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قال د. ماجد النعيمي وزير الرتبية والتعليم ان مركز 

القيا�س والتقومي التابع للوزارة نفذ خالل العام الدرا�سي 

2013/2012 اأحد ع�سر م�سروعاً تقوميياً حول العديد 

من الربامج التي تنفذها الوزارة، وذلك يف اإطار التقييم 

الذاتي وتقدمي التغذية الراجعة حول مدى حتقيق برامج 

راأ�سها  وعلى  اأجلها  من  و�سعت  التي  لأهدافها  الوزارة 

تطوير جودة التعليم.

بداأ  التي  التقوميية  امل�ساريع  اأبرز  من  باأن  واأ�ساف 

املركز يف تنفيذها تقومي مدى التقدم الذي حققه م�سروع 

امل�ستقبل على م�ستوى حتقيق  امللك حمد ملدار�س  جاللة 

الكتب  من  عدد  وتقومي  التعليمية  لأهدافه  امل�سروع 

الدرا�سية املطورة يف مادّتي العلوم والريا�سيات اأبرزها 

البتدائية،  باملرحلة  وال�ساد�س  اخلام�س  ال�سفّي  كتب 

الإعدادية،  للمرحلة  الإعدادي  والثالث  الثاين  وال�سفان 

حيث تاأتي هذه العملية يف اإطار حت�سي وتطوير املحتوى 

من  النتهاء  مت  وبعدما  الدرا�سية  الكتب  لهذه  العلمي 

تقومي كتب العلوم والريا�سيات ل�سفوف احللقة الأوىل 

من التعليم الأ�سا�سي باملرحلة البتدائية.

اأما على م�ستوى املعلمي فقد با�سر املركز تقومي فاعلية 

املهنية  الكفاءة  رفع  يف  بالرتبية  التمهن  دبلوم  برنامج 

للمعلمي باعتباره ميثل اأحد اأبرز الربامج الأ�سا�سية التي 

املعلمي وترتبط ب�سورة مبا�سرة  اأداء  ت�سهم يف تطوير 

بالرتقي املهني لهم.

اخت�سا�سيي  اأداء  تقومي  دليل  اإعداد  اأي�ساً  مت  كما 

الإر�ساد الجتماعي حيث مت توزيع الدليل على املعنيي 

لهم  تدريبية  عمل  ور�س  وتقدمي  الجتماعية  باخلدمة 

من  الأوىل  املرحلة  تنفيذ  من  النتهاء  مت  باأنه  م�سيفاً 

م�سروع منظومة بنوك الأ�سئلة الذي يهدف لإعداد �سور 

لفقرات اختبارية يف مادّتي العلوم والريا�سيات من خالل 

كتابة الفقرات الختبارية وحتكيمها متهيداً لتجريبها.

وبّي باأن العام الدرا�سي 2014/2013 ي�سهد تقومي 

عدة م�ساريع اأبرزها ا�ستكمال تقومي م�سروع جاللة امللك 

تدري�س  م�سروع  تقومي  يتم  كما  امل�ستقبل،  ملدار�س  حمد 

وو�سع  البتدائي  الأول  ال�سف  من  الإجنليزية  اللغة 

يحققه،  الذي  التقدم  م�ستوى  حول  متكامل  ت�سور 

وكذلك ا�ستكمال تقومي اأ�سئلة كتب العلوم لل�سف الثالث 

الثانوية  لأ�سئلة  الطلبة  ا�ستجابات  وحتليل  الإعدادي، 

العامة.

اجلدير بالذكر اأن مركز القيا�س والتقومي بداأ عمله يف 

للتقييم  جهازاً  ويعترب   2005/2004 الدرا�سي  العام 

الإدارية  جوانبها  من  الوزارة  لربامج  النوعي  وال�سبط 

والرتبوية والتعليمية.

