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رعى تخريج الفوج الثامن لطلبة البكالوريو�س باجلامعة العربية املفتوحة ..وزير الرتبية:

املـوازنـة بني اال�ستثمـار يف التعليم و اجلـودة يف خمـرجـاتـه

جانب من توقيع االتفاقية

النائب العام يوقع مذكرة تفاهم
تنظم �أوجه التعاون مع نظريه امل�صري
�أمين �شكل:
بح�ضور ال�سفري امل�صري ع�صام عواد
وكبار رجال النيابة العامة يف كال البلدين،
قام الدكتور علي بن ف�ضل البوعينني النائب
العام ،وامل�ست�شار ه�شام بركات النائب
العام بجمهورية م�صر العربية ،بالتوقيع
على مذكرة تفاهم تنظم �أوجه التعاون
يف جمال تبادل اخلربات وتنمية القدرات
والدعم الفني من �أجل االرتقاء مب�ستوى
الأداء الق�ضائي والإداري لدى النيابة
العامة بكال البلدين ال�شقيقني.
و�أكد النائب العام الدكتور علي بن
ف�ضل البوعينني� ،أن املذكرة التي مت
توقيعها تعترب لبنة ت�ضاف �إىل اللبنات
ال�سابقة ،ب�ش�أن ا�ستمرار التعاون بني
النيابة العامة يف البلدين ال�شقيقني ،معر ًبا
عن �سعادته بالزيارة الر�سمية الأوىل
للنائب العام امل�صري� ،إىل خارج م�صر منذ
ريا
توليه مهام من�صبه ،وقال :نحن نقدر كث ً
�أن تكون مملكة البحرين هي املحطة لأول
زيارة ر�سمية لكم خارج م�صر العزيزة
على قلوبنا جميعً ا ،فما يهم م�صر حتما
يهمنا ،وما ي�ؤملها فهو �أكيد وحت ًما ي�ؤملنا،
ونحن �سعداء لتطور الأمور ال�سيا�سية
واالجتماعية يف م�صر ،وخا�صة يف الناحية
الأمنية فالكل يلم�س مدى ا�ستتباب الأمن
يف م�صر ،وعودة احلياة الطبيعية فيها.

من جانبه �أو�ضح النائب العام امل�صري
امل�ست�شار ه�شام بركات� ،أن مذكرة التفاهم
تهدف �إىل اال�ستفادة املتبادلة بني النيابة
العامة ،يف كل من البحرين وم�صر من
اخلربات الفنية والتكنولوجية والتقنية،
ويف كافة املجاالت واملعلومات ،ف�ضال عن
التعاون يف جمال التدريب ،والتدريب
املتخ�ص�ص ،ال�سيما و�أن الق�ضاء امل�صري
ميتلك خربة عالية ،متتد جذورها حتى عام
 ،1881الأمر الذي ي�ؤهل �أع�ضاء النيابة
العامة للتزود مبا ورثوه من �شيوخهم،
ونقل هذه اخلربات �إىل الآخرين ،يف كافة
املجاالت املتعلقة بالتحقيق وبالإجراءات
اخلا�صة بالنيابة العامة والت�صرف يف
الق�ضايا ،من �أجل حتقيق العدالة الناجزة،
ريا �إىل �أنه �ستكون هناك زيارات
م�ش ً
متبادلة بني �أع�ضاء النيابة العامة يف
البلدين يف �إطار هذه العالقة التي �أ�س�ستها
مذكرة التفاهم التي مت التوقيع عليها.
وو�صف ال�سفري امل�صري يف مملكة
البحرين ع�صام عواد ،الزيارة التي قام
بها النائب العام امل�صري امل�ست�شار ه�شام
بركات �إىل مملكة البحرين وتوقيع مذكرة
التفاهم بني النيابة العامة باخلطوة
الكبرية يف م�سار التعاون بني البلدين،
والتي تعك�س العالقة بينهما ومدى
ا�ستمرار التعاون والتن�سيق والتالحم يف
كافة املجاالت.

