
العدد )15872( - السنة السادسة واألربعون - اإلثنين 29 محرم 1443هـ - 6 سبتمبر 2021م4

المنهج الخفي 

واأهميته في التعليم 

يعتبر المنهج التربوي حجر األساس في العملية التعليمية، 
واألنشطة  الــخــبــرات  مجموع  إلــى  تعريفاته  بأبسط  يشير  حيث 
التربوية التي يتم إعدادها للطالب داخل وخارج المدرسة بهدف 
)العقلية،  المختلفة  الجوانب  الشامل في  النمو  مساعدتهم على 
واالجتماعية، والنفسية، والجسدية، وغيرها(، ما يؤدي إلى تحقيق 
األهداف التربوية المنشودة. وهذا ما يطلق عليه التربويون اسم 
إال   .)Formal Curriculum( المقصود  أو  الــرســمــي  المنهج 
المعارف  كبيرًا من  قــدرًا  آخر يتضمن  الواقع هناك منهج  أنه في 
داخل  الطالب  يتعلمها  التي  واالتجاهات  والمعلومات  والحقائق 
الــمــدرســة مــن غــيــر قــصــد. ويــأخــذ هـــذا الــمــنــهــج عـــدة أســـمـــاء، من 
والمستتر،  والــصــامــت،  الــرســمــي،  وغــيــر  الــخــفــي،  المنهج  أشــهــرهــا 

والضمني، وغيرها. 
 )Hidden Curriculum( الخفي  المنهج  تعريف  يمكن 
على أنه جميع الخبرات والمعارف واألنشطة التي يقوم بها الطالب 
أو يتعلمونها خارج المنهج الرسمي طواعية ودون إشراف المعلم 
اإليجابية  واتجاهاتهم  المعلمين  مــيــول  أمثلتها  ومــن  علمه،  أو 
والسلبية وطرق تفاعلهم ومعامالتهم اليومية مع بعضهم البعض 
ومـــع إدارة الــمــدرســة ومـــع طــالبــهــم، وكــذلــك الــخــبــرات والــتــجــارب 
بالمالحظة  بينهم  الــطــالب  يتداولها  الــتــي  والسلبية  اإليجابية 
المختلفة، ومن األمثلة  المدرسية  أو بواسطة األنشطة  الشكلية، 
من  والسخرية  والتواكل  والغش  الكذب  الخفي  للمنهج  السلبية 

اآلخرين والالمباالة وغيرها.
المنهج الخفي بعدة ميزات تجعله جديرُا باالهتمام.  ويمتاز 
من أهمها أن تأثيره على الطالب يعتبر أكثر عمقًا وأوسع دائرة من 
المنهج الرسمي. ويعتبر كذلك أسرع انتشارًا إذا ما قورن بالمنهج 
الرسمي. ويشكل المنهج الخفي جوانب ثابتة ومتغيرة في التعليم 
إلى  تــؤدي  التي  والسلبية  اإليجابية  بنتائجه  ويتصف  المدرسي، 

إحداث تغييرات جيدة أو سيئة في سلوك الطالب.
الــخــفــي ســـالحـــًا ذا حـــديـــن، يتطلب  الــمــنــهــج  يــعــتــبــر  لـــذلـــك، 
العملية  في  كثيرًا  يؤثر  أن  يمكن  التجاهل، حيث  وعــدم  االهتمام 
األولــى من  المراحل  أو سلبي، خاصة في  إيجابي  التربوية بشكل 
التعليم. فمن التأثيرات اإليجابية تعزيز الثقة بالنفس والتعاون 
وحـــب الــعــمــل وتــنــظــيــم الــوقــت عــن طــريــق الــمــشــاركــة الــفــعــالــة في 
األنشطة المدرسية المختلفة. أما التأثيرات السلبية لهذا المنهج 
المعلم في  اإلبــداع لدى الطالب نتيجة ضعف  أمثلتها قتل  فمن 
المقرر الدراسي، حيث يؤدي ذلك إلى حفظ المحتوى دون فهم، 
والتحليل  والمناقشة  التفكير  مــهــارات  الطالب  لــدى  يضعف  مــا 

وغيرها. 
ورغم االعتراف به تربويًا، إال أن المنهج الخفي لم يلق الكثير 
المنهج  بــهــذا  المهتمون  ويـــرى  والـــدراســـة.  والبحث  االهــتــمــام  مــن 
مكماًل  كــونــه  الــدراســيــة،  الــصــفــوف  فــي  وتفعيله  تطبيقه  ــرورة  ضــ

وداعمًا للمنهج الرسمي.