مركز القيا�س نفذ 11 م�سروعاً تقوميياً.. د. النعيمي:

اإجناز املرحلة الأوىل مل�سروع منظومة بنوك الأ�سئلة

»بوليتكنك«: اخلمي�س اآخر موعد لتثبيت املقبولني

البحرين من اأوائل الداعمي واملوؤيدين لل�سعب الفل�سطيني.. عبا�س:

مواقف امللك ودعم جاللته املتوا�سل للق�سية الفل�سطينية عظيمة

دولة  رئي�س  عبا�س  حممود  اأ�ساد 

امللك  اجلاللة  �ساحب  بجهود  فل�سطي 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

على  الفل�سطينية  الق�سية  دعم  يف 

والإن�سانية  ال�سيا�سية  امل�ستويات  جميع 

البحرين  به مملكة  قامت  وما  والتنموية 

م�ساريع  من  و�سعباً  وحكومًة  قيادًة 

يف  الفل�سطيني  لل�سعب  مهمة  تنموية 

يوؤكد  مما  الفل�سطينية،  الأرا�سي  جميع 

امللك  جاللة  يوليه  الذي  الكبري  الهتمام 

املفدى وحكومته الر�سيدة بقيادة �ساحب 

اآل  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

�ساحب  وموؤازرة  الوزراء  رئي�س  خليفة 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

الأعلى،  القائد  نائب  العهد،  ويل  خليفة 

وال�سعب  الوزراء  لرئي�س  الأول  النائب 

البحريني الكرمي.

دولة  اإن  الفل�سطيني  الرئي�س  وقال 

فل�سطي و�سعبها الأبي ت�ستذكر بكل فخر 

واعتزاز املواقف العظيمة ململكة البحرين 

الفل�سطينية  للق�سية  املتوا�سل  ودعمها 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  جاللة  وحر�س 

خليفة على دعم حق ال�سعب الفل�سطيني 

والظروف  الدولية  املحافل  جميع  يف 

الإن�سانية حيث كانت البحرين من اأوائل 

الفل�سطيني  لل�سعب  واملوؤيدين  الداعمي 

جهود  فخامته  مثمناً  العادلة،  وق�سيته 

ال�سيخ  �سمو  بقيادة  اخلريية  املوؤ�س�سة 

جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر 

الأمناء يف تقدمي العمل اخلريي والإن�ساين 

والدول  ال�سعوب  من  املحتاجي  جلميع 

الظروف  املنكوبة واملت�سررة يف خمتلف 

الإن�سانية بكل كفاءة واقتدار.

جاء ذلك خالل ا�ستقبال رئي�س دولة 

الرئا�سة  مبقر  عبا�س  حممود  فل�سطي 

املوؤ�س�سة اخلريية  يف مدينة رام اهلل وفد 

م�سطفى  د.  برئا�سة  البحرينية  امللكية 

ال�سيد الأمي العام للموؤ�س�سة ووفد �سعبي 

من جلنة اأ�سدقاء القد�س بح�سور رئي�س 

و�سفري  الأعرج  ح�سي  الرئا�سة  ديوان 

فل�سطي لدى البحرين طه عبدالقادر.

اأخر  على  الوفد  �سيادته  واأطلع 

وا�ستئناف  ال�سلمية  العملية  م�ستجدات 

الدولة  اإقامة  اإىل  و�سول  املفاو�سات 

القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

على حدود عام 1967 م�سريا اإىل اأهمية 

العربية حيث  الزيارات للوفود  مثل هذه 

ت�ساهم يف دعم �سمود ال�سعب الفل�سطيني 

كبرية  اأهمية  من  متثله  ملا  اأر�سه،  على 

لل�سعب الفل�سطيني وتوا�سالً بي الأ�سقاء 

داعيا جميع الأ�سقاء والأ�سدقاء والداعمي 

لزيارة  العامل  يف  الفل�سطينية  للق�سية 

القد�س.

ال�سيد  م�سطفى  د.  نقل  جانبه  من 

الر�سيدة  والقيادة  امللك  جاللة  حتيات 

واإىل  عبا�س  حممود  الرئي�س  فخامة  اإىل 

اأن  موؤكداً  ال�سقيق  الفل�سطيني  ال�سعب 

من  ر�سالة  هي  الت�سامنية  الزيارة  هذه 

جاللة ملك البحرين لالأ�سقاء الفل�سطينيي 

قيادًة  البحرين  مملكة  ملوقف  وتاأكيداً 

الق�سية  جتاه  الثابت  و�سعباً  وحكومًة 

الدعم  وموا�سلة  العادلة  الفل�سطينية 

ال�سقيق،  الفل�سطيني  لل�سعب  والعون 

ال�سعب  خال�س  بقرب  يقينه  عن  معربا 

ب�سمود  الحتالل، م�سيداً  الفل�سطيني من 

موؤكداً  ال�سقيق،  الفل�سطيني  ال�سعب 

ا�ستمرار مملكة البحرين يف دعم الق�سية 

فخره  خال�س  عن  معرباً  الفل�سطينية، 

واعتزازه وت�سرفه بزيارة اأر�س فل�سطي 

املباركة.

