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افتتح املوؤمتر الرتبوي ال�سنوي.. وزير الرتبية:

التعليم ن��واح��ي  ك��اف��ة  يف  التميز  م��ن  ب��اأق��ل  ن��ر���ض��ى  ال 

بن  ماجد  الدكتور  والتعليم   الرتبية  وزير  افتتح 

املوؤمتر  اليوم  الثقايف  عي�سى  مبركز  النعيمي  علي 

الرتبوي ال�سنوي ال�سابع والع�سرين، مب�ساركة وا�سعة 

من قبل مدراء ومديرات املدار�ص وا�سحاب االخت�سا�ص 

واملعنينن بال�سوؤون الرتبوية.

ح�سره  الذي  املوؤمتر  يف  النعيمي  الدكتور  وقال 

الوزارة  وكيل  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�سام  ال�سيخ 

املطوع  يو�سف  عبداهلل  والدكتور  واخلدمات،  للموارد 

من  وعدد  واملناهج،  التعليم  ل�سوؤون  ال��وزارة  وكيل 

اأداء  وتقومي  بعامة  الرتبوي  التقومي  اإن  امل�سوؤولني، 

الطلبة وحت�سيلهم بخا�سة ي�سهدان تطورات مت�سارعة 

وحتوالت جوهرية يف املنهجيات واالأ�ساليب والتقنيات 

واملمار�سات امليدانية، من اأجل �سمان جودة املخرجات 

التعليمية يف ظل ما يفر�سه القرن احلادي والع�سرون 

تتطلبه  وما  احلياة،  جماالت  خمتلف  يف  حتديات  من 

متنوعة  كفاءات  ذات  ب�سرية  كوادر  من  التحديات  تلك 

والرخاء  التنمية  حتقيق  يف  ت�سهم  اإبداعية  ومهارات 

االقت�سادي.

حمل  الذي  املوؤمتر  يف  النعيمي  الوزير  واأو�سح 

لتعلم  جديد  منظور  التعلم:  اأجل  من  )التقييم  عنوان 

�سّفي فّعال( اأن التاأثريات ال�سلبية ملفهوم التقومي ال�سائد 

والذي يقت�سر على االمتحانات قد اأدت اإىل اإعادة النظر 

الت�سخي�سي، كونه ال يعرب عن واقع  االأ�سلوب  يف هذا 

املتعلمني  منو  متابعة  يف  يفيد  وال  التعليمية  العملية 

التميز  من  باأقل  تر�سى  ال  الوزارة  اأن  موؤكداً  وتقدمهم، 

يف كافة نواحي العملية التعليمية يف �سياق م�سروعها 

التطويري، وذلك عرب توفري االإمكانيات الب�سرة واملادية 

التدريبية،  والدورات  والور�ص  املهنية  التنمية  وبرامج 

م�سيفاً اأن التقييم من اأجل التعلم هو التقييم الذي يتم 

وي�ساعد  تعلمهم،  معايري  و�سع  الطلبة يف  اإ�سراك  فيه 

على حتديد ما يواجههم من �سعوبات، ويوفر لهم فر�ص 

ومهارات  قدرات  من  لديهم  ما  ويربز  اأنف�سهم،  تقييم 

معرفية واأدائية، ويوّلد لديهم املزيد من الدافعية للتعلم 

وحتقيق الذات.

