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المعضالت

يتيح للطلبة االحتكاك املبا�رش واكت�ساب اخلربات

التعليم الطبي يرتكز على درا�سة م�شكالت املجتمع

التعليم

املنامة ـ جامعة اخللي����ج العربي :اختتمت كلية
الط����ب والعل����وم الطبي����ة بجامع����ة اخللي����ج العربي
ور�شت����ي عمل الأول����ى بعن����وان “تعزي����ز املهارات
التدري�سي����ة” والثاني����ة بعنوان “كتاب����ة املع�ضالت
بالتع����اون م����ع جامع����ة ما�سرتيخ����ت الهولندي����ة”،
الت����ي تعترب واحدة من �أف�ض����ل اجلامعات عامليا يف
جم����ال التعلي����م الطبي ،وت�صنف م����ن �ضمن �أف�ضل
 100جامع����ة عاملية� ،إذ تع����د كلية الطب يف جامعة
ما�سرتخ����ت �أول من طبق نظام التعليم املبني على
حل املع�ضالت يف �أوروبا.
وقال نائب رئي�س جامعة اخلليج العربي ،عميد
كلي����ة الطب �سعي����د طبارة �أن كلي����ة الطب حتر�ص
دائم����ا عل����ى مراجع����ة مناهجه����ا التعليمي����ة وطرق
التدري�س.
و�أ�ش����ار �إل����ى �أن الكلي����ة تعتم����د عل����ى التعليم
املبن����ى عل����ى ح����ل املع�ض��ل�ات يف املج����ال الطبي،

•طلبة باجلامعة اخلليجية
ي�ؤدون امتحانات نهاية الف�صل
الدرا�سي اخلريفي .بد�أت
االمتحانات يوم ال�سبت املا�ضي
وت�ستمر للخمي�س املقبل

•ح�ضور  35م�شاركً ا من �أع�ضاء هيئة التدري�س

ويه����دف تطبيق هذا النظ����ام بالدرج����ة الأولى �إلى
تنمي����ة الفك����ر التحليل����ي ل����دى الط��ل�اب والرغب����ة
الذاتية للتعليم ،وا�ستيع����اب التكنولوجيا احلديثة
وا�ستخدامه����ا وتوظيفه����ا بال�شكل الأمث����ل� ،إ�ضافة
�إلى زرع روح العمل اجلماعي لدي الطالب.
وتاب����ع“ :بالإ�ضاف����ة �إلى ذل����ك ،ف�����إن التعليم
الطب����ي يف اجلامع����ة يرتكز عل����ى درا�س����ة م�شكالت
املجتمع وتن����اول مع�ضالته ال�صحي����ة كافة ،وهو ما
يتيح لطلبة الطب االحتكاك املبا�رش مع جمتمعاتهم

واكت�س����اب اخل��ب�رات النظرية والتطبيقي����ة الالزمة
لتطوير مهاراتهم الطبية”
وهدفت الور�شتان اللتان ح�رضهما  35م�شاركا
م����ن �أع�ضاء هيئ����ة التدري�س بكلية الط����ب والعلوم
الطبية �إلى رفع كفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية
الطب والعلوم الطبية و�صقل مهاراتهم التعليمية
متا�شيا مع اخلطة الإ�سرتاتيجية الرامية �إلى تطوير
�إداء الكليات ع��ب�ر حت�سني �إ�سرتاتيجيات التدري�س
و�إثراء املعرفة؛ لتواكب املعايري الدولية للتعليم.

�أو�صت مبعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها

ُعمـــان تـعـتـــرف بـ�شـهـــادة الـجـامـعــة الـمـلــكـيــة لـلـبــنـــات

�أدرج���ت وزارة التعلي���م الع���ايل ب�سلطن���ة
عمان اجلامع���ة امللكية للبنات مبملكة البحرين
�ضم���ن قائم���ة م�ؤ�س�س���ات التعلي���م الع���ايل
املو�ص���ى بالدرا�سة فيها بع���د �صدور قرار من
جلنة االعرتاف مب�ؤ�س�س���ات التعليم العايل غري
العمانية .و�أو�صت مبعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية
التي متنحها.
و�أع���رب رئي����س اجلامع���ة م���ازن جمعة عن
تقدي���ره وامتنان���ه ل���وزارة التعلي���م العايل يف

