إنجاز البحرين 2018 - 2017

فعالية «إنجاز في يوم» لطالب
المدارس اإلبتدائية

�أقامت �إجناز البحرين فعالية «�إجناز يف يوم» لأول
مرة يف العام الدرا�سي  2018-2017لطالب املدار�س
االبتدائية .مت تقدمي برامج �إجنازالبحرين مل�ستوى معني
بحيث يكون تطبيق الربنامج يف يوم واحد فقط ملدار�س
خمتارة ،تعزيز ًا لل�شراكة بني ال�شركات التجارية
واملدار�س الإبتدائية يف جميع برامج �إجناز البحرين،
يقوم املتطوعون من ال�شركات بتثقيف و�إلهام ال�شباب
ب�شـ�أن العـالقـة بني التعليم والنجاح يف احلياة العملية،
ومن خالل �إعطائهم الأمل مل�ستقبلهم.

الف�صول الدرا�سية املخ�ص�صة.
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العدد الثاني

وقد �أقيمت فعالية « �إجناز يف يوم» لأول مرة بنجاح
كبري ونتائج �إيجابية و�أهمها الت�أثري املثمر على �أكرث من
 643طـالـبـا يف ال�صفني الأول والثاين ابتدائي وبجهود
م�شكـورة مـن  19متطـوع ـ ًا ومتطوعة من موظفي
�شركات جمل�س �إدارة الـم�ؤ�س�سة من خـالل يـوم درا�سي
ممتع للتعرف عن برامج عائالتـنا وعالـمنا .و�أظهرت
الربامج للطلبة امل�شاركه �أ�سا�سيات الثقافة املالية
وا�ستعدادت ملواجهة �سوق العمل م�ستقب ًال عن طريق
رواية الق�ص�ص الهادفة من خالل الأن�شطة العملية
حيث يتعلم الطالب عن الأدواراملختلفة للأ�شخا�ص يف
�إقت�صادنا املحلي ،والفرق بني االحتياجات والرغبات
والوظائف املتاحة وتعريف الأرباح واملدخرات .

برنامج « أموالي ومستقبلي»
ينمي المهارات المالية لدى
طالب المرحلة اإلعدادية
 #أموالي ومستقبلي

يمكن أن يؤدي نقص
الثقافة و الوعي المالي
إلى ارتفاع الديون،
التخلف عن سداد
القروض العقارية،
اإلفالس والفقر
 2من أصل 3
أشخاص حول العالم ليسوا
مثقفين ماليًا
 12,510طالب مشارك
خالل عشر سنوات

يتعلم الشباب
مهارات المستقبل من
خالل برنامج أموالي
ومستقبلي واألنشطة
اإلضافية التي تقدمها
إنجاز البحرين بالتعاون
مع HSBC

«�إجناز يف يوم» هو فر�صة جديدة فريدة من نوعها توفر
للمتطوعني فر�صة كبرية للإنخراط مع �إجناز البحرين
و�إلهام الطالب دون عرقلة جدولهم الوظيفي �أو الإلتزام
الطويل املدى ،حيث توفر بع�ض ال�شركات عدد من
#مهارات المستقبل
موظفيهم للتطوع يف تقدمي الربامج يف هذا اليوم يف
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تطوير برامج المرحلة الثانوية بالتعاون مع تمكين
ت�سعي �إجناز البحرين للتطوير امل�ستمر للربامج
لتتنا�سب مع احتياجات �سوق العمل و مواكبه ميول
املختلفة للطلبة .من خالل تقدمي الربامج يتم
توعية و تزويد الطلبة مبعلومات و مفاهيم تتعلق
بالثقافة املالية و اال�ستعداد ل�سوق العمل و ريادة
الأعمال .ن�شكر متكني لدعمها لربناجمنا حيث
ت�ساهم جتربة �إجناز البحرين ب�شكل فعال يف
متكني ال�شباب يف املرحلة الثانوية يف �إثراء قدراتهم
فـي الإنخراط يف التنمية الإقت�صادية و كذلك
امل�ساهمة يف تقوية العالقة الأ�سرية و املجتمع.
و من �ضمن الربامج التي مت تطويرها برنامج كن
رياديا و الذي يحر�ص علي تقدمي املفاهيم الرئي�سية
و الن�صائح االزمة لبحث و تخطيط م�شروع جتاري
ناجح ايل جانب منح الطلبة فر�صة ايل التعرف علي
مميزات ال�شخ�صية لرواد الأعمال الناجحني � .أ�صبح

الربنامج اكرث متعة و تعمق كم خالل �إ�ضافة �أن�شطة
ت�ساعد الطلبة علي �إتخاذ قرارات متعلقة باملنتج �أو
اخلدمة التي �سيوفرونها بالإ�ضافة ايل كيفية حتديد
عمالئه امل�ستهدفني و �إختيار ميزاته التناف�سي.
كما مت تتطوير برنامج مالزمة الوظائف و الذي مت
تغيريه لي�صبح كور�شة عمل ليوم واحد يليه زيارة
لإحدى ال�شركات الكربي  .هذا الربنامج ،الذي
يجري يف �شراكة مع املنظمات املحلية الرائدة من
ال�صناعية واخلدمات والقطاعات املالية ،ويهدف
�إىل تزويد الطالب مع واقع احلياة ملعرفة املزيد
عن فر�ص مفاهيم الأعمال الأ�سا�سية مثل الإيرادات
والتكاليف والقدرة على املناف�سة ،من خالل التعرف
علي �سوق العمل و الذي من �ش�أنه �أن ي�ساعد الطالب
يف هذه املرحلة املهمة على حتديد �شكل حياتهم املهنية
يف امل�ستقبل.

