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جناحي: استيعاب جميع المتقدمين 
من الحاصلين على 70 % فما فوق بجامعة البحرين

§الصخير ـ جامعة البحرين 
] أعلن رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي، 
قبول  عن  تموز2013(  يوليو/   29( االثنين  أمس 
في  للدراسة  المتقدمين  من  وطالبة  طالباً   5651
العامة،  الثانوية  خريجي  من  البحرين  جامعة 
للعام الدراسي المقبل 2014/2013، مشيراً إلى أن 
الجامعة قبلت جميع الطلبة الراغبين في االلتحاق 
ببرامجها األكاديمية من الحاصلين على معدل 70 
عينته  كما  العامة،  الثانوية  في  فأكثر  المئة  في 

المكرمة الملكية السامية.
وقال جناحي في تصريح صحافي أمس »تنفيذاً 
للجامعة  األعلى  الرئيس  البالد  عاهل  لتوجيهات 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  حضرة صاحب 
الحاصلين على  المتقدمين  قبول جميع  تَمّ  خليفة 

معدل 70 في المئة فأكثر في الثانوية العامة«.

تحقيق الرغبات األولى 
لـ 95 % من الطلبة 

تحقيق  العام  هذا  استطاعت  الجامعة  إن  وقال 
الذي  الدراسي  للبرنامج  األولى  الثالث  الرغبات 
في   95 بنسبة  المستجدون  الطلبة  فيه  سجل 
تطوير  في  البحرين  جامعة  »تستمر  وأكد  المئة، 
نسبة  ألكبر  األولى  الرغبات  لتحقيق  آلياتها 
بعد  وخصوصاً  المستجدين،  الطلبة  من  ممكنة 
الشخصية،  والمقابالت  القدرات  امتحان  خوضهم 
الماضية  الدراسية  األعوام  في  حققت  قد  وكانت 
الرغبات األولى للطلبة بنسبة تفوق 90 في المئة، 
يتم  األفضل،  عن  والبحث  التطوير  استمرار  ومع 

تحسين هذه النسبة سنوياً بقدر المستطاع«.
المقبولين  الطلبة  قوائم  اعتماد  هامش  وعلى   
من مختلف مدارس البحرين الحكومية والخاصة، 
تحمل  في  مستمرة  »الجامعة  أن  جناحي  أكد 
أبناء  احتضان  في  المتمثلة  الوطنية  المسئولية 
ليكونوا  والمهارة  بالعلم  وتزويدهم  البحرين 
التقدم  عملية  في  ومسهمين  منتجين  مواطنين 
مملكتنا  في  البناء  مسيرة  وليواصلوا  والتطوير، 
الغالية، إضافة إلى توحيد الجهود وصوالً إليجاد 
عليه  كما نصت  األولى  الدرجة  من  تعليمي  نظام 
الجامعة  تسعى  وبما   ،2030 البحرين  رؤية 
لتطبيقه من خالل خطتها اإلستراتيجية الخمسية، 

والتي قطعت فيها شوطاً مهماً«.
جميع  اعتزاز  عن  الجامعة  رئيس  وأعــرب 
المتواصل  بالدعم  الجامعة  إلى  المنتسبين 
والمساندة اللذين تحظى بهما الجامعة من القيادة 

السياسية.
ودعمها  السياسية  القيادة  »توجيهات  أَنّ  وأكد 
التسهيالت  تقديم  للجامعة  أتاحا  المستمرين 
يهيئ  الذي  الوجه  على  كافة  الطلبة  ألبنائنا 
في  والبّناء  الحيوي  بالدور  القيام  للجامعة 
أن  الغالية«، موضحاً  لمملكتنا  التنموية  المسيرة 
»استمرار الدعم للجامعة ساعدها على رفع طاقتها 
االستيعابية في جميع برامجها، وبدا أثر ذلك جلّياً 
المئة  في   95 حصل  إذ  الطلبة،  رغبات  تلبية  في 

منهم على إحدى الرغبات الثالث األولى«. 
القبول  »سياسة  أن  إلى  الجامعة  رئيس  ولفت 
على  ترتكز   ،2014  -  2013 الجامعي  للعام 
مبدأين أساسيين، األول: زيادة استيعاب البرامج 
العمل،  سوق  في  مستقباًل  المطلوبة  األكاديمية 
والثاني: تحقيق الرغبات األولى - بقدر اإلمكان - 
للطلبة، وخصوصاً الحاصلين على نسب مرتفعة 