 50باحثا يتعرفون
على مهارات االت�صال

�سلطن���ة عم���ان للثقة الت���ي منحوه���ا للجامعة
امللكية للبنات.
و�أ�ض���اف :الق���رار ي�أت���ي متزامنا م���ع الثقة
التي منحها جمل����س التعليم العايل يف البحرين
للجامع���ة ،حيث اعتمد يف �شهر فرباير من العام
 2017ك�أول جامعة خا�صة معتمدة يف البحرين
�إل���ى جانب �إدراج جمي���ع الربامج والتخ�ص�صات
ملرحل���ة البكالوريو�س �ضم���ن قائمة اجلامعات
املو�صى بها لدى ال�سعودية والكويت.

•اجلامعة حا�صلة على االعتماد من ال�سعودية والكويت

معلمون يقدمون درو�س تقوية بـ “الإن�ستغرام” ...طلبة بالثانوية لـ “:”$

“خال من التعقيدات”
امتحان العربي “�سهل” والإجنليزي ٍ
مروة خمي�س

د�شنت �إدارة البح���ث العلمي بالأمانة العامة
ملجل����س التعلي���م العايل ،بالتع���اون مع املجل�س
الثقايف الربيطاين� ،سل�سلة ور�ش تدريبية بعنوان
ي�ستفي���د منه���ا عل���ى مدى �ست���ة �أي���ام خم�سون
باحثً���ا م���ن منت�سب���ي م�ؤ�س�سات التعلي���م العايل
املحلي���ة ،وت�رشف على تنفيذها مدربة متخ�ص�صة
م���ن اململك���ة املتح���دة ،وته���دف �إل���ى �صق���ل
مه���ارات االت�صال وكتابة البح���وث العلمية لدى
امل�شاركني .ولدى ح�ض���وره افتتاح الور�ش� ،أكد
الأم�ي�ن العام ملجل�س التعلي���م العايل عبدالغني
ال�شويخ �أن هذه الور�ش التدريبية ت�أتي من�سجمة
مع �أهداف الإ�سرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي
التي �أقرها جمل�س التعليم العايل ،والتي تهدف
�إل���ى تعزيز جه���ود م�ؤ�س�س���ات التعليم العايل يف
املجال البحثي.

تدريب  25اخت�صا�صيا
على املواطنة

•تقدير وامتنان لوزارة التعليم العايل العمانية

تط���وّع معلم���ون مبدار����س ابتدائي���ة
و�إعدادي���ة والثانوي���ة بب���ث ��ش�روح مف�صلة
لبع����ض االمتحانات على برنام���ج التوا�صل
االجتماع���ي” االن�ستغ���رام”؛ وذل���ك لتي�سري
مذاك���رة بع����ض امل���واد الدرا�سي���ة .و�شهد
ع���دد كبري م���ن الطلبة باملرحل���ة االبتدائية

والإعدادي���ة ح�ض���ور درو����س التقوي���ة
�إلكرتونيا.
ووا�صلت “البالد” ر�صدها اليومي لأداء
الطلبة بامتحانات نهاي���ة الف�صل الدرا�سي
الأول .وق���دم � 11ألف���ا و 92طالب���ا �أم����س
امتحان اللغة االجنليزية (اجن  )201بالفرتة
الأول���ى ،بينم���ا ق���دم � 8آالف و 928طال���ب
امتحان اللغة العربية (عرب  ،)301وو�صف

طلبة ا�ستطلعت ر�أيه���م ال�صحيفة م�ستوى
االمتحان ب�أنه “�سهل وي�سري”.
و�أ�ش���اروا �إل���ى �أن امتحان
اللغ���ة العربي���ة ات�س���م
الأ�سئل���ة
بو�ض���وح
املبا��ش�رة واملتنوع���ة
لقدرات الطلبة ،مبينني
ب����أن الزم���ن املخ�ص����ص

كاف.
للإجابة ٍ
وذكر م���ن حت���دث ملندوب���ة ال�صحيفة
بان مق���رر اللغ���ة الإجنليزي���ة “جاء
�أ�سهل مم���ا توقعوه وخالٍ من
التعقيدات”.
و�أردف���وا ب���ان �أ�سئلة
االمتح���ان ا�ستوعب���ت ما
ورد باملقرر.

