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«التربية» تلتقي أولياء أمور
الطلبة بالمدارس المخالة غدًا
دعا قطاع التعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم ،أولياء
أمور الطلبة بالمدارس التي سيتم إخالؤها العام الدراسي
المقب��ل ،لحض��ور لقاء مفت��وح بصال��ة ال��وزارة بمدينة
عيس��ى ،األربعاء المقبل ،من الس��اعة  8:00صباحاً وحتى
 12:00ظهراً ،لتوضيح جميع اإلجراءات المتخذة من قبل
الوزارة لمواجهة هذا الوضع ،بما في ذلك المدارس التي
سينُقل إليها أبناؤهم ،فض ً
ال عن الرد على استفساراتهم
ومالحظاتهم بهذا الخصوص.
علم��اً بأن المدارس التي سيش��ملها اإلخ�لاء الكلي هي،
الح��ورة الثانوية للبن��ات ،والس��لمانية اإلعدادية للبنين،
وعبدالرحم��ن الداخ��ل اإلعدادية للبني��ن ،وعبدالرحمن
الناص��ر اإلعدادية للبنين ،وأبو الع�لاء المعري االبتدائية
للبني��ن ،وعالي اإلعدادي��ة للبنين ،وك��رزكان االبتدائية
للبنين ،وباربار االبتدائية للبنين.

دراسة تدعو إلنشاء
قاعدة بيانات عامة للرسائل
الجامعية في «اإلعاقة الذهنية»

دعت دراسة حديثة نوقشت بكلية الدراسات العليا بجامعة
الخلي��ج العرب��ي إلى إنش��اء قاع��دة بيانات عام��ة لجميع
الرس��ائل الجامعية واألبح��اث العلمية في مج��ال اإلعاقة
الذهني��ة والتوحد ،والش��روع ف��ي تصنيفه��ا وتحديثها
باس��تمرار لتك��ون متاح��ة لجمي��ع المهتمي��ن باإلعاقة،
موضحة أن هذه القاعدة س��تحد كثي��راً من الموضوعات
والعناوي��ن المتكررة في رس��ائل الماجس��تير والدكتوراه
وستثري المكتبة العربية.
وأوصت الباحثة بقسم صعوبات التعلم واإلعاقة النمائية
نوال صالح الفقعان في أطروحتها التي قدمتها استكما ً
ال
لمتطلب��ات الحصول على درجة الماجس��تير ف��ي اإلعاقة
الذهني��ة ،وكان��ت بعن��وان «دراس��ة تحليلي��ة لرس��ائل
الماجس��تير في اإلعاق��ة الذهنية بجامع��ة الخليج العربي
ف��ي الفترة ما بين  1990إل��ى  ،»2016بتوجيه الباحثين
إلى التنوع في اختيار الفئات التشخيصية ودرجات اإلعاقة
الش��ديدة والمتوس��طة في الرسائل المس��تقبلية ،وإلى
استخدام مناهج بحث مختلفة.
واعتمدت الدراسة تحليل المحتوى بالمنهج الوصفي على
عين��ة تكونت من  106رس��الة مجازة في مج��ال اإلعاقة
الذهني��ة بجامع��ة الخليج العربي ،حيث بين��ت النتائج أن
المجال االجتماعي والمجال النفس��ي واالنفعالي هي أكثر
المج��االت التي تناولتها تلك الدراس��ات المطبقة في كل
م��ن الكوي��ت والبحري��ن والس��عودية ،وأن ذوي اإلعاقة
الذهني��ة ه��م أكثر الفئ��ات التش��خيصية الت��ي تناولتها
تلك الدراس��ات تليهم فئة متالزم��ة داون ،وكان المنهج
الوصفي هو أكثر المناهج العلمية استخداماً تاله المنهج
شبه التجريبي ،ثم المنهج االرتباطي ثم المقارن.