في الثانوية العامة«. 
طاقة  ــي  دراس برنامج  »لكل  أَنّ  ــح  وأوض
على  حفاظاً  تجاوزها  الصعب  من  استيعابية 
جودة التعليم والعبء األكاديمي ونسبة وتناسب 
تتطلبه  وبما  تخصص،  كل  في  واألساتذة  الطلبة 

مستجدات سوق العمل في المستقبل«.
وختم رئيس الجامعة تصريحه بالتهنئة للطلبة 
مسيرتهم  في  التوفيق  لهم  متمنياً  المقبولين، 
الطلبة  على  أن  إلى  مشيراً  المقبلة،  األكاديمية 
في  والمنتظمين  منهم  المستجدين   - جميعهم 
الطالبي  المناخ  إيجاد  على  التعاون   - الجامعة 
يلتزموا  وأن  ـــداع،  واإلب للدراسة  المناسب 
عمل  تنظم  التي  واللوائح  واألنظمة  بالقوانين 

الجامعة وعالقتهم بها. 
تشجيع  على  األمــور  أولياء  جناحي  وحث 

سنوات  في  وجودهم  من  لالستفادة  أبنائهم 
العلمي  التحصيل  أجل  من  الجامعية  الدراسة 
بما  واالجتماعية  المهنية  شخصياتهم  وصقل 

يجعلهم أفراداً ناجحين في مجتمعاتهم. 

الجودر: استمرار سياسة القبول 
لجامعة البحرين 

في  والتسجيل  القبول  عميد  أكد  جانبه،  ومن 
القبول  سياسة  استمرار  الجودر  أسامة  الجامعة 
الذي  األمر  آلياتها،  تطوير  مع  البحرين،  لجامعة 
إلشعار  الماضية،  القليلة  السنوات  في  انتهجته 
رغباتهم  أهم  على  حصولهم  عند  بالرضا  الطلبة 
يمنحهم  ما  األكاديمية،  برامجها  في  الدراسة  في 

الدافعية الالزمة للتفوق واإلبداع.
المختلفة  البرامج  على  الطلبة  توزيع  وعن 
القبول  عمادة  »قامت  الجودر:  قال  الكليات  في 
االستيعاب  إلمكانيات  متأنية  بدراسة  والتسجيل 
التنافسي  المعدل  الجامعة، وبناًء عليه وعلى  في 

للطلبة قمنا بتوزيعهم على كليات الجامعة«.
إذ  المعايير،  بكل  ناجحة  سنة  »انها  وأضاف 
لما  للتخصص  األولى  الثالث  الرغبات  تحقيق  تم 
نسبته 95 في المئة، مع الزيادة المهمة في أعداد 

المقبولين، وذلك على رغم ازدياد عدد الطلبة«.
تحقيق  من  تتمكن  لو  بودها  الجامعة  إن  وقال 
ولكنها  الدراسة،  في  للطلبة  األولى  الرغبات 
الطلبة  رغبات  تلبية  على  الحرص  أشد  تحرص 
توافر  على  يعتمد  أمر  »وهو  قدرتها  بحسب 
للطالب  التنافسي  والمعدل  الدراسية  المقاعد 
كل  في  االستيعاب  عملية  أن  إلى  مشيراً  نفسه«، 
للكثير  تخضع  الكليات  أقسام  من  أكاديمي  قسم 
المعّمقة »حتى نتمكن  االجتماعات والنقاشات  من 
من  انطالقاً  استيعابه  نستطيع  ما  استيعاب  من 
االستيعاب  على  وقدراتنا  الوطنية  مسئوليتنا 
وتجويد  لتحسين  الرامية  بالشروط  يخل  ال  بما 

العملية التعليمية والبحثية«. 
قيام  أهمية  والتسجيل  القبول  عميد  وأكد 
الجامعة  في  قبولهم  بتثبيت  المقبولين  الطلبة 
في  ومقاعدهم  الدراسية  فرصتهم  على  للحفاظ 
تثبيت  عدم  وأن  اختاروها،  التي  التخصصات 
من  الطالب  اسم  إلغاء  عليه  سيترتب  القبول 

كشوف الطلبة المقبولين.

