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تمكنــت مريــم التميمــي، معلمــة نظام الفصــل بمدرســة الخوارزمي االبتدائيــة للبنين، من 
تصميــم منهــٍج دراســي لمــادة التربيــة اإلســامية، وتطبيقــه بنجــاح فــي المدرســة، وهو 
يعتمد على استراتيجية التعّلم باللعب، واستراتيجية التعّلم القائم على حل المشكات، 

باالستعانة بتطبيقات رقمية عبر الجهاز اللوحي “اآليباد”.

قالــت  المنهــج،  هــذا  إعــداد  مراحــل  وعــن   
التميمــي لصحيفــة البــاد إنهــا قامــت بإعداده 
كليــة  فــي  دراســتها  مــن  الرابعــة  الســنة  فــي 
البحريــن للمعلميــن، بمســاعدة مجموعــة مــن 
زمياتها، لتسهيل شرح الدروس للطلبة، وبعد 
االنتهــاء مــن المشــروع تــم تقديمــه لألســتاذ 
المختــص، ونــال إعجابــه، وقــام بعرضــه علــى 
إدارة المناهــج بوزارة التربية والتعليم، والتي 
طلــب المختصــون بهــا االجتمــاع بهــم، وأبدوا 
إعجابهم بهذا المشروع، كما تمت المشاركة به 

في مســابقة بكلية البحرين للمعلمين، وحصل 
على جائزة أفضل مشــروع ضمن 10 مشــاريع 

على مستوى الكلية.
وعــن مميزات هذا المنهــج، أوضحت التميمي 
أنــه يخدم المعلــم والطالب في الوقت نفســه، 
لكونــه يقوم بالربط بين الــدروس، إضافًة إلى 
توظيــف برامج تعليمية رقمية فيه مثل بابت 
شــو والكاهــوت، واحتوائــه على صــور عديدة 

لشخصيات كارتونية تجذب انتباه الطلبة.
وضمــن الطلبــة الذيــن اســتفادوا مــن المنهــج، 

هــذا  إن  المــا  جاســم  محمــد  الطالــب  قــال 
المنهــج قــد ســاهم فــي تبســيط مــادة التربيــة 
اإلســامية، وإضفاء التشــويق عليهــا، وجعلها 

مــن المــواد المفضلــة إليــه، وصقــل شــخصيته 
القياديــة فــي الصــف، حيــث أضــاف لــه حــب 
المشــاركة باألفــكار مــع زمائــه ومســاعدتهم 
في استخدام البرامج اإللكترونية، كما لوحظ 
التغيــر اإليجابــي لســلوك العديــد مــن زمائــه 
خــال الحصص الدراســية، وزيــادة دافعيتهم 

نحو التعّلم.

المعلمة مريم التميمي

تشــهد مملكــة البحريــن تطــوًرا متنامًيــا علــى جميــع مســتويات التعليــم، الســيما قطــاع التعليــم العالــي؛ وذلــك من أجــل تلبية 
احتياجــات ســوق العمــل، واالقتصــاد المبنــي على المعرفة، حيث شــهدت في العام 2000، طفرة في مجــال التعليم العالي مع 
افتتــاح العديــد مــن الجامعــات، التــي يتزايد عددها باســتمرار، حيث وصل عددها إلى حوالي 15 مؤسســة، مــا بين حكومية، 

وخاصة، وإقليمية، بعد أن كان مجموع مؤسسات التعليم العالي في التسعينات ال يتعدى الثاث جامعات. 

ال يمكــن أن نغفــل الدور الكبيــر الذي قام به 
المجلــس األعلــى للمــرأة، لتعزيــز دور المرأة 
البحرينيــة فــي التعليــم، وزيــادة مشــاركتها 
فــي دفع عجلة االقتصــاد، وفًقا للتوجيهات 
الســامية مــن قرينــة صاحــب الجالة عاهل 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  رئيســة  البــاد، 
ســبيكة  األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 
لذلــك،  آل خليفــة. ونتيجــة  إبراهيــم  بنــت 
فقــد تنامــى عــدد النســاء البحرينيــات فــي 
ســوق العمل؛ نتيجــة التحاقهن بمؤسســات 

التعليــم العالــي وحصولهــن علــى المؤهات 
األكاديمية. 

