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الوالدين  بعد  اآخر،  �سنًدا  باعتباره  الوطن، 

الفرح،  وكل  الفرح،  اإال  ي�ستحق  ال  واالإخوة، 

حتتفل  مل  متاًما،  خمتلًفا  جاء  العام  هذا  دي�سمرب 

الوطنية  اأعيادنا  بذكرى  التعليمية  املوؤ�س�سات 

اخلليج  بكاأ�س  الوطن  هذا  بفوز  بل  فقط، 

وتو�سطت  دخلت  عارمة  بفرحة  احتفلنا  العربي، 

وجتاوزت كل بيت، كل اأ�سرة، كل مدر�سة، وكل 

ف�سل درا�سي.

مل حتمل كوادر املدار�س العلم االأحمر لرتفرفه 

فقط، بل كانت قلوبنا واأعيننا ت�سج احمراًرا، كل 

ما فينا تلّون باالأحمر، كلنا هتفنا با�سم البحرين.. 

املدار�س  بالدم، نفديك يا وطن. احتفلت  بالروح، 

هذه  وجاءت  املنتخب،  وبفوز  الوطنية،  باالأعياد 

االحتفاالت تاأكيًدا على اهتمام كل مدر�سة بتعزيز 

ت�سند  تعرّب عن ما�سينا،  الأنها  ال�سعبي؛  املوروث 

ت�سّمنت  اإذ  م�ستقبلنا،  اأ�سا�س  وتقوي  حا�سرنا، 

للأزياء  عرو�س  ومنها  الفعاليات،  من  العديد 

تعزيًزا  ال�سعبية،  للماأكوالت  واأخرى  ال�سعبية، 

اال�ستعانة  اإىل  اإ�سافة  القدمية،  البحرينية  للروح 

عن  التعبري  يف  تفننوا  الذين  ال�سعراء  بق�سائد 

فنية  لوحات  تقدمي  مع  الغايل،  لوطننا  ع�سقهم 

يا  »لبيك  �سعارها  متنوعة  وغنائية  م�سرحية 

وطن«.

هذه االحتفاالت مل تكن اإال جزًءا ال يتجزاأ من 

التي  الوطنية  م�ساعرنا  عن  التعبري  على  قدرتنا 

وم�ساعرنا،  اأرواحنا  يف  دمنا،  يف  فينا،  تتدفق 

وال�سرور،  بالفرح  نب�ست  التي  ملدار�سنا  هنيئًا 

واحتفلت مبئوية التعليم التي تزامنت مع االأعياد 

التي  احلكيمة  للقيادة  وحتية  العام،  هذا  الوطنية 

100 عام  اأولت اهتماًما بالتعليم منذ ن�ساأته قبل 

وحتى يومنا هذا.

الذي  للعلم  و�سموخ،  اإباء  حتية  للعلم،  حتية 

علٌم  حبيبنا  وير�سدنا،  يقوينا،  مييزنا،  يعزنا، 

تبقى  فيما  واالأبي�س  غالبه،  يف  باالأحمر  تلون 

منه، هنيئًا لنا بهذا الوطن الذي مل يكف يوًما عن 

العطاء، والذي منحنا الفرح ك�سوًة لنا والأرواحنا. 

حبيبي وطني، من منحك م�سمى »اأر�س اخللود« 

مواطنيك،  قلوب  يف  خالٌد  فحبك  اأبًدا،  يخطئ  مل 

�ساخًما  لنا  دمت  اأر�سك،  قدمه  وطئت  من  وكل 

معطاًء وملهًما كعادتك.