القائمة  الغتم  اأحمد  نورة  الدكتورة  قالت  بدورها 

الرتبوي،  واالإ�سراف  للمناهج  امل�ساعد  الوكيل  باأعمال 

رئي�سة اللجنة العامة للموؤمتر اأن املوؤمتر الرتبوي الذي 

مواكبة  اإىل  يهدف  �سنوياً  تنظيمه  على  الوزارة  داأبت 

اأن  اإىل  م�سريًة  الرتبوي،  املجال  يف  امل�ستجدات  اأحدث 

الطلبة،  يتعلمه  ما  فعالية  الختبار  اأداًة  يعترب  التقييم 

من  التقييم  اأ�ساليب  يف  النظر  اإع��ادة  يحّتم  ما  وهذا 

املمار�سات  واالبتعاد عن  املنا�سب  التطوير  اإحداث  اأجل 

وهي  االختبارات،  يف  تنح�سر  اأن  تكاد  التي  التقليدية 

ممار�سات تقي�ص املعارف اأكرث من املهارات، وال تتجاوز 

م�ستوى التذكر والفهم، كما اأن اختيار مو�سوع التقييم 

العام ياأتي لت�سليط ال�سوء  التعلم ملوؤمتر هذا  اأجل  من 

وجتذير  احلقيقي،  ال�سفي  للتقييم  جديد  منظور  على 

ممار�سة تعليمية يكون فيها التقييم معززاً للتعلم، كما 

اأن االأفكار واملناق�سات التي �ستتخلل املحا�سرات وور�ص 

التقييم  �سمات  على  للوقوف  فر�سًة  �ستكون  العمل 

واقرتاح البدائل املنا�سبة، مع الرتكيز على تقييم الطلبة 

خ�سو�سية  من  له  ملا  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  من 

تتنا�سب مع قدراتهم، حيث �ستكون اأعمال املوؤمتر ف�ساًء 

جلميع  الفائدة  لتعميم  النظر  ووجهات  االآراء  لتبادل 

الرتبويني.

املعر�ص  بافتتاح  والتعليم  الرتبية  وزير  وقام 

امل�ساحب للموؤمتر، والذي عر�ست فيه املدار�ص جتاربها 

اأداء الطلبة واأف�سل املمار�سات  املتميزة يف جمال تقييم 

ال�سفية.

تقدمي  ي�سهد  املوؤمتر  الأعمال  االأول  اليوم  اأن  يذكر 

اخلرباء  من  عدد  قبل  من  عمل  وور���ص  حما�سرات 

من  ريد  نورمان  الربوف�سور  يقدم  حيث  واملخت�سني، 

ورقًة  با�سكوتلندا   Glasgow & Dundee جامعة 

علي  الدكتور  ويقدم  والتعلم(،  التقييم  )االأهداف،  عن 

للخدمات  تطوير  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  احلكمي 

التعليمية ورقًة عن )التقييم من اأجل التعلم: اجتاهات 

حديثة ومنوذج تكاملي(، كما يقدم الدكتور خالد الباكر 

بالهيئة  املدار�ص  اأداء  مراجعة  بوحدة  االأول  املدير 

عن  ورقًة  والتدريب  التعليم  جودة  ل�سمان  الوطنية 

)التقييم من اأجل التعلم: حتقيق االأهداف عرب م�ساركة 

الطالب لتنمية احتياجاتهم(.

على  للموؤمتر  االأول  اليوم  اأعمال  جدول  وي�ستمل 

اأربع ور�ص عمل، وهي ور�سة بعنوان )ت�ساوؤالت حول 

ريد،  نورمان  الربوف�سور  يقدمها  النوعي(  التقييم 

يف  اأ�سا�سية  وا�سرتاتيجيات  )مفاهيم  بعنوان  وور�سة 

تقييم تعلم الطالب(، وور�سة بعنوان )التقييم من اأجل 

الباكر،  الدكتور خالد  يقدمها  بحرينية(  التعلم: مناذج 

ملكونات  تطبيقية  )ا�سرتاتيجيات  بعنوان  وور�سة 

التقييم من اأجل التعلم( يقدمها االأ�ستاذ �سمري نور الدين 

الرتبوي  االإ�سراف  اإدارة  من  يو�سف  اأحالم  واالأ�ستاذة 

بوزارة الرتبية والتعليم.

