إنجاز البحرين 2020 - 2019
العدد الثالث

انجاز البحرين بالشراكة مع  Google Arabiaتقدم برنامج
‘مهارات من جوجل’ لطلبة المدارس و الجامعات
قامت م�ؤ�س�سة �إجناز البحرين بتطبيق برنامج «مهارات من جوجل» بال�شراكة مع
 Google Arabiaوالتي بدورها تهدف ال�ستقطاب طالب املدار�س واجلامعات
لتطوير مهاراتهم يف الت�سويق الرقمي من خالل جمموعة من الدورات التدريبية التي
تقدمها  .Googleوا�ستطاعت م�ؤ�س�سة �إجناز البحرين الو�صول �إىل  581طالب و
طالبة من املرحلة الثانوية واجلامعات يف العام .2019-2018
برنامج «مهارات من جوجل» ي�سلط ال�ضوء على �أهمية بناء تواجد الن�شاط التجاري على
الإنرتنت يف عامل الأعمال التجارية وكيفية �إن�شاء �إ�سرتاتيجية وحتديد �أدوات الت�سويق
الرقمي املتوفرة عرب الإنرتنت.
من خالل تطبيق برنامج «مهارات من جوجل» �سيتمكن الطالب من حت�سني مهاراتهم
التقنية ،التعرف على �أدوات ت�ساعدهم يف منو ن�شاطهم التجاري ،التح�ضري للدخول يف
امل�سار املهني املنا�سب م�ستقب ًال بالإ�ضافة �إىل ت�سويق عملهم التجاري عاملي ًا عرب الإنرتنت.

بدعم م�شكور
بتطبيق برنامج «مهارات من جوجل» على ثمانِ مدار�س ثانوية و جامعة واحدة ٍ
بالتعاون وزارة الرتبية و التعليم و �إدارة التعليم العايل ،متكنت م�ؤ�س�سة �إجناز البحرين من متطوعي ذو خربة عالية من عدة �شركات من خمتلف القطاعات يف مملكة البحرين
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إنجاز البحرين بالتعاون مع بورصة البحرين عن إطالق برنامج“المستثمر الذكي”

�أعلنت �إجناز البحرين بالتعاون مع بور�صة البحرين عن �إطالق برنامج “امل�ستثمر
الذكي” خالل العام الدرا�سي  .2019/2018و كجزء من �إحتفالية �إطالق الربنامج،
قامـت كل من �إجناز البحرين و بور�صة البحرين بزيارة مدر�سة اخلوارزمي االبتدائية
للبنني بتاريخ  11دي�سمرب  2018بح�ضور رئي�س جمل�س �إدارة بور�صة البحرين ال�سيد
عبدالكرمي بوجريي والرئي�س التنفيذي لبور�صة البحرين ال�شيخ خليفة بن �إبراهيم
�آل خليفة ورئي�س �شركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات وع�ضو جمل�س �إدارة �إجناز
البحرين د .عبدالرحمن جواهري والرئي�س التنفيذي لبنك البحرين الإ�سالمي ال�سيد
ح�سان جرار والأ�ستاذة لطيفة البونوطة و الأ�ستاذة هناء �سرواين وذلك للإطالع على
�إحدى ور�ش امل�ستثمر الذكي والتطبيق الفعلي للربنامج يف �إحدى املدار�س احلكومية.
يهدف برنامج امل�ستثمر الذكي �إىل ن�شر املعرفة املالية وتزويد الطالب باملفاهيم
الأ�سا�سية املتعلقة ب�إدارة الأموال واملدخرات والتخطيط املايل الذكي للم�ستقبل من
خالل �أن�شطة تعليمية .كما يهدف الربنامج �إىل تعريف الطالب بامل�صطلحات املالية
الأ�سا�سية ،واك�سابهم املعرفة حول خمتلف مفاهيم التخطيط املايل ليمكنهم من اتخاذ
قرارات مالية �سليمة.