أدانت وزارة خارجية مملكة 
ــنــــكــــرت بـــشـــدة  ــتــ ــحـــريـــن واســ الـــبـ
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة اإلرهــابــيــة 
المملكة  أراضي  على  المتتالية 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، 
والــــــتــــــي كــــــــان آخــــــرهــــــا إطــــــالق 
وثــالث  بالستية  صــواريــخ  ثالثة 
طائرات مسّيرة مفخخة باتجاه 
الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة ومــديــنــتــي 
إلـــى  أدى  مــــا  ــران،  ــ ــــجـ ونـ ــازان  ــ ــ جـ
عشرات  وتــضــرر  طفلين  إصــابــة 
ــازل الـــســـكـــنـــيـــة، مــتــمــنــيــة  ــنــ ــمــ الــ

الشفاء العاجل للمصابين جراء 
المتكرر  هذا االعتداء اإلرهابي 
ــج الــــــــذي يــســتــهــدف  ــهـ ــنـ ــمـ ــمـ والـ
ــان  ــيـ الــمــدنــيــيــن اآلمـــنـــيـــن واألعـ
المدنية، ويعكس سلوك جماعة 
الــحــوثــي الــمــتــعــنــت وإصـــرارهـــا 
على زعــزعــة األمـــن واالســتــقــرار 
في المملكة العربية السعودية.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــد  ــ ــؤكـ ــ وتـ
ــتـــام فـــي صـــف واحـــد  وقــوفــهــا الـ
المملكة  شقيقتها  جــانــب  إلـــى 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي كـــل ما 

ــة  ــ ــتـــخـــذه مــــن إجـــــــــــراءات رادعــ تـ
اإلرهابية  الهجمات  تلك  لوقف 
ــة، وتـــضـــامـــنـــهـــا مــعــهــا  ــيــ ــعــــدائــ الــ
أراضــيــهــا  لحماية  جــهــودهــا  فــي 
فيها،  والمقيمين  ومــواطــنــيــهــا 
ــتــــمــــع الـــــدولـــــي  داعــــــيــــــة الــــمــــجــ
ــى االضــــطــــالع بــمــســؤولــيــاتــه  ــ إلـ
إلدانـــة هــذه األعــمــال اإلرهــابــيــة 
اإلجرامية التي ترتكبها مليشيا 
الـــحـــوثـــي اإلرهــــابــــيــــة مــنــتــهــكــة 
والقيم  الدولية  القوانين  كافة 

اإلنسانية.

ــة  ــامـ ــعـ شـــــاركـــــت األمــــــانــــــة الـ
ــلـــمـــرأة فــي  ــلــــى لـ لــلــمــجــلــس األعــ
»هايبو   HiPo Youth برنامج 
الــذي  الشبابية  لــلــقــيــادات  يـــوث« 
الـــعـــامـــة،  اإلدارة  مــعــهــد  يـــنـــفـــذه 
ــــالل جـــلـــســـة عــبــر  وذلـــــــك مــــن خــ
برنامج االتصال المرئي بحضور 
ــي الــبــرنــامــج من  الــمــشــاركــيــن فـ

منتسبي المراكز الشبابية.
بنت  ديــنــا  الشيخة  وأعــربــت 
األمين  آل خليفة مساعد  راشــد 
للمرأة  األعــلــى  للمجلس  الــعــام 
عـــن اعـــتـــزاز الــمــجــلــس بــشــراكــتــه 
فــي  الـــعـــامـــة  اإلدارة  مــعــهــد  مــــع 
بين  الــتــوازن  بمبادئ  الوعي  رفــع 
الــجــنــســيــن وإدمـــــــاج احــتــيــاجــات 
الــــمــــرأة، والــتــشــجــيــع عــلــى تبني 
ودعم الممارسات الداعمة لتقدم 
الـــمـــرأة، مـــؤكـــدة أهــمــيــة بــرنــامــج 
الفرص  إتــاحــة  فــي  يــوث«  »هايبو 
الشباب  وتوعية  المعرفة  إلدارة 
بالجهود الوطنية في المجاالت 
التوازن  مجال  منها  المختلفة، 
في  الــمــرأة  ودور  الجنسين  بــيــن 