تثبيت القبول ودفع الرسوم إلكترونيًا 
العام ستتغير عملية  هذا  ابتداًء من  أنه  وأعلن 
تثبيت القبول بشكل كامل عما كانت تجري عليه 
الجانب  اعتماد  تم  إذ  الماضية،  السنوات  في 
إلى  الشخصي  الحضور  من  بدالً  اإللكتروني 
بعملية  يقوم  أن  للطالب  يمكن  حيث  الجامعة، 
تثبيت قبوله، ودفع الرسوم الدراسية، والحصول 
خالل  من  المقبل  للفصل  الدراسي  جدوله  على 
البحرين   لجامعة  اإللكتروني  الموقع  على  دخوله 
المذكورة  التعليمات  واتباع   www.uob.edu.bh

بشكل واضح.
وأفاد الجودر بأنه »تم تخصيص الفترة من 11 
نفسه  الشهر  من   22 حتى  المقبل  اب  أغسطس/ 
الطلبة  المقررات لجميع  القبول وتسجيل  لتثبيت 

المقبولين.

من  إلكترونياً  القبول  تثبيت  عملية  وستتم 
الساعة الثامنة صباحاً حتى 12 لياًل، وذلك بحسب 

المواعيد التالية:
وكلية  العلوم  كلية  في  المقبولون  الطلبة   -
أغسطس  و12   11( واالثنين  األحد  يوما  اآلداب: 

.)2013
- الطلبة المقبولون في كلية إدارة األعمال: يوما 

الثلثاء واألربعاء )13 و14 أغسطس 2013(.
وتقنية  الحقوق  كلية  في  المقبولون  الطلبة   -
الخميس  يوما  التطبيقي:  والتعليم  المعلومات 

والجمعة )15 و16 أغسطس 2013(.       
- الطلبة المقبولون في كلية التربية الرياضية 
والعالج الطبيعي وكلية العلوم الصحية وبرنامج 
بكالوريوس الشريعة في التمويل الصيرفة: يوما 

السبت واألحد )17 و18 أغسطس 2013(.
يوما  الهندسة:  كلية  في  المقبولون  الطلبة   -

االثنين والثلثاء )19 و20 أغسطس 2013(.
وسيخصص يوما األربعاء والخميس الموافقان 
الذين  الطلبة  لجميع   )2013 أغسطس  و22   21(
المواعيد  بحسب  قبولهم  تثبيت  لهم  يتسّن  لم 

المدرجة سابقاً.    

إمكانية تغيير الرغبات
للطلبة  ستتيح  »الجامعة  أن  العميد  وكشف 
الذي  التخصص  تغيير  في  رغبته  إبداء  إمكانية 
ملؤها  يتم  استمارة  خالل  من  وذلــك  به  قبل 
القبول«،  بتثبيت  الطالب  يقوم  أن  بعد  إلكترونياً 
وأشار إلى أن عدداً من المقبولين عادة ال يقومون 
ما  وهو  شاغرة،  مقاعدهم  وتظل  القبول  بتثبيت 

يتيح آلخرين فرصة الحصول عليها.
ونَبّه إلى أنه يتعين على الطلبة المقبولين في 
الشخصية  المقابالت  خوض  التخصصات  بعض 
واالمتحانات التخصصية لهذه البرامج األكاديمية 
المقابلة  »اجتياز  أن  مؤكداً  ذلك،  تشترط  التي 
شروط  من  التخصصية  واالمتحانات  الشخصية 
القبول  عمادة  وأن  البرامج،  تلك  في  القبول 
ال  الــذي  الطالب  بتحويل  ستقوم  والتسجيل 
يجتاز المقابلة الشخصية واالمتحان إلى برنامج 
المقاعد  بحسب  تنافسي  بشكل  آخر  أكاديمي 
المخصصة لكل برنامج أكاديمي، وضمن الرغبات 
االلتحاق  طلب  استمارة  في  الطالب  حددها  التي 

بالجامعة«.

