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تراأ�س اجتماع جلنة تطوير التعليم والتدريب

ت�ضكيــــل جمـــل�س ا�ضت�ضـــاري ي�ضـــم خبـــراء دوليــني
تر�أ�س �شمو �ل�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة نائب رئي�س 

�لتعليم و�لتدريب يف  �لوزر�ء رئي�س جلنة تطوير  جمل�س 

مكتبه بق�شر �لق�شيبية �أم�س �الجتماع �ل�شاد�س و�خلم�شني 

للجنة.

يف  �لطلبة  �د�ء  �للجنة  ناق�شت  �الجتماع  بد�ية  ويف 

�المتحانات �لوطنية �لتي تقي�س م�شتوى �لتطور يف �لنظام 

بها  قامت  �لتي  �خلطو�ت  و��شتعر�شت  �لوطني  �لتعليمي 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم لرفع �أد�ء �لطلبة وحت�شني م�شتوى 

�لنظام �لتعليمي من خالل تعزيز �ملو�د �لتعليمية وتطوير 

�ملناهج �لدر��شية وتاهيل �ملعلمني و�ل�شر�كة مع �ملوؤ�ش�شات 

�لتعليمة �لدولية وذلك يف �شوء �لعر�س �ملقدم بهذ� �ل�شان.

ويف هذ� �ل�شياق �أكدت �للجنة �همية �لتن�شيق و�ملتابعة 

�الجتماعات  وتفعيل  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات  كافة  بني 

و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  بني  �مل�شرتكة  للجنة  �لتن�شيقية 

�لتعليم  جودة  و�شمان  للموؤهالت  �لوطنية  و�لهيئة 

و�لتدريب  �لتعليم  تطوير  بتزويد جلنة  و�لقيام  و�لتدريب 

بنتائج هذه �الجتماعات و�لتو�شيات �ملطلوبة لتح�شني �أد�ء 

وخمرجات �لنظام �لتعليمي �لوطني.

و�أولياء  �لطلبة  توعية  �أهمية  على  �للجنة  �أكدت  كما 

�لوطنية،  �المتحانات  حول  �آر�ئهم  على  و�لتعرف  �الأمور 

��شافة �ىل �همية �تخاذ �الجر�ء�ت �لتي ت�شمن جدية �اللتز�م 

بتقدمي �المتحانات �لوطنية من قبل �لطلبة، وذلك من خالل 

�حت�شاب ن�شبة من نتائج �المتحانات �شمن درجات �لطالب.

�لوزر�ء  �كد �شمو نائب رئي�س جمل�س  ويف هذ� �الطار 

على �همية �ال�شتفادة من �خلرب�ت �لدولية يف عملية �لتقييم 

وت�شكيل جمل�س ��شت�شاري ي�شم عدد�ً من �خلرب�ء �لدوليني 

�لتن�شيق  �شرورة  على  �شموه  �أكد  كما  �ملجال،  هذ�  يف 

و�ملتابعة �لد�ئمة بني �جلهات ذ�ت �لعالقة.

�لتقرير  �آخر  مو�شوع  يف  �للجنة  ��شتعر�شت  وقد 

حيث  �لبحرين،  بوليتيكنك  كلية  يف  �لعمل  ل�شري  �ملرحلي 

�لكلية  خرجي  توظيف  معدل  �رتفاع  �ىل  �لنتائج  �أ�شارت 

د�خل  يف   %80 من  �كرث  �ىل  خريجاً   283 عددهم  �لبالغ 

�ململكة وخارجها.

بوليتيكنك  عمل  برنامج  �للجنة  ��شتعر�شت  كما 

�لبحرين �حلايل و�مل�شتقبلي و�الن�شطة �لتي تقوم بها �لكلية 

�مل�شتويني  على  �لبوليتيكنك  ومكانة  �لعمل  تعزيز  وخطط 

�ملحلي و�خلارجي من خالل �ل�شر�كات مع �لقطاعني �خلا�س 

�لدولية،  �خلربة  وبيوت  �لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لعام 

و�شبل  �لكلية  تو�جهها  �لتي  �لتحديات  �ىل  باال�شافة  وذلك 

تذليلها و�لوفاء مبتطلباتها.

ال�سيخ حممد بن مبارك مرتئ�ساً االجتماع

ال�ضيد ي�ضل اإىل ال�ضومال

 الفتتــاح م�ضاريــــع البحـــرين

بتوجيه من جاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة عاهل 

�مللكية،  للموؤ�ش�شة �خلريية  �لفخري  �لرئي�س  �ملفدى  �لبالد 

وحتت رعاية �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد �آل خليفة رئي�س 

جمل�س �أمناء �ملوؤ�ش�شة �خلريية �مللكية، و�شل �إىل جمهورية 

للموؤ�ش�شة  �لعام  �الأمني  �ل�شيد  �لدكتور م�شطفى  �ل�شومال 

�لبحرين  مملكة  م�شاريع  الفتتاح  وذلك  �مللكية،  �خلريية 

يف جمهورية �ل�شومال، وكان يف ��شتقباله و�لوفد �ملر�فق 

�لدكتور  و�لثقافة  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزير 

دعالة �آدم حممد �شعادة، ووزير �ل�شحة �لدكتور علي حرير 

وعدد  غيلي  طاهر  �لدكتور  �ل�شومايل  �لرئي�س  وم�شت�شار 

من �مل�شوؤولني.

