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«الخالدية الشبابية» تنظم ورشة
«صورة للعمل اإلنساني المحايد»

ضمن فعاليات ملتقى جمعية الخالدية الشبابية في نسخته الثالثة ،نظمت
الجمعية في أسبوعها الثاني وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر البحريني
ومنظمة آيزك وباالشتراك مع مركز تفاؤل ورشة عمل تحت عنوان «صورة
للعمل اإلنس��اني المحاي��د» تناولت فيها أهمية العمل اإلغاثي اإلنس��اني
ودوره في تسخير طاقات الشباب البحريني وتوجيهها في االتجاه الصحيح.
وت��م تس��ليط الضوء في الورش��ة عل��ى المنج��زات التي تحق��ق التنمية
المس��تدامة من خالل التطرق إلى المواضيع المتخصصة في مجال العمل
اإلنس��اني وطريق��ة التعاطي معها بأس��لوب يعتمد بالدرج��ة األولى على
العمل التطوعي الجماعي.
وتط��رق المحاض��رون في الورش��ة إل��ى توعية الش��باب بأهمي��ة العمل
التطوعي لتحقيق التنمية المستدامة وبينوا الجهود التي تقوم بها جمعية
الهالل األحمر في س��بيل ذلك وما تبذله في س��بيل خدمة اإلنسانية على
الصعيدين المحلي والخارجي
وت��م ع��رض تج��ارب المتطوعين ف��ي مجال العم��ل االغاثي واإلنس��اني
والتدري��ب عل��ى مجموعة م��ن اإلس��عافات األولية الخارجة ع��ن المألوف
وتعزيز فكرة العطاء لدى الش��باب المش��ارك ،والتي تعتبر من أهم أهداف
التنمية المستدامة.

«الملكية للشرطة»
ِّ
تنظم زيارة لطالب المدارس
للمشاركة في النشاط الصيفي

استقبلت األكاديمية الملكية للشرطة ،طلبة عدد من المدارس المشاركة
في النش��اط الصيفي التابع ل��وزارة التربية والتعلي��م ،في خطوة تعكس
التع��اون بي��ن القطاع��ات الحكومية كأح��د أس��باب نجاح عم��ل البرامج
الصيفية .وذلك في إطار العمل على تعزيز الش��راكة المجتمعية ،وترسيخ
روح المواطنة والقيم والثوابت الوطنية األصيلة.
وخالل الزيارة ،اطلع الطلبة على عدد من المرافق واألقس��ام ،منها مسرح
األكاديمية حيث تم عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ األكاديمية وإنجازاتها،
كما زار الطلبة المكتبة العامة لالطالع على البحوث والمناقش��ات العلمية،
وصال��ة الفن��ون القتالية «الكيك بوكس��ينغ» التي يمارس فيها النش��اط
الرياضي.

«البوليتكنك» :الخميس آخر
يوم لتثبيت قبول الدفعة الثانية
قال مدير إدارة القبول والتس��جيل بكلية
البحرين التقني��ة «بوليتكنك البحرين»،
أحم��د م��ال اهلل ،إن فت��رة تثبي��ت قبول
الدفعة الثانية من الطلبة المقبولين في
الكلي��ة للعام األكاديم��ي 2020-2019
س��تنتهي عند الس��اعة الثانية من ظهر
الخميس 1 ،أغس��طس ،موجه��اً الطلبة
المقبولي��ن الذي��ن تم إرس��ال رس��ائل
إليهم تفيد بقبولهم إلى اإلسراع بتثبيت
قبولهم خ�لال هذه الفترة ،حيث لن يتم
قبول أي طلب بعد هذا التاريخ.
وأش��ار إلى أن قبول الطلبة يتم بناء على
م��دى اس��تيفائهم لش��روط القبول في
البوليتكنك ،في حين أن تس��كينهم في
البرام��ج التي تقدمه��ا الكلي��ة يتم بناء
على رغبة الطالب وم��دى توافر المقاعد
الش��اغرة في التخص��ص المرغوب فيه،
والطاق��م األكاديمي المؤه��ل ،والطاقة
االستيعابية للقاعات الدراسية.
ووجه مال اهلل ،الطلبة الذين تم قبولهم
ولكنهم خارج مملكة البحرين خالل فترة
تثبيت القبول المحددة ،إلى ضرورة الرد
على الرسالة اإللكترونية الموجهة إليهم
من قب��ل بوليتكنك البحري��ن ،يؤكدون

