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»البوليتكنك« توفر »محطة واحدة« لتثبيت القبول والتسجيل للعام األكاديمي المقبل

الدفعة  باستقبال  البدء  أنه سيتم  وذكرت 
الفترة  خالل  المقبولين  الطلبة  من  األولى 
2013 لغرض  22 أغسطس/ آب  18 إلى  من 
التاسعة  الساعة  من  وذلك  القبول،  تثبيت 
أيام  طوال  ظهراً  الثانية  وحتى  صباحاً 
الفترة المحددة، أما الدفعة الثانية من الطلبة 
المقبولين فسيتم استقبالهم خالل الفترة من 

األوقات  وفي   2013 أغسطس   29 إلى   25
نفسها من كل يوم. وبعد االنتهاء من تثبيت 
القبول وفق التواريخ سالفة الذكر، ستستمر 
المقبولين  للطلبة  المقررات  تسجيل  عملية 

الجدد حتى تاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2013.
بـ  التنفيذية  اإلدارة  أن  وأوضحت 
»البوليتكنك«، وبتوجيهات مباشرة من القائم 

العسيري،  محمد  التنفيذي  الرئيس  بأعمال 
تثبيت  عملية  تسهيل  أجل  من  سعيها  وفي 
الدراسية،  المقررات  في  والتسجيل  القبول 
ذات  اإلدارات  جميع  مع  بالتنسيق  قامت 
شأنها  من  التي  الخدمات  في  للنظر  الصلة 
جميع  وجود  فارتأت  الهدف،  هذا  تحقق  أن 
اإلدارات المرتبطة بعملية التسجيل وتثبيت 
القبول في موقع واحد بدالً من انتقال الطلبة 
من مبنى إلى آخر إلتمام اإلجراءات المطلوبة 
يضمن  وبذلك  تسجيلهم،  أو  قبولهم  لتثبيت 
الطلبة الحصول على المعلومات والمساعدة 
بيسر  واألمن  والمالية  التسجيل  إدارات  من 

وسهولة وفي فترة زمنية مناسبة.
المقبولين  الطلبة  »جميع  أن  وأضافت 
على  قادرين  سيكونون  والمنتظمين  الجدد 
بالتسجيل  المتعلقة  األمور  جميع  استكمال 
بدءاً من 28 أغسطس ولغاية 5 سبتمبر العام 

 ،8 الطابق األرضي من مبنى رقم  2013 في 
باإلضافة إلى تسجيل المقررات بالنسبة إلى 
الطلبة المنتظمين، ودفع الرسوم الدراسية«. 
تثبيت  تفاصيل  نشر  سيتم  أنه  وذكرت 
التسجيل  وتفاصيل  الجدد  للطالب  القبول 
اإللكتروني  الموقع  عبر  المنتظمين  للطالب 
 ،www.polytechnic.bh البحرين  لبوليتكنك 
اإللكتروني  البريد  عبر  إرسالها  سيتم  كما 

للطالب في األوقات المحددة. 
بالتواريخ  االلتزام  ــرورة  ض ــدت  وأك
المحددة لتثبيت القبول بالنسبة إلى الطلبة 
الجدد، حيث إن عدم االلتزام بإتمام إجراءات 
عليه  سيترتب  المحددة  الفترة  في  التثبيت 
إلغاء الطلب وإتاحة الفرصة أمام طالب آخر 
داعية  البوليتكنك،  في  قبول  على  للحصول 
هذا  في  للتعاون  أمورهم  وأولياء  الطلبة 

الخصوص.

§مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

] صرحت القائم بأعمال مدير إدارة القبول والتسجيل بكلية البحرين 
التقنية )بوليتكنك البحرين( كاثرين والكر بأن »البوليتكنك« ستقوم بتوفير 
الجدد  الطلبة  قبول  تثبيت  إج��راءات  إتمام  أجل  من  واح��دة«  »محطة 
تثبيت  رسوم  دفع  الطلبة  بإمكان  أنه  أي  الدراسية،  المقررات  وتسجيل 
أجل  من  لهم  والتقاط صورة  الدراسية،  المقررات  في  والتسجيل  القبول 

البطاقة الجامعية في مكان واحد.

