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 بالتعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين

التعليم العايل يدر�س اأثر ور�صه التدريبية على التنمية املهنية للباحثني يف اجلامعات

 1230 طالبا وطالبة ي�صتكملون تدريبهم العملي

برنامج )تكوين( ي�صتمر يف رفد �صوق العمل بالطاقات البحرينية املتخ�ص�صة
 كتبت: نوف نبيل

برنامج  بتطبيق  والتعليم  الرتبية  وزارة  بداأت 

التطبيق امليداين )تكوين( كمتطلب اأ�سا�سي لتخرج طلبة 

التعليم الفني وال�سناعي من الذكور واالناث منذ العام 

الدرا�سي 2007/2008 بهدف تزويد الطلبة باملهارات 

واخلربات واأخالقيات وقواعد العمل املطلوبة يف احلياة 

مع  الفعلية،  العمل  ظروف  معاي�سة  خالل  من  العملية 

العمل  مبجاالت  والتعريف  باملهنة  العلمية  املادة  ربط 

املختلفة مما ي�ساعد الطالب يف حتديد توجهه امل�ستقبلي، 

كما يهدف تكوين اإىل تعزيز وتنمية العالقة مع القطاعات 

بني  الفارق  تقريب  اإىل  وال�سعي  واخلدماتية  ال�سناعية 

العمل،  ل�سوق  الفعلية  واالحتياجات  التعليم  خمرجات 

االقت�سادية  البحرين  مملكة  روؤية  حتقيق  وامل�ساركة 

خياًرا  البحريني  اخلريج  جلعل  ت�سعى  التي   2030

اأمثل للتوظيف من قبل اأ�سحاب االأعمال ويعمل مل�سروع 

على اإك�ساب الطلبة املهارات ب�سقيها النظري والتطبيقي 

اخلا�ص  القطاع  موؤ�س�سات  تتوىل  بينما  باملدار�ص، 

الفر�سة  واإتاحة  املهارات  تلك  �سقل  مهمة  و�سركاته 

امليداين  التدريب  العمل من خالل  للطلبة ملعاي�سة مناخ 

الذي ي�ستغرق �سطراً رئي�ساً من وقت الدرا�سة.

من  وطالبة  طالبا   375 ي�ستكمل  اأن  املقرر  ومن 

مدر�ستي جد حف�ص ال�سناعية للبنني واملعرفة الثانوية 

وال�سركات  املوؤ�س�سات  من  عدد  يف  تدريبهم  للبنات 

اخلا�سة املتعاونة مع الوزارة البالغ عددها 104 والتي 

اململكة،  م�ستقبل  ر�سم  يف  حقيقية  �سراكة  بذلك  حتقق 

�سقلها  اأجل  من  اليانعة  للتجارب  اأبوابها  تفتح  حيث 

م�ساهمة بذلك يف اتقان الطلبة للكفايات املهنية االأ�سا�سية 

يف خمتلف املجاالت، كما �ستبداأ الدفعة الثانية من اأ�سل 

4 دفعات للعام الدرا�سي 2019/2018 التدريب خالل 

للبنات،  الثانوية  احلورة   : مدار�ص  يف  القادمة  الفرتة 

معهد ال�سيخ خليفة بن �سلمان للتكنلوجيا ومدر�سة اأحمد 

العمران الثانوية للبنني وبواقع 381 طالبا وطالبا من 

هذا  والتدريب  التاأهيل  �سيتلقون  متدربا   1230 اأ�سل 

العام.

