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المعضالت

•التعليم طلبة باجلامعة اخلليجية 	
يوؤدون امتحانات نهاية الف�صل 

الدرا�صي اخلريفي. بداأت 
المتحانات يوم ال�صبت املا�صي 

وت�صتمر للخمي�ص املقبل

ُعمـــان تـعـتـــرف بـ�صـهـــادة الـجـامـعــة الـمـلــكـيــة لـلـبــنـــات
اأو�صت مبعادلة املوؤهالت الدرا�صية التي متنحها 

اأدرج���ت وزارة التعلي���م الع���ايل ب�صلطن���ة 
عمان اجلامع���ة امللكية للبنات مبملكة البحرين 
الع���ايل  التعلي���م  موؤ�ص�ص���ات  قائم���ة  �صم���ن 
املو�ص���ى بالدرا�صة فيها بع���د �صدور قرار من 
جلنة العرتاف مبوؤ�ص�ص���ات التعليم العايل غري 
العمانية. واأو�صت مبعادلة املوؤهالت الدرا�صية 

التي متنحها.
واأع���رب رئي����ص اجلامع���ة م���ازن جمعة عن 
تقدي���ره وامتنان���ه ل���وزارة التعلي���م العايل يف 

�صلطن���ة عم���ان للثقة الت���ي منحوه���ا للجامعة 
امللكية للبنات. 

واأ�ص���اف: الق���رار ياأت���ي متزامنا م���ع الثقة 
التي منحها جمل����ص التعليم العايل يف البحرين 
للجامع���ة، حيث اعتمد يف �صهر فرباير من العام 
2017 كاأول جامعة خا�صة معتمدة يف البحرين 
اإل���ى جانب اإدراج جمي���ع الربامج والتخ�ص�صات 
ملرحل���ة البكالوريو�ص �صم���ن قائمة اجلامعات 

املو�صى بها لدى ال�صعودية والكويت.

التعليم الطبي يرتكز على درا�صة م�صكالت املجتمع   
يتيح للطلبة الحتكاك املبا�رس واكت�صاب اخلربات  

املنامة � جامعة اخللي����ج العربي: اختتمت كلية 
الط����ب والعل����وم الطبي����ة بجامع����ة اخللي����ج العربي 
ور�صت����ي عمل الأول����ى بعن����وان “تعزي����ز املهارات 
التدري�صي����ة” والثاني����ة بعنوان “كتاب����ة املع�صالت 
بالتع����اون م����ع جامع����ة ما�صرتيخ����ت الهولندي����ة”، 
الت����ي تعترب واحدة من اأف�ص����ل اجلامعات عامليا يف 
جم����ال التعلي����م الطبي، وت�صنف م����ن �صمن اأف�صل 
100 جامع����ة عاملية، اإذ تع����د كلية الطب يف جامعة 
ما�صرتخ����ت اأول من طبق نظام التعليم املبني على 

حل املع�صالت يف اأوروبا.
وقال نائب رئي�ص جامعة اخلليج العربي، عميد 
كلي����ة الطب �صعي����د طبارة اأن كلي����ة الطب حتر�ص 
دائم����ا عل����ى مراجع����ة مناهجه����ا التعليمي����ة وطرق 

التدري�ص.
واأ�ص����ار اإل����ى اأن الكلي����ة تعتم����د عل����ى التعليم 
املبن����ى عل����ى ح����ل املع�ص����الت يف املج����ال الطبي، 

ويه����دف تطبيق هذا النظ����ام بالدرج����ة الأولى اإلى 
تنمي����ة الفك����ر التحليل����ي ل����دى الط����الب والرغب����ة 
الذاتية للتعليم، وا�صتيع����اب التكنولوجيا احلديثة 
وا�صتخدامه����ا وتوظيفه����ا بال�صكل الأمث����ل، اإ�صافة 

اإلى زرع روح العمل اجلماعي لدي الطالب.
وتاب����ع: “بالإ�صاف����ة اإلى ذل����ك، ف����اإن التعليم 
الطب����ي يف اجلامع����ة يرتكز عل����ى درا�ص����ة م�صكالت 
املجتمع وتن����اول مع�صالته ال�صحي����ة كافة، وهو ما 
يتيح لطلبة الطب الحتكاك املبا�رس مع جمتمعاتهم 