»التربية« تتلقى شكر »اليونسكو« الستضافة 
ورشة »التقييم الوطني للتعليم للجميع«

§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
والتعليم  التربية  وزير  تلقى   [
خبيرة  من  شكر  رسالة  النعيمي  ماجد 
منظمة  مكتب  في  التعليم  برامج 
فريال  بالدوحة  اإلقليمي  اليونسكو 
اليونسكو  منظمة  تقدير  ضمنتها  خان 
التربية  البحرين ممثلة بوزارة  لمملكة 
عمل  ورشة  استضافتها  على  والتعليم 
إطالق التقييم الوطني للتعليم للجميع 

في شهر يوليو/ تموز 2013.
بالجهود  رسالتها  في  خان  وأشادت 
الورشة  تنظيم  عمل  فريق  بذلها  التي 
بما  والتعليم،  التربية  وزير  بقيادة 
بتحقيق  البحرين  مملكة  التزام  عكس 
وأنها  خاصة  للجميع  التعليم  أهداف 

الدولة األولى على مستوى العالم التي 
أدائها  لتقييم  الورشة  هذه  مثل  تعقد 
للجميع  التعليم  أهداف  تحقيق  نحو 

التي أقرتها منظمة اليونسكو.
في  دار  بما  اعتزازها  عن  وأعربت 
الورشة من نقاشات ثرية قدمت خاللها 
تعزيز  شأنها  من  المرئيات  من  العديد 
مؤشرات قياس تحقيق مملكة البحرين 
أن  وخاصة  للجميع  التعليم  ألهداف 
البحرين  صنفت  اليونسكو  منظمة 
في  العالي  األداء  ذات  الــدول  ضمن 
األهداف.وأكدت في ختام رسالتها  هذه 
دعم وزارة  اليونسكو  منظمة  استعداد 
التربية والتعليم وتعزيز سبل التعاون 
بالخير  يعود  بما  بينهما  المشترك 
التعليم  مستوى  تطور  على  والفائدة 

بالبحرين وكذلك يؤثر إيجاباً على بقية 
دول المنطقة.

للجميع  التعليم  أهــداف  أن  يذكر 
بمنظمة  األعــضــاء  الـــدول  أقرتها 
العام  داكار  منتدى  خالل  اليونسكو 
 2015 العام  يكون  أن  واتفقت   2000
والتي  األهـــداف  هــذه  تحقيق  عــام 
الرعاية  وتحسين  توسيع  في  تتمثل 
المبكرة،  الطفولة  مرحلة  في  والتربية 
تمكين جميع األطفال من الحصول على 
وإلزامي،  مجاني  جيد  ابتدائي  تعليم 
للشباب  التعليمية  االحتياجات  تلبية 
القرائية  مستوى  تحسين  والكبار، 
والمساواة  التكافؤ  تحقيق  الكبار،  لدى 
الجوانب  كل  تحسين  الجنسين،  بين 

النوعية للتعليم.

استعرضت خالله عددًا من مشاريع التعليم التطويرية

»التربية« تستضيف لقاء حول تجسير الشراكة مع قطاعات الدولة ذات الصلة بالتعليم
والتعليم التربية  وزارة   - عيسى  مدينة   §

والتعليم  التربية  وزارة  استضافت   [
قطاعات  مع  الشراكة  »تجسير  بعنوان  لقاء 
بالتعليم«  الصلة  ذات  المتعددة  الدولة 
برئاسة  عيسى،  مدينة  في  الوزارة  بديوان 
للموارد  والتعليم  التربية  وزارة  وكيل 
آل  عبدالعزيز  بن  هشام  الشيخ  والخدمات 
صباح  العمل  وزارة  وكيل  وحضره  خليفة، 
المسئولين  من  وعدد  الدوسري،  عبدالرحمن 
مركز  عن  وممثلين  والتعليم  التربية  بوزارة 
ووزارة  العمل،  ووزارة  للتميز،  البحرين 
وضمان  للمؤهالت  الوطنية  والهيئة  الصحة، 
المركزي  والجهاز  والتدريب،  التعليم  جودة 
للمرأة،  األعلى  والمجلس  للمعلومات، 

اإللكترونية. والحكومة 
آل  عبدالعزيز  بن  هشام  الشيخ  وأكــد 
التربية  وزارة  تطلع  اللقاء،  بداية  في  خليفة، 
القطاعات  الشراكة مع جميع  والتعليم لتعزيز 
تطوير  على  ينعكس  بما  بالتعليم  الصلة  ذات 
وبالتالي  مخرجاته  وتحسين  التعليم  جودة 
والمدربة،  المؤهلة  بالطاقات  العمل  رفد سوق 
االستراتيجي  التوجيه  فريق  أن  مضيفاً 
وجد  يرأسه  الذي  والتعليم  التربية  بوزارة 
من أجل دعم األنشطة والفعاليات ذات العالقة 
على  الضوء  تسليط  خالل  من  التميز  ببرامج 
التنافسية،  اإللهام،  من  انطالقاً  األداء  تطوير 

