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مركز املوهوبني يقدم  17برناجم ًا خالل العطلة ال�صيفية
قام وزير الرتبية والتعليم الدكتور
ماجد بن علي النعيمي بزيارة تفقدية �إىل
مركز رعاية الطلبة املوهوبني ،اطلع خاللها
على الأن�شطة ال�صيفية التي ينفذها املركز،
وت�شمل ( )17برناجما ً �صيفيا ً وزيارات
ميدانية ي�ستفيد منها ( )80من املوهوبني
من جميع املراحل الدرا�سية خالل الفرتة من
 2حتى  18من �شهر �أغ�سط�س اجلاري.
قام املخت�صون خالل الزيارة بتقدمي
عر�ض حول طبيعة الربامج ال�صيفية
والأهداف التي ي�سعى املركز �إىل حتقيقها
والفئات امل�ستفيدة منها ،م�ؤكدين ب�أن

الربنامج ال�صيفي لهذا العام ي�شهد تنوعا ً
يف اخلدمات والربامج التي يقدمها املركز
للطلبة.
حيث متتزج بها املعرفة باخلربة
واالبداع �سعيا ً من املركز �إىل حتقيق اهداف
املركز ومن �أهمها توفري البيئة العملية
واملعرفية اخل�صبة لرعاية املواهب الطالبية
واالهتمام بها لي�س خالل العام الدرا�سي
فقط بل متتد اخلدمات التي يقدمها املركز
لت�شمل العطلة ال�صيفية.
وبهذه املنا�سبة �أثنى الوزير باجلهود
التي يبذلها القائمون على مركز رعاية

تد�شني اخلطوط ال�ساخنة للأوقاف
اجلعفرية للتوا�صل مع اجلمهور
�أعلن رئي�س جمل�س الأوقاف اجلعفرية �سماحة
ال�شيخ حم�سن �آل ع�صفور عن تد�شني اخلطوط ال�ساخنة
للأوقاف ابتداء من اليوم تعزيزا ً للتوا�صل املنهجي بني
اجلمهور وجميع الأق�سام يف الإدارة وخ�صو�صا ً خدمات
املراجعني وخدمات وحدة اال�ستثمار وخدمات ال�صيانة.
و�أكد �آل ع�صفور �أنّ تد�شني اخلط ال�ساخن ي�أتي �ضمن
ا�سرتاتيجية الإدارة التي ترتكز على «ال�شفافية وال�شراكة
والتنمية» ،وان�سجاما ً مع توجيهات احلكومة برئا�سة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س الوزراء بتعزيز التوا�صل مع املواطنني ،حيث
�أن اخلط ال�ساخن �سيهتم يف ا�ستقبال جميع املالحظات
واملقرتحات اخلا�صة بخدمات الأوقاف املقدمة للجمهور.
و�أو�ضح �أن اخلط ال�ساخن �سيوفر فر�صة م�ؤاتية ملتابعة
جميع ال�شكاوى الواردة من املواطنني و�سي�سهم كذلك يف
حتقيق الر�ؤية التي تتطلع لها الأوقاف يف التميز بخدمة
املجتمع.
و�أ�شار رئي�س الأوقاف اجلعفرية �إىل �أن الرقم
املخ�ص�ص للرقم ال�ساخن خلدمات املراجعني هو
 ،80008878والرقم ال�ساخن خلدمات ال�صيانة
هو  80008898والرقم املخ�ص�ص خلدمات وحدة
اال�ستثمار هو .80008890
و�أو�ضح �آل ع�صفور �أنّ تد�شني اخلطوط ال�ساخنة
للإدارة ي�أتي بعد افتتاح املركز ال�شامل خلدمات
املراجعني ،وبعد �شهر واحد فقط من �إطالق الأوقاف
اجلعفرية موقعها الإلكرتوين اجلديد (www.jwd.gov.
 )bhبواجهة متميزة تت�ضمن باقة من اخلدمات املتكاملة
التي تقدمها الأوقاف ،كما �أن تد�شني اخلطوط ال�ساخنة
�سيفتح قنوات جديدة للتوا�صل املبا�شر واملمنهج
بني كافة م�س�ؤويل الأوقاف وجميع املعنيني بخدمات
الأوقاف من امل�ساجد وامل�آمت واحل�سينيات وامل�ستثمرين
وامل�ست�أجرين واجلمهور عموماً.

