طلبة «ثانوية الشيخ عبدالعزيز» يتعرفون على «البوليتكنك»
[ استقبلت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين) ،مجموعة من طلبة الصف الثالث
الثانوي (توجيهي) بمدرسة الشيخ عبدالعزيز بن
محمد آل خليفة الثانوية للبنين ،وذلك في زيارة
تهدف إلى التعرف على البرامج األكاديمية التي
تقدمها البوليتكنك وشروط التسجيل والقبول
فيها.
من جهته ،قام رئيس قسم القبول بالبوليتكنك
أحمد مال اهلل باستقبال الطلبة لدى وصولهم
الحرم الجامعي بمدينة عيسى ،وقدم إليهم لمحة
عامة عن البوليتكنك والبرامج التي تقدمها ،كما
تطرق إلى فرص العمل المتاحة للطلبة بعد
التخرج ،وطرق التدريس المعتمدة في البوليتكنك
والمعتمدة على التعلم القائم على حل المشكالت،
وهو مبدأ يعمل على صقل شخصية الطلبة
وزيادة ثقتهم بأنفسهم باعتماده على الجانب
العملي والمهني أكثر من الحفظ والتلقين.
إلى ذلك ،تعرف الطلبة على كيفية التقدم بطلب
االلتحاق بالبوليتكنك والشروط الواجب توافرها
في طالب االلتحاق ،والخطوات التي يجب اتباعها
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في كل مرحلة بدءا ً من ملء استمارة طلب االلتحاق
إلى تقديم األوراق المطلوبة واجتياز امتحان
القبول ،إلى القبول في التخصص المطلوب.
بعد ذلك ،تم أخذ الطلبة في جولة إلى قسم
القبول والتسجيل ومكتب اإلرشاد والتوظيف
ومركز مصادر التعلم وعدة مرافق أخرى .وفي

ختام الزيارة ،تقدم الطلبة واألستاذة المرافقون
لهم بجزيل الشكر ألحمد مال اهلل وموظفي مختلف
األقسام التي زاروها ،وخصوصاً إدارة القبول
والتسجيل ،على جهودهم في اإلجابة عن أسئلة
الطلبة ،وتوضيح ماهية الحياة الجامعية التي هم
مقبلون عليها في المستقبل القريب.

«الخليج العربي» تفوز بمسابقة أفضل تطبيق هاتفي في الشرق األوسط
[ فاز فريق علمي دولــي من
جامعة الخليج العربي في مسابقة
( )GMDCالعالمية لالبتكار التقني،
متفوقاً على  8جامعات عالمية
وصلت إلــى األدوار النهائية
للمنافسة.
واستطاع تطبيق GEROME (Geo
 )Road Memorialالمقدم من فريق
جامعة الخليج العربي  -وهو
عبارة عن تطبيق هاتفي يسعى إلى
أهداف عدة ،منها التوعية المرورية

لمرتادي الطريق ،وتخليد ذكرى
ضحايا الحوادث ،من خالل خرائط
تفصيلية تبين «شواهد» وقوع
الحوادث المميتة  -الفوز بالمركز
األول ،فيما فاز تطبيق ،BEWA-3L
للفريق نفسه ،وهو عبارة عن
تصميم خرائط مكانية لشبكات
توزيع المياه ،تتيح للمهندسين
والفنيين االطالع التفصيلي على
شبكات المياه خالل العمل الميداني
وتبادل التقارير الفورية بين

مهندسي الموقع وغرفة العلميات،
ووضــع الحلول الفورية عبر
التطبيق ،بالمرتبة الثانية مناصفة،
وبذلك يكون تطبيقا فريق جامعة
الخليج العربي حصدا حصة األسد
بعد أن ناال الجائزة األولى والمرتبة
الثانية في هذه المسابقة.
جاء ذلك ضمن فعاليات معرض
وورش نظم المعلومات الجغرافية
( )GISWORXالــذي عقد في دبي
خالل الفترة من  17 - 14أبريل/

نيسان  2014وســط مشاركة
واسعة من القطاعين العام والخاص
والمؤسسات األكاديمية تجاوز
عددها ألف مشارك من  23دولة.
واختصت المسابقة بموضوع
تصميم تطبيقات خاصة بالهواتف
المحمولة ،تحتوي على بيانات
مكانية ونظم المعلومات الجغرافية.
ولقد تنافس في الدور األول 60
تطبيقاً تأهل  13منها للمرحلة
النهائية.

