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برنامج متهيدي �أكادميي ملعهد  BIBFبال�شهادة الربيطانية والأ�سكتلندية

درا�سة بجامعة اخلليج العربي :التعليم
الإلكرتوين ي�ساهم يف تطوير مهارات القراءة
�أكدت درا�سة علمية �أجريت بجامعة
اخلليج العربي على فاعلية ا�سرتاتيجية
قائمة على الأن�شطة االلكرتونية يف
حت�سني مهارة التعرف على الكلمة لدى
ذوي �صعوبات التعلم.
وبينت الدرا�سة التي �أعدها الباحث
�سيد حممد العلي �ضمن متطلبات
احل�صول على درجة املاج�ستري من
برنامج التعليم والتدريب عن بعد �أن
التعليم االلكرتوين التفاعلي �ساهم
ب�شكل فعال يف حت�سني مهارات القراءة
لدى ذوي �صعوبات التعلم باملقارنة مع
التعليم التقليدي.
وطبق الباحث درا�سته على عينة
من الطلبة ذوي �صعوبات التعلم قوامها
 30تلميذا من طلبة املرحلة االبتدائية
يف دولة الكويت ،مت توزيعهم على

جمموعات جتريبية و�ضابطة.
وبينت النتائج جناح ا�سرتاتيجية
التعلم االلكرتوين التفاعلية يف تنمية
مهارة التعرف على الكلمة لدى التالميذ
ذوي �صعوبات التعلم ،م�ؤكدة �أن التعليم
اخلا�ص االلكرتوين تفوق على التعليم
التقليدي يف عالج �صعوبات تعلم
القراءة .وعلل الباحث �سيد حممد العلي
هذه النتائج بعدد من الأ�سباب حيث قال
�إن اال�سرتاتيجية �صممت وفق خ�صائ�ص
العينة مما �أدى ملالئمتها لأفراد العينة،
كما مت تطوير معايري ت�صميم الأن�شطة
االلكرتونية لكي تواكب خ�صائ�ص
العينة ،ومن خالل مالحظة الباحث
عند تطبيق الأن�شطة االلكرتونية وجد
�أن �أفراد العينة كانوا متفاعلني ب�شكل
ملحوظ مما �أدى �إىل تقبل عملية التعلم.

م�سح من « كانون» يك�شف جّاتاهات
ا�ستخدام الطباعة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
ك�شف م�سح حول ا�ستخدام الطابعات
�أجرته �شركة كانون ال�شرق الأو�سط و�شمل
 1000م�ؤ�س�سة �صغرية ومتو�سطة يف
�أنحاء دول اخلليج �أنّ طابعاتها املتعدّدة
الوظائف ال ُت�ستخدم بفعالية .وهدفت
الدرا�سة بعنوان «اجتاهات الطباعة
املكتبية وتكنولوحيا املعلومات من
كانون يف م�ؤ�س�سات دول اخلليج» �إىل
معرفة ما �إذا كانت امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
يف �أنحاء املنطقة ت�ستخدم املزايا الكاملة
للطابعات املتعدّدة الوظائف وت�ستفيد
منها �إىل �أق�صى حدّ.

وا�ستنادا ً �إىل املقابالت الهاتفية مع
املحرتفني يف جمال تكنولوجيا املعلومات
يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف
�أنحاء دول اخلليج� ،أظهرت النتائج �أنّ
ثالثا ً من بني �أربع م�ؤ�س�سات �صغرية
ومتو�سطة يف املنطقة ال ت�ستخدم حلول
الطابعات املتعدّدة الوظائف بذكاء ،وهي
مع ّر�ضة خلطر الك�شف عن املعلومات
ال�سرية ،وال ُتدرك �إىل ح ّد كبري �أ ّنه
ب�إمكانها احل ّد من تكاليفها الت�شغيلية
ّ
املوظفني عند تب ّني حلول
وزيادة �إنتاجية
الطباعة الذكية.

