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نتائج درا�شة علمية بجامعة البحرين قدمت ا�شتكماالً ملتطلبات درجة املاج�شتري تك�شف:

ن�سفطالباتالثانويةي�ستخدمنالهواتفالذكيةلأكرثمن6�ساعاتيومياً
اأجريت  البحرين  جامعة  يف  علمية  درا�شة  اأظهرت 

الطالبات  اأن  العامة  الثانوية  طالبات  من  عينة  على 

 6 عن  يقل  مبعدل  الذكية  الهواتف  ي�شتخدمن  الالتي 

�شاعات يف اليوم هن اأف�شل يف التوافق النف�شي، واإدراك 

بالطالبات  مقارنة  االجتماعية  واملهارات  املجتمع،  قيم 

 6 على  تزيد  ملدة  الذكية  الهواتف  ي�شتخدمن  الالتي 

�شاعات.

واأجرت الدرا�شة الطالبة يف برنامج ماج�شتري علم 

طالبات  من  عينة  على  العثمان  ثريا  االإر�شادي  النف�س 

العربية  اململكة  يف  اخلرب  مبحافظة  الثانوية  املرحلة 

نيل  ملتطلبات  ا�شتكمالها  اإطار  يف  وذلك  ال�شعودية، 

درجة املاج�شتري يف جامعة البحرين.

بعنوان:  العثمان  الطالبة  اأط��روح��ة  وج��اءت 

»ا�شتخدام الهواتف الذكية وعالقتها بالتوافق االجتماعي 

الثانوية مبحافظة اخلرب باململكة  لدى طالبات املرحلة 

العربية ال�شعودية«. 

املرحلة  الطالبات يف  اأن  الدرا�شة  نتائج  واأو�شحت 

للهاتف  املحتملة  التطبيقات  كافة  ي�شتخدمن  الثانوية 

الهاتف  ي�شتخدمن   )%95.5( اأغلبيتهن  اأن  اإال  الذكي، 

مواقع  طريق  عن  االآخرين  مع  التوا�شل  يف  الذكي 

اآب،  والوات�س  الفي�شبوك،  مثل:  االجتماعي،  التوا�شل 

والبالك بريي ما�شنجر.

واأظهرت اأن 47% من الطالبات ي�شتخدمن الهواتف 

�شاعات   6 على  جمتمعة  تزيد  متنوعة  الأوقات  الذكية 

موجز  عر�س  خالل  كلمة  يف  العثمان  وراأت  يومياً. 

موؤخراً  نقا�شية  امتحان  جل�شة  يف  االأطروحة  ملكونات 

الهواتف  اأّن ثورة و�شائل االت�شال احلديثة ومنها عامل 

الذكية املتطورة تعد اإحدى التحديات احل�شارية انطالقا 

من قدرتها على تغيري نظم احلياة وتاأثريها على البناء 

االجتماعي. م�شرية اإىل اأن الدرا�شة ت�شتنطق ما يواجهه 

الذكية  الهواتف  با�شتخدام  ترتبط  تغريات  من  املجتمع 

لفئة عمرية مهمة يف املجتمع.

من:  مكونة  امتحان،  جلنة  الطالبة  وناق�شت 

بجامعة  النف�س  علم  ق�شم  املهني يف  النف�س  علم  اأ�شتاذ 

وع�شو  م�شرفاً،  مقداد  حممد  الدكتور  االأ�شتاذ  البحرين 

هيئة التدري�س يف ق�شم علم النف�س يف اجلامعة نف�شها 

علم  واأ�شتاذ  داخليا،  ممتحناً  املطوع  حممد  الدكتور 

العربي  اخلليج  للطفولة يف جامعة  االجتماعي  النف�س 

الدكتورة نادية التازي ممتحناً خارجياً.