وزير الرتبية والتعليم يفتتح املوؤمتر الرتبوي ال�شابع والع�شرين

ا�ستناداً اإىل التقارير الرقابية يف الوزارة

»الرتبية«: ا�ضتئناف الدرا�ضة يف »املدينة العاملية« واإلزامها بتعوي�ض الطلبة
التعليم  الرتبية  وزارة  ق��ررت 

املدينة  مبدر�سة  الدرا�سة  ا�ستئناف 

التقيد  �سريطة  اخلا�سة  العاملية 

املتطلبات  كافة  وتنفيذ  بالتعليمات 

التعهد  جانب  اىل  املدر�سة،  يف  الالزمة 

من  اأي  ارت��ك��اب  اىل  ال��ع��ودة  ب��ع��دم 

تهيئة  و�سرورة  ال�سابقة،  املخالفات 

مع  ان�سجاماً  للطلبة  االآمنة  االج��واء 

يف  املعتمدة  التعليمية  اال�سرتاتيجية 

كافة مدار�ص اململكة.

اىل  ا�ستناداً  القرار  هذا  جاء  وقد 

ال��وزارة  وكيل  به  تقدم  الذي  التقرير 

وزير  اىل  واملناهج  التعليم  ل�سوؤون 

الرتبية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي 

الدرا�سة  با�ستئناف  ُيو�سي  وال��ذي 

مبدر�سة املدينة العاملية اخلا�سة، وذلك 

اأعدته  الذي  املتابعة  تقرير  �سوء  يف 

املدر�سة  هذه  بزيارة  املخت�سة  اللجنة 

التي  للمخالفات  اإزالتها  من  للتاأكد 

الطلبة والبيئة  اأمن و�سالمة  كانت تهدد 

اخلطاب  �سوء  يف  وكذلك  التعليمية، 

الهند�سي  اال�ست�ساري  املكتب  من  الوارد 

الذي اقر باأنه قد مت اإزالة املخالفات التي 

قامت  اأن  بعد  الطلبة  و�سالمة  اأمن  تهدد 

املدر�سة باإزالة اجلانب االأكرب منها. 

اإل��زام  اأي�سا  التو�سية  وت�سمنت 

بقية  ا�ستكمال  ب�سرورة  املدر�سة 

تاريخ  من  اأ�سبوعني  خالل  النقائ�ص 

عن  الطلبة  وتعوي�ص  الدرا�سة  عودة 

تعليق  نتيجة  املفقودة  الدرا�سة  اأي��ام 

الدرا�سة، بدون فر�ص اأي ر�سوم اإ�سافية 

عليهم مقابل هذا التمديد، ومبا يتنا�سب 

اأيام  تقل  ال  بحيث  التعليم،  قانون  مع 

الدرا�سي عن  العام  الفعلية يف  الدرا�سة 

والتزام  الدرا�سي  العام  يف  يوماً   180

مثل  ارتكاب  اإىل  العودة  بعدم  املدر�سة 

فرق  �ستتابع  حيث  املخالفات،  ه��ذه 

العمل التاأكد من ذلك ب�سكل دوري.

يف  ال��رق��اب��ي��ة  ال��ف��رق  اأن  ي��ذك��ر 

املدر�سة  هذه  مبتابعة  قامت  ال��وزارة   

�سرعة  م��ن  للتاأكد  م�ستمر،  ب�سكل 

االآمنة  البيئة  وتهيئة  املخالفات،  اإزالة 

ال�سالمة  جانبي  من  الدرا�سة  ال�ستئناف 

اآخر  كانت  حيث  التعليمية،  والبيئة 

ال�سبت  يوم  اللجنة  بها  قامت  زي��ارة 

مت  ما  على  كثب  عن  للوقوف  املا�سي، 

من  الطلبة  يحمي  مبا  ميدانياً،  اجنازه 

جراء  من  �سحية  اأو  اأمنية  خماطر  اأية 

يف  ال��وزارة  اكت�سفته  ال��ذي  التق�سري 

اإىل  معه  وا�سطرت  ال�سابقة  الفرتة 

جدية  لعدم  نظراً  الدرا�سة،  تعليق 

املدر�سة يف اإزالتها يف الوقت املنا�سب.