حيث �شيقوم �لدكتور م�شطفى �ل�شيد بافتتاح م�شاريع 

�ملوؤ�ش�شة  عليها  عملت  �لتي  �ل�شومال  يف  �لبحرين  مملكة 

�خلريية �مللكية �شمن �مل�شاريع �لتنموية مل�شاعدة �ل�شعب 

بها  مرت  �لتي  �جلفاف  موجة  بعد  �ل�شقيق  �ل�شومايل 

جمهورية �ل�شومال.

وتعترب م�شاريع مملكة �لبحرين �ول م�شاريع تنموية 

عاماً،  ع�شرين  من  �أكرث  منذ  �ل�شومال  يف  تنفيذها  يتم 

حيث ت�شم م�شت�شفى مملكة �لبحرين �لتخ�ش�شي وجممع 

�آبار  وع�شرة  �لوطنية.  مقدي�شو  جامعة  �لعلمي  �لبحرين 

مياه يف خمتلف مناطق �ل�شومال

�جلدير بالذكر فاإن مملكة �لبحرين قامت بحفر ع�شرة 

�إعادة  و�إج��ر�ء  �ل�شومال  مناطق  خمتلف  يف  مياه  �آب��ار 

وت�شحيح �لنظر ل� 4000 مري�س �شومايل، باالإ�شافة �إىل 

�أثناء موجة  �إر�شالها لل�شومال  �ل�شحنات �الإغاثية �لتي مت 

�جلفاف و�لتي و�شلت �إىل �أكرث من 200 طن �ملو�د �الإغاثية 

�لوفد ي�شم ممثلني  �أن  بالذكر  و�لطبية و�لغذ�ئية. �جلدير 

عن �جلمعيات �خلريية وجمعية �لهالل �الأحمر �لبحريني 

وعدد�ً من �ل�شحفيني و�العالميني.

وزير الدولة لل�ضوؤون اخلارجية 

ي�ضيد مبركز االأمم املتحدة لالإعالم 
 

�لدولة  وزير  �لبوعينني  ف�شل  بن  غامن  ��شتقبل 

�شباح  للوز�رة  �لعام  بالديو�ن  �خلارجية  لل�شوؤون 

�م�س جنيب فريجي، مدير مركز �الأمم �ملتحدة لالإعالم 

بفريجي،  رحب  �للقاء،  وخالل  �لعربي.  �خلليج  يف 

�لبحرين  مملكة  مع  وتعاونه  �ملركز  بجهود  م�شيد� 

لتعزيز وتنفيذ ��شرت�تيجيات وبر�مج �الأمم �ملتحدة يف 

�ملجال �الإعالمي.

وزير الدولة لل�ضوؤون اخلارجية 

ينوه بعالقات ال�ضداقة مع اليابان
 

�لدولة  وزير  �لبوعينني،  ف�شل  بن  غامن  ��شتقبل 

�لعام للوز�رة،  لل�شوؤون �خلارجية، مبكتبه بالديو�ن 

�شباح �م�س  كيو�شي ��شاكو �شفري �ليابان لدى مملكة 

�لبحرين. وخالل �للقاء رحب بال�شفري �لياباين، منوهاً 

�لبحرين  مملكة  بني  تربط  �لتي  �ل�شد�قة  بعالقات 

و�ليابان.

البوعينني يوؤكد احلر�س على 

تطوير العالقات مع االحتاد االأوروبي
 

�لدولة  وزير  �لبوعينني  ف�شل  بن  غامن  ��شتقبل 

لوز�رة  �لعام  بالديو�ن  مبكتبه  �خلارجية  لل�شوؤون 

�الحتاد  �شفر�ء  من  وفد  �م�س  �شباح  �خلارجية، 

لدى  �الإيطايل  �ل�شفري  فيكي  �لبريتو  وهم:  �الأوروبي 

لدى  �لفرن�شي  �ل�شفري  فابر  رينو  وبرنار  �ململكة 

مندوب  نائب  كو�شتوبول�س  و�فتاميو�س  �ململكة، 

�الحتاد �الأوروبي �ملقيم يف �لريا�س.

وزير �سوؤون املتابعة ي�سارك يف منتدى دبي لأف�سل املمار�سات احلكومية 2014

املطوع:  تبادل املعرفة وتطوير االأداء احلكومي وتوفري بيئة عمل حمفزة

�ملتابعة  ل�شوؤون  �لدولة  وزير  �شارك 

�أعمال  يف  �أم�س  �ملطوع  �إبر�هيم  بن  حممد 

�حلكومية  �ملمار�شات  الأف�شل  دبي  »منتدى 

يومني  مدى  على  يقام  و�لذي   ،»2014

بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برعاية 

ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة �الإمار�ت 

�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ملتحدة  �لعربية 

�لعاملي،  �لتجاري  دبي  مبركز  دبي،  حاكم 

�لعامليني،  �ملتحدثني  من  عدد  فيه  وي�شارك 

وحملية  عاملية  جتارب  عر�س  يت�شمن 

بهدف  �ملتعلمة،  �لذكية  �ملوؤ�ش�شات  بناء  عن 

و�لتجارب  و�خلرب�ت  �ملعرفة  تبادل  تعزيز 

�لناجحة بني �لهيئات و�لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات 

�الأد�ء  وتطوير  �لتميز  جمال  يف  �حلكومية 

على  حمفزة  عمل  بيئة  وتوفري  �حلكومي 

�الأد�ء �لفعال.