بعنوان «كيف أختار تخصصي الجامعي»

إرشاديا لطالب المرحلة الثانوية
لقاء
ً
«الهملة الخيرية» تقيم ً

[ أقامت جمعية الهملة
الثقافية الخيرية االجتماعية
لقا ًء إرشادياً بعنوان «كيف
أختار تخصصي الجامعي»،
في صالة أهل البيت (ع)
بقرية الهملة ،والــذي كان
موجهاً لطالب المرحلة
الثانوية ،قدمه علي الكويتي.
وتناول الكويتي في لقائه
عــدة محاور وتوجيهات
للمقبلين على التخرج
واالنتساب إلى الجامعات
محلياً وخارجياً ،فقد عرض
معايير عملية الختيار الطالب
للتخصص الجامعي ،إلى
جانب احتياجاته األكاديمية
للمرحلة الجامعية ،وتالها
عرض لخارطة الجامعات
المعترف بها محلياً ودولياً،
مــؤكــدا ً ضـــرورة اختيار
التخصص الجامعي المالئم
لرغبة ومــيــول وقــدرات
الطلبة ،باإلضافة إلى سوق
العمل .وذكر أن من صعوبات

lewan@alwasatnews.com

اتخاذ القرار هو ضبابية
العالقة بين التعليم وسوق
العمل وقــصــور اإلعــداد
مستحضرا ً
والتوجيه،
بــعــض الــتــخــصــصــات
األكاديمية الجديدة والتي
تم إدراجها في الجامعات
كاإلعالم اإللكتروني وإدارة
اللوجستيات ،مشيرا ً إلى
ضرورة مراعاة المتغيرات
والفسيولوجية
البيئية
واالجتماعية
والسلوكية

والفردية في مرحلة االنتقال
إلى الجامعة.
وأثنت ليلى الحمر ،وهي
إحــدى الطالبات الالتي
حضرن اللقاء اإلرشــادي،
على هذا اللقاء ،واعتبرته
لقا ًء نوعياً مفيدا ً يهدف إلى
توضيح رؤيا االنتقال من
المرحلة الثانوية إلى المرحلة
الجامعية ،وتوسيع نطاق
معرفة الطالب بالجامعات
والتخصصات كافةُ ،مثني ًة

على عمل الجمعية وما تقدمه
في مصلحة الطالب وتمهيد
الطريق وتذليل الصعاب
التي تواجه الطالب في بداية
انتقاله للحياة الجامعية.
وقالت رئيس فريق دعم
الطالب باللجنة الثقافية
أزهار علي عيسى إن اللقاء
يهدف إلى ممارسة الدور
الثقافي التوعوي انطالقاً
«وعي
من رؤية الجمعية
ٌ
شاملز ...لمجتم ٍع متكافل»

وأهدافها في تحقيق التنمية
المجتمعية ،وانطالقاً من
حرص الجمعية على لعب
دور في مؤثر في تخريج
الكفاءات األكاديمية التي
تنهض بنفسها وبمجتمعها،
وتــوجــيــه فكر الطالب
إلــى أهمية امتالك هدف
ورؤية رصينة يبني عليها
مستقبله ،باعتبار أن
المرحلة الجامعية تعتبر
فيص ً
ال مهماً في حياة الفرد.

