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ــم الحلــول  ــا عنــد تقدي فــي تمكيــن، ال يقــف دورن
التي تسهم في تنمية االقتصاد الوطني. 

افــــراد  تشـــجيع  فــي  أيضـــ�  نســــهم  نحـــن 
االستشــارية  خدماتنــا  خــالل  مــن  والمؤسســات 

وبرامج التوجيه وا�رشاد.
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مئ���ة عام عل���ى التعليم النظامي ف���ي مملكة البحري���ن، كان ذلك نتاًجا 
للوع���ي الكبير والثقاف���ة التي امتلكها أفراد المجتم���ع البحريني، والتي 
أظه���رت الحاجة الفتتاح الصروح التعليمية الحديثة بعد أن كان التعليم 
ف���ي البحرين مقتص���ًرا على الكتاتي���ب التي تهدف إلى تعليم الناش���ئة 

القرآن الكريم.

نج���د عب���ر هذا الزمن، ونظ���ًرا إلى ما وصل إليه التعلي���م اليوم من تطور 
وازده���ار، أن المملكة كان���ت والزالت حريصة على التقدم بش���تى الطرق 
ف���ي ه���ذا المجال، باذل���ًة جهوًدا عظيمة عبر س���ّن العديد م���ن القوانين 
والتش���ريعات الداعمة، الت���ي كان من أهمها إلزامية التعليم األساس���ي 
وتوفيره مجاًن���ا لجميع طبقات المجتمع، ومحو األمية، وإدخال المش���اريع 
التكنولوجي���ة الحديثة للتعليم بطريقة تتماش���ى وروح العصر، وكذلك 
تطوير المناهج المس���تمر والمتواص���ل؛ بغية الحصول على أقصى مدى 
م���ن االس���تفادة، هذا إل���ى جانب دمج الط���اب ذوي الهمم ف���ي الصفوف 
الدراس���ية م���ع أقرانه���م م���ن الطلب���ة األس���وياء؛ به���دف إدماجه���م م���ع 

محيطهم ومجتمعهم األساسي.

ف���ي أجواء احتفال المملكة بمئوية التعلي���م النظامي ، توقفنا في هذا 
الع���دد على الكثير م���ن المواضيع التي تخص الحق���ل التعليمي، ابتداء 
بتاريخ التعليم في البحرين والمراحل التي مر بها، مستعرضين إنجازات 
المملك���ة الرائ���دة في هذا المجال مع ش���واهد كثيرة م���ن واقع التعليم 

المعاصر وتحدياته في مختلف المراحل.
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تحقيق 8

التعليم في البحرين...

في الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم لمملكة البحرين، وضمن أبواب عديدة، تجد باًبا مختًصا يقدم 
نب���ذة تاريخي���ة تتضمن بدايات التعليم في المملك���ة، ُذكر فيها أنه قبيل العام 1919 تش���اور أهل الرأي 
في جزيرة المحرق وأجمعوا على ضرورة العمل إلنش���اء مدرس���ة نظامية، فبارك ش���يوخ الباد هذا النداء 
واكتتبوا لصالح المش���روع وُبدئ العمل المنظم وتأسس���ت مدرسة الهداية الخليفية للبنين في العام 

1919 في المنطقة الشمالية من مدينة المحرق.
وقام بإنش���اء هذه المدرسة لجنة من األهالي برعاية وزير المعارف األسبق المغفور له الشيخ عبداهلل بن 
عيس���ى آل خليفة بمس���اعدة التبرعات التي جمعت لهذا الغرض . وفي العام 1926 قامت اللجنة األهلية 

المشرفة على التعليم آنذاك بتأسيس المدرسة الثانوية للبنين في مدينة المنامة.

ُسّلم حافل

و يف �لعام 1928 �فتتحت �أول مدر�سة نظامية للبنات )�لهد�ية �خلليفية للبنات( بعد 
�أن �تفق �لأهايل على �أهمية �لتعليم بالن�سبة لهن بقدر م�ساٍو للبنني. 

وبح�س���ب ما تنقله م�سادر خمتلفة، ف���اإن بد�يات �لتعليم يف �لبحرين جاءت يف �لعام 
1899، عندم���ا قامت �لبعث���ة �لتب�سريية �لأمريكية بافتتاح مدر�س���ة تابعة للم�ست�سفى 
�لأمريك���ي، لتعلي���م �للغت���ني �لعربي���ة و�لإجنليزية، و�لت���ي كانت ذ�ت مهم���ة تعليمية 

حمدودة حتى تاأ�سي�ص �ملد�ر�ص �لنظامية.
ا �أن �أول بعث���ة بحرينية �سافرت �إلى �خل���ارج للدر��سة كانت  وذك���ر يف �مل�س���ادر �أي�سً
يف �لع���ام 1928 �إل���ى �جلامع���ة �لأمريكية ببريوت، وكان ع���دد طالبها 9 طالب، ويف 
�لعام 1937 - 1938 �سافرت �أول بعثة لطالبات بحرينيات وعددهن ثالث، و�لتحقن 
بالكلية �لإجنيلية �ل�سورية؛ لإعد�دهن للتدري�ص لدى مد�ر�ص �لبنات يف �لبحرين بعد 

تخرجهن من تلك �لكلية. 

�أم���ا �ليوم، فاإن هن���اك ��سرت�تيجيات خا�سة مدرو�سة تطب���ق يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية 
يف �لبحري���ن باختالفها، ويتدرج �لتعليم �حلايل يف �لبحرين �إلى مر�حل وم�ستويات، 
و�سنفته���ا وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم يف �ململك���ة �إلى م�ستويات، مع �س���رح خمت�سر لكل 

مرحلة �أو م�ستوى كالتايل: 

ت�سبق ه���ذه �ملرحلة مرحل���ة �لتعليم �لبتد�ئي، ويلتح���ق بها �لأطفال 
�لذين تقل �أعمارهم ع���ن �سن �لقبول يف �ملرحلة �لبتد�ئية، وتنق�سم 

�إلى فرتتني هما:
فت��رة الحضانة: وهي لالأطفال م���ن �سن �لر�ساعة �إل���ى �لثالثة من 

�لعمر.
فت��رة رياض األطفال: وهي لالأطفال من �س���ن �لثالثة �إلى �ل�ساد�سة 

من �لعمر.
ويخرج �لتعليم يف هذه �ملرحل���ة عن نطاق �ل�سّلم �لتعليمي �لنظامي، 
�إذ تت���م �إد�رت���ه من قب���ل �لقطاع �خلا����ص، ومع ذلك ت�س���رف وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم على ريا�ص �لأطفال من خالل �إد�رة ريا�ص �لأطفال 
�لتي مت ��ستحد�ثها �سمن �لهيكل �لتنظيمي �جلديد للوز�رة �ل�سادر 
بالع���ام 2006.�أم���ا دور �حل�سان���ة فهي م���ن م�سوؤولي���ة وز�رة �لتنمية 

�لجتماعية. 

• مرحلة التعليم ما قبل المدرسة



وتنق�س���م �إل���ى مرحلت���ني، �لبتد�ئية وت�س���م 6 مر�حل، 
وت�سمل �ل�سفوف �لثالث���ة �لأولى من �لتعليم �لبتد�ئي، 
ويطب���ق يف جميع مد�ر�سها تقريًب���ا نظام معلم �لف�سل، 
ويقوم يف ظ���ل هذ� �لنظام معلم و�ح���د بتدري�ص معظم 
�مل���و�د ما عد� �للغ���ة �لإجنليزي���ة، �لت�سمي���م و�لتقانة، 
�لرتبية �ملو�سيقي���ة، و�لرتبية �لريا�سي���ة. �أما �ل�سفوف 
�لثالث���ة �لعلي���ا فيطب���ق فيها نظ���ام معلم �مل���ادة، حيث 
يدر�ص كل مادة در��سية معلم متخ�س�ص وموؤهل تاأهياًل 

تربوًيا.
 و�ملرحل���ة �لثانية ه���ي �لإعد�دي���ة ذ�ت �لثالث مر�حل، 
وت�س���م �لفئة �لعمرية من 12 - 14 �سنة، ومدة �لدر��سة 
بها 3 �سن���و�ت. وي�سرتط لاللتحاق بهذه �ملرحلة �لنجاح 
يف �ل�سف �ل�ساد����ص �لبتد�ئي، ويطبق فيها نظام معلم 

�ملادة.

وهي مرحلة جديدة للطال���ب، �إذ تعّده لدخول �جلامعات و�ملعاهد �لعليا �أو 
�لنخ���ر�ط �ملبا�س���ر يف �سوق �لعمل. ومدة �لدر��سة به���ا 3 �سنو�ت در��سية. 
وب���د�أت وز�رة �ل�رتبي���ة �لتعليم منذ �لع�ام �لدر��س���ي 2004 - 2005 تطبيق 
م�س�روع توح�يد �مل�س��ار�ت �لأكادميي��ة )�لعلمي و�لأدبي و�لتجاري( بالتعليم 

�لثانوي �لعام، وتنق�سم خطة �لدر��سة فيها �إلى 3 م�ساقات هي:

• المساقات المشتركة
وه���ي م�ساقات �إلز�مي���ة يدر�سها جمي���ع �لطلبة، ومتتاز بالتن���وع و�لتكامل 
وتاأم���ني حد �أدنى م���ن �لثقافة �لعامة، وحتوي �لقدر �ل���كايف من �ملعلومات 
و�مله���ار�ت و�لجتاه���ات �لتي ت�ساع���د �لطلبة عل���ى �ل�ستم���ر�ر يف �لتعليم 
% من متطلب���ات �لدر��سة بالتعلي���م �لثانوي  و�لتعّل���م ذ�تًي���ا، ون�سبته���ا 60 

للم�سار �ملوحد.

• المساقات االختيارية
وتق�س���م �إلى ق�سمني، م�ساقات �إلز�مي���ة وم�ساقات غري �إلز�مية، و�مل�ساقات 
�لإلز�مية يك���ون �لطالب ملزًما بدر��ستها، ون�سبة �ملقرر�ت �لإلز�مية وغري 

% من متطلبات �لدر��سة بالتعليم �لثانوي للم�سار �ملوحد. �لإلز�مية 40 

• المساقات التطبيقية اإلثرائية
ومتثل جمموع���ة من �ملو�د �أو �ملنا�سط �لتي تفيد يف تو�سعة مد�رك �لطالب 
و�لقاع���دة �ملعرفي���ة و�ملهاري���ة لدي���ه، وتع���ده مل�ساركة ن�سط���ة وجمزية يف 

�ملجتمع، وعدد �ساعاتها 22 �ساعة، و 4 �ساعات م�ساق خدمة �ملجتمع. 

• التعليم األساسي

• التعليم الثانوي 

تحقيق 10

ويتم يف معهد متخ�س�ص يتبع وز�رة �لرتبية و�لتعليم ويقدم للبنني فقط، وهو ياأخذ نف�ص �جتاه �لتعليم �لأ�سا�سي و�لتعليم 
�لثان���وي يف �لتعلي���م �لعام من حيث عدد �سنو�ت �لدر��سة و�س���ن �لقبول، �إل �أنه يركز على �لدر��س���ات �لدينية �لإ�سالمية 

بفروعها �ملختلفة؛ بهدف �إعد�د رجال على م�ستوى لئق من �خلربة يف �سوؤون �لدين �لإ�سالمي.

ويف �سوء �لتطور يف جمال �لتعليم �لديني مت �فتتاح �ملعهد �لديني �جلعفري، وياأتي �ملنهج �لدر��سي يف هذ� �ملعهد مطابقا 
ملنهج �ملد�ر�ص �لبتد�ئية �حلكومية با�ستثناء منهج �لرتبية �لإ�س�المية باإ�سافة مادة )�ل�سرعيات( وفق �ملذهب �جلعفري.

كما ت�سمنت �سفحة �ملعلومات مبوقع وز�رة �لرتبية و�لتعليم م�ستويات �أخرى هي �لتعليم �خلا�ص غري �حلكومي، و�لرتبية 
�خلا�س���ة �لت���ي تعنى بتقييم حال���ة �لطالب ذوي �لإحتياجات �خلا�س���ة؛ متهيًد� لدجمهم يف �ملد�ر����ص �لعامة �أو �حلاقهم 
باملعاه���د �خلا�س���ة كل ح�س���ب حالته، كما تت�سم���ن �لتعليم غري �لنظامي �ل���ذي يعنى بفئتني هما فئ���ة �لأميني وفئة ت�سم 
�ملتحررين �جلدد من �لأمية بنجاح ولديهم �لرغبة يف متابعة �لدر��سة من خالل �ملرحلتني �لدر��سيتني �لالحقتني، وهما 

مرحلتا �ملتابعة و�لتقوية، هذ� �إ�سافة �إلى بر�مج �لتعليم �مل�ستمر �لتي تقدم جلميع فئات �ملجتمع.

• التعليم الديني 



حدث الشهر 12

برعاية وزير التربية والتعليم

مؤتمر مئوية التعليم يستعرض 
إنجازات المملكة

رع���ى وزي���ر التربي���ة والتعلي���م ماج���د النعيمي افتت���اح منتدى 
»مئة عام على التعلي���م النظامي في مملكة البحرين«، والذي 
نظمت���ه ال���وزارة بالتعاون م���ع منظمة األمم المتح���دة للطفولة 
»اليونيس���يف«، بحضور وزير النفط الش���يخ محمد بن خليفة آل 
خليف���ة، واألمين الع���ام للمجلس األعلى للم���رأة هالة األنصاري، 
وعدد من المس���ؤولين بقطاعات الدولة المختلفة، وشخصيات 

أكاديمية وتربوية وفكرية من داخل المملكة وخارجها.
وألق���ى وزي���ر التربية والتعليم كلم���ًة افتتاحية أش���ار فيها إلى 
أن ه���ذا المنت���دى يأتي ضمن الفعاليات العدي���دة التي تقيمها 
مملك���ة البحري���ن، احتفاًء به���ذه المناس���بة الوطني���ة الكبيرة 
وهي مئوية التعليم، من خال اس���تعراض ما حققته المسيرة 
التعليمي���ة المبارك���ة م���ن إنج���ازات ونتائ���ج مش���رفة من���ذ بدء 
التعلي���م النظامي ف���ي العام 1919، وتبي���ان دور التعليم البارز 

في رفد جهود التنمية الشاملة في الباد.

�إعد�د: هبة حم�سن

و�أكد �لوزير �أن مملكة �لبحرين جنحت يف تبوء  
مكان���ة تعليمية ر�ئدة دولًي���ا، �أكدتها �لعديد من 
�لتقارير �لعاملي���ة �ملرموقة، خ�سو�سا ت�سنيفها 
�ل���دول ذ�ت �لأد�ء �لع���ايل يف حتقي���ق  �سم���ن 
�أه���د�ف �لتعليم للجمي���ع، ح�سب تقارير منظمة 
�ليون�سك���و، وحتقيقه���ا �أكرب ن�سبة تق���ّدم عربي 
وف���ق موؤ�سر�ت �لتنمية �لب�سري���ة لربنامج �لأمم 
�ملّتح���دة �لإمنائ���ي، و�ملرك���ز �لأول عربًي���ا و47 
عاملًيا يف موؤ�سر ر�أ�ص �ملال �لب�سري ح�سب تقرير 
�لبن���ك �لدويل، و�ملرتبة �لر�بعة بني دول �ل�سرق 
�لأو�سط و�سمال �إفريقيا يف موؤ�سر �لتعليم ح�سب 
تقرير جمموعة بو�سطن �ل�ست�سارية، وحتقيقها 
�أك���رب ن�سب���ة تق���دم عل���ى �مل�ست���وى �لعامل���ي يف 
�لختب���ار �لدويل للريا�سي���ات و�لعلوم »تيم�ص«، 

مبعدل 45 درجة معيارية.
من جانبها، �ألقت رئي�ص �للجنة �ملنظمة للمنتدى 
رئي�ص جمل�ص �إد�رة �سركة »ميد بوينت« �ل�سيخة 
ن���ورة بنت خليفة �آل خليفة كلم���ة �أو�سحت فيها 
�أن م�ساركة منظمة »�ليوني�سيف« يف هذ� �ملنتدى 
هي �لأولى من نوعها، و�أن �ملنتدى �سيتطرق �إلى 
مناه���ج ومه���ار�ت �مل�ستقبل، و�جله���ود �ملبذولة 

لتمك���ني طلبتن���ا منها، و�أهمية �لأيدي �لعاملة و�لقطاع �خلا�ص يف �لتعليم، وكيفية تطوير ثقاف���ة �لمتياز يف �لتعليم �لعايل، كما �سيت�سمن �ملنتدى حديًثا 
مط���وًل ع���ن �أجندة عمل �ل�سباب وق�س�ص جناحهم، معربًة ع���ن �سكرها لوزير �لرتبية و�لتعليم وجميع �لعاملني يف �ل���وز�رة؛ على �لدعم و�مل�ساندة �لتي 

قدموها من �أجل �إجناح فعاليات �ملنتدى.
ث���م �نطلق���ت �جلل�س���ة �لأولى للمنت���دى، و�لتي �أد�رها وكي���ل وز�رة �لرتبية و�لتعلي���م للمو�رد و�خلدمات حمم���د مبارك جمعة، و�سارك به���ا وزير �لرتبية 

و�لتعليم، ووزير �لنفط، و�لأمني �لعام للمجل�ص �لأعلى للمر�أة.
ا بعنو�ن »مئة عام على �لتعليم �لنظامي �حلكومي، من �لهد�ية �خلليفية �إلى �لتمكني �لرقمي«، تناول خالله  ويف �لبد�ية، قدم وزير �لرتبية و�لتعليم عر�سً
مر�ح���ل تط���ور �مل�سرية �لتعليمي���ة �لوطنية، و�سوًل �إلى �لإجناز�ت �لتعليمية يف ظل �لعهد �لز�هر جلاللة �ملل���ك، ل�سيما توفري �لتعليم للجميع، مع �سمان 
جودته و�سموليته، ومتكني �ملر�أة يف �ملجال �لتعليمي، و�سد �لفجوة بني �جلن�سني يف �لتعليم، وت�سجيع �ل�ستثمار يف �لتعليم �خلا�ص، و�لنتقال �إلى �لتعليم 
�لإلك���رتوين م���ن خالل تد�سني م�س���روع جاللة �مللك حمد ملد�ر�ص �مل�ستقبل يف �لعام 2005، و�لذي مت تعميمه بنجاح يف �لعام 2009، ومن ثم �لنتقال �إلى 

مرحلة متقدمة وهي �لتمكني �لرقمي يف �لتعليم.

تعميم مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان 

كما تطرق �لوزير �إلى م�سروع �ملدر�سة �ملعززة للمو�طنة وحقوق �لإن�سان، �لذي مت تعميمه على جميع �ملد�ر�ص يف �سوء ما حققه من جناح متميز يف ن�سر 
قيم �لت�سامح و�لتعاي�ص و�حلو�ر يف �لف�ساء �ملدر�سي، من خالل �أن�سطة وم�ساريع مبتكرة ��سرتك يف تنفيذها �لطلبة و�لرتبويون، ف�ساًل عن �لإ�ساد�ت 
�لدولية �لعديدة �لتي نالها �مل�سروع، و�لتي و�سفته بالتجربة �لر�ئدة عاملًيا، م�سرًي� �إلى خطوة �لوز�رة يف �مل�ساركة يف �لختبار�ت �لدولية مثل »تيم�ص« 
و»بريلز«، و�لتي كانت لنتائجها �نعكا�سات على �سعيد تطوير �ملناهج وتدريب �ملعلمني، �إ�سافًة �إلى ما حققته جائزة �ليون�سكو  - �مللك حمد بن عي�سى �آل 
خليفة ل�ستخد�م تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سال من جناح عاملي باهر يف جمال ت�سجيع �ملبادر�ت �لهادفة ل�ستخد�م �لتقنيات �لرقمية يف توفري �لتعليم 

للجميع.