 6 افتتاح  عن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 

داون  ومتالزمة  الذهنية  االإعاقة  ل��ذوي  �سفوف 

فتح  �سيتم  كما  اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف 

الدرا�سي  العام  يف  التوحد،  ال�سطراب  �سفني 

2015/2014م. 

وك�سفت الوزارة اأن عدد املعلمني واملعلمات الذين 

يقدمون اخلدمات التعليمية لذوي االإعاقة بلغ 379، 

الب�سيطة  الذهنية  االإعاقة  لذوي  معلما  منهم 120 

ومتالزمة داون، و30 الإ�سراب التوحد، و17 معلم 

ناطق لالإعاقة ال�سمعية، و12 معلما م�ساندا لذوي 

االإعاقة الب�سرية، و200 معلم ل�سعوبات التعلم. 

 واو�سحت اأن التو�سع يف فتح �سفوف دمج ذوي 

االإعاقة الذهنية ومتالزمة داون وا�سطراب التوحد، 

يكون بناء على حاجات املجتمع. 

الدرا�سي   العام  يف  التوحد  اأطفال  دمج  مت  كما 

بثالث  للدمج  ف�سول  بفتح  وذلك  2012/2011م 

مدار�ص ابتدائية للبنني وهي مدر�سة العالء احل�سرمي 

وذلك  الكربى،  بدر  ومدر�سة  الرو�سة  ومدر�سة 

انطالقا من مبداأ احلق يف التعليم لكل فرد باملجتمع 

عامة ولذوي االحتياجات اخلا�سة القابلني للتعلم، 

قامت  كما  وظروفهم.  امكانياتهم  مع  يتنا�سب  ومبا 

الدرا�سي  للعام  االأول  الدرا�سي  الف�سل  يف  الوزارة 

البحريني  املعهد  مع  بالتعاون   2012/2011

ال�سعودي للمكفوفني بتطبيق برنامج املعلم امل�ساند 

معلمني  خم�سة  حتويل  مت  حيث  املكفوفني،  للطلبة 

من املعهد ال�سعودي البحريني للمكفوفني اىل مدار�ص 

كل  يقدم  بحيث  مكفوفني،  طلبة  بها  التي  ال��وزارة 

فيقدم خدمات  اأكرث  اأو  مدر�ستني  بني  معلم خدماته 

اأكادميية وفنية واإر�سادية للطلبة املكفوفني املدجمني 

اإر�سادية  خدمات  يقدم  كما  احلكومية  املدار�ص  يف 

وتوجيهية وتدريبية للمعلمني العاديني يف املدر�سة.

وخالل الف�سل الدرا�سي االول من العام الدرا�سي 

التخاطب  برنامج  تطبيق  مت  2012/2011م  

يف  اخت�سا�سني  �سبعة  تعيني  مت  حيث  والنطق 

مدار�ص موزعة على حمافظات اململكة التي بها طلبة 

يعانون من ا�سطرابات النطق والكالم، ثم مت توزيع 

االخت�سا�سيني على مدر�ستني مبعدل )3( اىل )2( 

اأيام يف كل مدر�سة يف الف�سل الدرا�سي الثاين. 

ذوي  الطلبة  دمج  برنامج  تطبق  مت  وقد  هذا   

العام  داون يف  الب�سيطة ومتالزمة  الذهنية  االعاقة 

الدرا�سي 2002/2001 يف ثماين مدار�ص ابتدائية 

ومع  البحرين  مملكة  مناطق  خمتلف  على  موزعة 

بداية العام الدرا�سي 2008/ 2009م بداأت الوزارة 

بتطبيق الربنامج يف املرحلة االعدادية وا�ستمرت يف 

التو�سع يف تطبيقه يف املرحلتني االبتدائية واالعدادية، 

وخالل العاميني املا�سيني ا�ستوعبت الوزارة جميع 

الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�سة القابلني للتعلم. 