معلمة مبدر�صة اخلن�صاء االبتدائية للبنات

دانة اخلياط

اأول التوا�صل

دي�صمرب يف مدار�صنا

الرتكيز على احلو�صبة والذكاء اال�صطناعي واإنرتنت االأ�صياء

ا ي�صتفيدون من التدريب عن ُبعد باملركز االإقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال
ً
328 موظف

تعزيًزا ملواهبهم املت�صلة بالعلوم والبيئة والبحث العلمي

130 طالب ثانوي ي�صاركون يف اأن�صطة بيئية وبحثية �صمن »امل�صرية اخل�صراء«

ابتهال املتغوي:

الإقليمي  املركز  تاأ�سي�س  مت 

التابع  املعلومات والت�سال،  لتكنولوجيا 

على  بناًء  والتعليم،  الرتبية  لوزارة 

البحرين  املقدم من حكومة مملكة  الطلب 

وذلك  لليون�سكو؛  التنفيذي  للمجل�س 

بهدف تعزيز البحوث التطبيقية والتعليم 

تكنولوجيا  جمالت  يف  والتدريب 

ال�سعيدين  على  والت�سال،  املعلومات 

املحلي والإقليمي، للإ�سهام يف بناء قاعدة 

�سلبة للمعرفة ملواجهة التحديات التقنية 

احلالية وامل�ستقبلية.

اأن�ساأ  التطويرية،  جهوده  اإطار  ويف 

املركز يف العام 2017 وحدة للتدريب عن 

مع  ب�ساأنها  املقابلة  هذه  لنا  وكانت  بعد، 

الدكتورة مي �سمندي القائم باأعمال مدير 

املعلومات  لتكنولوجيا  القليمي  املركز 

هذه  اأهداف  على  للوقوف  والت�سال؛ 

الوحدة التدريبية واأهم براجمها.

[ متى اأن�سئت وحدة التدريب عن 

بعد؟ 

الوحدة  هذه  برامج  اأول  تقدمي  مت 

برنامج  وهو   ،2017 اأكتوبر  يف 

واأ�سا�سيات  املفهوم   - »الأنفوجرافيك 

املركز  اهتمام  اإطار  يف  وذلك  الت�سميم«، 

تكنولوجيا  جمال  يف  القدرات  ببناء 

لأهداف  دعًما  والت�سال،  املعلومات 

التعليم  يف  الرقمي  التمكني  برنامج 

ل  والتعليم،  الرتبية  وزارة  تتبناه  الذي 

اإنتاج الربجميات واملواد  �سيما يف جمال 

التعليمي  املحتوى  وت�سميم  التعليمية، 

اإذ مت حتى يومنا هذا تنفيذ 15  الرقمي، 

 328 منها  ا�ستفاد  تدريبًيا،  برناجًما 

متدرًبا من خمتلف الوزارات واملوؤ�س�سات 

احلكومية.

هذه  اإن�ساء  من  الهدف  ما   ]

الوحدة؟ 

الربامج  مب�ستوى  الرتقاء  بهدف   

اأعلى  اإىل  بها  والو�سول  التدريبية، 

العاملية،  املعايري  وفق  الإتقان  مهارات 

ومبا يتلءم وامل�ستجدات على امل�ستويني 

على  وبالعتماد  والإقليمي،  املحلي 

خيارات ذات جودة عالية ت�سهم يف تلبية 

كافة،  للقطاعات  التدريبية  الحتياجات 

التدريبية  الفر�س  تكافوؤ  ي�سمن  ومبا 

الهدف  حتقيق  يف  واإ�سهاًما  للجميع، 

اأهداف التنمية امل�ستدامة الذي  الرابع من 

ين�س على »�سمان التعليم اجليد املن�سف 

التعلم  فر�س  وتعزيز  للجميع  وال�سامل 

مدى احلياة للجميع«.

من  لل�ستفادة  الوحدة  ت�سعى  كما 

املتمثلة  التدريبية  الربامج  خمرجات 

اإن�ساء  خلل  من  املتدربني،  م�ساريع  يف 

اعتباره  كن  يمُ متكامل  رقمي  م�ستودع 

الرقمي،  التعليمي  رافًدا رئي�ًسا للمحتوى 

تقييم  لعملية  امل�ساريع  هذه  تخ�سع  اإذ 

املتفق  للمعايري  وفًقا  ت�سميمها  ت�سمن 

عليها عاملًيا.