المركز 47 عالمًيا بمؤشر رأس المال البشري
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ثقافية  بخ�سو�سية  �لبحريني  �ملجتمع  تفّرد  �إلى  �لأن�ساري  ولفتت 
و�نفتاح ح�ساري متّيز بدعمه م�سرية �ملر�أة �لتعليمية على مر �لزمن، 
منوهة بدور �لرجل �لبحريني ومو�قفه �لد�عمة يف هذ� �ل�ساأن، �سو�ء 
�لبحرين  حكام  قر�ر�ت  يف  �ملتمثلة  �ل�سيا�سية  �لقناعة  م�ستوى  على 
حلق  م�ساندة  جاءت  و�لتي  �لتاريخ،  مر  على  �لكر�م  خليفة  �آل  من 
للمجتمع  �لثقايف و�لأدبي  �أو على م�ستوى �حلر�ك  �لتعليم،  �ملر�أة يف 
)كال�سالونات  حينه  يف  وو�سائله  من�ساته  تبنت  �لذي  �لبحريني، 
�لأدبية، و�ل�سحف، و�مل�سرح �ملدر�سي( م�ساألة تعليم �ملر�أة باعتباره 

�سرورة من �سرور�ت �حلياة.

قريًبا عن  �سيعلن  للمر�أة  �لأعلى  �ملجل�ص  �أن  �لأن�ساري عن  وك�سفت 
�لبحرينية يف جمال  �ملر�أة  �إدماج  �إلى  تهدف  وطنية جديدة  مبادرة 
مع  بالتعاون  �جلن�سني،  بني  �لتو�زن  من  �إطار  يف  �مل�ستقبل  علوم 
�جلهات �ملعنية، وهي تاأتي متز�منة مع مو�سوع يوم �ملر�أة �لبحرينية 
لهذ� �لعام، �لذي يهدف �إلى �إلقاء �ل�سوء على دور �ملر�أة �لبحرينية 
يف جمال �لتعليم �لعايل، و�لتعرف على طبيعة �لفر�ص �ملتاحة �أمامها 

يف �ملهن �لتي تتبنى تطبيقات �لعلوم �لذكية.

ا عديدة  �لذي قدم فر�سً للمنتدى،  �مل�ساحب  �ملعر�ص  �فتتاح  ثم مت 
خالله  مت  كما  �ملحلية،  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  من  عدد  يف  للتوظيف 
تقدمي  مع  �ململكة،  من  �أعمال  ر�ئد   50 جناح  ق�س�ص  ��ستعر��ص 

منتجاتهم وخدماتهم.

مبادرة وطنية إلدماج المرأة البحرينية 
في مجال علوم المستقبل

الجيولوجيا والهندسة تخصصات مطلوبة في قطاع النفط

ثم حتدث وزير �لنفط �ل�سيخ حممد بن خليفة �آل خليفة، عن �لدور �لذي ��سطلع به قطاع �لنفط يف م�سرية �لتنمية منذ �كت�ساف �لنفط يف �ململكة �لعام 
1932، مبا يف ذلك �لدور �ملهم ل�سركة »بابكو« يف دعم �لتعليم، �إذ ر�سدت �ملو�زنات �ملطلوبة لبتعاث �لطلبة لدر��سة �لعديد من �لتخ�س�سات �ملت�سلة 
بقطاع �لنفط و�لغاز، و�إ�سر�كهم يف بر�مج تدريبية متخ�س�سة، م�سرًي� �إلى �أبرز �لتخ�س�سات �ملطلوبة يف �لقطاع �لنفطي، ل�سيما �جليولوجيا و�لهند�سة 
�لكيميائية و�مليكانيكية و�لكهربائية. كما �أكد وزير �لنفط �أن مرحلة �كت�ساف �لنفط �ل�سخري �ستفتح �ملجال لوظائف جديدة يف تخ�س�سات متعددة، 

م�سرًي� �إلى �أهمية �لتعليم �لفني و�ملهني، و�خليار�ت �لوظيفية �لعديدة �لتي يوفرها للخريجني.

90 عاًما، ومتكنها من  �لبحرين على مدى  �لتعليم يف  �لبحرينية يف تر�سيخ مكانة  �ملر�أة  للمر�أة دور  للمجل�ص �لأعلى  �لعام  �أكدت �لأمني  من جانبها، 
�لتفاعل مع م�ستجد�ته يف خمتلف �ملر�حل ومهما كانت �لتحديات، م�سريًة �إلى �أن �ملر�أة �لبحرينية ��ستطاعت �أن تتميز بح�سورها وعطائها �ملتو��سل، 
فاأ�سبحت لها ب�سمات و��سحة على م�سرية تعليمية ثرية باإجناز�تها، ورحبة بتطلعاتها، �نطلقت منذ تاأ�سي�ص مدر�سة �لهد�ية �خلليفية قبل قرن من 

�لزمان وحتى �ليوم.

و�أ�سار فهمي �إلى �أنه: ينبغي قبل تعاملك مع ذوي �لحتياجات �خلا�سة �أن 
�أنه مهما كانت كفاءتك  فثق  �لإن�سان،  وتتذكر »هو«  »�لذ�ت«  قلياًل  تن�سى 
لن تنجح يف �لتعامل مع كل �ملحتاجني. �ملعوق عقلًيا لي�ص غري مدرك بل 
مدرك؛ لأنه ميلك �أ�سدق �إح�سا�ص �إن�ساين وهو �إح�سا�ص �لطفولة �لربيئة، 
فهو ي�سعر باحلب �ل�سادق �أو تاأدية �ملهمة، فينبغي �أن نح�ص به ومل�ساعره 

�ملرهفة.

المهارات االجتماعية لذوي الهمم
و�لتفهم  م�ساعرهم،  و  ذو�تهم  عن  و�لتعبري  �لتحدث  مهارة  �أن  و�أ�ساف 
�أهم ما يحتاجونه، وتقبل حتدياتهم يف رحلتهم لكت�ساب  و�لتعاطف هي 
يوؤدي  قد  �ل�سرب  نفاد  �أو  �لتفاهم  نق�ص  �إن  �إذ  �لجتماعية،  �ملهار�ت 
لذوي  تاأهيال  هنالك  �أن  �إلى  بالإ�سافة  �سيء،  هذ�  عك�سية،  نتائج  �إلى 
�لحتياجات �خلا�سة من جهتني، �لأولى مهار�ت خا�سة بهم وهذه مهمة 
�ملخت�سني وموؤهلي ذوي �لحتياجات �خلا�سة، و�أما �جلهة �لأخرى و�لأهم 
معهم  �لتعامل  كيفية  على  باملجتمع  لهم  و�ملر�فقني  �لأهايل  تدريب  فهي 

وتلم�ص �حتياجاتهم و�لعمل على تذليل �لعقبات باملنزل وخارجه.

ورشة تأهيل ودمج ذوي االحتياجات الخاصة

كما �أقيمت عدد من �لور�ص على هام�ص �ملوؤمتر، من �سمنها ور�سة تاأهيل 
ودمج ذوي �لحتياجات �خلا�سة �لتي �ألقاها فهمي بقالوة، �أهم حماورها 
�إ�سار�ت �إلى جو�نب مهمة عدة  �لتعليم لذوي �لحتياجات �خلا�سة و�لتي 

�أهمها:
ز�وية  من  �إليهم  �لنظر  وعدم  لديهم  �ملهار�ت  ��ستغالل  على  �لعمل   •

�لعجز.
�ملجتمع  يف  �ملتاحة  بالفر�ص  للتمتع  لهم  �لفر�سة  �إتاحة  على  �لعمل   •

لتنميته.
وتاأهيلهم  بتعليمهم  �لقيام  بعد  �ملجتمع  يف  دجمهم  ت�سهيل  على  • �لعمل 

وتدريبهم.
�ملتكاملة.  و�لتعليمية  �لإعالمية  �لرب�مج  و�سع  على  • �لعمل 

جتاههم.  �ملمار�سات  بع�ص  يف  �لعالقة  �ل�سو�ئب  �إز�لة  على  • �لعمل 
�لطبيعية. و�حلياة  �لعمل  يف  �إ�سر�كهم  ت�سهيل  على  • �لعمل 
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�أ�س����اد وزي����ر �لرتبية و�لتعليم رئي�����ص جمل�ص �لتعليم �لعايل �لدكت����ور ماجد بن علي 
�لنعيم����ي بالتق����دم �لعلمي و�لأكادميي للجامع����ة �لأهلية، منوها ب����اأن هذه �جلامعة 
كان����ت �إح����دى ثم����ر�ت ميثاق �لعم����ل �لوطني �لذي د�س����ن به عاهل �لب����الد �ساحب 
�جلالل����ة �مللك حمد بن عي�س����ى �آل خليفة حفظه �هلل ورع����اه م�سروعه �لإ�سالحي، 
م�ستذك����ر� �لنقا�سات �لعلمية �جلميل����ة �لتي �سهدتها مرحلة كتاب����ة �مليثاق و�سارك 
فيه����ا �لوزير و�لرئي�ص �ملوؤ�س�ص للجامع����ة �لأهلية �لربوفي�سور عبد�هلل �حلو�ج وعدد 

من �لأ�ساتذة �ملرموقني.

كم����ا �سكر وزير �لرتبية و�لتعليم �لتعاون �ل����ذي تبديه �جلامعة برئا�سة �لربوفي�سور 
من�سور �لعايل مع �لأمانة �لعامة ملجل�ص �لتعليم �لعايل؛ ملا يف ذلك من �أثر �إيجابي 

على �أد�ء �جلامعة وو�قع �لتعليم �لعايل عموما.

ج����اء ذلك عل����ى هام�ص رعاية وزير �لرتبي����ة و�لتعليم حفل تك����رمي �ملتفوقني، �لذي 
�أقامت����ه �جلامعة �لأهلية م�ساء �لأربعاء �ملو�فق 19 يونيو 2019 يف قاعة �أو�ل بفندق 
�خلليج، حيث كرم �لوزي����ر 180 طالًبا وطالبة من �ملتفوقني و�ملتميزين يف مرحلتي 
�ملاج�ست����ري و�لبكالوريو�����ص و�ملدرجني على قائمة �لرئي�����ص �ل�سرفية وقو�ئم عمد�ء 
�لكليات مبعية �لرئي�ص �ملوؤ�س�ص للجامعة رئي�ص جمل�ص �أمنائها �لربوفي�سور عبد�هلل 
�حلو�ج، وبح�س����ور �لأمني �لعام ملجل�ص �لتعليم �لع����ايل  �لدكتور عبد�لغني �ل�سويخ 

ورئي�ص �جلامعة �لربوفي�سور من�سور �لعايل.

و�أك����د وزي����ر �لرتبي����ة و�لتعليم به����ذه �ملنا�سب����ة �هتمام �ل����وز�رة بتك����رمي �ملتفوقني 
وحتفيزهم وتوفري �لبيئة �ملالئمة لنط����الق قدر�تهم ومو�هبهم، معربا عن تهانيه 

جلميع �لطلبة �ملتفوقني و�أولياء �أمورهم، �ساكر� �لقائمني على �جلامعة �لأهلية.

“األهلية“ تحتفي بـ 180 من طلبتها 
المتفوقين والمتميزين
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“أصيل” يعزز أهداف تطوير السلوك المهني 
اإليجابي لدى الشباب في إطار قيم االنتماء 

والمواطنة لـ “بحريننا“ 

الدكتور إبراهيم جناحي 
حو�ر: �أمل �حلامد

االرتقاء بكفاءة الطلبة البحرينيين كافة، عبر تعزيز قدراتهم ومهاراتهم 
خال المراحل الدراسية األخيرة، والمساهمة في إعداد الكوادر البحرينية 
الكف���وءة والمهيأة لدخول س���وق العم���ل، هو ما يس���عى إليه صندوق 
العم���ل »تمكي���ن«. هذا م���ا يؤكده الرئي���س التنفيذي لصن���دوق العمل 

»تمكين« الدكتور إبراهيم محمد جناحي.
ويأت���ي ذلك تماش���ًيا مع ركائز الخط���ة الوطنية لتعزي���ز االنتماء الوطني 
وترس���يخ قيم المواطن���ة "بحريننا" والت���ي تهدف إلى تعزي���ز قيم الوالء 
واالنتم���اء والمواطن���ة الصالح���ة وتأكي���د الثواب���ت الوطني���ة والتمس���ك 
بالهوي���ة الوطنية، عبر تقدي���م المبادرات التي تضمنته���ا الخطة والتي 

يتم تنفيذها عبر منظومة مجتمعية متكاملة.
كم���ا يعمل »تمكي���ن« على التركي���ز على فئة الش���باب وتزويدهم بكل 
مقوم���ات ا      لدع���م الت���ي تفت���ح المجال واس���ًعا أمام تطوره���م الذاتي 
والمهن���ي والمس���اهمة الفاعلة في بناء مختلف مج���االت التنمية، وذلك 

جنًبا إلى جنب مع تطورهم األكاديمي.
 »أضواء الباد« س���لطت في عددها المميز هذا الش���هر بمناسبة مئوية 
التعلي���م، عل���ى برنام���ج تطوير الس���لوك المهن���ي اإليجاب���ي »أصيل في 
المدرس���ة«؛ لم���ا له م���ن دور مح���وري ومميز في غ���رس أخاقي���ات العمل 

اإليجابية في أذهان المواطنين البحرينيين.

�نطلق برنامج تطوير �ل�سلوك �ملهني �لإيجابي »�أ�سيل يف �ملدر�سة« يف �لعام 
2010، و�سارك���ت يف �لن�سخ���ة �لتجريبية منه 5 مد�ر����ص. و�سهد �لربنامج 
من���ًو� ملحوًظا من حيث عدد �ملد�ر�ص �مل�سارك���ة يف تطبيقه، �إذ بلغ عددها 
37 يف �لن�سخة �لثانية ع�سرة �لتي �ختتمت �أخري�. و�سملت �لن�سخة �لأخرية 
من �لربنامج من�س���ة �أ�سيل �لإلكرتونية، �لتي تكر�ص �لتقنيات �حلديثة يف 
تطبي���ق �لربنام���ج وحتث �لطلبة عل���ى مو�كبة �آخر �لبت���كار�ت يف حياتهم 

�لعلمية و�لعملية.
ويعد برنامج �أ�سيل �لذي ينظمه �سندوق �لعمل »متكني« بالتن�سيق مع وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم يف  �ملد�ر�ص �لثانوية �حلكومية و�خلا�سة، من �أبرز �لرب�مج 
�سم���ن �ملبادر�ت �ل�ساعية �إلى تعزي���ز قيم �ملو�طنة يف مملكة �لبحرين، �إذ 
ير�س���خ »�أ�سيل« مب���د�أ تكافوؤ �لفر�ص ب���ني �لطلبة و�لطالب���ات، ويركز هذ� 
�لربنام���ج �لإثر�ئي عل���ى �لرتقاء بكف���اءة جميع �لطلب���ة �لبحرينيني عرب 
تعزي���ز قدر�تهم ومهار�تهم خالل �ملر�ح���ل �لدر��سية �لأخرية، و�مل�ساهمة 

يف �إعد�د �لكو�در �لبحرينية �لكفوءة و�ملهياأة لدخول �سوق �لعمل. 
ويركز منهج �لربنامج �لدر��سي �لو�قع يف  12 وحدة على غر�ص قيم �أ�سيل 
�ل�سبع وهي: �ل�سل���وك، �لمتنان، �ملو�ظبة، �مل�سد�قي���ة، �ملظهر، �لطموح، 
و�للت���ز�م لدى �لطلبة، ويحثهم على �للتز�م بتل���ك �لأخالقيات، ون�سرها 
ب���ني زمالئه���م ع���رب توظي���ف روح �ملب���ادرة و�لإب���د�ع و�لبت���كار، �إذ ينمي 

�لربنامج روح �ملبادرة و�لنتماء.

ف�س���اًل عن ذلك يوفر �لربنامج للطلب���ة خمتلف مقومات �لدعم �لتي تفتح 
�ملج���ال و��سًعا �أم���ام تطورهم �لذ�ت���ي و�ملهني و�مل�ساهم���ة �لفاعلة يف بناء 

خمتل���ف جمالت �لتنمي���ة، وتو�سيع �آفاقهم وخلق جي���ل و�ع وم�سوؤول وقادر 
على �مل�ساهمة يف �ملجتمع �إيجابا؛ لالرتقاء مبملكة �لبحرين يف �مل�ستقبل.

ا  ول يقت�س���ر دور �لربنام���ج عل���ى تدريب �لطلب���ة فح�سب، بل ي�سه���م �أي�سً
يف �إع���د�د من�سقي �لربنامج من �ملعلمني؛ ليكونو� ق���دوة للتغيري �لإيجابي، 
ف�ساًل عن تدريبهم ودعمهم؛ لتحقيق �ملزيد من �لتطور �ملهني ودفع عجلة 

�لتنمية، وتاأدية دور �أ�سا�ص يف حتقيق �لروؤية �لقت�سادية 2030.
كم���ا يه���دف �لربنامج �إلى غر����ص �أخالقي���ات �لعمل �لإيجابي���ة يف �أذهان 
�ملو�طن���ني �لبحريني���ني مبختل���ف �سر�ئحه���م �لجتماعي���ة وم�ستوياته���م 
�لوظيفية؛ به���دف تعزيز �لقدرة �لتناف�سية لدى �ملوظف �لبحريني و�إعد�د 
�لك���و�در �ل�سبابية �لو�عدة وت�سهيل �نخر�طها يف �سوق �لعمل، وذلك �سمن 

مبادر�ت »متكني« لتهيئة �لأفر�د و�إر�ساء �لثقافة �ملوؤ�س�سية. 

البرنامج لتأدية الشباب دورا 
أساسيا في تحقيق الرؤية 

االقتصادية 2030

إطالق منصة إلكترونية في 
النسخة 12 من “أصيل“
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انطاق النسخة 12
يف �إطار �ل�ستع���د�د�ت �جلارية لتد�سني �لن�سخة �لثانية ع�سرة من برنامج 
تطوي���ر �ل�سلوك �ملهن���ي �لإيجابي »�أ�سي���ل يف �ملدر�س���ة« مب�ساركة �ملد�ر�ص 
�حلكومية، نظم �سندوق �لعمل »متكني« بالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
دورة خا�س���ة بتدري���ب �ملدرب���ني حل���و�يل 70 معلم���ا ومعلم���ة م�ساركني يف 

�لربنامج، خالل �لفرتة ما بني 30 �سبتمرب وحتى 3 �أكتوبر 2018.
ورك���ز �لدكت���ور عبا�ص �خلاط���ر، و�لأ�ست���اذة �آلء خليف���ة، و�لأ�ستاذ عمرو 
يحي���ى، خالل �لدروة �لتدريبي���ة على تزويد �مل�سارك���ني باملهار�ت �لالزمة 

ملنح طالب برنامج »�أ�سيل« �أف�سل جتربة تعليمية ممكنة.