طاقات بحرينية 
من  جزءاً  ليكون  انطلق  الذي  »تكوين«  يطمح 

يخلق  اأن  يف  واملهني  الفني  التعليم  لتطوير  مبادرة 

واملهنية  الفنية  الوظائف  يف  للبحرينيني  العمل  فر�ص 

من  العمل  �سوق  يف  للتوظيف  اأمثل  خيارا  جعلهم  عرب 

التدريب  تكاليف  بعد  فيما  الذي  العملي  التدريب  خالل 

�سمن  التدريب  فر�ص  تقدمي  على  ويحر�ص  والتاأهيل، 

التخ�س�سات  في�ستحدث  للجن�سني  الفر�ص  تكافوؤ  مبداأ 

اجلديدة املواكبة لالحتياجات ب�سكل دوري. تقول عائ�سة 

حول  للبنات  الثانوية  املعرفة  مدر�سة  مديرة  النعيمي 

جتربة التدريب امليداين لطالبات التعليم الفني واملهني 

من التجارب التعليمية الرائدة تكت�سب خاللها الطالبات 

اال�ستفادة  اإىل  دائما  الطالبات  وندعو  العملية  اخلربات 

املوؤ�س�سات وال�سركات، كما تتيح  االأفراد يف  من خربات 

لهن عي�ص الواقع العملي خارج اأ�سوار الف�سل الدرا�سي 

واملبنى املدر�سي وت�سيف« نتلم�ص اأي�سا تطور �سخ�سي 

فرتة  من  عودتهن  بعد  الطالبات  م�ستوى  على  رائع 

التدريب التي متتد الأربعة اأ�سابيع«

متابعة ميدانية 
امليداين  املتابع  �سم�سان  �سالح  االأ�ستاذ  ويقول 

الربنامج  باأن  للبنني  ال�سناعية  حف�ص  جد  مبدر�سة 

انطلق يف ظل احلاجة املا�سة ل�سخ الطاقات البحرينية 

للطلبة  الربنامج  وي�سمح  العمل،  �سوق  املتخ�س�سة يف 

ال�سيت  ذات  ال�سناعية  ال�سركات  يف  العملي  بالتدريب 

يف  واخلدماتي  ال�سناعي  امل�سهد  يف  بعراقتها  الوا�سع 

للمنهاج  العملي  الربط  له  يقدم  كما  البحرين،  مملكة 

العديد  واأن  ال�سيما  التوظيف  ملرحلة  ويوؤهله  النظري 

دائمة  عمل  فر�ص  وفرت  قد  املتعاونة  املوؤ�س�سات  من 

بع�ص  اأن  كما  املتدربني  للطلبة  الفنية  التخ�س�سات  يف 

التعليم  موؤ�س�سات  درا�سية يف  بعثات  املوؤ�س�سات قدمت 

املتابع  للطالب، وتو�سح  توظيف  فر�سة  تعقبها  العايل 

امليداين مبدر�سة املعرفة الثانوية للبنات االأ�ستاذة �سفاء 

على  الطلبة  توزيع  خاللها  من  يتم  التي  االآلية  يو�سف 

بح�سب  يتم  التوزيع  باأن  فتقول  التدريبية  املوؤ�س�سات 

تخ�س�ص الطالب ويقوم املتابع امليداين بزيارة املوؤ�س�سة 

اأو ال�سركة قبل البدء بربنامج التدريب ليتم اإعداد اخلطة 

التدريبية املالئمة للطالب ويتم اال�سراف واملتابعة على 

تتم  حيث  بالربنامج  التحاقه  فرتة  طوال  الطالب  اأداء 

على  لالإ�سراف  ا�سبوعي  ب�سكل  العمل  ملواقع  الزيارات 

يتم  كما  للمتدرب  املخ�س�سة  واالهداف  االعمال  قائمة 

التقييم يف نهاية الفرتة التدريبية.

جتربة فعلية 
الثالثة  باملرحلة  الطالب  �سالح  مهدي  الطالب  اأما 

يكمل  والذي  ال�سناعية  الثانوية  جدحف�ص  مبدر�سة 

تدريبه يف �سركة كيا لل�سيارات باأن التدريب العملي مكنه 

الذي ميثل تخ�س�سه  والتربيد  التكييف  من ربط منهج 

الدرا�سي وقد حلق خارج ال�سرح النظري ليكون يف معية 

التجربة الفعلية التي زادته خربة وادراكا، اأما زميله خليل 

فردان فريى اأنه قد اكت�سب العديد من املهارات العملية 

كااللتزام بالعمل والتوقيت واتباع التعليمات ومهارات 

املوظفني كما زاد  التعاطي مع  العمل اجلماعي وطريقة 

التدريب العملي من ثقته بنف�سه وبعلمه واأ�سبحت لديه 

فكرة وا�سحه حول م�ستقبله املهني.

