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البحرين تمثل شبكة المدارس المنتسبة
لليونسكو في حلقة نقاشية حول التعليم
اختارت منظمة «اليونس��كو»،
البحري��ن لتمث��ل ش��بكة
اليونس��كو العالمية للمدارس
المنتس��بة لليونس��كو ،لم��ا
تحظ��ى ب��ه م��دارس البحرين
المنتسبة من اهتمام كبير من
قب��ل وزارة التربي��ة والتعلي��م،
من خالل التدري��ب المتواصل
لمنس��قي المدارس والمتابعة
الدوري��ة والتش��جيع م��ن قبل
الوزي��ر ،حي��ث م ّثل��ت الطالبة
لين حمد آل خليفة من مدرسة
ابن خل��دون الوطني��ة مملكة
البحري��ن في الحلقة النقاش��ية
التي ت��م تنظيمها على هامش
المؤتم��ر الع��ام األربعي��ن
للمنظمة.
جاء ذل��ك ،بمناس��بة االحتفال
بتس��ليم جائزة اليابان للتنمية
المس��تدامة ،بحض��ور المديرة
العامة للمنظمة أودري أوزالي،
ووزي��رة التربي��ة والثقاف��ة
والرياضة والعلوم والتكنولوجيا
باليابان ،ووزير التربية والتعليم
د.ماج��د النعيم��ي ،والفائزين
بجائ��زة الياب��ان للتنمي��ة

لين آل خليفة

المس��تدامة ،وع��دد كبي��ر من
المسؤولين باليونسكو ووفود
الدول األعضاء ،وأكثر من 400
من المسؤولين وأعضاء اللجان
الوطنية والمهتمين.
وت��م اختي��ار مدرس��ة واح��دة
م��ن ش��بكة م��دارس البحرين
المنتس��بة لليونس��كو لتمثيل
الش��بكة العالمي��ة والت��ي
تتكون م��ن أكثر م��ن  11ألفاً
وخمس��مائة مدرسة عبر العالم
ف��ي  182دولة ،حيث تم اختيار
الطالبة لين بع��د إجراء مقابلة

لها من قبل فريق اليونس��كو،
لما تتميز به من اطالع واس��ع
واهتمام بقضاي��ا تغيّر المناخ،
ولم��ا تتمي��ز ب��ه مدرس��تها
م��ن تفوق ف��ي مجال أنش��طة
اليونس��كو المرتبط��ة بتحقيق
أه��داف التنمي��ة المس��تدامة
والعمل من أجل المناخ ،لتحمل
رس��الة إيجابية للعالم عبر هذه
المنص��ة العالمي��ة ،وه��ي أول
طالب��ة تم ّثل ش��بكة المدارس
المنتسبة لليونسكو في فعالية
مهمة خ�لال انعق��اد المؤتمر
العام.
وش��اركت الطالبة ف��ي الندوة
م��ع  3م��ن ممثل��ي ع��دد من
الجمعي��ات العالمية الش��بابية
المعني��ة بالمن��اخ والبيئ��ة،
وأجابت على األس��ئلة المتعلقة
بتجربتها في ه��ذا المجال من
خالل مدرستها التي فازت على
مستوى البحرين ضمن أنشطة
المدارس المنتسبة لليونسكو،
حي��ث كان أداء الطالبة متميزاً
وأث��ار إعج��اب الحاضري��ن في
الندوة ،وعبّ��روا عن تقديرهم

له��ذا األداء العالي ولمش��اركة
مملكة البحرين في هذه الندوة
ً
ممثلة لدول العالم.
وعبّ��رت الطالب��ة لي��ن آل
خليفة عن بال��غ اعتزازها بهذه
المش��اركة التي تش��رفت فيها
بتمثيل مملكة البحرين.
وقام النعيم��ي بتكريم الطالبة
بمنحه��ا درع الهداي��ة الخليفة
بمناس��بة احتف��ال المملك��ة
بم��رور  100عام عل��ى التعليم
النظام��ي ،مؤك��داً أن ه��ذه
المش��اركة مش��رّفة لمملك��ة
البحري��ن ول��وزارة التربي��ة
والتعليم ،وقد جاءت تعبيراً عن
نجاحها في تنفيذ مشاريع شبكة
المدارس المنتسبة لليونسكو،
والتي تغطي حالياً  92مدرس��ة
حكومي��ة وخاص��ة تعمل تحت
إش��راف الوزارة ،من خالل عدد
من البرام��ج المتقدمة لتدريب
الطلبة على المهارات العالمية
وعل��ى التفاع��ل م��ع التج��ارب
الدولي��ة والتواصل مع أقرانهم
في مدارس العال��م باعتبارهم
مواطني المستقبل.