التنمية الوطنية.
ــي هــــــذا الـــســـيـــاق  ــ وأكـــــــــدت فـ
دعم  فــي  البحريني  الشباب  دور 
ــة لـــلـــنـــهـــوض  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ الــــخــــطــ
إلى  مشيرة  البحرينية،  بالمرأة 
تنفيذ  فــي  الــشــبــاب  مــشــاركــة  أن 
بالخطط  الــخــاصــة  الـــمـــبـــادرات 
عاماًل  تشكل  الوطنية  واآللــيــات 
أســـاســـيـــًا فـــي نــجــاحــهــا وبــلــوغــهــا 
ــــص مـــشـــاركـــة  ــاألخـ ــ غـــايـــاتـــهـــا، وبـ
شــكــلــت  إذ  الــــــشــــــابــــــة،  الـــــــمـــــــرأة 
ــابــــات ضــمــن  الـــبـــحـــريـــنـــيـــات الــــشــ
ــن 35  ــ الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة أقــــــل مـ
إجــمــالــي  مـــن  نــحــو %63  عـــامـــا 

البحرينيات.
ــي هـــــذا الـــشـــأن  ــرقـــت فــ وتـــطـ
ــاديـــة  ــتـــصـ ــى الـــمـــســـاهـــمـــة االقـ ــ إلــ
البحرينيات  لــلــشــابــات  الــفــاعــلــة 
ــاالت إذ  ــ ــجــ ــ ــمــ ــ الــ فــــــي مـــخـــتـــلـــف 
تــشــكــل الـــبـــحـــريـــنـــيـــات الـــشـــابـــات 
ــًا ضــمــن  ــاديــ ــتــــصــ الـــنـــاشـــطـــات اقــ
سنة   )34-15( الــعــمــريــة  الــفــئــة 
البحرينيات  إجمالي  مــن   %45
و%40  ــًا،  ــاديـ ــتـــصـ اقـ الـــنـــاشـــطـــات 
مــن إجــمــالــي الــنــســاء الــعــامــالت، 
صــاحــبــات  إجـــمـــالـــي  مـــن  و%17 
إجــمــالــي  مـــن  و%12  األعــــمــــال، 
الالتي يعملن لحسابهن  النساء 

الخاص.
ــاء حــــــــــوارًا  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتــــضــــمــــن الـ
مفتوحًا حول مدى وعي الشباب 
بمفاهيم التوازن بين الجنسين، 
وإدماج احتياجات المرأة، إضافة 
إلـــــى تــطــلــعــاتــهــم الــمــســتــقــبــلــيــة 
وطــمــوحــهــم فـــي تــحــقــيــق بصمة 
وطنية على المستويين المحلي 
الستقبال  وتحفيزهم  والــدولــي، 

إنتاجات فكرية جديدة.

ال���هجمات الإرهابي��ة  ب����شدة  ت���دين  ال�خارجي���ة 

ال���ح���وث���ي���ة ال���م���ت���ك���ررة ����ش���د ال�����ش��ع��ودي��ة

عبداهلل  بنت  فوزية  برئاسة 
ــواب  ــنـ ــل رئـــيـــســـة مــجــلــس الـ ــنـ زيـ
ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــنـ ــجـ ــلـ رئــــيــــســــة الـ
للشعبة البرلمانية، يشارك وفد 
المؤتمر  البرلمانية في  الشعبة 
ــاء  ــرؤســ ــامــــس لــ الـــعـــالـــمـــي الــــخــ
الـــبـــرلـــمـــانـــات، والـــقـــمـــة الــثــالــثــة 
عـــشـــرة لــرئــيــســات الــبــرلــمــانــات، 
ـــر الــــقــــمــــة الـــبـــرلـــمـــانـــي  ــمـ ـــؤتــ ومـ
مكافحة  بــشــأن  األول  الــعــالــمــي 
اإلرهــــــــاب والـــتـــطـــرف الــعــنــيــف، 
فيينا،  النمساوية  العاصمة  في 
خـــــــالل الــــفــــتــــرة مـــــن 6 إلـــــــى 9 
يــقــام  والـــــذي  2021م،  ســبــتــمــبــر 
البرلماني  االتحاد  من  بتنظيم 
التجمع  هـــذا  يــعــد  إذ  الـــدولـــي، 
خالله  يلتقي  الــذي  البرلماني 
فــــي دول  ــانـــات  ــمـ الـــبـــرلـ رؤســــــــاء 
الـــعـــالـــم كــــل خــمــســة أعـــــــوام هــو 
المستوى  نوعه على  األكبر من 