ويلقى برنامج “امل�ستثمر الذكي” الدعم من العديد من امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية
وقد مت خالل هذه ال�سنة الدرا�سية تطبيق برنامج امل�ستثمر الذكي يف  61مدر�سة من يف البحرين حيث �ساهم يف رعاية الربنامج �ستة رعاة وهم� :صندوق العمل (متكني)،
خالل  148حما�ضرة بالتعاون مع  148مدر�س ومتطوع من خمتلف ال�شركات الذين �شركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات ،بنك البحرين الإ�سالمي ،بنك البحرين
�ساهموا يف تعزيز مهارات اال�ستثمار عند  5200طالب من طالب ال�صف الرابع
والكويت ،بنك الإثمار ،وبنك البحرين الوطني.
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إنجاز البحرين تطلق برنامج Tech Valley

لطلبة المرحلة الثانوية بالتعاون مع
"تمكين" و معهد""BIBF

�أطلقت م�ؤ�س�سة �إجناز البحرين ،بالتعاون مع كل من �صندوق العمل "متكني" و معهد
البحرين للدرا�سات امل�صرفية واملالية ( ، )BIBFبرنامج "  ."Tech Valleyوهو
برنامج معد لدعم املواهب البحرينية ال�شابة و�إعدادهم مل�ستقبل التكنولوجيا الرقمي
من خالل تزويدهم باملعرفة واملهارات املتعلقة بالتكنولوجيا النا�شئة.
يركز الربنامج على تقوية طالب املدار�س الثانوية يف جمال التكنولوجيا من خالل
بدعم من "متكني"،
التدريب العملي ملدة ثالثة �أ�سابيع .ويتيح هذا الربنامج ،املُقدم ٍ
فر�صة احل�صول على معرفة جيدة ب�أحدث املفاهيم التكنولوجية يف هذا الع�صر ،حيث
تقوم فكرة الربنامج على توفري م�سار مهني مبا�شر ل�ضمان وجود خط ثابت من املهنيني
املتعلمني يف جمال التكنولوجيا.
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تحت رعاية سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
إنجاز البحرين تختتم مسابقة الشباب رائدي األعمال للعام 2019
حتت رعاية �سمو ال�شيخة ح�صة بنت خليفة �آل خليفة ،رئي�س جمل�س �إدارة �إجناز البحرين،
اختتمت �إجناز البحرين امل�سابقة ال�سنوية لل�شباب رائدي الأعمال 2019بنجاح .حيث
�أقيمت امل�سابقة يف فندق ويندهام جراند -املنامة على مدار يومني بح�ضور كل من
الأ�ستاذ عبداحلكيم اخلياط ،ع�ضو يف جمل�س �إدارة �إجناز البحرين ،وهناء �سرواين،
املدير التنفيذي لإجناز البحرين ولطيفة عي�سى البونوظة ،الوكيل امل�ساعد للتعليم العام
والفني بوزارة الرتبية والتعليم وجلنة حتكيم م�ؤلفة من كبار امل�س�ؤولني ورجال الأعمال
الرياديني يف اململكة.
وتكونت جلنة التحكيم لهذا العام من :عدنان �آل حممود ،مدير دائرة تقنية املعلومات
واملعرفة يف (جيبك) ،عمار بوب�شيت ،مدير العالقات واملعايري امل�ؤ�س�سية ب�شركة �إبراهيم
خليل كانو ،ملي�س زابر ،مدير خدمات التطوير يف بنك البحرين للتنمية� ،سلمان الغتم ،
مدير �ش�ؤون املوظفني يف بناغاز� ،إميان جناحي  ،رئي�س ق�سم �إدارة ال�شراكة ودعم العمالء
يف متكني ،فا�ضل مال اهلل الأن�صاري ،املدير العام امل�ساعد يف جيبك  ،يا�سني �أبو داوود،
مدير التطوير يف برينك بتلكو.
�أبهر املت�سابقون جلنة التحكيم واجلمهور ب�أفكارهم الريادية ،وت�ضمنت الفرق الفائزة
لهذا العام� :شركة « ”MagTagمن مدر�سة ابن خلدون الوطنية ك�أف�ضل �شركة لفئة
املدار�س الثانوية  ،2019وتطبيق “”AL FAZAAمن جامعة العلوم التطبيقية بجائزة
�أف�ضل �شركة لفئة اجلامعات  .2019وبدوره فاز منتج “ ”Macro creativityمن
مدر�سة مدينة حمد الثانوية للبنات بجائزة �أف�ضل منتج لفئة املدار�س الثانوية  ،2019وح�صل