المنصة اإللكترونية
«بيبا» ُيطلق
ّ
التعليمية الشاملة «بيبا زون»
أطل��ق معه��د اإلدارة العام��ة
«بيب��ا» منص��ة التعلي��م
اإللكتروني الشاملة «بيبا زون»،
وهي منصة تعليمي��ة متكاملة
تتضم��ن برام��ج تدريبية ذكية
«إلكترونية».
وأك��د المدي��ر الع��ام لـ«بيبا»
د.رائ��د بن ش��مس على أهمية
توظيف تكنولوجي��ا المعلومات
ف��ي تطوي��ر منظوم��ة العم��ل
الحكوم��ي واالرتق��اء بمخرجات
المشاريع والخدمات الحكومية.
وأوضح ،أن المعهد يمتلك رؤية
بعيدة المدى فيما يتعلق بدمج
برامج��ه التّدريبي��ة والتعليمية
م��ع أحدث ما يتوف��ر من أدوات
تكنولوجي��ة خاص��ة بالتّدريب
ّ
الموظفي��ن م��ن
وتمكي��ن

د.رائد بن شمس

المهارات اإلدارية الالزمة ،وبما
يتماشى كذلك مع أجندة العمل
الحكوم��ي ممثل��ة ف��ي برنامج
عمل الحكوم��ة وأهداف التنمية
المس��تدامة نح��و االس��تثمار
األمثل ف��ي المواطن من خالل

تعزي��ز وتطوي��ر واس��تدامة
الخدم��ات الحكومي��ة في قطاع
التعليم وغيرها م��ن القطاعات
الحيوية.
وق��ال ب��ن ش��مس إن المعهد
عمل على تصمي��م «بيبا زون»
لتك��ون كمنصّ��ة تعليمي��ة
متكامل��ة تتضمّ��ن برام��ج
تدريبي��ة إلكتروني��ة ش��املة
وتفاعلي��ة ،موضح��اً أن «بيب��ا
زون» تهدف إل��ى تفعيل حلول
تدريبية جديدة تساعد الكوادر
الحكومي��ة عل��ى تحقي��ق أداء
وظيف��ي ش��امل ومتميّ��ز ،هذا
إضاف��ة إل��ى تطوي��ر قدراتهم
اإلداريّة بأقل كلفة ،حيث توفر
«بيب��ا زون» دورات وبرام��ج
إلكتروني��ة مجاني��ة ومتاح��ة

للموظفي��ن ف��ي أي وق��ت وأي
مكان.
وأوض��ح مدي��ر أول التطوي��ر
التعليمي المستمر نجم سالمين
أن مبادرة «بيبا زون» ستؤسس
لثقافة التعلم الذاتي المس��تمر
فيما بين موظفي القطاع العام
من خالل تقديم بيئة إلكترونيّة
تتيح ف��رص التدري��ب والتعلم
وتقدم دورات إلكترونية تعتمد
أس��اليب تدريبيّة أكث��ر تطوراً
ومرون��ة ،كم��ا س��تعمل عل��ى
تمكي��ن الموظفين من مهارات
إداري��ة متع��ددة تس��اهم ف��ي
االرتق��اء بالخدم��ات الحكومية
المقدّم��ة للمواطني��ن ،بم��ا
يتوافق م��ع تطلعاتهم نحو أداء
حكومي إبداعي ومتميز.

 19مدرسة تنضم لمسابقة «زين البحرين»
الوطنية للنفايات اإللكترونية
أطلقت زين البحرين ،بالتعاون مع المجلس
األعل��ى للبيئ��ة ومش��اركة وزارة التربي��ة
والتعلي��م ،مس��ابقة لمختل��ف الم��دارس
الثانوي��ة في المملكة للمش��اركة في جهود
تدوير النفايات اإللكترونية واإلدارة السليمة
له��ا ،حيث انضم��ت إلى هذه المب��ادرة 19
مدرس��ة وذلك خالل احتفال انطالق الفعالية
ال��ذي أقي��م في مقر الش��ركة في ب��رج زين
بمنطقة السيف.
وباإلضافة إلى ما س��تقدمه المس��ابقة من
زي��ادة الوع��ي عن��د الطلبة ح��ول التصرف
الصحي��ح للتخلص من النفايات اإللكترونية،
س��تكون هناك جوائز لث�لاث مدارس ضمن

فئ��ة :أكث��ر نفاي��ات إلكترونية ت��م جمعها
«بحسب الوزن» ،وأفضل حملة توعية وأفضل
تطبيق رقمي لتش��جيع الطلب��ة و المعلمين
لجم��ع نفاياته��م اإللكترونية في المدرس��ة
وم��ن ثم جمعها وإع��ادة تدويرها من خالل
ش��ريك زين البحرين لهذه المبادرة «شركة
كراون اندس��تريز» .وتأتي المسابقة ضمن
مبادرة زين البحري��ن إلعادة تدوير النفايات
اإللكترونية والتي تهدف إلى تشجيع وإعادة
تدوير النفاي��ات اإللكتروني��ة .كما انطلقت
نتيجة لنجاح المب��ادرات الوطنية التي قامت
به��ا زي��ن البحري��ن مس��بقاً إلع��ادة تدوير
الهوات��ف النقالة والنفاي��ات اإللكترونية في

