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2019

ما قبل التعليم النظامي :الكتاتيب والمدارس األهلية

والرقي باملجتمع غائبا عن وجدان
مل يكن الوعي بأه ّمية التعليم وقيمته يف تنمية الفرد
ّ
النظامي نسب ّيا يف دول الخليج العر ّيب
شعب البحرين عىل امتداد تاريخه ،ولنئ تأ ّخر بدء التعليم
ّ
إىل بدايات القرن العرشين ،فإ ّن قدرا من التعليم كان متوافرا يف البحرين بفعل وجود الكتاتيب
التعليمي املحدود؛ فـ”قد كانت السمة العا ّمة
أو ”املط ّوعيات” وبعض املدارس األهل ّية ذات األداء
ّ
صح التعبري –
نظامي ...وأقرب إىل نظام الكتاتيب .حيث ّ
لهذا التعليم أنّه غري
لكل مدرسة – إن ّ
ّ
استقالل ّيتها ومناهجها وأساليبها.
وقد تباينت إمكانات تلك الكتاتيب واملدارس األهليّة وأهدافها وفق رؤية منشئيها ،وكان
اإلسالمي ،وتحفيظ القرآن الكريم ،إضافة إىل
التعليم فيها مقترصا عىل تعليم مبادئ الدين
ّ
تيس من معارف حياتيّة تتّصل باملعامالت التجاريّة
تعليم بعض مبادئ الكتابة والحساب ،وما ّ
والحسابات املرتبطة بالغوص؛ تلبية الحتياجات العمل آنذاك.
التعليم شبه النظامي الحديث

تع ّد البحرين من أوائل الدول الخليج ّية التي بدأت فيها محاوالت تنظيم التعليم وتطويره
امليالدي؛ حيث افتتحت البعثة التبشريية األمريكية
عىل أسس حديثة منذ أواخر القرن التاسع عرش
ّ
مدرسة تابعة ملستشفى اإلرسالية -القائم إىل اليومُ -س ّميت مدرسة شجرة البلوط ،و ُعرفت باسم
مدرسة اإلرسالية األمريكية؛ فـ” قبل افتتاح املستشفى ،افتتحت السيدة زومير أول مدرسة شبه
نظامية للبنات يف البحرين عام 1899م ،وتلتها مدرسة أخرى للبنني عام 1902م.
وبذلك كانت البحرين رائدة التعليم الحديث ،وأول دولة يف منطقة الخليج تحتضن التجربة
األوىل لتعليم البنات التي سبقت تجربة تعليم البنني؛ وقد أكّد  R B Winderأ ّن هذه املدرسة
هي أ ّول مدرسة للبنات يت ّم تأسيسها يف الخليج.
ومل تتوقّف يف أثناء ذلك مبادرات بعض األرس البحرينية يف تأسيس املدارس األهلية ،وإرسال
أبنائها لتلقّي التعليم خارج البحرين.
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نشأة التعليم النظامي الحكومي 1919م

انطلق مرشوع التّعليم الحديث يف البحرين مبباركة املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ عيىس
بن عيل آل خليفة حاكم البحرين آنذاك وتشجيعه ،حيث أصدر مرسوم تأسيس مدرسة الهداية
الخليفية ،وقد استند مرشوع التّعليم الحديث يف البحرين إىل نظام صاغه مستشار التعليم
– آنذاك  -السيد عبد الله صدقة دحالن ،لتسري عليه اإلدارة الخريية للتعليم ومدرسة الهداية
الخليفية ،ووقعت مناقشته وإقراره من قبل أعضاء اإلدارة ،وقد تألّف من عرشين ما ّدة تح ّدد
مهام أعضاء اإلدارة يف اإلرشاف عىل مدرسة الهداية الخليفية نواة التعليم الحديث يف البحرين.
وهذا النظام ظل مط ّبقا يف مدارس الحكومة حتى ض ّمت الحكومة مدارس اإلدارة إلبها يف حدود
عام 1929م .وتعترب وزارة معارف البحرين أول وزارة معارف تشكلت يف مناطق الخليج العر ّيب
امليالدي ورمبا يف ستينياته
وبقيت وحيدة فيه ال ينازعها منازع حتى خمسينيات القرن العرشين
ّ
يف بعض دوله.
تطور التعليـم النظامـي

| التعليم االبتدائي
بعد افتتاح مدرسة الهداية الخليفيّة يف عام  ،1919أ ّدى اهتامم الحكومة بالتعليم إىل رسعة
انتشار املدارس يف البالد وتشجيع األهايل للمساهمة فيه ،إذ دعمت الحكومة افتتاح مدرسة
الهداية الخليفية للبنني يف املنامة عام 1921م ،ث ّم يف عام 1927م ”ت ّم افتتاح مدارس جديدة
يف الحد والرفاع كام متّت توسعة املدارس يف املنامة واملحرق وازداد عدد العاملني فيها .وكانت
مدارس الهداية األربع تُدار من قبل مجلس اإلدارة الخرييّة .كام افتتحت ،يف عام 1927م أيضا،
مدرسة ثانية يف املنامة ُس ّميت املدرسة كام افتتحت ادرسة املنامة واملدرسة الصغرية األخرى يف
وس ّميت املدرسة املباركة العلوية.
الخميس يف نفس العامُ ،

|مدر�سة الهداية اخلليفية للبنات� :إ�رصار احلكومة على تعليم البنات

ت ّم افتتاح أول مدرسة نظامية للبنات يف البحرين عام 1928م؛ فكانت األوىل يف الخليج
العريب .وت ُج ِمع الوثائق التاريخية واملصادر عىل جهود الحكومة يف افتتاحها ،فقد ورد يف تقرير
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الحكومة لعام 1929-1928م منذ ثالثة أعوام كان هناك مخطط إلنشاء مدرسة للبنات ،وكان
ذلك املوضوع مرفوضا متاما من األهايل  ...ولكن بفضل جهود الشيخ عبد الله بن عيىس رئيس
لجنة التعليم واثنني من التجار املتنورين أصبح من املمكن إنشاء مدارس للبنات ،وقد بدأت أ ّول
مدرسة نظامية للبنات يف املحرق منذ مثانية شهور ،وكان ذلك إميانا من الحكومة بقيمة تعليم
رقي املجتمع؛ فعىل الرغم من احتجاج البعض ومقاومتهم فكرة فتح مدرسة
املرأة وجدواه يف ّ
للبنات ،فإ ّن حاكم البالد كان مقتنعا بأه ّمية تعليم املرأة وأن تأخذ نصيبها من التعليم أسوة مبا
حصل عليه الرجل ،كام كان لبعض القيادات والوجهاء تأثريهم يف اإلقناع بذلك.

| نه�ضة التعليم
استم ّرت جهود الحكومة يف نرش التعليم يف مدن البحرين وقُراها؛ فمنذ مطلع الثالثينيات،
افتُتح عدد من املدارس تلبي ًة لرغبة األهايل يف كل من سرتة والبديع والخميس وبوري والدراز
وبني جمرة ،حتّى ارتفع عدد الطالب يف العام الدرايس 1939-1938م إىل ثالثة أضعاف ما كان
عليه العدد يف العام الدرايس 1931-1930م.
وقد ورد يف وصف حال التعليم يف تقرير ميزانية التعليم يف البحرين لعام1932-1931م :كل
املواد التي ت ُد ّرس يف مدارس البحرين باللغة العربية اىل جانب مادة اللغة اإلنكليزية التي تبدأ
الدراسة بها من الصف الرابع ...و تبدأ الدراسة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عرشة و
من الثانية ظهرا حتى الرابعة و النصف ،أما املواد التي يتم تدريسها فهي القرآن و اللغة العربية
والقراءة والقواعد والكتابة وإلقاء الشعر واإلنشاء والحساب والقياس وضبط الدفاتر والتاريخ
والجغرافيا والنظافة ،وميارس الطالب األلعاب الرياضية و خاصة كرة القدم التي تُقام املباريات
فيها بني مختلف املدارس ،و هناك أيضا فرق للكشافة ،وتستخدم الكتب ذاتها و املواد التعليمية
يف جميع املدارس و تكاد تكون قريبة من بعضها قدر اإلمكان .وبسبب قلّة عدد املد ّرسني
البحرينيني آنذاك ،انتدبت حكومة البحرين مد ّرسني من الدول العربية كمرص وسوريا ولبنان
وفلسطني ،ومن الدول الصديقة كأنجلرتا والهند.
مقسام إىل مرحلتني؛ أوالهام
كان التعليم االبتدايئ من بداياته حتّى نهاية الخمسينيات ّ
التعليم التحضريي ،وم ّدته سنتان ،وثانيتهام التعليم االبتدايئ ،ومدته أربع سنوات ،فلقد كانت
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التعليم-النظامي-أربع سنوات تسبقها سنتان متهيديتان،
م ّدة الدراسة يف بداية هذا النوع من
ّ
ويف عام 1942م ،أضيفت سنة إىل املرحلة التحضريية؛ ف ُم ّدت سنوات ما قبل مرحلة التعليم
بصف الروضة ،ث ّم ينتقل الطفل آل ّيا يف السنة
االبتدايئ لتصبح ثالث سنواتُ ،عرفت السنة األوىل ّ
التالية إىل ما يس ّمى بالحدائق ،وهي صفوف ملحقة كذلك باملدارس االبتدائية ،ومك ّملة للروضة،
وتتشابه معها يف األهداف ونظام الدراسة ،وم ّدة التعليم فيها سنتان .ث ّم يف عام 1949م أُلغي نظام
بــ(التحضريي ،و ” بعد دمج التعليم
وس ّميت آنذاك
ّ
الحدائق وحلّت محلّه الصفوف التمهيديةُ ،
التمهيدي مع التعليم االبتدايئ أصبحت الدراسة ست سنوات وذلك يف عام 1960م”
كل عام يف مختلف مناطق البحرين،
ومل تتوقف الحكومة عن افتتاح املدارس الجديدة ّ
وكل
اإلداري عليها .وكان من أولوياتها ضامن متتّع جميع الطالب مبجانية التعليمّ ،
وتطوير إرشافها
ّ
ما يتعلّق به ،مثل توفري الكتب املدرسية واألدوات والقرطاسية ،وتأمني نقل الطالب واملدرسني،
ومتويل الخدمات واألنشطة الثقافية والرياضية والكشفية ،وبذلك اكتسب التعليم النظامي
البحريني ميزته التي ما تزال مفخرة له عىل م ّر العقود ،وهي أ ّن التعليم يف البحرين م ّجاين
واملدارس مفتوحة لجميع االجناس واألديان واملذاهب.
النظامي يف البحرين ،وشهدت
ويف عام 1969م احتفلت البحرين باليوبيل الذهبي للتعليم
ّ
تلك الفرتة التحاق جاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة عاهل البالد املفدى مبدرسة الرفاع الغريب
االبتدائية للبنني؛ حيث أنهى دراسته االبتدائية بتفوق عام 1964م.
ّ
الصناعي
انطالقة التعليم

تُعترب البحرين رائدة التعليم الفني واملهني يف املنطقة ،فقد كان كثري من الطالب الخليجيني
الصناعي
يقصدون البحرين لتلقي هذا النوع من التعليم .ولقد ُوضعت اللّبنة األوىل للتعليم
ّ
كل من مدرستي الهداية باملحرق واملدرسة الغربية
بالبحرين يف سنة 1936م حيث أضيف إىل ّ
باملنامة صف لتعليم ال ّنجارة عىل مستوى مهني محدود .ويف عام  1937أضيف قسامن آخران
أحدهام الربادة واآلخر الحدادة.
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| مدر�سة ال�صناعة باملنامة
يف عام 1938م ت ّم إنشاء أول مدرسة صناعية باملنامة أطلق عليها اسم مدرسة الصناعة،
ُخ ِّصصت لها بناية مستقلة يف املنامة تشغلها هذه الفروع الثالثة وذلك تحت إرشاف دائرة
تخصصات جديدة وفق حاجة السوق آنذاك وهي :الحدادة
الكهرباء .ث ّم أضيفت بعد ذلك ّ
واللحام ،واآلالت ،والكهرباء ،ويف سنة 1946م ت ّم ضع نظام ثابت للمدرسة ،تسري عليه يف كل
أمورهامن حيث قبول الطالب وساعات الدراسة واملناهج الدراس ّية.
الصناعي يف ذلك الوقت تدريبا مهن ّيا للطلبة ذوي امليول العمل ّية ،و ُح ّددت
واعترب التعليم
ّ
م ّدة الدراسة فيه بسنتني .وتشجيعا للطلبة عىل االلتحاق بهذا النوع من التعليم كانت ترصف
لكل طالب مكافأة شهرية بلغت  15روبية .وكان التدريب العميل يت ّم يف ورشة الحكومة.
ّ
عمل رشكة البحرين للبرتول؛
وبداية من عام 1950م ،أصبحت مدرسة ّ
الصناعة مركزا لتدريب ّ
العمل البحرين ّيني؛ فقد ”تم الرتتيب ملجموعة من الشباب املوظفني يف الرشكة
بهدف رفع كفاءة ّ
إلمتام دراسة ملدة أربعة شهور يف املدرسة.
ومثّل عام ” 1958فاتحة عهد استقرار التعليم الصناعي ،فعىل إثر انضامم املدرسة إىل حظرية
مديرية الرتبية والتعليم استأثرت باهتامم كبري من الحكومة إميانا من املسئولني بأهمية التعليم
الصناعي يف هذا البلد .وقد كانت قبل ذلك ”ال تتبع وزارة التعليم ،فهي تحت إرشاف وإدارة
مهندس الدولة السيد د.برامر ،أما امليزانية الخاصة باملدرسة فقد كانت ضمن ميزانية التعليم.

| عمل ّيات تطوير التعليم ال�صناع ّي املتعاقبة
تم يف عام  1972اعتامد مناهج معهد املدينة والنقابات ( )City & Guildsبربيطانيا بعد
التنظيمي للتعليم
إجراء التعديالت التي تناسب متطلبات سوق العمل املحيل ،وأصبح الهيكل
ّ
النظامي ،والتدريب املهني
املهني
الصناعي يتكون من :الدراسة الثانوية الصناعية ،ونظام التدريب
ّ
ّ
الصناعي ،كام حددت مدة الدراسة
املسا ّيئ ،وتم تحديد رشوط أكرث تفصيالً للقبول يف التّعليم
ّ
الصناعية بـ  3سنوات بحيث يلتحق باملدارس الصناعية الطالب الذين أنهوا املرحلة اإلعدادية.
وارتفع املستوى األكادميي للمدارس الصناعية ليعادل املناهج املطبقة يف املدرسة الثانوية فرع
التعليم العام ،واستحدثت خطة دراسة واضحة لجميع التخصصات.
ّ
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يف العام 1988م بدأ تطبق نظام الساعات املعتمدة (الحلقات التأهيلية) ،وأصبح عدد
التّخصصات املط ّبقة باملدارس الصناعية  17تخصصا مناسبا الحتياجات سوق العمل.