واكت�ص����اب اخل����ربات النظرية والتطبيقي����ة الالزمة 
لتطوير مهاراتهم الطبية”

وهدفت الور�صتان اللتان ح�رسهما 35 م�صاركا 
م����ن اأع�صاء هيئ����ة التدري�ص بكلية الط����ب والعلوم 
الطبية اإلى رفع كفاءة اأع�صاء هيئة التدري�ص بكلية 
الطب والعلوم الطبية و�صقل مهاراتهم التعليمية 
متا�صيا مع اخلطة الإ�صرتاتيجية الرامية اإلى تطوير 
اإداء الكليات ع����رب حت�صني اإ�صرتاتيجيات التدري�ص 
واإثراء املعرفة؛ لتواكب املعايري الدولية للتعليم.

• ح�صور 35 م�صارًكا من اأع�صاء هيئة التدري�ص	

• •اجلامعة حا�صلة على العتماد من ال�صعودية والكويت	 تقدير وامتنان لوزارة التعليم العايل العمانية	

“التطبيقية” متنح �صهادة هند�صة بريطانية معتمدة

امتحان العربي “�صهل” والإجنليزي “خاٍل من التعقيدات”

توظيف كفاءات اأكادميية واإدارية  

معلمون يقدمون درو�ص تقوية ب� “الإن�صتغرام”... طلبة بالثانوية ل� “$”:

العل���وم  جامع���ة  رئي����ص  نائ���ب  اأك���د 
التطبيقية لل�صوؤون الإدارية واملالية وخدمة 
املجتم���ع حمم���د اأب���و ك���رب اأن اإدارة اجلامعة 
هي���اأت الظ���روف املنا�صب���ة كافة م���ن خالل 
توظيف نخبة م���ن ذوي الكفاءات الأكادميية 
والإدارية؛ ل�صمان �ص���ري العملية التعليمية، 
م�ص���ريا اإل���ى اأن جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة 
تعت���رب اأول جامع���ة خا�ص���ة بحريني���ة متّكن 
الطالب م���ن احل�صول على �صه���ادة هند�صة 
بريطاني���ة معتم���دة، الأمر ال���ذي �صينعك�ص 
ب�ص���كل اإيجابي على دع���م العملية التعليمية 
باجلامعة مبا يتوافق مع اخلطة الإ�صرتاتيجية 

التي تهدف اإلى نقلها اإلى الأفق العاملي من 
خ���الل التعاون مع اجلامع���ات العاملية وطرح 
برامج اأكادميي���ة ت�صهم يف اإثراء �صوق العمل 
بخريج���ني ذوي ق���درات علمي���ة ممي���زة عرب 
ال�صتف���ادة من جت���ارب اجلامع���ات العريقة 
باململك���ة املتح���دة، وتق���دمي تعلي���م عايل 
متطور لالإ�صه���ام يف خدمة املجتمع البحريني 

واخلليجي والعربي.
واأو�صح حممد يو�ص���ف اأن اجلامعة تنظر 
لل���كادر الإداري؛ باعتب���اره العن����رس امل�صاند 
ل�صري العم���ل الأكادميي، حيث ت���ويل اأهمية 
كبرية لتطوي���ر الكادر الأكادمي���ي والإداري 

و�صقل مهاراتهم من خالل التدريب الداخلي 
واخلارج���ي، وتوف���ري الإمكانات كاف���ة التي 
م���ن �صاأنها رفع الق���درة الإنتاجية لكوادرها، 
واتباع �صيا�صة حتفيز املوظفني والحتفاظ 
بهم مما ينعك����ص ب�صكل اإيجابي على م�صرية 
اجلامع���ة يف خمتل���ف املج���الت الأكادميي���ة 
والإدارية. و�صدد عل���ى اإ�صرتاتيجية اجلامعة 
يف خدمة املجتمع، واأن اجلامعة تويل اهتماماً 
كبريا للفعالي���ات املجتمعية وحتر�ص دائما 
عل���ى التوا�ص���ل م���ع املوؤ�ص�ص���ات واملراكز 
الوطنية التي تن�صط يف هذا املجال للو�صول 

اإلى حتقيق التنمية املجتمعية ال�صاملة.