عام  2011و .2015وق��ال المدير التنفيذي
إلدارة االتصال وعالقة المس��تثمرين الشيخ
عب��داهلل بن خالد آل خليف��ة« :هناك المزيد
م��ن الوعي ف��ي المجتمع بكيفي��ة التخلص
بش��كل صحيح من الم��واد القابل��ة إلعادة
التدوي��ر كال��ورق والزج��اج وغيره��ا ،ولكن
يتم تجاه��ل النفاي��ات اإللكترونية في كثير
من األحيان» .وأضاف« :وف��ي وقتنا الحالي،
هن��اك الكثي��ر م��ن الموباي�لات القديم��ة
والكمبيوت��رات المحمول��ة الت��ي ل��م يع��د
يس��تخدمها أحد وتلفزيونات غير مستخدمة
لدى كثي��ر من العوائل مع القليل من الوعي
في كيفية التخلص منها بالشكل الصحيح.

«األهلية» تقيم النسخة السادسة
من فعاليات ريادة األعمال الثالثاء
تنظم الجامع��ة األهلية الثالثاء
النسخة السادس��ة من فعاليات
ري��ادة األعم��ال ،تح��ت رعاي��ة
الرئي��س المؤس��س للجامع��ة
ورئي��س مجل��س األمن��اء
البروفيسور عبداهلل الحواج.
وس��تتضمن الفعالي��ة ،معرضا
ون��دوات ومس��ابقات في مجال
ري��ادة األعم��ال ،إل��ى جان��ب
اس��تضافة ع��دد م��ن ال��رواد
البحرينيي��ن الش��باب وخريجي
الجامع��ة الذين خاض��وا تجارب
ناجحة في ريادة األعمال ،وذلك
ف��ي القاع��ة الرئيس��ية بمق��ر
الجامعة.
وقال��ت مدي��رة مرك��ز ري��ادة

د.إنجي بن حامد

األعم��ال بالجامع��ة د.إنجي بن
حامد ،إن كلي��ة العلوم اإلدارية
والمالي��ة تتبن��ى اس��تراتيجية
تعتم��د عل��ى تش��جيع الطلبة

وتحفيزه��م على خ��وض غمار
ري��ادة األعمال ،حت��ى ال تكون
الوظيف��ة ه��ي الخي��ار الوحيد
أمامه��م بع��د التخ��رج ،ولم��ا
لري��ادة األعم��ال م��ن أهمي��ة
كبيرة في فتح آفاق مس��تقبلية
أمامهم وخلق فرص لزمالئهم
الخريجي��ن ،منوه��ة إل��ى أن
فعالي��ة «ريادة األعم��ال طريق
المستقبل» تتضمن استعراض
لتجارب شبابية ناجحة في مجال
ريادة األعمال.
وأضافت« :سيقدم مجموعة من
خريجي وطلبة الجامعة األهلية
تجاربهم في ريادة األعمال ،كما
س��تتضمن الفعالية مناقش��ات

ومسابقات متعددة».
ونوهت إل��ى أن المركز قد دعا
طلبة اإلدارة والتس��ويق بشكل
خاص ،وعموم طلب��ة وخريجي
الجامع��ة والمهتمي��ن بالولوج
في عالم ريادة األعمال.
وأك��دت أن الجامع��ة تعتن��ي
باس��تمرار بتنظي��م فعالي��ات
وأنش��طة تنش��ر الوع��ي بي��ن
طلبته��ا وخريجيه��ا بري��ادة
األعم��ال ،وتجمعهم مع الخبراء
م��ن البحري��ن وخارجه��ا م��ن
منتس��بي القط��اع الحكوم��ي
والقطاع الخاص ومنظمات دعم
الشركات الصغيرة والمتوسطة
ورواد األعمال أنفسهم.