وبدءا من العام 1998م بدأ التعاون مع هيئة املؤ ّهالت األسكتلنديّة ( )SQAوكلّ ّية جيمس
وات يف تطوير املناهج الدراس ّية حيث تم تطوير سياسات التقويم وأدواته ،وت ّم االنتقال إىل نظام
الكفايات ( ،)competency-basedكام بدأ تطبيق النظام املطور للتعليم الصناعي.
ويف العام 2007م بدأت مرحلة جديدة يف تطوير التعليم الفني واملهني ،وقد شمل التطوير
يف الربنامج التدريبي الجوانب اآلتية :استحداث آليات تقويم فاعلة لقياس أداء الطلبة يف الربنامج
التدريبي مبشاركة مسئويل التدريب بالرشكات واملؤسسات ،ورصف مخصصات مالية لجميع
الطلبة املتدربني ،والتأمني عىل الطلبة يف موقع العمل.
وتم يف العام 2015م تصميم خطة دراسية معتمدة للفصول الدراسية الستة ،كام متت مراجعة
املعايري املهنية لجميع املساقات التخصصية واملساقات األخرى من خالل فرق عمل ضمت ممثلني
من إدارة املناهج وممثيل الرشكات.

| التعليم الفنّي واملهن ّي للبنات
يعترب التعليم الفني واملهني للبنات من املشاريع التطويرية ضمن مبادرات تجويد التعليم؛
حيث أتاح الفرصة أمام الفتيات وألول مرة يف البحرين ومنطقة الخليج العريب لاللتحاق
بتخصصات تجارية وصناعية حديثة ،تتالءم مع رغباتهن ،ومتكنهن من االلتحاق بسوق العمل فور
تخرجهن ،أو استكامل دراستهن الجامعية يف التخصصات املناسبة لدراستهن يف املرحلة الثانوية.
وقد بدأ تطبيق النظام يف أربعٍ من املدارس الثانوية (مدرسة املعرفة الثانوية ،مدرسة الحورة
الثانوية ،مدرسة االستقالل الثانوية ومدرسة الوفاء الثانوية) وتضمنت الخطة الدراسية للطالبات
تخصصات (الخدمات املالية ،إدارة األعامل ،الوسائط املتعددة ،البيع بالتجزئة ،صيانة األجهزة
الطبية ،وتقنيات الحاسوب).
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ّ
الكلية الثانوية وبدء التعليم الثانوي

أُ ّسست أول مدرسة ثانوية للبنني يف البحرين والخليج العر ّيب يف العام الدرايس 1940-1939م
وأطلق عليها اسم ”الكلّ ّية الثانوية”؛ إلعداد الكوادر البرشية املؤهلة لشغل الوظائف اإلدارية
والفنية يف الحكومة واملؤسسات االقتصادية الناشئة .ثم ُح ّول اسمها عام 1941م إىل ”مدرسة
املنامة الثانوية”وكانت مدة الدراسة فيها ثالث سنوات ،ث ّم م ّدت إىل أربع سنوات .و ُخ ّصص يف عام
يل لطالب القرى الذين يت ّمون دراستهم االبتدائية ،وطالب املدرستني
1941م قسم للسكن الداخ ّ
الثانوية والصناعية ،وكذلك للطلبة الوافدين من خارج البالد ،وكان من بني أولئك عرشة طالب
من الكويت وهم (أحمد العامر ،وخالد الغربليل ،وشيخان الفاريس ،وبدر الحداد ،والح الشهاب،
ومحمود أسحق ،وعبد العزيز الفهد ،ومجيد محمد محمد تقي ،وعبد الله العجريي) ،وأربعة
من مسقط ،وهم (ثويني بن شهاب ،عبدالله الطايئ ،حسن الجاميل ،عبدالحفيظ الغساين) ث ّم
افتتح املغفور له بإذن الله الشيخ سلامن بن حمد آل خليفة يف عام 1950م مبنى (بيت الطلبة)
بالقضيبية ،فكان مبنى حديثا مياثل املباين الرتبوية يف أكرث الدول الغربية تط ّورا آنذاك؛ إذ كان
”أكرب بيت من نوعه يف الخليج العريب” ،وكان ” يض ّم أكرث من مئة طالب نحو  13%منهم من
خارج البحرين ،من اململكة العربية السعودية وعامن وحرضموت ومسقط ،أ ّما الباقون فهم من
مختلف مدن وقرى البحرين.

| انطالق التعليم الثانوي للبنات
بدأ التعليم الثانوي للبنات يف البحرين بإنشاء أول مدرسة ثانوية للبنات يف العام الدرايس
1952/1951م ،فــ”يف عام  1951افتتحت أ ّول مدرسة ثانوية للبنات مبدينة املنامة أُلحقت يف
بادئ األمر مبدرسة فاطمة الزهراء للبنات ،ث ّم انتقلت مدرسة البنات الثانوية إىل مبنى مدرسة
عائشة أم املؤمنني للبنات .ولقد بدأت املدرسة بصف واحد فقط يض ّم إحدى عرشة طالبة” ،وات ُّبع
نفس النظام واملنهاج الذي سارت عليه مدارس البنني ،مع الرتكيز عىل املواد النسوية والفنون
املنزليّة يف املواد الدراسية.
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| م�سايرة التعليم الثانوي الحتياجات املجتمع البحريني
تو ّجهت وزارة الرتبية والتعليم منذ بداية السبعينيات إىل تطوير التعليم الثانوي من خالل التوسع
يف فروعه وشعبه؛ فت ّم تطوير مناهج التعليم التجاري وتدريس مواده باإلنجليزية وزيادة م ّدته إىل
كل جديد يف
ثالث سنوات وربطه مبعهد بتامن العاملي يف العام الدرايس 1975-1974م؛ لالستفادة من ّ
تخصصا للّغات واألعامل
التعليم التجاري ،كام ت ّم تشعيب فرع اآلداب يف التعليم العام إىل دراسة أكرث ّ
املكتبية واالقتصاد املنزيل والفنون الجميلة ،وتشعيب فرع العلوم إىل تخصصات الفيزياء والرياضيات
كل ذلك تحديث ألنظمة التقويم؛ لتتالئم مع تط ّور املناهج الدراسية.
وواكب ّ
والكيمياء واألحياء.
َ

ث ّم استحدثت الوزارة يف العام الدرايس 1983-1982م التعليم الصحي يف التعليم الثانوي،
ومجال الرثوة الزراعية والحيوانية مبدرسة مدينة عيىس الثانوية للبنات ،ومجال الفندقة بالتنسيق
مع مركز تدريب التمويل والفندقة ،ومجال األنسجة واملالبس مبدرسة املنامة الثانوية للبنات،
ومجال الطباعة مبدرسة مدينة عيىس الثانوية للبنني.

| ا�ستحداث نظام ال�ساعات املعتمدة :التح ّول الأبرز يف نظام التعليم الثانوي
شهد عقد التسعينيات استحداث نظام الساعات املعتمدة ،ولقد اعتُرب هذا النظام آنذاك
مدخال من مداخل إصالح وتطوير التعليم ،كام أنّه يُع ّد من أحدث النظم التعليمية والرتبوية التي
أخذت بها وزارة الرتبية والتعليم ...ومن الربامج الشاملة واملتكاملة واملوزونة ،مبا يتيحه للطالب
من ”حرية أكرب يف اختيار املساقات الدراسية ...وتشكيل مسار املتعلم.

| امل�شاريع التطوير ّية
خالل عام 2004م اعتمدت الوزارة مرشوع توحيد املسارات يف املدارس الثانوية للتعليم العام
والتجاري ،وهو ذو ثالثة مساقات :مساقات إلزامية ،ومساقات اختيارية ،ومساقات تطبيقية إثرائية،
وتض ّمن املرشوع العديد من الربامج املستحدثة ،والفريدة عىل مستوى الخليج العريب؛ مثل مكتب اإلرشاد
وحصة مصادر التّعلّم ،وحصص التقوية ،ومراكز اإلبداع ،ومساق
األكادميي ،ومساق خدمة املجتمعّ ،
الثقافة الشعبية ،وغريها من الربامج الرائدة التي تضاهي الربامج التعليمية ذات املواصفات العاملية ،كام
استم ّر العمل عىل تطوير مناهج التعليم الثانوي؛ تحقيقاً للرؤية التطويرية لنظام توحيد املسارات.
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ّ
اإلعدادي
استحداث التعليم

يف إطار العمل املتواصل عىل تطوير التّعليم ،استقدمت حكومة البحرين يف عام 1960م
الخبريين محمد كامل النحاس (وكيل وزارة الرتبية والتعليم املساعد للشؤون الثقافية واملعاهد
بالجمهورية املتحدة) وجربائيل كاتول (وكيل مدير دائرة الرتبية بالجامعة األمريكية يف بريوت)
بغرض دراسة حال التعليم يف البحرين وتقديم تقرير عن ذلك .وكان من أهم املواضيع التي
يحتاج إىل درسها وتقديم التوصيات الالزمة عنها :مراحل التعليم العام – عدد سني الدراسة يف
كل مرحلة منها .وكان من ضمن التوصيات التي رفعها الخبريان يف تقريرهام زيادة مدة ال ّدراسة
يف املرحلة الثانوية سنة أخرى حتى ميكن للطّالب أن يستوعب املادة العلم ّية التي تنقصه اآلن
يتيس التحاقه بالجامعات يف الخارج .وأن تكون الدراسة يف املدرسة الثانوية ”عىل مرحلتني:
بذلك ّ
مرحلة إعدادية أو متوسطة ومدتها سنتان ،ومرحلة ثانوية ومدتها ثالث سنوات .وهكذا استحدث
التعليمي يف عام 1961م ،وم ّدة ال ّدراسة فيه سنتان.
اإلعدادي ضمن السلّم
التعليم
ّ
ّ

| �إن�شاء مدار�س خا�صة باملرحلة الإعداد ّية

خاصة بهذه املرحلة ،فألحقت فصوله
يف بداية تطبيق التعليم
اإلعدادي مل تكن هناك مدارس ّ
ّ
باملدارس الثانويّة واالبتدائ ّية .ث ّم سارعت الحكومة إىل إنشاء مدارس خاصة باملرحلة اإلعداديّة،
وقد بلغ عددها يف العام الدرايس 1970/1969م  15مدرسة للبنني ،بها  3873طالبا و1369
معلّام ،و  11مدرسة للبنات ،بها 2689طالبة و 944معلّمة.

| ا�ستحداث ال�شهادة الإعداد ّية
يف عام 1971م ،و ّجه مجلس الوزراء إىل دراسة واقع املرحلة اإلعداديّة من كافة جوانبه،
بالتعاون مع منظمة اليونسكو ،وأفىض ذلك إىل صدور قرار مجلس الوزراء (رقم  )333يف  17أكتوبر
1975م ،حيث”جعل الدراسة يف املرحلة اإلعداديّة ثالث سنوات اعتبارا من العام 1977/1976م”.
ولذلك اتّ ّجهت ” إدارة املناهج والكتب والوسائل التّعليميّة خالل العامني ال ّدراسيني 1975/1974م
السنوات الثّالث ” ،كام ت ّم ”استحداث
– 1976/1975م إلنجاز مناهج املرحلة اإلعداديّة ذات ّ
ايس 1980/1979م ،ومينح املتخ ّرج
للصف الثّالث
امتحان
رسمي ّ
ّ
اإلعدادي بدءا من العام ال ّدر ّ
ّ
اري رقم 1979 /1-168/217م.”.
شهادة إمتام ال ّدراسة اإلعداديّة وذلك وفقا للقرار الوز ّ
ّ
التعليم النظامي في البحرين سيرة مضيئة في مائة عام