وتشــهد آخــر إحصائيــات المجلــس األعلــى 
علــى  والتعليــم  التربيــة  ووزارة  للمــرأة، 
هــذا النمــو، حيــث بلغــت النســبة التقريبيــة 
مقارنــة   % 65 العالــي  التعليــم  لخريجــات 
بإجمالــي عــدد الخريجيــن، كما بلغت نســبة 
الطالبــات المقيدات في مختلف مؤسســات 
مقارنــة   %  59 بالبحريــن  العالــي  التعليــم 
بعدد الطلبة، وتشــير اإلحصائيات أيًضا إلى 

تفوقهــن في الحصول على المنح والبعثات 
الدراسية. 

 وأثبتــت اإلحصائيــات األخيرة لليونيســكو 
فــي  المســجلين  الطلبــة  عــدد  فــي  الزيــادة 
البحريــن،  فــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات 
وقــد فــاق عــدد الطالبــات عدد الطــاب في 
جميــع المراحــل الجامعيــة من الدبلــوم إلى 

الدكتوراه، بل في معظم التخصصات. 
ولقــد أصبحت إســهامات وإنجــازات المرأة 
التعليــم  مجــال  فــي  واضحــة  البحرينيــة 

العالي ليســت كطالبــة فقط، بل نجحت في 
الوصــول إلى العديد مــن المناصب اإلدارية 

العليــا في الســلك الجامعــي، فحصلت على 
منصب رئيس لمؤسســة تعليــم عاٍل، عميد، 
مديــر، رئيــس قســم، وكذلــك حققــت تقدًما 
العلمــي،  المجــال األكاديمــي والبحــث  فــي 
فحصلت على العديد من الدرجات العلمية، 
إضافًة إلى حصولها على الزمالة والعضوية 
في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية. 
ــَن العديــد مــن الجامعــات الخاصة،  كمــا ُدشِّ
حتى وصل عددها إلى 12 مؤسسة خاصة، 
ومــن المتوقــع أن يــزداد هذا العــدد بافتتاح 

مؤسسات تعليم عاٍل خاصة قريًبا. 
ونظــًرا ألهميــة مؤسســات التعليــم العالــي، 
بشــأن  التحديــات  مــن  العديــد  ظهــر  فقــد 
معاييــر الجودة؛ مما أدى إلــى ظهور العديد 
المملكــة؛  مســتوى  علــى  المبــادرات  مــن 

لمراقبة أداء المؤسســات، ووضع سياســات 
فــي  التعليــم  جــودة  لضمــان  ومعاييــر 
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، إضافــًة 
إلى المرســوم الملكي بتأســيس هيئة جودة 
التعليــم والتدريــب في العــام 2008، والتي 
تــمَّ إعــادة تنظيمهــا فــي العــام 2012. وهي 
جهــة تقييــم مســتقلة؛ تقــوم بمراجعــة أداء 
المؤسســات التعليمية والتدريبية، وتحديد 
مجاالت التطوير الممكنة؛ لتحسين العملية 
أعلــى  وتطبيــق  والتدريبيــة،  التعليميــة 

المعايير العالمية لضمان الجودة.

بقلم: نجمة تقي )مستشار أكاديمي بإدارة 

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

بهيئة جودة التعليم والتدريب(

59 % من الجامعيين إناث.. و65 % خريجات.. و12 جامعة خاصة

نجمة تقي

أول دفعة بأكاديمية الذكاء الصناعي بعد أشهر
ــد بـــن حــمــد لــابــتــكــار  ــال ــفــكــرة مــســابــقــة خ ــات ل ــراحـ ــتـ تـــبـــادل االقـ

اجتمع نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد والمعلومات، رئيس اللجنة العليا لمسابقة خالد بن حمد لابتكار في الذكاء االصطناعي، رئيس اللجنة التنفيذية ألكاديمية الذكاء 
االصطناعــي فــي كليــة البحريــن التقنيــة )بوليتكنك البحرين( الشــيخ علي بــن عبدالرحمن آل خليفة، مع رئيــس جمعية الذكاء االصطناعي البحرينية جاســم حاجي، حيث اطلعا 
على آخر مستجدات أكاديمية الذكاء االصطناعي التي تعتبر البوليتكنك رائدة في إنشائها، باإلضافة إلى عملية اختيار الدفعة األولى من منتسبي األكاديمية والخطوات التي 

تسهم في إنجاحها.