�ملتابعة  ل�شوؤون  �لدولة  وزير  وقال   

يف كلمة خالل �ملنتدى �أن حكومة �لبحرين 

�حلكومة  موؤ�شر  يف  مهماً  تقدماً  حققت 

�اللكرتونية وفقاً لتقارير �الأمم �ملتحدة حيث 

حققت �ملركز »18« على م�شتوى �لعامل مما 

يعزز ثقتنا يف �مل�شتقبل.

�حلكومة  �أن  �ملطوع  �لوزير  و�أكد   

�متد�د  هي  �لتكنولوجي  باملفهوم  �لذكية 

�خلدمات  توفري  يف  �اللكرتونية  للحكومة 

وعلى  عالية  وبكفاءة  وبفاعلية  ب�شرعة 

مد�ر �ل�شاعة يف �أي وقت و�أي مكان، وذلك 

�لهاتف  مثل  �لذكية  �لو�شائل  بتطبيقات 

�حلكومة  �أما  �لرقمية،  و�الأجهزة  �ملحمول 

فهي  �ل�شيا�شي  �الجتماعي  باملفهوم  �لذكية 

لتحقيق  ت�شعى  �لتي  �لر��شدة  �حلكومات 

ت�شرتك  منهم  قريبة  وتكون  �شعوبها  �آمال 

�لرب�مج  وتنفيذ  �ل�شيا�شات  ر�شم  يف  معهم 

�شبيل  تطلعاتهم، وهي يف  لهم  �لتي حتقق 

ذلك، متار�س عملها بكل م�شوؤولية و�شفافية 

و�شائل  من  �لعلم  حققه  ما  م�شتخدمًة 

وكل  خدماتها  لتقدمي  ذكية  تكنولوجية 

�اللكرتونية  �الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل 

ال  وذلك  معها،  �ملتعاملني  �إىل  �أقرب  لتكون 

يتحقق �إالّ بقر�ر و�إر�دٍة �شيا�شية �شادقة.

و�لتو��شل  �لذكية  �الأدو�ت  �أن  و�أ�شاف 

�شديقان  هما  �لذكية  بالو�شائل  �الجتماعي 

للحكومات �لر��شدة �لعاملة من �أجل �شعادة 

للحكومات  عدو�ن  هما  بينما  �شعوبها، 

�لذكية تتحقق  �لفا�شلة �ملتخلفة، فباالأدو�ت 

�لقدرة �لعالية على �لتناف�شية ورفع �لقدرة 

�لتكاليف  وتخفي�س  و�الإبد�عية  �الإنتاجية 

وتوفري �لوقت وتر�كم وتعميم �ملعرفة.

تقدم  من  به  ننعم  ما  �ن  �ملطوع  وقال   

�شر�ع  ثمرة  هو  وح�شاري  معريف  علمي 

�لب�شرية  م�شرية  يف  �لزمن  مع  �الإن�شان 

باملفهوم  �لزمن  لغز  حل  نحو  �الأزل  منذ 

�لفل�شفي«.

�لزمن  مع  �الإن�شان  »�إن �شر�ع  وتابع:   

�ملعلوماتية  �لثورة  لنا  حقق  �لذي  هو 

�حلكومات  بها حتقق  �لتي  �لذكية  باأدو�تها 

�لر��شدة ر�شا و�شعادة �شعوبها«.

 يذكر �أن منتدى دبي الأف�شل �ملمار�شات 

حتت  �لعام  هذ�  ياأتي  �لذي  �حلكومية 

يركز  ومتعلمة«  ذكية  »حكومة  عنو�ن 

يف  ودوره  �حلكومي  �لتعلم  مو�شوع  على 

�الرتقاء باالأد�ء و�خلدمة، ويت�شمن برنامج 

�حلو�رية  �جلل�شات  من  جمموعة  �ملنتدى 

متخ�ش�شون  خرب�ء  يلقيها  و�ملحا�شر�ت 

�إىل  �لتميز �حلكومي، باال�شافة  يف جماالت 

عرو�س لق�ش�س �لنجاح و�أف�شل �لتطبيقات 

�حلكومي  �لعمل  و�قع  من  و�ملمار�شات 

�لتميز  فئات  يف  �لفائزون  يقدمها  دبي،  يف 

برنامج  يف  �لوظيفي  و�لتميز  �ملوؤ�ش�شي 

�إىل عر�س  باال�شافة  لالأد�ء �حلكومي،  دبي 

ممار�شات وجتارب عاملية متميزة.

حممد املطوع


