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لأول  يوم«  يف  »�إجناز  فعالية  �لبحرين  �إجناز  �أقامت 

2017-2018 لطالب �ملد�ر�س  مرة يف �لعام �لدر��سي 

�لبتد�ئية. مت تقدمي بر�مج �إجناز�لبحرين مل�ستوى معني 

بحيث يكون تطبيق �لربنامج يف يوم و�حد فقط ملد�ر�س 

�لتجارية  �ل�سركات  بني  لل�سر�كة  تعزيزً�  خمتارة، 

�لبحرين،  �إجناز  بر�مج  �لإبتد�ئية يف جميع  و�ملد�ر�س 

يقوم  �ملتطوعون من �ل�سركات بتثقيف و�إلهام �ل�سباب 

ب�سـاأن �لعـالقـة بني �لتعليم و�لنجاح يف �حلياة �لعملية، 

ومن خالل �إعطائهم �لأمل مل�ستقبلهم.

»�إجناز يف يوم« هو فر�سة جديدة فريدة من نوعها توفر 

للمتطوعني فر�سة كبرية لالإنخر�ط مع �إجناز �لبحرين 

و�إلهام �لطالب دون عرقلة جدولهم �لوظيفي �أو �لإلتز�م 

من عدد  �ل�سركات  بع�س  توفر  حيث  �ملدى،  �لطويل 

يف  �ليوم  هذ�  يف  �لرب�مج  تقدمي  يف  للتطوع  موظفيهم 

�لف�سول �لدر��سية �ملخ�س�سة.

بنجاح  مرة  لأول  يوم«  يف  �إجناز   « فعالية  �أقيمت  وقد 

كبري ونتائج �إيجابية و�أهمها �لتاأثري �ملثمر على �أكرث من 

643 طـالـبـا يف �ل�سفني �لأول و�لثاين �بتد�ئي وبجهود 

موظفي  من  ومتطوعة  متطـوعــًا   19 مـن  م�سكـورة 

�سركات جمل�س �إد�رة �لـموؤ�س�سة من خـالل يـوم در��سي 

ممتع للتعرف عن بر�مج عائالتـنا وعالـمنا. و�أظهرت 

�ملالية  �لثقافة  �أ�سا�سيات  �مل�ساركه  للطلبة  �لرب�مج 

طريق  عن  م�ستقباًل  �لعمل  �سوق  ملو�جهة  و��ستعد�دت 

�لعملية  �لأن�سطة  خالل  من  �لهادفة  �لق�س�س  رو�ية 

حيث يتعلم �لطالب عن �لأدو�ر�ملختلفة لالأ�سخا�س يف 

و�لرغبات  �لحتياجات  بني  و�لفرق  �ملحلي،  �إقت�سادنا 

و�لوظائف �ملتاحة وتعريف �لأرباح و�ملدخر�ت .

فعالية »إنجاز في يوم« لطالب 
 المدارس اإلبتدائية 

برنامج » أموالي ومستقبلي« 
ينمي المهارات المالية لدى

 طالب المرحلة اإلعدادية 
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2 من أصل 3
أشخاص حول العالم ليسوا 

مثقفين ماليًا

# أموالي ومستقبلي

يمكن أن يؤدي نقص  
الثقافة و الوعي المالي 

إلى ارتفاع الديون، 
التخلف عن سداد 
القروض العقارية، 

اإلفالس  والفقر

يتعلم الشباب 
مهارات المستقبل من 

خالل برنامج أموالي 
ومستقبلي واألنشطة 
اإلضافية التي تقدمها

إنجاز البحرين بالتعاون 
 HSBC مع

#مهارات المستقبل 

12,510 طالب مشارك 
خالل عشر سنوات

للرب�مج  �مل�ستمر  للتطوير  �لبحرين  �إجناز  ت�سعي 

ميول  مو�كبه  و  �لعمل  �سوق  �حتياجات  مع  لتتنا�سب 

يتم  �لرب�مج  تقدمي  خالل  .من  للطلبة  �ملختلفة 

تتعلق  مفاهيم  و  مبعلومات  �لطلبة  تزويد  و  توعية 

ريادة  و  �لعمل  ل�سوق  �ل�ستعد�د  و  �ملالية  بالثقافة 

حيث  لربناجمنا  لدعمها  متكني  ن�سكر  �لأعمال. 

