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التخرج المؤجل
“روب” دفعات �سابقة جاهز منذ �أ�شهر ...ويف “الكبت”

هل �ستخ ِّرج جامعة البحرين طالبها وتكون الثالثة ثابتة؟
مروة خمي�س

التعليم

•قدمت اجلامعة امللكية للبنات حما�رضة تعريفية
عن براجمها الأكادميية لطالبات ال�صف  11و12
مبدر�سة احلكمة

�أعلن���ت جامع���ة البحري���ن ع���ن فت���ح ب���اب
الت�سجي���ل حلف���ل تخري���ج الف���وج  23لطلبتها
اخلريجني بالف�ص���ل ال�صيفي .2017 /2016
و�سيقام احلفل نهاية الف�صل الدرا�سي احلايل.
وذكرت اجلامع���ة �أن الت�سجيل مفتوح بدءا
من يوم الأربعاء املا�ضي  8نوفمرب ولغاية يوم
ال�سبت  25نوفمرب.
وبين���ت اجلامع���ة �أن الت�سجيل ي�شمل حملة
ال�شه���ادات :الدبل���وم والدبل���وم امل�ش���ارك
والبكالوريو����س والدبلوم الع���ايل واملاج�ستري
والدكتواره.
وانتقد طلبة على �أب���واب التخرج بالف�صل

•“م�سج” من حمل اخلياطة ب�أن “روب” التخرج جاهز
منذ مايو 2017

الدرا�سي احلايل عدم �شمولهم بحفل التخرج.
وق���ال طلبة خريج���ون من دفع���ات �سابقة
�إنهم مل يحظوا بفر�صة االحتفاء بحفل تخرجهم
حتى الآن.
وت�ساءلوا عم���ا �إذا �سي�شمل احلفل خريجي

دفع���ة الع���ام  2015 /2014و2016 /2015
و.2017 /2016
ولفت���وا �إل���ى �أن اجلامع���ة �أعلن���ت ب�أ�شهر
�سابق���ة ع���ن تنظي���م حف���ل التخ���رج للدفعات
ال�سابقة ،وج���رى تف�صيل لبا�س التخرج ،ولكن
مل يجر تنظيم احلفل ،ومازال “الروب” مركونا
بدوالب املالب�س ،وينتظر موعد الإفراج عنه.
وذك���ر طلب���ة �أن اجلامع���ة تق��ص�ر تف�صيل
“الروب” على حم���ل واحد فقط له عدة فروع،
وهو بيت الأزياء ،وذلك مقابل مبلغ  20دينارا.
وكان �آخ���ر حفل �شهدت���ه اجلامعة قد جرى
يف يونيو  .2015و�شمل تخريج �أكرث من 3400
طال���ب على م���دار � 3أيام متتالي���ة ،وهو الفوج
الأكرب بتاريخ اجلامعة.

“مر�ض” �إلى “جيد”
ارتفاع تقييمها بتقارير اجلودة من
ٍ

مدر�سة الدير االبتدائية الإعدادية ت�ضم 1088طالبة
ليلى مال اهلل

ارتف���ع تقيي���م مدر�س���ة الدي���ر االبتدائية
الإعدادي���ة للبن���ات الواقعة مبحافظ���ة املحرق
بح�صوله���ا عل���ى درج���ة “جيد” بتقاري���ر هيئة
ج���ودة التعلي���م والتدري���ب بال���دورة الثالث���ة
“مر����ض” يف الدورتني
ٍ
بع���د �أن كان تقييمه���ا
ال�سابقتني .ومن �أبرز مربرات حكم الهيئة:
 توظي���ف املعلم���ات �إ�سرتاتيجي���اتو�أ�سالي���ب تعليم���ة ظهرت ب�ص���ورة فاعلية يف
الدرو����س اجليدة واملمتازة الت���ي �شكلت ثلث

الدرو�س وب�صورة منا�سبة يف بقية الدرو�س.
 اعتماد برامج الدع���م وامل�ساندة اجليدةاملقدمة للطالب���ات املتفوق���ات واملوهوبات
وطالب���ات �صعوبات التعل���م والطالبات ذوات
الإعاقة و�أثرها البارز يف تقدمهن.
 فاعلية برامج الدعم وامل�ساندة املقدمةللطالبات بفئاتهن املختلفة لتلبية االحتياجات
الأكادميية للطالبات املتفوقات واملوهوبات
وطالب���ات �صعوبات التعل���م والطالبات ذوات
الإعاقة.
 -تهيئ���ة الطالب���ات عن���د التحاقه���ن