أحمد مال اهلل

م��ن خالله��ا قبولهم الع��رض ،ومن ثم
ينتدبون أحداً من أهلهم أو معارفهم في
مملكة البحرين لدفع الرس��وم الدراسية
وإتم��ام إج��راءات تثبيت القب��ول ،حيث
تعد ه��ذه الخطوة بمثابة حج��ز المقعد
إلى حين عودة الطالب وتوجهه شخصياً
إلى مقر البوليتكنك لتوقيع المس��تندات
المطلوبة في موعد أقصاه  15س��بتمبر
المقبل.

وع��ن إج��راءات التثبي��ت ،أوض��ح م��ال
اهلل أنه عل��ى الطلب��ة المقبولين حديثاً
التوج��ه إل��ى قاع��ة البحري��ن( ،المبنى
رقم  )12بمق��ر البوليتكن��ك في مدينة
عيس��ى ،م��ن الس��اعة التاس��عة صباحاً
وحتى الثاني��ة ظهراً ،مصطحبين معهم
نس��خة من رس��الة القب��ول اإللكترونية
وبطاقة الهوية وبقية مستندات القبول
المطلوب��ة (إن وجدت) ،للقيام بإجراءات
تثبيت القبول ،بدفع الرس��وم الدراسية
(غي��ر قابل��ة لالس��ترجاع) والبالغة 120
دين��اراً بحريني��اً للطلب��ة البحرينيي��ن،
و 2520ديناراً للطلب��ة غير البحرينيين،
إم��ا عبر بطاقة الص��راف اآللي أو بطاقة
االئتم��ان ،ومن ثم عل��ى الطلبة إكمال
وتوقيع جمي��ع المس��تندات المطلوبة،
كم��ا وس��يتم التق��اط صورة ش��خصية
له��م م��ن أج��ل البطاق��ة الجامعي��ة
وإعالمه��م بمتطلب��ات الفص��ل األول
من العام األكاديمي ،وكيفية التس��جيل
في المقررات الدراس��ية ،وغير ذلك من
األم��ور ،أم��ا الطلبة دون س��ن  18عاماً
فعليهم اصطحاب أولياء أمورهم إلتمام
إجراءات تثبيت القبول.

«العلوم التطبيقية» تك ِّرم المشاركين في
مؤتمر تبادل الممارسات التعليمية الجيدة

كرّم رئي��س جامع��ة العلوم
التطبيقي��ة د.غس��ان ع��واد
أعض��اء هيئ��ة التدري��س،
الذي��ن ش��اركوا ف��ي مؤتمر
التعليم الجيد بنسخته الثالثة
«تبادل الممارسات التعليمية
الجيدة» ،باإلضافة إلى تكريم
أفض��ل العارضين عل��ى مدار
المؤتم��ر الذي أقي��م بتنظيم
من وحدة تطوير أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة.
وقدم رئيس الجامعة الش��كر
لكافة المش��اركين بالمؤتمر
ال��ذي ناق��ش ع��دة مواضيع
أهمه��ا التعري��ف بالط��رق
الحديث��ة بالتعلي��م والتعل��م
وأهمية توظي��ف التكنولوجيا
بالعملية التعليمية والمحتوى
المثالي للمحاض��رة المثالية
والتأكي��د عل��ى أهمي��ة خلق
ثقاف��ة التميز التدريس��ي في
الجامعة.
وأك��د رئي��س الجامع��ة،
أن الجامع��ة حريص��ة عل��ى
تعزي��ز ج��ودة التعلي��م لدى
أس��اتذتها ألهمي��ة ذلك في
تطوير مخرجاته��ا التعليمية،
وتخري��ج طلبة ذوي مس��توى

