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 »األعلى للشئون اإلسالمية« 
يعلن افتتاح جامع عسكر السبت المقبل

§الجفير - المجلس األعلى للشئون اإلسالمية
اإلسالمية  للشئون  األعلى  المجلس  أعلن   [
السبت  يوم  مساء  رسمياً،  عسكر  جامع  افتتاح 

المقبل )6 يوليو/ تموز 2013(.
وذكر المجلس أن بناء هذا الجامع يأتي تنفيذاً 
حضرة  البالد  عاهل  من  السامي  الملكي  لألمر 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
معرباً المجلس عن خالص شكره وتقديره للقيادة 
والمتابعة  المستمرة  والرعاية  الكبير  الدعم  على 

الدائمة لمثل هذه المشروعات.
المنعقدة  االعتيادية  جلسته  خالل  ذلك،  جاء 
 ،)2013 تموز  يوليو/   2( الثلثاء  أمس  صباح 
خليفة  آل  خالد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  برئاسة 

الروحانية  األجواء  من  االستفادة  إلى  دعا  والذي 
الرمضانية  والمجالس  المبارك  رمضان  شهر  في 
في  السمحة  القيم  ونشر  تعالى،  اهلل  كلمة  إلعالء 
الدين اإلسالمي الحنيف بترشيد الخطاب، والدعوة 
إلى األلفة والمحبة واألخوة، ونبذ الشقاق والفرقة. 
إلى ذلك، استمع األعضاء إلى عرٍض موجٍز من 
للمؤتمر  المجلس  استضافة  عن  العامة  األمانة 
بالتعاون  الكريم  القرآن  لتعليم  الثاني  العالمي 
التابعة  الكريم  القرآن  لتعليم  العالمية  الهيئة  مع 
مملكة  في  ُعقد  الذي  اإلسالمي  العالم  لرابطة 
الماضي،  نيسان  أبريل/  شهر  أواخر  البحرين 
وأبدى المجلس ارتياحه الكبير وسعادته الغامرة 
هذه  مثل  أهمية  مؤكداً  المؤتمر،  في  تحقَّق  لما 
الثقافية،  العجلة  دفع  في  الكبرى  الفعاليات 

وتكريس القيم الدينية. 
واطلع المجلس على آخر ما وصل إليه مشروع 
لنتائج  ارتياحه  مبدياً  البحرين،  مصحف  طباعة 
وآخرها  المشروع،  إليها  أُخضع  التي  المراجعات 
العامة  األمانة  موجهاً  ي،   التهجِّ بطريقة  المراجعة 
إلى القيام بالترتيبات الالزمة لتدشين المصحف. 
وبحث المجلس تقارير اللجان المختصة ببعض 
المحالة  بقانون  واالقتراحات  القوانين  مشاريع 
على المجلس من مجلسي النواب والشورى ألخذ 
يلزم  ما  فيها  المجلس  واتخذ  الشرعي،  الرأي 
الطلبات  من  عدداً  استعرض  كما  القرارات.  من 
المرفوعة إلى المجلس من بعض الجهات الرسمية 
المختصة  اللجان  على  وأحالها  واألفراد  واألهلية 

للدراسة.

سمو الشيخ عبداهلل بن خالد مترئسًا اجتماع المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

 جامعة البحرين تدعو الطالب المستجدين 
ألداء امتحان اإلعفاء من »التمهيدي« اليوم

§الصخير- جامعة البحرين
الطلبة،  البحرين  جامعة  دعت   [
بها  لاللتحاق  بطلبات  تقدموا  الذين 
في العام الجامعي المقبل، إلى تأدية 
اختبار اإلعفاء من البرنامج التمهيدي 
اليوم  صباح  اإلنجليزية  اللغة  في 
2013( في  تموز  يوليو/   3( األربعاء 

