  اهتماما  يويل  والذي 

الطلبة  جتربة  اإثراء  يف  املناهج  دور  اإىل  م�سرية 

تلك  كفايات  واكبت  وكيف  الدولية،  المتحانات  يف 

عربيا  اإجنازا  البحرين  مملكة  حققت  حيث  المتحانات، 

املركز  بتحقيقها  الدولية  المتحانات  يف  م�سرفا  ودوليا 

الأول عربيا يف العلوم والثاين عربيا يف الريا�سيات يف 

اختبارات الـTIMMS للعام 2015م، مع حتقيق اأعلى 

دور  موؤكدة  معيارية،  درجة   45 بلغ  عاملي  تقدم  معدل 

يف  الرقمي  التمكني  برنامج  جناح  يف  الدرا�سية  املناهج 

التعليم. 

معهد البحرين للتدريب 

هذا وقد ا�ستعر�ست الدكتورة �سماح العجاوي مدير 

يطرحها  التي  الربامج  اأهم  للتدريب  البحرين  معهد  عام 

احلكومة  عمل  برنامج  مع  مواءمتها  تتم  وكيف  املعهد 

والروؤية القت�سادية 2030، والأ�س�س التي تبنى عليها 

املتبعة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  م�ستعر�سة  الربامج،  هذه 

من املعهد ملواكبة التغريات ال�سريعة يف احتياجات �سوق 

امل�ستوى  واإمنا  فقط  املحلي  امل�ستوى  على  لي�س  العمل 

يكت�سبها  التي  املهارات  اإىل  م�سرية  والعاملي،  الإقليمي 

خريج معهد البحرين للتدريب والتي توؤهله للمناف�سة يف 

�سوق العمل حمليا ودوليا.. 

م�صوؤولون بالقطاع الرتبوي: 

الحتفال باملئوية فر�صة للتعريف باإجنازات اململكة وريادتها التعليمية
كتبت: مرمي ال�ساعر:

على  عام   100 مرور  مبنا�سبة 

التعليم النظامي يف مملكة البحرين، 

وزارة  ومدراء  وكالء  من  عدد  عرب 

فخرهم  عن  والتعليم  الرتبية 

التي  امل�سرفة  بالإجنازات  واعتزازهم 

انطالقة  منذ  البحرين  مملكة  حققتها 

1919م،  عام  يف  النظامي  التعليم 

لتطوير  بذلت  التي  الكبرية  واجلهود 

بدعم  مراحله،  مبختلف  التعليم 

وم�ساندة القيادة احلكيمة يحفظها اهلل 

ويرعاها.

الأ�ستاذ  اأكد  املنا�سبة  وبهذه 

جعفر ال�سيخ الوكيل امل�ساعد للتعليم 

اخلا�س وامل�ستمر اأن ما حققته اململكة 

اأمر  هو  التعليم  من  عام  خالل 100 

ويحق  والعتزاز،  الفخر  على  يبعث 

يف  ول�سيما  الأمم،  به  نباهي  اأن  لنا 

وامل�ستمر، من  التعليم اخلا�س  قطاع 

هذا  يف  ال�ستثمار  باب  فتح  خالل 

جلذب  الت�سهيالت  وتوفري  القطاع، 

امل�ستثمرين، مما وفر مزيدا من الفر�س 

معايري  وفق  للجميع،  التعليمية 

يف  اأما  وال�سفافية،  والكفاءة  اجلودة 

اململكة  جنحت  فقد  امل�ستمر  التعليم 

املجانية  الوزارة  برامج  خالل  من 

اإىل  الأبجدية  الأمية  ن�سبة  يف خف�س 

حوايل 2%، وهي من اأقل الن�سب عامليا.