الطرفــان  تبــادل  وفــي ســياق ذي صلــة، 
للنســخة  الرئيســية  للفكــرة  االقتراحــات 
الثالثة من مسابقة خالد بن حمد لابتكار 
فــي الذكاء االصطناعي التي ســيعلن عن 
انطاقتهــا فــي وقت الحق، والــدور الذي 
ســتضطلع بــه األكاديميــة برفــع مســتوى 

التنافسية بين الفرق المشاركة.
 وبعــد نجــاح النســخة الثانيــة والخــروج 
بمشــاريع مبتكــرة للطلبــة المشــاركين من 
البحريــن،  وجامعــات  مــدارس  مختلــف 
للمســابقة  الختامــي  الحفــل  وخــال 
للفروســية  الملكــي  االتحــاد  رئيــس  قــام 
وســباقات القــدرة نائــب رئيــس المجلــس 
األعلــى للبيئــة ســمو الشــيخ فيصــل بــن 
النائــب  عــن  بالنيابــة  خليفــة  آل  راشــد 
األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  ورئيــس  والرياضــة 

البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
الــذكاء  أكاديميــة  بتدشــين  خليفــة  آل 
االصطناعــي التــي ستســتقبل أول دفعــة 

مــن الطلبــة أواخــر العــام الحالــي، والتــي 
تهــدف إلــى إكســاب الطلبــة خبــرة علمية 
فــي المجــاالت الناشــئة المتعلقــة بالذكاء 

االصطناعــي وعلم البيانات، وتشــجيعهم 
على االبتكار باســتخدام أحدث التقنيات 

والتطبيقات لخدمة المجتمع.

المجتمعون لالستعداد الطالق األكاديمية

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

“البــاد”  عبــر  أمــور  أوليــاء  تســاءل 
عــن موقــف وزارة التربيــة والتعليــم 
مــن إدارة المــدارس في ظــل النقص 

الحاد بالموارد البشرية.
وقالــوا: كــررت هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب توصيــة بمجموعة كبيرة 
مــن المــدارس التي راجعتهــا بوجود 
البشــرية، وبخاصــة  بالمــوارد  نقــص 

للمــواد  الوســطى  القيــادات  فــي 
األساســية مثــل اللغة العربيــة واللغة 
والعلــوم  والرياضيــات  االنجليزيــة 

ونظام معلم الفصل.
المرحلــة  مــدارس  أن  وبينــوا 
االبتدائيــة )هيئــة إنــاث( تشــهد نقصا 
حــادا بصفــوف معلمــات نظــام معلــم 

الفصل.

التعليــم  لمجلــس  العــام  األميــن  التقــى 
بمكتبــه  الشــويخ،  عبدالغنــي  العالــي 
باألمانــة العامــة، رئيس جامعــة البحرين 
الطبيــة )الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي 
إيرلنــدا( ســمير العتــوم، يرافقــه عدد من 

عمداء الجامعة.
علــى  اللقــاء  خــال  الشــويخ  واّطلــع 
الدراســي  للعــام  الجامعــة  اســتعدادات 

الجديــد، وخططها وبرامجها التطويرية، 
وجهودهــا في القضايا المتعلقة بشــؤون 
العامــة  األمانــة  دعــم  مؤكــًدا  الطلبــة، 
التعليــم  مؤسســات  لجميــع  المســتمر 
العالي، للمساهمة في االرتقاء بالخدمات 
علــى  والمحافظــة  المقدمــة،  الجامعيــة 
ــا  متمنيًّ التعليميــة،  مخرجاتهــا  جــودة 

للجامعة المزيد من التوفيق والنجاح.

نقص حاد بالمعلمات.. توصية وموقف

23 سبتمبر 2019 االثنين
24 محرم 1441

محرر الشؤون المحلية
صممته مدرسة 

بـ“الخوارزمي”.. ومن 
أفضل 10 مشروعات 

بكلية المعلمين

تنّظــم مدرســة عبــد الرحمــن كانو 
الصــف  تخريــج  حفــل  الدوليــة 
العاشــر والشــهادة الدوليــة العامة 
للتعليــم الثانــوي )IGCSE ( وذلك 
يــوم الثاثاء الموافق 24 ســبتمبر 

2019م، في تمام الساعة العاشرة 
صباًحا على مسرح المدرسة.

