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لدى التقائه بالطلبة املر�شحني للبعثات يف مركز خدمات املراجعني ..وزير الرتبية:

رغم تخفي�ض امليزانية العامة ..البعثات واملنح زادت ومل ّ
تقل
بد�أ �صباح �أم�س توافد �أعداد كبرية من الطلبة
و�أولياء �أمورهم على مركز خدمات املراجعني
بوزارة الرتبية والتعليم ال�ستكمال �إجراءات
تثبيت البعثات واملنح التي تقدمها مملكة البحرين
للطلبة املتفوقني.
وبهذه املنا�سبة �أ�شاد الدكتور ماجد بن علي
النعيمي وزير الرتبية والتعليم با�ستمرار الدعم
الكبري الذي تقدّمه قيادة بلدنا العزيز للطلبة
املتفوقني يف املرحلة الثانوية وتخ�صي�ص ميزانية
كبرية للبعثات واملنح املعتمدة لهم على الرغم من
تخفي�ض امليزانية العامة ،من ّوها ً بالزيادة التي ّ
مت
اعتمادها للبعثات واملنح مقارنة بالأعوام املا�ضية
ال�ستيعاب جميع املتفوقني.
وقد زار الوزير مركز خدمات املراجعني
بالوزارة والتقى بالطلبة املتفوقني و�أولياء

�أمورهم ،م�شيدا ً مبا �أبدوه من حر�ص على ا�ستكمال
متطلّبات تثبيت البعثات واملنح ومن تق ّيد
بالتعليمات والتوجيهات والإجراءات اخلا�صة
بذلك.
ولدى حديثه مع الطلبة و�أولياء �أمورهم
�أ ّكد الوزير على ان الوزارة تهتم باملتفوقني
وذلك من خالل ح�صولهم على بعثة �أو منحة
درا�سية ،م�شيدا ً مبا بذله الطلبة و�أولياء �أمورهم
يف جهد كبري خالل �سنوات الدرا�سة للو�صول
�إىل هذا امل�ستوى الذي ي�ؤهلهم ملوا�صلة درا�ستهم
اجلامعية ،ومو�صيا ً لهم مبوا�صلة اجل ّد واالجتهاد
خالل املرحلة القادمة ،ومتمنيا ً لهم ك ّل التوفيق.
من جهته �ص ّرح عي�سى عبداهلل الكوهجي
مدير �إدارة البعثات وامللحقيات بالوزارة � ّأن �أكرث
من مائتني طالب وطالبة من املتفوقني تناف�سوا

الطب ،ومن الطبيعي �أن
على  37بعثة لدرا�سة
ّ
الطب
ال يح�صل جميع الطلبة الراغبني يف درا�سة
ّ
على بعثات يف هذا التخ�ص�ص ،م�شريا ً �إىل �إمكانية
�أن يتناف�س ه�ؤالء الطلبة على البعثات املخ�ص�صة
لدرا�سة التمري�ض والأ�شعة وال�صيدلة واملختربات
�إن كانت رغبتهم تتمحور حول الدرا�سة يف حقل
الطب.
ّ
و�أو�ضح � ّأن التخ�ص�صات املطروحة يف ّ
خطة
البعثات كانت متن ّوعة ويف حقول مهمة حتتاجها
الدولة ،ومنها التخ�ص�صات الهند�سية والتعليمية
والفنية والتجارية والإدارية ،مبينا ً � ّأن من ّ
حق
الطلبة التناف�س على جميع البعثات ال�شاغرة التي
ّ
مت الإعالن عنها يف املوقع االلكرتوين للوزارة ويف
ال�صحف� ،إذا كانوا يرغبون يف تغيري البعثة التي
ح�صلوا عليها �أو يريدون حتويل املنحة �إىل بعثة.