 والوزارة منذ تطبيق برنامج الدمج �سعت اىل 

ذوي  من  للطلبة  املقدمة  التعليمية  اخلدمات  توفري 

الت�سهيالت  توفري  خالل  من  اخلا�سة  االحتياجات 

التي ت�ساعد كل فئة منهم على تلقي العلوم واملعارف 

ال�سوت  ومكربات  املتخ�س�سة،  احلوا�سيب  كتوفري 

برايل،  واأجهزة  املكتوبة،  الن�سو�ص  تكبري  واأجهزة 

املزودة بتقنية امل�سعد  املوا�سالت  اىل جانب توفري 

وتخ�سي�ص  احلركية،  االعاقة  ل��ذوي  الكهربائي 

الف�سول يف الطابق االأر�سي للطلبة املعاقني حركياً 

وعمل منحدرات يف املدار�ص ل�سهولة تنقلهم وتوفري 

احلركي،  للدعم  عامالت  وتوفري  املتحركة  الكرا�سي 

اإعداد  خالل  من  املعلمني  بتطوير  ال��وزارة  واأهتمت 

وتدريب الكوادر الب�سرية العاملة يف قطاع الرتبية 

اخلا�سة، وتنظيم الربامج التدريبية وور�ص العمل 

التي ترفع من كفاءتهم وتعرفهم بامل�ستجدات يف هذا 

املجال رعاية فئات االحتياجات اخلا�سة، اىل جانب 

هذا  يف  العليا  درا�سته  ملوا�سلة  منهم  عدد  ابتعاث 

املجال.

الطلبة  من  الفئة  هذه  حقوق  تعزيز  اإطار  ويف 

وفتح االآفاق اأمامهم ال تقت�سر على التو�سع يف �سيا�سة 

الدمج وال على اإعداد وتدريب املعلمني واالخت�سا�سيني 

وال على توفري االإمكانيات املادية والفنية والب�سرية 

واإمنا  فح�سب  املدار�ص  يف  تعلمها  لفر�ص  املعززة 

التي  واملراكز  املعاهد  مد  يف  اأي�سا  ال��وزارة  تتوىل 

حتت�سن فئات من ذوي االعاقات مبعلمني ومعلمات 

على ح�ساب الوزارة.

379 معلماً  ي�سرفون على تعليمهم 

»الرتبية«: 6 �ضفوف لذوي االإعاقة الذهنية و»متالزمة داون«

أحالم معيوف:

رئي�ض ديوان اخلدمة ي�ضيد 

مبخرجات التعليم يف جامعة البحرين 

بجامعة  الزايد  اأحمد  املدنية  اخلدمة  ديوان  رئي�ص  ا�ساد 

يخرج  تعليمياً  ومنرباً  وطنياً  �سرحاً  باعتبارها  البحرين 

الكفاءات الوطنية املوؤهلة التي ت�ستفيد منها اململكة من خالل 

انخراط خريجيها يف القطاعني العام واخلا�ص وموا�سلة البناء 

امل�سروع  ظل  يف  حتققت  التي  واإجنازاتها  مبملكتنا  لالرتقاء 

االإ�سالحي الكبري جلاللة امللك حمد.

واأكد الزايد يف ت�سريح �سحايف مبنا�سبة م�ساركة ديوان 

اخلدمة يف »يوم املهن« الرابع ع�سر اأن هذه امل�ساركة تاأتي امياناً 

باأهمية التوا�سل بني الطالب يف جامعة البحرين و�سوق العمل 

اجلامعية  بالتخ�س�سات  العمل  �سوق  تعريف  يف  واملعنيني 

وخمرجات التعليم اجلامعي وتوعية الطالب مب�ستقبلهم املهني 

بعد انتهائهم من الدرا�سة اجلامعية. واأثنى رئي�ص ديوان اخلدمة 

املعار�ص  تنظيم  يف  االإيجابي  البحرين  جامعة  بدور  املدنية 

واملوؤمترات لطالبها والتي تهدف من خاللها اإىل رفع م�ستواهم 

للطلبة  بوابة  يعترب  املهن«  »يوم  اأن  موؤكداً  والعملي،  العلمي 

موؤكداً  العام واخلا�ص،  القطاعني  العمل يف  ب�سوق  وتعريفهم 

حر�ص ديوان اخلدمة املدنية على امل�ساركة يف »يوم املهن« ملا 

فيه من فائدة تعود على طلبة اجلامعة.