«خيرية النويدرات»
تحتفل بيوم األسرة
[ تكريماً للمرأة كأم ولدورها في بناء األسرة ،احتفل مركز رعاية الوالدين
ومركز المرأة الخيري التابعين لجمعية النويدرات الخيرية بمناسبة يوم
األسرة العالمي ،حيث نظم مركز رعاية الوالدين إفطارا ً جماعياً لألمهات،
وكان الهدف من الفعالية تكريم دور المرأة في بناء األسرة الفاضلة والمنتجة.
وفي اإلطار ذاته ،نظم مركز المرأة الخيري عدة زيارات أسرية لعدد من
األمهات وذلك لبيان دورهن الكبير والرائد في بناء أسرهن ،وقد تخلل الزيارة
تكريم عدد من األمهات.

«الحوار األسري» محاضرة
بمركز المنامة االجتماعي
[ أقام مركز المنامة االجتماعي التابع إلدارة مراكز التنمية االجتماعية
بوزارة التنمية االجتماعية وضمن فعاليات االحتفال بيوم األسرة ،محاضرة
توعوية بعنوان «الحوار األسري» ،بالتعاون مع الباحثة االجتماعية بمركز
الحورة الصحي فاطمة أسيري ،حضرتها متدربات الدورات التدريبية في
المركز .وتطرقت المحاضرة إلى :مفهوم الحوار األسري ،أهمية الحوار
األسري ،أنماط الحوار األسري ،شروط الحوار الجيد في المحيط األسري،
فنيات التعامل مع األبناء في المحيط األسري ،معوقات الحوار األسري،
أسباب انعدام الحوار األسري وآثاره.
وتأتي هذه المحاضرات التوعوية من ضمن أهداف وزارة التنمية
االجتماعية في نشر الوعي وتثقيف األسر في المجتمعات المحلية.

*  5مايو :تحت رعاية وزيــرة التنمية
االجتماعية فاطمة البلوشي تستضيف وزارة
التنمية االجتماعية اليوم (االثنين) الندوة
الخليجية عن «مواجهة الظواهر والمشكالت
االجتماعية» في دول مجلس التعاون الخليجية
بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء
العمل ومجلس وزراء الشئون االجتماعية بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في
فندق كراون بالزا.
*  9مايو :ينظم عضو مجلس بلدي المنطقة
الشمالية نادر حسن يعقوب والملتقى الثقافي
الحملة االهلية لتنظيف جامع بوري القديم
الساعة  6:00صباح ًا.
*  14أبريل  15 -أغسطس :تنظم وزارة
الثقافة ،معرض الصور الجماعي «غاية
ترفيهية» ،الذي تم تصويره بمناسبة «المنامة
عاصمة السياحة العربية»  ،2013ويمكن زيارة
المعرض يومي ًا من الثامنة صباح ًا حتى الثامنة
مساء.
ً
*  26و 27أبريل  3 -و 4مايو :تقيم
األمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع وكالة
أنباء البحرين ،دورة للموظفين المنتدبين لدى
النواب ،في «أساسيات التصوير الفوتوغرافي
والمونتاج» ،وذلــك بمقر مجلس النواب
بالقضيبية.
*  6 – 5مايو :تحت رعاية وزير التربية
والتعليم ماجد علي النعيمي ،تنظم إدارة التعليم
الفني والمهني معرض مشاريع طلبة نظام
التعليم الفني والمهني تحت شعار« :مهاراتي
المهنية» ،بمعهد البحرين للتدريب.
*  7مايو :بمناسبة اليوم العالمي لحرية
الصحافة ينظم منتدى وعد السياسي بجمعية
العمل الوطني الديمقراطي «وعد» ندوة بعنوان
«نحو اعالم مهني ضد الكراهية والتحريض»
يتحدث فيها رئيس تحرير صحيفة «الوسط»
منصور الجمري ،وذلك يوم األربعاء الساعة
مساء بقاعة فلسطين بجمعية (وعد) في
الثامنة
ً
أم الحصم.
*  8 - 6مايو :تحت رعاية رئيس الوزراء
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليفة ،تنطلق فعاليات «معرض الخليج
للبناء ( ،»)2014وسيكون المعرض مفتوح ًا
مساء،
من الساعة التاسعة صباح ًا إلى التاسعة
ً
وذلك في القاعة رقم ( )1بمركز البحرين الدولي
للمعارض والمؤتمرات.
*  9 - 7مايو :تنظم اللجنة الثقافية بمأتم
سار« ،مهرجان أبي تراب الشعري السابع على
هامش «جائزة الشيخ الجمري الشعرية» ،وذلك
في مأتم سار.
*  10مايو :بمناسبة اليوم العالمي لحرية
الصحافة ،ينظم مركز البحرين لحقوق اإلنسان
بالتعاون مع الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان،
فعالية بعنوان« :التحدث بأمان» ،يتخللها عرض
فيلم وثائقي عن حرية التعبير ،وذلك في الساعة