وما  املقدمة؟  الربامج  اأهم  ما   ]

الفئات امل�ستهدفة؟

تدريبية  برامج  ا�ستحداث  مت   

تكنولوجيا  جمال  تخدم  متنوعة 

املعلومات والت�سال، خا�سة امل�ستحدثات 

والذكاء  ال�سحابية،  كاحلو�سبة  العاملية 

والتي  الأ�سياء،  واإنرتنت  ال�سطناعي، 

واملعلمني  الطلبة  ا�ستهدافها  يف  تتجاوز 

لت�سمل فئات عديدة من خمتلف املوؤ�س�سات 

املحلي  امل�ستويني  على  والقطاعات، 

الربامج  هذه  �سمن  ومن  والإقليمي، 

البيانات، وت�سميم تطبيقات  لعلم  مدخل 

املفهوم  والأنفوجرافيك:  الذكية،  الأجهزة 

التنمية  واأهداف  الت�سميم،  واأ�سا�سيات 

لإنرتنت  ومدخل   ،2030 امل�ستدامة 

من�سة  على  الدرو�س  وت�سميم  الأ�سياء، 

اإدارة املحتوى الإلكرتوين.

كيف يتم الت�سجيل لربامج الوحدة؟

بالربامج  ف�سلية  تعاميم  ت�سدر 

وجًها  املقدمة  �سواء  كافة،  التدريبية 

خمتلف  اإىل  وتر�سل  بعد،  عن  اأو  لوجه 

الوزرات واملوؤ�س�سات احلكومية، لت�ستقبل 

امل�ستندات  ا�ستيفاء  بعد  الرت�سيحات 

من  اإلكرتونًيا  الت�سجيل  يتم  اإذ  املطلوبة، 

خلل البوابة الإلكرتونية للمركز الإقليمي 

لتكنولوجيا املعلومات والت�سال.

مرمي املحميد:

�سارك 130 طالًبا وطالبة من املرحلة 

اخل�سراء«  »امل�سرية  فعالية  يف  الثانوية 

التي نظمها مركز رعاية الطلبة املوهوبني 

خلطط  ترجمة  والتعليم؛  الرتبية  بوزارة 

وم�ساريع الوزارة الهادفة اإىل اإثراء قدرات 

الطلبة مبهارات البحث العلمي، وتزويدهم 

املعززة  امليدانية  والتجارب  باملعارف 

مبختلف  العلوم  يف  الإبداعية  لقدراتهم 

فروعها، وعلوم البيئة ب�سكل خا�س.

حمطات اإبداعية

الدكتورة  قالت  ال�سياق،  هذا  ويف 

بدور بوحجي رئي�س مركز رعاية الطلبة 

املركز يهدف من خلل هذه  اإن  املوهوبني 

اأن�سطة  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الفعالية 

قائمة على علوم البيئة وال�ستدامة؛ بهدف 

بالتحديات  امل�ساركني  الطلبة  وعي  زيادة 

البيئية وجمع البيانات اخلا�سة بالعنا�سر 

النباتي،  الغطاء  الرتبة،  )املاء،  البيئية 

الغلف اجلوي(، اإذ مت توزيع 10حمطات 

وتدريبات  اأن�سطة  على  حتتوي  تعليمية 

ذات علقة بالعنا�سر البيئية امل�ستهدفة.

تلك  عناوين  حتديد  »مت  واأ�سافت 

اأ�سجار ونباتات وزهور  باأ�سماء  املحطات 

النخلة، حمطة  منها حمطة  تزرع حملًيا، 

الورد  حمطة  البحريني،  اليا�سمني 

حمطة  الأكا�سيا،  �سجرة  حمطة  املحمدي، 

املحطات  هذه  يف  روعي  اإذ  اجلهنمية، 

تفعيل برنامج )�ستيم( التعليمي العاملي، 

من خلل الأن�سطة والتدريبات التي جتمع 

والهند�سة  والتكنولوجيا  العلوم  بني 

والريا�سيات باأ�سلوب جذاب وتفاعلي«.