"النعيم" تفوز بالمركز األول في »أصيل«
كان���ت �ملد�ر����ص �لفائ���زة باملر�كز �لثالث���ة �لأول���ى يف م�سابق���ة �لربنامج 
بن�سخت���ه �ل�12 وكرمها وزير �لرتبية و�لتعلي���م ماجد �لنعيمي، هي مدر�سة 
�لنعي���م �لثانوية للبنني �لفائ���زة باملركز �لأول، ومدر�سة �ل�س���روق �لثانوية 
للبنات �لفائزة باملركز �لثاين، ومدر�سة عبد�لرحمن كانو �لدولية �خلا�سة 

�حلائزة على �ملركز �لثالث.
�أم���ا �ملد�ر�ص �لفائ���زة بجو�ئز �مل�ساريع �ملتميزة فه���ي: مدر�سة جد حف�ص 
�لثانوي���ة للبنات �حلا�سلة على جائزة �أعلى �لنق���اط يف �حلملة �لإعالنية، 
ومدر�س���ة عبد�لرحمن كانو �لدولي���ة �حلا�سلة على جائزة �أعلى �لنقاط يف 
فيل���م �سركة �أ�سي���ل، ومدر�سة �س���ار �لثانوية للبنات �حلا�سل���ة على جائزة 
حمل���ة �أ�سيل �لأك���ر �إبد�ًعا، ومدر�س���ة �ل�سروق �لثانوي���ة للبنات �حلا�سلة 
عل���ى جائزة �أعلى �لنقاط يف حتدي �أ�سي���ل يف �لعمل، ومعهد �ل�سيخ خليفة 
للتكنولوجي���ا �حلا�سل على جائ���زة �أعلى �لنقاط يف زي���ارة م�سوؤول �ملو�رد 
�لب�سري���ة، ومدر�سة �لنعيم �لثانوية للبنني �حلا�سل���ة على �أعلى �لنقاط يف 
حتدي كن���وز �أ�سيل، ومدر�سة �سرتة �لثانوية للبن���ات �حلا�سلة على جائزة 

�لفريق �لأكر كاريزما.
وهن���اأ جناحي �لطلبة و�ملد�ر����ص �لفائزة �سمن م�سابق���ة �لربنامج، منوًها 
بامل�سارك���ة �لفاعلة جلمي���ع �ملد�ر�ص �لثانوية يف ه���ذ� �لربنامج، معرًبا عن 

�عت���ز�زه مب���ا حققه �لربنام���ج من نتائ���ج �إيجابية للعام �لث���اين ع�سر على 
�لت���و�يل، ل�سيم���ا �لتفاعل و�لتع���اون �ملتو��سل مع وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم، 
وت�سجيع �ملد�ر�ص للم�ساركة يف هذ� �لربنامج �لذي يقدم حزمة و��سعة من 
�لأن�سطة �سمن منهج در��س���ي متكامل يركز على تنمية �ملهار�ت �لتفاعلية 

�سمن بيئة �لعمل �لإيجابية.
ولفت جناحي �إلى �أن عدد �مل�ستفيدين من �لربنامج منذ �نطالقته يف �لعام 
2010 و�س���ل �إل���ى ما يزيد ع���ن 5 �آلف طالب من طلب���ة �ملد�ر�ص �لثانوية، 
مب�سارك���ة 37 مدر�س���ة ثانوي���ة ب�سكل �سن���وي �سمن �لربنام���ج، ف�ساًل عن 
م�ساهم���ة عدد من �جلهات �لد�عمة م���ن �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لر�ئدة يف 
�ململكة، وخرب�ت وطنية و��سع���ة �سمن جلان �لعمل و�لتحكيم �لقائمة على 
تنفي���ذ �لربنامج، منوًها به���ذ� �لتكامل �لنوعي �لفري���د �لذي ي�سمح بربط 
�ملخرج���ات �لتعليمية بحاجات �س���وق �لعمل و�لوق���وف �مل�ستمر على فر�ص 

�لتطوير �ملمكنة ملختلف �ل�سركاء.

تكوين مؤسسة افتراضية داخل المدرسة
و�سع���ى �لطلب���ة �مل�ساركون يف �لربنامج �إلى ن�س���ر 7 �أخالقيات �أ�سا�سية: �أل 
وهي �ل�سلوك، �ملو�ظبة، �ملظهر، �لطموح، �مل�سد�قية، �للتز�م، و�لمتنان، 
�سم���ن بيئتهم �ملدر�سي���ة من خالل �لإب���د�ع و�إطالق �ملب���ادر�ت و�لأن�سطة 
�ملتنوع���ة ط���و�ل �لف�سل �لدر��سي �لثاين، كما قام �لطلب���ة بتكوين موؤ�س�سة 
�فرت��سي���ة د�خل �ملدر�سة مهمتها �لرئي�سة �لقي���ام بن�سر �أخالقيات �لعمل 
�لإيجابي���ة، وت�سميم حم���الت �إعالنية، وم�سابقات من �أج���ل زيادة �لوعي 
باأخالقيات �أ�سيل �ل�سبع. ومت تقييم �لطلبة على مدى جناحهم يف ن�سر قيم 
برنامج �أ�سيل د�خ���ل مد�ر�سهم، ومدى �إبد�عهم يف �إيجاد �لطرق �ملبتكرة 
لن�س���ر �لوعي بالربنامج وجودة عمله���م عموما. كما متكنت بع�ص �ملد�ر�ص 
من تدعيم م�ساركتها م���ن خالل �إطالق حتديات و�أن�سطة �إ�سافية للطلبة؛ 
لزي���ادة عدد �لنقاط �لت���ي ميكنهم �كت�سابها مثل حت���دي �أ�سيل يف �لعمل، 
وحت���دي زيارة م�س���وؤول �ملو�رد �لب�سرية وحتدي كن���وز �أ�سيل، �أو �إنتاج فيلم 

�أخالقيات �أ�سيل د�خل �ملدر�سة.

التواصل الفعال
�لتو��س���ل �جلي���د هو �أح���د �أه���م �لعنا�س���ر لإد�رة �مل�س���روع �لإبد�عي على 
�أف�سل نحو. تذكر د�ئما �أن �لتو��سل �جليد ي�سمن �سري مر�حل �لعمل على 
�لنحو �ملطلوب، وي�ساعدك على جتنب ت�سييع �لوقت يف ت�سويب �لأخطاء. 
�لتو��س���ل �لو��سح و�ملدرو�ص بني من�سق �لربنام���ج و�لطلبة يعزز ثقتهم يف 
�ملن�س���ق و�مل�س���روع �لذي �سيقدمونه، كم���ا يحفزهم على �لإب���د�ع و�لبتكار 

و��ستخد�م خميالتهم.

التنظيم الجيد
�إن �لعم���ل على �مل�سروع �لإبد�عي يف برنامج �أ�سيل يعزز لدى �لطلبة �أهمية 
�لتنظيم �جليد و�إد�رة �لوقت، وت�سليم �لعمل بح�سب �ملوعد �لنهائي. لذلك 
م���ن �ملهم �لتاأكد م���ن و�سع خطة متكاملة لإجناز �مل�س���روع، تت�سمن جميع 
�خلطو�ت �لالزمة وتتنا�سب مع �لوقت �ملتاح. �حر�ص كذلك على ��ستخد�م 

من�سة �أ�سيل �لإلكرتونية لتنظيم �لتو��سل.

العمل الجماعي
م���ن �مله���م تعزي���ز روح �لعم���ل �جلماع���ي �سمن فري���ق �لطلب���ة من خالل 
ت�سجيعه���م على �لتفك���ري ب�سكل م�سرتك نحو حتقيق ه���دف و�حد، وتعزيز 
�لروح �لقيادية لدى �أفر�د �لفريق �إ�سافة �إلى �لرتكيز على نقاط قوة جميع 

�لطلبة للقيام مبهمات حمددة تنا�سب قدر�تهم ومهار�تهم.

وضع أهداف ذكية
�حر����ص عل���ى جتزئ���ة �لأه���د�ف لتحقي���ق �له���دف �لرئي�ص م���ن �مل�سروع 
�لإبد�ع���ي، وعند و�س���ع �لأهد�ف للطلب���ة �حر�ص على مطابق���ة �ل�سروط 
�خلم�س���ة لالأه���د�ف �لذكي���ة كما يل���ي: �أن تكون �لأهد�ف حم���ددة، ميكن 
قيا�سها، ميكن حتقيقه���ا، �أن تكون لها عالقة بالأهد�ف �لرئي�سة، و�أن تتم 

�سمن �إطار زمني.

4 نصائح للتخطيط للمشروع اإلبداعي
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الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا 
 RCSI( الطبي���ة  البحري���ن  جامع���ة   -
Bahrain(، ص���رح تعليم���ي مميز خرج 
العديد م���ن الكف���اءات البحرينية في 
مج���ال الط���ب والتمري���ض، كم���ا أنها 
تبنت مبادرات تثقيفية صحية لطاب 
واس���ع  دور  له���ا  فأصب���ح  الم���دارس، 
ومتع���دد المج���االت من���ذ تأسيس���ها 

بعام 2004.
الجامع���ة  رئي���س  م���ع  لق���اء  ف���ي 
بمناس���بة مئوي���ة التعلي���م النظامي 
كان���ت  إذ  البحري���ن،  مملك���ة  ف���ي 
الرئيس���ي  والمتح���دث  الراع���ي  ه���ي 
له���ذا الح���دث، تعرفن���ا عل���ى مام���ح 
اس���تراتيجياتها وخططها  الجامع���ة، 

المستقبلية. 

منهج “البحرين الطبية” متوافق 
عبر 3 قارات... ونحرص على دعم 

الكفاءات البحرينية

البروفيسور سمير العتوم
حو�ر: �أمل �حلامد

احتفل���ت البحري���ن أخي���را بم���رور مئ���ة عام عل���ى ب���دء التعليم 
النظامي في البحرين، كلمة بهذه المناسبة؟

تعت���ز �لكلي���ة �مللكي���ة للجر�ح���ني يف �إيرلن���د� – جامعة �لبحري���ن �لطبية 
)RCSI Bahrain( ب���اأن تك���ون ر�عًيا ومتحدًثا رئي�ًس���ا يف �لحتفال مبرور 
100 عام على بدء �لتعليم �لنظامي يف �لبحرين، �لذي �أقيم حتت �لرعاية 
�لكرمية لوزير �لرتبية و�لتعليم رئي�ص جمل�ص �لتعليم �لعايل �سعادة �لدكتور 
ماج���د بن علي �لنعيم���ي، �حتفاًء بالتطور�ت �ملتع���ددة �لتي حققها �لتعليم 
يف �ململك���ة، وت�سمل تاأ�سي�ص جامعة �لبحرين �لطبية يف 2004. ومتت دعوة 
�جلامع���ة للتحدث عن دورها يف �لرتويج ململكة �لبحرين؛ باعتبارها وجهة 
�إقليمية ودولية للطالب؛ حيث ت�ستقطب كلية �لطب جامعة �لبحرين �لطبية 
% م���ن طالبه���ا من دول �أخرى، مقارنة باملع���دل �لوطني �لذي يبلغ 14   55
%. ومت ت�سلي���ط �ل�سوء ع���ن طريقة ��ستقطاب �جلامع���ة للطلبة من خارج 
�ململكة و�أهمية تطوير خريجني من ذوي �ملهار�ت �لعالية وجاهزين للعمل.

 
 م���ا برامج وخط���ط الجامع���ة الجدي���دة التي تصب ضم���ن رؤية 
اس���تراتيجية التنمية الوطنية الرؤية االقتصادية 2030 في دعم 

البحرين لتكون مركزا عالميا للتعليم عالي الجودة؟
 RCSI( تعد �لكلية �مللكية للجر�حني يف �إيرلند� – جامعة �لبحرين �لطبية
Bahrain( يف �س���د�رة �جلامع���ات �لت���ي تعمل على تر�سي���خ مكانة مملكة 
�لبحري���ن باعتبارها مركًز� للتعليم عايل �جل���ودة. ومنذ تاأ�سي�ص �جلامعة 
يف  2004، ��ستقطبن���ا د�ئًما جمموعة من �لطالب �لدوليني �لأكفاء �لذين 
ي�سكل���ون �إ�ساف���ة لتن���وع هيئتنا �لطالبي���ة �ل�سامل���ة و�سي�سبح���ون �سفر�ء 

للمملكة عند عودتهم �إلى �أوطانهم بعد ��ستكمال در��ستهم.

ويف جم���ال خططنا �مل�ستقبلي���ة للتطوير، فاإننا نعمل م���ع �سركائنا لتطوير 
خدماتن���ا ب�س���كل �أك���رب، �إذ نعمل حالًيا عل���ى تنفيذ برنامج دع���م للتدريب 
�لعمل���ي �سي�ساعد جميع �مل�ست�سفي���ات يف �لبحرين عل���ى تطوير �ملتدربني. 
كم���ا �أننا فخورون بتوقيعنا عقًد� مع »متك���ني« يركز على �مل�ساعدة يف دعم 
عملي���ة �لبحرنة يف قطاع �لرعاي���ة �ل�سحية �خلا����ص. و�سيجمع �لربنامج 
�لكلي���ة �مللكية للجر�حني يف �إيرلند� وقطاع �مل�ست�سفيات �خلا�سة و»متكني« 

و�لطالب لتقدمي فر�ص وظيفية لطالب �لتمري�ص لدينا.
 

الخط���ة االس���تراتيجية للجامع���ة لألع���وام 2018 - 2022، ركائزها 
الث���اث الت���ي تس���تند عليها ه���ي التعلي���م والتعل���م والبحث 
العلم���ي والمش���اركة المجتمعي���ة. م���ا أب���رز ما ت���م تحقيقه من 
االس���تراتيجية؟ وما أبرز مامح الخطة االس���تراتيجية الخمس���ية 

المقبلة للجامعة؟ وعلى ماذا ستركز؟
ي�ستحي���ل علين���ا �ختيار �إجن���از و�حد فق���ط، �إذ �إن �خلط���ة �ل�سرت�تيجية 
للجامعة لالأعو�م 2018 - 2022 هي �متد�د خلطة �لأعو�م 2012 - 2017 
�إل �أن �ملمي���ز فيه���ا �أنها تركز على مزيد م���ن �لتكامل بني �لركائز �لثالث. 
نح���ن نبحث عن طرق متكننا من دفع �ملب���ادر�ت �لتي توؤثر �إيجاًبا يف دعم 
ه���ذه �لركائز، وبالتايل دفع �جلامعة نحو �لأم���ام يف خططنا. فعلى �سبيل 
�ملث���ال تعد �لوح���دة �ملتنقلة ملر����ص �ل�سكري ومبادرة �ل�سح���ة �لعاملية من 
�لأمثل���ة على ذلك. وبف�سل �لوحدة �ملتنقلة، فاإننا نركز على تعليم �لأطفال 

�لبحريني���ني يف �ل�سف���ني �لر�بع و�خلام�ص ب�ساأن �أ�سب���اب مر�ص �ل�سكري. 
نح���ن ننفذ هذ� �لربنامج منذ ب�سع �سنو�ت، وقمنا بتعليم وتوعية �أكر من 
4700 طف���ل يف �ملدر�سة. ورغم �أن �لربنامج عب���ارة عن مبادرة تركز على 
�مل�ساركة �ملجتمعية، �إل �أننا نقدمه باعتباره جزًء� من �ملناهج �لدر��سية يف 
كلية �لتمري�ص، وهكذ� فاإننا نوؤثر على ركيزة �لتعليم و�لتعلم لدينا. �أخرًي�، 
نقوم بتقييم نتائج �ملبادرة ل�سمان جناحها، ما ي�سمح لنا باإظهار فعاليتها 

وهذ� يرتبط بركيزة �لبحث ب�ساأن هذ� �ملو�سوع.
مت �إعد�د مبادرة �ل�سحة �لعاملية لبدء خطة ��سرت�تيجية جديدة، و��ستندت 
�إل���ى �لعمل �ملتمي���ز �لذي يتم حالًي���ا لتنفيذها. ر�أينا �أن هن���اك فر�سة لنا 
لأن ن���درج يف �جلامع���ة مبادرة تركز عل���ى �لوعي �لعامل���ي باأنظمة �لرعاية 
�ل�سحي���ة، و�أن نقوم يف نف�ص �لوق���ت بتعزيز �لإيثار، �أحد �ل�سفات �لبارزة 
يف هيئتن���ا �لطالبية. وللمبادرة جلنة توجيهية مكونة من خمتلف �لعنا�سر 
�لرئي�س���ة يف كل ركيزة من ركائزنا، كم���ا �أنها تتطور لت�سبح من �لعالمات 

�ملميزة للجامعة.

أطلقت الجامعة في شهر مارس الماضي منحة رئيس المجلس 
األعلى للصحة الش���يخ محمد ب���ن عبداهلل آل خليفة في الطب؛ 
تكريًما إلس���هاماته في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي 

في البحرين. ما معايير وشروط اختيار الطلبة؟
�أطلقت منحة مع���ايل �لفريق طبيب �ل�سيخ حممد بن عبد�هلل �آل خليفة يف 
2019 تكرميا مل�ساهماته يف تطوير جمال �لرعاية �ل�سحية و�لتعليم �لطبي 
يف مملكة �لبحرين. و�سيتم �لنظر يف جميع طلبات �لرت�سيح و�ختيار طالب 
بحرين���ي ي�ستويف �س���روط معايري �لدخول يف كلية �لط���ب باجلامعة. وتاأتي 
ه���ذه �ملبادرة �إ�سهاًما م���ن �جلامعة يف دعم كف���اء�ت بحرينية متميزة لها 

�لقدرة على �لتميز يف �ملجال �لطبي و�لرعاية �ل�سحية يف �مل�ستقبل. 

يق���وم ط���اب التمري���ض ف���ي الجامع���ة س���نوًيا بإج���راء زي���ارات 
مدرس���ية ته���دف لتحس���ين التوعية والصحة بمرض الس���كري 
م���ن النوع الثاني لدى األطفال والبالغين في البحرين. كم عدد 
المس���تفيدين من هذه الزيارات منذ إطاقها؟ وعلى ماذا تركز 
الزي���ارات؟ وهل هنال���ك خطط إلضافة أنش���طة وفعاليات أخرى 

ضمن برنامج زيارة المدارس؟
من���ذ تاأ�سي�سه���ا لأول مرة، �ساعدت �لوح���دة �ملتنقلة بتوعي���ة وتثقيف �أكر 
م���ن 4700 طفل ب�ساأن �لوقاية من مر�ص �ل�سك���ري، كما �ساركت لأكر من 
4500 �ساعة يف �أن�سطة �مل�ساركة �ملجتمعية �ملحلية. وخالل �لعام �لدر��سي 
�ملا�س���ي، و��سلت �لوح���دة �ملتنقلة تعلي���م وتوعية �لط���الب �لأطفال ب�ساأن 
مر����ص �ل�سكري من �لنوع �لثاين، وقامت بزي���ارة 8 مد�ر�ص؛ لي�سل �لعدد 
�لإجم���ايل للط���الب �مل�ستفيدي���ن فيها �إلى �أك���ر من 350 طالب���ا وطالبة. 
و�س���ارك �أكر من 60 طالبا وموظفا يف �ملبادرة �لت���ي نظمها ق�سم �لتوعية 
ا يف �لعديد من �لفعاليات مبا  �ملجتمعي���ة. كما �ساركت �لوحدة �ملتنقلة �أي�سً
يف ذل���ك خميم �سروق �ل�سن���وي �لذي تنظمه جمعية �ل�سك���ري �لبحرينية، 
و�ليوم �لعاملي ملر�ص �ل�سكري يف جممع �لأفنيوز �لبحرين و�لذي كان حتت 
رعاي���ة رئي�ص �ملجل����ص �لأعلى لل�سح���ة رئي�ص جمعية �ل�سك���ري �لبحرينية 

معايل �لفريق طبيب �ل�سيخ حممد بن عبد�هلل �آل خليفة.
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برام���ج الجامع���ة حائ���زة عل���ى االعتم���اد األكاديمي م���ن مجلس 
التعلي���م العال���ي، وضم���ان الج���ودة م���ن هيئة ج���ودة التعليم 
والتدري���ب، واعتماد جامعة إيرلن���دا الوطنية والمجلس الطبي 
االيرلندي. ما تأثير مثل هذه االعتمادات على استقطاب الطلبة 

من األسواق المحلية والدولية؟
م���ن �ملتوقع �أن تدعم هذه �لعتماد�ت �لأخرية، بالإ�سافة �إلى توفري موؤ�سر 
جودة �إ�سايف جلامعة �لبحرين �لطبية، �لقت�ساد �لوطني، عرب ��ستقطاب 
�لطالب من خمتل���ف �جلن�سيات وتوفري فر�ص توظيف يف �لأ�سو�ق �ملحلية 

و�لإقليمية و�لدولية.
وتق���دم جامعة �لبحرين �لطبية منهًجا در��سًيا طبًيا متو�فًقا عرب 3 قار�ت 
و�سه���اد�ت معتم���دة يف جميع �أنحاء �لع���امل. وتعتز �جلامع���ة بتوفري تعليم 

عابر للحدود عايل �جلودة لطالب من 40 جن�سية خمتلفة.

تع���د الجامع���ة مؤسس���ة عل���وم صحية غي���ر ربحي���ة تركز على 
التعلي���م واألبح���اث لدف���ع التغيي���ر اإليجابي في جمي���ع مجاالت 
صح���ة اإلنس���ان في جمي���ع أنحاء العال���م، ما األبح���اث التي تركز 

عليها في الفترة الحالية؟
تقدم �أكر من 100 طالب بطلب للم�ساركة يف 17 م�سروًعا مت �لإعالن عنها 
يف برنامج �لبحوث �ل�سيفية للجامعة هذ� �لعام. ومتت دعوة �أع�ساء هيئة 
�لتدري����ص وخرب�ء طبيني و�س���ركاء من �مل�ست�سفي���ات �خلا�سة و�خلريجني 

للم�ساركة ب�سفتهم باحثني رئي�سني.

