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كلمة الشيخة

يطيب يل �أن �أبد�أ هذه املقالة لأتوجه بجزيل
ال�شكر والتقدير �إىل �سعادة الدكتور ماجد
بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم
 ،و�إىل كافة منت�سبيها على الدعم الكبري
الذي حظيت به م�ؤ�س�سة �إجناز البحرين منذ
ت�أ�سي�سها ،ونثمن جهود الرتبويني واملن�سقني
يف املدار�س يف عملية االرتقاء بربامج م�ؤ�س�سة
�إجناز البحرين يف كافة املراحل الدرا�سية ،و
على دورهم الف ّعال يف ت�شجيع الطلبة على
امل�شاركة يف برامج �إجناز البحرين.
بد�أت م�ؤ�س�سة �إجناز البحرين ولأول مرة
بتطبيق براجمها يف املدار�س االبتدائية
خالل العام الدرا�سي  ،2012/2013وذلك بعد
التطبيق الناجح يف املدار�س الثانوية و املدار�س
الإعدادية� ،إن تو�سعة نطاق الربامج لي�شمل
املدار�س االبتدائية فتحت �أمامنا �آفاقا وا�سعة
للو�صول �إىل عدد اكرب من الطلبة للإ�ستفادة
من هذه الربامج التي تعمل على غر�س مفاهيم
�أ�سا�سية قيمة للنجاح يف عامل الأعمال يف
�أبنائنا وبناتنا منذ ال�صغر من جهة ،ومن جهة
�أخرى فهي جتربة قيمة بالن�سبة ملتطوعينا
الطالب من املرحلة اجلامعية الذين يتولون
بتطبيق هذه الربامج يف املدار�س االبتدائية
وذلك بالتعاون مع مدر�سني متطوعني من
املدار�س امل�شمولة مت تدريبهم وحت�ضريهم
م�سبقا من قبل م�ؤ�س�سة �إجناز البحرين .وبلغ
جمموع عدد الطالب يف املرحلة الأبتدائية
امل�ستفيدين من برامج «�إجناز البحرين» حتى
الآن قد بلغ �أكرث من  10.000طالباً وطالبة
لهذا العام.
كما نعرب عن خال�ص تقديرنا للمجهود
اجلبار واملتميز الذي يبذله املتطوعني يف
املدار�س ،ونثمن جهودهم وتعاونهم مع
امل�ؤ�س�سة من �أجل حتقيق ر�سالتها االوىل وهي
الهام و�إعداد ال�شباب البحريني للنجاح يف
االقت�صاد العاملي.
ولوال تعاونكم جميعا ك�شركاء داعمني مل�ؤ�س�سة
�إجناز البحرين ملا متكنا من حتقيق كل هذا
النجاح والو�صول �إىل الآلآف من الطلبة
�سنويا.
�سمو ال�شيخة ح�صة بنت خليفة �آل خليفة
الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة �إجناز البحرين

تأسيس الطالب لإلنخراط في سوق العمل

ت�سعى �إجناز البحرين لإفادة �أكرب عدد ممكن من الطلبة
يف مدار�س املرحلة الإبتدائية لتزويدهم مبعلومات ومفاهيم
تتعلق بالثقافة املالية ،الإ�ستعداد ل�سوق العمل ،والريادة
ليتمكنوا من النجاح يف م�ستقبلهم الأكادميي واملهني.
كما ن�سعى �إىل تعزيز �شخ�صيات جتارية من خالل برامج
�إجناز يف املرحلة الإبتدائية والتي تهدف ل�صناعة رواد �أعمال
ناجحون يف امل�ستقبل وتوثيق ر�ؤية �إجناز البحرين النبيلة.
ومن خالل زياراتنا امليدانية لبع�ض املدار�س تبني لنا
مدى حب و �إهتمام و�شغف الطلبة لربامج �إجناز البحرين
املفيدة واملمتعة و�أي�ض ًا املبادرات واجلهود املبذولة من
قبل املتطوعني الأفا�ضل ومن�سقي املدار�س والذين يقومون
بتطبيق ماتعلموه على �أر�ض الواقع.
وكما قامت �إجناز البحرين �أي�ضا بتقدمي حما�ضرة
لطالبات ال�صف ال�ساد�س الإبتدائي يف �إحدى املدار�س
احلكومية لتوثيق �صلة الطالبات بامل�ؤ�س�سة وتعريفهن على
برامج �إجناز البحرين يف املراحل الدرا�سية املتقدمة ولقد تو�صلنا يف الف�صل الأول من ال�سنة الدرا�سية -2017
وخلق روح الريادة و�أهميتها مل�ستقبلهم املهني ليكونوا � 2016إىل مايقارب  10.000طالب وطالبة من املرحلة
رائدات �أعمال ناجحات يفخر بهنَ الوطن.
الإبتدائية� 380 ،صف درا�سي ،و 380متطوع تقريبا.
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تهيئة وإعداد الشباب للتخطيط لمستقبلهم
المالي والعملي