خالل ح�ضورهم لتثبيت تر�شيحاتهم بوزارة الرتبية

املتفوقون يعربون عن �سعادتهم باحل�صول على البعثات الدرا�سية
�أكد خريجو املرحلة الثانوية من الطلبة
املتفوقني �أن ح�صولهم على البعثات الدرا�سية
يعد التتويج الأكرب ملا بذلوه من جهود طيلة
املراحل الدرا�سية الفائتة ،م�ؤكدين حر�صهم
على موا�صلة م�سرية التفوق يف مرحلة الدرا�سة
اجلامعية ،للم�ساهمة يف تنمية وطنهم وخدمته
يف كافة املجاالت.
جاء ذلك خالل اليوم الأول الذي حددته
وزارة الرتبية والتعليم لتثبيت البعثات واملنح
للطلبة املتفوقني يف مركز خدمات املراجعني
مببنى الوزارة مبدينة عي�سى ،وقد عربت الطالبة
فاطمة حممد عن �سعادتها البالغة حل�صولها على
بعثة لدرا�سة الطب الب�شري يف جامعة اخلليج
العربي ،م�ضيف ًة �أنها �ستبذل ق�صارى جهدها
لتحقيق التفوق يف هذا التخ�ص�ص العلمي الهام.
�أما الطالب في�صل باقر احلا�صل على بعثة
لدرا�سة تخ�ص�ص التغذية يف جامعة امللك
في�صل باململكة العربية ال�سعودية ،فقد �أو�ضح
�أن احل�صول على هذه البعثة هو مبثابة تتويج
ملا بذله من جهد يف التح�صيل الدرا�سي ،م�ؤكدا ً
طموحه يف موا�صلة الدرا�سات العليا يف هذا
التخ�ص�ص العلمي.
من جانبه� ،أعرب الطالب عبداهلل مريزا عن
فرحته بنيله بعثة لدرا�سة هند�سة الطريان
يف جامعة امللك عبدالعزيز باململكة العربية

فاطمة حممد

دانة ن�صيب

عبداهلل مريزا

ح�سني علي

في�صل باقر

زينب ر�ضي

حمد الكعبي

فاطمة حبيب

ال�سعودية ،الفتا ً �إىل طموحه لدرا�سة هذا
التخ�ص�ص الأكادميي منذ ال�صغر.
�أما الطالبة زينب ر�ضي احلا�صلة على بعثة
لدرا�سة تخ�ص�ص اللوج�ستيات العاملية يف كلية
البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» ،فقد

عربت عن �شكرها لقيادة مملكة البحرين ولوزارة
الرتبية والتعليم على وجه اخل�صو�ص ،نظري ما
يتم تقدميه من دعم للطلبة املتفوقني ،م�شري ًة
�إىل طموحها يف التميز والإبداع يف تخ�ص�صها
اجلامعي.