منتج “”BTAGمن اجلامعة الأهلية على جائزة �أف�ضل منتج لفئة اجلامعات .2019
وفاز م�شروع “ ”Bahrain cup holderمن مدر�سة االميان اخلا�صة للبنني
بجائزة «الت�أثري االجتماعي لفئة املدار�س الثانوية لعام  ، »2019و�أخري ًا فازت �شركة
“ ”Can Companyمن جامعة البحرين بجائزة « الت�أثري االجتماعي لفئة
اجلامعات للعام .»2019
وقد �أقيم هذا احلفل حتت رعاية كرمية من متكني ،ال�شريك اال�سرتاتيجي والراعي
الر�سمي لربنامج ال�شركة ،وبناغاز ،الراعي البالتيني للم�سابقة.
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تستمر مؤسسة "إنجاز البحرين" بالتعاون
مع بنك "اتش اس بي سي" بتزويد الطلبة
البحرينيين بالمهارات المالية عبر برنامج
"أموالي ومستقبلي"
لل�سنة الثانية ع�شر على التوايل ،ت�ستمر م�ؤ�س�سة "�إجناز البحرين" بالتعاون مع بنك
"ات�ش ا�س بي �سي" بتقدمي برنامج "�أموايل وم�ستقبلي" ،والتي تعترب بدورها مبادرة
مبتكرة تهدف �إىل ت�سليح ال�شباب البحريني من املرحلة االعدادية باملهارات املالية
الالزمة للنجاح يف �إقت�صاد القرن احلادي والع�شرين ويركز برنامج "�أموايل وم�ستقبلي"
على غر�س �أهمية ك�سب ،تبادل و�إنفاق وتوفري املال .وقد ا�ستفاد من هذا الربنامج خالل
الأعوام االحدى ع�شر املا�ضية �أكرث من  20,854طالب من املرحلة الإعدادية ،وذلك مع
ان�ضمام  2154طالب ًا من  32مدر�سة خالل العام الدرا�سي احلايل  ،2018-2019حيث مت
تقدمي الربنامج من ِقبل  77متطوع ًا من القطاع احلكومي واخلا�ص.
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تجربة المدارس خالل العام 2019 - 2018

شهادة المنسق
من �أول ما بد�أ تطبيق برامج اجناز البحرين يف املدار�س الثانوية كانت مدر�سة �سرتة
الثانوية من املدار�س املحظوظة حيث مت تطبيق العديد من الربامج فيها و كنت انا
املحظوظة حيث مت �إ�سناد مهمة التن�سيق يل يف املدر�سة و كان املتطوعني على درجة
عالية من الكفائة من �شركة بابكو و �ألبا و البرتوكيماويات و و بنك البحرين و الكويت و
بنك التنمية و غريها من ال�شركات و من الربامج التي مت تنفيذها يف مدر�ستي برنامج
ال�شركة و ح�صلنا على املركز الثالث فيه وبرنامج �أخالقيات العمل و مهاراتي املالية
و مالزمة الوظائف لقد �أمتعنا اجناز البحرين برباجمه القيمة و املفيدة للطالبات و
الذي كان له دور كبري يف التنمية ال�شخ�صية لديهن .
ا /ر�ضية كاظم ربيعة من�سقة اجناز البحرين يف مدر�سة �سرتة الثانوية للبنات

للنجاح انا�س يقدرون معناه ولالبداع انا�س يح�صدونة كل ال�شكر والتقدير مل�ؤ�س�سة
اجناز والقاءمون عليها ملا بذلوه معنا هذا الف�صل الدرا�سي وما انعك�س بدورة علي
�سلوكيات ابناءنا وتطور االداء وتعزيز التفكري االيجابي لديهم مما دفعهم لطلب عمل
م�شاريعهم اخلا�صة داخل جمتمعهم ال�صغري باملدر�سة وم�شاركة افكارهم بع�ضهم
البع�ض وكذلك مع املتطوعني من قبل امل�ؤ�س�سة بل و�س�ؤال من�سق امل�شروع عن االجراءات
لبدء م�شاريعهم .فكل ال�شكر والتقديرالذي ال ي�ستحقه اال انتم يا من كان لكم ال�سبق
يف ركب التعليم والتعلم امتني من اهلل عز وجل ان يهبكم دوام ال�صحة والعافية
حممد عبدامللك
مدر�سة الزالق الإبتدائية الإعدادية للبنني

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