تقوم برامج املرحلة الإعدادية على تزويد الطالب مبفاهيم
�أ�سا�سية ت�ساعدهم على التخطيط مل�ستقبلهم املايل واملهني.

ومن خالل الربامج يكت�شف الطالب قدراتهم ومهاراتهم
ويتمكن من اختيار تخ�ص�صاتهم يف املرحلة الثانوية
واجلامعية.
تر ّكز برامج املرحلة الإعدادية على االفوائد الإقت�صادية
لإمتام املرحلة الدرا�سية بالإ�ضافة �إىل كيفية الك�سب ،الربح
 ،الإنفاق والوظائف التي ميكن من خاللها جني املال ومنها
ريادة الأعمال� .أحد تلك الربامج هي برنامج م�شروع العمر
حيث يتعلم الطالب من خالله كيفية ت�أ�سي�س �شركتهم
اخلا�صة حيث يواجهون التحديات اخلا�صة بعامل الأعمال.
وقد تو�صلنا يف الف�صل الأول من ال�سنة الدرا�سية -2017
� 2016إىل �أكرث من  4300طالب وطالبة يف �أكرث من 100
�صف درا�سي ،مع م�شاركة  103متطوع.

....................................................................................................................................................................

االستعداد لتجربة الحياة العملية

تهدف م�ؤ�س�سة �إجناز البحرين �إىل ت�شجيع ال�شباب لتجربة
وحتقيق الفر�ص يف احلياة العملية خالل القرن الـ  ،21ومن
خالل تطبيق برامج املرحلة الثانوية يتعرف الطالب على
قدراتهم و مهاراتهم العملية مما يتيح لهم الفر�صة لإختيار
تخ�ص�صاتهم اجلامعية واملهنية.
تركز برامج املرحلة الثانوية على تعريف الطالب مبفاهيم
الأعمال التجارية والإقت�صادية واكت�شاف ميولهم املهني.
بالإ�ضافة �إىل ح�صولهم على فر�ص امل�شاركة يف م�سابقات
ذهنية تهدف �إىل تو�سيع �آفاقهم وتوجيه تفكريهم نحو
م�ستقبل ريادة الأعمال .ومن �أهم برامج املرحلة الثانوية
برنامج «ال�شركة» حيث ير ّكز هذا الربنامج على ا�سلوب
التدريب العملي وتقدمي املفاهيم الرئي�سية الالزمة لبحث
وتخطيط م�شروع جتاري ناجح .يوفر الربنامج �أي�ض ًا للطلبة
العديد من الفر�ص كامل�شاركة يف امل�سابقات املحلية والإقليمية.
وقد �إ�ستطاعت م�ؤ�س�سة �إجناز البحرين خالل الف�صل

التو�صل �إىل �أكرث
الدرا�سي الأول لعام � 2016-2017إىل ّ
من  2500طالب وطالبة يف �أكرث من � 120صف درا�سي،
وذلك مب�ساعدة ما يقارب  170متطوع من القطاع اخلا�ص
حيث ي�شاركون الطلبة خربتهم املهنية و�أ�سرار جناحهم
و�إعدادهم للنجاح ملواجهة العامل احلقيقي.