باملدر�س���ة و�إعداده���ن للمرحل���ة التالي���ة م���ن
التعليم.
وبي التقرير �أن املدر�سة تدعم الطالبات
نَّ
ذوات الإعاقة ب�ص���ورة متميزة من خالل تهيئة
املدر�سي���ة وتذليله���ا كتوفري جه���از (برايل)
للطالب���ة الكفيف���ة ،وتدري���ب الطالب���ات على
�أ�سا�سيات لغة (برايل)؛ لتقدمي الدعم ،و�إعداد
لوح���ات �إر�شادي���ة خا�ص���ة مبرافق���ة املدر�سة
مل�ساعدتها.
و�أو�ص���ى تقري���ر الهيئ���ة بتطوي���ر
�إ�سرتاتيجي���ات التعلي���م والتعل���م املتعل���ق

مب�شاركة طلبة  10مدار�س

�أكرب جتمع
املنام����ة – جامع����ة اخللي����ج العرب����ي:
�شارك����ت رئي�سة مركز حتلي����ل جينات الأجنة
قبل احلمل وا�ست�شارية اجلينات والوراثة يف
مركز الأم��ي�رة اجلوهرة التابع جلامعة اخلليج
العرب����ي م����رمي ف����دا ،يف امل�ؤمت����ر ال�سن����وي
للجمعي����ة الأمريكية لطب االجناب ،ASRM
وال����ذي عق����د يف مدين����ة �س����ان �أنتوني����و يف
والية تك�سا�س الأمريكي����ة .ويعد م�ؤمتر طب

ب�إك�س���اب الطالب���ات مه���ارات امل���واد
الأ�سا�سي���ة يف املرحل���ة الإعدادية ،و�سد
نق����ص امل���وارد الب�رشي���ة املتمث���ل يف
املعلم���ات الأولي���ات للم���واد اللغتني
العربية واالجنليزية والريا�ضيات.
وت�أ�س�س���ت املدر�س���ة يف الع���ام
 .1972وت�ض���م الطلبة م���ن ال�صف
الأول ابتدائ���ي حت���ى ال�صف الثالث
الإع���دادي .وت�ستوع���ب قراب���ة 1088
طالب���ة ،و� 15إداري���ة ،و 7فني���ات ،و87
معلمة.

انطالق برنامج حتدي التداول اال�ستثماري
الإجناب �أكرب جتمع عاملي يف هذا املجال� ،إذ
جمع هذا العامل نحو � 9آالف م�شارك متخ�ص�ص
يف هذا املجال قدموا من  91دولة.

ماليني �إماراتية
�أعل���ن وكي���ل وزارة الرتبي���ة والتعلي���م
للم���وارد واخلدمات من�سق جائ���زة خليفة بن
زايد �آل نهي���ان الرتبوية يف مملك���ة البحرين
حمم���د مبارك �أن ب���اب امل�شارك���ة يف اجلائزة
م���ازال م�ستم���راً ،وذل���ك لغاي���ة نهاي���ة �شهر

دي�سمرب م���ن العام اجلاري ،داعي���ا ً للت�سجيل
يف موقع اجلائ���زة الإلكرتوين( (www.kh a
 .)ward.aeيُذك���ر �أن جمم���وع املكاف����آت
املالي���ة املر�ص���ودة للجائ���زة يف دورته���ا
اجلديدة يبلغ  4.5ماليني درهم.

لي�س لعبة !

•جرى تنظيم الربنامج يف مقر بور�صة البحرين

انطل���ق برنامج حت���دي الت���داول اال�ستثماري
مب�شاركة طلبة  10مدار�س حكومية للعام الدرا�سي
 ،2018 / 2017مبق���ر بور�ص���ة البحرين وبح�ضور
من�سق���ي الربنام���ج م���ن وزارة الرتبي���ة والتعليم،
وم�رشيف متابعة الربنامج باملدار�س امل�شاركة.
ي�أت���ي ذلك يف �إطار التعاون بني وزارة الرتبية
والتعليم ووزارة املالية ممثلة يف بور�صة البحرين،

حي���ث تق���وم الف���رق امل�شارك���ة ب����إدارة حمفظ���ة
افرتا�ضي���ة من قطاع���ات عدة ،منه���ا االقت�صادية
والتجارية.
يه���دف الربنام���ج �إل���ى �إك�س���اب الطلب���ة
امل�شارك�ي�ن اخلربة العملي���ة يف جم���ال اال�ستثمار
من خ�ل�ال التعرف على الأنظمة والقوانني املطبقة
يف تلك الأ�سواق ،وحتليل واختي���ار الأ�سهم و�إدارة

حمفظ���ة م���ن الأدوات اال�ستثماري���ة املدرج���ة يف
كل م���ن بور�ص���ة نيوي���ورك وبور�ص���ة البحري���ن،
حي���ث يتكون الربنامج من ثالث ف�ت�رات للتداول،
تق���وم بعده���ا الف���رق امل�شارك���ة بتق���دمي عر�ض
تو�ضيح���ي �أمام جلن���ة تقيي���م اال�ستثم���ار تو�ضح
في���ه �إ�سرتاتيجية الفريق ،وكيفي���ة �إدارة حمفظته
اال�ستثمارية و�أهدافه املرحلية.

