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مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

التقنية  الــبــحــريــن  كلية  تــعــتــزم 
استضافة  البحرين(،  )بوليتكنك 
الورشة الثانية من برنامج “كودر 
ــتـــي تــعــنــى بــتــوفــيــر  دوجـــــو” والـ
باللغة  مجانية  تدريبية  ورش 
للفئة  البرمجة  فــي  اإلنجليزية 
العمرية بين 7 أعوام و17 عاًما، 
نوفمبر   30 الموافق  السبت  يوم 

الجاري في بوليتكنك البحرين.
ــادرات  ــ ــب ــ ــم ــ ــة ال ــيـــسـ وأكــــــــدت رئـ
الشيخة  والتجارية  المجتمعية 
أن  خليفة  آل  خليفة  بــنــت  فــي 
المبادرات  هــذه  مثل  استضافة 

وتــفــعــيــلــهــا يــتــمــاشــى مـــع إيــمــان 
التعليم  بــأهــمــيــة  الــبــولــيــتــكــنــك 
المجتمع  وتمكين  المجتمعي، 
ستسهم  التي  التقنية  بالمهارات 
الصاعد  الجيل  آفاق  اتساع  في 

في مجال التكنولوجيا.
تمكين  ــى  ــ إل الـــورشـــة  ــهـــدف  وتـ
البرنامج  هـــذا  إلـــى  المنتسبين 
تصميم  كيفية  على  التدرب  من 
إلكترونية  ومـــواقـــع  تطبيقات 
ــو، حــيــث  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وألـــــــعـــــــاب الـ
ــة الــقــادمــة  ــورشــ ــ ســتــخــصــص ال

لتطوير المواقع اإللكترونية.

“كودر دوجو” لتطوير المواقع اإللكترونية في “بوليتكنك”

إكساب المهارات من أهم غايات المجتمعات المعاصرة

توظيف تكنولوجيا المعلومات لتطوير العمل الحكومي
ــامــلــة ــّش ــة الــّتــعــلــيــمــيــة ال ــّي ــرون ــت ــك ــق مــنــّصــتــه اإلل ــل ــط ــا” ُي ــب ــي “ب

أكــد المديــر العــام لمعهــد اإلدارة العاّمــة “بيبــا” رائــد شــمس أهمية 
العمــل  منظومــة  تطويــر  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  توظيــف 

الحكومي واالرتقاء بمخرجات المشاريع والخدمات الحكومّية.

 وأوضح أن معهد اإلدارة العاّمة 
فيما  المدى  بعيدة  رؤيــة  يمتلك 
الّتدريبية  برامجه  بدمج  يتعّلق 
يتوّفر  ما  أحدث  مع  والتعليمية 
خاصة  تكنولوجية  أدوات  مــن 
الموّظفين  وتمكين  بــالــّتــدريــب 
الالزمة،  ــة  اإلداريـ المهارات  من 
أجندة  مع   كذلك  يتماشى  وبما 
ــحــكــومــي مــمــثــلــة في  ــعــمــل ال ال
وأهداف  الحكومة  عمل  برنامج 

التنمية المستدامة.
 جاء ذلك، بمناسبة إطالق المعهد 
ــي  ــكــتــرون لــمــنــصــة الــتــعــلــيــم اإلل

الشاملة “بيبا زون”.
وقال بن شمس إن المعهد عمل 
لتكون  زون”  “بيبا  تصميم  على 
كمنّصة تعليمّية متكاملة تتضّمن 
برامج تدريبّية ذكّية )إلكترونّية( 

شاملة وتفاعلّية.
“بيبا زون” تهدف  أن  إلى  ولفت 
إلى تفعيل حلول تدريبّية جديدة 
على  الحكومية  الكوادر  تساعد 
شــامــل  وظــيــفــي  أداء  تــحــقــيــق 
إلى تطوير  ومتمّيز، هذا إضافة 
تكلفة،  بأقل  ــة  ــ اإلدارّي قدراتهم 
دورات  زون”  “بيبا  تــوّفــر  حيث 