وتقدم ال�سيد نيابة عن جميع اأع�ساء 

الوفد البحريني بخال�س ال�سكر والتقدير 

حفاوة  على  عبا�س  حممود  الرئي�س  اإىل 

ال�سعب  قبل  من  لقوه  الذي  ال�ستقبال 

دعمهم  ا�ستمرار  موؤكدين  الفل�سطيني، 

لل�سعب الفل�سطيني ووقوفهم خلفه لنيل 

حقه يف احلرية وال�ستقالل واإقامة دولته 

امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س.

وبي ال�سيد م�سرية املوؤ�س�سة اخلريية 

من  الفل�سطيني  الأ�سقاء  دعم  يف  امللكية 

خالل تنفيذ العديد من امل�ساريع التنموية 

ال�سحية،  املجالت  كافة  يف  والغاثية 

والتعليمية والثقافية، واأ�سار اإىل املوؤ�س�سة 

اخلريية امللكية وبتوجيه من جاللة امللك 

نا�سر  ال�سيخ  �سمو  من  وبرعاية  املفدى 

بن حمد اآل خليفة �ستقوم بتوقيع اتفاقية 

الفل�سطيني  ال�سعب  م�ساعدة  برنامج  مع 

بحريني  ثقايف  مركز  لإقامة   )UNDP(

املحتلة  القد�س  مدينة  ثقافية يف  ومكتبة 

دور  تفعيل  اإىل  امل�سروع  يهدف  حيث 

للم�ساهمة يف احلفاظ  القد�س  الثقافة يف 

على الهوية والثقافية العربية يف القد�س 

ال�سريف.

امللكية  اخلريية  اأن  بالذكر  اجلدير 

قامت بتنفيذ عددا من امل�ساريع التنموية 

غزة  قطاع  يف  الفل�سطينيي  لالأ�سقاء 

مدر�سة  بناء  امل�ساريع  هذه  �سملت  حيث 

ومركز  الهوى،  تل  يف  البحرين  مملكة 

يون�س  بخان  ال�سحي  البحرين  مملكة 

وبناء مكتبة البحرين العامة يف مدر�سة 

الفاخورة كما مت تركيب اأطراف �سناعية 

الن�ساء  من  معاق   1200 من  لأكرث 

نف�سياً  تاأهيلهم  مع  والرجال  والأطفال 

املختربات  جتهيز  اإىل  بالإ�سافة  ومهنياً 

غزة  يف  الإ�سالمية  اجلامعة  يف  العلمية 

الهامة وامل�ساعدات  امل�ساريع  وغريها من 

الإغاثية والإن�سانية.

الرئي�س الفل�سطيني خالل ا�ستقباله الوفد البحريني

مريزا: نعول على النواب 

والبلديني لتطوير خدمات الكهرباء 

الدولة  وزير  مريزا  عبداحل�سي  د.  ا�ستقبل 

را�سد  عبدالرحمن  النائب  واملاء  الكهرباء  ل�سوؤون 

البلدي  املجل�س  ع�سو  النعيمي  وعدنان  بوجميد 

ملحافظة العا�سمة للدائرة ال�ساد�سة.

بالنائب وع�سو  الوزير  اللقاء رحب  بداية  ويف 

املجل�س البلدي م�سيدا باجلهود التي يقوم بها اع�ساء 

جمل�س النواب واملجال�س البلدية يف اي�سال �سوت 

واحتياجات املواطني لكافة امل�سوؤولي.

واملاء نعول كثريا  الكهرباء  اننا يف هيئة  وقال 

على هذا الدور ونتلم�س من خالل الأع�ساء التعاون 

تطوير  اأجل  من  املواطني  احتياجات  يخ�س  فيما 

عبدالرحمن  النائب  عر�س  بعدها  الهيئة.  خدمات 

بوجميد وع�سو املجل�س البلدي عدنان النعيمي عددا 

من المور ذات الهتمام امل�سرتك.