الو�شفي  املنهج  الدرا�شة  هذه  يف  الباحثة  واتبعت 

خالله  من  وحاولت  املقارن«،  االرتباطي،  »امل�شحي، 

واأبعاده  االجتماعي«،  »التوافق  الدرا�شة  متغري  م�شح 

الذكي، ون�شب  الهاتف  الالتي ي�شتخدمن  الطالبات  لدى 

يق�شينه  الذي  الوقت  ومعدل  لتطبيقاته،  ا�شتخدامهن 

يومياً يف ا�شتخدامه.

اإط���������اق����س���رك���ةط������الاأب�����وغ�����زال�����هل��ل��ت��ع��ل��مال���رق���م���ي
القانونية  الت�شجيالت  دائرة  اأعلنت 

يف جمموعة طالل اأبوغزاله عن اإ�شتكمال 

اأبوغزاله  طالل  �شركة  ت�شجيل  اإجراءات 

مراقبة  دائ��رة  يف   ، الرقمي  للتعلم 

ال�شركات - وزارة ال�شناعة والت��جارة 

�شهادة  ت�ش�لمت  حيث  االأردن،  يف 

مراقب  عن  ال�شادرة  ال�شركة  ت�شجيل 

ع�ام ال�شركات.

التاأهيل  يف  ال�شركة  غايات  وترتكز 

خالل  من  الرقمي  والتدريب  الرقمي 

توجيه  وكذلك  معتمدة،  عاملية  برامج 

االإلكرتونية  ال��ربام��ج  اإىل  الطلبة 

يف  امل�شوره  وتقدمي  املعتمدة،  التعليمية 

دولياً،  املعتمد  الرقمي  التعليم  جمال 

التعليمية  املوؤ�ش�شات  مع  وال�شراكة 

الدولية حتقيقاً الأهداف ال�شركة.  

نائب  اأبوع�شبة  �شالح  واأو�شح 

باأن  اأبوغزاله  ط��الل  جامعة  رئي�س 

الرتخي�س لل�شركة جاء لي�شهم يف تنفيذ 

واملهنية  االأكادميية  الربامج  وترويج 

للجامعات العاملية املرموقة التي ترتبط 

باتفاقيات  اأبوغزاله  طالل  جامعة  مع 

لتكون  الربامج  هذه  لت�شخري  تعاون 

اأي مكان من  اإن�شان ويف  اأي  يف متناول 

العامل لتلبية اإحتياجات التعلم يف عامل 

الطلبة  وت�شليح  امل�شتمر  بالتغري  يت�شم 

حتديات  ملواجهة  الالزمة  باملهارات 

االقت�شاد العاملي احلديث. 

واملعروف اأن جامعة طالل ابوغزاله 

موؤ�ش�شة  اأو  جامعة  اأي  مع  تتناف�س  ال 

برامج  اأية  تقدم  قائمة، وهي ال  تعليمية 

رقمياً  الطلبة  تو�شل  بل  اأكادميية 

وقد  العامل،  م�شتوى  على  باجلامعات 

لتقدمي  ال�شراكات  من  �شبكة  ط��ورت 

من  معتمدة  اأكادميية  و�شهادات  برامج 

اجلامعات من خمتلف اأنحاء العامل.

افتتح معر�س الربامج التدريبية وي�شتمر حتى 17 يوليو القادم

املطوعي�سيدباملناهجوالربامجالتييوفرهامعهدالتدريب

الرتبية  املطوع وكيل وزارة  الدكتور عبداهلل  افتتح 

الربامج  معر�س  واملناهج  التعليم  ل�شوؤون  والتعليم 

يتزامن  والذي  للتدريب،  البحرين  مبعهد  التدريبية 

مع بدء فرتة الت�شجيل للعام التدريبي املقبل 2013- 

2014، حيث ي�شتمر حتى 17 يوليو املقبل.