الفيزياء واملرح

واأو�سحت بوحجي اأن حمطة )الفيزياء 

واألعاًبا  م�سابقات  ت�سّمت  قد  واملرح( 

تعليمية تعزز لدى الطلبة مهارة التفكري 

بطرق  امل�سكلت  وحل  ال�سندوق،  خارج 

وغروب  �سروق  حماكاة  ومنها  اإبداعية، 

واختلفه  ال�سماء  لون  وتف�سري  ال�سم�س 

الأفقية  القوى  ولعبة  احلالتني،  كل  يف 

الفر�س  اإتاحة  جانب  اإىل  والعمودية، 

الألعاب  جتربة  يف  امل�ساركني  للطلبة 

فيزيائية،  بطرق  وحتليلها  التعليمية 

وحمطة تخت�ّس بالنباتات تت�سمن األعاب 

تت�سل  الر�سم  يف  وم�سابقات  تعليمية 

بالنباتات التي ت�ستهر بها مملكة البحرين 

وا�ستخداماتها  وت�سنيفها  واأنواعها 

واإجراء  احل�سرات  وت�سنيف  وفوائدها، 

على  للتعرف  العلمية  التجارب  بع�س 

والطاقة  املواد  بها  متت�س  التي  الكيفية 

واحلرارة. 

بالتجارب  تخت�س  حمطة  اإىل  اإ�سافة 

�سفافيته  وقيا�س  باملاء  املرتبطة  العلمية 

وملوحته وحمو�سته وقلويته، والتعرف 

على اأهم الطيور البحرية التي ت�ستهر بها 

لها،  املنا�سب  والغذاء  وت�سنيفها  اململكة، 

هذه  حول  امل�سابقات  من  العديد  واإجراء 

الطيور، اإ�سافة اإىل حمطة تت�سمن اأجهزة 

والتفاعلت  املناخ  لقيا�س خمتلف حالت 

الألعاب  عن  ف�سلً  واحلرارة،  الكيميائية 

التعليمية املتعددة التي تعزز لدى الطلبة 

املعارف حول املناخ. 

د. مي �سمندي

جانب من برامج وحدة التدريب عن بعد

جانب من املحطات

ق�صم اإلزام التعليم يف »الرتبية«:

متابعة م�صتمرة ل�صمان ح�صول االأطفال على حقهم يف التعليم االأ�صا�صي
وزارة  يف  التعليم  اإلزام  ق�سم  اإن�ساء  جاء 

ليكون   2006 العام  يف  والتعليم  الرتبية 

احلق  تنفيذ  �سمان  مبتابعة  خمت�سة  جهة 

ال�ساد�سة  املادتني  يف  جاء  وما  التعليم  يف 

التعليم رقم )27( ل�سنة  والثامنة من قانون 

الأ�سا�سي،  التعليم  اإلزامية  ب�ساأن   2005

التقينا  الق�سم،  جهود  على  ال�سوء  ولت�سليط 

الخت�سا�سية الأ�ستاذة جيهان الوخيان.

حق د�صتوري

التعليم  يف  احلق  »اإن  الوخيان:  تقول 

حق د�ستوري واإن�ساين، وتتوافق الت�سريعات 

التفاقيات  ن�سو�س  مع  البحرين  مملكة  يف 

الدولية املتعلقة باحلق يف التعليم، واإلزاميته 

يف مراحله الأوىل. وجاء تاأ�سي�س الق�سم �سمن 

املتابعة  ل�سمان  واملناهج،  التعليم  قطاع 

منذ  الق�سم  وقام  الإلزام.  ملو�سوع  اليومية 

ممن  الطلبة  انقطاع  حالت  بر�سد  اإن�سائه 

التعليم  مرحلة  يف  التعليم  اإلزام  �سن  يف  هم 

اأو  �سحية  لأ�سباب  الدرا�سة،  عن  الأ�سا�سي 

جهود  تكللت  حيث  غريها،  اأو  اجتماعية 

عدد  اإعادة  يف  بالنجاح  الق�سم  على  القائمني 

جديد،  من  الدرا�سة  مقاعد  اإىل  املت�سربني  من 

اأمورهم  اأولياء  مع  الإيجابي  بالتوا�سل  وذلك 

وتو�سيح التبعات القانونية التي قد تنجر عن 

الت�سبب يف حرمان الطفل من حقه يف التعليم 

�سواء ب�سكل موؤقت اأو دائم«.