مقر الجامعة بالصخير.
اللغة  في  التمهيدي  والبرنامج 
يهدف  مكثف  برنامج  اإلنجليزية 
للطلبة  اللغوية  القدرات  تنمية  إلى 
مختلفة  مهارات  في  المستجدين 
دراسي  فصل  مدة  خالل  وإعدادهم 

واحد.
اإلنجليزية  اللغة  وقال مدير مركز 

»إن  بوليلة:  عبدالعزيز  الجامعة،  في 
االمتحان يخص الطلبة الذين تتراوح 
بين  العامة  الثانوية  في  معدالتهم 
المدارس  في  بالمئة   89.99 إلى   80
على  الحاصلين  والطلبة  الحكومية، 
معدل أقل من 90 بالمئة في المدارس 

الخاصة«.
وعما إذا كان االمتحان إلزامّياً، ذكر 
إلزامي،  غير  االمتحان  »إن  بوليله 
ولكنني أنصح جميع الطلبة المعنيين 
بتأديته، وذلك إلعطاء أنفسهم الفرصة 
في  التمهيدي  البرنامج  من  لإلعفاء 
مباشرة  والدخول  اإلنجليزية،  اللغة 
موضحاً  التخصصية«،  الدراسة  في 
نسبة  على  الحاصلين  »الطلبة  أن 
90 بالمئة فأكثر في مجموع مقررات 

تأدية  من  ُمْعَفوَن  اإلنجليزية  اللغة 
يتجاوزون  ألنهم  أيضاً،  االمتحان 
شأنهم  تلقائّياً،  التمهيدي  البرنامج 
شأن الحاصلين على معدل ممتاز في 

الثانوية«.
ولفت بيان لمركز اللغة اإلنجليزية 
الساعة  في  سيعقد  االختبار  أن  إلى 
اليوم )األربعاء(  العاشرة من صباح 
في القاعة رقم )18( بمقر الجامعة في 

الصخير.
أن  أهمية  على  البيان  وشــدد   
يلتزم الطلبة بالحضور وفقاً للموعد 
القاعة  في  يكونوا  وأن  المعلن، 
المحددة قبل االمتحان بنصف ساعة، 
السكانية  البطاقة  معهم  حاملين 

عبدالعزيز بوليلةوالرقم الجامعي.

»تجمع الطلبة الكويتيين« يناشد وزير التربية 
التصديق على شهادات خريجي »دلمون«

§الوسط - محرر الشئون المحلية 
جامعة  الكويتيين، خريجي  الطلبة  تجمع  رئيس  ناشد   [
دلمون للعلوم والتكنولوجيا خالد فهد الخرينج، وزير التربية 
االختصاص  جهات  إلى  باإليعاز  النعيمي،  ماجد  والتعليم 
وأنهم  خاصة  الخريجين،  شهادات  على  التصديق  بسرعة 

أنهوا متطلبات التخرج منذ فترة طويلة تجاوزت السنة.
وقال الخرينج في تصريح أرسل نسخة منه لـ »الوسط«: 
تأخر تصديق  بسبب  كثيراً  الخريجين تضرروا  الطلبة  »إن 
الشهادة  رفع  من  االستفادة  فاتته  الطلبة  فبعض  شهاداتهم، 
ينتظرها  والبعض  الوظيفي،  وضعه  وتعديل  عمله  لجهة 
مؤهله  مع  يتناسب  بما  للعمل  وااللتحاق  للوظيفة  ليتقدم 
السيما  دراسته،  الستكمال  البعض  يسعى  فيما  األكاديمي، 
على  الحصول  من  معينة  مدة  تجاوز  عدم  شرط  هناك  وأن 
المؤهل لسنتين من التخرج، مما لن يمكنه من الحصول على 
من  وقد مضى سنة  الكويت،  في  االبتعاث  من جهات  بعثات 