المسابقة العاشرة للشباب رائدي االعمال 2018

�أقامت م�ؤ�س�سة �إجناز البحرين امل�سابقة العا�شرة لل�شباب رائدي االعمال بدعم من
متكني ،جيبك� ،شركة ابراهيم خليل كانو وبنك البحرين والكويت .وقد �شارك يف
امل�سابقة لهذا العام  21فريقا من  15مدر�سة ثانوية و  6جامعات ،وقد ا�ستعر�ض الطالب
امل�شاركني مهاراتهم يف الأعمال وامل�شاريع �أمام جلنة حتكيم م�ستقلة.
وقد فاز فريق �شركة “ ”Contriveمن مدر�سة ال�شيخة ح�صة بجائزة «�أف�ضل �شركة
طالبية للعام لفئة املدار�س الثانوية» ،بينما فاز فريق “تعاون” من اجلامعة امللكية
للبنات بجائزة «�أف�ضل �شركة طالبية للعام لفئة اجلامعات».

كانو الدولية بجائزة �أف�ضل �شركة لها �أثر ايجابي على املجتمع لفئة املدار�س الثانوية
للعام  2018و فريق “ ”Grow and Glowمن جامعة البحرين بجائزة �أف�ضل
�شركة لها �أثر ايجابي على املجتمع لفئة اجلامعات للعام .2018
و �سيمثل الفريقني الفائزين مملكة البحرين يف م�سابقة �إجناز العرب لرواد الأعمال
ال�شباب ل�سنة  2018والتي �ستقام يف نوفمرب يف دولة الكويت ,حيث يقوم الطلبة مب�شاركة
جتاربهم الريادية و خـرباتهم الـمكت�سبة من البـرنـامج بالتـناف�س مع  14دولـة عـربـيـة.
و قد مت �إطالق م�سابقة �إجناز العرب لرواد الأعمال ال�شباب يف عام  2007بهدف تعزيز
مهارات ريادة الأعمال لدى ال�شباب العربي ،بالإ�ضافة �إىل خلق فر�ص عمل يف ال�سوق
وحتفيز االقت�صاد.

وقد فازفريق �شركة “ما�سك” من مدر�سة ابن خلدون الدولية بجائزة �أف�ضل منتج لعام
 2018عن فئة املدار�س الثانوية و فريق “ ”Ejar Coمن اجلامعة االهلية ك�أف�ضل
منتج للعام  2018عن فئة اجلامعات .كما فاز فريق «خردة» من مدر�سة عبدالرحمن
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مقابلة منسق ومتطوع
إنجاز البحرين
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«تعلم الطالب من برامج م�ؤ�س�سة �إجناز البحرين الكثري حيث مت �صقل مهاراتهم
املالية والتعاون والثقة بالنف�س وتعزيز قدرات الطالب على اختيار الأف�ضل
مل�ستقبله و�صقل مواهب الطالب يف �إدارة الأعمال وال�شركات وتعزيز التفكري
الإيجابي لدى الطالب واالبتكار و�أي�ضا برامج �إجناز تعزز التعليم يف التعلم
التعاوين وت�شارك الطالب �أفكارهم مع بع�ض عن طريق املجموعات وان كل طالب
له دور يف املجموعة حيث هذه الربامج تنفذ �أهداف جودة التعليم».
الأ�ستاذ  /هاين ح�سن
من�سق مدر�سة �أحمد الفاحت الإبتدائية الإعدادية بنني
«�إن عنا�صر النجاح ثالثة :الرغبة والقدرة والفر�صة ،وهذه الثالث عنا�صر
اتاحتها يل �إجناز البحرين عندما كان لدي الرغبه يف ا�ستغالل طاقتي و اعطتني
القدره على التعلم و تعليم الطالب على كيفية فهم املجتمع و كيفية متييز الفر�ص
و ا�ستغاللها و�إن البحث عن فر�صة هو مثل البحث يف منجم ذهب ،وهناك ما
ال يح�صى من االمور التي ت�شري �إىل �أن العثور على فر�صة كثري ًا ما يكون بداية
مل�شاريع عظيمة».
الأ�ستاذ  /حممود الفليج
متطوع من �شركة مطار البحرين .

ملزيد من املعلومات عن �إجناز البحرين ،الرجاء التوا�صل معنا على:
هاتف� +973 17225050 :أو قم بزيارة موقعنا الإلكرتوينwww.injazbh.org :
2018