ويذكر اأن وزارة الرتبية والتعليم تقدم للطالب خالل 

فرتة تدريبه املوا�سالت الالزمة لالنتقال من واإىل موقع 

ال�سامل  والتاأمني  املالية  للمخ�س�سات  باالإ�سافة  العمل 

على الطلبة ل�سمان �سالمتهم.

 تعزيز القدرات البحثية
االأ�سا�سية  املحركات  اأحد  والتطوير  البحث  ُيعد 

اأن  اإذ ت�سري اإحدى الدرا�سات اإىل  للنمو االقت�سادي، 

كل دوالر ينفق يف البحث والتطوير يولد ما يقرب 

من دوالرين يف املقابل. ورغم اأن هذا املعدل يتباين 

من جمتمع اإىل اآخر، اإال اأن البحث العلمي والتطوير 

بناء  االأ�سا�ص يف  هي  والتقنية  بال�سناعات  املرتبط 

االقت�ساد القائم على املعرفة. 

املقومات  من  العديد  العلمي  البحث  ويتطلب 

املوؤهلني،  والباحثني  والثقافة،  الوعي  منها 

واأجهزة  خمتربات  من  التحتية  والبنى  والتمويل، 

وعند  البحثية.  املوؤ�س�سات  مع  والروابط  ومواد، 

واالأعمال،  ال�سناعة  قطاع  مبتطلبات  البحوث  ربط 

فاإن ذلك ي�سهم ب�سكل فاعل يف اإيجاد حلول مبتكرة 

ومعاجلة االأولويات الوطنية. وُيعد تعزيز القدرات 

االأكادميية  الهيئات  الأع�ساء  اجلامعية  البحثية 

اأهداف  اأهم  اأحد  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات 

ملا  ذلك  العلمي،  للبحث  الوطنية  اال�سرتاتيجية 

ملوؤ�س�سات  البحثي  االإنتاج  على  اإيجابي  اأثر  من  لها 

املوؤ�س�سات  هذه  ت�سنيف  وبالتايل  العايل،  التعليم 

اإقليمياً وعربياً وعاملياً.

لذا حر�ست اإدارة البحث العلمي باالأمانة العامة 

اأع�ساء  على �سمان ح�سول  العايل  التعليم  ملجل�ص 

التدري�سية مبوؤ�س�سات التعليم العايل على  الهيئات 

مهاراتهم  تطوير  من  ميكنهم  الذي  املهني  التدريب 

وقدراتهم البحثية، من خالل تقدمي عدد من الور�ص 

والربامج التدريبية منها برنامج »توا�سل الباحث« 

البحوث  باإجراء  املتعلقة  املهارات  تنمية  بهدف 

التعليم  مبوؤ�س�سات  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى 

قبل  من  تقدميه  مت  والذي  البحرين،  العايل مبملكة 

املتحدة. وقد ركز  اململكة  املجال من  خبرية يف هذا 

البحوث  اإعداد  يف  اأ�سا�سية  مو�سوعات  اأربعة  على 

للبحوث، وكيفية  االأكادميية  الكتابة  العلمية وهي: 

البحث،  خال�سة  و�سياغة  باالأدلة،  البحوث  عر�ص 

الربنامج  اأثر  قيا�ص  وبهدف  االأكادميي.  والتعاون 

على الباحثني مت عقد لقاء للم�ساركني للتعرف على 

باإجراء  قيامهم  الربنامج عند  مدى تطبيق م�سمون 

االأبحاث ون�سرها وعر�سها يف املحافل العلمية.

عقدت االأمانة العامة ملجل�ص التعليم العايل بالتعاون 

اآثار  مع املجل�ص الثقايف الربيطاين لقاًء لدرا�سة ومناق�سة 

الكفاءة  رفع  بهدف  تنظيمها  مت  التي  التدريبية  الور�ص 

تطوير  م�سروع  �سمن  البحرين  مبملكة  للباحثني  املهنية 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  والباحثني  البحثي  العمل 

ال�سابقة  الور�ص  اأثر  درا�سة  على  اللقاء  وركز  باململكة، 

حتت عنوان »توا�سل الباحث: التنمية املهنية للباحثني«. 