وت�سمل مو�سوعات �مل�سروع معاجلة �ل�سور �لطبية للطباعة ثالثية �لأبعاد، 
وتقيي���م م�ستوى �ملعرفة �ل�سحي���ة و�لوعي لدى مر�س���ى �لرعاية �ل�سحية 
�لأولية، وتقييم �ختب���ار�ت �ل�سمع �لف�سيولوجية �لبديلة �إ�سافة �إلى �لبحث 
�لعلمي يف تاأثري �لق���وى �لكهرومغناطي�سية �لعددية على �سلوك �لقو�ر�ص. 
و�سيت���م تنفيذ هذه �مل�ساري���ع يف �جلامعة �إلى جان���ب مو�قع خمتلفة د�خل 
�لبحري���ن مبا يف ذلك م�ست�سفى روي���ال �لبحرين وجممع �ل�سلمانية �لطبي 
وجممع �خلليج لال�ست�س���ار�ت �لطبية و�خلدمات �لطبية �مللكية �لبحرينية 
ومرك���ز مدينة حمد �ل�سحي وجامعة �خللي���ج �لعربي بالإ�سافة �إلى مركز 

فانكوفر للفريو�سات يف كند�.
وبالن�سب���ة لفر�ص �لبحث �لعلمي �لدويل، متكن���ت جامعة �لبحرين �لطبية 
م���ن تاأم���ني فر�ستني مل�سارك���ني �ثنني يف برنام���ج �لبح���وث �ل�سيفية لدى 
برنام���ج كينان لالأبح���اث �ل�سيفية �ملرموق يف م�ست�سف���ى �سانت مايكل يف 

كند�، حتت �إد�رة م�سرف خمت�ص بالبحوث يف �مل�ست�سفى.
كم���ا مت، ولأول م���رة، تاأم���ني فر�ص لثالث���ة م�ساركني يف برنام���ج �لبحوث 
�ل�سيفي���ة �سم���ن جمموع���ة �أبح���اث ط���ب �لط���و�رئ بجامع���ة مكما�س���رت 
)EMeRGE(، م���ع �لرتكيز على تقدمي �خل���ربة �لعملية يف جمال �أبحاث 

طب �لطو�رئ.

���ا 4 فر�ص للم�ساركة يف برنامج �لبحوث �ل�سيفية يف  و�أمنت �جلامعة �أي�سً
جامعة كيل باململك���ة �ملتحدة، �ثنتان يف معهد �لعلوم و�لتكنولوجيا و�ثنتان 
يف معه���د �لرعاية �ل�سحية �لأولية و�لعلوم �ل�سحي���ة، حتت �إد�رة م�سرف 

متخ�س�ص من جامعة كيل.
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“األهلية” تستثمر 50 مليون دينار 
في حرمها الجديد 

مؤسس أول جامعة خاصة في البحرين

البروفيسور عبداهلل الحواج

حو�ر: �أمل �حلامد

الجامعة األهلية هي ثمرة المش���روع اإلصاحي لجالة الملك، خصوًصا أن المش���روع يشجع إنش���اء الجامعات األهلية والخاصة كما 
يشجع على االهتمام بالبحث العلمي.

ويق���ول الرئي���س المؤس���س للجامع���ة األهلية البروفيس���ور عبداهلل بن يوس���ف الحواج إن الجامعة تس���تثمر حالًيا إلنش���اء الحرم 
الجامعي الرئيس لها في مدينة س���لمان قريًبا، بكلفة 20 مليون دينار تقريًبا للمرحلة األولى، التي س���وف تستوعب 5 آالف طالب، 
وس���يتم االنتقال إليه في العام 2021، أما الطاقة االس���تيعابية للحرم ككل فس���تصل إلى 10 آالف طالب بحلول العام 2028 وفًقا 

لدراستنا، وستصل الكلفة اإلجمالية للمشروع إلى 50 مليون دينار؛ ألنه سيضم مرافق كثيرة منها رياضية وعلمية.
ويضيف الحواج أن الحرم الجامعي الجديد في مدينة س���لمان س���تكون له فروع في المنامة، أما المبنى الحالي فسيتم فيه إبقاء 

بعض التخصصات التي لها عاقة مباشرة بالسوق.

ويضيف الحواج »إننا حالًيا في المرحلة األولى لبدء تشييدها، وتم اختيار المقاول وأيًضا تم اختيار الشركة المشرفة على البناء، 
وسيبدأ العمل قريًبا بعد الحصول على بعض التراخيص التي ننتظرها«.

برامج دراسية جديدة تحاكي العصر
وعن بر�م���ج �جلامعة �لأهلية �مل�ستقبلية، يق���ول �لربوف�سور �حلو�ج 
»تقدمن���ا �إلى جمل�ص �لتعلي���م �لعايل بطلب لإ�ساف���ة بر�مج جديدة 
ا  تخاط���ب �لع�س���ر وحتاك���ي �مل�ستقب���ل، وتتو�سع �جلامع���ة خ�سو�سً
يف بر�م���ج �لتكنولوجي���ا مثل �إنرتنت �لأ�سي���اء و�حلو�سبة �ل�سحابية. 
���ا تقدمنا ببع�ص �لرب�مج �لتي لها عالقة بجهة �سحية وطبية،  و�أي�سً
وكذل���ك يف جمالت �أخ���رى تقدمنا بطلب �إ�ساف���ة بر�مج �ملحا�سبة 
�لدولية لرغبتنا مبزيد من �لتخ�س�ص فيها، )...( ناأمل مع �نتقالنا 
�إلى �حل���رم �جلديد �إ�سافة �لرب�مج �جلدي���دة �لتي حتاكي �لع�سر 

و�مل�ستقبل«.

البحري���ن تقدم���ت أكثر من 45 نقطة ف���ي نتائج امتحانات 
عالمية

ومبنا�سبة مئوية �لتعليم، ي�سيد �حلو�ج باهتمام جاللة �مللك و�لقيادة 
ا وزير �لرتبية و�لتعليم بالتعليم، ويوؤكد �ملكا�سب �لتي  �لر�سيدة و�أي�سً
ا  حتقق���ت يف �لتعليم بال�سنو�ت �لأخرية و�ملثبت���ة بالأرقام، خ�سو�سً
نتائج �لمتحانات �لعاملية »كنز« يف �لعلوم و�لريا�سيات، �لتي �أكدت 
�أن �لبحري���ن تقدم���ت �أك���ر من 45 نقط���ة، علم���ا �أن 59 دولة فقط 
ومنها �لبحرين حققت �سروط ه���ذه �لمتحانات �لعاملية، )...( ول 
يوج���د �أي �سخ�ص خارج �لتعلي���م يف �لبحرين، �إذ بلغت ن�سبة �لأمية 
يف �لبحرين �سفر باملئ���ة، وهذ� يعود �إلى تفاين �مل�سوؤولني يف �لدولة 
ووز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم، و�إتاحة �لتعلي���م للجميع، كما �أن �لبحرين 
م���ن �لدول �لقليلة �لتي يح�سل فيها �جلميع من �ملو�طنني و�ملقيمني 

على حقوقهم يف �لتعليم.

الجامعات تحرك 
عجلة االقتصاد 

وتدر ملياري دينار 
سنوًيا
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التعليم متاح للجميع في البحرين

25 ألف دينار كلفة الدراسة والمعيشة 
سنوًيا للطالب الوافد

قريًبا االعتماد األكاديمي المؤسسي    
لـ “األهلية” 

الجامعة ثمرة المشروع اإلصاحي لجالة الملك
وي�س���ري �إل���ى �أنه من موقع���ه باعتباره موؤ�س�س���ا لأول جامعة يف 
�لبحري���ن، ووفًق���ا لدر��سته لل�س���وق �ملحلية و�ل���دول �ل�سقيقة 
و�ملج���اورة وعاملًيا، فاإن �لتعليم حج���ر �لأ�سا�ص وحجر �لز�وية 
لأي م�س���روع م�ستقبل���ي، و�جلامع���ة �لأهلية عل���ى �سبيل �ملثال 
هي ثمرة �مل�سروع �لإ�سالحي جلاللة �مللك، �لذي ياأتي �سمن 
نط���اق �لعم���ل �لوطن���ي، �إذ حتدث ف�س���ل كامل ع���ن �لتعليم 
و�سج���ع على �إن�ساء �جلامع���ات �لأهلية و�خلا�س���ة، كما �سجع 

على �لهتمام بالبحث �لعلمي.
ويو��س���ل باأن �لبحري���ن �إذ� �أر�دت �أن تكون لعًبا يف �مل�ستقبل 
ور�كًبا يف قط���ار �حل�سارة فالبد من �لهتمام بالتعليم ولبد 
من �ل�ستثم���ار يف �لتعليم، و�لقيادة �لر�سيدة �ل�سورة �أمامها 
و��سح���ة ج���ًد� باأن �حلكوم���ة ل ميكن �أن تتحم���ل لوحدها كل 
م�ساري���ف �لتعلي���م و�إمن���ا �ملجتمع، وهن���ا ياأت���ي دور �لقطاع 
�لأهل���ي و�لقطاع �خلا����ص لي�سارك يف عملي���ة �لتنمية عموما 

و�لتعليم خ�سو�سا. 

زيادة االستثمار في التعليم يرفع جودته
ويوؤكد �حلو�ج �أن �لقت�ساد �لبحريني ميكن �أن ينه�ص نه�سة 
ا �لتعليم �لعايل؛ لأنه كلما  كبرية بالتعليم يف بالدن���ا خ�سو�سً
ز�د �ل�ستثمار يف �لتعلي���م �لعايل ز�دت جودته و�رتفع م�ستو�ه 
وه���ذ� بدوره �س���وف ي�ستقطب طلبة من �خل���ارج. )...( عدد 
ا م���ن �لدول �ل�سقيق���ة يرغبون يف  كب���ري من �لطلب���ة خ�سو�سً

�لدر��س���ة بالبحري���ن، ووجود ه���ذ� �لعدد �لكبري م���ن �لطلبة 
�لو�فدي���ن للتعليم �سوف ي�ساهم يف دع���م �لقت�ساد �لوطني، 
متوقًعا �أن ت�ستقطب �جلامعات ومنها �خلا�سة ما بني 20 و30 
�أل���ف طالب، وهذ� بدوره �سوف يدفع بعجلة �لقت�ساد ويدخل 
�أكر من ملياري دينار يف �لعام، �إذ �إن �لطالب �لو�حد تكاليفه 
�لدر��سية ور�سوم �إعا�سته ور�سوم �سكنه وغريها ترت�وح ما بني 

20 و25 �ألف دينار.
ولف���ت �لربوف�س���ور �حل���و�ج �إلى �لهتم���ام بامل�ست���وى �لعلمي 
و�سم���ان �جلودة و�أن تكون بر�جمنا كله���ا عاملية حديثة وهذ� 

ما ندعو �إليه.
ويقول �إنه مبنا�سبة مئوي���ة �لتعليم ننتهز هذه �لفر�سة لتاأكيد 
�أن���ه بت�سافر �جلهود وبدعم �حلكوم���ة �ملوقرة ووز�رة �لرتبية 
و�لتعلي���م ن�ستطي���ع �أن ن�سن���ع م���ن �لبحرين مرك���ًز� �أ�سا�سًيا 
للتعلي���م مياث���ل مدينة هيو�س���ن بالن�سب���ة للولي���ات �ملتحدة 
�لأمريكية، ولتكون �لبحرين �حلا�سن �لرئي�ص لكثري من �أبناء 
�ملنطق���ة �لذي���ن يتمن���ون �أن ينهلو� �لعلم من خ���ارج بالدهم، 

)...( �ل�ستثمار يف �لتعليم هو �أ�سمى ��ستثمار.
وي�سي���ف: �إننا نتجه لتكون �لبحري���ن بحلول �لعام 2030 دولة 
�خلدمات �ملمت���ازة، و�أف�سل خدمة ممتازة هي خدمة �لتعليم 
و�لقطاع �ل�سحي، كما ر�سمها جاللة �مللك وجاءت يف �خلطة 
�لقت�سادي���ة �لت���ي �أ�سرف عليه���ا �ساحب �ل�سم���و �مللكي ويل 

�لعهد باأن تكون �لبحرين دولة �خلدمات �ملمتازة.

التعليم الخاص 
يستقطب 30 

ألف طالب

االعتماد األكاديمي المؤسسي قريًبا
وي���رى �حلو�ج �أن �نخفا�ص ع���دد �لطلبة �خلليجيني حالًيا ب�سبب �أن �لبحري���ن بد�أت عملية �لعتماد 
�لأكادمي���ي �ملوؤ�س�س���ي، �لتي ت�ستغرق �سنو�ت لتح�سل عليها �جلامع���ة بعد تقدمها، )...( �لآن معظم 
�جلامع���ات يف �لبحري���ن �ستح�سل عل���ى �لعتماد �ملوؤ�س�س���ي، و�جلامعة �لأهلية م���ن �جلامعات �لتي 
�ستح�س���ل عل���ى هذ� �لعتم���اد قريًبا جًد�، وهذ� �لعتم���اد �سوف يعيد �سمعة �لبحري���ن و�سوف يعيد 
�لطلب���ة �خلليجي���ني �لذين كانو� يف يوم م���ا موجودين يف �لبحرين. كما يعم���ل جمل�ص �لتعليم �لعايل 
وهيئ���ة �سمان ج���ودة �لتعليم و�لتدريب بتناغ���م، ومعظم �جلامعات خ�سعت له���ذ� �لتقييم وح�سلت 
على �لعتماد �ملوؤ�س�سي، ما �سوف يكون له �نعكا�ص فعلي وكبري على عودة �لطلبة من �لدول �خلليجية 
وم���ن �لدولة �لأخرى للدر��س���ة يف �لبحرين، و�سوف ن�سل �إلى �لعدد �لذي نتحدث عنه خالل �سنو�ت 
ب�سهول���ة؛ وفًق���ا �لتج���ارب �لناجحة لل���دول �لأخرى �لتي م���رت به���ذه �لتجربة، مثل م�س���ر و�لأردن 

و�أ�سرت�ليا ونيوزيلند�.
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القيم الوجودية والخلقية واإلنسانية 
محاور ثابتة في التدريس

محمد الحبشي
حو�ر: طاهرة عنان

بين األمس واليوم، حكاية معلم ال تقبل 
تفاصيلها االنتهاء بأي نهاية كانت؛ حيث 
إن المعلم يبقى معلًما طول العمر... مع 
معلم اللغة اإلنجليزية محمد الحبش���ي، 
تحدثن���ا ع���ن أب���رز الفروقات بي���ن األجيال 
المختلف���ة، طرق التدريس، والعاقة بين 

األستاذ وتلميذه...
فيم���ا يل���ي ن���ص اللق���اء ال���ذي كان زاخًرا 

بالمعلومات من جعبة مربي أجيال.

كيف تصف السنين األولى التي بدأت فيها التعليم؟
�ل�سن���ني �لأول���ى يف �لتعليم ه���ي �ل�سنني �لتي ق�سيته���ا يف حماولة �كت�ساف 
مهن���ة �لتعلي���م، وبالأح���رى �لنتق���ال م���ن �عتب���ار �لتعلي���م مهن���ة �إلى فن 
و�حرت�ف. فاأخذت �أق���ر�أ مرة �أخرى كل ما تعلمته، ولكن للمقارنة مع و�قع 
عمل���ي، رمبا يكون فيه���ا �أي�سا �سيء من �ل�سدمة �لت���ي يتعرف فيها �ملعلم 
عل���ى �لكم �لهائل من �ل�س���رب و�حللم �لذي يحتاجه، و�لكم �لهائل من قوة 
�ل�سخ�سي���ة و�لت���ز�ن وفن قر�ءة �ل�سخ�سيات و�لتعام���ل معها، ومن دونها 
ق���د يف�سل �ملعلم يف �أن يك���ون معلما حقيقيا. هذ� م���ا يف�سر �ن�سحاب كثري 
من �ملبتدئني من عملية �لتعليم حتت ذر�ئع خمتلفة، �إنها �سنني تت�سم بقوة 

�لندفاع ولكنها بالن�سبة لبع�ص من عا�سرتهم �سنني �إحباط مبكر.

ما الفرق بين الجيل السابق والجيل الحالي؟
ل �أعتق���د بوجود فو�رق كبرية ج���د� �إذ� ��ستثنينا �لتعلق و�لهتمام بالتطور 
و�ملنت���ج �لتكنولوج���ي، ولكن بالن�سبة للبحرين فاإن �حت���كاك �أهل �لبحرين 
باأعر�ق �أخ���رى �أحدث �إز�حة ب�سيطة يف منظوم���ة �لقيم و�لأخالق، و�سبب 
كونه���ا ب�سيط���ة ه���و دور �لأ�سرة �ملوؤث���ر تاأثرًي� كب���رًي�، و�لذي ل ي���ز�ل �أهل 
�لبحري���ن يحافظ���ون علي���ه. �إن نفوذ قي���م �ملجتمعات �لأخ���رى عن طريق 
�لتكنولوجي���ا هو �أهم ميز�ت �جليل �حلايل م���ن �ملتعلمني �سو�ء كانت هذه 
�لقيمة �إيجابية �أم �سلبية، لذلك فاإن تزويد �ملتعلم بالتفكري �ملنطقي �لناقد 

هو �أهم ما ميكن للمعلم �لناجح و�لأ�سرة �لناجحة �أن ُيك�سبوه لالأولد. 

هل التغيير الذي شهدته كان إيجابًيا أم سلبًيا؟ 
�لتغي���ري �إيجاب���ي يف جو�ن���ب من���ه، وهي �لق���درة عل���ى �لتعامل م���ع �ملنتج 
�لتكنولوج���ي و�كت�ساف���ه وتوظيف���ه يف عملية �لتعلم، ولك���ن ف�سل �لأ�سرة يف 
�لتحكم بكيفية �لتعامل مع �ملنتج �لتكنولوجي جعل بع�ص �ملتعلمني ي�سابون 

بكثري من �ل�سلبيات �لتي من �سمنها �سلبيات خلقية و�سحية ونف�سية. 

ما آلية تعامل المعلم مع الطالب؟ 
هن���اك �آلي���ات عامة لب���د �أن تكون ه���ي �لأ�سا�ص و�أن تك���ون حا�سرة يف كل 
�لأحو�ل، �أولها �أن يكون �ملعلم �ساحب �أخالق وقيم عالية، و�أن ي�سود تعامله 
�لرحم���ة و�حل���ب و�لعطف و�لح���رت�م و�حل�سم و�لن�سب���اط. هناك �آليات 
خا�س���ة تنبع م���ن تتبع �ملعلم لكل متعلم خ�سو�س���ا، وغالبا ما يكون �أ�سلوب 
�لرتبية �لذي تلقاه �ملتعلم يف بيئته �ملنزلية �أو يف �ل�سنني �ملدر�سية �ل�سابقة 
يلقي بظالله على �لإ�سرت�تيجيات �لرتبوية �لتي يختارها �ملعلم للتعامل مع 

كل متعلم على حدة. 

بالنس���بة للمناه���ج الدراس���ية، ه���ل كان تطويره���ا على مدى 
أعوام يقتصر على التغيير الشكلي فقط، أم أن األثر التعليمي 

لها كان بارًزا ومختلًفا؟ 
لز�ل تغي���ري �ملناهج على �لأق���ل فيما يخ�ص �للغ���ة �لإجنليزية يعتمد على 
�ملنت���ج �لأجنبي �خلارجي، ول �سك �أن �لوز�رة تتب���ع �آليات لتكييف وتعديل 
�ملناه���ج �لتي يتم �ختياره���ا، ولكن تظل مناهج تتب���ع فل�سفات تختلف عن 

�لروؤي���ة و�لفل�سفة �لتي تبتني عليها قيم و�سلوك �أهل هذ� �لوطن، ول ميكن 
�لدع���اء ب���اأن �لتعديالت يف ه���ذه �ملناهج مت����ص كيفية روؤية ه���ذه �ملناهج 
لالإن�س���ان و�لكون و�حلي���اة وكيفية معارف �لإن�سان مبعن���ى نظرية �ملعرفة. 
و�لقلي���ل مم���ن يت�س���دى لهذ� �لأم���ر ل يح�س���ن �لتفريق بينه���ا عو�سا عن 
بن���اء منهج در��سي على �أ�سا�سها. ومع ذلك ف���اإن �ملناهج �ملختارة يف �للغة 
�لإجنليزي���ة يف معظم �لأحيان تنح���و منحى �أف�سل بلح���اظ نظريات تعلم 
�للغ���ة و�إ�سرت�تيجيات �لتعلم، لذل���ك فمناهج �لتعليم عموما �إذ� مل تالحظ 
�ملر�ت���ب �لثالث لوجود �لإن�س���ان �لتي حتملها �لروؤي���ة �ل�سحيحة ف�ستكون 

قا�سرة وخمتلة ول تتما�سى مع �لروح �لتى تربى عليها �أهل هذ� �لوطن. 
�إن �لرتكي���ز عل���ى ما �تفق علي���ه �لباحث���ون و�ملخت�سون مم���ا �أطلقو� عليه 
مه���ار�ت �لقرن �حلادي و�لع�سري���ن مثل: �لإبد�ع و�لتفك���ري �لناقد و�لعمل 
�جلماع���ي و�خليال و�لح���رت�م �ملتب���ادل وروح �مل�سوؤولية و�لتعل���م �مل�ستمر 
وغريه���ا هي م���ن �أ�سا�سات فل�سف���ة �ملناه���ج، ولكنها تلبي مرتب���ة �أقل من 

�ملرتبة �لأولى لوجود �لإن�سان.