11

نشأة التعليم ّ
الد ّ
يني

يني؛
بعد انتشار املدارس الحديثة ّ
وتوسعها ،برزت الرغبة يف تخصيص مدارس للتعليم ال ّد ّ
الشيعي ،ويف عام 1943مّ ،أسست
ديني بإرشاف قايض الرشع
ّ
”ففي عام 1938م ،افتتح معهد ّ
متخصصني يف علوم الرشيعة اإلسالم ّية ،واعتمدت
األوقاف السن ّية املدرسة الدين ّية لتخريج
ّ
مناهجها عىل مناهج األزهر إضافة إىل تدريس العلوم الطبيع ّية واللغة اإلنجليزيّة ”.ويف عام
 1960ت ّم إدراج التعليم الديني”تحت مظلة مديرية الرتبية والتعليم بأمر من صاحب السمو
الشيخ سلامن بن حمد آل خليفة رحمه الله”

| املعهد الديني اجلعفري :النّ�ش�أة والتّط ّور
ت ّم إنشاء املعهد الديني الجعفري بنا ًء عىل األمر املليك الصادر من صاحب الجاللة امللك
حمد بن عيىس آل خليفة عاهل البالد املفدى يف العام 2002م ،وت ّم افتتاح املعهد من قبل معايل
الشيخ عبد اللّه بن خالد آل خليفة وزير العدل آنذاك يف الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس
.2003/2002
ّ
األميّ ة
انطالقة برامج محو

عرفت مملكة البحرين انطالق برامج محو األمية منذ عام 1936م ويروى أ ّن النادي األديب
يف املحرق أ ّول من بادر إىل محاولة إزالة أمية بعض األفراد ،وكان طالب الهداية يسهمون يف ذلك،
وألن األندية يف البحرين كنادي إقبال أوال اللييل والنادي اإلسالمي واملنتدى اإلسالمي باملنامة
والنادي األديب باملحرق ذات صبغة تعليمية ،لذا تعترب رائدة يف إزالة األمية .وملا أسس نادي
العروبة سنة 1939م رأى أن يفتح يف جزء من نشاطاته نشاطا إلزالة األمية.
ويف العام 1953م تشكلت لجنة مكافحة األمية بتطوع عدد من الطالب الجامعيني البحرينيني
الذين يدرسون يف الجامعة األمريكية ببريوت وقدمت مرشوعا متكامال شاركت فيه جميع األندية.
وقد أدت هذه الجهود إىل زيادة عدد املتعلمني ممن هم فوق سن الخامسة عرش.
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| اللّجنة الأهلية امل�شرتكة لتعليم الكبار
يف العام 1971م تشكلت اللجنة األهلية املشرتكة لتعليم الكبار ،وافتتحت مثانية فصول
دراسية للنساء وخمسة فصول للرجال .وقدمت وزارة الرتبية والتعليم دعمها املادي للجنة،
وساهمت بالكتب والقرطاسية ،إىل جانب استخدام املباين املدرسية كمراكز مسائية ملحو األمية.

| ّ
تول وزارة الرتبية والتّعليم م�س�ؤولية حمو الأمية وتعليم الكبار
بداية من عام 1974-1973م تولت وزارة الرتبية والتعليم مسؤولية محو األمية وتعليم
الكبار يف البالد بشكل رسمي ،حني أُنشئت مراقبة محو األمية وتعليم الكبار .وأسندت إليها مهمة
اإلرشاف عىل برامج محو األمية وتعليم الكبار وتنفيذها .وقامت الوزارة بتنظيم برامج تعليمية
لفئة األميني وفئة الذين تجاوزوا مرحلة األمية أو مرحلة املتابعة بنجاح ولديهم الرغبة يف مواصلة
الدراسة.
ويُ َع ّد عام 1976م البداية الحديثة لتعليم الكبار ،قد افتتحت مراكز لتعليم اللغة اإلنجليزية
للمواطنني من الذكور واإلناث يف العام الدرايس 1977/76م .ونظرا لنجاح هذه التجربة فقد تم
تعميمها عىل سائر أنحاء البالد يف العام الدرايس 1978/77م ،ومدة الدراسة خمس سنوات.
وقامت الوزارة ابتدا ًء من العام الدرايس 1974-1973م بإعداد أول خطة خمسية ملحو األمية
لألعوام (1989/88-1984/83م) .و يف1983م ت ّم تكوين ” لجنة وطنية ملحو األمية ” يرأسها
سعادة وزير الرتبية والتعليم وتضم يف عضويتها ممثلني عن الجهات الرسمية واملؤسسات األهلية.

| الربامج التعليمية
خالل السنوات األخرية تح ّول اهتامم وزارة الرتبية والتعليم إىل التخطيط لدورات تدريبية
متنوعة للكبار تصب يف دعم التعليم املستمر مدى الحياة ،إذ تتوىل إدارة التعليم املستمر تنظيم
برامج تعليمية لفئتني من فئات املجتمع :هام فئة األميني وفئة تضم املتحررين الجدد من األمية
بنجاح ولديهم الرغبة يف متابعة الدراسة من خالل املراحل الدراسية الالحقة وهي مرحلتي
املتابعة والتقوية ،هذا باإلضافة إىل برامج التعليم املستمر التي تقدم لجميع فئات املجتمع.
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تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

| �أوال� :صعوبات التعلم والإعاقات
إسهام وزارة الرتبية والتعليم يف جهود الحكومة يف رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

إقليمي يوفّر الرعاية الصحية والنفسية واالجتامعية
تأسس يف البحرين معهد
يف عام 1974مّ ،
ّ
والرتبوية والتأهيلية للمكفوفني وضعاف البرص من البنني والبنات يف س ّن التعليم :هو معهد النور
تغي اسمه إىل املعهد السعودي البحريني للمكفوفني اعتبارا من
للخليج العربـي للمكفوفني ،ثم ّ
يناير 1997م .وترشف الوزارة عىل هذا املعهد الذي يتّبع التعليم األكادميي فيه نفس النظم املتّبعة
يف تعليم األسوياء يف املدارس الحكومية من حيث بنية التعليم واملناهج للمرحلتني االبتدائية
واإلعدادية .وعند إمتام الطالب للمرحلة اإلعدادية يتم تحويله إىل املدارس الثانوية العادية التي
تقدم له الرعاية الخاصة”.
تأسس معهد األمل لألطفال املعوقني امتدادا ملدرسة بيت األمل التي أسستها
ويف عام 1982م ّ
جمعية رعاية الطفل واألمومة عام 1977م؛ لرعاية األطفال الص ّم أو الذين يعانون تخلفا عقليا
بسيطا ،وتأمني التعليم الذي يناسب قدراتهم وينميها.
ويف عام 2001م ،صدر قرار من وزارة العمل والشئون االجتامعية باستحداث مركز الحد
لذوي االحتياجات الخاصة تابعا لدار يوكو لرعاية الوالدين ،ويف عام 2008م ت ّم تحويل اإلرشاف
عليه إىل إدارة الرتبية الخاصة بوزارة الرتبية والتعليم ،ويض ّم يف العام الدرايس 2017-2016م 6
معلمني و 23طالبا.

تط ّور رعاية وزارة الرتبية والتعليم للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة :إتاحة ال ّتعليم
للجميع

استحدثت وزارة الرتبية والتعليم يف العام الدرايس 1980-1979م وحدة فنية يف إدارة التعليم
العام باسم مجموعة رعاية املعوقني ،أُسندت إليها مهمة تحديد حاالت اإلعاقة باملدارس ،واإلرشاف
عىل الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة .ويف العام الدرايس 1987-1986م ِ
أنشئت مجموعة الرتبية
الخاصة ضمن إدارة الرتبية الرياضية والكشفية والخدمات الطالبية ،ويف العام ذاته بدأت الوزارة
ّ
بتطبيق مرشوع الفصول العالجية كتجربة يف مدرسة البسيتني االبتدائية للبنني ،وذلك بفتح صفّني
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دراس ّيني لحاالت التأ ّخر الدرايس وبطء التعلّم .ث ّم يف العام 1992م تب ّنت الوزارة تجربة دمج
الطلبة من فئات بطء التعلم والتأخر الدرايس وصعوبات التعلم إىل جانب أقرانهم من الطلبة يف
الفصول العادية يف مدرستني ابتدائيتني حكوميتني واحدة للبنات وأخرى للبنني.

استحداث إدارة الرتبية الخاصة :خطوة تطوير ّية رئيسية

يف عام 2005م ،استُحدثت إدارة الرتبية الخاصة ضمن الهيكل اإلداري لوزارة الرتبية والتعليم؛
إلحداث نقلة نوعية يف مجال رعاية هذه الفئات مبا يتواكب مع أحدث التوجهات الدول ّية املالمئة
للمملكة ،وقد ُعهد إىل هذه اإلدارة وضع الخطط والربامج الخاصة بتلبية مختلف احتياجات
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،ودمجهم يف التعليم العام يف املدارس العادية؛ من خالل توفري
الخدمات التعليمية التي تضمن تنمية قدراتهم املختلفة يف املراحل التعليمية الثالث ،ودعم تهيئة
البيئة املدرسية الرتبوية والتعليمية املناسبة لهم ،وتأمني االحتياجات التدريبية للكوادر العاملة
معهم ،كام أُوكل إىل هذه اإلدارة املراجعة الشاملة للنظام التعليمي لذوي االحتياجات الخاصة
وأدائه ،والعمل عىل تطوير مناهج وبرامج تواكب االتجاهات العاملية يف الدمج ،وإنشاء عالقات
تعاونية تكاملية مع املؤسسات املجتمعية واملراكز التأهيلية.

الوسائل واملعينات واألجهزة املساندة :دعم مستمر لذوي االحتياجات الخاصة

مبانٍ ومرافق مالمئة :تحرص وزارة الرتبية والتعليم منذ سنوات عىل تزويد املدارس الحديثة
خاصة،
مبصاعد كهربائية ،وتخصيص ّ
صف درايس للطلبة ذوي اضطراب التو ّحد ذي مواصفات ّ
وعىل تخصيص منحدرات يف املدارس القدمية لذوي اإلعاقة الحرك ّية.
خدمات مواصالت خصوص ّية :وفّرت الوزارة منذ 2005م حافلة مجهزة مبصعد؛ لنقل  5طالب
من ذوي اإلعاقات الجسدية ،ث ّم تط ّورت هذه الخدمة لتل ّبي زيادة عدد محتاجيها؛ ففي هذا العام
2017م تُستخدم  11حافلة لنقل ما يزيد عن  70طالبا وطالبة من ذوي االحتياجات الخاصة يف
جميع محافظات اململكة ،من بينها  7حافالت مجهزة مبصاعد كهربائية ووسائل أمن وسالمة وفق
املعايري العاملية لنقل ذوي االحتياجات الخاصة ،و4حافالت لنقل الطلبة ذوي اإلعاقات الذهنية.
جهزة ووسائل مساعدة :بني عامي 2012و 2017م ،استفاد  297طالبا مكفوفا يف  28مدرسة
حكوم ّية من أجهزة ص ّحية ومعينات تربوية متن ّوعة؛ من أهمها أجهزةLeberte Scoller، Roby :
 ،Video، CCTVR-CCTVوآلة بريكنز ،ونظارات خاصة ،وطابعات برايل...
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وكذلك استفاد الطلبة ذوو اإلعاقة الجسدية من أجهزة ومعينات مختلفة؛ مثل الكرايس
املتحركة يدويّا أو كهربائ ّيا (حسب حاجة الطالب) ،وشاشات الحواسيب العاملة باللمس،
والسامعات الرقم ّية ،والكرايس واملقاعد ذات املواصفات الخاصة.
ويف إطار تطويع التقنية الحديثة لخدمة ذوي اإلعاقة ،ت ّم يف عام 2017م تدشني مطبعة
املكفوفني األوىل من نوعها عىل مستوى دول العامل ،وهي مطبعة ” برايلو  ،” 650والتي ت ُع ّد
أحدث وأكرب املطابع اإللكرتونية املخصصة لطباعة الكتب واملذكرات الدراسية واالمتحانات
والنرشات اإلرشادية وغريها من املطبوعات بلغة برايل.