] د .احمد ال�شيخ

ك�شف نائب املدير العام ملعهد  BIBFالدكتور
�أحمد ال�شيخ �أن برنامج ال�سنة التمهيدية الأكادميية
( )Foundation Yearالتي يقدمها املعهد متهيدا ً
لالن�ضمام لربنامج الدبلوم يف �إدارة الأعمال ،مت
اعتماد مقارنته ر�سميا ً بكل من امل�ستوى املتقدم
لل�شهادة الربيطانية العامة للتعليم (GCE A
 )Levelو�شهادة امل�ستوى املتقدم الأ�سكتلندية
(.)Scottish Advanced Higher Standard
وقال نائب املدير العام ان املعهد قد ح�صل

م�ؤخرا ً على موافقة املركز الربيطاين الوطني
ملعلومات معادلة ال�شهادات الأكادميية (UK
 ،)NARICللدخول �ضمن قائمة امل�ؤ�س�سات
الأع�ضاء املانحة لل�شهادات التمهيدية الأكادميية،
وذلك بعد تقييم الربنامج من قبل املركز يف يونيو
املا�ضي لتحديد مدى تلبيتها للمعايري الأكادميية

املعتمدة لقبولها يف النظام.
و�أ�شار يف ت�صريح له اىل �أن هذا االعتماد
�سيمكن الطلبة الذين �أنهوا الربنامج التمهيدي
الأكادميي يف معهد  BIBFمن االلتحاق
باجلامعات الربيطانية املعتمدة من قبل (UK
 )NARICيف اململكة املتحدة.

«�أودي» حتظى بلقب �أف�ضل �شركة م�ستدامة يف �أملانيا

قام اجلمهور الأملاين بالت�صويت لـ AUDI
 AGك�أف�ضل �شركة للتنمية امل�ستدامة ،وذلك يف
م�سح �أعدته  Facit Researchحول ت�صنيف
�سمعة ال�شركات امل�ستدامة  )SIS( 2014متقدمة
على �شركات �ضخمة مثل BMWو .Hippوعلق
الدكتور بيرت ف .تروب�شو رئي�س امل�س�ؤولية
امل�ؤ�س�سية لدى  AUDI AGقائالً« :التنمية
امل�ستدامة را�سخة يف ا�سرتاتيجيتنا ،وهي مقيا�س
معتمد يف جميع منتجاتنا وعملياتنا» ،و�أ�ضاف
معلقا ً على الت�صويت�« :صدارتنا يف هذا الت�صنيف

ت�ؤكد �أن املقايي�س التي نتبعها ت�ضعنا على الطريق
ال�صحيح لتطوير �أف�ضل �سبل النقل للأفراد ريثما
نتحلى ب�أعلى درجات امل�س�ؤولية وجعل �شركتنا
مالئمة للم�ستقبل» .وتعتمد نتائج الت�صنيف على
الكثري من امل�ؤ�شرات يف جمال اال�ستدامة البيئية
واالقت�صادية واملجتمعية ،حيث مت ت�صنيف �أودي
ك�أف�ضل �شركة يف املجاالت الثالثة ،فقد حققت
املركز الأول يف اال�ستدامة البيئية ،وذلك بف�ضل
اال�ستثمار يف التكنولوجيا التي حتافظ على
املوارد والبيئة ،وان�شاء م�صانع بتقنية املباين

اخل�ضراء .ويف جمال اال�ستدامة املجتمعية،
ح�صلت �أودي على �أعلى عالمة ك�أف�ضل �شركة
للعمل وتوفري فر�ص العمل ،وحماية امل�سار املهني
للموظفني .وقدر امل�شاركون يف الت�صنيف جهود
�أودي الكبرية يف دعم وترقية املوظفني ال�شباب
وانخراطها االيجابي يف املجتمعات التي تتواجد
بها مرافق الت�صنيع اخلا�صة بال�شركة .ويف املجال
االقت�صادي� ،سجلت �أودي مركزا ً مهما ً يف ال�شفافية
التناف�سية مع املناف�سني واملوردين بالإ�ضافة اىل
حماية معلومات امل�ستهلك.

الفائزة البحرينية تودع دبي بعد جناحها يف برنامج الزمالة التدريبية

«البوليتكنك» تفتتح مطاعم متنوعة
وت�ستمر يف �صيانة وترميم مبانيها

] ح�سني احلمر

يبد�أ يوم الأحد املقبل املوافق � 7سبتمرب
 2014الف�صل الدرا�سي الأول من العام
الأكادميي 2015 – 2014م بكلية البحرين
التقنية «بوليتكنك البحرين» �سواء للطلبة
املنتظمني �أو اجلدد ،وذلك بعد �أن �أمتوا عملية
ت�سجيل موادهم بنجاح خالل الفرتة املا�ضية،
فيما ح�ضر الطلبة اجلدد الربنامج التمهيدي يف
الأول والثاين والرابع من �سبتمرب اجلاري.
وقد �صرح مدير امل�شاريع وال�صيانة يف
البوليتكنك ح�سني احلمر ب�أن البوليتكنك قد
�شهدت خالل فرتة ال�صيف و�إجازة الطلبة
ا�ستعدادات وجتهيزات مكثفة ال�ستقبال العام
الأكادميي اجلديد والطلبة بكل ما ي�ضمن
راحتهم ويوفر لهم البيئة املنا�سبة للدرا�سة.