يف  فعال  ب�سكل  �لبحرين  �إجناز  جتربة  ت�ساهم 

متكني �ل�سباب يف �ملرحلة �لثانوية يف �إثر�ء قدر�تهم 

كذلك  و  �لإقت�سادية  �لتنمية  يف  �لإنخر�ط  فـي 

�ملجتمع.  و  �لأ�سرية  �لعالقة  تقوية  يف   �مل�ساهمة 

كن  برنامج  تطويرها  مت  �لتي  �لرب�مج  �سمن  من  و 

رياديا و �لذي يحر�س علي تقدمي �ملفاهيم �لرئي�سية 

م�سروع جتاري  تخطيط  و  لبحث  �لزمة  �لن�سائح  و 

ناجح �يل جانب منح �لطلبة فر�سة �يل �لتعرف علي 

مميز�ت �ل�سخ�سية لرو�د �لأعمال �لناجحني . �أ�سبح 

�لربنامج �كرث متعة و تعمق كم خالل �إ�سافة �أن�سطة 

�أو  �إتخاذ قر�ر�ت متعلقة باملنتج  ت�ساعد �لطلبة علي 

�خلدمة �لتي �سيوفرونها بالإ�سافة �يل كيفية حتديد 

عمالئه �مل�ستهدفني و �إختيار ميز�ته �لتناف�سي.

 كما مت تتطوير برنامج مالزمة �لوظائف و �لذي مت 

زيارة  يليه  و�حد  ليوم  عمل  كور�سة  لي�سبح  تغيريه 

�لذي  �لربنامج،  هذ�   . �لكربي  �ل�سركات  لإحدى 

من  �لر�ئدة  �ملحلية  �ملنظمات  مع  �سر�كة  يف  يجري 

ويهدف  �ملالية،  و�لقطاعات  و�خلدمات  �ل�سناعية 

�ملزيد  ملعرفة  �حلياة  و�قع  مع  �لطالب  تزويد  �إىل 

عن فر�س مفاهيم �لأعمال �لأ�سا�سية مثل �لإير�د�ت 

و�لتكاليف و�لقدرة على �ملناف�سة،  من خالل �لتعرف 

علي �سوق �لعمل و �لذي من �ساأنه �أن ي�ساعد �لطالب 

يف هذه �ملرحلة �ملهمة على حتديد �سكل حياتهم �ملهنية 

 يف �مل�ستقبل.

تطوير برامج المرحلة الثانوية بالتعاون مع تمكين



»تعلم �لطالب من بر�مج موؤ�س�سة �إجناز �لبحرين �لكثري حيث مت �سقل مهار�تهم 

�لأف�سل  �ختيار  على  �لطالب  قدر�ت  وتعزيز  بالنف�س  و�لثقة  و�لتعاون  �ملالية 

�لتفكري  وتعزيز  و�ل�سركات  �لأعمال  �إد�رة  يف  �لطالب  مو�هب  و�سقل  مل�ستقبله 

�لتعلم  يف  �لتعليم  تعزز  �إجناز  بر�مج  و�أي�سا  و�لبتكار  �لطالب  لدى  �لإيجابي 