هذه المدة«.
وأضاف الخرينج »إن الخريجين ينتظرون من الوزير أن 
حتى  الكريم  رمضان  شهر  حلول  قبل  الطلبة  معاناة  ينهي 
تخرجوا  الذين  دلمون،  جامعة  خريجي  من  زمالءنا  نشارك 
إلى أن  التخرج«، مشيراً  معنا ومن الجامعات األخرى، فرحة 
هناك من الطلبة من هو مطالب من جهات العمل، التي ابتعثتهم 
الستكمال دراستهم، بإبراز مؤهالتهم األكاديمية التي ابتعثوا 
ألجلها، إال أنهم مطالبون مادياً عن رواتب إجازاتهم الدراسية، 
عالوة على المصاريف الدراسية للمبتعثين منهم، مما يزيد 
مديونيات،  لمشاكل  يعرضهم  قد  مما  عليهم،  المادي  العبء 

السيما وأن غالبيتهم مقترضين من جهات أخرى.
من جانب آخر، أكد الخرينج أن الطلبة الكويتيين الدارسين 
في البحرين لم يشعروا يوماً بأنهم خرجوا من بلدهم الكويت 
الشعب  قبل  من  وتعامل  استقبال  حسن  من  لمسوه  لما 
في  والرقي  االزدهار  من  مزيداً  للبحرين  متمنياً  البحريني، 

مجال العلم.

 والكر: غدًا آخر موعد لتقديم 
طلب االلتحاق بـ »البوليتكنك«

§مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين
] نبهت القائم بأعمال مدير إدارة القبول 
والتسجيل بكلية البحرين التقنية )بوليتكنك 
خريجي  الطلبة  والكر،  كاثرين  البحرين( 
على  الحاصلين  والطلبة  العامة  الثانوية 
تقديم  باب  بأن  للبوليتكنك،  دراسية  بعثات 
غد  يوم  سيغلق  بالكلية  االلتحاق  طلبات 
حين  في  تموز2013(،  يوليو/   4( الخميس 
سيكون يوم السبت 6 يوليو2013 آخر يوم 
عدم  أن  مؤكدة  القبول،  امتحانات  لتقديم 
الطلبات  لتقديم  المحددة  بالمواعيد  االلتزام 
من  الطالب  سيحرم  االمتحانات  وإجــراء 
فرصة االلتحاق بالبوليتكنك للعام األكاديمي 

المقبل 2013 - 2014م. 
وأشارت والكر إلى أن عدد طلبات التقديم 
 30 الماضي  األحد  يوم  حتى  للبوليتكنك 
يونيو الماضي، بلغ نحو 1450 طلب التحاق، 
بينما بلغ عدد الذين قدموا اختبارات القبول 
المتقدمين  الطلبة  الفتًة  طالباً،   1350 نحو 
لبرنامج البكالوريوس في التصميم المرئي 
محدث  ملف  الستالم  موعد  آخر  أن  إلى 
باألعمال الفنية هو يوم الخميس الموافق 11 

يوليو 2013.
عليهم  فيجب  المتقدمين  بقية  »أما  وقالت: 
)إفادة  الناقصة  المستندات  جميع  استيفاء 
والسلوك،  السير  حسن  شهادة  التخرج، 
السادس،  الدراسي  الفصل  درجات  كشف 
إلخ( في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 

25 يوليو 2013م«.
للعام  قبولهم  المتوقع  الطلبة  عدد  وعن 
المقاعد  أن  والكر  أكدت  المقبل،  األكاديمي 

الشاغرة في البرامج األكاديمية للعام المقبل 
لمن  القبول  سيكون  وبذلك  جداً،  محدودة 
بالبرنامج  االلتحاق  شــروط  يستوفون 
عالية،  بكفاءة  القبول  اختبارات  ويجتازون 
طلبات  بتقديم  يقوموا  أن  إلى  الطلبة  داعية 
االلتحاق بجامعات أخرى حتى ال يفوتوا على 
أنفسهم فرصة التعليم الجامعي، مشيرة إلى 
للعام  المقبولين  الطلبة  قوائم  اعتماد  أن 
 14 في  سيكون   2014-2013 األكاديمي 

أغسطس/ آب المقبل.
والتزام  بوعي  والكر  أشادت  ذلك،  إلى 
أمورهم  وأولياء  للبوليتكنك  المتقدمين 
التزامهم  وكذلك  القبول،  متطلبات  باستيفاء 
وتعاونهم  القبول،  اختبارات  تقديم  بمواعيد 
والتسجيل  القبول  إدارة  موظفي  مع 

بالبوليتكنك، متمنية التوفيق للجميع.