ــة مــّجــانــيــة  ــّي ــكــتــرون وبـــرامـــج إل
ومتاحة للموظفين في أي وقت 

وأي مكان. 
لــلــتــطــويــر  أول  الـــمـــديـــر  ــن  ــيـ وبـ
سالمين  نجم  المستمر  التعليمي 

أن مبادرة “بيبا زون” تقّدم أربع 
تلبية مختلف  خدمات من أجل 
احتياجات الموّظف من المعارف 
والمعلومات والتجارب المتعلقة 
بــــــــاإلدارة الـــعـــاّمـــة، بـــدايـــة من 
اإللكتروني”،  الّتدريب  “دورات 
وصوالً إلى “المقاطع التعليمية”، 
ومشيًرا إلى أن منصة بيبا زوون  
تـــقـــّدم كــذلــك خــدمــة “الــثــقــافــة 
اإلدارّيـــــــة”، إضــافــة إلـــى خدمة 
“األلعاب التعليمية” التي تعد من 
الّتدريب  وسائل  وأنجح  أحدث 
اإلداريــة  في أوســاط مؤسسات 
العاّمة، حيث تقّدم األلعاب بيئة 
تعليمية تفاعلّية وممتعة تحقق 
“بيبا  لمبادرة  األســاســي  الــهــدف 
زون”، أال وهو االرتقاء بمنظومة 

العمل الحكومي.

رائد شمس

معهد اإلدارة العامة
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أكد المدير الســابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكســو( ووكيل وزارة التربية الكويتي ســعود هالل الحربي أن 
إكساب المهارات من أهم الغايات التي تنشدها المجتمعات، على اعتبار أن العصر الحالي يتميز بكونه عصر المهارات بمجاالتها 

كافة.

بمؤتمر  الرئيسة  كلمته  فــي  ــك  ذل جــاء 
الحادي  العرب  والتعليم  التربية  وزراء 
البحرين  مملكة  فــي  أقيم  والـــذي  عشر 
في 7 نوفمبر الماضي والتي استعرضها 
التعليمية  السياسات  “دور  تحت عنوان 
فــي تحقيق الــهــدف الــرابــع مــن أهــداف 

التنمية المستدامة 2030”.
ــى فهم  ــا الــحــربــي فــي دراســـتـــه إلـ ودعــ
الـــواقـــع ودراســـــة تــحــديــاتــه، الــتــربــويــة 
والثقافية  واالقــتــصــاديــة،  والسياسية 
واالجتماعية، والمعرفية والتكنولوجية.

ولــفــت إلـــى أهــمــيــة اتــخــاذ الــــدول عــدد 
الهدف  تحقيق  أجــل  من  الخطوات  من 
المستدامة،  التنمية  أهــداف  من  الــرابــع 
الهدف  مضمون  فهم  في  تتمثل  والتي 
الموجودة  السياسات  ومراجعة  الرابع، 
وتقييمها وتطويرها وفق المعايير، ومن 
على  التعليمية  السياسات  تطبيق  ثــم 

الهداف الرابع.
ــغــايــة الــثــالــثــة مـــن الــهــدف  وقــــال إن ال
الرابع نصت على “كفالة أن تتاح لجميع 
 2030 عــام  بحلول  والــفــتــيــان  الفتيات 
من  جيدة  نوعية  على  الحصول  فــرص 
الطفولة  مرحلة  فــي  والــرعــايــة  الــنــمــاء 
حتى  االبتدائي  قبل  والتعليم  المبكرة 

يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي”.
وأشــــــار إلــــى أن ذلــــك يــتــطــلــب اتــخــاذ 
ســيــاســات تــعــلــيــمــيــة تــتــضــمــن إلــزامــيــة 

ــفـــال ومــجــانــيــتــهــا،  ــاض األطـ ــ مــرحــلــة ري
ــخــاص فــي تمويل  ــراك الــقــطــاع ال ــ وإشـ
مــوازنــتــه، إلـــى جــانــب صــيــاغــة فلسفة 
وأهداف جديدة لهذه المرحلة، وإشراك 
وغيرها  الحكومية  المجتمع  مؤسسات 

في تنفيذ برامجها.

