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م�شاركة فعّالة للمجل�س النوعي يف قطاع تقنية املعلومات واالت�صاالت يف الفعّاليات املحلية والدولية
عقد املجل�س النوعي للتدريب املهني يف قطاع
تقنية املعلومات واالت�صاالت اجتماعه برئا�سة
عبدالرحمن ال�سندي وبح�ضور �أع�ضاء جمل�س
الإدارة حيث مت عر�ض ومناق�شة �آخر امل�ستجدات
والأعمال التي يقوم بها املجل�س.
كما مت مناق�شة م�شروع التميز (اخلدمة
احلكومية املتميزة) والذي يهدف �إىل قيا�س م�ستوى
اجلودة و�سرعة تنفيذ اخلدمات وم�شروع درا�سة
احتياجات �سوق العمل يف قطاع تقنية املعلومات
واالت�صاالت بهدف معرفة متطلبات واحتياجات
امل�ستفيدين من التدريب املهني يف قطاع تقنية
املعلومات واالت�صاالت ،للح�صول على معلومات عن
الثغرات يف �سوق واحل�صول على �أف�ضل املمار�سات
والتو�صيات لرفع جودة التدريب املهني ،و�سد
الفقرات وخلق فر�ص عمل �أف�ضل للمواطن البحريني.
كما �شارك املجل�س يف جلان حتكيم خا�صة

بالإبداع التقني وريادة الأعمال والذي يهدف �إىل
اختيار �أف�ضل امل�شاريع املبدعة يف جمال ات�صاالت
تقنية املعلومات مما ي�سمح للم�شاركني بتحويل
�أفكارهم �إىل منتج �أو خدمة بطريقة مبتكرة .
بالإ�ضافة �إىل م�شاركاته يف اللجان اال�ست�شارية
بهدف مناق�شة �سبل التطوير وحت�سني املناهج
الدرا�سية ،و�شارك يف اجلل�سة احلوارية ملناق�شة
اال�سرتاتيجية الوطنية للبحث والتطوير اخلا�صة
بالتعليم العايل بوزارة الرتبية والتعليم وممثلي
معهد �ستانفورد.
كما عر�ضت مها البنكي املدير التنفيذي
م�شاركات املجل�س يف الندوات واملعار�ض املحلية
والدولية لتبادل اخلربات واملعرفة واكت�ساب املزيد
من املعلومات التي قد تفيد يف تطوير �أعمال املجل�س،
�إ�ضافة �إىل التوا�صل مع ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
خللق �شراكات عمل وفر�ص تطوير تخدم القطاع.

� 22أبريل موعد حلفل تخريج
الفوج الأول من طلبة بوليتكنك البحرين

مدر�سة النور العاملية تقيم اليوم الريا�ضي الواحد والع�شرين
�أقامت مدر�سة النور العاملية اليوم الريا�ضي الواحد
والع�شرين يف يوم ال�سبت املوافق  8مار�س 2014
وذلك يف مقر املدر�سة .وكان �ضيف �شرف احلفل
الدكتور عبداهلل يو�سف املطوع وكيل وزارة الرتبية
والتعليم ل�ش�ؤون التعليم واملناهج  -وزارة الرتبية
والتعليم والذي تف�ضل بالإعالن عن بدء الفعاليات.
وقد �أثنى يف هذه املنا�سبة على امل�شاركات املتميزة
للطالب ،كما ح�ضر اللقاء الأ�ستاذة �أحالم �أحمد العامر
رئي�س مدار�س  -القائم ب�أعمال مديرة �إدارة التعليم
اخلا�ص واال�ستاذ �سمري عبداهلل �آل خادم ع�ضو جمل�س
النواب والأ�ستاذة بدرية را�شد اجلودر رئي�سة ق�سم
التقييم والتطوير � -إدارة التعليم اخلا�ص ،ورئي�س
جمل�س الإدارة الأ�ستاذ علي ح�سن ،ومدير املدر�سة
الأ�ستاذ را�شد مندي ،والأ�ستاذ حممد م�شهود ،ومديرو
الأق�سام ،وجميع معلمي ومعلمات املدر�سة.

