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إطالق مبادرة الشعلة التثقيفيةبمشاركة 18 عضوًا من الهيئة األكاديمية

 اتفاق بين »الملكية للبنات« 
و»الدولي للكوتشنغ« لتعزيز أهداف التطوير الوظيفي

وقعت الجامعة الملكية للبن��ات، الجامعة الرائدة في تعليم وريادة 
الم��رأة عبر التعليم العال��ي في البحرين، خطاب اتف��اق مع االتحاد 
الدول��ي للكوتش��نق، وهي منظمة غير ربحية مكرس��ة للكوتش��نق، 
للقيام بمشاريع تدريبية تضمنت مبادرة »الشعلة«، والتي تستخدم 
فيها مس��اهمات أعضاء االتحاد وأصحاب االعتماد لتس��ريع تحقيق 

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
ومن خالل ذلك، ستتناول الجامعة الملكية للبنات مع االتحاد الدولي 
للكوتش��نق هدفها المؤسس��ي المتحور حول التعلي��م الجيد والذي 
يقابله الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة »التعليم الجيد« 
وذل��ك لضمان تعليم جيد ش��امل ومنص��ف وتعزيز ف��رص التعلم 
م��دى الحياة للجميع. ومما يزيد م��ن أهمية هذا التعاون هو تحقيق 
هدف آخر على مس��توى الكلي��ات المتمثل في تعزيز أهداف التطوير 

الوظيفي لجميع أعضاء هيئة التدريس.
واس��تضافت الجامعة الملكية للبنات -عبر تقنية االتصال المرئي- 
فريق عمل االتحاد الدولي للكوتش��نق ف��ي البحرين، إلطالق مبادرة 
الشعلة التثقيفية والتي ستتضمن 18 عضوًا من الهيئة األكاديمية 
بالجامعة، وذلك لتقديم معلومات حول الكوتشنق وأهميته والفوائد 
المتحصلة من مبادرة الشعلة التي ستستمر حتى أغسطس 2021. 

حيث سيستفيد كل عضو من األعضاء المشاركين من 8-10 جلسات 
فردية بوجود مدربين متخصصين في هذا المجال. 

وقال��ت القائمة بأعمال رئي��س الجامعة الملكي��ة للبنات الدكتورة 
منى س��وري، أنه م��ن أجل تحقيق هدف توفير تعلي��م عالي الجودة، 
يج��ب على أعضاء هيئة التدريس تعزي��ز مخرجاتهم التعليمية من 

خالل مشاركتهم في مشاريع الكوتشنق والمساهمة المجتمعية. 
وأضاف��ت: »إن��ه من خالل التعاون م��ع االتحاد الدولي للكوتش��نق، 
فإنه س��يضيف بعدا عالميا لهذا النوع من التدريب من خالل اعتماد 
الهدف الرابع للتنمية المس��تدامة والتعرف على أفضل الممارسات 
التدريبي��ة المتعلقة به. ولذلك فإنه يس��ر الجامعة الملكية للبنات 
أن تعمل مع االتحاد الدولي للكوتش��نق وتأمل في تأس��يس عالقة 
طويلة األمد معهم لصالح تحقيق تلك األهداف المرجوة مع الطاقم 

األكاديمي«.
م��ن جانب��ه، عبر رئي��س االتح��اد الدولي للكوتش��نق ف��ي البحرين 
الكوت��ش فؤاد عب��داهلل، عن س��عادته بإط��الق هذه المب��ادرة مع 
الجامعة الملكية للبنات وذلك يأتي ضمن المس��ؤولية االجتماعية 
الت��ي أصبحت مفهومًا مهم��ًا تتبناه المؤسس��ات واألفراد في هذه 

األوقات.