بن رجب: البحرين 

مفتوحة لكافة الزوار دائمًا 
 

الدولة  وزيرة  رجب  بن  ابراهيم  �سمرية  اأكدت 

جلميع  مفتوحة  دائما  البحرين  اأن  الإعالم  ل�سوؤون 

اخلليج  جميلة  فهي  العامل  انحاء  خمتلف  من  الزوار 

التي ت�ستقطب الكثري من الزوار مو�سحة يف ت�سريح 

البحريني  ال�سعب  اأن  البحرين  انباء  لوكالة  خا�س 

اعتاد ان يحتفي بال�سيف كما يحتفي بالربيع وان لكل 

مو�سم جماله رغم ق�سوته يف بع�س الحيان. 

افتتاح اوىل فعاليات مهرجان  الوزيرة يف  وقالت 

مبركز  نخول«  »مدينة  العام  لهذا  البحرين  �سيف 

بال�سيف  نحتفي  »نحن  للمعار�س:  الدويل  البحرين 

الطفولة  ذكريات  اإىل  تاأخذنا  التي  موا�سمنا  وبجميع 

اجلميلة، وت�سعرنا بلمة ال�سرة الرائعة وال�سيف يعني 

فالبحرين حتتفل  ولذلك  وال�ستمتاع  والراحة  العطلة 

بال�سيف من خالل فعاليات هذا املهرجان«.

بكلية  الت�سجيل  ق�سم  رئي�س  نبهت 

البحرين«  »بوليتكنك  التقنية  البحرين 

ت�سلموا  الذين  الطلبة  احللواجي  هدى 

ر�سائل تفيد بقبولهم يف الكلية يف الف�سل 

الأكادميي  العام  من  الأول  الدرا�سي 

تثبيت  �سرورة  اإىل   2014  –  2013

خالل  الالزمة  الإجراءات  وامتام  قبولهم 

املوافق  اخلمي�س  غد  بعد  اأق�ساه  موعد 

اأنه يف  اإىل  م�سرية  اجلاري  اأغ�سط�س   22

حال عدم امتام اإجراءات تثبيت القبول يف 

الفرتة املحددة �سيعد العر�س ملغًيا.

ن�سية  ر�سائل  اإر�سال  مت  اأنه  واأكدت 

ق�سرية اإىل جميع املتقدمي لإعالمهم بقرار 

الإلكرتوين  الربيد  القبول من عدمه وعرب 

اإىل جميع املقبولي تو�سح الفرتة املحددة 

اأغ�سط�س  اإىل 22  القبول من 18  لتثبيت 

حيث �سيتم بعدها ح�سر املقاعد ال�ساغرة 

لإف�ساح املجال للطلبة على قائمة النتظار 

اأن تبداأ فرتة تثبيت قبولهم خالل  واملقرر 

اأغ�سط�س  الأ�سبوع القادم من 25 اإىل 29 

اجلاري.

واأو�سحت باأنه على املقبولي املبادرة 

بتثبيت قبولهم عرب التوجه اإىل مبنى رقم 

من  عي�سى  مدينة  يف  البوليتكنك  مبقر   8

الثانية  وحتى  �سباًحا  التا�سعة  ال�ساعة 

ظهًرا م�سطحبي معهم ن�سخة من ر�سالة 

القبول الإلكرتونية وبطاقة الهوية للقيام 

بدفع  وذلك  القبول،  تثبيت  باإجراءات 

الر�سوم الدرا�سية »غري قابلة لال�سرتجاع« 

للطلبة  بحرينًيا  ديناًرا   120 والبالغة 

للطلبة  ديناًرا  و2520  البحرينيي، 

وتوقيع  اإكمال  ثم  ومن  البحرينيي،  غري 

و�سيتم  كما  املطلوبة،  امل�ستندات  جميع 

اأجل  من  لهم  �سخ�سية  �سورة  التقاط 

مبتطلبات  واإعالمهم  اجلامعية  البطاقة 

الف�سل الأول من العام الأكادميي، وكيفية 

الت�سجيل يف املقررات الدرا�سية، وغري ذلك 

من الأمور.