إلغاء قبول المتأخرين وتحويله آلخرين 
في  الخريجين  وشئون  القبول  مدير  نّبه  كما 
إلى  العمادي  خالد  والتسجيل  القبول  عمادة 
لطباعة  الجامعة  موقع  على  »الدخول  إمكانية 
من  المطلوبة  اإلجراءات  ومعرفة  القبول،  رسالة 

دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب العمادة«.
وشدد العمادي على أن الطلبة الذين سيتأخرون 
إلغاء  القبول سيتم  القيام باستكمال إجراءات  في 
قبولهم وتحويل مقاعدهم إلى آخرين. كما أكد أن 
شريحة من الطلبة الذين لم يستكملوا مستنداتهم 
أسبوع  فترة  لهم  تمنح  سوف  التقدم،  فترة  في 
ليستكملوا  النتائج  عن  اإلعالن  بعد  من  إضافي 
في  راغبين  اليزالون  كانوا  إن  المستندات  هذه 
النظر  يتم  وسوف  البحرين،  جامعة  في  الدراسة 

في موعد الحق في إمكانية قبولهم.

إبراهيم جناحي

»لجنة تطوير التعليم« تستعرض 
تقرير التقدم المؤسسي لـ »البوليتكنك«

§المنامة - بنا 
رئيس  نائب  تــرأس   [
مجلس الوزراء رئيس لجنة 
والتدريب  التعليم  تطوير 
سمو الشيخ محمد بن مبارك 
بقصر  مكتبه  في  خليفة  آل 
 29( االثنين  أمس  القضيبية 
يوليو/ تموز 2013(، اجتماع 
استعرض  ــذي  ال اللجنة، 
التقدم  تقرير  بدايته  في 
بوليتكنك  لكلية  المؤسسي 
مدى  يبين  والذي  البحرين 
تطوير  في  المتحقق  االنجاز 
والتحديات  الكلية  عمل 

والتطلعات  تواجهها  التي 
المستقبلية لها. 

وقد أكد سمو نائب رئيس 
ضرورة  الــوزراء  مجلس 
االمكانيات  جميع  وضــع 
لالرتقاء  المطلوب  والدعم 
الطلبة  الكلية من  بمخرجات 
في  المنافسة  على  القادرين 

سوق العمل.
إلى  اللجنة  استمعت  كما 
اللجنة  عمل  سير  تقرير 
بمتابعة  المكلفة  الفرعية 
تحسين  استراتيجية  تنفيذ 
ومواكبة  التوظيف  فرص 
لمتطلبات  التعليم  مخرجات 

تهدف  والتي  العمل  سوق 
والتنسيق  الجهود  لتكامل 
بين مبادرات تطوير التعليم 
الجهات  وجميع  والتدريب 
التعليم  قطاعي  في  المعنية 
تحسين  بهدف  والعمل  
سوق  في  الخريجين  فرص 

العمل.
الشيخ  سمو  أكــد  وقــد 
ضرورة  مبارك  بن  محمد 
دعم مبادرات تطوير التعليم 
والتدريب وتجاوز معوقاتها 
تواجهها  التي  والتحديات 
التي  أهدافها  لضمان تحقيق 

أنشئت من أجلها.

النعيمي: تسجيل ابتكارات الطلبة 
كبراءات اختراع بدءًا من العام المقبل

§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
ماجد  والتعليم  التربية  وزير  قال   [
رعايتها  إطار  وفي  الوزارة،  »إن  النعيمي: 
والتجارب  واالختراعات  للمشاريع  ودعمها 
الطالبية المتميزة، ستبدأ في العام الدراسي 
المقبل 2013 - 2014 إطالق مشروع )براءة 
بتسجيل  يعنى  مشروع  وهو  اختراعي(، 
المسبوقة  وغير  العلمية  الطلبة  ابتكارات 

بصورة رسمية«.
مركز  ينفذه  المشروع  هذا  »إن  وأضاف 
جميع  ويشمل  الموهوبين،  الطلبة  رعاية 
من  والخاصة  الحكومية  المدارس  طلبة 
واإلعدادية  االبتدائية  الدراسية  المراحل 
مشاريع  سيقدمون  والذين  والثانوية، 
عديدة  مجاالت  في  مسبوقة  غير  ابتكارية 
تشمل الكمبيوتر، الروبوت، العلوم بتفرعاته 
البيئة  واإلحياء،  والفيزياء  الكيمياء  في 

والفلك، اإللكترونيات والكهرباء«.
الطلبة  رعــايــة  مركز  أن  ـــح  وأوض
الموهوبين سيتابع أعمال وابتكارات الطلبة 