مساء في مقر الجمعية بالعدلية.
السابعة
ً
*  14مايو :تنظم جمعية تاريخ وآثار
البحرين ،محاضرة لحامد المطيري ،تحت
عنوان« :آخر التنقيبات والمكتشفات األثرية في
مساء
جزيرة فيلكا» ،وذلك في الساعة الثامنة
ً
في مقر الجمعية بالجفير.
*  24 - 21مايو :ينظم المجلس البلدي
الشمالي وصحيفة «الوسط»« ،معرض الكتب
المستخدمة  ،»2وذلك في مجمع الكونتري
مول.
*  28 - 27مايو :برعاية وزير الدولة
لشئون الدفاع الفريق الركن طبيب الشيخ
محمد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة ،تستضيف
مملكة البحرين وللعام الرابع على التوالي
المؤتمر الخليجي لتحسين الكفاءة اإلنتاجية،
تحت عنوان« :تحسين اإلنتاجية من خالل
تحفيز الموظفين» ،بمشاركة منظمات دولية
ومتحدثين وخبراء دوليين ،وذلك في فندق
الريجنسيانتركونتيننتال.
*  28مايو :تنظم جمعية تاريخ وآثار
البحرين ،محاضرة للباحثة ليلى الحدي ،تحت
عنوان« :لماذا احتفظ السيف بأسطوريته لدى
الشعوب (السيف األجرب مثا ً
ال)» ،وذلك في
مساء في مقر الجمعية بالجفير.
الساعة الثامنة
ً
*  10 - 9يونيو :تحت رعاية رئيس
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة
بن سلمان آل خليفة ،تنظم األمانة العامة
التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،
بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين
واتحاد الغرف التركية ،وشركة الخليج
لصناعة البتروكيماويات (جيبك)« ،منتدى
األعمال الخليجي التركي الثاني» ،وذلك في
فندق الدبلومات راديسون بلو.
*  10يونيو :برعاية نائب رئيس مجلس
الوزراء الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة ،يحل
ضيف ًا على مملكة البحرين المحاضر العالمي
في فن القيادة واإلدارة والتفكير االستراتيجي
المفكر اإلداري البروفيسور توم بيترز،
ليتحدث عن آخر نتائج دراساته وأبحاثه وعن
التميز بأنواعه ،وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق
ُّ
الخليج.
*  1سبتمبر  31 -ديسمبر :تنظم وزارة
الثقافة ،معرض ًا بعنوان« :الهند عبر العدسة»،
يعرض أعمال مصورين عالميين معاصرين
هما :كارين كنور ،وميمونة غوريسي ،وذلك
في متحف البحرين الوطني.
*  26أكتوبر  31 -ديسمبر :تنظم وزارة
الثقافة بالتعاون مع مؤسسة المنصورية
«الفن السعودي
للثقافة واإلبــداع ،معرض
ّ
الحديث والمعاصر ،مجموعة المنصورية»،
وذلك في متحف البحرين الوطني.
*  15ديسمبر :افتتاح النسخة الثانية من
مهرجان «ما نامت المنامة» ،وذلك في متحف
البحرين الوطني.