وخالل اللقاء ا�ستعر�ص عدد من الباحثني ق�س�ص جناحهم 

يف تطبيق حماور الور�ص يف تطوير عملهم مبا فيه الن�سر 

العلمي يف املجالت العلمية والعمل �سمن جمموعات بحثية 

واإعداد االأوراق البحثية وعر�سها يف املحافل الدولية.

م�ساعد  اأ�ستاذ  العبا�سي،  اأحمد  الدكتور  ذكر  بدايًة 

التدريبية  الور�سة  هذه  »اأن  العربي،  اخلليج  بجامعة 

مبهارات  يتعلق  فيما  خا�سة  الكثري  ال�سيء  يل  اأ�سافت 

التوا�سل والتعاون مع الباحثني االآخرين �سواء يف املوؤ�س�سة 

التعليمية التي اأنتمي اإليها اأو الباحثني من دول وجامعات 

للور�سة  املبا�سر  باالأثر  يتعلق  فيما  اأنه  واأ�ساف  اأخرى.  

التدريبة، فقد وفقت يف ن�سر ثالثة اأوراق علمية يف جمالت 

عاملية حمكمة، كما قدمت ثالث اأوراق بحثية يف موؤمترين 

اأبحاث  م�ستوى  على  الثاين  باملركز  اإحداها  فازت  عامليني 

ال�سرق االأو�سط، اأما الدكتورة فاطمة البلو�سي من جامعة 

معلومات  لها  قدم  الربنامج  اأن  اأو�سحت  فقد  البحرين 

ورقتني  لتقدمي  حت�سرياتها  خالل  ا�ستخدمتها  قّيمة 

 Microprocessors  بحثيتني اإىل دوريتني متميزتني هما

 Photogrammetric و     Microsystems and
حظيت  والتي   Engineering and Remote Sensing
اأن الن�سر يف مثل  بالقبول للن�سر يف تلك املجالت، موؤكدة 

هذه املجالت ذات الت�سنيف العايل ي�سهم يف رفع الت�سنيف 

العاملي للجامعة. 

من  طوق  اآل  زينب  الدكتورة  اأو�سحت  جانبها  من 

العمل �سملت جمموعة  اإن ور�ص  للتدريب  البحرين  معهد 

الباحث يف عر�ص بحوثه يف  ت�ساعد  التي  االإر�سادات  من 

املوؤمترات االأكادميية. واأ�سافت قائلًة: »كان لور�سة العمل 

الدور الكبري يف حتفيزي الإجراء املزيد من البحوث والتقدم 

اجلهات  قبل  من  املتاحة  البحثية  املنح  على  للح�سول 

الداعمة للبحوث. كما دفعتني لبدء التعاون االأكادميي مع 

املختلفة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  الباحثني  من  عدد 

ولدي خطط طموحة للقيام ببحوث م�سرتكة يف امل�ستقبل 

الدكتور  بني  الربنامج  هذا  يف  جتربته  وحول  القريب«. 

�سام جناة من بوليتكنك البحرين مدى ا�ستفادته من وحدة 

»التعاون االأكادميي والبحثي« الذي تطرقت اإليه الور�سة، 

التعاون ال ي�سرع من  النوع من  اأن هذا  فمن وجهة نظره 

ا جودة العمل البحثي  تقدم البحث فح�سب، بل يعزز اأي�سً

وي�سيف خلربات الباحثني من خالل نقل املعرفة وتبادلها. 

واأ�ساف: »بداأت يف بناء التعاون االأكادميي ال�سناعي ذلك 

الأن �سراكات بوليتكنك البحرين مع قطاع ال�سناعة ميكن 

هذا  متطلبات  تلبية  يف  وت�سهم  مبتكرة  حلول  عن  يثمر 

القطاع احليوي.