المختصة  اللجنة  خالل  من  وذلك  المقدمة، 
بدراسة هذه األعمال، كما سيتم التعاون مع 
في  العلمية  باالبتكارات  الصلة  ذات  الجهات 
العربي،  الخليج  وجامعة  البحرين  جامعة 
وبوليتكنيك  للتدريب  البحرين  معهد  وكذلك 
الطلبة  ابتكارات  »دعم  أن  مضيفاً  البحرين، 
االستشارات  تقديم  يشمل  المسبوقة  غير 
تسجيل  على  لمساعدتهم  والقانونية  الفنية 
رسمية  بصورة  اختراعاتهم  بـــراءات 
الملكية  إدارة  وهي  المختصة،  الجهة  لدى 

الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة«.  
»براءة  مشروع  أن  إلى  الوزير  ه  ونــوَّ
تشجيع  في  متقدمة  خطوة  يمثل  اختراعي« 
البحث  أساسيات  توظيف  على  الطلبة 
تعكس  مبتكرة  أعمال  وتقديم  العلمي، 
وأفكار  علمية  قدرات  من  به  يتمتعون  ما 
الطلبة  ابتكارات  توثيق  يمثل  كما  خالقة، 
والفكرية وتميزهم  العلمية  لحقوقهم  ضماناً 
تطور  في  تسهم  إبداعية  طرق  تقديم  في 

المجتمع.

السفارة البريطانية 
تنظم مسابقة في التصوير

§المنامة - السفارة البريطانية
] تطلق وزارة الخارجية 
خالل  ــن  وم البريطانية 
الشرق  بمنطقة  سفاراتها 
للبحث  مسابقة  ــط  األوس
التي  الصور  أفضل  عن 
التاريخية  الصداقة  تعكس 
المملكة  بين  والطويلة 
الشرق  ودول  المتحدة 
إفريقيا،  وشمال  األوســط 
اليوم  بمناسبة  وذلـــك 
الموافق  للصداقة  العالمي 
وبهذه  تموز.  يوليو/   30
السفير  صرح  المناسبة 
أيان لينزي: »أنا  البريطاني 
السفارة  بمشاركة  سعيد 
البريطانية بالمنامة في هذه 
عن  نبحث  نحن  المسابقة. 
مجموعة واسعة من الصور 
تعطي  والتي  اإلبداعية 
والتي  إيجابّياً،  انطباعاً 
العميقة  الصداقة  تبين 

الثقافية  العالقات  وتظهر 
بين  والقديمة  والتاريخية 
بريطانيا ومملكة البحرين. 

مخصصة  المسابقة 
ويرجى  الهواة،  للمصورين 
في  االشتراك  أن  مراعاة 
موافقتك  يعني  المسابقة 
ـــوزارة  ل الــســمــاح  على 
البريطانية  الخارجية 
مواقع  في  صورك  استخدام 
التواصل االجتماعي لوزارة 
البريطانية.  الخارجية 
إلرسال  يوم  يوم  آخر  وإن 
سبتمبر/   30 هو  الصور 
اختيار  سيتم   .2013 أيلول 
أنحاء  جميع  من  الفائزين 
قسم  إدارة  قبل  من  المنطقة 
وشمال  ــط  األوس الشرق 
الخارجية  بوزارة  إفريقيا 
البريطانية في لندن. وسيتم 
مطلع  في  الفائزين  إعالن 
األول  تشرين  أكتوبر/  شهر 
جهاز  تقديم  وسيتم  المقبل 

فائز،  لكل   iPod Nano 8GB

من  فائز  أي  سيحصل  كما 
فرصة  على  البحرين  مملكة 

للقاء السفير البريطاني. 
ــمــشــاركــة تــرســل  ــل ل
التالي  البريد  إلى  الصور 
 UKinBahrain@gmail.com

التالي  العنوان  إضافة  مع 
العالمي  اليوم  »مسابقة 
كتابة  يرجى  للصداقة«. 
الهاتف  رقم  الكامل،  االسم 
يجب  الصور  جميع  النقال. 
 JPG بصيغة  تكون  أن 
بيكسيل   2500 وبعرض 
عريضة،  الصورة  كانت  إذا 
بكسيل   2500 وبارتفاع 
عمودية.  الصورة  كانت  إذا 
الحد األقصى لحجم الصورة 
ميقابايت.   5 يكون  أن  يجب 
الصور  تكون  أن  ويجب 
 RGB بمعيار  قياسية 

وملونة. 