ونبهت احللواجي الطلبة دون �سن 18 

عاًما اإىل �سروة ا�سطحاب اأولياء اأمورهم 

اأما الطلبة  لمتام اإجراءات تثبيت القبول، 

مملكة  خارج  ولكنهم  قبولهم  مت  الذين 

البحرين فرتة تثبيت القبول املحددة، فاإن 

على الطالب الرد على الر�سالة الإلكرتونية 

البحرين،  اإليه من قبل بوليتكنك  املوجهة 

ثم  العر�س، ومن  يوؤكد من خاللها قبوله 

ينتدب اأحًدا من اأهله اأو معارفه يف مملكة 

وامتام  الدرا�سية  الر�سوم  لدفع  البحرين 

هذه  تعد  حيث  القبول،  تثبيت  اإجراءات 

اأن  حي  اإىل  املقعد  حجز  مبثابة  اخلطوة 

مقر  اإىل  بالتوجه  �سخ�سًيا  الطالب  يقوم 

البوليتكنك لتوقيع امل�ستندات املطلوبة يف 

موعد اأق�ساه 4 �سبتمرب 2013. اأما الطلبة 

على قائمة النتظار فقبولهم مرهون مبدى 

التخ�س�س  يف  ال�ساغرة  املقاعد  توافر 

املقاعد  بتوافر  اإعالمهم  و�سيتم  املطلوب، 

اأغ�سط�س.   25 املوافق  املقبل  الأحد  يوم 

ف�ستكون  اجلدد  للطلبة  التهيئة  اأيام  اأما 

املقبل،  �سبتمرب  اإىل 5   3 الفرتة من  خالل 

وح�سورها اإلزامي للجميع، يف حي �ستبداأ 

الدرا�سة يف 8 �سبتمرب 2013م.

القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي  وقام 

الع�سريي  حممد  د.  البحرين  لبوليتكنك 

والت�سجيل  القبول  ملبنى  تفقدية  بزيارة 

تثبيت  عملية  �سري  على  لالطمئنان 

اإىل  وال�ستماع  املطلوب،  بال�سكل  القبول 

اأمورهم،  واأولياء  الطلبة اجلدد  مالحظات 

باأخذ  الع�سريي  الدكتور  وعدهم  حيث 

مع  وبحثها  العتبار  بعي  مالحظاتهم 

فيها،  للنظر  البوليتكنك  يف  املعنيي 

ومتنى للجميــع عاًما درا�سًيــا موفًقا يف 

بوليتكنك البحرين. 

وزير الرتبية والتعليم

بعثات درا�سية يف الوليات املتحدة

يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سفارة  اأعلنت 

اأكادمييي  لربناجمي  التقدمي  بدء  عن  البحرين 

للدرا�سات العليا للعام الدرا�سي 2015-2014.

العليا  للدرا�سات  فولربايت  برنامج  منحة  وتوفر 

التكاليف  مدفوعة  العليا  الدرا�سات  ملوا�سلة  فر�سة 

عامي  ملدة  الأمريكية  اجلامعات  اإحدى  يف  بالكامل 

والعلوم  الآداب  التالية:  التخ�س�سات  من  اأي  يف 

التكنولوجيا،  العلوم،  املالية،  التجارة،  الإن�سانية، 

املاج�ستري.  مرحلة  يف  والإعالم  ال�سحافة  التعليم، 

الإلكرتوين  املوقع  زيارة  يرجى  املعلومات  من  وملزيد 

http://bahrain.usembassy.gov/ التايل: 

برنامج  منحة  اما    fulbright - program.html
اأ�سهر ملن هم  برنامج ملدة 9  هامفري فهي عبارة عن 

يف منت�سف ال�سلم الوظيفي الذين يرغبون يف تعزيز 

املهنية من خالل ح�سور ف�سول يف مرحلة  مهاراتهم 

مع  الأمريكية  اجلامعات  اإحدى  يف  العليا  الدرا�سات 

فر�سة للتدريب املهني يف اإحدى املوؤ�س�سات يف جميع 

اأنحاء الوليات املتحدة. 

مينح  ل  تدريبي  الربنامج  هذا  اأن  بالذكر  اجلدير 

درجة علمية وهو متوفر ملختلف التخ�س�سات.

املوقع  زيارة  يرجى  املعلومات  من  للمزيد 

http://bahrain.usembassy. التايل:  الإلكرتوين 

ودعت   gov/humphrey-fellowships.html
الأمن  ملكتب  باليد  التقدم  ا�ستمارات  لت�سليم  ال�سفارة 

بتاريخ 29 اأغ�سط�س اجلاري.