العالمي.
ويــــــــضــــــــم وفــــــــــــد الــــشــــعــــبــــة 
البرلمانية جمال محمد فخرو 
مجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب 
ــائـــب عــبــدالــنــبــي  ــنـ الــــشــــورى، والـ
األول  ــائـــب  ــنـ الـ أحـــمـــد  ســـلـــمـــان 
النواب، جميلة  لرئيسة مجلس 
عـــلـــي ســـلـــمـــان الـــنـــائـــب الــثــانــي 

لرئيس مجلس الشورى.
يــشــهــد  أن  الــــمــــقــــرر  ومـــــــن 
لــرؤســاء  العالمي  التجمع  هــذا 
البرلمانات تبادل وجهات النظر 
في  ــــك  وذلـ والـــخـــبـــرات،  واآلراء 
ــار الـــــــدور الــمــتــنــامــي الــــذي  ــ إطــ
ــــت تــــمــــارســــه الـــبـــرلـــمـــانـــات  ــاتـ ــ بـ
فــــي صـــنـــاعـــة الــــقــــرار الــعــالــمــي 
لمواجهة التحديات والتطورات 
الـــمـــتـــســـارعـــة الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا 

العالم.
الدبلوماسية  لدور  وتفعيال 
ــة، ودعــــمــــا لــجــهــود  ــيـ ــانـ ــمـ ــرلـ ــبـ الـ
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
الـــحـــكـــيـــمـــة، الـــتـــي تــنــطــلــق مــن 
السامية  الملكية  الــتــوجــيــهــات 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــفــــدى حـــفـــظـــه اهلل  ــمــ ــــالد الــ ــبـ ــ الـ
ورعاه، فسيقوم الوفد البرلماني 
البحريني المشارك في الدعوة 
ــى اتــــخــــاذ مــــوقــــف بــرلــمــانــي  ــ إلــ
ـــد اإلرهــــــاب  عـــالـــمـــي مـــوحـــد ضـ
والــداعــمــيــن لـــه، وتــضــمــيــن هــذا 
الختامي  اإلعـــالن  فــي  الموقف 
لــلــمــؤتــمــر، مـــع تــضــمــيــنــه رفــض 
تدخل  ألي  القاطع  البرلمانات 

خــارجــي فــي شـــؤون الـــدول على 
لممارسه  مــحــفــًزا  ذلـــك  اعــتــبــار 

العنف واإلرهاب والتطرف.
يــفــتــتــح  أن  ــقــــرر  ــمــ الــ ومــــــن 
اإلثنين  اليوم  أعماله  المؤتمر 
الموافق 6 سبتمبر بقمة النساء 
رئيسات البرلمانات، والتي تأتي 
للنساء  الــعــام  تــطــورات  لتقييم 
والــفــتــيــات، والــســعــي إلـــى اتــخــاذ 
الحلول  نحو  موجهة  إجـــراءات 
ــافـــي الـــمـــراعـــي  ــعـ ــتـ مــــن أجـــــل الـ

للمنظور الجندري من الوباء.
الــمــؤتــمــر  أعــــمــــال  أن  كـــمـــا 
ــاء  ــرؤســ ــامــــس لــ الـــعـــالـــمـــي الــــخــ
على  سيقام  الــذي  البرلمانات، 
مــدى يــومــي الــثــالثــاء واألربــعــاء 
تحت  2021م(،  ســبــتــمــبــر  )7و8 
من  البرلمانية  »القيادة  عنوان 
أجل تعددية أكثر فعالية تحقق 
الـــســـالم والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
األرض«،  وكــــــوكــــــب  ــعــــوب  ــلــــشــ لــ
عمل  جلسات  خمس  سيتضمن 
)حــلــقــات نــقــاشــيــة( بــيــن الــقــادة 
فيها  سيتم  حيث  البرلمانيين، 
العامة  للمناقشة  المجال  فتح 
ـــم تــقــديــم  الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة، ومـــــن ثـ
حلقات  مــن  المنبثقة  التقارير 
رؤساء  مؤتمر  ليختتم  النقاش، 
الــبــرلــمــانــات أعـــمـــالـــه بــاعــتــمــاد 

اإلعالن الختامي للمؤتمر.