�سيكون يوم الثالثاء املوافق � 22أبريل
 2014يو ًما تاريخ ًيا بالن�سبة �إىل كلية
البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»،
حيث مت اختياره موعدًا حلفل تخريج الفوج
الأول من طلبة الكلية يف التخ�ص�صات
التطبيقية التي بد�أت مع انطالقة الكلية
العام 2008م ،وهي :البكالوريو�س
يف تقنية الهند�سة ،والبكالوريو�س يف
�إدارة الأعمال ،والبكالوريو�س يف تقنية
املعلومات واالت�صاالت ،والبكالوريو�س يف
�إدارة اللوج�ستيات العاملية.
ويف هذا ال�ش�أن� ،أكد رئي�س ق�سم
القبول ببوليتكنك البحرين �أحمد مال اهلل
�أن البوليتكنك �شكلت جلنة منذ مدة ميثلها
عدة �أ�شخا�ص من خمتلف التخ�ص�صات
لتبادل الأفكار واال�ستعداد ملثل هذا اليوم
التاريخي املهم ،وقال« :لقد قامت اللجنة
بعقد اجتماعات دورية طوال هذه املدة
ب�إ�شراف ومتابعة م�ستمرة ودقيقة من قبل
الإدارة التنفيذية للبوليتكنك التي كانت
تنقل توجيهات جمل�س �أمناء الكلية برئا�سة
وكيل وزارة الرتبية والتعليم للموارد
واخلدمات ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز
�آل خليفة ،وحتر�ص على تنفيذها بكل
دقة ،ووفق هذه التوجيهات تعاونت
اللجنة يف و�ضع خمطط كامل لهذا احلفل
الذي ال �شك �أنه يعني الكثري بالن�سبة �إىل

�أحمد مال اهلل

طلبتنا ،كما ويعني ال�شيء الكبري كذلك
بالن�سبة �إىل الإدارة التنفيذية والأكادميية
بالبوليتكنك كونه يوم تخريج الفوج الأول
الذي �سي�شكل ح�صاد ثمرة بذرت يف العام
 2008مبوجب املر�سوم امللكي رقم 65
�ضمن م�شروع تطوير التعليم والتدريب يف
اململكة ،كما وي�شكل حتد ًيا بالن�سبة �إلينا
يف مدى حتقيقنا للر�ؤية والأهداف التي
مبوجبها مت ت�أ�سي�س البوليتكنك ،والتي
تتما�شى مع برنامج عمل احلكومة 2011
– 2014م وتتوافق مع ر�ؤية مملكة
البحرين .»2030

ديوان اخلدمة املدنية ي�شارك
يف ور�شة عمل املنظمة املرنة بال�شارقة

�سفري املجر يزور مركز «ويل مد» وي�ؤكد:

حري�صون على دعم التعاون مع البحرين فى جمال العالج الطبيعي

قام �سفري اجلمهورية الهنغارية لدى اململكة فرينيك كا�سيالج
وامللحق التجارى رئي�س ال�ش�ؤون االقت�صادية ب�سفارة الدولة ال�صديقة
�آندبين�س باتيزى بزيارة �إىل مركز ويل مد للعالج الطبيعي والطب
الريا�ضي يف البحرين.
اطلع ال�ضيفان على �أق�سام وعيادات املركز و�أعربا عن �سعادتهما
مب�ستوى اخلدمات التي يقدمها وبجودة الرعاية ال�صحية التي يتمتع

بها باعتباره مركزا ً متميزا ً للخدمات متعددة التخ�ص�صات والتي
يتم توفريها حتت �سقف واحد .و�أكد ال�سفري املجري لدى اململكة �أن
هذه اخلدمات لي�ست غريبة على مملكة البحرين من حيث �أن �سمعة
البحرين يف تر�سيخ �سياحة عالجية ت�أتي دائما ً يف مقدمة الأولويات
التنموية للمملكة معربا ً عن �أمله يف �إقامة عالقات تعاون بني املجر
ومملكة البحرين يف هذا املجال الطبي املهم.

�شارك ديوان اخلدمة املدنية يف ور�شة العمل بعنوان «املنظمة املرنة :نحو
بناء هياكل و�أدلة تنظيمية متميزة» والتي عقدتها املنظمة العربية للتنمية
الإدارية املنبثقة من جامعة الدول العربية ب�إمارة ال�شارقة بدولة الإمارات
العربية املتحدة ،ومثل الديوان يف الور�شة كل من رئي�سي ق�سم تطوير التنظيم
ب�إدارة التنظيم والهند�سة الإدارية املهند�س حممد ابراهيم دروي�ش ،واملهند�س
حممود خالد ال�سعيدي.
وت�أتي م�شاركة ديوان اخلدمة املدنية يف الور�شة �ضمن حر�صه على
االرتقاء بالتنظيميات والهياكل التنظيمية للوزارات واجلهات احلكومية
املختلفة ،وامل�ساهمة يف جعل التنظيميات مرنة ذات كفاءة وفاعلية ،ومتجاوبة
مع خمتلف املتطلبات والتغيريات .ومت من خالل الور�شة التطرق ملفهوم
املنظمات املرنة و�سماتها ومعايري قيا�س جناحها وفاعليتها ،والواقع احلايل
للهياكل التنظيمية يف الإدارة العربية ،وال�صعوبات واملعوقات التي تتعر�ض
لها� ،إ�ضافة �إىل نظريات تطور الفكر التنظيمي و�أهم التوجهات العاملية احلديثة
يف جمال �إعداد الهياكل التنظيمية ،وا�ستعرا�ض عدد من التجارب العملية يف
بناء هياكل تنظيمية متطورة وفاعلة.