لطيفة  الأ�ستاذة  وحتدثت 

للتعليم  امل�ساعد  الوكيل  البونوظة 

يف  الوزارة  جهود  عن  والفني  العام 

متكني املراأة يف جمال الرتبية والتعليم، 

عدة،  جمالت  يف  دجمها  خاللها  من 

القرن  ثمانينات  منذ  ارتفعت  حيث 

والإداريات  املعلمات  ن�سبة  املا�سي 

يف الوزارة، فلم تقت�سر على مدار�س 

املرحلة  �سملت  واإمنا  فقط،  البنات 

البتدائية للبنني كذلك، م�سرية اإىل ما 

توليه الوزارة من اهتمام كبري بتطوير 

واملهني، حتقيقا  الفني  التعليم  نظام 

القت�سادية 2030،  البحرين  لروؤية 

لدى  الأ�سا�سية  باملهارات  ولالرتقاء 

الطلبة البنني والبنات على حد �سواء، 

�سوق  يف  املثايل  اخليار  وجعلهم 

العمل، حيث مت تطبيق التعليم الفني 

 ،2008/2007 العام  يف  للبنات 

التي  الربامج  من  عددا  وا�ستحدثت 

الراغبات  الطالبات  انخراط  تتيح 

مبزاولة املهن التي تتطلب اإعدادا فنيا 

�سوق  يف  الندماج  اجل  من  ومهنيا 

�سيانة  تخ�س�س  اأهمها  ومن  العمل، 

تقنيات  وتخ�س�س  الطبية  الأجهزة 

و�سيانة احلا�سوب. 

فرزانة  الدكتورة  ا�ستذكرت  فيما 

العلمي  البحث  اإدارة  مدير  املراغي 

التعليم  ملجل�س  العامة  بالأمانة 

مبملكة  العايل  التعليم  تاريخ  العايل 

القرن  �سبعينيات  منذ  البحرين 

املا�سي، حيث حقق هذا القطاع العديد 

وب�سكل  �ساهمت  التي  الإجنازات  من 

اجلامعي،  التعليم  تطوير  يف  كبري 

جمل�س  مع  اتفاقيتني  توقيع  اأبرزها 

و�سع  بهدف  الربيطاين،  العتماد 

املوؤ�س�سي  الأكادميي  لالعتماد  نظام 

قطاع  من�سوبي  وتدريب  اململكة،  يف 

التعليم العايل، ف�سال عن تنفيذ النظام 

والتعاون يف جمال فح�س موؤ�س�سات 

التعليم العايل، مبينة اأن قطاع التعليم 

العايل يعترب اأحد اأهم حماور التنمية 

واخلدمات  لالقت�ساد  امل�ستقبلية 

يلعب  حيث  واملجتمع،  العامة، 

التي  املهارات  تلبية  يف  حا�سما  دورا 

امل�ستقبلية،  العاملة  القوى  حتتاجها 

خالل  من  املعريف  اقت�سادنا  وتطوير 

حت�سني اجلودة ب�سكل عام، واملهارات، 

وريادة الأعمال، والتكنولوجيا.

خالد  الأ�ستاذ  حتدث  كما 

الرتبية  اإدارة  مدير  ال�سعيدي 

اإجنازات  حول  بالوزارة  اخلا�سة 

الوزارة يف دمج وتاأهيل وتعليم طلبة 

ذوي الحتياجات اخلا�سة باملدار�س 

املبادرة  تلك  اأن  موؤكدا  احلكومية، 

املا�سية  القليلة  الأعوام  وخالل 

من  كبريا  عددا  ان حتقق  ا�ستطاعت 

التي  النجاح،  وق�س�س  الإجنازات 

وعامليا،  حمليا  وا�سعا  �سدى  تركت 

التوحد  فئات  من  طلبة  دمج  ومنها 

والإعاقات  الب�سر  وكف  وال�سم 

عدد  وارتفاع  واحلركية،  الذهنية 

مدار�س الدمج اإىل 81 مدر�سة مهياأة 

لالختالف  املراعية  الإمكانات  بكافة 

وقدراتهم،  الطلبة  احتياجات  يف 

الرعاية  جمموعة  ا�ستحداث  مت  كما 

لذوي  والجتماعية  النف�سية 

الحتياجات اخلا�سة. 

