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مركز املوهوبني يقدم 17 برناجمًا خالل العطلة ال�صيفية

الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  قام 

اإىل  تفقدية  بزيارة  النعيمي  علي  بن  ماجد 

مركز رعاية الطلبة املوهوبني، اطلع خاللها 

على الأن�شطة ال�شيفية التي ينفذها املركز، 

وزيارات  �شيفياً  برناجماً   )17( وت�شمل 

املوهوبني  من   )80( منها  ي�شتفيد  ميدانية 

من جميع املراحل الدرا�شية خالل الفرتة من 

2 حتى 18 من �شهر اأغ�شط�س اجلاري. 

بتقدمي  الزيارة  خالل  املخت�شون  قام 

ال�شيفية  الربامج  طبيعة  حول  عر�س 

حتقيقها  اإىل  املركز  ي�شعى  التي  والأهداف 

باأن  موؤكدين  منها،  امل�شتفيدة  والفئات 

تنوعاً  ي�شهد  العام  لهذا  ال�شيفي  الربنامج 

املركز  يقدمها  التي  والربامج  اخلدمات  يف 

للطلبة.

باخلربة  املعرفة  بها  متتزج  حيث 

والبداع �شعياً من املركز اإىل حتقيق اهداف 

العملية  البيئة  توفري  اأهمها  ومن  املركز 

واملعرفية اخل�شبة لرعاية املواهب الطالبية 

الدرا�شي  العام  خالل  لي�س  بها  والهتمام 

املركز  يقدمها  التي  اخلدمات  متتد  بل  فقط 

لت�شمل العطلة ال�شيفية. 

باجلهود  الوزير  اأثنى  املنا�شبة  وبهذه 

رعاية  مركز  على  القائمون  يبذلها  التي 

الكبري  الدور  على  مثنياً  املوهوبني،  الطلبة 

الذي ي�شطلع به املركز يف اكت�شاف ومتابعة 

الإبداعية،  املجالت  �شتى  يف  املوهوبني 

والرتقاء مب�شتوياتهم الفنية واملهارية.

عدة  ال�شيفي  الربنامج  ويت�شمن  هذا 

وف�شاء  اخلطابة  فن  منها:  اإثرائية  برامج 

والذكاءات  الذهنية  واخلرائط  الإبداع 

والألعاب  الريا�شيات  وحتدي  املتعددة 

يف  متقدمة  عمل  ور�س  جانب  اإىل  الذهنية 

فن اخلط العربي وكيفية الوقوف بني يدي 

ال�شت  والقبعات  ال�شغري  والقائد  اجلمهور 

وطريق النجاح.
وزير الرتبية يزور مركز املوهوبني

البوليتكنك  موظفي  من   %93
التحقوا بدورات تدريبية يف 2014

موظفيها  مبهارات  الإرتقاء  على  حر�شها  اإطار  يف 

قامت  �شواء،  حد  على  وال�شخ�شية  واملهنية  الأكادميية 

بابتعاث  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية 

نحو 93% من موظفيها يف دورات تدريبية وموؤمترات 

املعرفة  اإك�شابهم  يف  ت�شهم  اأن  �شاأنها  من  عمل  وور�س 

واملهارات الالزمة لتطوير العمل والإرتقاء بالبوليتكنك 

اإىل م�شاف املوؤ�ش�شات التعليمية العاملية، وذلك وفق ما 

اأكدته اإح�شائيات التدريب للعام 2014م.

تدريب  اخت�شا�شية  قالت  ال�شاأن،  هذا  ويف 

للعام  التدريب  اإح�شائيات  اإن  لوري  مرمي  بالبوليتكنك 

2014م، اأو�شحت اأن نحو 18% من موظفي البوليتكنك 

قام  وموؤمترات  عمل  وور�س  تدريبية  بدورات  التحقوا 

اإىل  م�شرية   ،)BIPA( العامة  الإدارة  معهد  بتنظيمها 

والإدارية  املالية  بالأمور  معنية  الدورات  هذه  اأغلب  اأن 

باأهم  وثيق  ارتباط  ذات  مو�شوعات  وهي  والت�شويق، 

الأمر الذي  البوليتكنك،  الإدارات والأق�شام املوجودة يف 

اأو الق�شم  اأداء املوظفني والإدارة  اأن يطور من  من �شاأنه 

املنتمني اإليه على حد �شواء، موؤكدًة حر�س اإدارة التدريب 

التدريبية  الدورات  جودة  على  بالبوليتكنك  والتطوير 

املقدمة ملوظفي الكلية ومردودها الإيجابي على املوظف 

ينتمي  التي  الدائرة  واأداء  اأدائه  تطوير  وعلى  املبتعث 

اإليها.

التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم  اأكد  جانبه،  ومن 

الع�شريي  اإبراهيم  حممد  الدكتور  البحرين  لبوليتكنك 

تطوير  على  بالبوليتكنك  التنفيذية  الإدارة  حر�س 

الأ�شا�شي  العن�شر  بكونهم  اإمياًنا  ومهاراتهم،  موظفيها 

�شينعك�س  املوظف  تطور  واأن  موؤ�ش�شة،  اأية  تطوير  يف 

املوظف  ي�شبح  وبالتايل  ككل،  املوؤ�ش�شة  تطور  على 

موؤهاًل ب�شكل اأكرب لنيل احلوافز واملكافاآت التي ما فتئت 

وكان  موظفيها،  من  املجتهدين  اإىل  تقدمها  البوليتكنك 

اآخرها تكرمي نحو 83 موظًفا يف �شهر اأبريل املا�شي.

تد�صني اخلطوط ال�صاخنة لالأوقاف 

اجلعفرية للتوا�صل مع اجلمهور

�شماحة  اجلعفرية  الأوقاف  جمل�س  رئي�س  اأعلن 

ال�شيخ حم�شن اآل ع�شفور عن تد�شني اخلطوط ال�شاخنة 

للتوا�شل املنهجي بني  لالأوقاف ابتداء من اليوم تعزيزاً 

اجلمهور وجميع الأق�شام يف الإدارة وخ�شو�شاً خدمات 

املراجعني وخدمات وحدة ال�شتثمار وخدمات ال�شيانة.

واأكد اآل ع�شفور اأّن تد�شني اخلط ال�شاخن ياأتي �شمن 

ا�شرتاتيجية الإدارة التي ترتكز على »ال�شفافية وال�شراكة 

برئا�شة  احلكومة  توجيهات  مع  وان�شجاماً  والتنمية«، 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 

حيث  املواطنني،  مع  التوا�شل  بتعزيز  الوزراء  رئي�س 

اأن اخلط ال�شاخن �شيهتم يف ا�شتقبال جميع املالحظات 

واملقرتحات اخلا�شة بخدمات الأوقاف املقدمة للجمهور. 

واأو�شح اأن اخلط ال�شاخن �شيوفر فر�شة موؤاتية ملتابعة 

جميع ال�شكاوى الواردة من املواطنني و�شي�شهم كذلك يف 

حتقيق الروؤية التي تتطلع لها الأوقاف يف التميز بخدمة 

املجتمع.

الرقم  اأن  اإىل  اجلعفرية  الأوقاف  رئي�س  واأ�شار 

هو  املراجعني  خلدمات  ال�شاخن  للرقم  املخ�ش�س 

ال�شيانة  خلدمات  ال�شاخن  والرقم   ،80008878

وحدة  خلدمات  املخ�ش�س  والرقم   80008898 هو 

ال�شتثمار هو 80008890.

ال�شاخنة  اخلطوط  تد�شني  اأّن  ع�شفور  اآل  واأو�شح 

خلدمات  ال�شامل  املركز  افتتاح  بعد  ياأتي  لالإدارة 

الأوقاف  اإطالق  من  فقط  واحد  �شهر  وبعد  املراجعني، 

www.jwd.gov.( اجلعفرية موقعها الإلكرتوين اجلديد

bh( بواجهة متميزة تت�شمن باقة من اخلدمات املتكاملة 
اأن تد�شني اخلطوط ال�شاخنة  التي تقدمها الأوقاف، كما 

واملمنهج  املبا�شر  للتوا�شل  جديدة  قنوات  �شيفتح 

بخدمات  املعنيني  وجميع  الأوقاف  م�شوؤويل  كافة  بني 

امل�شاجد واملاآمت واحل�شينيات وامل�شتثمرين  الأوقاف من 

وامل�شتاأجرين واجلمهور عموماً.