وســـيـــخـــتـــتـــم وفــــــد الــشــعــبــة 
ــه يـــوم  ــاتــ ــاركــ ــشــ الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة مــ
بحضور  سبتمبر،   9 الــخــمــيــس 
ــة األولــــــــــى  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـــــقـــــمـــــة الـ
لــمــكــافــحــة اإلرهــــــاب والــتــطــرف 
العنيف، التي سيعقدها االتحاد 
البرلماني الدولي ومكتب األمم 
بــالــمــخــدرات  المعني  الــمــتــحــدة 
ــم  ــ ــب األمــ ــتــ ــكــ ــة، ومــ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ والـ

المتحدة لمكافحة اإلرهاب.
الجدير بالذكر أن االجتماع 
ــاء الــبــرلــمــانــات  ــرؤسـ الــعــالــمــي لـ
يعقد كل خمسة أعوام، بتنظيم 
الدولي،  البرلماني  االتحاد  من 
الحالي  االجــتــمــاع  يعقد  حيث 
ــم الــمــتــحــدة  بــالــتــعــاون مـــع األمــ
االجتماعات  سلسلة  من  كجزء 
رفيعة المستوى، والذي ستصب 
مــــخــــرجــــاتــــه فــــــي قــــمــــة األمــــــم 
ــدول أعــمــال  الــمــتــحــدة حـــول جــ

التنمية لما بعد عام 2015.
ــرات  ــمــ ــؤتــ ــمــ ــد هـــــــذه الــ ــ ــعـ ــ وتـ
ــة فــــــرصــــــة لــــلــــقــــادة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الحلول  لتحديد  البرلمانيين 
الــــدائــــمــــة، وتـــقـــديـــم مــســاهــمــة 
ــيــــة إلـــــــى الــــحــــكــــومــــات  ــانــ بــــرلــــمــ
العالمية، بينما تتخذ إجراءات 
والتنمية  الــســلــم  لتعزيز  قــويــة 
الـــمـــســـتـــدامـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

وسيادة القانون.

في اأكبر تجمع عالمي لر�ؤ�ساء البرلمانات..

رئي�ش�ة الن�واب تتراأ��س وف�د ال�ش�عبة البرلماني�ة ف�ي موؤتم�ر روؤ�ش�اء البرلمان�ات

وِقّمت�ي »رئ�ي��ش��ات ال�ب�رل�م��انات« و»مك�اف�ح��ة الإره�اب وال��تطرف« ب�»فيين�ا«

} رئيسة مجلس النواب.

} عبدالنبي سلمان.

} جمال فخرو.

} جميلة سلمان

دين��ا بن��ت را�ش��د: ال�ش��باب البحرين��ي داع��م 

البحريني��ة  الم��راأة  لنهو���س  الوطني��ة  للخط��ة 

} رئيس الحرس الوطني لدى استقبال السفير الباكستاني.

محمد  الشيخ  سمو  الركن  أول  الفريق  استقبل 
السيد  الوطني  الحرس  رئيس  خليفة  آل  عيسى  بن 
اإلســالمــيــة،  باكستان  جمهورية  سفير  أيـــوب  محمد 
مملكة  لــدى  لــبــالده  جــديــدًا  سفيرًا  تعيينه  بمناسبة 
الصخير صباح  بمعسكر  مكتبه  في  وذلك  البحرين، 

أمس األحد )5 سبتمبر(.
ــنـــي بــســفــيــر  ــوطـ ــحــــرس الـ رّحــــــب ســـمـــو رئـــيـــس الــ
التوفيق  لــه  متمنيًا  اإلســالمــيــة،  باكستان  جمهورية 
وتعزيز  لدعم  بالمملكة  الدبلوماسي  عمله  أداء  في 
البلدين  بين  القائمة  الــوطــيــدة  الثنائية  الــعــالقــات 

التعاون  من  مزيد  تحقيق  إلــى  متطلعًا  الشقيقين، 
والتبادل بين البلدين في مختلف األصعدة، وخاصة 

على الصعيد العسكري.
ــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب ســفــيــر جــمــهــوريــة بــاكــســتــان  مـ
الحرس  رئيس  لسمو  وتقديره  شكره  عن  اإلسالمية 
تقوية  سبيل  في  يبذلها  التي  الجهود  على  الوطني 
الــعــالقــات مــع جــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســالمــيــة ورفــع 

مستويات التعاون بين الجانبين.
 كـــمـــا جـــــرى خـــــالل الـــلـــقـــاء مـــنـــاقـــشـــة عـــــدد مــن 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.