ســعود  برعايــة  الفعاليــة  وهــذه 
مجلــس  رئيــس  كانــو  عبدالعزيــز 

اإلدارة.

تخريج الصف العاشر بمدرسة كانو غًدا

سعود كانو

ارتفـــاع عـــدد مؤسســـات التعليـــم العالـــي مـــن 3 بالتســـعينات إلـــى 15 حاليـــا

محرر الشؤون المحلية

مركز مصّغر لرعاية الموهوبين بالمحافظات
المبرمجين وماراثون  النانو  وعلماء  الصغير  الفضائي  بينها  من  برامج  يشمل 

بنــاًء علــى توجيهــات وزيــر التربية والتعليــم ماجد النعيمــي، بدأ خال 
العــام الدراســي الجديــد تفعيــل التعــاون والتنســيق بيــن مركــز رعايــة 
الطلبــة الموهوبيــن، وإدارة المكتبــات العامــة، لتطبيــق برامــج رعايــة 
الطلبــة الموهوبيــن فــي عدد من مراكــز مصادر المعرفــة العامة، بحيث 
مختلــف  فــي  الموهوبيــن  الطلبــة  لرعايــة  مصغــر  مركــز  هنــاك  يكــون 

المحافظات.

 وقــد أكملــت الجهــات المختصــة 
لتطبيــق  اســتعداداتها  بالــوزارة 
ا  مســائيًّ ــا  إثرائيًّ برنامًجــا   15
متنوًعا فــي مراكز المعرفة العامة 
المختــارة، الســتيعاب المزيــد مــن 
والمبدعيــن  الموهوبيــن  األبنــاء 
واإلبــداع  الموهبــة  مجــاالت  فــي 
المختلفة، وتقريــب الخدمات من 
كانــت  أن  بعــد  ســكنهم،  مناطــق 
مركــز  علــى  مقتصــرة  البرامــج 
رعايــة الطلبــة الموهوبيــن الكائــن 

في محافظة المحرق.
تطبــق  أن  المتوقــع  ومــن  هــذا، 
برنامًجــا   64 العــام  هــذا  الــوزارة 
ــا متنوًعــا، عبــر مركــز رعاية  إثرائيًّ
الطلبــة الموهوبيــن فــي المحــرق، 
وغيــره مــن المراكز، فــي الفترتين 
الصباحيــة والمســائية، من ضمنها 
بمــا يغطــي  برنامًجــا جديــًدا،   15
17 مجــااًل مــن مجــاالت الموهبــة 
ومنهــا  واألدائيــة،  األكاديميــة 
تكنولوجيــا المعلومات واالتصال، 

والرياضيات والهندســة، والعلوم، 
والروبوتــات، والمهارات القيادية، 
والفنــون  التطوعــي،  والعمــل 
الجميلــة، والموســيقى، والخطابة 
والقــرآن  الشــعري،  واإللقــاء 
الكريــم، وغيرها، بما يؤهل الطلبة 

للمشــاركة فــي المحافــل المحليــة 
واإلقليميــة والدوليــة، هذا إضافًة 
للمعلميــن  الــورش  تقديــم  إلــى 

وأولياء األمور.
برامجهــا  عبــر  الــوزارة  وتســعى   
شــغف  تغذيــة  إلــى  اإلثرائيــة 
اهتماماتهــم  وربــط  الموهوبيــن، 
لمملكــة  المســتقبلية  بالتطلعــات 
تــم  مــا  ضمنهــا  ومــن  البحريــن، 
مســتحدثة،  برامــج  مــن  طرحــه 
الصغيــر، علمــاء  الفضائــي  ومنهــا 
المبرمجيــن،  ماراثــون  النانــو، 
عبقــري،  الصناعــي،  التصميــم 
لمشــروعي  األولــى  الخطــوة 
الصغير، المنصة الذهبية للخطابة 
باللغــة العربيــة، قــارئ القــرآن عبر 

األثير، ألوان موسيقية، وغيرها.

وزير التربية 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

خطط تطويرية بالجامعة الطبية
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