الدكتور  العام  املدير  ب�شحبة  الرتبية  وكيل  وقام 

واالإدارية  املالية  لل�شوؤون  املدير  ونائب  �شريف،  حممد 

البعثات  اإدارة  ومدير  اجل���ودر،  ف��وزي  الدكتور 

�شوؤون  ومدير  الكوهجي،  عي�شى  االأ�شتاذ  وامللحقيات 

املتدربني االأ�شتاذ ماجد �شلطان وعدد من روؤ�شاء االأق�شام 

اأق�شامه  اطلع خاللها على   املعر�س،  اأرجاء  بجولة يف 

واطماأن على �شري عملية ت�شجيل املتدربني اجلدد. 

واملناهج  التعليم  ل�شوؤون  الرتبية  وكيل  وا�شاد 

البحرين  معهد  يوفرها  التي  التدريبية  بالربامج 

للتدريب، منوهاً باجلهود التي يبذلها العاملون باملعهد 

م�شتوى  على  �شواء  االإمكانيات  كافة  وت�شخريهم 

الربامج،  حمتوى  م�شتوى  على  اأو  والتوجيه  االإر�شاد 

وموجهاً �شكره للقائمني على تنظيم هذه الفعالية.  

وقال املدير العام ملعهد البحرين للتدريب الدكتور 

للربامج  معر�شا  �شنوياً  يقيم  املعهد  اإن  �شريف  حممد 

والتعليم، م�شرياً  الرتبية  رعاية وزير  التدريبية حتت 

الت�شجيل  فرتة  مع  دائماً  يتزامن  املعر�س  هذا  اأن  اإىل 

اخليارات  الأف�شل  املتقدمني  واإر�شاد  توجيه  بهدف 

الربامج  باأهم  تعريفهم  عن  ف�شال  واملهنية،  التعليمية 

وال�شهادات  املعهد  يقدمها  التي  واالأكادميية  النظامية 

ذات االعتمادات الدولية التي مينحها.

اإىل  العامة  الثانوية  خريجي  �شريف  ودع��ا 

به  يتميز  ملا  وذلك  للتدريب  البحرين  مبعهد  االلتحاق 

العمل،  �شوق  تخدم  تدريبية  وبرامج  تخ�ش�شات  من 

تنمية  على  االأول  املقام  يف  يركز  املعهد  اأن  مو�شحاً 

كالعمل  النواحي،  املتدربني من جميع  قدرات ومهارات 

اجلماعي وكيفية ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة، االأمر 

�شوق  يف  التوظيفية  فر�شهم  زيادة  يف  ي�شهم  الذي 

العمل.

اأق�شام  بكافة  خا�شة  اأركاناً  املعر�س  وت�شمن  هذا 

املتقدمني،  ا�شتف�شارات  االإجابة على كافة  املعهد، بهدف 

قدراتهم  مع  يتنا�شب  الذي  للتخ�ش�س  وتوجيههم 

ومهاراتهم على امل�شتويني ال�شخ�شي والدرا�شي.

وكيل الرتبية للتعليم واملناهج يفتتح معر�ض الربامج التدريبية مبعهد البحرين

اجلوازاتجتريتدريبًاعلى

مواجهةاحلالتالطارئةوالإخاء

تنوه �شوؤون اجلن�شية واجلوازات واالإقامة للجمهور 

خطة  على  عملي  بتدريب  القيام  ب�شدد  باأنها  الكرمي 

مواجهة احلاالت الطارئة واالخالء بالتعاون مع االدارة 

واالأربعاء  الثالثاء  يومي  وذلك  املدين،  للدفاع  العامة 

املوافق 2 و3 من �شهر يوليو اجلاري يف ال�شاعة 9:30 

�شباحاً، لذا نرجو من جميع املراجعني الكرام التعاون مع 

رجال الدفاع املدين والفريق املخت�س واتباع التعليمات.