«التربية» تنفذ ورشًا تدريبية
لـ 120اختصاصيًا
لإلرشاد االجتماعي

Tue

اتفاقية بين «بوليتكنك» و«تمكين» إلنشاء أول
أكاديمية للذكاء االصطناعي وتدريب  60شخصًا
منهج يحتوي على عدة مسارات أساسية
وقعت كل م��ن بوليتكنك البحرين وصندوق
العمل «تمكين» اتفاقي��ة تعاون تهدف إلى
دعم إنش��اء أكاديمي��ة بوليتكن��ك البحرين
لل��ذكاء االصطناع��ي ،والت��ي ت��م اإلع�لان
عن تدش��ينها على هامش الحف��ل الختامي
لمس��ابقة خالد بن حم��د لالبتكار في الذكاء
االصطناعي.
ويأتي إط�لاق هذه األكاديمية انس��جاماً مع
رؤية س��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية،
الرامي��ة إلى اإلس��راع ف��ي إدراج تخصصات
الذكاء االصطناعي ف��ي المنظومة التعليمية
ف��ي المملك��ة ،بالتعاون مع صن��دوق العمل
(تمكين) بوصفه شريكاً استراتيجياً ،وشركة
مايكروس��وفت وبوليتكن��ك البحري��ن ،حيث
تعد هذه األكاديمي��ة األولى من نوعها على
مس��توى المنطقة والشرق األوس��ط ،والتي
يت��م م��ن خاللها اس��تخدام منص��ة التعليم
كخدم��ة لتقديم برنام��ج تخصصي متكامل
يقوم على تعزيز قدرات االبتكار واإلبداع في
مجال الذكاء االصطناعي.
ومن المقرر أن تس��تهدف األكاديمية تأهيل
 60متدرب��اً من طلبة الم��دارس والجامعات
ومدرس��يهم وف��ق منه��ج متكام��ل يحتوي
على عدة مس��ارات أساس��ية ،بم��ا في ذلك،
الذكاء االصطناعي ،وعل��م البيانات ،وتحليل
البيانات ،وأساسيات تعلم اآللة.
ويمت��د البرنامج التدريب��ي المتخصص على
س��نة كاملة ،حيث على المت��درب اجتياز 10
محط��ات وينتهي البرنام��ج بالعمل على حل
مش��كلة واقعي��ة باس��تخدام الخب��رات التي
اكتسبها خالل مدة البرنامج.
ويع��د ه��ذا البرنام��ج خط��وة اس��تراتيجية
أساس��ية عل��ى طري��ق تعزيز موق��ع مملكة
البحرين الريادي في المنطقة في تكنولوجيا
الذكاء االصطناع��ي ،وتأهيل صف ريادي من
خالل تأسيس قاعدة خبراتية متخصصة من
الكفاءات والكوادر البحرينية في المنطقة.

وحضر مراسم توقيع االتفاقية كل من رئيس
مجلس أمناء بوليتكنك البحرين ،الشيخ هشام
بن عبدالعزيز آل خليفة ،ود.إبراهيم جناحي،
الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»،
فيم��ا وق��ع االتفاقية م��ن جان��ب بوليتكنك
رئيسها التنفيذي د.جيف زابودسكي ،بحضور
المدير العام لمايكروسوفت البحرين وعمان
س��يف بن ه�لال الحوس��ني ،بصفت��ه ممثل
الشركة القائمة على تنفيذ المشروع.
وبهذه المناس��بة ،أش��ار الرئي��س التنفيذي
لـ«تمكين» د.إبراهي��م جناحي ،إلى أن هذه
المب��ادرة الواع��دة بمثاب��ة ركيزة أساس��ية
تس��هم ف��ي تعزي��ز مواكب��ة التط��ورات
الت��ي يش��هدها العالم ف��ي القط��اع التقني
والمعلومات��ي ،والس��يما م��ا تقدم��ه ه��ذه
التقني��ات من تطبيقات واس��عة تس��هم في
تعزي��ز كفاءة الجوان��ب الحياتية على مختلف
األصع��دة ،األم��ر الذي م��ن ش��أنه أن يأتي
بأف��كار وحلول ابتكاري��ة لمختلف التطبيقات
العملية والمهنية.
ونوه د.جناحي إلى أن هذه الش��راكة تسهم
بشكل أساسي في ربط المخرجات التعليمية
بواق��ع س��وق العم��ل وهو م��ا تجي��د القيام
ب��ه بوليتكن��ك البحرين ،حيث تفت��ح اآلفاق
واس��عة أمام تحقيق أهداف اس��تدامة النمو
االقتصادي ،وتمنح الش��باب مجا ًال لالستفادة
من الفرص االبداعية التي تقدمها تطبيقات
الذكاء االصطناعي بما يعزز من مس��تقبلهم