طلبة جامعة البحرين ي�ستخدمون
ا�سرتاتيجيات ت�سويقية واقعية
قال متخ�ص�صون يف الت�سويق وداعمون لفعالية م�سابقة حتدي الأعمال التي نظمتها
جمعية كلية �إدارة الأعمال يف جامعة البحرين � َّإن الفرق املت�سابقة قدمت ا�سرتاتيجيات
ت�سويقية واقعية م�ستوحاة من �أفكار خالقة ،وا�ستطاعت �أن تقرن تلك الإ�سرتاتيجيات
ب�أدوات تكنولوجية جيدة.
ً
وتبارى  15فريقا ً طالبيا يف اجلامعة لت�سويق الهاتف الذكي من «�سام�سوجن نوت »4
خالل �أيام امل�سابقة الأ�سبوع املا�ضي.
وكانت جلنة التحكيم اختارت خم�س فرق للمرحلة النهائية التي جرت يوم اخلمي�س
املا�ضي بح�ضور عميد �ش�ؤون الطلبة الدكتور �أ�سامة عبداهلل اجلودر ،وال�شركات الداعمة
للم�سابقة� :سام�سوجن ،وبن هندي �إنفورماتك�س ،وفا�ست لينك.
وفاز باملركز الأول فريق  ،wolves of UOB streetsبينما خطف املركز الثاين فريق
 ،Braniacوفاز باملركز الثالث فريق  ،media modeوح�صل �أع�ضاء الفريق الأول على
جهاز هاتف «نوت  »4لكل واحد منهم.

مندوبا ً عن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر
رعى وزير الرتبية رئي�س جمل�س التعليم العايل
الدكتور ماجد بن علي النعيمي حفل تخريج
الفوج الثامن لطلبة البكالوريو�س باجلامعة
العربية املفتوحة فرع مملكة البحرين.
وقال وزير الرتبية والتعليم �إن جمل�س
التعليم العايل ،وانطالقا ً من توجهات �صاحب
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء بتقدمي �أف�ضل
اخلدمات التعليمية ،ي�سعى �إىل حتقيق املعادلة
املتمثلة يف املوازنة بني اال�ستثمار يف التعليم
العايل وحتقيق اجلودة يف خمرجاته التعليمية،
مهنئا ً الوزير الطلبة اخلريجني ومتمنيا ً لهم
التوفيق يف حياتهم امل�ستقبلية.
و�ألقى رئي�س اللجنة التنفيذية ملجل�س �أمناء
اجلامعة العربية املفتوحة الدكتور علي فخرو
كلمة الأمري طالل بن عبدالعزيز �آل �سعود بهذه
املنا�سبة ،ثمن فيها تد�شني انتقال فرع اجلامعه
العربية املفتوحة مبملكة البحرين �إىل مبناه
اجلديد قبل �شهرين حتت الرعاية ال�سامية من
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفه بح�ضور ممثله
ال�شخ�صي �صاحب ال�سمو الأمري عبداهلل بن حمد
�آل خليفة .م�شريا ً ب�أن هذه املنا�سبة العزيزة
علينا جميعاً ،حتمل لنا الكثري من معاين الفخر
واالعتزاز فنتقدم با�سم كافة من�سوبي اجلامعة
العربية املفتوحة خال�ص التهاين والتربيكات
لبناتنا و�أبنائنا الطلبة خريجي فرع اجلامعة
العربية املفتوحة يف مملكة البحرين ولأ�سرهم
مبنا�سبة ح�صولهم على �شهادة التخرج وعلى هذا
االجناز الذي جاء تتويجا ً للجهود واملثابره طوال

�سنوات الدرا�سة والتي �أ�سهمت فيها اطراف عديدة
من هيئة تدري�سية و�إدارية ومالية ممثلة يف املقر
الرئي�س للجامعة يف دولة الكويت وفرعها يف
مملكة البحرين ويف فروعها ال�سبعة الأخرى
املوجودة يف عدد من الدول العربية على ما بذلوه
من جهود يف خدمة وم�ساندة خريجي اجلامعة
يف كافة مراحل م�سارهم الأكادميي بها جم�سد ًة
بذلك وحدة اجلامعة ووحدة التكامل يف التنمية
الب�شرية لأبناء جمتمعات دول الوطن العربي.
بعد ذلك �ألقى الدكتور خلدون عبدالرزاق
الرومي مدير فرع اجلامعة العربية املفتوحة
مبملكة البحرين كلمة �أ�شاد فيها بالرعاية
الكرمية ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن
�سلمان �آل خليفة حفظه اهلل ورعاه حلفل تخريج
الفوج الثامن ودعم �سموه وت�شجيعه للم�سرية
التعليمية يف اململكة.
و�أعرب الدكتور خلدون الرومي عن تهانيه
ٍ
لفرع
اجنازات لهذا العام
للجميع مبا تحَ ّق َق من
ِ
اجلامعةِ مبملكةِ البحرينِ  ،وهي افتتاح املبنى