رئ����ي���������س ال����ح����ر�����س ال����وط����ن����ي ي���ن���وه 

ب���ال���ع���اق���ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة

} الشيخة دينا بنت راشد.

اجــــتــــازت الـــجـــامـــعـــة الــمــلــكــيــة 
لــلــبــنــات بــنــجــاح الــتــدقــيــق الــرقــابــي 
اآليـــــــزو  الــــــجــــــودة  إدارة  لـــمـــعـــيـــار 
فريق  إشـــراف  تحت   )9001:2015(
تــدقــيــق مـــكـــون مـــن ثـــالثـــة أعــضــاء 
ــا(،  اوروبــ أي  جــي  )أي  مــن مؤسسة 
وأسفر التدقيق عن عدم وجود أي 
المدققة  المعايير  فــي  مخالفات 
ما  الــتــوالــي،  على  السابعة  للسنة 
يــؤكــد حـــرص وتــمــيــز الــجــامــعــة في 
الجودة في  تقديم أعلى مستويات 

العمل اإلداري والتنظيمي. 
ــة أشــــــــادت  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
للبنات  الملكية  الــجــامــعــة  رئــيــســة 
الـــبـــروفـــيـــســـورة يــــســــرى الـــمـــزوغـــي 
بجهود الطاقم اإلداري واألكاديمي 
ووحدة ضمان الجودة واالعتمادية 
ــة الســـتـــيـــفـــاء مــعــايــيــر  ــعـ ــامـ ــجـ ــالـ بـ
أعلى  تحقيق  ومــواصــلــة  التدقيق 
مــســتــويــات الـــجـــودة بــشــكــل مــتــوال 
ــام. وأكــــــــدت الــــتــــزام  ــ ــ عــــامــــًا بـــعـــد عـ
خدماتها  بتقديم  الدائم  الجامعة 

ــالـــرغـــم مــن  ــة بـ ــيـ ــرافـ ــتـ بــــجــــودة واحـ
تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 

المستجد.
وتــــــــم تـــنـــســـيـــق زيــــــــــــارة فـــريـــق 
ــن قــبــل وحـــــدة ضــمــان  الــتــدقــيــق مـ
الـــجـــودة واالعــتــمــاديــة بــالــجــامــعــة، 
ــارة بــاجــتــمــاع  حــيــث اســتــهــلــت الــــزيــ
افتتاحي حضرته رئيسة الجامعة، 
مديرة  عبدالجواد  منى  واألســتــاذة 
وحدة ضمان الجودة، باإلضافة إلى 

مديري ورؤساء األقسام المختلفة.
أظهر  الختامية  الجلسة  وفي 
المدققون ردود فعل إيجابية حول 
وأعلنوا عدم وجود  التدقيق  نتائج 
أي مخالفة في المعايير المدققة، 
تقوم  الــتــي  بالممارسات  مشيدين 
بها الجامعة في الحفاظ على هذا 
المستوى المتميز في إدارة الجودة 
وتقديم بعض التوصيات التي من 

شأنها ان تعزز من هذا األداء.

ال���ج���ام���ع���ة ال���م���ل���ك���ي���ة ل���ل���ب���ن���ات ت��ج��ت��از 

ال���ت���دق���ي���ق ال����رق����اب����ي ل�������ش���ه���ادة الآي������زو

} الجامعة الملكية تنال شهادة اآليزو.