هل تعتقد أن طرق التدريس يجب أن تكون ثابتة وراسخة على 
مر الزمان، أم أن مرونتها وخضوعها للتغيير شيء أساسي؟

ط���رق �لتدري�ص ه���ي �أي�سا توؤ�س�ص على �لفل�سف���ة �لتعليمية، ولكن �أي�سا لها 
حم���اور ثابتة وحماور متحركة. فالقي���م �لوجودية و�خللقية و�لإن�سانية هي 
حماور ثابتة يف طرق �لتدري�ص مبعنى �أنني ل ميكن �أن �أعتمد طرق تدري�ص 
مهين���ة للمتعلم �أو لقيمه ومبادئه �أو مدم���رة للبيئة و�لوطنية بحجة �لتطور 
و�لتحرر، كما ل ميكنني �أن �أقت�سر على �لورقة و�لقلم و�أرف�ص �لتعليم عن 
طري���ق �لرب�مج �حلا�سوبي���ة ثالثية �لأبعاد �أو �لتمثي���ل �لهو لوغر�مي. هذه 

و�سائل وطرق يجب �أن يتقنها �ملعلم؛ ملا لها من ميز�ت �إيجابية كثرية. 

ه���ل هناك ش���يء ما متعل���ق بالمجال ت���ود تغيي���ره، أو ترى أنه 
يحمل قصوًرا من أي ناحية، سواًء من ناحية التطبيق أو النتائج؟

�إن �لدول���ة و�ملجتم���ع متعا�س���د�ن يف �لعملي���ة �لتعليمية ويج���ب عليهما �أن 
يحفظ���ا �لأركان �لثالثة يف �لعملية �لرتبوية، وه���ي �ملعلم و�ملتعلم و�ملنهج. 
�إن دع���م وتطوي���ر للمعلم هو �حلجر �لأ�سا����ص ودون ذلك ل ميكن �حلديث 
عن تطوير �لتعليم و�ملتعلم، ومن �ملفارقات �ملوؤملة بالن�سبة يل هي �أن �أجل�ص 
لأتعل���م من �سخ�ص هو َمن يجب �أن ي�ستمع ويتعلم مني، وهي مفارقة و�سع 

�لذنب مكان �لر�أ�ص. 

اإلستراتيجيات التربوية 
للمعلم تعتمد على أسلوب 

تربية الطالب 
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أول من استخدم المطابع لتحويل الكتب 
الدراسية إلى طريقة برايل

جاسم علي
حو�ر: طاهرة عنان

في لقاء م���ع معلم المكفوفين 
س���ابقا ومش���رف مطبع���ة برايل 
للمكفوفين حاليا جاس���م علي، 
أساس���ات  أه���م  عل���ى  تعرفن���ا 
تعام���ل المعلم مع فئ���ة الطلبة 
ع���دة،  ن���واٍح  م���ن  المكفوفي���ن 
تربوي���ة ونفس���ية واجتماعية، إذ 
أوضح أن مج���االت التميز واإلبداع 
والتحصيل الدراس���ي لدى هؤالء 
الطلبة غير منخفضة بالنس���بة 
إل���ى حالته���م الصحي���ة الخاصة. 

وفيما يلي نص اللقاء... 

كيف يتم التعامل التربوي مع الطلبة المكفوفين؟
 ل يختل���ف �لتعامل �لرتبوي ب���ني �ملكفوفني و�ملب�سرين؛ لأن �لقيم �لرتبوية 
قي���م �إن�سانية تنطبق على �جلميع، خ�سو�س���ا �أننا نرفع د�ئما �سعار ل فرق 
ب���ني �ملعوق وغ���ري �ملعوق من �لناحي���ة �لإن�سانية، فما يحتاج���ه �ملب�سر من 
�لقيم �لرتبوية يحتاجه �ملكف���وف بنف�ص �لقدر، وعندما توفر له ما يعو�سه 
ع���ن �إعاقته م���ن �أدو�ت تعوي�سية تت���م معاملته معاملة طبيعي���ة جًد�؛ لأنه 
متمك���ن كالآخري���ن، و يج���ب �أن تهي���اأ �ملدر�س���ة بجميع مكوناته���ا �لب�سرية 
و�ملكون���ات �لأخرى �لت���ي يتعامل معها �ملكف���وف ب�سهولة، فالب���د �أن يفهم 
�لط���الب و�ملعلمون باأن ه���ذ� �لإن�سان له حق وعليه و�جبات طبيعية وعادية 
كالآخري���ن، فال نفرط يف �لتعاطف مع���ه و�ل�سفقة عليه، نكافئه �إذ� �أح�سن 
ونعاقبه �إذ� �أ�ساء، وبهذ� �لتاأهيل ميكن �أن ينطلق �لطالب �ملكفوف �نطالقة 

�سليمة، ويجب �أن يوؤهل �ملكفوف على �أنه �إن�سان طبيعي كاأقر�نه.

نفس���ًيا.. كي���ف يمك���ن تأهيلهم لك���ي ال تؤث���ر إعاقتهم على 
تحصيلهم الدراسي؟

يج���ب �أن نغر�ص يف نف�ص �ملكفوف �أنه �إن�سان مثل جميع �لب�سر، و�أن �لإعاقة 
مل تنق����ص من �إن�سانيته �سيًئ���ا، ويجب عليه �أن ميار�ص حياته ب�سكل طبيعي 
بال �أي حرج، و�أن يبث �لوعي بهذ� �ملعنى يف �ملحيط �لذي يعاي�سه �ملكفوف؛ 

لرت�سخ هذه �لقناعة عند �ملكفوفني.

ما الطرق المتبعة في تدريس المكفوفين؟
هن���اك ق�سم���ان يف طريقة �لتدري�ص، فمث���اًل بع�ص �مل���و�د �لدر��سية كاللغة 
�لعربي���ة و�لرتبية �لإ�سالمية و�ملو�د �لجتماعية ميكن���ه فيها �ل�ستماع �إلى 
�س���رح معلم �ملادة �لذي يتمكن بدوره من �إي�س���ال مفهوم �لدر�ص �سماعًيا، 
و�لق�س���م �لآخر من �ملو�د �لدر��سية كالعل���وم و�لريا�سيات حتتاج �إلى طرق 
خمتلفة، فيجب �أن يكون معلم �ملادة مطلًعا على �لطرق �خلا�سة يف �إي�سال 
مفاهي���م �لدر�ص للمكف���وف مع �إيج���اد �لو�سائل �خلا�س���ة لإي�سال �لفكرة 

�إليه، وتختلف �لإ�سرت�تيجيات لكل مادة در��سية.

ما االشتراطات الواجب توفرها في معلم ومدرسة المكفوفين؟
م���ن �أه���م �ل�سرت�ط���ات �لو�ج���ب تو�فره���ا يف �ملد�ر�ص �لد�جم���ة للطالب 
�ملكفوفني تاأهي���ل �ملعلمني علميا وتربويا فيما يخ�ص تعليم �ملكفوفني وطرق 
تدري�سه���م وتربيتهم وكيفي���ة �لتعامل معهم عموما، �أم���ا بالن�سبة للمدر�سة 
فيج���ب �أن تك���ون مهياأة لدم���ج �لكفيف وتوف���ري و�سائل خا�س���ة يف م�سادر 
�لتعل���م مزودة بالأجهزة �ملعينة كاملج�سمات �خلا�سة و�لناطقة ووجود معلم 
م�ساند يتابع �لطالب �لكفيف وي�سد كل �حتياجاته، �إلى جانب تهيئة �ملدر�سة 
ب���كل مكوناتها ليعي�سها �ملكفوف كما يعاي�سه���ا �ملب�سرون، ومن ذلك توعية 
�ملعلم���ني و�ملتعلمني و�لإد�ريني بطبيع���ة �ملكفوف؛ لي�سهل على �ملكفوف ذلك 
�لتعاي����ص، ويج���ب على كل مدر�سة دم���ج �أن تكون مزودة بلوح���ات �إر�سادية 
بطريقة بر�يل؛ لتمك���ني �ملكفوف من �لعتماد على نف�سه يف �لتنقل ب�سهولة 

يف �ملدر�سة.

هل هناك توجه إلنش���اء منشأة خاصة تخدم هذه الفئة بالذات 
في مجال التعليم؟ 

�ملعهد �ل�سعودي �لبحريني للمكفوفني هو من�ساأة موجودة عمليا تهيئ طلبة 
�حللق���ة �لأولى �ملكفوفني ملدة 3 �سنو�ت قب���ل �إدماجهم يف مد�ر�ص �لدمج، 
كم���ا تلحق �لطال���ب �لكفيف باأقرب مدر�س���ة ل�سكنه وتق���دم كل �خلدمات 
�لتعليمي���ة �ملمكن���ة مبختل���ف �أنو�عه���ا جلمي���ع �ملد�ر����ص �لد�جم���ة للطلبة 

�ملكفوفني حتى تخرجهم.

ال يعطى المكفوف أقل من حقه أو أكثر 
حتى ال يحرج بالزيادة أو النقصان

يجب تزويد المدارس 
بلوحات إرشادية 

بطريقة برايل



لقاء 36

م���ن واق���ع الخب���رة، كي���ف ت���رون التحصي���ل الدراس���ي للطلبة 
المكفوفين؟ وكيف هي مجاالت اإلبداع لديهم؟ 

 مملك���ة �لبحري���ن �سباق���ة من���ذ �ل�سبعين���ات يف دمج �ملكفوف���ني جزئًيا يف 
�لتعلي���م �لع���ام يف �ملرحلة �لثانوي���ة، �إذ حتولنا م���ن �لأنظم���ة �لعزلية �إلى 
�لأنظم���ة �لندماجية، ويت���م �أوًل تهيئتهم وتدري�سه���م )�حللقة �لأولى( يف 
�ملعهد �ل�سع���ودي �لبحريني للمكفوف���ني باأحدث �لط���رق و�لأ�ساليب، ويتم 
تدريجي���ا يف �ل�سن���و�ت �لتالية دمج طلبة م���ن �حللقة �لثانية م���ع �أقر�نهم 
�ملب�سري���ن، حيث تعترب ه���ي �لبيئة �لطبيعية لرتبي���ة �ملكفوفني وتعليمهم، 
و�أنهم حم���ل �هتمام �لأو�ساط �لرتبوية يف جميع �أنحاء �لعامل، وقد يبذلون 

ق�سارى جهدهم لالرتقاء يف حت�سيلهم �لدر��سي.
�إن �لدم���ج �لرتب���وي ميكن �أن ي�سه���م يف �لرتقاء بامل�ست���وى �لنوعي لرتبية 

وتعليم �ملكفوفني وحت�سيلهم �إذ� ما مت تطبيقه على �لوجه �ل�سحيح.
�أما �لإبد�ع لدى �ملكفوفني فمختلف ومتفاوت، فكل طالب عندما يجد �لبيئة 
�ملنا�سب���ة مل���ا يتمتع ب���ه من �إبد�ع ينطل���ق. لدينا ط���الب مبدعون يف جمال 
�لتكنولوجي���ا ووجدو� ت�سجيًعا من �ملدر�سة و�ملعلم���ني �مل�ساندين، فانطلقو� 
وحققو� �إجناز�ت ونتائج م�سرفة يف �مل�سابقات �ملختلفة، كما تفوق بع�سهم 
عل���ى �أقر�نهم �ل�سليمني يف نف�ص �ملجالت، و�أمثلة على �ملجالت �لتي يظهر 

�إبد�عهم فيها �لقر�ءة و�إلقاء �ل�سعر. 

ما أبرز النتائج اإليجابية لدمج الطلبة المكفوفين في المدارس 
العامة؟

 �أب���رز �لنتائ���ج �لإيجابية �لتي حتققت لدمج �لطلب���ة �ملكفوفني يف �ملد�ر�ص 
�لعامة تظهر يف �جلانب �لجتماعي؛ �إذ �أخرج �لدمج �ملكفوفني من �لعزلة 

�لتي كانو� فيها يف معاهدهم �خلا�سة؛ فاأ�سبحت لهم �متد�د�ت �جتماعية 
من خالل ما يكونونه من عالقات مع زمالئهم ومعلميهم، �إذ يفوق عددها 
بكث���ري عدد م���ا كان لهم منه���ا يف معاهدهم �خلا�سة، فجان���ب �لتح�سيل 

�لجتماعي يفوق �لتح�سيل �لعلمي مب�ستوى عال.

كيف يتعامل المجتمع المدرسي مع الطلبة المكفوفين؟
�إن �لنظ���رة �لجتماعي���ة �لعام���ة للمكفوفني منطية معروف���ة تنح�سب على 
�ملجتم���ع �ملدر�س���ي، فرنى �لعاطف���ة و�ل�سفق���ة �ملفرطتني ه���ي �لتي حتكم 
�لعالق���ة بني �ملجتم���ع �ملدر�سي و�لطلب���ة �ملكفوفني، باأنه���م م�ساكني ورمبا 
عاج���زون جتب م�ساعدتهم يف كل �لأوق���ات ويف كل �لأ�سياء �لتي يجيدونها 
و�لتي ل يجيدونها، وذلك له نتائج يف بناء �سخ�سية �لطالب �ملكفوف وحتى 

يف م�ستوى حت�سيله �لعلمي �سلبا و�إيجابا.

كي���ف يمكن تطوير مش���روع دم���ج المكفوفين ف���ي المدارس 
العامة؟

لتطوي���ر هذ� �مل�سروع لبد من توف���ري �آلية علمية لقيا�ص وتقومي �مل�سروع يف 
ف���رت�ت خمتلفة من عمر هذ� �مل�سروع، و�ل�ستف���ادة من �لتجارب �ملتقدمة 

بهذ� �مليد�ن يف �لدول �لتي �سبقتنا بالدمج.

 عزي����زي �ملكف����وف، �أيه����ا �لإن�س����ان �ل�س����وي، �إذ� قابلت مب�س����ًر� لأول م����رة �أو لغري مرة فب����ادره بال�سالم 
و�مل�سافح����ة ول ت����رتك �ملب����ادرة �إليه حت����ى ل يتجاهل وج����ودك �أو يهملك وي�سب �هتمام����ه على مر�فقك 
�ملب�س����ر؛ لتثب����ت له ولأمثاله �أنك �إن�س����ان ذو �سعور وفاعلية ت�ستحق �لهتم����ام كاأي �إن�سان يف هذ� �لوجود، 
فكثري من �ملب�سرين يهملون �ملكفوف يف تفاعله مع من معه من �ملب�سرين؛ ظنا منهم ورمبا �عتقاد� باأن 

�ملكفوف ل ي�سعر مبا يدور حوله.

�سديقي �ملكفوف، ل تكابر يف �أن تظهر �أمام �ملب�سرين باأي مظهر من �ملظاهر �لتي توحي باأنك مكفوف 
كاأن ت�ستعم����ل �لع�س����ا �لبي�س����اء �أو �أن تطل����ب �أي م�ساع����دة تك�سف ك����ف ب�سرك، خ�سو�س����ا �إذ� كنت من 
�ملكفوف����ني ذوي �ملظه����ر �لطبيعي �لذي ل يعرف من خالله كف ب�سرك، فلم����اذ� �ملكابرة؟ هل يغري ذلك 
م����ن و�قعك �سيئ����ا؟ بالطبع ل، بل �أنت بهذه �ملكاب����رة تعر�ص نف�سك للخطر يف كثري م����ن �لأحيان وتخ�سر 
�مل�ساع����دة �لت����ي ل غنى لك عنه����ا يف مو�قف كث����رية، لكن �عرت�ف����ك بو�قعك وقبوله يدفع����ك للتكيف مع 
ه����ذ� �لو�قع ويفر�ص على �ملحيطني بك �أن يتكيفو� مع �حتياجات����ك �خلا�سة، فاأنت ل�ست �لوحيد �لذي له 

�حتياجاته �خلا�سة، فلكل فرد �حتياجاته �خلا�سة لو تاأملت �أيها �لعزيز. 

عزي����زي �ملكفوف، يا من يعطي �أقر�نه �ملب�سرين �ملثل يف �ل�سرب، �إذ� خرجت يف مهمة من مهماتك �لتي 
تخ�سك برفقة �سديقك �ملب�سر فال ت�سمح لالآخرين باأن يناق�سو� مر�فقك يف �ساأنك مّتخذيه نائبا عنك، 
وقل لهم �أنا �ساحب �ل�ساأن و�أنا �أ�سمع �لكالم و�أجيد �لنقا�ص ورمبا �أتفوق على مر�فقي يف ذلك و�أنا �أدرى 

ب�سوؤوين، فاأنت بذلك تثبت لأولئك �أنك ل�ست قا�سر� ول عاجز� عن مز�ولة �حلياة.

�ساحبن����ا �ملكفوف، �أيه����ا �لعن�سر �لجتماعي، فيما ل����و ح�سرت وليمة برفقة �سديق����ك �ملب�سر �لذي قد 
ي�سغله �لطعام فيغفل عن تعريفك مبحتويات �ملائدة، فال تخجل ول ت�سعر باأي حرج ول ترتدد يف �أن تنبهه 
وتطل����ب من����ه �أن يعرف لك �لأطباق ويحدد لك مو�قعها، فهذ� خري لك من �أن تبقى �ساذ� بني �لآكلني دون 
�أن تتن����اول �لطعام، فاجلمي����ع قد �سرع يف ذلك، وكن متيقنا �أن �لآخري����ن ل ير�قبونك يف كل كلمة تقولها 
�أو حرك����ة تتحركها، فهم لي�سو� متفرغني لذلك، خ�سو�س����ا مع ح�سور �لطعام، فهذ� �لعتقاد �ل�سائع بني 
بع�ص �ملكفوفني غري �سحيح، �إمنا هو مبالغة ل تقوم على �أي �أ�سا�ص و�قعي، وتذكر د�ئما �ملقولة �مل�سهورة: 

)عند �لبطون تعمى �لعيون(، وهنيئا لك ما لذ وطاب.

مكفوفن����ا �ملح����رتم، �ساح����ب �لكر�مة و�لإب����اء، ل تقبل �لدلل �ملف����رط �لذي ين�سب علي����ك من كل حدب 
و�سوب من �ملحيطني بك. نعم من �ملعلوم �أن �لدلل �سيء جميل وممتع ورمبا يكون �سروريا مبقت�سى حال 
م����ن �لأح����و�ل، ولكن �لإفر�ط يف قبوله و�ل�ستكانة �إليه يف ق�ساء �سوؤون �حلياة �ملختلفة يجعل منك �إن�سانا 
قا�س����ر� مق�س����ر� عاجز� عن �ل�ستقاللي����ة �ل�سرورية خلو�ص معرتك �حلياة �لت����ي وبال �سك ل تدوم على 
حال، فلن جتد �لدلل �لذي قد يتو�فر لك يف مرحلة من مر�حل حياتك موجود� على طول �خلط، فحري 
بك �أن ت�سرف �ساأنك �لذي تقوى على �أد�ئه بنف�سك دون م�ساعدة �ملدلِلني، �ق�سه بنف�سك ول ت�سمح لهم 
بالتدخ����ل في����ه؛ حتى تكون �سخ�سية قوية قادرة غري قا�سرة، بل �أنت ت�ستطيع �أن ت�ساعد �لآخرين يف كثري 

من �لأمور، وبهذ� تثبت لأ�سحاب �لتقييم �خلاطئ عك�ص ما يقيمون.