كاثرين والكر

الحاصلة على المركز الثامن في »اإلعدادية« 
ترتفع للمركز الرابع بعد التظلم

§الوسط - محرر الشئون المحلية 
محمد  يوسف  آيات  الطالبة  حصلت    [
علي المزعل على المركز الرابع على المرحلة 
المركز  كانت حاصلة على  أن  بعد  اإلعدادية 
المواد  إحدى  في  تظلمها  بعد  وذلك  الثامن 
في  خطأ  وجــود  أثبت  ــذي  وال الدراسية 
احتساب الدرجات في إحدى المواد الدراسية.
الطالبة »إنه بعد اإلعالن  وقالت ولية أمر 
عن نتائج الشهادة اإلعدادية رفعت تظلماً في 
مادة االجتماعية والتي كانت قد حصلت فيها 
على 95 في المئة، وبعد التظلم حصلت على 

100 في المئة«.
التظلم  نتيجة  صدور  بعد  »أنه  وأضافت 
كانت  نسبتها  إن  إذ  المزعل،  نسبة  ارتفعت 
99.45 في المئة، إال إنها ارتفعت إلى 99.64 
من  الثاني  المركز  في  يجعلها  ما  المئة،  في 
ثالث  لوجود  نتيجة  إنه  إال  المعدل،  حيث 
فإنها  األول  المركز  على  حصلن  متفوقات 
الرابع على  المركز  تكون بذلك حصلت على 
حصلت  قد  كانت  أن  بعد  اإلعدادية  الشهادة 

على المركز الثامن قبل التظلم«.
وزير  مناشدة  تم  أنه  األمر  ولية  وأكدت 
والوكيل  النعيمي  ماجد  والتعليم  التربية 

بالتغيير  للتنويه  المطوع  عبداهلل  المساعد 
تم  ولقد  الشرف،  لوحة  على  طرأ  الــذي 
أن  إلى  مشيرة  الموضوع،  بمتابعة  وعدهم 
لوحة شرف  اعتماد  يتم  ال  بأنه  أكد  البعض 
يتم  أن  متمنية  مرتين،  اإلعدادية  المرحلة 
حصول  بعد  المعدلة  الشرف  لوحة  اعتماد 
في  كانت  أن  بعد  الرابع  المركز  على  ابنتها 

المركز الثامن، وذلك حتى ال يبخس حقها.

آيات يوسف المزعل

 30 ألف طالب »ثانوية« يطلعون 
على نتائجهم النهائية إلكترونيًا

§المنامة - هيئة الحكومة اإللكترونية
عن  اإللكترونية  الحكومة  هيئة  كشفت   [
تسجيل رقم قياسي جديد لمعدالت استخدام 
خدمة »نتائج الطلبة الدراسية« عبر مختلف 
من  طالب  ألف   30 من  أكثر  اطلع  إذ  قنواتها، 
في  النهائية  نتائجهم  على  الثانوية  المرحلة 
غضون الست ساعات األولى من اعتماد وزير 
التربية والتعليم ماجد النعيمي للنتائج، كما 
الجديد  التطبيق  بتحميل  طالب  ألف   20 قام 
للهواتف الذكية الذي تم إطالقه هذا العام، وهو 
ما يشير إلى التوجه واإلقبال من قبل الطلبة 
على استخدام التقنيات الحديثة لإلطالع على 