الطلبة اثناء التدريب يف الربنامج امليداين تكوين

جانب من الور�شة

جانب من االن�شطة الزراعية

 م�صاركة متميزة لكفيفات املدر�صة يف م�صاريع الرّي

طالبات جد حف�س يبتكرن و�صائل للزراعة �صديقة للبيئة
كتبت: مرمي ال�ساعر 

جتتمع طالبات ثانوية جد حف�ص يوميا ل�سقي وري املزروعات التي 

عليها  وي�سرف  والزراعية  العلمية  وامل�ساريع  االأن�سطة  خالل  زرعنها 

جمموعة من املعلمات يف حديقة املدر�سة واأطلق عليها )حديقة جنة جد 

املتميزة من  الزراعية  امل�ساريع  من  العديد  الطالبات  تنفذ  كما  حف�ص(، 

الزراعية والرّي يف  املكفوفني يف االعمال  الطلبة  �سمنها م�سروع لدمج 

املدر�سة اميانا بالعمل التعاوين بني الطالبات، كما تبنت املدر�سة م�ساريع 

اأخرى متميزة ا�ستطاعت ان حت�سل من خاللها على العديد من اجلوائز 

والتناف�ص بها من خالل امل�سابقات اخلارجية حيث ا�ستطاعت جمموعة 

من الطالبات بتحويل خملفات اخل�سار والفواكه اىل طاقة كهربية �سمي 

بـم�سروع ) الفواكه امل�ستعلة(. 

وتقول الطالبة مرمي م�س�سفى حول م�سروع جنة جد حف�ص لدمج 

الطلبة املكفوفني ان م�ساعدتها لزميالتها الطالبات املكفوفات جعلها تدرك 

من  التم�ست  انها  كما  التطوعي،  العمل  املجتمعي وحب  التكاتف  اأهمية 

غدير  الكفيفة  الطالبة  وتوؤكد  املحتاج.  عطاء  معنى  امل�سروع  هذا  خالل 

اأهمية  واأدركت  بالثقة  ال�سعور  لديها  عزز  قد  امل�سروع  هذا  ان  اإبراهيم 

اكت�سبت مهارات جديدة مل تكن  انها  البيئة، م�سيفة اىل  املحافظة على 

تتوقع ان تتعلمها خا�سة وباأنها كفية. 

ح�سن  فاطمة  االأ�ستاذة  و�سحت  امل�ستعلة  الفواكه  م�سروع  وحول   

الكهرباء  بديلة عن  للطاقة  يوفر م�سادر  امل�سروع  ان هذا  اأحياء  معلمة 

من م�سادر متجددة، اإ�سافة اىل ا�ستغالل الفواكه التالفة واإعادة تدويرها 

البيئة، من خالل �سنع بطارية ع�سوية تنتج تيار  حفاظا على �سالمة 

كهربائي اآمن.  

وحول م�ساركة الطالبات يف هذا امل�سروع قالت الطالبة جنان يو�سف 

والطاقة  العلوم  جمال  يف  جديد  ابتكارا  تكت�سف  جعلها  م�ساركتها  ان 

البديلة وذلك بعد عدة بحوث ودرا�سات طبقتها على اخل�سار والفواكه، 

رفع  �ساهم يف  امل�سروع  هذا  ان  فائز  زهراء  الطالبة  زميلتها  اكدت  كما 

ن�سبة  ان  االأطعمة حتى  من خملفات  واال�ستفادة  الغذاء  باأهمية  الوعي 

الوعي واملحافظة على النظافة والبيئة ارتفع ب�سكل ملحوظ عند باقي 

طالبات املدر�سة. 

املدر�سية،  بالزراعة  عناية  تويل  والتعليم  الرتبية  وزارة  ان  يذكر 

وينعك�ص ذلك يف امل�ساحات اخل�سراء املتزايدة يف مدار�ص مملكة البحرين 

ومرافق الوزارة املختلفة ملا لهذا املجال احليوي من اأهمية فتدرج املناهج 

واملقررات الزراعية يف املراحل التعليمية التي تهدف اىل توعية الطالب 

وتعريفه باأ�سا�سيات الزراعة واملحافظة على البيئة والو�سائل احلديثة 

يف املجال الزراعي اإ�سافة اىل االأن�سطة امل�ساحبة لتلك املقررات الأهمية 

تلك االأن�سطة ملا توفرها من ممار�سه عملية تعترب عامال م�ساندا للمنهج 

الدرا�سي يف العملية التعليمية، �سواء اأن�سطة داخل املدر�سة يف احلديقة 

املدر�سية او اأن�سطة خارجية كاال�سرتاك يف امل�سابقات واملعار�ص الزراعية.