وكيلاخلارجيةيوؤكداأهمية

تعزيزالعاق���اتمعاإيطالي�����ا

التقى ال�شفري عبداهلل عبداللطيف عبداهلل وكيل وزارة 

اخلارجية  مع البو بي�شتيل  نائب وزير خارجية ايطاليا 

الثالث  الدورة  اجتماع  هام�س  على  وذلك  ام�س،  م�شاء 

دول جمل�س  بني  امل�شرتك  الوزاري  للمجل�س  والع�شرين 

التعاون لدول اخلليج العربية واالحتاد االأوروبي والذي 

عقد يف مملكة البحرين اأم�س.

ويف بداية اللقاء رحب الوكيل بنائب وزير خارجية 

العالقات  تعزيز  على  العمل  اأهمية  على  واأكد  ايطاليا 

الثنائية يف املجاالت االقت�شادية والثقافية.

اإىل  ايطاليا  خارجية  وزير  نائب  اأ�شار  جانبه  ومن 

النجاح الذي حققته مملكة البحرين على م�شتوى ح�شن 

بني  امل�شرتك  الوزاري  االجتماع   وا�شت�شافة  تنظيم 

واالحتاد  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول 

االأوروبي.

التعاون  اأهميه تعزيز  التاأكيد على  اللقاء  ومت خالل 

بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واالحتاد 

وبحث  مناق�شة  اإىل  التطرق  اأي�شا  مت  كما  االأوروبي، 

بني  امل�شرتك  االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية  الق�شايا 

البلدين ال�شديقني.

ج�سرامللكفهدي�سجلاأعلى

معدلللمغادرينمنذافتتاحه
 

واملتابعة  والبحث  للمنافذ  امل�شاعد  الوكيل  �شرح 

ج�شر  منفذ  اأن  واالإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  ب�شوؤون 

عطلة  يف  للم�شافرين  معدل  اأعلى  �شجل  فهد  امللك 

امل�شافرين  عدد  اأن  مو�شحا  املا�شية،  االأ�شبوع  نهاية 

عدد  بلغ  كما  االجتاهني،  من  م�شافرين   315604 بلغ 

بذلك  م�شجالً  م�شافرا،   54962 ال�شبت  يوم  املغادرين 

يف  فهد  امللك  ج�شر  افتتاح  منذ  للمغادرين،  معدل  اأعلى 

نوفمرب من عام 1986م.

واملتابعة  والبحث  للمنافذ  امل�شاعد  الوكيل  واأ�شار 

موظفي  اأن  اإىل  واالإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  ب�شوؤون 

�شعبة جوازات ج�شر امللك فهد بذلوا جهوداً كبرية الإنهاء 

اخلا�شة  بناًء على اخلطة  ب�شال�شة،  امل�شافرين  اإجراءات 

مبثل هذه الظروف، منوها اإىل زيادة عدد املوظفني، وفتح 

جميع امل�شارات لتخفيف االزدحام وتقليل مدة االنتظار.

طلبته و»رويال دوك�س« يطورون »م�شنع االأفكار« لبنك االأ�شرة

الع�سريييوؤكدال�سعيلتعزيزجودةالتعليميفالبوليتكنك
البحرين  كلية  من  طالًبا  ع�شر  �شبعة  قدم 

رويال  وكلية  البحرين«  »بوليتكنك  التقنية 

�شرق  جلامعة  التابعة  االأعمال  الإدارة  دوك�س 

لبنك  تقدميًيا  ا  عر�شً م�شرتكة،  وب�شورة  لندن، 

االأ�شرة مبقر البنك بهدف عر�س ابرز النتائج التي 

املحتملة،  التجارية  االأفكار  حول  اإليها  تو�شلوا 

االأفكار«  »م�شنع  م�شروع  تطوير  �شاأنها  من  التي 

الذي اأ�ش�شه البنك لالإعالن عن م�شروعات متناهية 

م�شروعات  الإيجاد  ال�شباب  اإىل  موجهة  ال�شغر 

اإبداعية لهم وتدريبهم عليها.