بحث مع ال�شويخ �إجراء �أبحاث م�شرتكة ونقل اخلربات

مدينة عي�س���ى – بوليتكن���ك البحرين:
ا�ست�ضاف���ت قاعة البحري���ن بكلية البحرين
التقني���ة (بوليتكن���ك البحري���ن) ور�ش���ة
عم���ل “الواق���ع االفرتا�ضي لي����س لعبة بعد
الآن!” ،وذل���ك �ضمن م�شارك���ة البوليتكنك
يف فعالي���ات الن�سخ���ة الثالثة م���ن “�أ�سبوع

�أف�ضل بحث
اجلامع���ة اخلليجية – �سن���د :حقق رئي�س
ق�سم العلوم الإدارية باجلامعة اخلليجية بليغ
ب�رش ث���اين �أف�ض���ل بحث يف م�ؤمت���ر االجتاهات
احلديثة للتدريب والتعليم با�ستخدام اجلودة
ال�شاملة حتقي���ق املعايري الدولية الذي �أقيم
يف مدينة �رشم ال�شيخ بجمهورية م�رص.

املنامة لريادة الأعمال  ”2017الذي نظمته
حمافظ���ة العا�صم���ة .وتوق���ع املدي���ر العام
للتنمي���ة الدولي���ة ب�رشك���ة  NGNخلدمات
املعلوم���ات واالت�صاالت ر�س�ل�ان زيدينوف
�أن ي�ص���ل حج���م �س���وق الواق���ع املع���زز
واالفرتا�ضي �إلى  215مليار دوالر.

“روز” مدير عام جديد لـ “برت�ش كون�سيل”
ا�ستقبل الأم�ي�ن العام ملجل����س التعليم العايل
عبدالغن���ي ال�شويخ ،ريت�ش���ارد روز؛ مبنا�سبة تعيينه
مدي���راً عام���ا ً للمجل����س الثق���ايف الربيط���اين (برت�ش
كون�سيل).
�شهد اللقاء ا�ستعرا�ض الربامج وامل�شاريع التي
مت تنفيذها يف مراحل �سابق���ة بالتعاون بني جمل�س
التعليم الع���ايل واململكة املتحدة ،كم�رشوع االعتماد
الأكادمي���ي ،وم�رشوع متهني �أع�ض���اء هيئة التدري�س
مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ومت ت�سليط ال�ضوء على
املخرجات الإيجابية ملث���ل هذه امل�شاريع مبا ي�سهم
يف االرتق���اء بقطاع التعليم العايل يف مملكة البحرين
وم�ؤ�س�ساته اجلامعية.
بعدها ،ا�ستعر�ض روز الربامج احلالية للمجل�س
الثقايف الربيط���اين ،والتي ينفذها للع���ام الدرا�سي
،2018 / 2017والت���ي تخ���دم التعلي���م والتعلي���م

•ا�ستقبل �أمني جمل�س التعليم العايل املدير اجلديد للمجل�س الثقايف الربيطاين

العايل وتعزز العالقات الوطيدة بني البلدين.
كم���ا مت بح���ث �أوج���ه التع���اون امل�ستقبلية بني
املجل�سني ،وال�سيما امل�شاريع التي ت�سهم يف حتقيق
�أهداف �إ�سرتاتيجيتي التعليم العايل والبحث العلمي
�إلى جانب مناق�شة �سبل �إيجاد الروابط بني الباحثني
يف البلدي���ن مب���ا ي�سه���م يف �إج���راء �أبح���اث م�شرتكة

ونق���ل اخلربات ،وتعزي���ز التكامل ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات
الأكادميية مع م�ؤ�س�سات البحث العلمي العاملية.
ح��ض�ر اللق���اء رئي�س ق�س���م امل�شاري���ع والربامج
باملجل�س الثق���ايف الربيطاين نور ال�صب���اح ،ومديرة
البحث العلمي بالأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل
فرزانة املراغي.