مفهوم االإلزام 

وت�سيف الخت�سا�سية »اإن مفهوم الإلزام 

مفهوم قانوين ن�س عليه قانون التعليم، وهو 

مرحلة  يف  هم  ملن  التعليم  توفري  اإجبارية 

 15 وحتى  �سنوات   6 من  الأ�سا�سي  التعليم 

الأطفال  ت�سجيل  الق�سم مبتابعة  ويقوم  �سنة. 

واخلا�سة،  احلكومية  باملدار�س  البحرينيني 

املدار�س،  يف  �سجل  قد  اجلميع  اأن  من  لّتاأّكد 

كما  فقط،  الت�سجيل  ولي�س  الدرا�سة  ويتابع 

يقوم الق�سم بجهود م�ستمرة وتن�سيق فاعل مع 

اجلهات املعنية بالوزارة حل�سر اأعداد الأطفال 

الذين بلغوا �سن الإلزام ومل يلتحقوا بال�سف 

الأول البتدائي، عند بدء الدرا�سة يف كل عام، 

امل�سجلني يف  البالغني غري  اأعداد  ويتم ح�سر 

ملعرفة  املعنية  اجلهات  وخماطبة  املدار�س، 

نيل كل  التحاقهم، وال�سعي نحو  اأ�سباب عدم 

طالب منهم حقه يف التعليم، وذلك عن طريق 

التن�سيق مع الإدارات املخت�سة واأولياء الأمور 

العلقة. وت�ستمر هذه  ذات  الأخرى  واجلهات 

املتابعة حتى يبلغ عمر الطفل 15 �سنة، عرب 

اأيام   10 ملدة  التعليم  عن  املنقطعني  ر�سد 

بعذر  منف�سلة،  اأو  مت�سلة  اأكرث،  اأو  درا�سية 

وا�ستمارات  نظام  اإعداد  مت  وقد  مقبول.  غري 

ال�سوؤون  دائرة  على  عر�سها  ومت  للمتابعة 

مع  بنودها  مبطابقة  اأفادت  التي  القانونية 

عقد  يتم  كما  التعليم.  قانون  يف  ورد  ما 

الإدارات  امل�ستمرة بني  التن�سيقية  الجتماعات 

على  لطلعها  املخت�سة  واجلهات  التعليمية 

احلالت الواردة والإجراءات الواجب اتخاذها 

كل  وتذليل  الطالب  خلدمة  ي�ستجد  ما  وكل 

النتظام  من  حترمه  قد  التي  ال�سعوبات 

الدرا�سي«.

االإجراءات والتحديات

بدايًة  الق�سم  »يقوم  جيهان  واأو�سحت 

اأمر  متويل  اأو  الأمر  ويل  اإىل  اإنذار  بتوجيه 

الطالب املنقطع عن الدرا�سة، بكتاب مو�سى به 

بعلم الو�سول، ويف حال مل ي�ستجب، يتم اإعداد 

تقرير متكامل للحالة بكل حيثياتها، م�سفوعة 

بامل�ستندات الدالة على وقوع املخالفة، ويرفع 

لتخاذ  بالوزارة  القانونية  ال�سوؤون  اإىل  الأمر 

يف  الطفل  حق  ل�سمان  اللزمة  الإجراءات 

الدعوى  اإىل حتريك  الأمر  ي�سل  وقد  التعليم. 

�سد املخالفني«.

التي  التحديات  اأبرز  عن  »اأما  واأ�سافت 

البيانات  دقة  فهي عدم  الق�سم،  تعرت�س عمل 

جتديد  وعدم  املرفقة،  بال�ستمارة  املوجودة 

بيانات الطالب يف بع�س الأحيان، وعدم الرد 

الت�سالت  على  الأمور  اأولياء  بع�س  قبل  من 

يف  الأحيان-  بع�س  -يف  والنق�س  املتكررة، 

الوعي  وعدم  ومقت�سياته،  بالقانون  الوعي 

وكذلك  درا�سًيا،  الطالب  انتظام  عدم  بتبعات 

بحالة  مرتبطة  تكون  قد  التي  ال�سعوبات 

الجتماعي،  الأ�سرة  وو�سع  النف�سية  الطالب 

ولكن الق�سم يف غالب الأحيان يتغلب على هذه 

التحديات وينجح يف معاجلة احلالت«. 

جيهان الوخيان