وامل�شرفية  املالية  الدرا�شات  طلبة  وتوا�شل 

رويال  وكلية  البوليتكنك  من  كل  يف  واملحا�شبة 

االأ�شهر  مدى  على  ا  بع�شً بع�شهم  مع  دوك�س 

احلديثة،  التقنية  الو�شائل  عرب  املا�شية  الثالثة 

حيث �شلطوا ال�شوء على العديد من فر�س العمل 

املتوافرة يف مملكة البحرين، وخا�شة فيما يتعلق 

بالقطاعات املرتبطة بال�شياحة والرتفيه، التي من 

املمكن اأن تخلق فر�س عمل للبحرينيني.

وقالت رئي�س كلية اإدارة االأعمال بالبوليتكنك 

جهًدا  الفريقان  بذل  »لقد  رينولدز:  األي�شون 

اإبداعهم  بف�شل  واأجنزوا  تقريرهما،  الإعداد  عظيًما 

االأهمية  وطاقاتهم م�شروًعا مميًزا«. م�شيفة: »من 

ثقافية  اأ�شخا�س من خلفيات  مع  التوا�شل  مبكان 

وخربة  معرفة  الفرد  يكت�شب  حيث  متنوعة، 

وا�شعتني«. وكان القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي 

اإبراهيم  حممد  الدكتور  البحرين  لبوليتكنك 

الذي  التنفيذية  االإدارة  وفد  راأ�س  على  الع�شريي 

التابعة جلامعة �شرق لندن،  الكلية  ا�شتقبل عميد 

فيما  التعاون  تعزيز  �شبل  الطرفان  ناق�س  حيث 

بينهما مبا يعود بالنفع على اجلانبني. 

بال�شكر  »نتقدم  الع�شريي:  الدكتور  وق��ال 

اأجل  من  امل�شتمر  دعمه  على  االأ�شرة  بنك  اإىل 

امل�شتقبل.  اأعمال يف  رواد  لي�شبحوا  طالبنا  اإعداد 

االأعمال  الإدارة  دوك�س  روي��ال  كلية  ن�شكر  كما 

الختيارها مملكة البحرين مقًرا لربناجمها املتنوع. 

ونحن اإذ نتطلع اإىل تعزيز العالقة بني املوؤ�ش�شتني، 

فاإننا نوؤكد �شعينا امل�شتمر لتعزيز جودة التعليم 

يف موؤ�ش�شتنا، مبا ي�شب يف اجتاه حتقيق اأهداف 

روؤية  مع  متاًما  املتوافقة  وروؤيتها،  البوليتكنك 

مملكة البحرين 2030«. 

واأكد اأن مثل هذا التعاون ياأتي �شمن اجلهود 

وباإ�شراف  البوليتكنك،  اإدارة  تبذلها  التي  احلثيثة 

برئا�شة  اأمنائها  جمل�س  من  مبا�شرة  ومتابعة 

لفتح  خليفة،  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�شام  ال�شيخ 

جماالت التعاون مع خمتلف املوؤ�ش�شات التعليمية 

الرائدة، مبا يعزز من تبادل اخلربات، وي�شهم يف 

رفع م�شتوى التعليم لدى الطالب، ويجعلهم اأكرث 

جاهزية لاللتحاق ب�شوق العمل.

اأخذ  بيوم،  التقدميي  العر�س  قبل  اأنه  يذكر 

اأنحاء  لندن يف جولة يف  طلبة  البوليتكنك  طلبة 

ال�شياحية  املعامل  من  العديد  زاروا  حيث  اململكة، 

حرم  مثل  البحرين  يف  الر�شمية  واملوؤ�ش�شات 

البوليتكنك، وجمل�س التنمية االقت�شادية، ومنطقة 

االإ�شالمي،  الفاحت  اأحمد  ومركز  الثقافية،  املحرق 

و�شجرة احلياة، و�شوق املنامة، وغريها.

عبداهلل عبداللطيف عبداهلل


