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خالل ح�شورهم لتثبيت تر�شيحاتهم بوزارة الرتبية 

املتفوقون يعربون عن �سعادتهم باحل�سول على البعثات الدرا�سية
الطلبة  من  الثانوية  املرحلة  خريجو  اأكد 

الدرا�شية  البعثات  على  ح�شولهم  اأن  املتفوقني 

طيلة  جهود  من  بذلوه  ملا  الأكرب  التتويج  يعد 

حر�شهم  موؤكدين  الفائتة،  الدرا�شية  املراحل 

على موا�شلة م�شرية التفوق يف مرحلة الدرا�شة 

تنمية وطنهم وخدمته  للم�شاهمة يف  اجلامعية، 

يف كافة املجالت.

حددته  الذي  الأول  اليوم  خالل  ذلك  جاء 

البعثات واملنح  لتثبيت  الرتبية والتعليم  وزارة 

املراجعني  خدمات  مركز  يف  املتفوقني  للطلبة 

مببنى الوزارة مبدينة عي�شى، وقد عربت الطالبة 

فاطمة حممد عن �شعادتها البالغة حل�شولها على 

الب�شري يف جامعة اخلليج  الطب  لدرا�شة  بعثة 

جهدها  ق�شارى  �شتبذل  اأنها  م�شيفًة  العربي، 

لتحقيق التفوق يف هذا التخ�ش�س العلمي الهام.

بعثة  على  احلا�شل  باقر  في�شل  الطالب  اأما 

امللك  جامعة  يف  التغذية  تخ�ش�س  لدرا�شة 

اأو�شح  فقد  ال�شعودية،  العربية  باململكة  في�شل 

اأن احل�شول على هذه البعثة هو مبثابة تتويج 

موؤكداً  الدرا�شي،  التح�شيل  يف  جهد  من  بذله  ملا 

هذا  يف  العليا  الدرا�شات  موا�شلة  يف  طموحه 

التخ�ش�س العلمي.

عن  مريزا  عبداهلل  الطالب  اأعرب  جانبه،  من 

الطريان  هند�شة  لدرا�شة  بعثة  بنيله  فرحته 

العربية  باململكة  عبدالعزيز  امللك  جامعة  يف 

هذا  لدرا�شة  طموحه  اإىل  لفتاً  ال�شعودية، 

التخ�ش�س الأكادميي منذ ال�شغر.

اأما الطالبة زينب ر�شي احلا�شلة على بعثة 

لدرا�شة تخ�ش�س اللوج�شتيات العاملية يف كلية 

فقد  البحرين«،  »بوليتكنك  التقنية  البحرين 

عربت عن �شكرها لقيادة مملكة البحرين ولوزارة 

الرتبية والتعليم على وجه اخل�شو�س، نظري ما 

م�شريًة  املتفوقني،  للطلبة  دعم  من  تقدميه  يتم 

تخ�ش�شها  يف  والإبداع  التميز  يف  طموحها  اإىل 

اجلامعي. 

اإن  حبيب  فاطمة  الطالبة  قالت  جهتها،  من 

الأجهزة  تخ�ش�س  لدرا�شة  بعثة  على  ح�شولها 

اأكرب  الدقيقة والتحكم يف جامعة البحرين ميثل 

�شعيها  موؤكدًة  الدرا�شي،  تفوقها  على  لها  تكرمي 

اجلامعية،  املرحلة  يف  م�شاعفة  جهود  بذل  اإىل 

والرتقاء  وطنها  نه�شة  يف  م�شتقبالً  للم�شاهمة 

به.

عن  عرب  فقد  اأحمد  علي  ح�شني  الطالب  اأما 

هند�شة  لدرا�شة  بعثة  لنيله  الكبرية  �شعادته 

احلا�شوب يف جامعة البحرين، م�شرياً اإىل �شغفه 

القدرات  مع  وتنا�شبه  الأكادميي،  املجال  بهذا 

واملهارات التي ميلكها. 

اإن  اإبراهيم  من جانبها، قالت الطالبة قدرية 

الأعمال  تخ�ش�س  لدرا�شة  بعثة  على  ح�شولها 

اأ�شعدها  البحرين  جامعة  يف  وامل�شرفية  املالية 

كثرياً، م�شريًة اإىل رغبتها يف ا�شتكمال الدرا�شات 

العليا ونيل اأرفع الدرجات العلمية يف هذا املجال.