�أبرز امتحانات اليوم :ريا�ضيات بالإعدادي وجغرافيا واقت�صاد بالثانوية
املرحلة والوقت

االمتحان

عدد الطلبة

الثانوية (� 8ص)

القراءة والإنتاج الكتابي (قرا )311

56

الثانوية (� 10:30ص)

اجلغرافيا االقت�صادية (�أجا )103

5630

الثانوية (� 10:30ص)

الرتبية الأ�رسية �( 1أ�رس )101

5031

الثانوية ( 12:30ظ)

م�صطلح احلديث (�صلح )211

43

الثانوية ( 12:30ظ)

م�صطلح احلديث (�صلح )212

26

الثالث �إعدادي (� 8ص)

الريا�ضيات

-

توظيف كفاءات �أكادميية و�إدارية

“التطبيقية” متنح �شهادة هند�سة بريطانية معتمدة

نف���ذت �إدارة التدري���ب والتطوي���ر املهني
بال���وزارة بالتع���اون م���ع مكتب الرتبي���ة العربي
ل���دول اخلليج برناجمً���ا تدريبيًا بعن���وان (مناذج
تطبيقي���ة ملفاهي���م الرتبي���ة عل���ى املواطن���ة)،
�ش���ارك فيه  25اخت�صا�صيًا م���ن �إدارات املناهج
والإ��ش�راف 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�ض اجلوادي.

�أك���د نائ���ب رئي����س جامع���ة العل���وم
التطبيقية لل�ش�ؤون الإدارية واملالية وخدمة
املجتم���ع حمم���د �أب���و ك�ب�ر �أن �إدارة اجلامعة
هي����أت الظ���روف املنا�سب���ة كافة م���ن خالل
توظيف نخبة م���ن ذوي الكفاءات الأكادميية
والإدارية؛ ل�ضمان �س�ي�ر العملية التعليمية،
م�ش�ي�را �إل���ى �أن جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة
تعت�ب�ر �أول جامع���ة خا�ص���ة بحريني���ة متكّ ن
الطالب م���ن احل�صول على �شه���ادة هند�سة
بريطاني���ة معتم���دة ،الأمر ال���ذي �سينعك�س
ب�ش���كل �إيجابي على دع���م العملية التعليمية
باجلامعة مبا يتوافق مع اخلطة الإ�سرتاتيجية

التي تهدف �إلى نقلها �إلى الأفق العاملي من
خ�ل�ال التعاون مع اجلامع���ات العاملية وطرح
برامج �أكادميي���ة ت�سهم يف �إثراء �سوق العمل
بخريج�ي�ن ذوي ق���درات علمي���ة ممي���زة عرب
اال�ستف���ادة من جت���ارب اجلامع���ات العريقة
باململك���ة املتح���دة ،وتق���دمي تعلي���م عايل
متطور للإ�سه���ام يف خدمة املجتمع البحريني
واخلليجي والعربي.
و�أو�ضح حممد يو�س���ف �أن اجلامعة تنظر
لل���كادر الإداري؛ باعتب���اره العن��ص�ر امل�ساند
ل�سري العم���ل الأكادميي ،حيث ت���ويل �أهمية
كبرية لتطوي���ر الكادر الأكادمي���ي والإداري

و�صقل مهاراتهم من خالل التدريب الداخلي
واخلارج���ي ،وتوف�ي�ر الإمكانات كاف���ة التي
م���ن �ش�أنها رفع الق���درة الإنتاجية لكوادرها،
واتباع �سيا�سة حتفيز املوظفني واالحتفاظ
بهم مما ينعك����س ب�شكل �إيجابي على م�سرية
اجلامع���ة يف خمتل���ف املج���االت الأكادميي���ة
والإدارية .و�شدد عل���ى �إ�سرتاتيجية اجلامعة
يف خدمة املجتمع ،و�أن اجلامعة تويل اهتماما ً
كبريا للفعالي���ات املجتمعية وحتر�ص دائما
عل���ى التوا�ص���ل م���ع امل�ؤ�س�س���ات واملراكز
الوطنية التي تن�شط يف هذا املجال للو�صول
�إلى حتقيق التنمية املجتمعية ال�شاملة.

•حممد يو�سف