األنظمة الخاصة والخدمات النوعية :تيسري تعلّم ذوي االحتياجات الخاصة

خصصة :ت ّم تطويع بعض املواد العلمية يف مرحلة التعليم الثانوي ،مثل
موا ّد تعليمية ُم ّ
الكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلم األحياء ،ومواءمتها لقدرات الطلبة ذوي اإلعاقات البرصية.
خاص ملراعاة ظروف الطلبة
خاص :صدر يف عام 2013م قرار بنظام
نظام
تقوميي ّ
تقوميي ّ
ّ
ّ
من ذوي اإلعاقات وصعوبات التعلم ،ث ّم شمل النظام يف عام 2015م الطلبة الذين يعانون من
السكلر أو الرسطان.
ابتعاث وتدريب :منذ عام 2007م ،توفّر الوزارة سنويّا بعثات محلية وخارجية للطلبة ذوي
اإلعاقات الحسية والجسدية واضطراب التوحد ومرىض الرسطان .وقد بلغ عدد الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة الذين حصلوا عىل بعثات دراسية  287طالبا وطالبة.

| ثانيا :املوهبة والتف ّوق
متخصص لرعاية الطلبة املوهوبني:
تأسيس مركز
ّ

بدأت الوزارة منذ عام 2003م تجميع بيانات الطلبة املوهوبني باملدارس الحكومية ،ث ّم شهد
محيط مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنني يف عام 2004م وضع حجر األساس ملركز رعاية
الطلبة املوهوبني ،واستضافت املدرسة أنشطة املركز إىل حني افتتاحه رسمياً يف 2007/12/11م
تحت رعاية صاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة رئيس مجلس الوزراء املوقر.
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رعاية املتفوقني واملوهوبني يف املدارس الحكومية

يُع ّد برنامج رعاية الطلبة املوهوبني واملتفوقني من الربامج الطموحة التي رشعت وزارة الرتبية
والتعليم يف تطبيقها منذ العام الدرايس 1997-1996م ،ويشمل يف العام الدرايس 2018-2017م
 50مدرسة ،وتتنوع مجاالته بني :الكشف عن الطلبة املتفوقني واملوهوبني ،وتصميم األنشطة
اإلثرائية املرتبطة باملناهج الدراسية ،والربنامج اإلرشادي ،والتدريب عىل مهارات البحث العلمي.

صف الروضة يف التعليم االبتدايئ ال ّنظامي1959-1942 :م
ّ

صف الروضة إىل املرحلة التحضريية فأصبحت ثالث سنوات ،حيث ت ّم
يف عام 1942م ،أضيف ّ
افتتاح فصل واحد للروضة يف إحدى مدارس البنات باملحرق ،وعندما أثبت هذا الفصل نجاحا كبريا
صف الروضة،
تش ّجعت املديرية عىل افتتاح فصول مامثلة يف املدارس االبتدائية األخرى .وبعد ّ
ينتقل الطفل آل ّيا يف السنة التالية إىل ما يس ّمى بالحدائق ،وهي صفوف ملحقة كذلك باملدارس
االبتدائية ،ومك ّملة للروضة ،وتتشابه معها يف األهداف ونظام الدراسة ،وم ّدة التعليم فيها سنتان.
صف الروضة عن املدارس ،حيث أُلغي نظام الحدائق
ويف عام 1949م ،بدأ التو ّجه إىل فصل ّ
وحلّت محلّه الصفوف التمهيدية ،و ُخفّضت املرحلة التحرضية إىل سنتني م ّرة أخرى ،و ُخ ّصصت
لصف الروضة بعض املباين املنفصلة ،ويف إطار ذلك ”تأسست أ ّول دار لألطفال يف عام 1955م.
ّ

إلحاق التعليم ما قبل االبتدايئ بقطاع التعليم الخاص1960 :م

بدمج السنتني التمهيديتني مع التعليم االبتدايئ اعتبارا من عام 1960م ،أصبح التعليم ما قبل
الحكومي ،وأنشئت عام 1961م
االبتدايئ ضمن القطاع الخاص ،أي خارج نطاق السلّم التعليمي
ّ
لتتول االرشاف اإلداري والفني عىل املدارس الخاصة ورياض األطفال عمال
إدارة التعليم الخاص؛ ّ
مبا ورد يف املرسوم رقم 11لسنة 1961م .ويف عام 1965م افتُتحت أول روضة مستقلة يف مملكة
البحرين مببادرة أهلية من جمعية رعاية الطفل واألمومة .وقد تم تحديث القوانني املتعلّقة
باملدارس الخاصة ورياض األطفال؛ فصدر املرسوم رقم  21لسنة 1977م ،وت ّم تحديثه بإصدار
املرسوم رقم  14لسنة 1985م .ث ّم صدر قرار إداري يف عام 1989م بوضع دليل املواصفات واملعايري
مببنى روضة األطفال ومرافقها .ويف عام 1998م صدر املرسوم بقانون رقم  25لسنة  1998بشأن
املؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
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رؤية جديدة لرعاية الطفولة املبكّرة وتأسيس إدارة رياض األطفال

يف إطار ما يف املرشوع اإلصالحي لجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة عاهل البالد املف ّدى
من تأكيد عىل حفظ حقوق األطفال يف الرعاية والتنشئة السليمة ،شهدت بدايات القرن الحادي
والعرشين ازدها ًرا كب ًريا لقطاع التعليم الخاص ورياض األطفال ،ومجموعة من املشاريع والربامج
التطويرية ،من بينها تشكيل فريق عمل العناية بالطفولة يف عام 2002م .ويف العام 2006م استحدثت
إدارة رياض األطفال ،وأُوكلت إليها مهام اإلرشاف والرقابة عىل رياض األطفال يف مملكة البحرين.
أُ ّسست أول مدرسة ذات طابع غريب يف البحرين من قبل البعثة التبشريية األمريكية ،إذ
فتتحت زوجة القس زومير أول مدرسة نظامية للبنات يف البحرين عام 1899م وتلتها مدرسة
أخرى للبنني عام 1902م.

ظامي يف البحرين ،مل تعد املدارس األهل ّية بشكلها القديم قادرة
ومع تط ّور التّعليم ال ّن ّ
عىل املنافسة واستقطاب الطلبة ،ولذلك أغلق أغلبها تدريجيا ،ومع ما شهدته البحرين من منو
اقتصادي وازدياد عدد املؤسسات والجاليات األجنبية العاملة مبختلف القطاعات ،نشأت الحاجة
إىل تأسيس جيل جديد من املدارس الخاصة ومدارس الجاليات ،ميكن اعتبارها يف تلك املرحلة
مدارس عرصية :ففي عام 1940م أسست الكنيسة الكاثوليكية الرومانية مدرسة القلب املقدس،
وكانت لغة التعليم فيها اللغة اإلنجليزية ،وقد انتقلت إدارة هذه املدرسة يف عام  1953للراهبات
الكاثوليكيات.
ويف عام  ،1947تأسست مدرسة بابكو تبعا ملركز التدريب املهني يف الزالق ثم انتقلت هذه
املدرسة إىل عوال عام  ،1954ث ّم تأسست املدرسة الهندية للجالية الهندية يف البحرين يف عام
1950م ،ويف عام 1956م تأسست املدرسة األوردية الباكستانية.

بداية اإلرشاف الحكومي عىل قطاع التعليم الخاص

يف أكتوبر من عام 1961م ،صدر أول قانون للتعليم الخاص لتنظيم هذا التعليم وضامن
رقابته .وقد ”خول مديرية املعارف لحكومة البحرين اإلرشاف الشامل عىل املدارس الخاصة
ورياض األطفال ،وتال ذلك تعيني مفتشني عىل هذه املدارس التي خضعت منذ ذلك الحني لإلرشاف
الحكومي الدقيق”.

18

ّ
التعليم النظامي في البحرين سيرة مضيئة في مائة عام

الخاص ودعم املدارس
دور وزارة الرتبية والتعليم يف اإلرشاف عىل قطاع ال ّتعليم
ّ

الخاص مجموعة من املهام أبرزها :تنفيذ زيارات تفقدية واستطالعية
تتول إدارة التعليم
ّ
ّ
لجميع املؤسسات التعليمية الخاصة ملتابعة مدى التزامها باملعايري واالشرتاطات لالرتقاء بالخدمات
التعليمية والرتبوية املقدمة للطلبة ،وتنظيم برنامج التهمن الرتبوي ملعلمي ومعلامت املدارس
الخاصة بالتعاون مع جامعة البحرين ومتكني بدءا من عام 2012م ،وهو مستم ّر حتى تاريخه،
وتدريب منتسبي إدارة التعليم الخاص عىل اإلطار العام ملراجعة املدارس الخاصة واملعاهد واملراكز
التعليمية ،ورعاية الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وتقديم الدعم الالزم لهم ،وتشجيع املدارس
الخاصة عىل تدريس هؤالء الطلبة ،مع تقديم الدعم األكادميي واملعنوي ملرىض الرسطان واألمراض
املزمنة باملدارس الخاصة ،ومتابعة مدى التزام املدارس الخاصة بتدريس املواد اإللزامية وفق منهج
وزارة الرتبية والتعليم وهي :اللغة العربية للطلبة البحرينيني والعرب ،الرتبية اإلسالمية للطلبة
املسلمني ،املواد االجتامعية ،والرتبية للمواطنة لكافة الطلبة ،ويتم رصف الكتب الدراسية لهذه
املواد مجانا لجميع طلبة املدارس الخاصة .وتهت ّم إدارة التعليم الخاص كذلك عىل مراجعة عدد
من اللوائح املتعلقة بدورة العمل يف املدارس الخاصة كاملعايري الفنية للمباين املدرسية ،والرسوم
الدراسية ،إضافة إىل إصدار تعاميم تتضمن معايري واشرتاطات السالمة يف الحافالت املدرسية.
ّ
تطور المناهج الدراسية في التعليم األساسي

| طبيعة املناهج يف مرحلة ن�ش�أة املدار�س
بدأت املدارس االبتدائية األوىل يف البحرين مبناهج دراسية تجمع بني التعليم الديني والتعليم
الحديث ،وقد تأثرت املناهج املعتمدة يف املدارس االبتدائية مبناهج بالد الشام خاصة ،وكذلك
العراق ومرص ،وكان املنهج يتض ّمن مواد الجرب والهندسة والكيمياء والفيزياء واملوسيقى واللغة
اإلنجليزية..
وبعد تعيني الحكومة فائق أدهم مفتّشا عاما عىل املدارس العامة يف عام 1929م قام بإدخال
مناهج جديدة عىل غرار املناهج اللبنانية ،وألغيت من املناهج املواد الحديثة مثل الفيزياء
والرياضيات إذ كانت تق ّدم إىل الطالب بشكل مشوه.
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ومع بداية العام الدرايس 1941-1940م ت ّم تطوير مناهج املرحلة االبتدائ ّية بإدخال كتب
(القراءة الرشيدة) ألطفال املدارس االبتدائية ألول م ّرة يف تاريخ التعليم بالبحرين ،والتوجه نحو
تصميم مناهج دراسية محددة تُوفَّر مبوجبها كتب لجميع املواد التي يدرسها الطلبة يف تلك
املرحلة .ويف عام 1942م أ ُع ّد منهج اللغة العربية والدين والجغرافيا واللغة اإلنجليزية للمدارس
االبتدائية.

| �إن�شاء مديرية التعليم وجهودها يف تطوير املناهج
يف عام  1960ت ّم دمج إداريت البنني والبنات تحت اسم مديرية التعليم ،وعملت عىل تحديث
املناهج؛ ففي عام 1965م شكّلت لجان تطويرية لتأليف الكتب الدراسية ،ابتداء من الصف
الثالث االبتدايئ حتى الصف السادس لبعض املواد كامدة اللغة العربية .وشهد العام -1966
1967م إصدار أول منهج مكتوب تحت عنوان (خطة ومناهج الدراسة يف املرحلة اإلعدادية) .وجاء
إصدار أول منهج مكتوب للمرحلة االبتدائية يف عام 1969م ضم املناهج الدراسية لجميع املواد.
وتم يف العام الدرايس  1974/1973إعداد منهج للرياضيات ومسودة كتايب الصف األول والثاين
للرياضيات .وإقرار خطة إلدخال الرتبية املوسيقية ضمن مادة األناشيد من املرحلة االبتدائية،
فضال عن التوسع يف تدريس اللغة العربية بالطريقة الكلية الصوتية يف املرحلة االبتدائية لتضم
 31فصال دراسيا موزعة عىل الصفوف األوىل لهذه املرحلة.