ــع الـــــدكـــــتـــــور الـــشـــيـــخ  ــمــ ــتــ اجــ
ــمـــد آل خــلــيــفــة،  بــــن أحـ عــــبــــداهلل 
لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
الــســيــاســيــة، أمـــــس، مـــع الــســفــيــر 
التميمي،  حسين  صالح  الدكتور 
لــشــؤون  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــيـــل 
بجمهورية  السياسي  التخطيط 
ــامـــش  ــى هـ ــلــ الـــــــعـــــــراق، وذلـــــــــك عــ
»مبادرة  عمل  ورشــة  في  مشاركته 

الحوار بشأن الصواريخ«.
ــاد  ــ ــاع، أشــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وخـــــــــالل االجــ
الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد 
بــالــعــالقــات األخـــويـــة  آل خــلــيــفــة 
تجمع  الــتــي  والمتميزة  الوثيقة 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
الــــعــــراق الــشــقــيــقــة، مــــؤكــــًدا على 
للتعاون  آفاق جديدة  أهمية فتح 
ــود بــالــخــيــر  ــعــ ــا يــ ــمـ ــتـــرك بـ ــمـــشـ الـ
والمنفعة على البلدين والشعبين 
الــشــقــيــقــيــن ويـــلـــبـــي الــتــطــلــعــات 

المشتركة.

ــه، أكــــــد الــســفــيــر  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
التميمي  حسين  صالح  الدكتور 
ــعـــالقـــات الــوطــيــدة  عــلــى عــمــق الـ
ــلــــديــــن  ــبــ ــــن الــ ــيـ ــ ــع بـ ــمــ ــجــ ــي تــ ــ ــتــ ــ الــ
الحيوي  الدور  الشقيقين، مثمًنا 
الذي تضطلع به مملكة البحرين 
لــتــعــزيــز األمـــــن واالســــتــــقــــرار في 

دوام  للمملكة  متمنًيا  المنطقة، 
التقدم واالزدهار.

بحث  االجتماع،  خالل  جرى 
ســبــل تــطــويــر الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي، 
الموضوعات  مــن  عــدد  ومناقشة 
االهـــــتـــــمـــــام  ذات  والــــــقــــــضــــــايــــــا 

المشترك.

وك���ي���ل ال���خ���ارج���ي���ة ي��ب��ح��ث م����ع م�������ش���وؤول 

ع����راق����ي ت���ط���وي���ر ال���ت���ع���اون ال��م�����ش��ت��رك

} جانب من اللقاء.

ــرم  ــحــ ــي الــ ــ ــاة فــ ــ ــيـ ــ ــــحـ دبـــــــت الـ
للتأهيل  نــاصــر  لــمــركــز  الـــدراســـي 
والـــتـــدريـــب الــمــهــنــي صــبــاح أمــس 
وسط  سبتمبر   5 الموافق  األحــد 
اتــبــاًعــا  ــراءات صحية مــشــددة  ــ إجـ
لــلــتــعــالــيــم الــــصــــادرة مـــن الــفــريــق 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
ــيــــد-19(، حــيــث انــتــظــم في  ــوفــ )كــ
ــتـــي 11  ــلـ الــــــدراســــــة طــــــالب مـــرحـ
بتهيئة  الــمــركــز  يــقــوم  فــيــمــا  و12 
للمرحلة  المستجدين  الــطــالب 
الـــ10 وإكــمــال إجـــراءات التسجيل 
استعدادا  لهم  الطبي  والفحص 
ــة خـــالل  ــ ــدراسـ ــ ــالـ ــ ــهـــم بـ ــامـ ــتـــظـ النـ
األســـبـــوعـــيـــن الــــقــــادمــــيــــن. حــيــث 
لاللتحاق  طــالــًبــا   116 قــبــول  تــم 

بالدراسة في المركز هذا العام.
ــة صــــرح  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
الــــــدكــــــتــــــور عــــــبــــــداهلل الـــنـــعـــيـــمـــي 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز بــأن 
االســـتـــعـــدادات األكـــاديـــمـــيـــة لــهــذا 
ــى تـــوفـــيـــر  ــلــ ــلــــت عــ ــتــــمــ الــــــعــــــام اشــ
المدرسين الجدد، وتدريب وإعداد 
التخصصات  لتدريس  المدرسين 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي تــــــم طـــرحـــهـــا 
الدراسية  السنة  هــذه  من  ابــتــداًء 
االصطناعي  الــذكــاء  مجالي  فــي 

والحوسبة السحابية )أمازون(.
أنه  عبداهلل  الدكتور  وأضــاف 
ابــتــداًء مــن هــذا الــعــام تــم اعتماد 
بالمركز  األلمانية  اللغة  تدريس 

لــمــا لــهــا مــن أهــمــيــة فــي مــجــاالت 
الــهــنــدســة وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات، 
ــى  ــ ــن أرقـ ــ حـــيـــث تـــعـــد ألـــمـــانـــيـــا مـ
الدول ومن األكثر تطوًرا في هذه 
المجاالت، وإتقان اللغة األلمانية 
ــز  ــركــ ــمــ ــج الــ ــ ــريــ ــ ــــى خــ ــلـ ــ ــل عـ ــهــ ــســ يــ
ومواصلة  القبول  على  الحصول 
الدراسة في الجامعات األلمانية.