»التنمية« توقع مذكرة مع »الخدمة المدنية« لتطوير أنظمة إدارة الجودة بالمراكز االجتماعية
§المنامة - وزار ة التنمية االجتماعية

ديوان  مع  االجتماعية  التنمية  وزارة  وقَّعت   [
الخدمة المدنية مذكرة تفاهم بشأن قيام ديوان الخدمة 
اإلجراءات واألنظمة  بتوثيق وتنظيم وتطوير  المدنية 
المواصفة  بحسب  الجودة  إدارة  بنظام  المتعلقة 
ISO9001:2008 للمراكز االجتماعية التابعة إلى وزارة 

التنمية االجتماعية.
الجهتين  بين  للتعاون  كبداية  المشروع   ويأتي هذا 
لضمان  المؤسسي  واألداء  الجودة  مشاريع  لتطبيق 
إلى  استناداً  وذلك  المستفيدين،  ورضا  الخدمة  جودة 
بقانون رقم  بالمرسوم  الصادر  المدنية  الخدمة  قانون 
ديوان  إعطاء  بشأن   )12( المادة   ،2010 لسنة   48
المؤسسي،  األداء  إدارة  مسئولية  المدنية  الخدمة 
وتنفيذاً  الحكومية،  بالجهات  الجودة  أنظمة  وتطبيق 
ونظام   2004 لسنة   )33( رقم  الوزراء  مجلس  لقرار 

الخدمة المدنية رقم )150(.
رئيس  من  كل  المدنية  الخدمة  ديوان  عن  وحضر 
عام  ومدير  الزايد،  زايد  أحمد  المدنية  الخدمة  ديوان 
عبدالرحيم،  يوسف  أحمد  واألداء  البشرية  التنمية 
عبدالرحمن  أحمد  المؤسسي  األداء  إدارة  ومدير 
حضرت  االجتماعية  التنمية  وزارة  وعن  المطاوعة، 
التوقيع بين  البلوشي، حيث تم  الوزيرة فاطمة محمد 
الخدمة  ديوان  ورئيس  االجتماعية  التنمية  وزيرة 

المدنية.
التفاهم  مذكرة  وفق  المدنية  الخدمة  ديوان  ويلزم   
نظام  تطبيق  على  والتدقيق  لإلشراف  خطة  بإعداد 
وزارة  مع  بالتوافق  االجتماعية  للمراكز  الجودة  إدارة 
مراحل  خمس  المشروع  ويتضمن  االجتماعية  التنمية 
التوثيق  وعملية  الجودة،  ثقافة  نشر  هي  أساسية، 
التدقيق  ومرحلتا  والدعم،  والتدريب  والتطوير، 
شهادة  على  للحصول  استعداداً  والخارجي  الداخلي 

االيزو العالمية، باإلضافة إلى تقديم النصح واإلرشاد 
فيما يتعلق باستخدام التقنيات المناسبة لتطبيق نظام 
الالزمة  الخدمات  جميع  تقديم  وكذلك  الجودة،  إدارة 
إدارة  نظام  وتحديث  تطبيق  في  االجتماعية  للمراكز 

الجودة.
البلوشي  فاطمة  الوزيرة  أبدت  المناسبة  وبهذه 
التطور  أن  مؤكدة  التفاهم،  مذكرة  لتوقيع  تفاؤلها 
المعتمدة  الجودة  نظم  اتباع  المتسارع وأهمية  التقني 
واألداء  العمل  في  االنضباط  من  قدر  أكبر  لتحقيق 
الجودة  إدارة  نظم  اتباع  علينا  يفرض  المتقن  اإلداري 
مشيدة  الدقيقة،  واإلدارية  العلمية  بالطرق  المعتمدة 
المجال لما له من  المدنية في هذا  الخدمة  بدور ديوان 
 37 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  يؤكدها  طويلة  خبرة 
لسنة 2007 بشأن تولي الديوان مسئولية إعداد خطة 
إدارة  نظم  وتحديث  تطبيق  على  والتدقيق  لإلشراف 

بعد توقيع مذكرة التفاهمالجودة في الجهات الحكومية.