المستقبلية. التطويرية  المشاريع 
البحرين  مركز  خبير  رحب  جهته،  من 
التربية  وزارة  بدخول  بوحجي  محمد  للتميز 
المؤسسي،  التميز  برنامج  في  والتعليم 
البرنامج يحمل أهدافاً تطويرية  أن هذا  مؤكداً 

عديدة على رأسها جعل التميز ضمن أولويات 
بتطوير  ربطه  بجانب  الدولة  مؤسسات  عمل 
التعليم انطالقاً من جعل مسألة التطوير قناعة 
العاملة  البشرية  الكوادر  ذوات  من  نابعة 
ومعلمين  وتربويين  مسئولين  من  بالوزارة 
القناعة واقعاً على مستوى  بحيث تعكس هذه 

الطالب. في مصلحة  المهني وتصب  أدائهم 
بتوظيف  مرتبط  التميز  أن  ــح  وأوض
اإلمكانات والطاقات نحو تحقيق جودة الحياة 

التعلم  بينها  عديدة  مؤشرات  على  استناداً 
لتطوير  أساسياً  رافداً  يمثل  الذي  الحياة  مدى 
من  العديد  تطوير  وبالتالي  المعرفة  اقتصاد 

الدولة. في  القطاعات 
للمناهج  المساعد  الوكيل  قدمت  جهتها،  من 
بنت  لولوة  الشيخة  التربوي  ــراف  واإلش
خليفة آل خليفة عرضاً حول مسألة التنافسية 
المهارة  وكذلك  والتدريب  بالتعليم  والمرتبطة 
عديدة  نقاطاً  استعرضت  حيث  والخبرة 

اإليجابية  التنافسية  لتعزيز  الوزارة  تنتهجها 
التطوير  خالل  من  المدرسي  المجتمع  داخل 
هندستها  وإعادة  الدراسية  للمناهج  المستمر 
القدرات،  وتطوير  اإللهام  لمصادر  تعزيزاً 
مضيفة أن مشاريع الوزارة التطويرية تراعي 
من  جوانبها  كل  في  التطوير  عملية  تكامل 
استراتيجيات  وتنويع  المعلمين  تحفيز  حيث 

الدراسية. الحصص  خالل  والتعلم  التعلم 
للتعليم  المساعد  الوكيل  تحدث  جهته،  من 

تطبيق  عن  الشيخ  محمد  ناصر  والفني  العام 
عن  المنبثق  المدارس  أداء  تحسين  مشروع 
والتدريب  التعليم  لتطوير  الوطنية  المبادرات 
كل  تكامله  في  المشروع  هذا  يراعي  حيث 
وصوالً  المدرسية  للبيئة  التطوير  جوانب 
المجتمع  منتسبي  قدرات  في  اإللهام  الكتشاف 
حيث  وطلبة  ومعلمين  تربويين  من  المدرسي 
ومتكاملة  مشتركة  عناصر  جميعهم  يمثلون 
عملية  بأنها  قياساً  التطوير  عملية  إنجاح  في 

األطراف. بين جميع هذه  التكامل  تعتمد على 
التخطيط  إدارة  مــديــرة  تحدثت  كما 
البونوظة  عيسى  لطيفة  التربوية  والمشاريع 
بين  الملهمة  المدرسة  عمل  فريق  تكامل  عن 
قطاعات  وكذلك  الوزارة  داخل  قطاعات  عدة 
المتمثلة في وزارتي الصحة واألشغال  الدولة 
البلديات  بوزارة  العمراني  التخطيط  وإدارة 
تعاونها  يشمل  حيث  العمراني  والتخطيط 
النموذجية  المدرسية  اإلنشاءات  توفير  في 
تجعل  التي  المتطورة  الخدمات  ذات  المتكاملة 
التعليمية بيئة جاذبة تتمتع بأبنية  البيئة  من 
الالزمة  التجهيزات  بكل  مــزودة  مدرسية 
وتنشئة  المعلومات  مصادر  إلى  للوصل 

وبدنياً. تعليماً  متكاملة  بصورة  الطلبة 
قدمها ممثلو  اللقاء مداخالت متنوعة  وتخلل 
أهمية  على  اتفقوا  الذين  المشاركة  القطاعات 
لجميع  والمنطلق  األساس  كونه  في  التعليم 
كل  تهيئة  مسألة  مؤكدين  األخرى،  القطاعات 
على  تعينهم  التي  للطلبة  اإليجابية  األجواء 
اإلرشاد  مجاالت  أمامهم  وتفتح  العلم  تلقي 
من  المستقبلية  خياراتهم  لتحديد  والتوجيه 
بعد  ما  مرحلة  في  والتمهين  التعليم  حيث 

المدرسة.