التعليم التقني

الثالثة  الغاية  عن  الحديث  إلى  وانتقل 
فرص  تكافؤ  “كفالة  على  نصت  والتي 
الحصول  فــي  والــرجــال  الــنــســاء  جميع 
والتعليم  والمهني  التقني  التعليم  على 
في  بما  التكلفة  ميسور  الجّيد  العالي 
 ،”2030 بحلول  الجامعي  التعليم  ذلــك 
النوع من  التوسع في هذا  أهمية  تؤكد 
بحاجات  وربطه  له  والتخطيط  التعليم 

التنمية بصورة عضوية وفعالة.
ودعا إلى إلحاق التعليم التقني والمهني 
بالتعليم العام وإدخاله مبكرا في التعليم 
األســاســي، مــع ضــمــان فــرص االلتحاق 

لذوي اإلعاقة.
وأكد على أهمية خفض رسوم االلتحاق 
بالتعليم العالي وإتاحة فرصة االلتحاق 
ــول  ــب ــق ــروط ال ــشــ ــ ــًا ل ــ ــق ــلــجــمــيــع وفــ ــه ل ــ ب
واالحتياجات، والتوسع في تخصصاته 
ومجاالته، إضافة إلى ضمان استقاللية 

مؤسساته وتطوير نوعية برامجها.
يتميز  الــحــالــي  الــعــصــر  أن  إلـــى  ــفــت  ول

كافة،  بمجاالتها  المهارات  عصر  بكونه 
الغايات  أهــم  مــن  إكسابها  أصبح  لذلك 
ولتطبيق  المجتمعات،  تنشدها  الــتــي 
اتخاذ  من  بد  ال  التوجه  هذا  تسهيل  أو 

إجراءات عدة.
يــكــون من  ذلـــك  إلـــى  السبيل  أن  وبــيــن 
للتدريب  مــوازنــات خاصة  رصــد  خــالل 
خصوصا في المجالين التقني والمهني، 
ــع خـــطـــة اســتــراتــيــجــيــة خــاصــة  ــ ووضــ
علمي  منهج  وفـــق  ــمــهــارات  ال بــإكــســاب 
مـــدروس، وإجـــراء دراســـات حــول أهم 
المهارات المرتبطة بالحياة وسوق العمل 
ومتطلبات وحاجات األفراد، إلى جانب 
ــتــدريــب ليشمل  ــرامــج ال الــتــوســع فــي ب

الجميع اإلناث والذكور واألعمار.

تكافؤ الفرص

قانون  تطبيق  ــرورة  ضـ حــول  وتــحــدث 
ــي، وضـــمـــان مــبــدأي  ــ ــزامـ ــ الــتــعــلــيــم اإللـ
الــفــرص  وتــكــافــؤ  التعليم  ديــمــقــراطــيــة 
ــعــات  ــن خـــــالل الــتــشــري ــيــمــيــة مــ ــتــعــل ال
والمتابعة، إلى جانب بناء استراتيجيات 
ــة تــشــمــل  ــامــ ــط وســــيــــاســــات عــ ــطــ وخــ
بحملة  والــقــيــام  تمييز،  دون  الجنسين 
الــمــرأة،  وتــدريــب  لتعليم  ودعــم  توعية 
ــال ذوي اإلعــاقــة في  إضــافــة إلـــى إدخــ
السياسيات التربوية والتعليمية للدولة.

