
عرض الممارسات االبتكارية »البوليتكنك«
 في مؤتمر »المبتكرين العالميين« بالدوحة

األعمال  إدارة  ] عرض ستة من موظفي قسم 
أبحاثهم وممارساتهم  نتائج  البحرين  ببوليتكنك 
في  المتمثلة  األكاديمية  المجاالت  من  عدد  في 
الهندسة وإدارة األعمال واللغة اإلنجليزية، وذلك 
خالل مشاركتهم في مؤتمر »المبتكرين العالميين 
2013«، الذي نظمته كلية شمال األطلسي، بمركز 

قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة مؤخراً. 
من  جمع  فيه  شارك  الذي  المؤتمر،  خالل  وتم 
التعليم  مجال  في  الرواد  والتربويين  الخبراء 
تطوير  إمكانية  بحث  المهني،  والتدريب  الفني 
خبرات التعلم في هذا المجال، وتحسين مشاركة 
الطلبة فيه، ودعم تطويره في جميع أنحاء العالم، 
ذات  الموضوعات  من  عدد  مناقشة  تمت  كما 
المهني  والتدريب  الفني  التعليم  بمجال  الصلة 
)TVET(، بما في ذلك االبتكار، والممارسة، والدعم 
نشر  بهدف  وذلك  التربية،  وعلم  الشخصي، 
والتقنيات،  الممارسات  حول  المعرفة  وتبادل 
وعقد  البحثية  األوراق  تقديم  طريق  عن  وذلك 

ورش العمل وحلقات النقاش.
الستة  المشاركين  من  ثالثة  قدم  جهتهم،  ومن 
البوليتكنك، أبحاثهم  في هذا المؤتمر من موظفي 

االبتكارية  بالممارسات  المتعلقة  والنتائج 

القائم  التعلم  وتشمل:  البوليتكنك،  لدى  المطبقة 

حل  على  القائم  والتعلم  المهني،  التدريب  على 

المشكالت، وأصول التعليم والتعلم والممارسات 
التعليمية المتبعة، مما يعتبر إنجازاً للبوليتكنك.

رئيس  بأعمال  القائم  قالت  السياق،  هذا  وفي 
الشئون التعليمية بالبوليتكنك، أونا ماكغير: »لم 
تنحصر مشاركتنا في هذا المؤتمر على التواصل 
مع الحضور والتعريف بالبوليتكنك، بل اكتسبنا 
»لقد  مضيفة:  واسعتين«،  ومعرفة  خبرة  كذلك 
ودورات  مناقشات  في  المؤتمر  خالل  انخرطنا 
إثر  على  وتمكنا  الدوليين،  زمالئنا  مع  جماعية 
وفقاً  البوليتكنك  مستوى  وتقييم  فهم  من  ذلك 
بين  النقاط  هذه  وتتراوح  الدولية،  للمعايير 
والتحديات  الطلبة  تحفيز  في  الناجحة  األساليب 

الدولية واالبتكار«.
إلى ذلك، عّلق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
»الجدير  بالقول:  العسيري،  محمد  للبوليتكنك 
دولياً  بها  معترف  ممارساتنا  أن  بالمالحظة 
مشاركتنا  أن  عن  فضاًل  العالمية،  للقيم  وتمتثل 
في هذا المؤتمر تساهم في رفع سمعة البوليتكنك 
جهداً  تألو  ال  مرموقة  تعليمية  مؤسسة  كونها 
في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للبحرين 
2011-2014، وكذلك الرؤية االقتصادية 2030«.
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»الدراز اإلعدادية للبنات« تكرم المتفوقات في االمتحانات الوطنية
التواصل  إطـــار  ــي  ف  [
الــدراز  مدرسة  بين  الدائم 
وطالبتها  للبنات  اإلعدادية 
وبإشراف  المدرسة  خريجات 
الوطنية  االمتحانات  منسقة 
المال،  فضيلة  بالمدرسة 
مديرة  بأعمال  القائمة  كرمت 
الحوري  تقي  نعيمة  المدرسة 
المدرسة  خريجات  الطالبات 
االمتحانات  في  المتفوقات 
الوطنية للعام الدراسي 2012 

.2013 -

محمد العصفور يتفوق في روضة »السمات« سيدعلي محفوظ يتلقى التهاني بتفوقه

األهل  من  والتبريكات  التهاني  العصفور  عبداهلل  محمد  الطفل  تلقى   [
واألصدقاء بمناسبة تفوقه في روضة السمات... 
من  التخرج  وعقبال  »حمود«،  لـ  مبارك  ألف 

الثانوية.