»البوليتكنك« تبداأ برنامج 

االإر�ضاد اجلامعي لطلبة »التوجيهي«

برناجمها  االأربعاء  غد  بعد  يوم  البوليتكنك  جامعة  تبداأ 

العامة  الثانوية  طلبة  ي�ستهدف  الذي  ال�سنوي  االإر�سادي 

الف�سل  يف  اجلامعية  بالدرا�سة  التحاقهم  املتوقع  التوجيهي 

الدرا�سي املقبل 2014م/2015م.

عن  �سادر  بيان  وفق  االإر���س��ادي  الربنامج  وي�سعى 

اجلامعة اإىل اطالع الطلبة على ما تقدمه اجلامعة من برامج 

درا�سية تتواكب مع احتياجات �سوق العمل البحريني احلايل 

وامل�ستقبلي، اإ�سافة اإىل طرق التدري�ص يف البوليتكنك، وعلى 

اإيللي«  و«برنامج  امل�سكالت  حل  على  القائم  التعلم  راأ�سها 

م�ستوى  على  ا�ستخدامه  يف  الرائدة  البوليتكنك  تعترب  الذي 

ال�سرق االأو�سط، اإ�سافة اإىل اطالع الطلبة على كيفية الت�سجيل 

ومواعيد  املقبل،  الدرا�سي  للف�سل  بالبوليتكنك  لاللتحاق 

الت�سجيل، وعر�ص �سريط فيديو يتطرق اإىل احلياة اجلامعية 

يف البوليتكنك واخلدمات واالأن�سطة التي تقدمها لطلبتها.

التنفيذية  االإدارة  اإمي��ان  من  الربنامج  ه��ذا  وي��اأت��ي 

مرحلة  تعترب  التي  الثانوية  املرحلة  باأهمية  بالبوليتكنك 

فا�سلة يف حياة الطلبة الذين هم يف اأم�ص احلاجة اإىل التوجيه 

واالإر�ساد لالنتقال ال�سل�ص اإىل املرحلة اجلامعية، ولذلك فهم 

قرار  اتخاذ  يف  مل�ساعدتهم  والتوجيه  االإر�ساد  اإىل  بحاجة 

من  كان  فما  اأهدافهم،  حتقيق  نحو  الطريق  لهم  يهيئ  �سليم 

البوليتكنك اإال االأخذ بزمام هذه املبادرة لتمهيد الطلبة اإىل هذه 

املرحلة عرب تعريفهم برباجمها االأكادميية واالأن�سطة والبيئة 

الفر�سة لهم لطرح  البوليتكنك، واإتاحة  التعليمية عموًما يف 

جميع ا�ستف�ساراتهم واالإجابة عليها بكل تف�سيل وو�سوح.

موؤمتر �ضحايف غداً حول منتدى 

البحرين للحكومة االإلكرتونية 

ال�سحفي  املوؤمتر  االإلكرتونية خالل  تعلن هيئة احلكومة 

وبرنامج  تفا�سيل  عن  املوفنبيك  فندق  يف  الثالثاء  غد  يوم 

احلايل  للعام  االإلكرتونية  للحكومة  الدويل  البحرين  منتدى 

وذلك حتت رعاية �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب 

رئي�ص جمل�ص الوزراء رئي�ص اللجنة العليا لتقنية املعلومات 

التنفيذي  الرئي�ص  القائد  علي  حممد  وبح�سور  واالت�ساالت 

ممثلني  املنظمة  اللجنة  واأع�ساء  االإلكرتونية  احلكومة  لهيئة 

عن موؤ�س�سات املجتمع املدين.