كاثرين والكر

والتعليم التربية  وزارة  ديوان  في  بالتعليم«  الصلة  ذات  المتعددة  الدولة  قطاعات  مع  الشراكة  »تجسير  بعنوان  اللقاء 

وزير التربية لدى حضوره ورشة التقييم الوطني للتعليم للجميع

انطالق فعاليات األندية المدرسية الصيفية 
بمشاركة 1200 طالب وطالبة

§ مدينة عيسى - وزارة 
التربية والتعليم

فعاليات  انطلقت   [
الصيفية  المدرسية  األندية 
للمرحلة االبتدائية بمشاركة 
وطالبة  طالب   1200 نحو 
نادياً  على14  موزعين 
والبنات  للبنين  مدرسّياً 

بجميع محافظات البحرين.
األندية،  أنشطة  وتستمر   
إدارة  تنظمها  والــتــي   ،
بوزارة  الطالبية  الخدمات 
 29 حتى  والتعليم،  التربية 

أغسطس/ آب الجاري.
إدارة  مدير  قال  ذلك،  إلى 
جاسم  الطالبية  الخدمات 
محمد بن حربان: »إن أنشطة 
العام  لهذا  المدرسية  األندية 
تعليمية  رحــالت  تتضمن 
ترفيهية  وأخــرى  تثقيفية 
العديد  الطلبة  خاللها  يزور 
على  البحرين  معالم  من 
ومسائية  صباحية  فترتين 
الرسمية  العمل  أيام  طوال 

من األحد حتى الخميس«.
هذه  تركز  »كما  وأضاف 
الجانبين  على  األنشطة 
يفتح  بما  والبدني  الذهني 
لقضاء  الطلبة  أمام  المجال 
زمالئهم  بين  مفيدة  أوقات 
متجددة  أنشطة  وتنفيذ 

تعزز  أخوية  أجواء  وسط 
االجتماعية  ــات  ــعــالق ال
المجتمع  منتسبي  بين 

المدرسي«. 
ـــوزارة  ال أن  وأردف 
ــاً  ــم ــاق »خــصــصــت ط
المعلمين  يضم  تربوّياً 
لإلشراف  واالختصاصيين 
األنشطة،  هذه  تنظيم  على 
اإلمــكــانــات  ـــرت  وف كما 
لتنفيذها  كافة  والتجهيزات 
اهتمامها  منطلق  من  وذلك 
وتوفير  الطلبة  برعاية 
الستغالل  المناسبة  األجواء 
الصيفية  إجازتهم  أوقــات 
بالفائدة  عليهم  يعود  بما 

العلمية واالجتماعية«.
ورحب بن حربان بأولياء 
الراغبين في تسجيل  األمور 
خالل  من  وبناتهم  أبنائهم 
الحضور الشخصي باألندية 
أو  الصيفية  المدرسية 
التربية  وزارة  موقع  عبر 
اإللكتروني  والتعليم 
http ://www .moe .gov .bh/
موقع  أو    eservices.aspx
حكومة البحرين اإللكترونية 

.www.bahrain.bh
األندية  مدارس  أن  ُيذكر 
المرحلة  لطلبة  الصيفية 
هي:  البنات  لفئة  االبتدائية 
للبنات،  االبتدائية  عــراد 

البسيتين االبتدائية للبنات، 
للبنات،  االبتدائية  القدس 
االبتدائية  المنهل  مدرسة 
االبتدائية  كرانة  للبنات، 
االبتدائية  سافرة  للبنات، 
غرناطة  للبنات،  اإلعدادية 
كلثوم  أم  للبنات،  االبتدائية 
فئة  أما  للبنات،  اإلعدادية 
اإلعدادية  عراد  فهي:  البنين 
االبتدائية  المأمون  للبنين، 
نافع  بن  عقبة  للبنين، 
باربار  للبنين،  االبتدائية 
أسامة  للبنين،  االبتدائية 
للبنين،  االبتدائية  زيد  بن 
اإلعدادية  عيسى  مدينة 

للبنين. 
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