ابتدائي���ة  مبدار����ص  معلم���ون  تط���ّوع 
واإعدادي���ة والثانوي���ة بب���ث ����رسوح مف�صلة 
لبع����ص المتحانات على برنام���ج التوا�صل 
الجتماع���ي” الن�صتغ���رام”؛ وذل���ك لتي�صري 
مذاك���رة بع����ص امل���واد الدرا�صي���ة. و�صهد 
ع���دد كبري م���ن الطلبة باملرحل���ة البتدائية 

التقوي���ة  درو����ص  ح�ص���ور  والإعدادي���ة 
اإلكرتونيا.

ووا�صلت “البالد” ر�صدها اليومي لأداء 
الطلبة بامتحانات نهاي���ة الف�صل الدرا�صي 
اأم����ص  األف���ا و92 طالب���ا   11 الأول. وق���دم 
امتحان اللغة الجنليزية )اجن 201( بالفرتة 
الأول���ى، بينم���ا ق���دم 8 اآلف و928 طال���ب 
امتحان اللغة العربية )عرب 301(، وو�صف 

طلبة ا�صتطلعت راأيه���م ال�صحيفة م�صتوى 
المتحان باأنه “�صهل وي�صري”.
واأ�ص���اروا اإل���ى اأن امتحان 

ات�ص���م  العربي���ة  اللغ���ة 
الأ�صئل���ة  بو�ص���وح 
واملتنوع���ة  املبا����رسة 
لقدرات الطلبة، مبينني 

ب���اأن الزم���ن املخ�ص����ص 

لالإجابة كاٍف.
وذكر م���ن حت���دث ملندوب���ة ال�صحيفة 
بان مق���رر اللغ���ة الإجنليزي���ة “جاء 
اأ�صهل مم���ا توقعوه وخاٍل من 

التعقيدات”.
واأردف���وا ب���ان اأ�صئلة 
المتح���ان ا�صتوعب���ت ما 

ورد باملقرر.

• حممد يو�صف	

د�صنت اإدارة البح���ث العلمي بالأمانة العامة 
ملجل����ص التعلي���م العايل، بالتع���اون مع املجل�ص 
الثقايف الربيطاين، �صل�صلة ور�ص تدريبية بعنوان 
ي�صتفي���د منه���ا عل���ى مدى �صت���ة اأي���ام خم�صون 
باحًث���ا م���ن منت�صب���ي موؤ�ص�صات التعلي���م العايل 
املحلي���ة، وت�رسف على تنفيذها مدربة متخ�ص�صة 
م���ن اململك���ة املتح���دة، وته���دف اإل���ى �صق���ل 
مه���ارات الت�صال وكتابة البح���وث العلمية لدى 
امل�صاركني. ولدى ح�ص���وره افتتاح الور�ص، اأكد 
الأم���ني العام ملجل�ص التعلي���م العايل عبدالغني 
ال�صويخ اأن هذه الور�ص التدريبية تاأتي من�صجمة 
مع اأهداف الإ�صرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي 
التي اأقرها جمل�ص التعليم العايل، والتي تهدف 
اإل���ى تعزيز جه���ود موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل يف 

املجال البحثي.

نف���ذت اإدارة التدري���ب والتطوي���ر املهني 
بال���وزارة بالتع���اون م���ع مكتب الرتبي���ة العربي 
ل���دول اخلليج برناجًم���ا تدريبًيا بعن���وان )مناذج 
تطبيقي���ة ملفاهي���م الرتبي���ة عل���ى املواطن���ة(، 
�ص���ارك فيه 25 اخت�صا�صًيا م���ن اإدارات املناهج 
والإ����رساف الرتبوي والرتبي���ة اخلا�صة واخلدمات 
الطالبي���ة والتعليم اخلا�ص بالوزارة، وذلك مبقر 

املركز الإقليمي للتكنولوجيا واملعلومات.
وق���دم الربنام���ج امل���درب مبكت���ب الرتبية 

العربي لدول اخلليج ريا�ص اجلوادي.

50 باحثا يتعرفون 
على مهارات الت�صال

تدريب 25 اخت�صا�صيا 
على املواطنة

مروة خمي�س