علمي متميز ،مش��يراً إلى أن
المؤتمر بنسخته الثالثة كان
يه��دف إل��ى تب��ادل الخبرات
بين أس��اتذة الجامعة واختيار
أفضل الع��روض التي قدمت
خ�لال المؤتمر لط��رح أفضل
التّعليمي��ة
المُمارس��ات
ُّ
والتّعلميّ��ة ،وتحفي��ز أعضاء
الهيئة األكاديمي��ة للوصول
بطالبهم إلى أعلى مستويات
المشاركة والتّحصيل.
ولفت رئي��س الجامع��ة ،إلى
أن المؤتمر رك��ز على إيضاح
األس��اليب العلمي��ة الحديثة
للتعلي��م المتط��ور ضم��ن
فلس��فة التعليم الحديث،التي

تجع��ل المتعلم محور العملية
التعليمي��ة ،من خ�لال توزيع
الطالب على مشاريع تعليمية
وبحثي��ة وحثهم عل��ى البحث
واالس��تقصاء للحص��ول على
المعلومة.
ولفت إل��ى أن المؤتمر ناقش
اس��تخدام الطرق العلمية في
ترجم��ة األس��لوب التعليمي
الحديث ،وآليات تطوير األداء
األكاديم��ي والبح��ث العلمي
وتعزي��ز ق��درة الجامع��ة على
تعزيز معايي��ر ضمان الجودة
واالعتماد األكاديمي.
ودع��ا ع��واد أعض��اء هيئ��ة
التدريس إلى ضرورة استخدام

التكنولوجي��ا الحديث��ة ف��ي
تقديم المحاضرات ،وتصميم
التكنولوجي��ا المس��تخدمة
م��ن اج��ل زي��ادة التفاع��ل
بي��ن الم��درس والطلب��ة،
وتحقي��ق زي��ادة المش��اركة
اإليجابية للطالب في العملية
التعليمية.
وأك��د ع��واد ،أن المؤتم��ر
يعتب��ر حلق��ة ضمن سلس��لة
م��ن المحاض��رات وورش
العمل الت��ي تقيمها الجامعة
لتطوي��ر العملي��ة التعليمي��ة
بم��ا يتناس��ب م��ع التطورات
العالمي��ة واحتياج��ات س��وق
العمل.

شريف :المتطوعون يغطون أخبار مدينة شباب 2030
قال رئي��س اللجنة اإلعالمية لمدينة ش��باب ،2030
حسن شريف ،إن اللجنة اتبعت خالل النسخة الجديدة
للمدينة هذا العام أس��لوباً مغايراً ،واعتمدت بشكل
كل��ي عل��ى المتطوعين من ك��وادر المدين��ة الذين
اكتس��بوا خبراتهم من خالل التدري��ب العملي ،الفتاً
إلى أن أغلب أعضاء الفريق اإلعالمي باللجنة هم من
طلبة اإلعالم أو الخريجين الجدد.
وتابع« ،في الوقت الذي تتواصل فيه برامج وفعاليات
مدينة شباب  ،2030تقوم اللجنة اإلعالمية للمدينة
ب��دور رئيس في تغطية جميع األنش��طة وتس��ليط
الضوء عل��ى البرامج الجديدة ،من خ�لال التغطيات
اإلعالمية المقروءة والمرئية».
وأوضح ش��ريف أن اللجنة تقوم بالعديد من المهام،
منها التصوير والمونتاج ونش��ر المحتويات المتنوعة
على مواقع التواصل االجتماعي ،فض ً
ال عن التنس��يق
م��ع وس��ائل اإلعالم من خ�لال الصحاف��ة المكتوبة
وتلفزي��ون البحري��ن الذي يق��وم بتغطية موس��عة
وش��املة لبرامج مدينة شباب  2030من خالل رسالة
تعرض  4مرات أسبوعياً.
ولف��ت إلى أن لجنة اإلعالم تتولى إبراز جميع البرامج
واألنش��طة التي تنفذه��ا مدينة ش��باب  2030لدى
مختلف وسائل اإلعالم ،والعمل على تفعيل حسابات
وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة لتكون حلقة تواصل
متميزة لخدمة أهداف الوزارة في جميع المجاالت.
وقال إن العم��ل من خالل اللجنة يتي��ح للمتطوعين
فرص��ة تدريب عمل��ي ميدانية تعتب��ر إضافة مهمة
لس��يرهم الذاتية ،فض ً
ال عن المه��ارات العملية التي
يت��م اكتس��ابها واالس��تفادة م��ن خب��رات بعضهم