ممتاز  تقدير  على  عبداهلل محفوظ  الطالب سيدعلي سيدمهدي  ] حصل 
االبتدائية  سار  مدرسة  من  ثالث  ابتدائي  الرابع  الصف  في  نجاحه  بعد 
الهيئة اإلدارية والتعليمية  للبنين. كما حصل على شهادة تفوق وتقدير من 
واألصدقاء  األهل  من  والتبريكات  التهاني  سيدعلي  وتلقى  بالمدرسة. 

للسيدعلي  مبارك  ألف  الوالدين...  وخصوصًا 
وعقبال الدكتوراه.

إبراهيم  ــرة  زه قدمت   [
لرسالة  أطروحتها  الكاظم، 
إدارة  مجال  في  الماجستير 
مقترح  »نموذج  بعنوان  الجودة 
 ISO10015 المواصفة  لتطبيق 
الــخــدمــة  ـــودة  ج لتحسين 
في  حالة  دراسة   - التدريبية 
للتدريب  الخليج  عالم  معهد 

البحرين«. بمملكة  والتطوير 
رسالتها  نقاش  ضمن  وذلك 
اجتازت  وقد  دلمون،  جامعة  في 
إرشادات  مع  بجدارة  النقاش 
جدة  على  الممتحنين  قبل  من 
للبحرين  وأهميته  الموضوع 
الــجــودة  تطبيق  مــجــال  فــي 
في  الدولية  بالمعايير  والعمل 

المجال. هذا 
الكاظم حاصلة  أن زهرة  يذكر 
من  كيمياء  بكالوريوس  على 
أول  وهــي  البحرين،  جامعة 

مجال  في  بحرينية  استشارية 
العالمية،  األيزو  الجودة  نظم 
امتياز  تقدير  على  حصلت  وقد 
إدارة  ماجستير  تخصص  في 

لجودة. ا
ــى  إل ـــة  ـــدراس ال ــت  ــدف وه
المواصفة  عــلــى  الــتــعــرف 

بما   »ISO 10015 « الدولية 
العاملين  توعية  في  ُيسهم 
التدريبية  المؤسسات  فــي 
معهد  وفي  عامة  البحرين  في 
بشكل   »Gulf World Institute «
التي  المشكالت  وتحليل  خاص، 
 ISO « مواصفات  تطبيق  تعوق 

الدراسة،  عينة  في   »10015
لتطبيق  مقترح  تصور  وتقديم 
في   »ISO 10015 « مواصفات 
اختيار  وتم  الدراسة،  عينة 
 »)Gulf World Institute « معهد 
ليكون  والتطوير  للتدريب 

الدراسة. عينة 

زهرة الكاظم تناقش أطروحتها لرسالة الماجستير

الوزاري  االجتماع  يعقد  يونيو:   30  *
المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون ووزراء خارجية االتحاد األوروبي 
وسيعقبه مؤتمر صحافي لوزير الخارجية 
للشئون  األوروبي  لالتحاد  العليا  والممثلة 
السياسية الخارجية واألمن كاثرين أشتون، 
وذلك في تمام الساعة 7:30 صباحًا بفندق 

الريتز كارلتون - قاعة النور.
الثقافة  برنامج  ضمن  يونيو:   30  *
للتنمية  البحرين  معهد  ينظم  السياسية، 
ورشة  الحصم،  بأم  مقره  في  السياسية 
عمل بعنوان: »إدارة التنظيمات السياسية« 
التي تنطلق عند الساعة التاسعة من صباح 
يقدمها  يومين،  مدى  وعلى  )األحد(  اليوم 

الخبير السياسي بالمعهد خالد فياض.
الكوادر  برنامج  ضمن  يونيو:   30  *
يستضيف  القيادي،  المحور  في  الواعدة 
مساء  السياسية  للتنمية  البحرين  معهد 
اليوم )األحد( وزير الدولة لشئون الكهرباء 
بمقر  وذلك  ميرزا،  الحسين  عبد  والماء 