اإىل  اأ�شارت  فقد  ن�شيب  دانة  الطالبة  اأما 

طموحها لدرا�شة املحا�شبة، وهو ما حتقق بنيلها 

جامعة  يف  التخ�ش�س  بهذا  لاللتحاق  لبعثة 

البحرين، موجهًة �شكرها اإىل كل من �شاندها من 

على  حر�شها  وموؤكدة  ومعلماتها،  اأ�شرتها  اأفراد 

موا�شلة م�شرية التفوق يف املرحلة اجلامعية.

الكعبي  حمد  الطالب  قال  جهته،  من 

اخلطوة  اإن   99.7 تراكمي  معدل  على  احلا�شل 

ح�شوله  بعد  حتققت  قد  حلمه  نيل  نحو  الأوىل 

جامعة  يف  الب�شري  الطب  لدرا�شة  بعثة  على 

درا�شة  يف  رغبته  اإىل  م�شرياً  العربي،  اخلليج 

خدمات  من  يقدمه  ملا  الأكادميي  التخ�ش�س  هذا 

اإن�شانية جليلة للنا�س.

ح�سني علي

حمد الكعبي

دانة ن�سيب

زينب ر�سي

عبداهلل مريزا

فاطمة حبيب

فاطمة حممد

في�سل باقر

لدى التقائه بالطلبة املر�شحني للبعثات يف مركز خدمات املراجعني.. وزير الرتبية:

رغم تخفي�ض امليزانية العامة.. البعثات واملنح زادت ومل تقّل
بداأ �شباح اأم�س توافد اأعداد كبرية من الطلبة 

املراجعني  خدمات  مركز  على  اأمورهم  واأولياء 

اإجراءات  ل�شتكمال  والتعليم  الرتبية  بوزارة 

تثبيت البعثات واملنح التي تقدمها مملكة البحرين 

للطلبة املتفوقني. 

علي  بن  ماجد  الدكتور  اأ�شاد  املنا�شبة  وبهذه 

الدعم  با�شتمرار  والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي 

للطلبة  العزيز  بلدنا  قيادة  تقّدمه  الذي  الكبري 

املتفوقني يف املرحلة الثانوية وتخ�شي�س ميزانية 

كبرية للبعثات واملنح املعتمدة لهم على الرغم من 

تخفي�س امليزانية العامة، منّوهاً بالزيادة التي مّت 

اعتمادها للبعثات واملنح مقارنة بالأعوام املا�شية 

ل�شتيعاب جميع املتفوقني.

املراجعني  خدمات  مركز  الوزير  زار  وقد 

واأولياء  املتفوقني  بالطلبة  والتقى  بالوزارة 

اأمورهم، م�شيداً مبا اأبدوه من حر�س على ا�شتكمال 

تقّيد  ومن  واملنح  البعثات  تثبيت  متطلّبات 

اخلا�شة  والإجراءات  والتوجيهات  بالتعليمات 

بذلك.

اأمورهم  واأولياء  الطلبة  مع  حديثه  ولدى 

باملتفوقني  تهتم  الوزارة  ان  على  الوزير  اأّكد 

منحة  اأو  بعثة  على  ح�شولهم  خالل  من  وذلك 

اأمورهم  واأولياء  الطلبة  بذله  مبا  م�شيداً  درا�شية، 

للو�شول  الدرا�شة  �شنوات  خالل  كبري  جهد  يف 

درا�شتهم  ملوا�شلة  يوؤهلهم  الذي  امل�شتوى  هذا  اإىل 

اجلامعية، ومو�شياً لهم مبوا�شلة اجلّد والجتهاد 

خالل املرحلة القادمة، ومتمنياً لهم كّل التوفيق.