| ا�ستحداث �إدارة املناهج وبناء الأجيال اجلديدة من املناهج
يف عام  1975ت ّم رفع مراقبة املناهج والوسائل التعليمية إىل مستوى إدارة تتبع وكيل الوزارة
املساعد للتخطيط واملناهج والعالقات الثقافية ودعمها باملختصني من ذوي الخربة الطويلة،
واستقدام عدد من خرباء املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم املتخصصني يف تخطيط املناهج.
وبادرت إدارة املناهج يف العام  1975إىل تطوير املناهج ال ّدراس ّية وتجديدها.
وت ّم يف العام الدرايس 1976-1975م إقرار منهج املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
للمرحلة االعدادية عىل أن يراجع من قبل لجنة خاصة ليتالءم مع ما يدرسه الطلبة يف املرحلتني
االبتدائية والثانوية.
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وقد ت ُ ّوجت هذه املرحلة بإصدار القرار الوزاري رقم  1/77 217-/168يف  29سبتمرب 1977
باعتامد املناهج الدراسية الجديدة املط ّورة باملرحلة اإلعدادية .وت ّم اعتامد مرشوع تدريس
املجاالت العملية يف املرحلة اإلعدادية بالبحرين عام 1976/1975م.
وتواصلت جهود تطوير املناهج ال ّدراس ّية عرب مشاريع مختلفة من أه ّمها مرشوع تدريس
اللغة اإلنجليزية بد ًءا من الصف األول االبتدايئ يف العام الدرايس 2005-2004م ،ومرشوع املنهج
التكاميل الذي بدأ تطبيقه تجريبيا يف العام 2006م.
ّ
تطور المناهج الدراسية في التعليم الثانوي

| مراحل تطوير الأجيال اجلديدة من مناهج التّعليم الثانوي
تم يف العام 1970إجراء تعديل عىل منظومة إعداد املناهج وإصدار وثيقة مناهج الدراسة
للمرحلة الثانوية التجارية ،كام تم يف العام  1971اعتامد منهج معهد املدينة والنقابات ( & City
يل ،وإدخال نظام
 ) Gulidبربيطانيا بعد إجراء التعديالت التي تتناسب مع متطلبات ّ
السوق املح ّ
التوجيه الرتبوي للتعليم الصناعي ،وابتداء من العام الدرايس 1976/75م أصبحت املواد التجارية
التي تد َّرس باللغة اإلنجليزية متثل  33%من الخطة الدراسية يف التعليم التجاري.
وبعد دراسة نظام التشعيب والتفريع الثانوي وتقوميه ،اتجهت الوزارة إىل تطبيق نظام
الساعات املعتمدة باملرحلة الثانوية يف نهاية الثامنينيات ،وأعدت مناهج مطورة للمسارات
املختلفة ،وتم تأليف كتب جديدة لجميع املساقات.
وقد شمل التطوير واملراجعة مواد عديدة يف الفرتة بني  2003و 2008م ؛ ملواكبة التحوالت
العاملية ،فمع تطبيق نظام توحيد املسارات يف العام  2005/2004والتوسع فيه ،واعتامد مساقات
جديدة تهيئ الطالب ملرحلة ما بعد التمدرس وسوق العمل ،ت ّم تطوير املناهج الدراسية واستحداث
العديد من املساقات اإلثرائية التطبيقية التي تعترب مساندة ومكملة لتمكني الطالب ،وتطوير غرف
املحاكاة ،ومناهج الرتبية الرياضية وتأليف مساقات نظرية لتتامىش مع متطلبات هذا النظام.
وحظيت مناهج التعليم الصناعي ومناهج التعليم التجاري بفرص التعاون مع جهات خارجية
كاليونسكو ،واستعانت مبناهج خارجية مثل “.”City and guilds
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ويف العام  2006 /2005ت ّم اعتامد مساق خدمة املجتمع كمساق إلزامي ومتطلب للتخرج،
وهو يعزز ثقافة التطوع وينمي املجتمع ويبني قيم املواطنة واالنتامء مام يجعل شخصية الطالب
منفتحة ومتفاعلة مع املجتمع.
ومع االنطالق يف تطبيق مرشوع تحسني أداء املدارس يف عام 2008م تم تطوير مقررات
العلوم والرياضيات يف املرحلة الثانوية ،كام شهد نفس العام تطوير منهج اللغة العربية.
ويف إطار التطوير املستمر تم توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الرتبية الدويل يف يناير  2012م
ملدة  5سنوات .تشمل املذكرة عدة مجاالت من بينها مراجعة املنهج ليوجه إىل تعزيز الكفايات
يف مجاالت التّعلّم والحياة والعمل وقيم املواطنة وحقوق اإلنسان والتّنمية املستدامة ،وتنفيذ
أنشطة يف مجال تعزيز املواطنة وحقوق اإلنسان .ومتخض عن هذا التعاون اعتامد الخطوط
العريضة لإلطار التوجيهي لتعليم املواطنة وحقوق اإلنسان من قبل مكتب الرتبية الدويل.

| الإ�رشاف الرتبوي
الرتبوي -تحت أسامء مختلفة -مسرية التعليم يف مملكة البحرين؛ مواكبا
رافق اإلرشاف
ّ
كل مرحلة من مراحلها .وخالل هذه املسرية ميكن
لتط ّورها ،داعام لنجاحاتها ،متفاعال مع تحديات ّ
بوي يف البحرين:
رصد ّ
ست مراحل م ّر بها اإلرشاف ّ
الت ّ

املرحلة األوىل :املدير ُمفتشا يف املدرسة (:)1919-1950

النظامي يف البحرين؛ بتأسيس مدرسة الهداية الخليفية يف عام 1919م،
عند بدء التعليم
ّ
تول مدير املدرسة ،األستاذ حافظ وهبة ،مه ّمة التفتيش عىل املعلمني ،إىل جانب األعامل الكتابية
ّ
واإلدارية املنوطة به .وبعد زيادة عدد مدارس الهداية ،استمرت مهام التفتيش ُموكلة إىل املدير
حافظ وهبة ،و ُع ّي يف كل مدرسة كاتب يُساعده يف األعامل الكتابية ومهام التفتيش.
تول الحكومة املسئولية اإلدارية واملالية للتعليم يف عام 1929مُ ،ع ِّي األستاذ فائق
ومع ّ
أدهم مفتشا عاما عىل املدارس .ث ّم ُع ّينت األستاذة وفيقة ص ّواف ناير يف عام 1945م مفتّشة
للتعليم.
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املرحلة الثانية :التفتيش الرتبوي العام (:)1971-1951

استُحدث يف العام الدرايس 1952-1951م قسم التفتيش العام ضمن أقسام مديريّة املعارف،
وكانت مهمته اإلرشاف عىل سري العمل يف املدارس وطرق إدارتها ،ث ّم صدر قرار بتعيني املرشف
الرتبوي يف املدارس؛ لإلرشاف عىل املعلّمني ،ومساعدة مديري املدارس يف االهتامم باألمور الفنية
واإلدارية والشخصية املتعلقة بالعاملني يف املدارس.
مهمتي التفتيش اإلداري والتفتيش عىل املادة الدراسية،
وبعد سنوات قليلة ،ت ّم الفصل بني
ْ
لكل مادة دراسية ،وتركّزت مه ّمة مفتش املادة يف مراقبة عمل املعلم
و ُع ّي مفتش إداري ،ومفتش ّ
الصف وتقييم إملامه باملادة التي يد ّرسها ،وقد أُسندت هذه املهمة إىل عدد من األساتذة
يف ّ
من الدول العربية الشقيقة كمرص وسوريا ولبنان ،كام ُع ّي البحريني جليل العريض أول مفتش
بحريني للعلوم ،ث ّم مفتشا للمدارس الخاصة.
صف
ويف مطلع الستينيات بدأ التفتيش الرتبوي يركّز عىل إعداد املعلّم ليكون ” مد ّرس ّ
يعطي التالميذ خربات متكاملة” ال مد ّرس ما ّدة ،ويتو ّجه إىل تجاوز تقييم معرفة املعلم باملا ّدة
الصفّية.
إىل تقييم عمليات التعليم واإلدارة ّ

التبوي (:)1974-1972
املرحلة الثالثة :ال ّتوجيه ّ

الرتبوي
مع إعادة تنظيم الهيكل اإلداري للوزارة ،استحدث يف عام 1972م جهاز التوجيه
ّ
الرتبوي ،وتركّزت
وتغيت الرؤية من التفتيش واملراقبة إىل التوجيه
ّ
ضمن إدارة التعليم العا ّمّ ،
جهود املو ِّجهني يف اإلسهام يف تطوير املناهج الدراس ّية ،ومساعدة املعلمني يف تنويع طرق التدريس
والتغلّب عىل املشكالت امليدان ّية.

اختصايص املناهج الدراسية ()1996-1975
املرحلة ال ّرابعة:
ّ

تبعا لقرار إعادة التشكيل اإلداري لوزارة الرتبية والتعليم الصادر يف عام 1975م ،أُنشئت إدارة
الرتبوي من إدارة التعليم العا ّم ،وأُوكلت
املناهج والكتب والوسائل التعليميّة ،ونُقل إليها التوجيه
ّ
إىل تلك اإلدارة الجديدة مها ّم تطوير املناهج وطرق التدريس والتقويم .ويف تلك املرحلة تط ّور
الرتبوي وفق أسس علمية تراعي احتياجات املعلمني حينذاك ،وقد بلغ عدد املوجهني 49
التوجيه
ّ
موج ًها ( 41من الذكور 8 ،من اإلناث) ،يزورون املعلّمني يف مدارس مملكة البحرين مبع ّدل زيارة
ايس
واحدة للمعلّم يف العام الدر ّ
ّ
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الرتبوي عن إدارة املناهج وإلحاقه بإدارة التعليم
املرحلة الخامسة :فصل التوجيه
ّ
العام والفني ()2004-1997
الرتبوي خالل العام الدرايس 1998-1997م عن إدارة املناهج ،وأُلحق
فُصل جهاز التوجيه
ّ
الرتبوي ،ومسؤول ّيات
بإدارة التعليم العا ّم والفني .ويف تلك املرحلة ُح ّددت مهام قسم التوجيه
ّ
الرتبوي ومهامه األساسية ،وقد تعلّقت تلك املهام واملسؤول ّيات بتطوير العملية التعليمية
املو ّجه
ّ
الرتبوي من تط ّور.
داخل الصفوف ،وتقييم أداء املعلم وفق معايري توافق ما يشهده امليدان
ّ

املرحلة السادسة(املعارصة) :اإلرشاف الرتبوي (من  2005إىل )2017

استُحدثت إدارة اإلرشاف الرتبوي خالل العام الدرايس 2006-2005م؛ فبدأ التح ّول إىل
الرتبوي يف قيادة
اإلرشاف التّشاريك ،و ُوضعت بني 2005و2007م وثيقة لتفعيل إسهام اإلرشاف
ّ
الرتبوي
تطوير التعليم والتعلم ،وتجويد مخرجاتهام .واستنادا إليها ُوضع أ ّول دليل لإلرشاف
ّ
يُح ّدد رسالة اإلرشاف الرتبوي ومهامه ،ويُق ّنن آلياته وأدواته واستامراته ،واعتُمد العمل به بدءا
من العام الدرايس 2009-2008م .وبناء عىل نتائج مراجعة الدليل ،اعتُمدت استامرة للمالحظة
الصفية مو ّحدة تستوعب متطلبات املشاريع التطويرية يف الوزارة من ناحية ،ومالحظات هيئة
جودة التعليم والتدريب من ناحية أخرى ،وت ّم تعميمها عىل مختلف القطاعات وتجريبها خالل
العام 2015م-2016م .ونفذت إدارة اإلرشاف الرتبوي عرشات الربامج التطويرية ودربت مئات
املعلمني واملعلمني األول عليها.
ُنظم االمتحانات والتقويم

واكب االهتام ُم باالمتحانات الحر َاك الرتبوي الذي شهدته الساحة التعليمية منذ انطالق
لكل محطّة تطويريّة شهدها نظام التعليم أو
التعليم النظامي عام 1919م وحتى اليوم ،وكان ّ
مناهجه الدراسية أثر مبارش يف تط ّور أنظمة التقويم واالمتحانات.

| نظم االمتحانات حتّى �أوا�سط الأربعينيات:

خالل مرحلة ما قبل التعليم النظامي؛ أي مرحلة الكتاتيب أو ”املط ّوع” واملدارس األهلية،
كان النظام املعتمد يف التقويم تقليديا يكتفي بامتحان قدرة الطالب عىل استعراض ما حفظه من
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القرآن الكريم خصوصا ،أ ّما شهادة النجاح فكانت عبارة عن تنظيم احتفال بالطالب الذي أت ّم
الحفظ ،فـ ” عند حفظ الطفل القرآن الكريم تُ َع ّد له حفلة يُطلق عليها زفّة الختمة ”

ومن املر ّجح** أن تكون االختبارات خالل السنوات األوىل من التعليم النظامي تقليديّة تقوم
عىل قياس قدرة الطالب عىل استعراض ما حفظه واسرتجاع ما يتذكره ،خصوصا يف غياب كتب
مدرسية مطبوعة آنذاك.
تول الحكومة املسئولية اإلدارية واملالية للتعليم عام 1930م ،بدأ اإلرشاف اإلداري عىل
ومع ّ
االمتحانات ،وخصوصا مع تعيني مفتش عام للتعليم .لك ّن نظم االمتحانات ظلّت حتى أواسط
لكل مدرسة شهاداتها الخاصة.
األربعينيات مرتوكة الجتهاد املدراء واملد ّرسني ،وكان ّ

| تطوير نُظم االمتحانات وتوطينها:

سعيا إىل تطوير نظم االمتحانات لتتالءم مع فلسفة التعليم وأهدافه وإمكاناته ،ومع
اتجاهات التقويم اإلقليميّة والعاملية ،استدعت الوزارة عام 1975م خب ًريا من املنظمة العربية
املخصصة
للرتبية والثقافة والعلوم للمساعدة يف ذلك .وجرى تب ًعا لتقاريره تعديل توزيع الدرجات ّ
ملختلف املواد بني أعامل السنة واالمتحانات آخر العام ،وأُل ِغيت امتحانات الفرتات ،و ُعقد امتحان
يف منتصف العام الدرايس وآخر يف نهاية العام لجميع الصفوف االبتدائية واإلعداديّة .كام صدر يف
العام نفسه قرار بإعادة التشكيل اإلداري لوزارة الرتبية والتعليمُ ،س ّميت مبوجبه إدارة االمتحانات
العا ّمة ومحو األمية-التي استحدثت عام 1969م -إدارة التقويم واالمتحانات.
وحدثت عام 1980/1979م تغيريات كبرية يف نظم االمتحانات ،منها أه ّمها :إلغاء شهادة
إمتام الدراسة االبتدائية ،واستحداث امتحان رسمي للصف الثالث اإلعدادي واعتامد الشهادة
اإلعدادية ،وتنظيم االمتحانات يف مراحل التعليم العام والتجاري والديني.