نتائجهم.  
مستعرضي  عدد  أن  اإلحصاءات  وبينت 
النتائج تجاوز 90 في المئة من الطلبة حيث 
مسبوقة  غير  عددية  كثافة  االستخدام  شهد 
بوابة  خالل  النشطة  الطلبات  عدد  وبلغت 
من  أكثر   Bahrain.bh اإللكترونية  الحكومة 
تتجاوز  ال  مدة  في  للمعلومات  طلب   3500
خمس دقائق في أقصى حاالتها من يوم اإلعالن. 
االستخدام  تضاعف  اإلعالن  هذا  خالل  ومن 
لهذه الخدمة 100 في المئة تقريباً مقارنًة لحجم 
كانت  في حين  الماضي،  العام  في  االستخدام 
خالل  من  ذاتها  للخدمة  المستخدمين  نسبة 
تطبيق الهاتف النقال تقارب النسبة نفسها على 
االستخدام من خالل البوابة اإللكترونية على 
رغم حداثة تدشينها الذي لم يتجاوز الشهرين. 
اإللكترونية  الخدمات  إدارة  مدير  وأكد 
القنوات بهيئة الحكومة اإللكترونية  وتطوير 
تسهيل  على  الهيئة  حرص  بوهزاع  أحمد 
من  االلكترونية  الحكومية  الخدمات  إيصال 
خالل قنوات متنوعة ووفق أحدث الممارسات 
اتجاهات  يالئم  بما  المجال  هذا  في  المتبعة 
وميول كل مستخدم وفقاً للدراسات التحليلية 
المتصلة بالخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن هذا 

األمور  وأولياء  الطلبة  قبل  من  الكبير  اإلقبال 
للمفاهيم  لتبنيهم  انعكاس  هو  الخدمة  على 
الجديدة والتطبيقات الحديثة في إنجاز مختلف 
المقدمة  الخدمة  بمستوى  وثقتهم  المعامالت 
اإللكترونية المقدمة عبر هذه قنوات الحكومة 

اإللكترونية. 
وأضاف بوهزاع أنه تماشياً مع التطورات 
تم  المتنقلة،  التقنيات  عالم  في  المتسارعة 
التطبيقات الخاصة بالهواتف  إطالق عدد من 
الذكية أحدها تطبيق نتائج الطلبة الدراسية 
األندرويد  أنظمة  على  العام  هذا  مرة  ألول 
واآليفون والبالك بيري، والقي التطبيق إقباالً 
من  المئة  في   40 تحميله  نسبة  بلغت  كبيراً 
إجمالي عدد الطلبة الذين اطلعوا على نتائجهم 
إلكترونياً وهو ما يدل على تطور حجم االهتمام 
بتطبيقات الهاتف النقال من قبل المستخدمين. 
وذكر أن منهجية هيئة الحكومة اإللكترونية 
باستخدام قنوات متعددة كتطبيقات الهواتف 
الذكية وبوابة الهاتف النقال كانت فعالة جداً 
ومناسبة  مختلفة  وسائل  بتوفير  وساهمت 
للوصول  المستخدمين  ورغبات  لحاجات 

السريع والسلس والعملي للخدمات.
الدراسية«  الطلبة  »نتائج  خدمة  أن  يذكر 
أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع 
المدارس  لطلبة  اإللكترونية  الحكومة  هيئة 
إلى  االبتدائي  الرابع  الصف  من  الحكومية 
الخدمة  هذه  وتتيح  الثانوي  الثالث  الصف 
إمكانية االطالع على نتائج االمتحانات النهائية، 
وأعلنت هيئة الحكومة اإللكترونية مؤخراً عن 
الدرجات  على كشوف  الحصول  خدمة  توافر 
إلكترونياً والحصول على إفادة التخرج أيضاً، 
يمكن الحصول عليها من خالل مختلف القنوات 
 )Bahrain.bh( اإللكترونية  الحكومة  بوابة  من 
 )Bahrain.bh/mobile( النقال  الهاتف  وبوابة 
مرة  ألول  أطلق  الذي  الذكي  الهاتف  وتطبيق 

هذا العام.