ــى تــبــنــي خطط  ــعــمــل عــل ــى ال ــ ودعـــــا إل

األمية،  لمكافحة  وطنية  إستراتيجية 
ــتــعــلــيــم اإللـــزامـــي  ــيــق قـــانـــون ال وتــطــب
االلتحاق  عــدم  لمنع  تنفيذه،  ومتابعة 

بالتعليم األساسي والتسرب. 
وتطرق إلى الحديث عن الهدف السابع 
جميع  يكتسب  أن  ب”كــفــالــة  والمتعلق 
الالزمة  والمهارات  المعارف  المتعلمين 
لدعم التنمية المستدامة، وإتباع أساليب 
الــعــيــش الــمــســتــدامــة وحــقــوق اإلنــســان 
والــتــرويــج  الجنسين  بــيــن  والــمــســاواة 
والمواطنة  العنف،  ونبذ  السالم  لثقافة 
العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير 
مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة 

بحلول 2030”.
ــح أن تــحــقــيــق ذلـــك يــكــون عبر  ــ وأوضـ
المستدامة  التنمية  موضوعات  إدخــال 
وتضمين  للدولة،  العامة  السياسات  في 
السياسات التعليمية التنمية المستدامة 
ــى جـــانـــب رصــد  ــ وآلـــيـــات تــحــقــيــقــهــا، إل
الـــمـــوازنـــات الــخــاصــة بــتــطــبــيــق بــرامــج 

التنمية المستدامة على أرض الواقع. 

المناهج الدراسية

دراســيــة  مناهج  بــنــاء  دور  على  وأكـــد 
ــق مــفــاهــيــم الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  وفــ
ــمــنــاهــج  ومــتــطــلــبــاتــهــا، وتـــضـــمـــيـــن ال

ُبــعــد عــالــمــي  الـــدراســـيـــة قــضــايــا ذات 
ــان ونـــبـــذ الــعــنــف  ــســ ــ مــثــل حـــقـــوق اإلن
والــعــنــصــريــة وغــيــرهــا، وإعــــداد كـــوادر 
ومعلمين مدربين على تدريس التنمية 

المستدامة في تحقيق هذه الغاية.
تعليمية  ــق  ــرافـ مـ بـــنـــاء  عــلــى  وحــــض 
تراعي األطفال ذوي اإلعاقة والفروق 
المرافق  مستوى  ورفــع  الجنسين  بين 
فعالة  تعليمية  بيئة  وتهيئة  القائمة 
وشاملة  العنف  مــن  وخالية  ومأمونة 

للجميع.
ودعا الحربي في توصياته إلى تطوير 
ســيــاســات تــمــويــل الــتــعــلــيــم وتــجــديــد 
آلــيــاتــه لــتــعــزيــز الــتــمــويــالت الــداخــلــيــة 
ــاذ إجــــــــراءات  ــ ــخـ ــ ــة، واتـ ــ ــي ــارجــ ــخــ ــ وال
مــوارد  حشد  تيّسر  وإداريـــة  تشريعية 
الــتــمــويــالت  لتكملة  الــخــاص  الــقــطــاع 

العمومية التي توّفرها الدولة للتعليم.
ــال فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــتــابــعــة الــتــقــّدم  وقــ
فــي تحقيق الــهــدف الــرابــع، إنــه يجب 
اتخاذ إجراءات وتدابير تشمل تطوير 
الخاّصة  والسياسات  التشريعية  األطر 
الــتــعــلــيــم، ومــنــهــا تحديد  ــإحــصــاءات  ب
مــراكــز أو جــهــات إحــصــائــيــة وطــنــيــة، 
مجال  فــي  الوطنية  الــقــدرات  وتعزيز 
إلى  وتحليلها،  البيانات  وجمع  الرصد 
ــقــاريــر وطــنــيــة حــول  جــانــب إعـــــداد ت
الرابع  الهدف  غايات  تنفيذ  مــؤّشــرات 
ودعــــم اســتــعــمــالــهــا لــمــعــالــجــة الــنــقــص 
لمتابعة  الالزمة  البيانات  في  الحاصل 

جدول التعليم 2030.