البوليتكنك تدعو خريجيها
�إىل ا�ستكمال �إجراءات تخرجهم
نبهت مدير الت�سجيل يف كلية البحرين التقنية
(بوليتكنك البحرين) هدى احللواجي ،الطلبة
املتوقع تخرجهم خالل الف�صل الدرا�سي الثاين
من العام الأكادميي اجلاري 2015 - 2014م،
�إىل �ضرورة ا�ستكمال �إجراءات تخرجهم وملء
اال�ستمارة املطلوبة ،وذلك عن طريق زيارة مركز
معلومات الطالب يف املبنى رقم  8من ال�ساعة
�صباحا �إىل الثالثة ع�ص ًرا.
التا�سعة
ً
و�أو�ضحت احللواجي �أنه �سيتم منح الطلبة
اخلريجني �إفادة التخرج مبا�شرة بعد توقيع
�أو ختم الأق�سام املعنية الأخرى ،م�شري ًة �إىل �أنه
ب�إمكان الطلبة رفع طلب احل�صول على ن�سخة
ر�سمية من ك�شف الدرجات �إىل مركز معلومات
الطالب ،عن طريق ملء اال�ستمارة املخ�ص�صة لذلك
ودفع الر�سوم.
�إىل ذلك ،نا�شدت احللواجي الطلبة اخلريجني
�إىل �ضرورة موافاة ق�سم الت�سجيل ب�أي تغيري يف
رقم الهاتف �أو الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بالطالب،
وذلك لتفادي �أي خلل �أو تعطيل يف ت�سلم املعلومات
اخلا�صة بحفل التخرج الذي �سيتم الإعالن عنه
عرب املوقع الإلكرتوين للبوليتكنك.
�أما بالن�سبة �إىل الطلبة الذين يرغبون يف
موا�صلة درا�ساتهم العليا يف اخلارج ويحتاجون
�إىل �شهادة ت�أهل �إىل اجلامعة الأخرى ،فقالت
احللواجي �إن على الطالب �إر�سال بريد �إلكرتوين
مو�ضحا تفا�صيل
�إىل موظفي ق�سم الت�سجيل،
ً
الطلب ،ورقم البطاقة الذكية� ،إ�ضافة �إىل الرقم
اجلامعي للطالب والربيد الإلكرتوين �أو عنوان
االت�صال باجلامعات املرغوب موا�صلة الدرا�سة
فيها.
ويف اخلتام ،وجهت هدى احللواجي الطلبة
اخلريجني �إىل االن�ضمام �إىل نادي خريجي
البوليتكنك الذي مت تد�شينه م�ؤخ ًرا ،بهدف متابعة
�ش�ؤون اخلريجني واخلريجات وليكون حلقة
توا�صل بني الكلية وخريجيها ،متمنية لهم النجاح
والتوفيق يف حياتهم العملية.

من جهتها ،قالت الطالبة فاطمة حبيب �إن
ح�صولها على بعثة لدرا�سة تخ�ص�ص الأجهزة
الدقيقة والتحكم يف جامعة البحرين ميثل �أكرب
تكرمي لها على تفوقها الدرا�سي ،م�ؤكد ًة �سعيها
�إىل بذل جهود م�ضاعفة يف املرحلة اجلامعية،

للم�ساهمة م�ستقبالً يف نه�ضة وطنها واالرتقاء
به.
�أما الطالب ح�سني علي �أحمد فقد عرب عن
�سعادته الكبرية لنيله بعثة لدرا�سة هند�سة
احلا�سوب يف جامعة البحرين ،م�شريا ً �إىل �شغفه
بهذا املجال الأكادميي ،وتنا�سبه مع القدرات
واملهارات التي ميلكها.
من جانبها ،قالت الطالبة قدرية �إبراهيم �إن
ح�صولها على بعثة لدرا�سة تخ�ص�ص الأعمال
املالية وامل�صرفية يف جامعة البحرين �أ�سعدها
كثرياً ،م�شري ًة �إىل رغبتها يف ا�ستكمال الدرا�سات
العليا ونيل �أرفع الدرجات العلمية يف هذا املجال.
�أما الطالبة دانة ن�صيب فقد �أ�شارت �إىل
طموحها لدرا�سة املحا�سبة ،وهو ما حتقق بنيلها
لبعثة لاللتحاق بهذا التخ�ص�ص يف جامعة
البحرين ،موجه ًة �شكرها �إىل كل من �ساندها من
�أفراد �أ�سرتها ومعلماتها ،وم�ؤكدة حر�صها على
موا�صلة م�سرية التفوق يف املرحلة اجلامعية.
من جهته ،قال الطالب حمد الكعبي
احلا�صل على معدل تراكمي � 99.7إن اخلطوة
الأوىل نحو نيل حلمه قد حتققت بعد ح�صوله
على بعثة لدرا�سة الطب الب�شري يف جامعة
اخلليج العربي ،م�شريا ً �إىل رغبته يف درا�سة
هذا التخ�ص�ص الأكادميي ملا يقدمه من خدمات
�إن�سانية جليلة للنا�س.