عادت الطالبة البحرينية مرمي تقي من
كلية البحرين اجلامعية �إىل �أر�ض الوطن
بعد حتقيقها فوزا ً ملفتا ً يف الدورة التدريبية
التا�سعة املقامة �ضمن برنامج مفاج�آت �صيف
دبي للزمالة التدريبية  2014والتي ا�ستمرت
على مدار ا�سبوعني .وقد حققت مرمي جناحا ً
بارزا ً جنبا ً �إىل جنب مع  16م�شاركا ً من خمتلف
�أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
و�شهدت الدورة التا�سعة من برنامج
«مفاج�آت �صيف دبي للزمالة التدريبية »2014
جناحا ً منقطع النظري ،و�أ�سهمت يف �صقل
جتارب نخبة من �أملع الطالب وتوفري الأجواء
املثالية لتبادل الأفكار واملقرتحات التي من
�ش�أنها تعزيز جناح الدورات املقبلة من املهرجان

رويال البحرين يحا�ضر حول «مر�ض الكبد الذهني»
�سعيا ً منه لن�شر الثقافة ال�صحية لكل
م�ؤ�س�سات وفئات املجتمع ،واميانا منه ب�أهمية
تثقيف االفراد ب�ش�أن �أمرا�ض الع�صر احلديث،
قدم اخ�صائي اجلهاز اله�ضمي مب�ست�شفى رويال
البحرين-متعدد التخ�ص�صات وي�ضم � 60سرير ا ً
ومقره منطقة ال�سلمانية بالبحرين  -الدكتور
م�صطفى ع��ب��داهلل حما�ضرة �صحية توعوية
ملوظفي فندق و�سبا ريتز كارلتون البحرين حول
مر�ض الع�صر احلديث «مر�ض الكبد الذهني».

وقد تطرق الدكتور م�صطفى حول مر�ض
الكبد الذهني والذي يعرف باملر�ض «ال�صامت»
حيث �أن الدهن املوجود على الكبد ال ميكن ر �ؤيته
او االح�سا�س به ،ومعظم النا�س ال يعلمون
بوجوده كما �أن هذا املر�ض لي�ست له اعرا�ض
معينة ،وخ�صو�صا يف مراحله االوىل ،كما �أنه يف
احلاالت التي يتقدم فيها املر�ض ويتفاقم ،فان
هذه العملية قد ت�ستغرق ب�ضع �سنوات او حتى
ب�ضعة عقود.

وجذب املزيد من الزوار من خمتلف الأ�سواق
واملناطق �إىل مفاج�آت �صيف دبي ،ليكون
وجهتهم املثلى خالل مو�سم ال�صيف .وتنظم
م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة الربنامج
الت�سويقي املعروف واحلائز على جوائز تقدير
عاملية ،وتعترب �إحدى م�ؤ�س�سات دائرة ال�سياحة
والت�سويق التجاري بدبي ،واجلهة املنظمة
حلدث مفاج�آت �صيف دبي.
و�أعربت ليلى �سهيل ،املدير التنفيذي
مل�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة ،عن
�سعادتها لنجاح هذه الدورة بالقول :ي�سرنا
وي�سعدنا �إقامة دورة جديدة ناجحة من برنامج
«مفاج�آت �صيف دبي للزمالة التدريبية» يف دبي.
وبالنيابة عن جميع �أع�ضاء فريق عمل الربنامج،

�أتقدم بخال�ص التهنئة جلميع الطالب امل�شاركني
ال�ستكمالهم هذه الدورة بنجاح ،و�إ�ضافة عالمة
فارقة جديدة يف حياتهم املهنية وال�شخ�صية.
و�أود بهذه املنا�سبة �أن �أثني على جهود الطالب
الـ  17التي بذلوها لتقدمي ا�سرتاتيجيات مبتكرة
و�أفكار جديدة من �ش�أنها �إثراء جتربتهم وجدول
الأعمال ال�سنوي ملهرجانات وحمالت م�ؤ�س�سة
دبي للمهرجانات والتجزئة .ونحن على ثقة ب�أن
الأفكار البناءة التي متخ�ضت عن هذه الفعالية
�ست�سهم بال �شك يف االرتقاء ب�أن�شطة وفعاليات
الدورات املقبلة من مفاج�آت �صيف دبي .و�أتوجه
بجزيل ال�شكر لكل امل�شاركني ،متمنية لهم جميعا ً
م�ستقبالً م�شرقا ً واملزيد من النجاح والتفوق.