المهن��ي ،ال س��يما في قطاع ري��ادة األعمال
الذي يمث��ل اليوم أح��د أهم رواف��د التنمية
االقتصادية المستدامة.
م��ن جهت��ه ،أع��رب الرئي��س التنفي��ذي
لبوليتكنك البحرين ،د.جيف زابودسكي ،عن
عظي��م تقديره لتمكين ومايكروس��وفت لما
منح��وه من ثقة للبوليتكن��ك الحتضان هذه
األكاديمي��ة األولى م��ن نوعها ف��ي مملكة
البحرين بما يعكس المستوى المتقدم الذي
وصل إلي��ه خريج��ي البوليتكن��ك وقدرتهم
على تلبية متطلبات سوق العمل ،األمر الذي
يشهد به أرباب العمل في كبريات الشركات
العاملة في مملكة البحرين.
م��ن جانب��ه ،أكد المدي��ر العام لدى ش��ركة
مايكروسوفت البحرين وعُمان ،الشيخ سيف
بن هالل الحوس��ني ،ضرورة تضافر الجهود
م��ن أجل خل��ق ودع��م مثل ه��ذه المنصات
التقنية التي تعزز من خطة بناء اقتصاد قائم
على المعرفة ،مشيراً إلى التزام مايكروسوفت
الراس��خ نحو تمكي��ن المملكة م��ن تحقيق
أجن��دة التح��ول الرقم��ي بم��ا يتماش��ى مع
رؤيته��ا  ،2030كم��ا لفت إلى ال��دور الكبير
الذي تلعبه هذه المنصات في إعداد الشباب
البحريني بالشكل الالزم والذي يؤهلهم من
أخ��ذ مكانهم الري��ادي في المس��تقبل ،مما
يس��اهم في تعزيز النمو االقتصادي والقدرة
التنافس��ية للمملكة بم��ا يجعلها في مصاف
الدول المتقدمة.

«بوليتكنك» و«العمل» تطلقان برنامجًا
لتدريب الجامعيين الباحثين عن عمل
تعتزم كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) وبالتعاون مع وزارة
العم��ل والتنمية االجتماعية ،تدش��ين البرنام��ج التدريبي للخريجين
الجامعيي��ن ،خالل الفترة من تاريخ  7إل��ى  11يوليو  ،2019في حرم
البوليتكنك بمدينة عيس��ى ،تماش��ياً مع البرنامج الوطني للتوظيف،
وف��ي إط��ار التزامه��ا بمس��ؤوليتها االجتماعي��ة تجاه دعم الش��باب
الخريجين والنهوض بقدراتهم وتنمية مهاراتهم.
وصم��م البرنامج التدريبي لمنح الخريجي��ن الباحثين عن عمل فرصة
لتطوير وإثراء مهاراتهم لتس��اعدهم في االنخراط في س��وق العمل،
حيث س��يتم تنفيذ ورش بناء قدرات تش��مل مواضي��ع مختلفة مثل،
أس��رار نجاح مقابالت العمل ،ومهارة كتابة السيرة الذاتية ،وتسويق
الذات ،وريادة األعمال ،والتواصل الفعال ،والمهارات الوظيفية ،وحل
المشكالت ،وأخالقيات العمل.
وقالت رئيس مجموعة المبادرات المجتمعية والتجارية الش��يخة فيّ
بنت خليفة آل خليفة« :تحرص البوليتكنك على المساهمة في خدمة
المجتمع في شتى المجاالت التي من شأنها أن تسهم في نمو وازدهار