“^” تنفـــرد بنشـــر ملخـــص الدراســـة الرئيســـة لمؤتمـــر وزراء التعليـــم العـــرب
سيدعلي المحافظة

سعود الحربي

الدراسة استعرضها 
 المدير السابق 

لـ “األلكسو” سعود 
الحربي

 ضرورة 
تبني الدول 

خطط مكافحة 
األمية

بناء مناهج دراسية 
وفق مفاهيم 

التنمية المستدامة 
ومتطلباتها

ضرورة إدخال 
التعليم التقني 

والمهني مبكرا في 
التعليم األساسي 

إلزامية رياض 
األطفال ومجانيتها 

لدعم الجهوزية 
للتعليم االبتدائي

لبناء مرافق 
تعليمية تراعي 
األطفال ذوي 

اإلعاقة

 تضمين 
المناهج الدراسية 

قضايا ذات ُبعد 
عالمي 

إلعداد تقارير 
وطنية حول 

مؤّشرات تنفيذ 
غايات الهدف الرابع

“األهلية” تقيم النسخة السادسة من “ريادة األعمال”
المجال ــذا  ــه ب الــطــلــبــة  ــمــام  اهــت لــتــعــزيــز  ــدف  ــه ت الــفــعــالــيــات 

تنظــم الجامعــة األهليــة صبــاح اليــوم الثالثاء النســخة السادســة من فعاليات ريــادة األعمــال، تحت رعاية 
رئيس مجلس أمناء الجامعة عبدهللا يوسف الحواج، متضمنا معرضا وندوات ومسابقات في مجال ريادة 
األعمال، إلى جانب استضافة عدد من الرواد البحرينيين الشباب وخريجي الجامعة الذين خاضوا تجارب 

ناجحة في ريادة األعمال، وذلك في القاعة الرئيسية بمقر الجامعة.

ــا، أوضـــــحـــــت  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ
ــادة األعــمــال  ــ مــديــرة مــركــز ري
ــن حــامــد  بــالــجــامــعــة إنـــجـــي بـ
بــــأن كــلــيــة الـــعـــلـــوم اإلداريــــــة 
استراتيجية  تتبنى  والمالية 
الطلبة  تشجيع  عــلــى  تعتمد 
غمار  خــوض  على  وتحفيزهم 
تكون  األعمال، حتى ال  ريــادة 
الوحيد  الخيار  هــي  الوظيفة 

أمــامــهــم بــعــد الـــتـــخـــرج، ولــمــا 
لـــريـــادة األعـــمـــال مـــن أهــمــيــة 
كبيرة في فتح آفاق مستقبلية 
أمامهم وخلق فرص لزمالئهم 
الــخــريــجــيــن، مــنــوهــة إلـــى أن 
طريق  األعمال  “ريــادة  فعالية 
استعراض  تتضمن  المستقبل” 
في  ناجحة  شبابية  لــتــجــارب 

مجال ريادة األعمال.

وأضــافــت: كذلك ســوف يقدم 
وطلبة  خريجي  من  مجموعة 
في  تجاربهم  األهلية  الجامعة 
ستتضمن  كما  األعمال،  ريــادة 
ومسابقات  مناقشات  الفعالية 
إلــــى أن  ، مــنــوهــة  ــعـــددة،  ــتـ مـ
اإلدارة  طلبة  دعــا  قــد  الــمــركــز 
ــاص،  ــق بــشــكــل خــ ــويـ ــسـ ــتـ والـ
ــريـــجـــي  ــبـــة وخـ ــلـ وعـــــمـــــوم طـ

بالولوج  والمهتمين  الجامعة 
في عالم ريادة األعمال.

الجامعة األهلية

إنجي بن حامد