رسالة إليك أخي المكفوف

بقلم: جا�سم علي



لقاء 38

معلم الدمج يحتاج دورات 
خاصة للتعامل مع بعض 

الحاالت

نهى جالل
حو�ر: طاهرة عنان

نظ���ام دم���ج األطف���ال ذوي الهم���م ف���ي 
الم���دارس الحكومي���ة م���ن األنظمة التي 
ف���ي  والتعلي���م  التربي���ة  وزارة  اتبعته���ا 
ع���زل  ع���دم  به���دف  البحري���ن؛  مملك���ة 
األطف���ال ع���ن محيطهم وتوفي���ر البيئة 
له���م  األساس���ي  والمجتم���ع  الصحي���ة 
المتمثل بالمدرس���ة والفصل العادي مع 
أقرانه���م من الطلب���ة، وإن تش���ريع هذا 
النظ���ام ي���دل عل���ى أهمي���ة ه���ذه الفئة 
تفضي���ل  دون  التمي���ز  م���ن  وتمكنه���ا 

األطفال اآلخرين عليهم.
اللق���اء التال���ي مع معلمة نظ���ام الفصل 
نهى جال، التي لها تجربة في استقبال 
صفوفه���ا،  ف���ي  الهم���م  ذوي  األطف���ال 
متحدث���ًة م���ع "أض���واء الب���اد" ع���ن هذه 

التجربة...

األطفال يتأقلمون بسرعة مع ذوي الهمم 
جرى في بعض المدارس نظام دمج بعض الطلبة ذوي الهمم، ويتنافسون لمساعدتهم 

م���ا اله���دف من هذا البرنام���ج، وكيف كانت نتائج���ه األولية، وما 
الس���لبيات واإليجابي���ات الت���ي تم���ت ماحظته���ا عموم���ا له���ذا 

البرنامج؟
�له���دف من دمج �لطلبة ذوي �لهمم �إ�سر�كهم م���ع �أقر�نهم وتعزيز ثقتهم 

باأنف�سهم، و�إتاحة �لفر�سة لهم لالنخر�ط يف �حلياة �ملدر�سية.
و�لنتائ���ج �لإيجابي���ة �لأولية ت�سري �إلى �أن ه���ذ� �لنظام قد يكون حقق بع�ص 
�أهد�ف���ه و�أك�سب �لط���الب مهار�ت متعددة �إلى جان���ب �لتغلب على �ل�سعور 
بالدوني���ة، كما �أك�سب �لطالب �لعاديني مفه���وم تقبل هذه �لفئة و�حتو�ئها 
وتنمية �لقيم �ملختلفة كمد يد �لعون لها وبذل �ملزيد من �أجل �لنهو�ص بها.
�أم���ا �سلبي���ات هذ� �لنظام فه���و �أنه مل يهي���ئ �لأر�سية �ملنا�سب���ة من توفري 

�لحتياجات �لالزمة لكل حالة، وعدم تقبل بع�ص �ملعلمني وتذمرهم.
 

حدثين���ا ع���ن تجربتك ف���ي اس���تقبال الطلب���ة ذوي الهمم في 
صفوفك وبين تاميذك؟ 

�أول ما حتتاج���ه هذه �لفئة بالدرجة �لأولى �لحت���و�ء و�لحت�سان و�إي�سال 
ر�سالة لها باأنها تت�ساوى مع �جلميع يف �حلقوق و�لو�جبات. فكان �ل�ستقبال 
باحلب و�لحت�سان و�لدعم �ملعنوي بالحتو�ء و�لت�سجيع ما كان له �أثر كبري 
يف �سعوره���م بالر�سا و�لر�حة �لنف�سي���ة، وهذ� من �أولويات �لتعامل مع فئة 

�لأطفال ذوي �لهمم.

ه���ل تري���ن أن هذا النظام نجح عموم���ا، أم أن هناك قصوًرا في 
ناحية معينة؟ 

جن���ح �لنظ���ام يف نو�ح معين���ة، وهي م�ساع���دة �لطالب عل���ى �لندماج يف 
�حلياة �ملدر�سية مع �أقر�نهم �لعادي���ني و�رتفاع م�ستوى تقديرهم لذو�تهم 
م���ن خالل تقدير �لآخرين له���م، لكن هناك ق�سور يف بع�ص �لنو�حي منها 
عدم توف���ري �حتياجات هذه �لفئة كونها �ندجم���ت يف �سف عادي، �إذ �إنها 
بحاجة �إلى توفري �حتياجات تعينها على �لندماج، �إ�سافة �إلى عدم �إعطاء 

هذه �لفئة حقها من ناحية �لتقييم �أو مر�عاتها يف تقدمي �لمتحانات.

ما الحاالت التي يمكن دمجها في الصفوف الدراسية؟ 
�حلالت �ملمكن دجمها مع �لأطفال �لأ�سحاء هي: 

ذوو �لإعاق���ة �جل�سدية، ذوو �لإعاقة �ل�سمعية )�سعوبة �ل�سمع ولي�ص زر�عة 
قوقعة(، �سع���ف �لب�سر، �لإعاقة �لذهنية �لب�سيط���ة يف بع�ص �حل�س�ص، 

�سعوبات �لتعلم، �لتوحد لبع�ص �حلالت.

م���ا االعتبارات الواج���ب ماحظتها من قبل المعل���م الذي تؤول 
إليه مثل هذه المسؤولية؟ 

عل���ى �ملعلم �أول و�أخ���ري� تقبل فئة �لأطف���ال ذوي �لهمم ب�س���كل تام وكامل 
و�حت�سانه���م و�حتو�وؤه���م، و�أن تكون لدي���ه �لثقة و�لقناعة ب���اأن هذه �لفئة 
باإمكانه���ا �أن تنج���ز وتتقدم وتتطور متاًم���ا كاأقر�نه���م �إذ� مت تلقي �لعناية 

و�لرعاي���ة �ملنا�سب���ة، كذلك ف���اإن �لت�سجي���ع و�لدعم �مل�ستمر وع���دم �إ�سعار 
�لطال���ب بالدوني���ة من �أهم �لأم���ور �لو�جب على �ملعلم �لقي���ام بها وكذلك 

�إ�سر�كه يف جميع �لأن�سطة.

ه���ل يتطلب األم���ر تدريًب���ا خاًص���ا أو االلتح���اق ب���دورات تدريبية 
ثقيفية لتعلم أسس التعامل مع الطفل من ذوي الهمم؟ 

نعم، مه���م جد� �للتحاق ب���دور�ت و�لتدرب و�كت�ساب ثقاف���ة عامة لبع�ص 
�حل���الت خ�سو�س���ا �لت���ي بحاج���ة ما�سة لذل���ك مث���ل: �لتوح���د، �لإعاقة 

�ل�سمعية، �لإعاقة �لذهنية �لب�سيطة.

ف���ي ح���ال وجود بعض الطلب���ة الصم والبكم ف���ي الصف، هل 
يتطل���ب األم���ر وج���ود مترج���م للغ���ة اإلش���ارة، أم عل���ى المعلم 

مسؤولية تعلم هذه اللغة؟ 
�ل�س���م و�لبكم ل ميكن �إدماجهم يف �ل�س���ف �لعادي، ويف حال دجمهم يف 
بع����ص �حل�س�ص يبخ�ص حقهم يف �لقدرة على �لتعلم، �إلى جانب حاجتهم 
لوق���ت وجهد كبري م���ن �ملعلم، وهذ� م���ا ل ي�ستطيع �ملعل���م حتقيقه يف ظل 

وجود عدد كبري من �لطالب يف �ل�سف.

من واقع خبرتك، كيف ترين تعامل وتأقلم األطفال مع زمائهم 
من ذوي الهمم؟ 

�لأطف���ال يتاأقلمون ب�سرعة مع هذه �لفئ���ة، و�سبحان �هلل تخلق لديهم مودة 
وحمب���ة لهم ويتناف�س���ون مل�ساعدتهم و�لأخ���ذ بيدهم، وقليل ج���د� بل �سبه 

معدوم من يكون لديه �سعور بعدم �لتقبل �أو �خلوف.

باعتق���ادك، ه���ل ه���ذه البيئ���ة األفضل له���ؤالء األطف���ال عوًضا 
ع���ن كونه���م بمدرس���ة خاص���ة بهم تراع���ي ظروفه���م وتلبي 

احتياجاتهم بشكل أكثف؟ 
عل���ى ح�سب حالة كل طال���ب من ذوي �لعزمية، �أحيانا تكون هذه هي �لبيئة 

�ملالئمة و�أحيانا تكون �ملدر�سة �خلا�سة �لتي تر�عي ظروفهم �أف�سل لهم.

ما التغييرات أو مجاالت التطوير التي ترين أنه من الازم االلتفات 
لها وتطبيقها؟ 

توف���ري �لعينات و�لحتياجات �لالزمة و�لرب�م���ج �ملنا�سبة، و�حلر�ص �لتام 
عل���ى تدري���ب �ملعلمني وتهيئته���م ل�ستقبال ه���ذه �لفئة. وكذل���ك �لنظر يف 

�لتقوميات �ملقدمة و�لأن�سطة.

أخيًرا؟
�إن �لتعام���ل م���ع هذه �لفئة هو �أرق���ى �أنو�ع �لتعامل و�أ�سم���ى �سيء عند �هلل 
تعال���ى، وبقدر م���ا تقدم لها من عطاء وبال مقابل ياأتيك �خلري من حيث ل 
تعلم، كما �أن �لتعامل معهم يغر�ص ويثبت يف �أنف�سنا معنى جميال جد� وهو 

�لإن�سانية، فلرنتقي يف تعاملنا معهم لريتقي كل �سيء د�خلنا ويف حياتنا.



لقاء 40

دور الحضانة تطور ليشمل التعليم 
المبكر إلى جانب الرعاية

زهرة ميرزا
حو�ر: طاهرة عنان

م����ذ كان جنيًنا في بطن أمه، بدأت رحلة 
تعّلم����ه من خال تميي����زه لصوت والديه، 
ثم تعلم كيف يتأقلم مع محيط مختلف 
غي����ر الذي كان في����ه... حديثنا هذه المرة 
م����ع مديرة حضان����ة ودار رعاي����ة »أحضان« 
زهرة ميرزا منصور، التي حرصت على أن 
توفر للطفل بيئة أبلغ ما يقال عنها إنها 
»صحية« من مختل����ف النواحي، متحدثة 
لنا عن أهمية تأهيل الطفل الس����تقبال 
الك����م الكبي����ر م����ن المعلوم����ات بتقدم 
س����نين عمره، وتمكينه م����ن التأقلم مع 
البيئة الدراسية المستقبلية؛ باعتبارها 
بيئ����ة تعليمي����ة واجتماعي����ة. وفيما يلي 

نص اللقاء... 

لدى الطفل قدرات 
وشغف بالتجربة... 
والبيئة المختصة 

توصله ألهدافه 

حدثينا عن نفس���ك في البداية وعن نشاطك في مجال تأهيل 
األطفال للدراسة. 

زهرة مريز� من�سور، مديرة و�ساحبة ح�سانة ود�ر رعاية »�أح�سان«، �لتي 
حتت�س���ن �لأطفال من عمر �سهر حت���ى 4 �سنو�ت، وتتبع نظاًما بريطانًيا يف 

تنمية وتهيئة �لطفل ملرحلة �لرو�سة.
�عتم���دت ح�سان���ة �أح�سان من���ذ �فتتاحها مب���د�أ خلق بيئة عائلي���ة و�أجو�ء 
منزلي���ة كقاع���دة �أولية لتفتيح م���د�رك �لطفل وتنمي���ة مهار�ته على جميع 

�مل�ستويات، �لجتماعية، �لنف�سية، �لبدنية، �لفكرية و�لعاطفية.

أين تكمن أهمية هذا النوع من التأهيل في نفسية الطفل؟ 
�لهتمام بتنمية �لطفل منذ نعومة �أظافره له بالغ �لأثر يف تكوين �سخ�سيته 
وغر����ص مبادئ �لتعليم فيه، ول �سك �أن له تاأثري� بالغا يف تقوية ثقة �لطفل 

بنف�سه.

ه���ل م���ن الممك���ن أن يك���ون التأهي���ل من ِقب���ل أفراد األس���رة 
كالوالدين مثًلا، أو يجب أن يكون على يد خبير؟

ل�سك �أن �لأم و�لأب لهما �لتاأثري �لأكرب يف �ل�سنو�ت �لأولى من عمر �لطفل، 
ونح���ن د�ئما ن�سعى �أن يكون ويل �لأمر هو �سريكنا �لأول يف حتقيق �أهد�ف 
�حل�سانة للنهو�ص بالطفل، ولكن �ن�سمام ذوي �لخت�سا�ص ملحيط �لطفل 

يوفر قاعدة متينة ونقطة بد�ية قوية يف تنمية �لطفل.
عل���ى �سبي���ل �ملثال، �لطفل يف �حل�سان���ة يتعلم مفاهيم ق���د ل يتم �لرتكيز 
عليه���ا يف �ملن���زل، مثل كيفية �لندماج و�لتفاعل م���ع جمموعات �أخرى من 
�لأطفال، �تباع نظام وروت���ني يومي، �لتفرقة بني وقت �للعب ووقت �لتعلم، 
و�أن يك���ون جزء� من فريق عمل، كل ه���ذه �لأ�سياء يتم تدريب �لطفل عليها 

بطريقة حمببة تتنا�سب مع �سنه.

حالًي���ا، م���ا األس���اليب الت���ي تتبعينها م���ع الطفل قب���ل دخوله 
معترك التعليم؟

�لعم���ل على خلق تو�زن ب���ني �لهتمام و�لرعاية من جه���ة، و�لتعليم وتنمية 
�لطف���ل من جهة �أخرى، و�لرتكيز على �لطف���ل ب�سكل فردي، مبعنى حتليل 
�سخ�سيت���ه ومعرفة نو�حي �لإب���د�ع وتلك �لتي جتعله خمتلف���ا عن �أقر�نه، 

ومتكينه من بناء عامله �خلا�ص بح�سب �حتياجاته �لعمرية.

م���ا االختاف���ات في هذه األس���اليب بين أطفال األم���س وأطفال 
اليوم؟ 

�نت�س���ار �لوعي بني فئات �ملجتم���ع باأهمية �ن�سمام �لطف���ل للح�سانة �سكل 
فارق���ا كبري� يف �ل�سن���و�ت �ملا�سية. فاحل�سانة مل تعد فق���ط مكانا لرعاية 
�لطف���ل �أثن���اء �ن�سغ���ال �لأم و�لأب يف �لعم���ل نظر� لتعذر وج���ود من يرعى 
�لطفل م���ن �أفر�د �لعائلة، ب���ل �أ�سبحت �حل�سانة �سري���كا مهما للو�لدين؛ 
ل�سم���ان ح�سول طفله���م على �أعل���ى م�ستوي���ات �لرعاية و�لتعلي���م، بل �إن 
�لعدي���د من �لأمهات غري �لعامالت ونظر� لوعيهن باأهمية دور �حل�سانات 
ب���ادرن بت�سجي���ل �أطفاله���ن؛ رغب���ًة منه���ن يف  �إحلاقهم مب�س���رية �لتنمية 

و�لتعليم �ملبكرين. 
يف �ل�ساب���ق كانت �حل�سانات تقدم �لرعاية باعتباره���ا خدمة وحيدة، �أما 
يف �لوق���ت �حلايل فامتد دوره���ا لت�سمل �لتعليم �ملبك���ر يف جميع �ملجالت 

وباللغتني �لعربية و�لإجنليزية على يد متخ�س�سني يف هذ� �ملجال.

ه���ل يس���تطيع المعلم أو الخبي���ر التمييز بي���ن الطفل المهيأ 
مسبًقا لدخول معترك التعليم عن أقرانه؟ 

ميتلك �لخت�سا�سيون يف �لرتبية و�لتعليم �ملعرفة و�خلربة �لكافية لتمييز 
�لأطفال �ملوؤهلني و�مللتحقني باملر�حل �ملتقدمة من �لتعليم، �إذ جند معظم 
ريا����ص �لأطفال تعتمد و�سيل���ة �ملقابلة �ل�سخ�سية للطف���ل ك�سرط �أ�سا�سي 
لاللتح���اق به���ا من خ���الل �خت�سا�سي���ني؛ ملعرف���ة ومتييز ق���در�ت �لطفل 
وم�ست���وى تاأهيل���ه ملرحل���ة �لرو�س���ة، وهنا تكم���ن �أهمية مرحل���ة �حل�سانة 
لدى ويل �لأم���ر �لذي ي�سعى لتوفري بيئة منا�سب���ة لطفله و�لتهيئة للمر�حل 

�لتعليمية �لتالية.

ما نصائحك ألولياء األمور بهذا الشأن؟
�أن�س���ح �أولياء �لأمور بالطالع على فو�ئد �ن�سمام �لطفل لدور �حل�سانات 
�س���و�ء بالن�سب���ة للطفل �أو لويل �لأم���ر، و�لعمل على �إط���الق طاقات �لطفل 

�لكامنة و�إ�سباع حبه لال�ستك�ساف؛ ليتعدى حميط �لعائلة. 
ل���دى �لطفل قدرة كبرية على معرفة �ملعلومات �جلديدة و�سغف بالتجربة، 

ووجوده يف بيئة خمت�سة هو �أف�سل طريق للو�سول للهدف.



لقاء 42

أساليب التعليم والبيئة المدرسية 
مواكبة للتطور 

زهراء عمار
حو�ر: طاهرة عنان

األولى على البحرين
المركز األول لم يكن نتاج ليلة وضحاها 

لكنه ليس مستحيال على أحد

أعربت الطالبة زهراء عمار مهدي حس���ن، األولى على البحرين بتخصص توحيد المس���ارات بالعلوم والرياضيات بنس���بة 
عن بالغ سعادتها بهذا اإلنجاز، الذي يعتبر فخًرا لها لرفعة وطنها، معتبرة امتحانات العام الحالي التي اجتازتها   ،%  99.8

متوس���طة المس���توى ولم تكن صعبة عليها، مشيرًة إلى أنها تنوي االلتحاق بكلية الطب البشري في مملكة البحرين؛ 
لكي تكون طبيبة تخدم وطنها، الفتة إلى أن النظام المعتمد في الجامعات البحرينية لدراسة الطب منظم.

كم���ا ل���م تنَس زهراء أن تقدم بعض النصائح للطلبة، كان من أبرزها تنظيم الوقت وعدم التهاون في الدراس���ة لجميع 
ما هو مطلوب في المقررات، إضافة إلى أن يستفيد الطالب من المصادر الموجودة بين يديه، وأن يضع هدًفا بأن تكون 
الدراس���ة مصدًرا لتثقيف نفس���ه ورفع مس���توى ثقافته العامة، وأن يتم تحديد األهداف؛ ألنها أول خطوة يتخذها الطالب 

للنجاح.

وفي حديث خاص لها مع »أضواء الباد« أكدت زهراء أن الوصول لهذا المركز لم يكن نتاج ليلة وضحاها، لكنه في نفس 
الوق���ت ل���م يكن يتطلب جهًدا جباًرا أو مس���تحيًلا على أحد، إذ إن المواظبة والتركيز خال الس���نة الدراس���ية والمذاكرة 

خصوصا لاختبارات واالمتحانات هي السر وراء ذلك.
وبين���ت أنها عندما س���معت بخب���ر حصولها على المركز األول على مس���توى طاب الثانوية العامة في البحرين ش���عرت 
بالس���عادة الش���ديدة واالمتنان العمي���ق لكل من كانت له يد في تفوقه���ا، حامدًة اهلل تعالى على ه���ذا المركز الذي لم 

تحققه إال بتوفيقه عز وجل.