الوطن والمواطن ،وخصصنا اهتمامنا في هذه البرنامج الس��تقطاب
الخريجي��ن الباحثي��ن ع��ن عمل لمس��اعدتهم في صق��ل مهاراتهم
وقدراتهم الذاتية والمهنية ،والمساهمة في إعدادهم للحصول على
وظائف الئقة تناسب تخصصاتهم الدراسية وميولهم العملية».
وتابع��ت« :أود أن أش��كر وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية لدعمها
لهذه المب��ادرة ونتطلع إلى التعاون مع ال��وزارة لتطوير البرنامج في
دوراته القادمة».
ب��دوره ،قال رئي��س مركز اإلرش��اد والتطوير الوظيف��ي بالبوليتكنك
عبدالرضا دس��مال ،إن هذه المبادرة تأتي في إط��ار تعزيز المهارات
الوظيفية لدى الباحثين عن العمل ،وإثرائهم بالممارس��ات اإلبداعية
الت��ي تمكنهم من تس��ويق مهاراته��م وقدراته��م ،وتجعلهم خياراً
مميزاً بالنسبة إلى أصحاب العمل .وهذه المبادرة تم تدشينها ضمن
فعاليات منتدى الصناعة الس��نوي الذي أقي��م مؤخراً تحت رعاية وزير
العمل والتنمية االجتماعية ،جميل حميدان ،تحت عنوان« :الش��راكة
من أجل النجاح».

الموافقة على إنشاء حضانة أطفال بقاللي
فاطمة يتيم

نف��ذت إدارة الخدمات الطالبية ب��وزارة التربية والتعليم
ورش عمل تدريبية لـ 120اختصاصياً لإلرشاد االجتماعي،
تناول خاللها رئيس مركز اإلرش��اد النفس��ي واألكاديمي
د.جاسم المهندي مهارات تحليل وفهم شخصيات الطلبة،
بحيث يتم التعامل معهم وحل مشكالتهم بفاعلية.
فيما تط��رق رئي��س اإلرش��اد المهني المدرس��ي محمد
المؤذن ،إلى مهارات التفكير االستباقي ،وكيفية االستفادة
منها ،لتعزيز البرامج اإلرش��ادية المدرس��ية ،لتصبح أكثر
إبداعاً وفاعلية في تلبية االحتياجات اإلرشادية للطلبة.

وافق قس��م تراخيص الخدمات البلدية بالمحرق على طلب الترخيص
لحضان��ة أطف��ال ف��ي في�لا  1505عل��ى طري��ق  5432بمجمع 254
بقاللي ،على مس��احة  550,8متر مربع ،نظراً الس��تيفاء كافة المعايير
التخطيطية المعتمدة.
وبناء على مراسلة بين قسم تراخيص الخدمات وإدارة الخدمات الفنية
بالبلدية ،اتضح أن الموقع عبارة عن فيال س��كنية مكونة من طابقين
أرضي وأول مع المرافق ،على شارع غير تجاري.
وبحسب المعايير التخطيطية المعتمدة لبعض األنشطة ذات الطبيعة
الخاص��ة غي��ر المطلة على الش��وارع التجارية ومنها ري��اض األطفال،
تبي��ن أن العقار يقع ضمن مناطق الس��كن الخ��اص  RAوهي ضمن
المناطق التي يس��مح بها مزاولة النشاط المطلوب ،باإلضافة إلى أن
اش��تراطات مساحة األرض لرياض األطفال يجب أال تقل عن  500متر
مربع ومساحة العقار المطلوب لمزاولة النشاط تبلغ  550,8متر مربع.
كما يشترط أن يبعد أقرب نشاط مماثل بنفس المنطقة  300متر عن
الموقع المطلوب والمنطقة تخلو من ذلك في حدود النطاق المذكور،
ويج��ب أال يقل عرض الطري��ق عما هو معتمد ف��ي الالئحة التنفيذية
للمرس��وم بقانون رقم  3لس��نة  1994بشأن تقسيم األراضي المعدة
للتعمير لمناطق الس��كن الخاص عن  12,5متر ،وعرض الطريق الذي
يطل عليه العقار يبلغ  12,5متر.

وبحسب المادة رقم  113من القرار رقم  28لسنة  2009بتحديد عدد
مواقف الس��يارات حس��ب نوع االس��تخدام ،فإن الروضات والحضانات
تتطلب موقفاً لكل  150متراً مربعاً من مساحة البناء.
وحيث إن مجموع مساحة البناء في الفيال المطلوب مزاولة النشاط بها
(مع اس��تثناء الخدمات) تبلغ حوالي  195متراً مربعاً ،فإن ذلك يتطلب
توفي��ر ما ال يقل عن موقفين للس��يارات داخل ح��دود الملك ،والفيال
تملك العدد المطلوب من المواقف بحسب الرسومات الهندسية.