البعض ،وهو األمر الذي تم اس��تحداثه خالل النسخة
الحالي��ة للمدينة ،ويندرج ضمن أب��رز أهداف مدينة
ش��باب  2030التي تس��عى لتهيئة الكوادر الش��ابة
وتأهيله��ا لالنخ��راط ف��ي س��وق العم��ل ،من خالل
تزويدهم بالمهارات الالزمة.
وبين ش��ريف أن جميع الجهود الت��ي تبذل من قبل
المش��رفين والمتطوعين ،يتم تسليط الضوء عليها
من خ�لال فريق اللجنة اإلعالمي��ة ،كما تقوم اللجنة
بإعداد تقارير يتم تعميمها على موظفي وزارة شؤون
الشباب والرياضة بهدف إطالع كافة المنتسبين على
كل م��ا يدور داخل مدينة ش��باب  ،2030عالوة على
دورها في الرصد اإلعالمي اليومي.
وتاب��ع« ،ت��م تدري��ب أعض��اء الفريق عل��ى مهارات

التصوي��ر والمونت��اج والكتابة ،باإلضاف��ة إلى إعداد
التقاري��ر الصحفي��ة ،واله��دف م��ن ذل��ك تهيئ��ة
المتطوعين ليكونوا قادرين على أداء مهام اإلعالمي
الش��امل ،باإلضافة إلى تعزيز المهارات الفردية من
خ�لال توزيع المه��ام داخل اللجنة بحس��ب ميولهم
والجوان��ب الت��ي يفض��ل كل م��ن أعض��اء اللجن��ة
التخصص فيها».
وأض��اف« ،نظ��راً ألن المدين��ة كمبادرة تس��تهدف
الشباب والناشئة ،كان البد من إيجاد وسيلة سريعة
للتواص��ل الس��ريع بي��ن المش��اركين والمش��رفين
والمتطوعين ،لمعرفة أخبار المدينة وما يتم تحقيقه
في جميع البرام��ج التي تقدمها المراك��ز المختلفة،
وهنا تمكن أهمي��ة دور اللجنة اإلعالمية ،التي تعتبر

اس��تجابة الحتياج عملي ينس��جم مع أجواء النش��اط
والحيوية التي تسود مدينة شباب .»2030
وأش��ار إل��ى أن اللجن��ة وضع��ت عدداً م��ن األهداف
والخطط الرئيس��ة التي تسعى لتحقيقها ،منها نشر
المعلوم��ات الالزم��ة بش��أن أنش��طة المدينة على
أوس��ع نطاق ،وإمداد المش��تركين بأخبار األنش��طة
والفعالي��ات القادمة ،والس��عي لإلبق��اء على قنوات
االتصال المفتوحة مع جميع منتس��بي مدينة ش��باب
 2030م��ن مش��اركين ومتطوعي��ن ،والتواج��د في
جميع الفعاليات لتغطيتها من خالل خدمات التصوير
الفوتوغراف��ي لألنش��طة المتنوعة ،وإع��داد التقارير
المصورة التي س��يتم عرضها خ�لال الحفل النهائي
لختام النسخة العاشرة للمدينة.
وتتواصل فعاليات مدينة ش��باب  2030في نسختها
العاش��رة والتي تقام برعاية س��مو الش��يخ ناصر بن
حمد آل خليفة ممثل جالل��ة الملك لألعمال الخيرية
وش��ؤون الش��باب رئيس المجلس األعلى للش��باب
والرياضة وبتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة
والش��ريك االستراتيجي صندوق العمل تمكين ،وبما
يتوافق مع مبادرات الخط��ة الوطنية لتعزيز االنتماء
الوطني وترس��يخ قيم المواطنة (بحريننا) تحت شعار
#بحريني_وافتخ��ر والتي تقام خ�لال الفترة من 14
يوليو وحتى  8أغسطس المقبل.
وتتضمن المدينة هذا العام  11مؤسس��ات تدريبية
مهمة هي ،مصنع االبتكار ،اس��توديوهات الش��باب،
مختبر ال��ذكاء االصطناعي ،بورصة البحرين ،تمكين
القي��ادات ،ميدان الفن ،م��ا وراء التصميم ،برودواي
الشباب ،وكاالت اإلعالنات ،منصة الطعام ،حلبة .bnl