الطلبة يف ال�صفوف

كتب: طارق غامن 

على هام�س منتدى »مائة عام على 

البحرين«،  النظامي يف مملكة  التعليم 

بالتعاون  الوزارة  نظمته  والذي 

للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  مع 

»اليوني�سيف«، التقت �سفحة التوا�سل 

الدولة  بقطاعات  امل�سوؤولني  من  بعدد 

اإىل منت�سبي منظمات  اإ�سافة  املختلفة، 

هذه  اأهمية  حول  للتحدث  دولية، 

املنا�سبة: 

ال�سرقاوي  اأمني  ال�سيد  وقال 

املتحدة  الأمم  لأن�سطة  املقيم  املن�سق 

مبملكة البحرين: اإن للتعليم يف مملكة 

امل�ستوى  وهذا  عالية،  جودة  البحرين 

اجلهود  بتكامل  اإل  يحدث  ل  املتميز 

وحتديث  املعلمني،  تدريب  ت�سمل  التي 

الإدارة  وادخال  التعليمية،  املناهج 

التعليمية،  املنظومة  يف  احلديثة 

التعليم  مب�ستلزمات  املدار�س  وتهيئة 

النجاح  هذا  اليوم  ون�ساهد  املتطورة، 

تعرب  التي  احلقيقية  الأرقام  خالل  من 

عن هذا الجناز، فالبحرين و�سلت اإىل 

العامل  م�ستوى  على   43 رقم  املرتبة 

يف التنمية الب�سرية من جمموع 193 

دولة.

عمارة  �سالح  الدكتور  واأ�سار 

رئي�س كلية البحرين اجلامعية اإىل اأن 

البحرين تخطو خطوات واثقة وثاقبة 

وم�سرقة نحو امل�ستقبل يف هذا املجال، 

اإىل  التعليم،  تكنولوجيا  يف  وخا�سة 

واأنتهز  والعلوم،  الريا�سيات  جانب 

افتخاري  الفر�سة لأعرب عن مدى  هذه 

مملكة  تخطوها  التي  اخلطوات  بتلك 

البحرين يف جمال التعليم، واأمتنى اأن 

الأوىل  املراكز  يف  دائما  البحرين  اأرى 

الإقليمي  امل�ستوى  على  التعليم  يف 

ق�سة  هو  اململكة  حتققه  فما  والدويل، 

جناح بارزة على ال�سعيد العاملي. 

الرحيم  عبد  بدرالدين  الدكتور  اأما 

فقد  املفتوحة  العربية  اجلامعة  مدير 

اململكة  حتقق  اأن  اإىل  نتطلع  اإننا  قال: 

من  لتعزز  القادمة،  الأعوام  يف  املزيد 

مكانتها التعليمية، من خالل التو�سع يف 

التعليم العايل، وجذب املزيد من الطلبة 

من اخلارج، من خالل �سروط حمددة، 

اململكة  مكانة  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا 

معربا  العايل،  للتعليم  اإقليمي  كمركز 

واخلطوات  الفعالية  هذه  اأهمية  عن 

الكبرية التي قامت بها مملكة البحرين 

يف جمال التعليم العايل. 

الت�سال  مدير  الغامن  نواف  وعرب 

املوؤ�س�سي ل�سركة نفط البحرين )بابكو( 

على  عام   100 مبرور  فخره  عن 

اإىل  م�سريا  البحرين،  مبملكة  التعليم 

اأن ل�سركة نفط البحرين )بابكو( دورا 

خالل  من  التعليم،  تطوير  يف  رياديا 

البتعاث  برنامج  تقدمي  يف  م�ساهمتها 

الأكادميي، والذي كانت نتائجه العديد 

من املخرجات التعليمية الإيجابية التي 

احلكومي  العمل  يف  كبري  بقدر  اأثرت 

واخلا�س، موؤكدا اأن بابكو تعترب التعليم 

املغذي  وال�سريان  الأ�سا�سي  الرافد  هو 

ل�سناعة نفط الغاز وجميع ال�سناعات 

دورها  اإىل  اإ�سافة  البحرين،  مبملكة 

املحوري يف جمالت التنمية الأخرى.

اأمني ال�صرقاوي نواف الغامن

الدكتور بدر عبدالرحيم الدكتور �صالح عمارة

خرباء دوليون: ق�صة جناح البحرين

يف توفري التعليم للجميع حمط اإعجاب العامل