وقد شهد العام الدرايس 1981/1980م تطبيق مناهج وطنية جديدة ،وبالتايل إعداد امتحانات
وطن ّية .ومنذ ذلك الحني مل تَ ُعد امتحانات الثانوية العامة تُ َع ّد وت ُطبع بالتعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم يف جمهورية مرص العربية.
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وصدر املرسوم األمريي رقم ( )1لسنة 1983م ،ومبوجبه أُسندت الجوانب الف ّنية والعلم ّية يف
االمتحانات إىل وحدة التقويم الرتبوي بإدارة املناهج ،يف حني أُسندت األمور التنظيم ّية املتعلقة
باالمتحانات العامة إىل إداريت التعليم اإلعدادي والثانوي.

| جتديد �أنظمة التقومي واالمتحان:
رشعت الوزارة منذ عام 1984/1983م يف تطوير التقويم واالمتحان؛ فصدر قراران وزاريان
يؤسسان لنظام جديد للتقويم واالمتحانات يف البحرين ،وقد تك ّون النظام الجديد من خمس
ّ
اختصت
مواد؛ األوىل تعلقت بتنظيم عملية التقويم ،والثانية تناولت أسلوب التقويم ،والثالثة ّ
بتقدير الدرجات ،والرابعة تناولت أسس النجاح ،أما الخامسة فقد ب ّينت حاالت الرسوب .وكان
من أبرز سامت التّجديد يف ذلك النظام :توظيف التقويم يف تحسني نوعية التعليم والتعلّم وعالج
مشكالتهام ،وتحديد أساليب التقويم التي تتناسب مع طبيعة كل مرحلة من املراحل الدراسية
جانبي التشخيص والعالج يف عملية
وأهدافها ،وإرساء مفهوم التقويم املستمر ،والتّأكيد عىل
ْ
التقويم ،وتقليل احتامالت الرسوب ،ومراعاة حاالت بطء التعلم وضعف التحصيل.

| تطوير نظام التقومي اجلديد:
توظيفا للتقنيات الحديثة يف تطوير نظم التقويم واالمتحان ،أُدخل نظام الحاسب اآليل يف
توسع
العام الدرايس 1991/1990م ملعالجة أعامل الكنرتول يف امتحانات الثانوية التجارية ،ث ّم ّ
املرشوع ليشمل امتحانات صفوف املراحل التعليم ّية الثالث.
خاص للتقويم الرتبوي يف التعليم الثانوي؛ يواكب
وبدأ العمل منذ 1993م عىل وضع نظام ّ
تطبيق نظام الساعات املعتمدة والتطوير الشامل للمناهج ،و يف العام الدرايس 1996-1995م
استُحدث نظام مط ّور للتقويم الرتبوي يف املدارس االبتدائية التي تط ّبق نظام معلم الفصل ،ث ّم
صدر قرار وزاري عام 1998م بشأن نظام التقويم الرتبوي يف التعليم الثانوي الصناعي ،تبِعه قرار
آخر عام 1999م بشأن تعديل بعض أحكام نظام التقويم الرتبوي يف التعليم الثانوي.
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| ا�ستحداث مركز القيا�س والتقومي
كان قسم التقويم الرتبوي بإدارة املناهج هو النواة التي نشأ منها مركز القياس والتقويم،
حينام أُس ِن َد إىل القسم تطوير ومتابعة تطبيق أ ّول نظام للتقويم الرتبوي باملرحلة االبتدائية عام
1995م ،وكانت املهام الرئيسية للقسم هي تدريب املعلمني عىل آليات تطبيق النظام وتطوير
استامرات رصد درجات الطلبة.
ويف عام 2004م ،اعتُمد الهيكل التنظيمي واملايل ملركز القياس والتقويم بأقسامه الخمسة:
تقويم الطلبة وتوزيع الدرجات ،وتقويم املناهج والكُتب الدراسية ،وتقويم الربامج واملشاريع
واألنشطة الرتبوية ،وتقويم الهيئات اإلدارية واإلرشافية والتعليمية ،وبناء وتقنني االختبارات
واملقاييس .وكان من أهم مسؤوليات املركز بناء وتطبيق وتحليل االمتحانات الوطن ّية من العام
2004م حتى 2007م ،وإعداد تقارير تحسني التعليم يف ضوء نتائجها .كام أُس ِندت إىل املركز عدة
مهام إضاف ّية ،منها :إعداد وتحليل نتائج االختبارات ،والتدريب عىل تقييم أثر الربامج التي ت ُقدمها
وزارة الرتبية التعليم.

| جترية عريقة يف التّدريب
منذ انطالقة مرشوع التعليم الحديث يف البحرين سعى املسؤولون عن التعليم إىل استقدام
معلمني وإداريني من البالد العربيّة من ذوي الخربة والثقافة؛ من أجل إرساء قواعد النظام
التعليمي الجديد ،وتهيئة الكوادر التعليمية البحرينية ليكونوا مبثابة األرضية السليمة التي ستقوم
عليها مشاريع التنمية التعليمية ،ونرش الوعي بالتعليم يف أرجاء البالد مستقبال .
وقد تأهل عدد كبري من البحرينيني آنذاك عىل أيدي هؤالء الوافدين الخرباء بأسلوب املامرسة
الفعلية يف امليدان املدر
يس والتوجيه املبارش .ثم انطلقوا بعد ذلك إىل حضور دورات تدريبية داخل البحرين وخارجها
لرفع مستواهم العلمي والرتبوي ،حيث ابتعثت أول دفعة من املعلمني عام 1928م إىل الجامعة
األمريكية ببريوت .كام ابتعثت دفعة أخرى عام 1945م إىل القاهرة.
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وبعدها استمر ابتعاث أعداد متتالية من الطالب لتأهيلهم كمعلمني ،وتوجيههم نحو
تخصصات معينة تبعا الحتياجات التعليم اآلنية .ويف الوقت نفسه تم تدريب املعلمني العاملني
بامليدان إما عن طريق االبتعاث أو بعقد الربامج والدورات التدريبية.
ويف عام 1947م استحدث قسم الدراسات املسائية التكميلية ،واستهدف تزويد املعلمني
بالثقافة العلمية والرتبوية وبخاصة يف مجال اللـغات والرياضيات والرتبية ،ثم أدخلت عليه
إضافات منهجية يف مجاالت العلوم واالجتامعيات  .واستمر الحال عىل ذلك حتى افتتاح املعهد
العايل للمعلمني عام 1966م واملعهد العايل للمعلامت عام 1967م اللذين أُ ّسسا وفق مناهج
أكادميية حديثة منتظمة يتخرج منها الدارس معلام مؤهالً للتدريس يف املرحلتني االبتدائية
واإلعدادية.
ويف عام 1973م تأسس مركز التأهيل الرتبوي لرفع مستوى األعداد الكبرية من املعلمني
واملديرين ممن هم يف مستوى الشهادة الثانوية أو دونها .واستمر املركز حتى عام 1981م حني
اري بإلحاقه بكلية الرتبية يف جامعة البحرين.
صدر قرار وز ّ
مسيرة التعلم اإللكتروني

قبل االنطالق يف تطبيق مرشوع جاللة امللك حمد ملدارس املستقبل يف مرحلته التجريبية
األوىل يف سبتمرب من العام الدرايس 2005/2004م ،كانت وزارة الرتبية والتعليم خالل الفرتة
الفاصلة بني عامي  1985و2003م قد خطت خطوات مهمة يف إدخال تقنية املعلومات واالتصال
يف جميع املدارس الحكومية ويف املراحل الدراسية كافة .فقد بدأ إدخال تقنية املعلومات يف
مدارس التعليم الثانوي منذ العام  1985بإدراج مادة الحاسب اآليل ضمن املقررات الدراسيّة
باعترباها مادة اختيارية ،وتدرج املرشوع من التجريب إىل التعميم يف جميع املدارس الثانوية،
وتح ّولت مادة الحاسب اآل ّيل من مادة اختيارية إىل مادة إلزامية .ث ّم ت ّم تطبيق املرشوع يف
املدارس اإلعدادية واالبتدائية ،وأنشأت الوزارة مختربات الحاسب اآليل بكل مدرسة حسب عدد
الطالب وحسب املسار؛ فاملدرسة التجارية بها من  7إىل  11مختربا والصناعية من  6إىل 7
والثانوية العامة من  2إىل  3مختربات.
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وتع ّد مراكز مصادر التعلم التي ت ّم تعميمها يف املدارس مبثابة النواة األوىل الستخدام الوسائط
املتعددة يف عمليتي التعليم والتعلم ،وقد رافق هذه العملية إعداد أعضاء الهيئات اإلدارية
والتعليمية باملؤسسات التعليمية وتدريبها المتالك املهارات األساسية للتعامل مع الحاسوب ،حتى
أصبح الرخصة الدول ّية لقيادة الحاسوب من املؤهالت املطلوبة للوظائف التعليمية يف الوقت
الحارض.

| م�رشوع جاللة امللك حمد ملدار�س امل�ستقبل
ت ُ ِّوجت جهود وزارة الرتبية والتعليم يف مجال التعليم اإللكرتوين باملبادرة حرضة صاحب
الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة عاهل البالد املفدى .وعمل املرشوع عىل إدخال التقنية يف
التعليم لتشمل جميع مدارس مملكة البحرين ومتكّنها من توظيف تكنولوجيا التعليم واملعلومات
ايس،
الحديثة؛ لذا كان ّ
أفقي ومرح ّ
يل ليشمل عددا من املدارس يف كل عام در ّ
التوسع فيه بشكل ّ
ويغطي جميع مجاالت املرشوع ،ويوفّر أساسيات تنفيذه والكوادر البرشية املساندة .وعملت
الرتبوي عرب التقنيات الحديثة من خالل ربط
الوزارة من خالله عىل إتاحة أقىص قدر من التفاعل
ّ
املدارس بشبكة االتصاالت اإللكرتونية عرب البوابة التعليمية املركزية ،وتم تشبيك جميع املدارس
بشبكة اإلنرتنت واإلنرتانت ،وتوفري مجموعة من األجهزة لكل املدارس التي يشملها املرشوع
بحيث متكنها من تطبيق التعلم اإللكرتوين.
وقد انضمت مدارس اململكة إىل املرشوع عىل خمس مراحل كام هو موضّ ح يف الشكل أدناه.
وت ّم تحويل الصفوف اإللكرتونية مبدارس املرحلة األوىل والثانية والثالثة إىل مركز تقنية
معلومات واتصال لجميع املحافظات ،ووضع خطة تطبيق املرشوع يف مدارس املرحلة االبتدائية
بحيث تتناسب مع طبيعتها وخصائص طلبتها ،ولتتكامل مع املشاريع األخرى املطبقة يف املرحلة
مثل تدريس اللغة اإلنجليزية من الصف األول ،ومرشوع دمج ذوي االحتياجات الخاصة؛ لذا
تم توفري سبورات إلكرتونية وحاسب محمول وجهاز عرض وسائط متعددة بكل صفوف الحلقة
األوىل باملدارس االبتدائية.
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| املركز الإقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال ()RCICT
أُ ّسس املركز اإلقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال بنا ًء عىل الطلب املقدم من حكومة
مملكة البحرين إىل املجلس التنفيذي لليونسكو الذي وافق عىل هذا الطلب خالل دورته رقم
 .177قبل التدشني الرسمي للمركز اإلقليمي يف مملكة البحرين ،تم عقد العديد من اللقاءات
واالجتامعات داخل اململكة وخارجها ،حيث توجت هذه الجهود بافتتاح املركز اإلقليمي يف العام
2012م.
ويعمل املركز اإلقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ( )RCICTمبملكة البحرين تحت
إرشاف منظمة اليونسكو ،وهو مركز معتمد من الفئة الثانية ،إذ يستكمل الجهود التي تقوم بها
منظمة اليونسكو لتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية وبناء مجتمعات املعرفة.

| برنامج التمكني الرقمي يف التعليم
استثامرا لنجاحات مرشوع جاللة امللك حمد ملدارس املستقبل ،أعلن جاللة امللك حمد بن
عيىس آل خليفة عاهل البالد املف ّدى خالل الدورة الثامنة ملهرجان ”البحرين أوال”عن انطالق
”التمكني الرقمي يف التعليم”؛ ليكون استكامال وامتدادا ملرشوع جاللة امللك حمد ملدارس
املستقبل.
ويستهدف التمكني الرقمي يف التعليم تدريب األفراد والجامعات تدريبا مستمرا؛ إلكسابهم
القدرة عىل توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف العملية التعليمية التعلم ّية والعمليات
املساندة لها وذات الصلة بها ،توظيفا آمنا مسؤوال ،مبهارة وكفاءة وفاعلية وذلك من أجل بناء
الرقمي ،وتخريج أجيال قادرة عىل اإلبداع
التعليمي
الكفاءات الوطنية القادرة عىل إنتاج املحتوى
ّ
ّ
واالبتكار والريادة وإنتاج معرفة رقم ّية نوع ّية منافسة.