الكوهجي  عبداهلل  عي�شى  �شّرح  جهته  من 

اأكرث  اأّن  اإدارة البعثات وامللحقيات بالوزارة  مدير 

تناف�شوا  املتفوقني  من  وطالبة  طالب  مائتني  من 

اأن  الطبيعي  ومن  الطّب،  لدرا�شة  بعثة   37 على 

ل يح�شل جميع الطلبة الراغبني يف درا�شة الطّب 

على بعثات يف هذا التخ�ش�س، م�شرياً اإىل اإمكانية 

اأن يتناف�س هوؤلء الطلبة على البعثات املخ�ش�شة 

لدرا�شة التمري�س والأ�شعة وال�شيدلة واملختربات 

الدرا�شة يف حقل  اإن كانت رغبتهم تتمحور حول 

الطّب.

املطروحة يف خّطة  التخ�ش�شات  اأّن  واأو�شح 

البعثات كانت متنّوعة ويف حقول مهمة حتتاجها 

الدولة، ومنها التخ�ش�شات الهند�شية والتعليمية 

حّق  من  اأّن  مبيناً  والإدارية،  والتجارية  والفنية 

الطلبة التناف�س على جميع البعثات ال�شاغرة التي 

مّت الإعالن عنها يف املوقع اللكرتوين للوزارة ويف 

ال�شحف، اإذا كانوا يرغبون يف تغيري البعثة التي 

ح�شلوا عليها اأو يريدون حتويل املنحة اإىل بعثة.

البوليتكنك تدعو خريجيها 

اإىل ا�ستكمال اإجراءات تخرجهم

نبهت مدير الت�شجيل يف كلية البحرين التقنية 

الطلبة  احللواجي،  هدى  البحرين(  )بوليتكنك 

الثاين  الدرا�شي  الف�شل  خالل  تخرجهم  املتوقع 

الأكادميي اجلاري 2014 - 2015م،  العام  من 

وملء  تخرجهم  اإجراءات  ا�شتكمال  �شرورة  اإىل 

ال�شتمارة املطلوبة، وذلك عن طريق زيارة مركز 

ال�شاعة  من   8 رقم  املبنى  يف  الطالب  معلومات 

التا�شعة �شباًحا اإىل الثالثة ع�شًرا.

الطلبة  منح  �شيتم  اأنه  احللواجي  واأو�شحت 

توقيع  بعد  مبا�شرة  التخرج  اإفادة  اخلريجني 

اأنه  اإىل  م�شريًة  الأخرى،  املعنية  الأق�شام  ختم  اأو 

ن�شخة  على  احل�شول  طلب  رفع  الطلبة  باإمكان 

معلومات  مركز  اإىل  الدرجات  ك�شف  من  ر�شمية 

الطالب، عن طريق ملء ال�شتمارة املخ�ش�شة لذلك 

ودفع الر�شوم.

اإىل ذلك، نا�شدت احللواجي الطلبة اخلريجني 

اإىل �شرورة موافاة ق�شم الت�شجيل باأي تغيري يف 

رقم الهاتف اأو الربيد الإلكرتوين اخلا�س بالطالب، 

وذلك لتفادي اأي خلل اأو تعطيل يف ت�شلم املعلومات 

عنه  الإعالن  �شيتم  الذي  التخرج  بحفل  اخلا�شة 

عرب املوقع الإلكرتوين للبوليتكنك. 

يف  يرغبون  الذين  الطلبة  اإىل  بالن�شبة  اأما 

موا�شلة درا�شاتهم العليا يف اخلارج ويحتاجون 

فقالت  الأخرى،  اجلامعة  اإىل  تاأهل  �شهادة  اإىل 

اإلكرتوين  بريد  اإر�شال  الطالب  اإن على  احللواجي 

تفا�شيل  مو�شًحا  الت�شجيل،  ق�شم  موظفي  اإىل 

الرقم  اإىل  اإ�شافة  الذكية،  البطاقة  ورقم  الطلب، 

عنوان  اأو  الإلكرتوين  والربيد  للطالب  اجلامعي 

الدرا�شة  موا�شلة  املرغوب  باجلامعات  الت�شال 

فيها.

الطلبة  احللواجي  هدى  وجهت  اخلتام،  ويف 

خريجي  نادي  اإىل  الن�شمام  اإىل  اخلريجني 

البوليتكنك الذي مت تد�شينه موؤخًرا، بهدف متابعة 

حلقة  وليكون  واخلريجات  اخلريجني  �شوؤون 

توا�شل بني الكلية وخريجيها، متمنية لهم النجاح 

والتوفيق يف حياتهم العملية.