المعهد بأم الحصم.
المنطقة  بلدية  تنظم  يونيو:   30  *
الوسطى، فعالية )9/9( يتم خاللها تدشين 
عدد من األلعاب تبرعت بها شركة الخليج 
وذلك  )جيبك(،  البتروكيماويات  لصناعة 
بممشى  الخامسة عصراً  الساعة  في تمام 

عالي.
* 30 يونيو: يستضيف مركز جدحفص 
الثقافي، الناقد األدبي فهد حسين في ندوة 
البحرين«،  في  الثقافي  »المشهد  بعنوان: 
يتم خاللها تدشين ثالثة كتب له، وذلك في 
الساعة الثامنة مساًء في صالة المركز قرب 

سوق جدحفص.
* 30 يونيو: تقيم مدرسة الشيخ عبداهلل 
الصناعية،  الثانوية  خليفة  آل  عيسى  بن 
 2012 الدراسي  للعام  طلبتها  تخرج  حفل 
عصراً   4:30 الساعة  في  وذلك   ،2013  -
للتكنولوجيا  الشيخ خليفة  في صالة معهد 

بالمحرق.
مركز  ينظم  يوليو:   2  - يونيو   30  *
المرأة الخيري التابع إلى جمعية النويدرات 
الخيرية، مهرجانًا تسوقيًا، بعنوان: »قريتي 

إنجاز وعطاء«، وذلك من الساعة العاشرة 
الصالة  في  مساًء  العاشرة  حتى  صباحًا 

الرياضية بمدرسة النويدرات االبتدائية.
* 1 يوليو: تنظم جمعية بوري الخيرية، 
فعالية بعنوان: »أنت والمعالي مسيرة جد 
مّثل  الذي  الشبابي  القائد  يقدمها  وعمل«، 
في  وذلك  الماجد،  جالل  عالميًا  البحرين 
اإلمام  مأتم  قاعة  في  مساًء  الساعة 7:30 

الصادق بقرية بوري.
وزير  رعاية  تحت  يوليو:   3  -  1  *
فواز  الشيخ  االتصاالت  لشئون  الدولة 
مملكة  تستضيف  خليفة،  آل  محمد  بن 
البحرين فعالية »إي شباب 2013« تنظمها 
الفعاليات،  لتنظيم  سمارت  وورك  شركة 
يرافقها انعقاد مؤتمر »االبتكار التكنولوجي 
وقطاع  االبتكار  يناقش  الذي  )أنوفتك(« 
تقنية المعلومات واالتصال بحضور 400 
مشارك وأكثر من 20 متحدثًا من الخبراء 
العالميين في هذا المجال، وذلك في الساعة 
التاسعة صباحًا في مركز البحرين الدولي 

للمعارض والمؤتمرات.
* 2 يوليو: تحت رعاية رئيس المؤسسة 
الجودر،  هشام  والرياضة  للشباب  العامة 
الملتقى  الشبابية،  المستقبل  جمعية  تنظم 
»مايكرو شباب«،  األعمال  لريادة  الشبابي 
صباحًا  التاسعة  الساعة  تمام  في  وذلك 
الموفنبيك  بفندق  عصراً  الرابعة  حتى 

بالمحرق.
* 2 يوليو: تنظم إدارة التعليم المستمر 
بوزارة التربية والتعليم، محاضرة تثقيفية 
واألخطاء  السليمة  التغذية  »أســس  في 
استشارية  تقدمها  التغذية«،  في  الشائعة 
للتغذية   الطبي  بالمركز  العالجية  التغذية 
السابعة  الساعة  في  وذلك  لطفي،  ناريمان 
مساًء قاعة المحاضرات في إدارة التدريب 

والتطوير المهني بالمنامة. 
التنمية  وزارة  تنظم  يوليو:   4  -  3  *
منزلي«  في  »صنع  معرض  االجتماعية 
العام،  هذا  الجديدة  بحلته  يأتي  والــذي 
إلى  باإلضافة  رمضان«،  »سوق  بعنوان: 
القّيمة  المادية  الجوائز  المسابقات وتوزيع 
في  ألفضل عرض وأفضل عارض، وذلك 

فندق الخليج.