وقد أطلقت املرحلة األوىل من الربنامج بنجاح يف  5مدارس حكومية ،وخالل العام الدرايس
توسع ليضم  12مدرسة إعدادية ،وارتفع بذلك عدد املدارس املطبقة إىل  17مدرسة
ّ 2017/2016
إعدادية للبنني والبنات.
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ّ
مؤسسات التعليم العالي في الخارج (1928م)
االبتعاث إلى

سعيا إىل توافر الكفاءات البحرينية القادرة عىل إدارة املؤسسات اإلدارية والتعليمية
واالقتصادية الناشئة ،واإلسهام فيام بدأت تشهده البالد من نهضة عىل جميع األصعدة ،ابتعثت
حكومة البحرين يف العام 1929-1928م أ ّول مجموعة من الطالب البحرينيني املتف ّوقني صيف
1928م للدراسة يف الجامعة األمريكية ببريوت ،وقد ض ّمت تلك البعثة الرسمية األوىل مثانية
طالب ،خطّطت الحكومة لتعيني أربعة منهم مدراء للمدارس بعد عودتهم من بريوت.
ث ّم كانت أ ّول بعثة دراسية للبنات يف عام 1937م ،حيث ابتُعثت لولوة محمد الزياين لتتد ّرب
عىل أصول التّدريس يف دار املعلّامت /الكلّية الربيطانية السورية ببريوت ،ويف العام الذي يليه
ابتُعثت طالبتان بحرينيتان إىل نفس الكلّية ،ث ّم أُ ِ
لحقت بالثالثة مديرة مدرسة ومد ّرسة يف العام
1939م .وتواصل االبتعاث يف األعوام التالية؛ فقد كانت مديرية الرتبية والتعليم تحرص عىل إرسال
املتف ّوقات يف امتحان الشهادة العامة للدراسة يف الجامعات العربية والغربية.
وبعد تأسيس التعليم الثانوي بافتتاح مدرسة املنامة الثانوية ،فتحت الحكومة آفاق التعليم
الجامعي أمام املتف ّوقني من خ ّريجي املدرسة؛ ولذلك ”يف عام 1945م ،أرسل  16طالبا من املدرسة
الثانوية إىل القاهرة ،وكان هناك قبلهم 8طالب .ويف نفس العام ابتعث ثالثة طالب إىل الجامعة
األمريكية (ببريوت)

| ن�ش�أة م�ؤ�س�سات التعليم العايل البحرين ّية وتط ّورها:
1.1من مدرسة التمريض إىل كلّية العلوم الصحية:
افتتحت حكومة البحرين أ ّول مدرسة للتمريض يف مستشفى النساء بالسلامنية بتاريخ
1أكتوبر 1959م؛ من أجل تكوين املمرضات نظريّا ،وتدريبه ّن عمل ّيا مل ّدة ثالث سنوات عىل
عمليات التمريض املختلفة.
الصحية ،ازدادت الحاجة إىل توافر اإلطارات
التوسع يف إنشاء املستشفيات واملراكز ّ
ومع ّ
خصصات املختلفة؛ فت ّم تطوير مدرسة التمريض لتصبح كلّيّة علوم صحية،
الصحية البحرينيّة يف التّ ّ
ّ
وافتتح مبنى جديد لهذه الكلّية يف عام 1976م.
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2.2املعهد العايل للمعلّمني (1966م) واملعهد العايل للمعلّامت (1967م):
يف إطار تطوير إعداد املعلّمني ،أُل ِغي قسم املعلّمني من شعب الدراسة باملرحلة الثانوية،
وافتُتح املعهد العايل للمعلمني يف عام 1966م ،واملعهد العايل للمعلامت يف عام 1967م ،وقد مثَّل
الحدثان البداية الفعل ّية للتعليم العايل يف البحرين .وكان الهدف من إنشاء املعهدين إعداد حملة
الشهادة الثانوية العامة يف م ّدة عامني دراسيني؛ ليحصلوا عىل ”دبلوم املعهد العايل” الذي يؤ ّهلهم
نظريّا وعمل ّيا لتدريس صفوف املرحلتني االبتدائية واإلعدادية.
3.3الكلية الجامعية للعلوم واآلداب والرتبية (1978م)
خصصات التي يوفّرها التعليم العايل البحريني ،مبا يالئم احتياجات
التوسع يف التّ ّ
سعيا إىل ّ
كم وكيفا ،ت ّم دمج معهدي املعلمني واملعلامت ،وأُنشئت الكلية الجامعية للعلوم
املجتمع املتنامية ّ
واآلداب والرتبية عام 1978م مبوجب املرسوم األمريي رقم  11لسنة 1978م .وكُلّفت الكلّيّة،
مؤسسة ملستقبلها.
أساسا ،بتطوير الطاقات البرشيّة البحرينيّة؛ لتكون فاعلة يف نهضة البالدِّ ،
تخصص
وكانت مدة الدراسة يف الكلية أربع سنوات ،يتخرج فيها الطلبة بشهادة البكالوريوس يف ّ
اآلداب أو العلوم أو الرتبية.
4.4كلية الخليج الصناعية (1968م)

التخصصات الف ّنية والتقن ّية والصناعية ،أُ ّسست عام 1968م كلية
تلبية للحاجة املتزايدة إىل
ّ
التقني العايل ،وتكفّلت بتخريج ف ّنيني
الخليج الصناعية مبدينة عيىس؛ فكانت أ ّول كلّ ّية للتعليم
ّ
التخصصات الصناعية.
مهرة يف
ّ

5.5كلية الخليج للتكنولوجيا (1981م)
مواكب ًة ملا يشهده التعليم العايل من تط ّور ،متّت-مبوجب املرسوم األمريي رقم ( )2لعام
1981م -إعادة تسمية كلية الخليج الصناعية؛ لتصبح كلية الخليج للتكنولوجيا ،وتركّز االهتامم
فيها يف مجالني هامني هام الهندسة واألعامل التجارية.
6.6جامعة الخليج العريب (1981م)
ساهمت مملكة البحرين يف تأسيس جامعة الخليج العريب كأول رصح تعليمي مشرتك بني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،مبوجب مرسوم صادر عن املجلس العام لوزراء الرتبية
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والتعليم يف دول مجلس التعاون يف اجتامعهم بالكويت يف مارس 1980م .وكان من أبرز أهداف
إنشاء الجامعة يف البحرين :تكوين الجامعيني واملتخصصني يف فروع املعرفة العلمية واملهنية
التي تحتاجها الدول األعضاء ،وإجراء البحوث يف مجاالت التنمية املختلفة ،وتطوير الدراسات
التخصصية التي تستجيب لالحتياجات االجتامعية واالقتصادية والسياسية للدول األعضاء .وتض ّم
الجامعة كلية الطب والعلوم الطبية وكلية الدراسات العليا ،وتقدم برامج البكالوريوس يف الطب،
واملاجستري يف الطب املختربي ،والدراسات التقنية ( 4برامج) ،والدراسات الرتبوية ( 4برامج).
7.7معهد البحرين للدراسات املرصفية واملالية (1981م)
افتتح مركز البحرين لتدريب املرصفيني يف  28مارس  ،1981وقد أنشئ بهدف توفري فرص
التدريب للقطاع املرصيف ،وبلغ عدد املشاركني يف سنته األوىل  450مشاركاً .ويف عام 1988م ت ّم
وتوسع ليطرح برامج أكادميية يف
تغيري اسمه إىل معهد البحرين للدراسات املرصفية واملاليةّ ،
مستوى التعليم العايل متنح مؤهالت الدبلوم والبكالوريوس واملاجستري بالتعاون مع جامعات
أمريكية وبريطانية.
8.8معهد البحرين للتدريب (1981م)
يؤسسها املجلس األعىل للتدريب
تأسس مركز التدريب املهني عام 1981م كأ ّول مؤسسة ّ
ّ
املهني .ويف 1992م صدر قرار مجلس الوزراء بتغيري اسم املركز إىل معهد البحرين للتدريب؛
بهدف تطوير التنمية البرشية يف مملكة البحرين .ومنذ عام 2008م ،ومع تدشني الرؤية االقتصادية
 ،2030عمل املعهد عىل توفري ٍ
فرص للتدريب عالِية الجودة؛ لتلبية احتياجات مختلف القطاعات
الصناعية واإلنشائية واالقتصادية ونظم املعلومات والصناعات الخدمية .وأصبح املعهد تحت
مظلة وزارة الرتبية والتعليم منذ عام 2011م.
9.9جامعة البحرين (1986م)
من التواريخ الفارقة يف مسرية التعليم العايل يف مملكة البحرين العام 1986م؛ ففيه صدر
املرسوم األمريي رقم  12لسنة 1986م بإنشاء جامعة البحرين وتنظيم عملها ،وأوجب هذا
املرسوم دمج كلية الخليج للتكنولوجيا والكلية الجامعية للعلوم واآلداب والرتبية وانتقال أموالهام
وموجوداتهام إىل جامعة البحرين.
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ويف عهد صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة املفدى ،صدرت مكرمة ملكية
سامية بتخفيض الرسوم الدراسية يف جامعة البحرين لتغدو رسوما رمزية ،وإعفاء الطلبة غري
القادرين عىل دفعها؛ فساعد ذلك آالف الطلبة عىل االلتحاق بالربامج األكادميية التي تناسب
ميولهم وتطلعاتهم املستقبلية ،حيث أُتيحت فرص التعليم العايل لكل من حاز عىل معدل 70%
نوعي يف حقول التخصص بالجامعة ،فت ّم إنشاء ثالث
فأكرث يف الثانوية العامة .وحدث كذلك توسع ّ
كليات جديدة؛ وبذلك أصبحت الجامعة تضم مثاين كليات هي :اآلداب ،والعلوم ،والرتبية ،وإدارة
األعامل ،والهندسة ،والحقوق ،وتقنية املعلومات ،والتعليم التطبيقي.
1010كلّ ّية البحرين للمعلمني (2008م)

انفتاحا عىل التجارب الدولية الرائدة يف مجال تكوين املعلّمني ،ت ّم بالتعاون مع املعهد
الوطني للتعليم بسنغافورة تأسيس كلية البحرين للمعلّمني عام 2008م ضمن كليات جامعة
التبية وم ّدته  4سنوات دراس ّية ،ويستقطب الربنامج
البحرين .وتطرح الكلية برنامج بكالوريوس ّ
األكادميي العايل ،كام يتم ّيز مبناهج أساس ّية متط ّورة،
خ ّريجي املرحلة الثّانوية ذوي التّحصيل
ّ
املهني املتم ّيز
اللزمة لألداء
تخصص ّية تز ّود الطّلبة باملعارف واملهارات ّ
باإلضافة إىل أربعة مسارات ّ
ّ
يف املدارس االبتدائ ّية.
كام تُق ّدم كلية البحرين للمعلّمني برامج تدريبيّة ملوظفي وزارة الرتبية والتعليم؛ مام يُسهم
ويكّنهم من أداء أعاملهم الرتبويّة والقياديّة مبهنيّة واقتدار ،وقد تجاوز
يف رفع كفاءتهم املهنيةُ ،
عدد املتدربني يف برامج دبلوم القيادة العليا يف عام 2017/2016م أربعة أضعاف ما كان عليه يف
عام 2008/2007م.

1111كلية البحرين التقنية (بوليتكنيك البحرين) (2008م)
لتزويد سوق العمل باملتخصصني والفنيني والخرباء يف املجاالت الفنية والتطبيقية ،صدر
املرسوم رقم 65لسنة 2008م بإنشاء كلية البحرين التقنية (بوليتكنيك البحرين) وتنظيم عملها.
ومن أبرز مهامها توفري قدر كاف من الربامج التعليمية والتدريبية املواكبة للتوجهات االقتصادية
للمملكة ،وإرشاك القطاع الخاص يف تصميم الربامج التعليمية والتدريبية وفق احتياجات سوق
العمل.