أمين عام التعليم العالي:
تعـزيـز التعـاون األكاديمـي
مـع المؤسسـات األمـريكيـة
بح��ث األمين الع��ام لمجلس التعليم العالي د.عبدالغني الش��ويخ ،خالل لقائه س��فير
الواليات المتحدة األمريكية لدى المملكة جاس��تن س��بيرل ،تعزيز التعاون األكاديمي
بي��ن البلدي��ن الصديقي��ن .كما تم اس��تعراض أوج��ه التع��اون القائم��ة حاليًا بين
مؤسس��ات التعلي��م العالي ف��ي كال البلدين ،وم��ن بينها طرح برنام��ج بكالوريوس
العلوم في الهندس��ة المدنية في الجامعة الملكية للبنات بالتعاون مع جامعة ويست
فيرجينيا ،وبرنامج الماجس��تير في اإلدارة الهندسية في الجامعة األهلية بالتعاون مع
ً
إضافة إلى مشروع التعاون البحثي بين األمانة العامة لمجلس
جامعة جورج واشنطن،
التعلي��م العالي والجمعية االمريكية لتقدم العلوم في مجال تطوير البحث العلمي في
مؤسس��ات التعليم العالي في المملكة .وأكد الشويخ تش��جيع مجلس التعليم العالي
لبناء الش��راكات بين مؤسس��ات التعليم العال��ي المحلية ونظيراتها على المس��توى
الدول��ي للمزيد من التطوير على الصعيدي��ن األكاديمي والبحثي ،وبما يحقق أهداف
االس��تراتيجية الوطنية للتعليم العالي ،وبما يس��هم في جعل البحرين مركزًا إقليميًا
في التعليم العالي .فيما رحب السفير األمريكي بتطوير التعاون التعليمي المشترك مع
مملكة البحرين ،في إطار العالقات الوثيقة بين البلدين.

بوليتكنك البحرين تستضيف ورشة
كودر دوجو لتطوير المواقع اإللكترونية
تعتزم كلية البحرين التقنية «بوليتكنك
البحرين» ،اس��تضافة الورشة الثانية من
برنامج «كودر دوجو» والتي تعنى بتوفير
ورش تدريبي��ة مجانية باللغة اإلنجليزية
في البرمج��ة للفئة العمرية بين  7أعوام
و 17عامً��ا ،لتمكي��ن المنتس��بين إل��ى
ه��ذا البرنامج م��ن التدرب عل��ى كيفية
تصمي��م تطبيق��ات ومواق��ع إلكترونية
وألعاب الفيديو ،حيث ستخصص الورشة
القادم��ة لتطوي��ر المواق��ع اإللكترونية.
وأك��دت رئيس��ة المب��ادرات المجتمعية
والتجاري��ة الش��يخة في بن��ت خليفة آل
خليفة أن اس��تضافة مثل هذه المبادرات
وتفعيلها يتماشى مع إيمان البوليتكنك
بأهمي��ة التعلي��م المجتمع��ي ،وتمكين
المجتم��ع بالمه��ارات التقني��ة الت��ي
ستسهم في اتس��اع آفاق الجيل الصاعد
ف��ي مج��ال التكنولوجي��ا ،وه��و أمر بات
أساس��ياً ف��ي تحري��ك عجلة النم��و تجاه
التقدم االجتماعي واالقتصادي .وأشارت
إلى أن الورش��ة القادمة س��وف تس��لط
الضوء عل��ى تطوير المواقع اإللكترونية،
ومن المتوقع أن تعقد هذه الورش��ة يوم

الس��بت الموافق  30نوفمب��ر الجاري في
بوليتكنك البحرين.
يشار إلى أن منظمة كودر دوجو تأسست
به��دف صق��ل المه��ارات التقني��ة لدى
صغار الس��ن حول العالم ،لمس��اعدتهم
على مواكبة العالم الحديث وتوفير بيئة
داعم��ة للصغار ،وف��ي البحري��ن ،تعمل
مجموع��ة من الجه��ات الداعمة واألفراد
على اس��تضافة وتنظيم وتقديم الورش
المعنية بهذا الشأن.

إﺲـﻘن ﻊـام
ﺲمﻘئﻈا الﺿرام،
ﻏﺳﻂﻆ ﻄﺧرف السﻘم-الﺊﺗرﻏﻆ تﻌﺻفه ﺲﻆ تﺼﺛﻏﻃ
ﺾاﺸﺋ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ المرخص له بﻋا ﻄﻆ ﺻﺊﻀ
ﻄﺧرف الﺊﺗرﻏﻆ المرﺾﺞي ﻄﻆ خﻘل ﺸرﺲه الﺿائﻆ
ﺸﻎ ﺣارع ﻄﺤﺎان ،اﺲﺎﺊاراً ﻄﻆ  19دﻏسمﺊر
.2019
ﻏرجى المﻘﺖﺰﺋ أن ﺲمﻘء ﻊﺜا الفرع بإﻄﺿاﻇﻋﻃ
الﺎفﺪﻀ بﺞﻏارة أي ﺸرع ﻄﻆ ﺸروع المﺧرف �جراء
ﻄﺳاﻄﻘتﻋﻃ المﺧرﺸﻐﺋ.
لمﺞﻏﺛ ﻄﻆ المﺳﻂﻌﻄات ،ﻏرجى ا�تﺧال بمرﺾﺞ
خﺛﻄﺋ الﺳمﻘء ﺲﻂى .17005500
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