تعترب اجناز البحرين من امل�ؤ�س�سات
التي تعنى بالطلبة وبتثقيفهم على
ال�صعيدين االقت�صادي والتعليمي،
مبا ي�سهم يف حتديد توجهاتهم
امل�ستقبلية لتتوافق ومتطلبات
ال�سوق وا�ستقراء توجهاته على
املدى البعيد .وقد جنحت يف
تر�سيخ الفكر االقت�صادي وتعزيز
الروح القيادية لدى الطلبة
لت�أهيلهم كقادة لالقت�صاد ورواداً
للأعمال مبا يوفر للمملكة
الكفاءات الب�شرية املتمر�سة.
مما ال �شك فيه �أن م�ؤ�س�سة اجناز
البحرين كان لها دور فاعل يف
تقدم اقت�صاد اململكة وازدهار حركة
التجارة فيها خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية �سوا ًء من خالل امل�شاريع
ال�صغرية �أو الكبرية ،مَ
وت ّثل
دورها يف زرع بذور ريادة الأعمال
يف نفو�س الطلبة منذ عام 2005م
والذي نرى ح�صاده م�ؤخراً مبا
يتوافق مع ر�ؤية البحرين .2030
�إن تنوع الربامج التي ت�شارك بها
اجناز البحرين يف املدار�س �ساعد
على فتح املجاالت املختلفة �أمام

الطلبة وتو�سع مداركهم ال�ستيعاب
العامل اخلارجي الذي يقع خلف
�أ�سوار املدار�س التي اعتادوا على
ارتيادها ،كما �ساعدت هذه الربامج
على تفعيل دور املناهج مبا يكفل
حتقيق نقلة نوعية يف �أداء املعلمني
وتدريبهم على التطبيق العملي
لت�أ�صيل قيم العمل .كما تدرجت
اجناز يف تطبيق الربامج على
خمتلف املراحل الدرا�سية ،حيث
كانت البداية يف عدد حمدود
من املدار�س الثانوية بجانب
عدد حمدود من الربامج ،ومن
ثم ات�سع نطاقه لي�شمل مراحل
التعليم املختلفة (ابتدائي –
اعدادي – ثانوي) من خالل
برامج تتنا�سب والفئات العمرية
للمراحل التعليمية الثالث والتي
حتاكي امل�ستوى الثقايف لكل
مرحلة ،مع الرتكيز على طلبة
املرحلة الثانوية كونهم الفئة
امل�ستهدفة ب�شكل مبا�شر حيث ُت ّعد
هي خمرجات رحلة اجناز والفئة
الأكرث ا�ستفاد ًة لن�ضجها ولقدرتها
على ا�ستقراء امل�ستقبل.
وما زالت م�ؤ�س�سة اجناز البحرين
م�ستمرة يف حتقيق ما ت�سعى
�إليه من ت�أهيل للطلبة و�صقل
�شخ�صياتهم مكمل ًة يف ذلك ما
تبذله وزارة الرتبية والتعليم
لي�صب يف م�صلحة الطالب بخا�صة
وم�صلحة اململكة ب�صفة عامة.
لطيفة عي�سى البونوظة
الوكيل امل�ساعد للتعليم العام والفني
وزارة الرتبية و التعليم
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مقابلة منسقة ومتطوعة إنجاز البحرين
 .1كيف ترى جتربتك كمتطوع و من�سق لربامج �إجناز البحرين ؟
جتربة رائعة ،علمتني جتربتي مع �إجناز البحرين الكثري  ,تعلمت من خاللها
املعنى احلقيقي للعطاء دون مقابل وعلمتني كيف �أجنز عملي يف الوقت املحدد
وكانت فر�صة �شيقة تعرفت من خاللها على زمالء يف القطاع اخلا�ص جدد
ف�شكر ًا مل�ؤ�س�سة �إجناز البحرين .
 .2من خالل الربامج كيف تق ّيم �صقل قدرات ومواهب الطلبة؟
كانت ا�ستفادة الطلبة بحجم الربامج املقدمة لهم والتي تتنا�سب مع الفئة
العمرية .من خالل تقدمي الربامج يتم توعية وتزويد ال�شباب مبعلومات
ومفاهيم تتعلق بالثقافة املالية ،واال�ستعداد ل�سوق العمل وريادة الأعمال منا�سبة
لكل فئة عمرية مما ي�ساعدهم يف �إتخاذ القرارات املنا�سبة مل�ستقبلهم.
 .3ما مدى �إقبال وجتاوب الطلبة على الربامج الإبتدائية املطروحة؟
بح�سب جتربتي لقد كان الإقبال رائع و كانوا الطلبة م�ستمتعني كثري ًا حيث
تت�ضمن الربامج على املادة العلمية التي يتم طرحها ب�أ�سلوب ترفيهي �شيق.
كل ال�شكر والتقدير مل�ؤ�س�سة �إجناز البحرين علي ما تقدمة من �إجناز وعطاء
ململكة البحرين الغالية ولتهيئة ال�شباب مل�ستقبل ناجح.
الأ�ستاذة  /رنا الزياين
مدر�سة� :إبن الطفيل الإبتدائية للبنني
INJAZ Bahrain