34

ّ
التعليم النظامي في البحرين سيرة مضيئة في مائة عام

وم ّدة الدراسة يف الكلّ ّية إ ّما عامان يُفضيان إىل شهادة الدبلوم يف اإلدارة املكتبية أو يف إدارة
األعامل ،أو أربعة أعوام ت ُفيض إىل شهادة البكالوريوس يف تقنية املعلومات واالتصاالت أو يف
التقنية الهندسية.
1212مدينة امللك عبد الله الطبية (2016م)
مدينة امللك عبد الله بن عبد العزيز الطبية مرشوع خليجي رائد ،وإضافة ُمم ّيزة ملنظومة
الرعاية الصحية يف مملكة البحرين ،وفكرة إنشائها كانت بتوجيه من عاهل اململكة العربية
السعودية امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي أهدى ،باسم الشعب السعودي ،مليار
ريال سعودي إىل الشعب البحريني .ولقد وهب عاهل مملكة البحرين امللك حمد بن عيىس
آل خليفة حفظه الله أرضً ا مبساحة مليون مرت مربع؛ لتُبنى عليها املدينة الطّ ّبية يف موقع اختري
برؤية إسرتاتيجية ثاقبة هدفت إىل تيسري وصول املرىض والزوار ،وخدمة التنمية املستقبلية يف
املحافظة الجنوبية.
الخاصة (2001م)
مؤسسات التعليم العايل ّ
ّ 1313

يف إطار إتاحة فرص التعليم العايل للجميع ،وتنويع مجاالته ،وضامن جودته ،يش ّجع دستور
نصت املادة (/7ج)
اململكة وقوانينها القطاع
وعي يف التعليم العايل؛ فلقد ّ
ّ
الخاص عىل االستثامر ال ّن ّ
من دستور مملكة البحرين عىل أنّه” :يجوز لألفراد والهيئات إنشاء املدارس والجامعات الخاصة
بإرشاف من الدولة ،ووفقاً للقانون.”.
وكان الرتخيص أل ّول مؤسسة تعليم عا ٍل خاصة يف عام  ،2001وصدر قانون التعليم العايل رقم
 3لسنة 2005م لتنظيم شئون التعليم العايل باململكة ،مبا فيه التعليم العايل الخاص.

| �أبرز الإجنازات يف جمال التعليم العايل
يف إطار الرؤية اإلصالحية لحرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة ملك مملكة
ولعل من أبرزها:
البحريني الكثري من أهدافه ومطامحهّ ،
البحرين املفدى ،حقّق التعليم العايل
ّ

التوسع يف فرص التعليم العايل املتاحة داخل اململكة وخارجها :سواء بزيادة فرص التعليم
ّ
تخصصات جديدة ،أو بإنشاء
العايل التي تطرحها مؤسسات التعليم العايل القامئة ،أو بإضافة ّ
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مؤسسات تعليم عا ٍل جديدة ،أو من خالل تطوير البعثات واملنح الدراسية لتشمل املتفوقني
من خريجي املدارس الخاصة ،وذوي االحتياجات الخاصة ،أو بتخصيص املنح والبعثات خارج
اململكة للتخصصات الدقيقة يف مختلف العلوم يف مؤسسات التعليم العايل العريقة يف مختلف
دول العام.
تعزيز جودة التعليم العايل يف اململكة :حيث تسهر األمانة العامة ملجلس التعليم العايل
عىل مراقبة برامج مؤسسات التعليم العايل ،والخدمات املساندة التي تقدمها ،وجودة أدائها
ومخرجاتها .كام تحرص الوزارة عىل تنمية البحث العلمي وتشجيعه ل ُيسهم يف تق ّدم املعرفة
وتعميقها وتعزيز اإلبداع واالبتكار لخدمة متطلبات املجتمع.
نرش الثقافة املعززة للمواطنة الرشيدة وتأصيل قيم الوالء والتسامح واالعتدال واملشاركة
املجتمع ّية :من خالل الربامج الجامعية ،ومنها تدريس مادة تاريخ البحرين املعارص كمتطلب
إجباري يف مؤسسات التعليم العايل ،وتدريس العديد من املقررات ذات الصلة بحقوق اإلنسان
يف كليات الحقوق والرتبية ،وكذلك إلزام مؤسسات التعليم العايل الخاصة بتدريس مقرر اللغة
العربية كمتطلب جامعي ،مبعدل ثالث ساعات معتمدة.
لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

يف  7أكتوبر 1967م صدر إعالن عن حكومة البحرين بإنشاء اللجنة الوطنية لليونسكو برئاسة
سمو الشيخ محمد بن سلامن آل خليفة رئيس مجلس الرتبية والتعليم رئيسا للجنة ،واألستاذ
أحمد عيل العمران املدير العام للرتبية والتعليم نائبا للرئيس والشيخ عبد العزيز بن محمد آل
خليفة مساعد املدير العام للرتبية والتعليم سكرتريا عاما وستة أعضاء آخرين من الحكومة وأربعة
آخرين من خارجها ( 13عضوا).
وشاركت البحرين يف عام 1968م يف املؤمتر العام الخامس عرش لليونسكو بصفة منتسب،
وشاركت يف املؤمتر العام السادس عرش ملنظمة اليونسكو برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل
خليفة مساعد املدير العام للرتبية.
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| التّعاون بني مملكة البحرين واليون�سكو
بدأ التعاون بني البحرين واليونسكو منذ عام 1966م يف مجال معهد املعلمني ،ونظرا لألهمية
التي توليها البحرين للتعليم املهني والفني والتعليم عموما فقد ت ّم انتداب خرباء ،وأجريت
دراسات لتطوير املنظومة التعليمة من خالل االستفادة من عضوية مملكة البحرين يف اليونسكو.
ويف عام 1967م زار البحرين مدير عام اليونسكو السيد رينيه ماهو ،ورافقه الدكتور منصور
خالد (سوداين الجنسية) مسؤول اللجان الوطنية يف اليونسكو ،وتم عقد اجتامع برئاسة سمو
الشيخ محمد بن سلامن آل خليفة رئيس مجلس الرتبية والتعليم لبحث انضامم البحرين إىل
منظمة اليونسكو.
وتط ّورت عالقات التعاون مع اليونسكو بعد أن أصبحت البحرين كاملة العضوية فيها بتاريخ
والتجاري ،واملناهج ،والرتبية عىل
والفني
املهني
وتوسعت مجاالته لتشمل التعليم
ّ
1972/1/18مّ ،
ّ
ّ
حقوق اإلنسان واملواطنة .ويف تاريخ 1984/10/17م صدر املرسوم األمريي رقم( )12بتغيري اسم
اللجنة البحرينية لليونسكو إىل لجنة البحرين الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة.
ويف الفرتة من 1991م إىل 1993م أصبحت البحرين عضوا يف املجلس التّنفيذي ،وشاركت
يف خمسة اجتامعات للمجلس من الدورة  138إىل الدورة  .142وامتدت مشاركات البحرين يف
اجتامعات املجلس التنفيذي من الدورة  168إىل الدورة .172
ومن أهم محطّات التّعاون بني وزارة الرتبية والتعليم ومنظّمة اليونسكو:
(2005م) إطالق جائزة اليونسكو  -امللك حمد الستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف
التعليم برتحيب من املجلس التنفيذي يف دورته  172واملؤمتر العام الرابع والثالثني ،وتهدف الجائزة
التي متولها مملكة البحرين إىل مكافأة املرشوعات واألنشطة التي يضطلع بها أفراد أو مؤسسات أو
منظامت غري حكومية عىل النامذج املمتازة وأفضل املامرسات يف توظيف التكنولوجيا يف التعليم.
(2007م) انضامم مملكة البحرين ألول مرة إىل شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو بقبول
انتساب  30مدرسة حكومية من مختلف املراحل التعليمية إىل الشبكة ،وبلوغ عدد املدارس
املنتسبة خالل العام الدرايس 2017/2016م  70مدرسة.

ّ
التعليم النظامي في البحرين سيرة مضيئة في مائة عام

37

| ال ّريادة والإ�شعاع
أصبحت تجربة مملكة البحرين يف التّعليم منوذجا يحتذى ،ويُحتفى به إقليم ّيا ودول ّيا،
وأصبحت مملكة البحرين رشيكا فاعال يف برامج منظّمة اليونسكو يف املنطقة والعامل ،وتشهد عىل
ذلك اإلنجازات املتعاقبة التي ت ّم تحقيقها:
•(2000م2003 ،م) أحرزت مملكة البحرين املركز األول بني الدول العربية يف مجال التنمية
البرشية يف التقارير الصادرة من األمم املتحدة.
•(2008م) منحت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (الـ «يونسكو») رئيس الوزراء
صاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة ميدالية «ابن سينا الذهبية» تقديرا
للجهود التي يبذلها سموه يف دعم الثقافة والرتاث اإلنساين ونشاطات الـ «يونسكو» وتطوير
التعليم واإلسهام يف إنشاء املركز العريب للرتاث العاملي يف مملكة البحرين.
•(2012م) ت ّم االفتتاح الرسمي للمركز اإلقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال الذي وقع
إنشاؤه عام 2008م ،وق ّدم حتى اآلن حوايل  587ورشة عمل استفاد منها أكرث من 16438
مشاركا عىل املستويات املحلية واإلقليمية والدولية.
•(2014م) مملكة البحرين تفوز للمرة الثانية مبنصب نائب رئيس مكتب الرتبية الدويل بجن
يف.
•(2016م) تصنيف البحرين يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال كأعىل دولة عربية فوق املتوسط
ويف مصاف الدول املتقدمة.
•استفادة اليونسكو من مناهج التعليم الفني واملهني املطور لوزارة الرتبية والتعليم بتعميمها
عىل دول غرب أفريقيا يف اجتامع وزراء مجموعة غرب أفريقيا االقتصادية (ايكاواس).

| البحرين والألك�سو
منذ انضامم البحرين إىل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ( األلكسو) يف عام 1971م،
حرصت عىل حضور جميع املؤمترات العامة للمنظمة البالغة  23مؤمترا حتى عام 2016م ،باإلضافة
إىل اجتامعات املجالس التنفيذية” ،وكان لها دور يف تطوير مجاالت الرتبية ”.
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| البحرين والإي�سي�سكو
انضمت مملكة البحرين إىل منظمة اإليسيسكو يف عام 1982م ،وشاركت يف جميع املؤمترات
العامة للمنظمة االثني عرش منذ عام  1983وحتى 2016م ،وشاركت يف اجتامعات املجالس
التنفيذية .كام شاركت يف املؤمترات اإلسالمية للوزراء املسؤولني عن الطفولة والثقافة والبيئة.
وتستفيد من أنشطة املنظمة املختلفة يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة.

| البحرين ومكتب الرتبية العربي لدول جمل�س التعاون اخلليجي
انضمت البحرين إىل عضوية مكتب الرتبية العريب يف  ،1981/8/31وساهمت بخربتها يف إثراء
العمل الخليجي املشرتك يف مجال الرتبية يف النهوض بالرتبية والتعليم وتحسني جودته  .وتستفيد
البحرين من الفعاليات واألنشطة املختلفة التي تنفذها بالتعاون مع مكتب الرتبية العريب ،كام
يزود مكتب الرتبية العريب مكتبة اللجنة الوطنية بالكثري من اإلصدارات الرتبوية املرتجمة ،ويتم
توزيعها عىل إدارات وزارة الرتبية والتعليم.

| البحرين على طريق الإجنازات التعليمية
حققت مملكة البحرين نتائج متميزة يف عدد من التقارير الدولية املرتبطة باملجالني الرتبوي
رشف كل بحريني وكل باحث نزيه ،ومن هذه التقارير تقرير مجموعة
والبرشي ،وهي نتائج ت ّ
بوسطن االستشارية 2018م وتقرير التنمية البرشية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
2018م وتقرير منظمة اليونسكو العاملي بشأن رصد التعليم 2019م وتقرير البنك الدويل بشأن
مؤرش رأس املال البرشي 2018م وتقرير املنتدى االقتصادي العاملي بشأن التنافسية 2018م
وتقرير ذات املؤسسة بشأن الفجوة بني الجنسني 2018م وتقرير األمم املتحدة بشأن الحكومة
اإللكرتونية 2018م ،والتي أكدت جميعها عىل املكانة الرفيعة التي تحتلها مملكتنا يف مؤرشات
التعليم ،فقد متكنت مملكة البحرين-بفضل ما يلقاه التعليم من دعم كبري من تحقيق مستوى
متق ّدم من الخدمات التعليمية املقدمة لألطفال والشباب من أجل إعداد القدرات الوطنية
املؤهلة واملمتلكة ملهارات القرن الواحد والعرشين ،لتتبوأ مراكز متقدمة يف مؤرشات التعليم
للجميع ،وحصول طلبتها عىل أكرب نسبة تقدم يف االختبارات الدولية  Timss-2015بنسبة تق ّدم
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بلغت  45درجة معيارية مقارنة بنتائج 2011م وحصول طالبات البحرين عىل املركز األول عربيا
يف االختبارات الدولية يف املهارات القرائية  pirls-2016وحصول اململكة عىل املركز األول بني
الدول املشاركة يف العددية ،ويضاف إىل ذلك استمرار وزارة الرتبية والتعليم يف العمل عىل تطوير
مناهجها وأنشطتها الرتبوية لتعزيز قيم املواطنة واالنفتاح والقبول بالرأي اآلخر واحرتام حقوق
اإلنسان والتعددية الثقافية ،والعيش املشرتك ،أخذا ً بركائز التعلم األربع ،وإمياناً بأن ثقافة السالم
ونبذ العنف والتطرف ،مبادئ تصنع يف العقول عرب املناهج واألنشطة املدرسية ،ويف هذا السياق،
استطاعت اململكة تعميم مرشوع املدرسة املعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان عىل جميع املراحل
الدراسية ،وقد كان لهذا املرشوع آثاره اإليجابية عىل سلوك الطلبة ،وعيشهم املشرتك ونظرتهم إىل
املستقبل .وهذا جزء مهم وحيوي من مهمة الوزارة يتعلق بالرتبية وليس التعليم فقط.
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