�لتعاوين وت�سارك �لطالب �أفكارهم مع بع�س عن طريق �ملجموعات و�ن كل طالب 

له دور يف �ملجموعة حيث هذه �لرب�مج تنفذ �أهد�ف جودة �لتعليم.« 

الأ�ستاذ / هاين ح�سن

من�سق مدر�سة اأحمد الفاحت الإبتدائية الإعدادية بنني  

عنا�سر  �لثالث  وهذه  و�لفر�سة،  و�لقدرة  �لرغبة  ثالثة:  النجاح  عنا�سر  »اإن 

�تاحتها يل �إجناز �لبحرين  عندما كان لدي �لرغبه يف ��ستغالل طاقتي و �عطتني 

�لقدره على �لتعلم و تعليم �لطالب على كيفية فهم �ملجتمع و كيفية متييز �لفر�س 

�لبحث يف منجم ذهب، وهناك ما  �لبحث عن فر�سة هو مثل  و�إن  ��ستغاللها  و 

�أن �لعثور على فر�سة كثريً� ما يكون بد�ية  ل يح�سى من �لمور �لتي ت�سري �إىل 

مل�ساريع عظيمة.«

الأ�ستاذ / حممود الفليج

متطوع من �سركة مطار البحرين .

مقابلة منسق ومتطوع
 إنجاز البحرين

ملزيد من املعلومات عن اإجناز البحرين، الرجاء التوا�سل معنا على:

www.injazbh.org :هاتف: 17225050 973+ اأو قم بزيارة موقعنا الإلكرتوين

من  بدعم  �لعمال  ر�ئدي  لل�سباب  �لعا�سرة  �مل�سابقة  �لبحرين  �إجناز  موؤ�س�سة  �أقامت 

يف  �سارك  وقد  و�لكويت.  �لبحرين  وبنك  كانو  خليل  �بر�هيم  �سركة  جيبك،  متكني، 

�مل�سابقة لهذ� �لعام 21  فريقا من 15 مدر�سة ثانوية و 6 جامعات، وقد ��ستعر�س �لطالب 

�مل�ساركني مهار�تهم يف �لأعمال و�مل�ساريع �أمام  جلنة حتكيم م�ستقلة.

وقد فاز فريق �سركة “Contrive” من مدر�سة �ل�سيخة ح�سة بجائزة »�أف�سل �سركة 

�مللكية  �جلامعة  من  “تعاون”  فريق  فاز  بينما  �لثانوية«،  �ملد�ر�س  لفئة  للعام  طالبية 

للبنات بجائزة »�أف�سل �سركة طالبية للعام لفئة �جلامعات«.

وقد فازفريق �سركة “ما�سك” من مدر�سة �بن خلدون �لدولية بجائزة �أف�سل منتج لعام 

كاأف�سل  �لهلية  �جلامعة  من   ”Ejar Co“ و فريق  �لثانوية  �ملد�ر�س  فئة  2018 عن 

2018 عن فئة �جلامعات. كما فاز فريق »خردة« من مدر�سة عبد�لرحمن  للعام  منتج 

�لثانوية  �ملد�ر�س  لفئة  �ملجتمع  على  �يجابي  �أثر  لها  �سركة  �أف�سل  بجائزة  �لدولية  كانو 

�أف�سل  بجائزة  �لبحرين  جامعة  من   ”Grow and Glow“ 2018 و فريق  للعام 

�سركة لها �أثر �يجابي على �ملجتمع لفئة �جلامعات للعام 2018.

�لأعمال  لرو�د  �لعرب  �إجناز  م�سابقة  �لبحرين يف  �لفائزين مملكة  �لفريقني  �سيمثل  و 

�ل�سباب ل�سنة 2018 و�لتي �ستقام يف نوفمرب يف دولة �لكويت، حيث يقوم �لطلبة مب�ساركة 

جتاربهم �لريادية و خـرب�تهم �لـمكت�سبة من �لبـرنـامج بالتـناف�س مع 14 دولـة عـربـيـة. 

و قد مت �إطالق م�سابقة �إجناز �لعرب لرو�د �لأعمال �ل�سباب يف عام 2007 بهدف تعزيز 

مهار�ت ريادة �لأعمال لدى �ل�سباب �لعربي، بالإ�سافة �إىل خلق فر�س عمل يف �ل�سوق 

وحتفيز �لقت�ساد.

المسابقة العاشرة للشباب رائدي االعمال  2018  
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