 %93من موظفي البوليتكنك
التحقوا بدورات تدريبية يف 2014
يف �إطار حر�صها على الإرتقاء مبهارات موظفيها
الأكادميية واملهنية وال�شخ�صية على حد �سواء ،قامت
كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) بابتعاث
نحو  %93من موظفيها يف دورات تدريبية وم�ؤمترات
وور�ش عمل من �ش�أنها �أن ت�سهم يف �إك�سابهم املعرفة
واملهارات الالزمة لتطوير العمل والإرتقاء بالبوليتكنك
�إىل م�صاف امل�ؤ�س�سات التعليمية العاملية ،وذلك وفق ما
�أكدته �إح�صائيات التدريب للعام 2014م.
ويف هذا ال�ش�أن ،قالت اخت�صا�صية تدريب
بالبوليتكنك مرمي لوري �إن �إح�صائيات التدريب للعام
2014م� ،أو�ضحت �أن نحو  %18من موظفي البوليتكنك
التحقوا بدورات تدريبية وور�ش عمل وم�ؤمترات قام
بتنظيمها معهد الإدارة العامة ( ،)BIPAم�شرية �إىل
�أن �أغلب هذه الدورات معنية بالأمور املالية والإدارية
والت�سويق ،وهي مو�ضوعات ذات ارتباط وثيق ب�أهم
الإدارات والأق�سام املوجودة يف البوليتكنك ،الأمر الذي
من �ش�أنه �أن يطور من �أداء املوظفني والإدارة �أو الق�سم
املنتمني �إليه على حد �سواء ،م�ؤكد ًة حر�ص �إدارة التدريب
والتطوير بالبوليتكنك على جودة الدورات التدريبية
املقدمة ملوظفي الكلية ومردودها الإيجابي على املوظف
املبتعث وعلى تطوير �أدائه و�أداء الدائرة التي ينتمي
�إليها.
ومن جانبه� ،أكد القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي
لبوليتكنك البحرين الدكتور حممد �إبراهيم الع�سريي
حر�ص الإدارة التنفيذية بالبوليتكنك على تطوير
موظفيها ومهاراتهم� ،إميا ًنا بكونهم العن�صر الأ�سا�سي
يف تطوير �أية م�ؤ�س�سة ،و�أن تطور املوظف �سينعك�س
على تطور امل�ؤ�س�سة ككل ،وبالتايل ي�صبح املوظف
م�ؤهلاً ب�شكل �أكرب لنيل احلوافز واملكاف�آت التي ما فتئت
البوليتكنك تقدمها �إىل املجتهدين من موظفيها ،وكان
�آخرها تكرمي نحو  83موظ ًفا يف �شهر �أبريل املا�ضي.

الطلبة املوهوبني ،مثنيا ً على الدور الكبري
الذي ي�ضطلع به املركز يف اكت�شاف ومتابعة
املوهوبني يف �شتى املجاالت الإبداعية،
واالرتقاء مب�ستوياتهم الفنية واملهارية.
هذا ويت�ضمن الربنامج ال�صيفي عدة
برامج �إثرائية منها :فن اخلطابة وف�ضاء
الإبداع واخلرائط الذهنية والذكاءات
املتعددة وحتدي الريا�ضيات والألعاب
الذهنية �إىل جانب ور�ش عمل متقدمة يف
فن اخلط العربي وكيفية الوقوف بني يدي
اجلمهور والقائد ال�صغري والقبعات ال�ست
وطريق النجاح.
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