وع���ن التعليم ف���ي مملكة البحرين تق���ول زهراء »أس���اليب التعليم والبيئة المدرس���ة مواكبة للمس���تجدات ومتطورة، 
وس���يكون م���ن الرائ���ع لو تم زي���ادة التجارب والتطبيقات العملية بالنس���بة للنظ���ري؛ لما فيها من فائدة وتش���جيع على 
البحث واالبتكار. وفي الذكرى المئة لبداية التعليم في البحرين، ال يخفى على أحدنا التطور والتقدم الكبير الذي خطته 
المؤسس���ات التعليمي���ة ف���ي البحرين محفوفة بدع���م وزارة التربية والحكوم���ة والقيادة، حيث اس���تعانت بالتكنولوجيا 
واإلس���تراتيجيات المتط���ورة، وبال���غ أثره���ا كان على تحصيل الطلب���ة، فباتت تناف���س عالميا في مس���توى التعليم كما 
ف���ي اختب���ارات التميز الي س���نحت لي الفرصة أن أقدمه���ا في الصفين الرابع، والثاني اإلع���دادي، والحمد هلل حصلت على 
نتائج متفوقة في كليهما، ناهيك عن ثقافة القراءة التي باتت تعم المدارس خصوصا بعد مش���اركة البحرين المتميزة 
ف���ي تحدي الق���راءة العربي وغيرها من اإلنجازات المش���رفة التي وصلت لها وزارة التربي���ة والتعليم وجنودها المعلمون 

والمعلمات وأبناؤها الطلبة في مختلف المحافل، وهي ثمرة لجهود متضافرة في سنوات متتالية«.
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لألسرة الدور األكبر في رعاية الطفل وتلبية احتياجاته الضرورية لتحقيق النمو الشامل له، لذا يجب توسعة مجال الرعاية المبكرة؛ 
لتشمل اكتشاف مواهب الطفل في السنوات األولى والقدرة على رعايتها في بيئة منزلية واعية بأساليب التنشئة والممارسات 
الس���لوكية المناس���بة له، ورعايته وف���ق االحتياجات الخاصة به. فعلى الرغ���م من أن للوراثة دورا في ظه���ور الموهبة، إال أن البيئة 

تلعب الدور األرجح في تكوين المستويات العليا من التفوق والموهبة وبروزها.
فالس���نوات الخم���س األول���ى من عمر الطفل لها أثر كبير على تط���وره الفكري والعاطفي وتنمية قدراته على التعلم مس���تقبا، 
والوالدان هما األس���اس وراء تغذية االهتمامات المبكرة لألطفال ورعايتها، وتطوير المهارات وتوجيهها نحو مس���تويات عليا من 

التميز بتقديمهما نماذج يقتدي بها األطفال عبر أساليب تنشئة متميزة لترسيخ المواهب لديهم. 
لذا من الواجب رفع مس���توى وعي األس���ر في الكش���ف عن مواهب أطفالهم، خصوصا األمهات، فاألم التي تتمتع بالثقافة الازمة، 
والمرون���ة في التعامل مع المش���كات تكون قادرة على فه���م طفلها جيدا منذ اللحظات األولى لوالدت���ه، وتقوم بتوجيه قدراته 

وتنميتها وفق حاجاته بذكاء.

دور األسرة في رعاية 
الطفل الموهوب

وعموم���ا، إن الموه���وب يمتلك قدرة فطرية غير عادية في مجال محدد، ولدي���ه توجه داخلي والتزام عميق بمجال معرفي معين، 
ويستمتع بإنجازاته التي يحققها في هذا اإلطار.

وعلينا أن ننظر لكل فرد بأنه مشروع إنساني للبناء والعطاء، والسعي للكشف عن الطاقات الكامنة لديه منذ الصغر، ودفعها 
إلى طاقة حركة وعمل وإنجاز؛ لإلبداع للنهوض بالمجتمع وتقليل الهدر في العنصر البشري ضمن رؤى وخطط واضحة، وبتكاتف 

جميع المؤسسات الحكومية واألهلية.
كما علينا توسعة نطاق الموهبة وعدم التقوقع في بوتقة الذكاء العام إلى نظرة أشمل بقياس المواهب والذكاءات المتعددة 
بتقدي���ر المواه���ب المختلفة الفكرية واألدائية، واالهتمام بالكش���ف عن ق���درات ومواهب األطفال ذوي صعوب���ات التعلم، أو ذوي 

اإلعاقة، وتقديم الدعم الازم لهم.

لذا يجب توفير الدعم لآلباء وتدريبهم على أساليب التنشئة األسرية الصحية اآلتية:
توفري �لأمان و�حلب و�لقبول.• 
تاأمني �ل�ستقر�ر �لأ�سري، و�لبتعاد عن �خلالفات �لتي توؤدي �إلى ت�سوي�ص ذهنه.• 
تقبل �لختالف و�حرت�م �لأفكار، وتقدير �ملو�هب �خلا�سة.• 
�إيجاد م�ساحة من �حلرية �لذ�تية للطفل �أثناء �للعب، وعند �تخاذ بع�ص �لقر�ر�ت.• 
�لوعي بوجود �لفروق �لفردية بني �لأطفال، وعدم �ملقارنة بينهم.• 
��ستخد�م لغة �حلو�ر.• 
�إف�ساح �ملجال ملمار�سة �لهو�يات و�لأن�سطة �لتي يرغب بها �لطفل.• 
�إثر�ء �لبيئة �لأ�سرية ثقافيا، وتعري�ص �لطفل منذ �سغره خلرب�ت متنوعة.• 
تدريب �لطفل على �ل�ستقاللية و�لبتعاد عن �حلماية �ملفرطة و�لدلل �لز�ئد.• 
�إ�سر�ك �لطفل يف تقدمي �خلدمات �لجتماعية منذ �ل�سغر.• 
م�ساركة �لطفل يف حل �مل�سكالت، وحتفيزه على �لتفكري يف حلول غري عادية.• 
�إك�ساب �لطفل �ملهار�ت �حلياتية، و�لهتمام بتنمية �لقيم �لأخالقية لديه.• 
��ست�س���ارة �ملخت�سني ذوي �خلربة يف جمال �لتف���وق و�ملوهبة، وو�سع خطة عامة و�أخرى خا�سة • 

يف �سوء �حتياجات �لطفل �خلا�سة، وكيفية �لتعامل مع موهبته.

المرشدة التربوية األسرية

هاجر خيراهلل

من المهم التعرف 
على سلوك الطفل 

الموهوب، الذي 
يتفوق عن أقرانه، 

ويتميز بوجود معظم 
الخصائص اآلتية لديه:

�لنمو �للغوي و�لفكري �ملبكر.• 
�لقر�ءة �ملبكرة و�ل�ستيعاب �ملتقدم.• 
�لتفكري �ملنطقي وربط �ل�سبب بالنتيجة.• 
�لد�فعية و�ل�سغف للتعلم وممار�سة �لهو�يات.• 
حب �ل�ستطالع وطرح �لت�ساوؤلت �لكثرية.• 
تعدد �ملو�هب و�لهتمامات.• 
�ل�ستقاللية و�لثقة بالنف�ص و�لن�سباط �لذ�تي.• 
روح �لدعابة.• 
رهافة �حل�ص، و�حل�سا�سية جتاه �مل�سكالت.• 
�لن�سج �لقيمي و�لأخالقي، و�لهتمام بالق�سايا �لإن�سانية.• 
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يتي���ح �لتعليم للمر�أة �حلرية يف �تخاذ قر�ر�ت حياتها، فيمنحها ذلك �لقوة على �أخذ حقوقها، 
ا، �إذ يع���د �لتعليم عاماًل �أ�سا�سيا ي�ساهم يف  وحت�س���ني من���ط حياتها، وزيادة ثقتها بنف�سها �أي�سً
خف����ص م�ستوى �لوفيات، ويحد من حالت �لزو�ج و�لإجن���اب �ملبكر. وين�سح با�ستمر�ر عملية 
�لتعلي���م؛ م���ن �أجل �لبتعاد عن �لزو�ج �ملبكر خالل مرحل���ة �ملر�هقة، �إذ نالحظ وجود �لعديد 
م���ن �لفتي���ات �للو�ت���ي تزّوجن يف �س���ن 15، و�أجنبت كل و�ح���دة منهن ما يق���ارب 7 �أطفال يف  

غ�سون 10 �سنو�ت.

يع���د �لتعلي���م دعامة �أ�سا�سية يت���م من خاللها حتقيق �لأح���الم و�لرغبات �لتي يحتاجها �ل�سخ�ص خ���الل فرت�ت حياته، 
�إذ يحت���اج �إل���ى بذل �جلهد و�لقوة حتى ينال �ل�سخ�ص من�سًبا مهًما يع���ود عليه بالفو�ئد �جلمة لتح�سن م�ستوى معي�سته، 
% وتزد�د فر�ص �لعمل كلم���ا تلّقت تعليًما �أف�سل خالل  فح�س���ب منظم���ة �ليوني�سكو يزد�د ر�تب �مل���ر�أة �ملتعلمة بن�سبة 20 

در��ستها يف �ملر�حل �لبتد�ئية.

يعت���رب �سوء �لتغذية م���ن �لأ�سباب �لأ�سا�سية �لتي ت���وؤدي �إلى �رتفاع ن�سبة �لوفي���ات يف �لعامل، لذلك 
ي�ساهم تعليم �ملر�أة يف م�ساندتها لختيار �أف�سل �لعنا�سر �لغذ�ئية �لتي يكون لها دور كبري يف �لوقاية 

من �لأمر��ص، �إ�سافة �إلى حمافظتها على نظافة �أبنائها، وتعليمهم �أ�سا�سيات �حلياة �ل�سحية.

بح�سب موقع :  /https://mawdoo3.com )بت�سرف( 

بح�س���ب در��سة �أجري���ت يف غانا فاإن �لأمهات �ملتعلم���ات يلعنب دوًر� رئي�ًسا 
يف تعلي���م �أطفالهن، �سو�ًء كانو� ذكوًر� �أم �إناًث���ا، ولكن يكون تاأثريهن على 
�لفتي���ات �أك���ر مبرتني، كما ُوجد �لتاأث���ري �لإيجابي لالأمه���ات على �لتعليم 
يف جمي���ع �أنحاء دول �لع���امل �لنامية، ويف بيئات ثقافي���ة خمتلفة، و�إ�سافة 
�إلى ذل���ك تبني ملنظمة �لعمل �لدولية يف ز�مبيا �أن �لن�ساء �ملتعلمات يثقفن 

بناتهن غالبا.

التقليل من حاالت الزواج المبكر

رفع مستوى المعيشة

توفير الرعاية الصحية الجيدة لألبناء

تعليم األطفال

ي�ساع���د تعلي���م �ملر�أة على رفع م�ستوى �لوعي �ل�سحي لديها، فخالل مرحل���ة �لتعليم �لبتد�ئية و�لثانوية تطرح 
�لعديد من �ملو��سيع �لتعليمة لبيان كيفية �لتعامل مع �لأطفال �لر�سع، لذلك فهي ت�ساهم يف �حلد من م�ستوى 
�لوفي���ات، �إ�ساف���ة �إلى ذل���ك تكون �حتمالي���ة �إ�سابة �مل���ر�أة �ملتعلمة بالفريو�س���ات مثل �لإي���دز، ونق�ص �ملناعة 
�لب�سري���ة، �أق���ل من �ملر�أة غري �ملتعلمة، وبالت���ايل تقلل من �إمكان �نتقال هذه �لأمر��ص �إل���ى �أطفالها. كما �أتاح 
�لتعلي���م للم���ر�أة �إمكان �لعمل يف �ملر�ف���ق �ل�سحية، حيث ت�ساهم يف تقدمي �لعديد م���ن �خلدمات لرعاية فئات 

�ملجتمع، مثل �مل�ساركة يف عمليات �لولدة.

رفع مستوى الوعي الصحي

كيف يؤثر التعليم في 
حياة المرأة؟
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�سلمان �أ�سلم �سو�يل مو�سى
مدر�سة �لهد�ية �خلليفية �لثانوية

 �سو�سن ه�سام علي
 مدر�سة �ملحرق �لثانوية للبنات

 فاطمة ح�سن رم�سان عو�ص 
 مدر�سة مدينة حمد �لثانوية للبنات 

�أحمد طارق حممود
مدر�سة �ل�سيخ عبد�لعزيز بن حممد �آل خليفة �لثانوية للبنني
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في�سل ح�سني عبد�هلل علي
مدر�سة �ل�سيخ عبد�هلل بن عي�سى �آل خليفة 

�لثانوية �ل�سناعية للبنني 
% �ملعدل 91 

حور�ء بدر �لغائب
% �ملعدل 95.4 

مدر�سة مدينة حمد �لثانوية للبنات
- �أهدي تفوقي �إلى و�لدي وعائلتي وجميع معلماتي.

خالد جمال �سليبيخ 
مدر�سة �ملحرق �لثانوية للبنني 

علي �أ�سامة �ملالكي
�ملعدل ٩٣ %

مد�ر�ص �ل�سرق �لأو�سط

خليل �إبر�هيم علي
مدر�سة �ل�سيخ عبد�لعزيز بن حممد �آل خليفة

 ح�سن يو�سف �لبلو�سي
مدر�سة �لرفاع �ل�سرقي �لثانوية للبنني
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حممد علي غالم خري�هلل 
مدر�سة �ملحرق �لثانوية للبنني 

 علي جا�سم علي
 مدر�سة �ملحرق �لثانوية للبنني

�أحمد ح�سني خري�هلل 
معهد �ل�سيخ خليفة للتكنولوجيا 

�أحمد �أمين زهدي
مدر�سة �لنور �لعاملية 

فاطمة �إ�سماعيل حيدر 
%  �ملعدل 93 

مدر�سة حليمة �ل�سعدية �لإعد�دية للبنات 
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�سارة �أحمد حمد ر��سد �ملطلق 
مدر�سة مدينة عي�سى �لثانوية للبنات  

ح�سني عبد�جلليل عبد�لر�سول 
مدر�سة �لنعيم �لثانوية للبنني  

منرية �أحمد حمد ر��سد �ملطلق 
رو�سة ماجد �لزياين  

�أ�سماء �أنور خمي�ص مر�د 
مدر�سة �لب�سيتني �لبتد�ئية للبنات  

 عبد�لعزيز نو�ف عبد�لعزيز
مدر�س���ة �ل�سيخ عبد�هلل بن عي�س���ى �آل خليفة 

�لثانوية �ل�سناعية

�سلمان حممد �لقالف 
مدر�س���ة �ل�سي���خ عب���د�هلل ب���ن عي�س���ى �آل خليف���ة 

�لثانوية �ل�سناعية  
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�سارك���ت عائل���ة حمد حمم���د �ل�سبيع���ي يف حفل 
تخ���رج �بنتها هي���ا حم���د �ل�سبيعي م���ن مدر�سة 
�ل�سيخ���ة ح�س���ة للبن���ات بتف���وق بح�سولها على 
مع���دل 99.2 حمقق���ة �ملرك���ز �لث���اين يف دفعتها 
ف. وعليه باركت  و�أكمل���ت در��ستها بنجاح م�س���رِّ
�لعائلة و�لأهل و�لأ�سدق���اء تخرجها متمنني لها 

م�ستقباًل م�سرًفا.

هيا السبيعي 
الثانية على 

دفعتها

رج
تخ

ة ال
رح

ا ف
ون

رك
شا

ون 
يج

خر
ر.. 
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�حتف���ل �ل�سيد حمم���د عبد�لعزيز �أبو ق���ورة و�ل�سيدة مه���ا خالد بتخرج 
�بنتهم���ا ن���دى من مدر�س���ة �بن خل���دون وح�سولها على دبل���وم �ملدر�سة 
�لثانوي���ة �لأمريكي���ة. ه���ذ� وتلق���ت ن���دى �لته���اين م���ن �أف���ر�د �أ�سرته���ا 

و�أ�سدقائها، �لذين متنو� لها �لتوفيق يف حياتها �جلامعية.

عائلة أبو قورة تحتفل بتخرج 
ابنتها ندى

نال���ت �خلريجة �سليل جميد عبد�لعال درج���ة �لبكالوريو�ص يف �لطب و�جلر�حة )MBBS( من 
جامعة �سيان )XJTU( �لو�قعة يف منطقة Xi’an Shaanxi بجمهورية �ل�سني. وتعترب �لدرجة 
علمي���ة مهنية مدجمة يف جمايل �لطب و�جلر�حة مُتنح خلريجي كليات �لطب، وهي �أول درجة 

يف �سلم �لدرجات �لعلمية لالأطباء، بعد در��سة ترت�وح ملدة 6 �سنو�ت.
ورفع���ت عبد�لع���ال �سكرها وتقديره���ا لكل من �سانده���ا، و�أهدت جناحها �إل���ى و�لدتها و�لأهل 

و�لأ�سدقاء �لذين كان لهم دور يف حتقيق �أهد�فها �ل�سامية.

سليل عبدالعال تنال درجة البكالوريوس   
“MBBS“ في الطب والجراحة
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�سرف حماف����ظ �جلنوبية �سمو �ل�سي����خ خليفة بن علي 
ب����ن خليفة �آل خليفة، ورئي�����ص �لحتاد �لبحريني لكرة 
�ل�سل����ة �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة �آل خليفة 
�أف����ر�ح عائل����ة عب����د�هلل �حلو�ج ب����زو�ج جنل����ه يا�سر، 
حيث هن����اأ �سموهم����ا عائلة �حل����و�ج بال����زو�ج �مليمون 
�لذي ح�سره ع����دد من �أفر�د �لعائل����ة �ملالكة �لكرمية 
و�مل�سوؤولني وجموع من �ملو�طنني، متمنيني �سموهما له 

حياة زوجية �سعيدة مليئة بالفرح و�ل�سعادة.

سمو الشيخ خليفة 
بن علي وسمو 

الشيخ عيسى بن 
علي يشرفان زواج 

ياسر الحواج
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 GAC فتتح����ت �لت�سهي����الت لل�سي����ار�ت، �لوكي����ل و�مل����وزع �حل�س����ري لعالمت����ي�
Motor  وFoton Motor �لر�ئدت����ني يف مملك����ة �لبحري����ن، معر�سه����ا �جلديد 
كلًي����ا يف منطقة �سرتة، بح�سور �أع�ساء جمل�ص �إد�رة �سركة �لبحرين للت�سهيالت 
�لتجاري����ة، و�لإد�رة �لتنفيذي����ة وممثلي مبيع����ات �لتجزئة وجمموع����ة كبرية من 
�ل�سخ�سيات �لتجارية و�لجتماعي����ة و�ملهتمني بقطاع �سناعة �ل�سيار�ت وممثلي 

و�سائل �لإعالم.
وف����ى كلمته خالل حفل �لفتتاح، �سرح �ملدير �لعام ل�سركة �لت�سهيالت لل�سيار�ت 
برير جا�سم بقوله »ي�سعدنا �ليوم �أن نفتتح �سالة �لعر�ص �جلديدة لهذه �لعالمة 
�لتجارية �لت����ي ��ستطاعت خالل فرتة وجيزة �أن تقارع �لعديد من عمالقة �سناع 
�ل�سي����ار�ت حول �لعامل خالل زم����ن قيا�سي؛ لت�سع نف�سه����ا يف م�ساف �لعالمات 
�لتجاري����ة �لر�ئ����دة وتناف�����ص بجودته����ا وكفاءتها خمتل����ف �لعالم����ات �لتجارية، 
�لعريقة ما جعلها و�حدة من �لعالمات �لتجارية �لأ�سرع منًو� و�نت�ساًر� يف مملكة 

�لبحرين«.
و�أ�س����اف برير »نحن يف �سركة �لت�سهيالت لل�سيار�ت جتمعنا روؤية و�حدة وهدف 
و�ح����د لتمثيل هذه �لعالمة �لتجارية باأف�سل �سورة، �إذ نعتمد يف عملنا على مبد�أ 
ر�س����ا �لعمالء وتوفري قاع����دة و��سعة من �خليار�ت �ملتو�ف����رة يف �سوق �ل�سيار�ت 
بجودة تناف�سية. �إن ه����ذ� �لنجاح يف حتقيق هذه �ملبيعات يعك�ص �ملوقع �ل�سحيح 
للمركب����ات �لتي تطرحها �ل�سركة و�إقبال �لزبائ����ن عليها، ونحن ملتزمون بتوفري 
مركب����ات ع�سرية ر�قي����ة متقدمة من �لناحية �لتقنية؛ لنوف����ر لعمالئنا �لفخامة 
بج����ودة عالي����ة؛ ليت�سنى له����م �ل�ستمتاع باأد�ء قي����ادة ��ستثنائ����ي وتقنيات حديثة 