اجلديد لفرع اجلامعة الكائن مبنطقة عايل،
وتخريج  141طالبا ً اليوم من �أ�صل 1255
طالبا ً مت تخريجهم يف ال�سنوات ال�سابقة وح�صول
برناجمي البكالوريو�س يف �إدارةِ الأعمالِ
وبكالوريو�س تقنيةِ
ِ
تقدير (جدي ٌر
املعلومات على
ِ
بالثقة) من هيئةِ
جودةِ
والتدريب،
التعليم
�ضمان
ِ
ِ
ِ
فال�شكر مو�صول لرئي�س و�أع�ضاء الهيئة.
وقال مدير فرع اجلامعة العربية املفتوحة
مبملكة البحرين الدكتور خلدون الرومي �إن الدعم
الذي توليه القيادة ال�سيا�سية واحلكومة املوقرة
للقطاع التعليمي ما هي �إال ر�سالة وا�ضحة بالقول
والفعل� ،أن اجلامعة العربية املفتوحة حتظى
برعاية خا�صة من القيادة الر�شيدة االمر الذي
ي�ضع على عاتقنا م�س�ؤولية كبرية بهذا الت�شريف،
ونعدكم ب�أننا �سنثابر وجنتهد لنكون �أهالُ لهذه
الثقة.
ثم �ألقى الطالب حممد مانع البناء كلمة
اخلريجني ،تال ذلك عر�ض فيلم عن اجلامعة حول
اهم االجنازات التي حققتها.

حفل اخلتام �سيقام برعاية نا�صر بن حمد ...م�ساء اليوم

ً
م�شروعا �شباب ًيا ي�شاركون يف جائزة نا�صر بن حمد للإبداع
1826
حتت رعاية �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خليفه ممثل جاللة امللك للأعمال اخلريية
و�ش�ؤون ال�شباب رئي�س املجل�س االعلى
لل�شباب والريا�ضة رئي�س اللجنة االوملبية
البحرينية تقيم امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب
والريا�ضة احلفل اخلتامي جلائزة نا�صر بن
حمد العاملية للإبداع ال�شبابي اليوم «االثنني»
بقاعة ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد �آل خليفة
بجامعة البحرين.
و�سي�شتمل احلفل الذي �سيقام عند ال�ساعة
 7م�ساء بال�سالم امللكي ثم �آيات من الذكر
احلكيم ثم كلمة ه�شام حممد اجلودر رئي�س
امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة ثم كلمة
جلنة التحكيم بعدها عر�ض مو�سيقي و�آخر
فني بعده فيلم عن اجلائزة وا�ستعرا�ض فني
يليها تكرمي الفائزين باجلائزة.
وك�شف ه�شام حممد اجلودر �أن عدد
االعمال ال�شبابية امل�شاركة يف خمتلف فئات
جائزة نا�صر بن حمد و�صلت اىل  1826عمل
�شبابي من  72دولة م�شريا اىل �أن اللجنة
املنظمة انهت كافة االجراءات االدارية لتقييم
هذه االعمال وفق املعايري التي مت حتديدها
يف اجلائزة.
و�أعرب ه�شام حممد اجلودر عن �شكره
وتقديره اىل �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خليفة على رعايته للحفل اخلتامي يف
م�شهد ي�ؤكد حر�صه واهتمامه بدعم ال�شباب
البحريني وال�شباب العاملي ودعم اجلائزة
التي مثلت مكانا منا�سبا لإبراز ابداعاتهم
وم�شروعاتهم الرائدة يف خمتلف املجاالت
م�شريا اىل �أن امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب
والريا�ضة قامت بالإجراءات التنظيمية

�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة

املنا�سبة لإجناح هذا احلفل بالتن�سيق مع
خمتلف الأطراف ذات العالقة.
وبني ه�شام حممد اجلودر �أن اللجنة
املنظمة وفور تلقيها جلميع امل�شاريع
ال�شبابية امل�شاركة يف جماالت اجلائزة
مت اخ�ضعها اىل التحكيم من قبل خرباء
جلنة التحكيم باجلائزة مرورا مبرحلتني
الأوىل اختبار اجلودة حيث قامت جلنة
التدقيق واجلودة بالتحقق يف جميع امللفات
وامل�شاركات الواردة �إليها بالإ�ضافة اىل
التحقق من البيانات ال�شخ�صية لكل م�شارك
ويف حال وجود نق�ص يف البيانات �أو
اخالل يف �شروط واحكام اجلائزة ف�إن جلنة
التدقيق واجلودة قامت ب�إخطار امل�شارك
وتتاح الفر�صة للم�شارك بتعديل وت�صحيح
بياناته واعماله يف حال وجود نق�ص
يف البيانات والأعمال التي قام بت�سليمها
م�سبقا ً ويف حال تعديل وت�صحيح البيانات

ه�شام حممد اجلودر

والأعمال يلغى العمل ال�سابق ويتم التعامل
مع التقدمي كا�شرتاك جديد ،اما املرحلة
الثانية بعد اجتياز امل�شاركة للمرحلة الأوىل
بنجاح يتم ار�سال العمل اىل جلنة حتكيم
خمت�صة ولكل جمال من جماالت اجلائزة
ثالثة حمكمني خمت�صني من خمتلف دول
العامل يتم تعيينهم لتقييم كل م�شاركة
ولكل م�شاركة رقم ا�شرتاك خا�ص ومميز
بحيث ال حتتوي امل�شاركة على � ّأي بيانات
�أو معلومات �شخ�صية عن امل�شارك حتى
تكون عملية التحكيم �أكرث نزاهة و�شفافية
ويف حال طلبت جلنة التحكيم معلومات
ا�ضافية ب�ش�أن امل�شاركة والعمل املُقدم� ،سيتم
التوا�صل مع جلنة التدقيق واجلودة لطلب
املعلومات وبالتايل يتم التوا�صل مع امل�شارك
من قبل هذه اللجنة التي تقوم بدور الو�سيط
بني جلنة التحكيم وامل�شاركني حفاظا ً على
ال�سرية وذلك ل�ضمان النزاهة يف التحكيم.

التعليم العايل يدعو للم�شاركة يف امل�سح الوطني ملهارات �سوق العمل
جتري الأمانة العامة ملجل�س التعليم
العايل بالتعاون مع قطاع ال�صناعة والأعمال
«امل�سح الوطني ال�سنوي للمهارات املطلوبة يف
�سوق العمل» ،بهدف التمكن من ج�سر الفجوة
بني مهارات اخلريجني ومتطلبات �سوق
العمل يف البحرين ،حيث يت�ضمن عددا ً من
الأ�سئلة املوجهة للقطاعني احلكومي واخلا�ص
وتتعلق باملهارات املطلوبة من اخلريجني
املتقدمني للوظائف يف تلك القطاعات مثل «حل
امل�شكالت ،التفكري الناقد ،مهارات التوا�صل،
العمل اجلماعي ،احل�ساب وال�سرعة العقلية،
وغريها».
وبهذه املنا�سبة �أ�شار الدكتور ريا�ض
يو�سف حمزة الأمني العام ملجل�س التعليم
العايل �إىل �أن نتائج هذا امل�سح �سيكون لها
عظيم الأثر يف حتقيق الأهداف املرجوة
وتوفري املعلومات الالزمة ملتخذي القرار يف
الق�ضايا املتعلقة باملهارات ال�ضرورية لأبنائنا
خريجي اجلامعات ،والتي تلبي حاجة

موقع الأمانة العامة للتعليم العايل على االنرتنت

�سوق العمل البحريني مما ي�سهم يف منو
االقت�صاد الوطني ،داعيا ً القطاعني احلكومي
واخلا�ص من �شركات وم�ؤ�س�سات وم�صارف
�إىل امل�شاركة يف هذا امل�سح من خالل زيارة
موقع الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل

على �شبكة االنرتنت www.moedu.gov.
 bh/hecوال�ضغط على رابط «امل�سح الوطني
ال�سنوي للمهارات املطلوبة يف �سوق العمل»
والإجابة على الأ�سئلة الواردة يف اال�ستبيان
املرفق.