INJAZ Bahrain

برنامج «الشركة» – تحفيز الريادة لدى
الشباب
أهم و�أكرب برامج �إجناز التي تفخ ُر بها؛ حيث يتع ّرف ال�شباب
يع ّد برنامج «ال�شركة» �أحد � ّ
من طلبة املدار�س واجلامعات الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني (� )22 – 16سنة على مفاهيم
اقت�صادية متعدّدة كـ ـ :اقت�صاد ال�سوق احلر ،الإدارة اال�شرتاكية ،ر�أ�س املال  ...وغريها؛
متخ�ص�صة يف :الأعمال التجارية ،ريادة الأعمال وال�ش�ؤون
من خالل امل�شاركة يف جل�سات
ّ
االقت�صادية؛ تهدف �إىل منحهم القاعدة ال�صلبة التي يحتاجون لها �أثناء م�سريتهم املهنية
من حيث:
• تعريفهم على الفر�ص املتاحة يف ال�سوق� ،آليات تطوير املنتجات� ،إعداد جدوى اقت�صادية
وزيادة ر�أ�س املال عن طريق بيع الأ�سهم.
• م�ساعدتهم على اختيار املنتجات �أو اخلدمات التي �سيقدّموها ،فالعديد من ال�شركات
الناجحة حدّدت احتياجاتها من املدار�س واملجتمعات املحلية ،وط ّورت منتجاتها
وخدماتها مبا يل ّبي كافة االحتياجات.
• التعرف على �آلية انتخاب ال�شركة ملديرها ،مع الت�أكيد على العمل بروح الفريق
الواحد من �أجل حتقيق التنمية بنجاح �سواء يف ت�سويق املنتجات واخلدمات �أو بيعها.

وت�سعى �إجناز البحرين من خالل هذا الربنامج �إىل حتفيز دافع الريادة لدى ال�شباب
لإن�شاء م�شاريعهم اخلا�صة يف مناطقهم مبنحهم املهارات الالزمة يف ك ّل من :الريادة،
االقت�صاد والأعمال ،مع �إتاحة الفر�صة لهم للو�صول �إىل م�صادر متويل خمتلفة للم�شاريع
واجلهات التي تتب ّناها على ح ّد �سواء؛ لتمكينهم من �إطالق م�شاريعهم الريادية بنجاح؛
الأمر الذي ي�ساعدهم على �إيجاد فر�ص عمل جديدة متنحهم زيادة يف الدخل.
وي�شرف على تطبيق هذا الربامج خربات كف�ؤة من القطاع اخلا�صُ ،
تعمل على متابعة
الطلبة يف كافة املراحل التي مي ّرون بها ،حيث يجد امل�شرتكون �أنف�سهم يف جتربة حقيقية
متاثل جتربة �إن�شاء ال�شركات على �أر�ض الواقع ،فيبد�أون بالتخطيط لدورة حياة كاملة
ل�شركاتهم يف خمترب للأعمال واالقت�صاد؛ مل�ساعدتهم على حتديد عوامل النجاح مبنتهى
الدقة وامل�س�ؤولية.
تقيم م�ؤ�س�سة �إجناز البحرين م�سابقة �سنوية للطلبة امل�شاركني بربنامج ال�شركة على
م�ستوى مملكة البحرين حيث يقوم الطلبة مب�شاركة جتاربهم الريادية وخرباتهم املكت�سبة
من الربنامج .ولهذا العام �ستقام امل�سابقة الوطنية يف نهاية �شهر �أبريل.
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