متطّورة و�قت�سادية يف ��ستهالك �لوقود«.
م����ن جانبه، �أعرب �ملدير �لعام ل�سرك����ة GAC Motor زينغ عن فخره و�عتز�زه 
باملكان����ة �لتي تبو�أتها عالمة GAC Motor يف مملكة �لبحرين وبعمق �لعالقات 
بينها وبني �سركة �لت�سهيالت لل�سيار�ت، مبينا �أنه »يف �سوء �لنمو متنامي �لإيقاع 
�لذي ي�سهده قطاع �ل�سيار�ت باملنطقة، �إل �أننا ن�سهد منًو� متز�يًد� على منتجاتنا 
ون�سعر ب�سعادة بالغة ونه����دف �إلى تقدمي خرب�تنا ومنتجاتنا للقطاع، كما يج�سد 
�ملعر�����ص �جلديد �ملعايري عالية �جلودة ل�سرك����ة �لت�سهيالت لل�سيار�ت وعملياتها 
ذ�ت �لكف����اءة �لعالي����ة �لت����ي ت�سعى من خالله����ا لتقدمي �أف�سل خدم����ات مبيعات 

.»GAC Motor و�سيانة �سيار�ت

”التسهيالت للسيارات“ تفتتح 
معرضها الجديد بسترة
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الجالية البرتغالية 
تحتفي باليوم 

الوطني
�حتفلت �جلالية �لربتغالية بيومها �لوطني 
يف �لن���ادي �مللكي للغول���ف بالرفاع، حيث 
مت تنظي���م �لفعالية من قب���ل �لنقيب �أمني 
بو د�غ���ر وعقيلته بنديت���ا. وح�سر �حلفل 
�أكر م���ن 150 �سخ�سا من �لدبلوما�سيني 
وكبار �مل�سوؤولني ورجال و�سيد�ت �لأعمال. 
كما �سهد �لفعالية �لوكيل �مل�ساعد ل�سوؤون 
�ل���دول �لغربي���ة و�لأفرو�آ�سيوي���ة يف وز�رة 
�خلارجية �ل�سفري توفي���ق �أحمد �ملن�سور 
�سيف �سرف. ونق���ل �ل�سفري حتيات وكيل 
وز�رة �خلارجي���ة لل�س���وؤون �لدولية �ل�سيخ 
عبد�هلل بن �أحم���د بن عبد�هلل �آل خليفة، 
متمنًي���ا للجمهوري���ة �لربتغالي���ة و�سعبه���ا 

�ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.
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“بافالو وينجز آند 
رينجز“ تفتتح أول 

مطاعمها بالبحرين
�أعلنت �سل�سلة مطاعم بافالو وينج �آند رينجز �لعاملية 
عن �فتتاح �أول مطعم لها يف �لبحرين، يف قلب جممع 
338 مبنطق����ة �لعدلي����ة. وي�سته����ر �ملطع����م �لأمريك����ي 
باأجنح����ة �لدجاج �لطازج����ة �لتقليدي����ة و�خلالية من 
�لعظ����م مع جمموعة من �ل�سل�س����ات �ملميزة لرت�سي 
جمي����ع �لأذو�ق، �إ�سافة �إل����ى �أ�سناف طع����ام �لقائمة 
�لأمريكي����ة �ل�سهي����ة مب����ا يف ذل����ك �لربغ����ر �ل�سه����ري، 
حلق����ات �لب�س����ل، �لتاك����و، و�ل�سلط����ات و�لعدي����د من 

�لأ�سناف �لأخرى.
و�س����رح �ساح����ب مطع����م بافال����و وينج����ز �آن����د رينجز 
�لبحري����ن، ر�مز عماري »نحن نهدف �إلى خلق جتربة 
�سامل����ة يف بافال����و وينج����ز �آن����د رينجز، حي����ث ميكن 
لزبائننا �ل�ستمتاع مباأك����ولت ر�ئعة ومو�سيقى جميلة 
وم�ساهدة ريا�ستهم �ملف�سلة. قائمة �لطعام �خلا�سة 
بنا تتميز بتقدمي طعام �أ�سلي ذي جودة عالية باأ�سعار 

جتعلها يف متناول �جلميع«.
و�سيق����دم �ملطعم يف �لبحرين جترب����ة مثالية للتو��سل 
م����ع �لعائل����ة و�لأ�سدقاء، حي����ث يتمتع �ملطع����م �ملكون 
م����ن 3 طو�بق باأجو�ء ريا�سية مع غرف طعام م�سرقة 
وجذ�ب����ة، و�أكر م����ن 60 جهاز تلفزي����ون، مع خرب�ت 
عالي����ة وو�سف����ات م�ستوح����اة م����ن �لطه����اة خ�سو�سا 

�لأجنحة �ملميزة.
ح�س����ر حف����ل �لفتت����اح م�سوؤول����ون حكومي����ون وكب����ار 
�ل�سخ�سي����ات و�أع�س����اء يف و�سائل �لإع����الم وموؤثرون 
عل����ى و�سائ����ل �لتو��س����ل �لجتماعي و�أ�سدق����اء بافالو 

وينجز �آند رينجز.
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يو��س����ل ح�س����اب �له����ري�ت للتوفري �ملتمي����ز من بن����ك �لبحرين 
و�لكويت توف����ري فر�ص ��ستثنائية للزبائ����ن لتوظيف مدخر�تهم 
للف����وز بجو�ئز نقدية قّيمة. فقد �أقام �لبنك يوم �لثالثاء �ملو�فق 
11 يوني����و 2019 حف����ل ت�سلي����م جائ����زة �لن�س����ف ملي����ون دين����ار 
بحريني من �لهري�ت، �لتي فاز بها في�سل هزمي ومت ��سطحابه 
ه����و وعائلت����ه يف �سي����ارة فاخرة �إل����ى موقع �لحتف����ال يف جممع 
�سيتي �سن����رت �لبحرين، حيث ��ستقبله �لرئي�����ص �لتنفيذي لبنك 
�لبحري����ن و�لكويت ريا�����ص �ساتر، بح�سور �أع�س����اء من �لإد�رة 

�لتنفيذية يف �لبنك. 
وبهذه �ملنا�سبة، ق����ال �ساتر »�إنني �سعيد بتقدمي جائزة �لن�سف 
ملي����ون دينار بحريني �لهائلة من ح�ساب �لهري�ت لل�سيد في�سل 
هزمي! و�أود �أن �أتوجه بالتهنئة �إلى �لفائز بهذ� �لفوز �لذي ناأمل 
ب����اأن يغري جمرى حيات����ه وحياة �أولده نح����و �لأف�سل وميكنه من 
حتقيق �أحالمه. يف بنك �لبحرين و�لكويت ن�سعى لتقدمي فر�سة 
لزبائنن����ا لتغي����ري حياتهم م����ن خالل منحهم جو�ئ����ز ذ�ت قيمة 
عالي����ة متكن من هذ� �لتح����ول �لإيجابي، وله����ذ� فاإننا فخورون 
�أل����ف دينار بحرين����ي للمرة  بتق����دمي جائ����زة هائلة بقيم����ة 500 

�لثانية على �لتو�يل هذ� �لعام يف �سهر يونيو«.
ومت �إج����ر�ء �ل�سح����ب عل����ى �جلائ����زة يف  6 ماي����و 2019، حت����ت 
�إ�س����ر�ف �سفي����ع �لبلو�سي م����ن وحدة حماي����ة �مل�ستهل����ك بوز�رة 
�ل�سناع����ة و�لتجارة و�ل�سياحة، و�أع�ساء م����ن �لإد�رة �لتنفيذية 
يف �لبنك. وكان هزمي قد تلقى مكاملة من قبل �لرئي�ص �لتنفيذي 
للبن����ك �سخ�سًي����ا مبا�سرة بع����د �ل�سحب، �إذ هن����اأه وزف له خرب 
ف����وزه باجلائزة. و�س����رح �لفائز باأنه من زبائ����ن �لبنك �لأوفياء 

وبد�أ �لدخار يف ح�ساب �لهري�ت قبل ب�سع �سنو�ت.

أب بحريني يفوز بـ 500 
ألف دينار جائزة “الهيرات“ 

الهائلة للعام 2019
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لدى �فتتاحه مهرجان �ل�سيف �لت�سوقي �لذي �أقيم يف 
م�سروع و�تر جاردن �سيت����ي، �أك��د حماف��ظ �لعا�سم��ة 
�ل�س��يخ ه�س������ام ب��ن عبد�لرحم������ن �آل خليف��ة �أهمي��ة 
دع������م �مل�س��اري����ع �ل�س��بابي����ة وتطوي��ر مه������ار�ت رو�د 
�حتياجاته������م؛  كل  وتوفي������ر  �لطموحي������ن  �لأعم������ال 
ليكون������و� رو�د �أعم����ال ناجحني، مبا ي�سه����م يف �إعد�د 
جيل متميز من قادة �مل�ستقبل �لبحريني، �إذ ��ست�ساف 
�ملهرجان جمموعة م��ن �أ�سح��اب �مل�س��اريع �ل�سغي��رة 
�لذي��ن قدم����و� منتجاتهم و�س��ط �إقب����ال من �جلمهور 
خالل �أي����ام عم����ل �ملهرجان. وق������ال �ملحاف����ظ »مث��ل 
ه��ذه �لفعالي��ات متن������ح �ل�س��ركات �ل�سغي��رة فر�س��ة 
وجم������ال لع��ر�ص وم�س��ارك����ة �إبد�عاته������م و�إي�ساله��ا 
�إل������ى �أكب��ر ع��دد ممك��ن من �جلمه����ور؛ �نطالقا من 
جه����ود �ملحافظ����ة �حلثيثة يف خدم����ة �ملجتمع وحتقيق 

�س��ر�كة جمتمعية و�لتو��سل مع �أفر�ده كافة«.

محافظ العاصمة 
يفتتح مهرجان 

الصيف التسوقي



تخرج 2019 112

�أقام �لفن����ان �لبحريني خالد فوؤ�د حفال غنائيا كبري� 
�سم����ن �حتف����الت �لبحري����ن بعيد �لفط����ر �ملبارك مع 

فرقته يف فندق �خلليج.
وق����دم خال����د �أجم����ل �أغاني����ه �خلا�س����ة، �إ�ساف����ة �إلى 
جمموعة م����ن �أح����دث �لأغ����اين �لبحريني����ة و�لعربية 

و�خلليجية و�خلا�سة.

خالد فؤاد يحيي حفلة 
العيد بفندق الخليج

نظمت عائلة �جلودر مبجل�سها مبنطقة قاليل حفال بحرينيا �سعوديا، حيث  
��ستقبل����ت �سفري �ململكة �لعربية �ل�سعودية لدى مملكة �لبحرين عبد�هلل بن 

عبد�مللك �آل �ل�سيخ. 
وج����اء �لحتفال تقدي����ًر� للجه����ود �لتي يبذله����ا �ل�سفري �ل�سع����ودي يف عمله 
يف �لبحري����ن، �إذ �إن �ململك����ة �ل�سعودي����ة ومملك����ة �لبحري����ن كالهما �متد�د 
لالأخ����رى، و�لبحري����ن جزء ل يتج����ز�أ م����ن �ل�سعودية يف خمتل����ف �جلو�نب 

�لتاريخية و�لقت�سادية.
و�أك����د �آل �ل�سيخ خ����الل �لحتف����ال �أن �لعالق����ات �ل�سعودي����ة �لبحرينية هي 
�لنم����وذج �لأ�سم����ى و�لأف�س����ل لعالق����ات �ل����دول، وه����ي عالق����ات متاأ�سل����ة 
وممت����دة جذوره����ا يف �لتاري����خ، م�سرًي� �إلى �أنه����ا جت�سد �لتو�ف����ق يف �لروؤى 
و�لإ�سرت�تيجي����ات و�لتكات����ف و�لتعا�سد ووحدة �مل�سري، وكل ه����ذ� يوؤكد �أن 

هذه �لعالقات �ستظل باإذن �هلل منوذًجا غري م�سبوق للعالقات بني �لدول.

عائلة الجودر تقيم احتفاال 
بحرينيا سعوديا
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�سمن �لتز�مها �مل�ستمر بتطوير �أف�سل �ل�سيار�ت على 
�لإطالق و�إر�ساء معايري جديدة لتلبية وجتاوز تطلعات 
عمالئه����ا، �أطلقت �سركة �إبر�هي����م خليل كانو، �لوكيل 
�حل�سري ل�سيار�ت تويوتا يف مملكة �لبحرين، �سيارة 
تويوتا Corolla �جلديدة كلًيا �لتي يتو�فر منها طر�ز 
»�لهاي����ربد« �لكهربائ����ي. ويعد توفري ط����ر�ز �لهايربد 
للجيل �ل� 12 من �سيارة تويوتا Corolla تاأكيًد� لإميان 
�سرك����ة تويوتا �لر��سخ بتقدمي �سي����ار�ت �سديقة للبيئة 

تتميز بتوفري جتربة قيادة تفاعلية �أكر ت�سويًقا. 

“إبراهيم خليل كانو“ 
تطلق “كوروال“ 2020 

الجديدة كلًيا

For more information please visit
T.  +973 17298999   |   F.  +973 17290083
P.O.Box 10878, Manama, Kingdom of Bahrain

Your global future
begins here

Register now!
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حتت رعاي����ة وزير �خلارجي����ة �ل�سيخ خال����د بن �أحمد 
ب����ن حممد �آل خليفة، �أقيم مهرجان �لبحرين لالإبد�ع 
و�لبت����كار )م����ن �ملنام����ة �إل����ى مت����ري�(، �ل����ذي نظمه 
�لحتاد �لعامل����ي ل�ساحبات �لأعمال و�ملهن �لبحرينية 

مبقر �لحتاد.
و�أعرب وزي����ر �خلارجية عن �عت����ز�زه بهذ� �ملهرجان 
�مله����م �لذي يعك�ص مدى �لرعاي����ة �لكبرية �لتي يوليها 
عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل 
خليفة لل�سباب و�مل����ر�أة و�لرتقاء �لد�ئم بهما، وعناية 
�حلكومة �ملوقرة برئا�سة رئي�ص �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك����ي �لأمري خليفة بن �سلم����ان �آل خليفة، ودعم ويل 
�لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائب �لأول لرئي�ص جمل�ص 
�ل����وزر�ء �ساح����ب �ل�سم����و �مللك����ي �لأم����ري �سلم����ان بن 
حم����د �آل خليفة، وقرينة عاهل �لب����الد رئي�سة �ملجل�ص 
�لأعل����ى للم����ر�أة �ساحبة �ل�سمو �مللك����ي �لأمرية �سبيكة 
بنت �إبر�هيم �آل خليف����ة. و�أ�ساد �لوزير بجهود رئي�سة 
�لحتاد �لعامل����ي ل�ساحبات �لأعمال و�ملهن �لبحرينية 
�سفرية �لإب����د�ع �ل�سيخة هند بنت �سلم����ان �آل خليفة، 
يف تنظي����م ه����ذ� �ملهرج����ان �سم����ن �جله����ود �لكب����رية 
و�لإ�سهام����ات �مللمو�سة �لتي تعرب عن نف�سها يف �إجناز 
�لكثري من �مل�ساريع �لنوعية لتحقيق ر�سالة �لحتاد يف 

تعزيز دور �ملر�أة و�ل�سباب.
وت�سم����ن �ملهرج����ان ركًن����ا لالإب����د�ع �لبحرين����ي وركًنا 
كالطب����خ  خمتلف����ة  جم����الت  يف  �لإيط����ايل  لالإب����د�ع 

و�حلرف �ليدوية و�لت�سوير و�خلط، وغريها.

افتتاح مهرجان 
البحرين لإلبداع 

واالبتكار “من 
المنامة إلى متيرا“
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�أطلق����ت �سرك����ة �أملني����وم �لبحري����ن )�ألب����ا(، �ملعروفة 
بثقاف����ة �ل�سالم����ة �ملتاأ�سل����ة فيه����ا، حمل����ة �ل�سالم����ة 
�خلا�سة بف�سل �ل�سي����ف متا�سًيا مع توقعات �لرئي�ص 
�لتنفي����ذي لل�سرك����ة للع����ام 2019 حتت عن����و�ن »بو�بة 
�ل�سالم����ة« وذلك يوم �لأحد �ملو�فق 23 يونيو 2019 يف 

قاعة �لو�حة بال�سركة.
ح�س����ر حفل �لفتت����اح رئي�ص جمل�����ص �إد�رة �سركة �ألبا 
�ل�سي����خ دعي����ج بن �سلم����ان �آل خليف����ة، وع�سو� جمل�ص 
�لإد�رة �أ�سام����ة �لعري�����ص ومطلق �ملري�س����د. كما �سهد 
�حلفل ح�سور عدد من �مل�سوؤولني من وز�رة �لد�خلية، 
وهم كل من قائد خف����ر �ل�سو�حل �للو�ء �لركن بحري 
عالء �سيادي، و�ملدير �لعام للتفتي�ص و�لأمن �جلمركي 
�لعميد عبد�هلل حمد �لكبي�سي، ومدير �إد�رة �لعمليات 

و�ملر�قبة �ملرورية �ملقدم عادل �لدو�سري.
ا �ملدير �لع����ام للت�سنيع ب�سركة  وح�سر �لفتت����اح �أي�سً
�خللي����ج ل�سناع����ة �لبرتوكيماوي����ات يا�س����ر �لعبا�سي، 
و�مل�ست�س����ار �لأول يف �أ�س����و�ق �خللي����ج �لدولي����ة حممد 

عو�ص. 

“ألبا“ تطلق الحملة 
الخاصة بفصل 
الصيف “بوابة 

السالمة”
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نظام 
الفصل...

إن نظ���ام الفص���ل م���ن المش���اريع الت���ي كانت تعتب���ر تحديا بالنس���بة ل���وزارة التربية 
والتعلي���م في الثمانينات، ليكون بلورة دراس���ات تربوية حول إم���كان تطبيقه عملًيا 
في الواقع، إذ إن فلس���فة نظام الفصل تقوم على أن اإلنس���ان كٌل متكامل ال يتجزأ، 
ومن هنا يتم النظر إلى المعرفة نظرًة تكاملية. ومن مزايا هذا االتجاه أنه يوفر عدًدا 
من المعلمين يقومون بتدريس المواد للحلقة األولى، ويكون هذا المعلم قريًبا من 
التاميذ ومتفهًما الحتياجاتهم ومؤهًلا لمتابعة وتش���خيص نمو التلميذ في جميع 

النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية. 

وتكمن س���هولة هذا التخصص في أن المعلم يتعامل مع عينة واحدة من األطفال 
باختاف أنماطهم وفروقهم الفردية لمدة 3 س���نوات، ويكونون بمثابة كتاب مفتوح 
له، ويكون الطالب محظوًظا إذا كان المعلم ممتازا ومتمكنا ويطور نفسه باستمرار، 
حي���ث يرس���م الطريق والتعّلم الصحي���ح للطاب، أما المعلم ضعي���ف األداء فإن ذلك 

بمثابة النقمة عليهم؛ ألنهم سينهون السنوات الثاث دون تعلم حقيقي.
أما بالنسبة للصعوبة فإنها تكمن في كثرة األعباء الملقاة على عاتق المعلم، فهو 
بين المطرقة والس���ندان، بين طلبات وق���رارات إدارية ووزارية باإلضافة إلى تعامله مع 

شريحة مختلفة من الطلبة وأولياء أمورهم.

أما مقارنة بالنسبة لمواد التخصص، فتبقى األخيرة هي األفضل؛ ألنها تعطي المادة 
حقها في االهتمام والتدريس. 

وف���ي ظل هذه الث���ورة التكنولوجي���ة والمعلوماتية والتطور الس���ريع ف���ي التعليم 
يجب النظر في تخصص نظام الفصل بعد مرور 30 عاًما على هذه التجربة الناجحة، 
وإعادة جدولته وتنقيحه من األخطاء بعد أن انحرف قليا عن المسار الذي أنشئ من 
أجله؛ بس���بب الضغوطات المس���تمرة على المعلم، ومن أجل إعداد وتأسيس أجيال 

المستقبل الواعدة. 

بقلم: نهى جالل

سهولة التعامل 
وصعوبة األداء 

تحت الضغط

@tourismbhwww.wozbh.com
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تعترب شركة نفط البحري�ن )بابكو( من المؤسسات العالمية الرائدة التي 
تسعى جاهدة من أجل تحقيق أعلى مستويات األداء والتميز المنشود في 
مضمار صناعة النفط. وتمثل مسرية التعلم والتطوي�ر في الشركة ركنًا أصياًل 

في هويتها التي تهدف إلى تطوي�ر الكوادر البشرية مما يتيح للشركة 
تحقيق القدرة على المنافسة وتحقيق األهداف المؤسسية