ان  الـــــــنـــــــعـــــــيـــــــمـــــــي  وأكـــــــــــــــــــــد 
االســــتــــعــــدادات قــــد اكــتــمــلــت مــن 
إكــمــال االخــتــبــارات العملية  أجــل 
الــشــريــك  مــــع   ECITB لـــشـــهـــادة 
البريطاني في هذا المجال، التي 
تعذر إكمالها خالل العام الدراسي 
الماضي بسبب )كوفيد-19( حيث 
الــثــالث  خـــالل  استكمالها  سيتم 
آخر  جانب  من  القادمة.  أسابيع 
آيباد  أجــهــزة  بتوفير  الــمــركــز  قــام 
جـــديـــدة لــتــوزيــعــهــا عــلــى الــطــالب 
حـــيـــث ال يــخــفــى عـــلـــى الــجــمــيــع 
تــدرس  الــتــي  الــمــنــاهــج  ان جميع 

كما  الــكــتــرونــيــة،  مناهج  بالمركز 
تم إنجاز دليل الدراسة والتقييم 
األسبوعي TAG لجميع المناهج 
ــدوره  ــ ــدرس بـــالـــمـــركـــز. وبــ ــ ــتـــي تــ الـ
أوضح السيد حسن نور المسؤول 
عن الصيانة واألمن والسالمة في 
المركز  أن إدارة المركز أكدت على 
أهمية االنتهاء من كافة عمليات 
ــة بــالــمــبــانــي  الـــصـــيـــانـــة الــــخــــاصــ
قبل  الـــمـــيـــاه  دورات  و  الــــــورش  و 
وقـــت مــنــاســب مــن بـــدء الـــدراســـة، 
بالمركز  الصيانة  قسم  قام  حيث 
الصيانة  أعمال  باالنتهاء من كل 
الدورية الضرورية مع نهاية شهر 
ذلك  فــي  بما  الــمــاضــي  أغسطس 
تهيئة وتطوير الورش بما يتناسب 
والمستمر  الـــدائـــم  الــتــطــويــر  مــع 
كافة  تواكب  التي  المركز  لمناهج 
التعليم  مــجــاالت  فــي  الــتــطــورات 

والتدريب المهني. 

ــد صــبــاح  ــمـ ــائـــب أحـ ــنـ أشــــــاد الـ
الــســلــوم بــاألمــر الــمــلــكــي الــســامــي 
الملك  الجاللة  صــاحــب  لحضرة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
الـــبـــالد الــمــفــدى بــتــأســيــس شــركــة 
البحرين للتطوير الزراعي »شركة 
وفــق  مــقــفــلــة«  بحرينية  مــســاهــمــة 

المرسوم رقم 88 لسنة 2021.
وأكد أن البحرين ماضية بكل 
الملكية  التوجيهات  واضعة  ثبات 
للوصول  طريق  خريطة  السامية 
ــداف الــمــنــشــودة، والــتــي  ــ إلـــى األهــ
يـــؤكـــد جــاللــتــه بــاســتــمــرار أهــمــيــة 
األمن الغذائي بشكل مستمر، وقد 
أكد جاللته خالل تفضله بافتتاح 
الفصل  مــن  الــثــانــي  االنــعــقــاد  دور 
لمجلسي  الـــخـــامـــس  الــتــشــريــعــي 
ــورى والــــنــــواب »بــالــنــظــر إلــى  ــشــ الــ
ــهـــود الــعــالــمــيــة الــمــتــواصــلــة  الـــجـ
فـــي إيـــجـــاد حــلــول تــرتــقــي بــجــودة 
واســـتـــمـــرار تمتعه  اإلنـــســـان  حــيــاة 
بــالــعــيــش الــكــريــم، وخــصــوًصــا في 
ــــن الــغــذائــي،  مـــجـــال تــحــقــيــق األمـ
بتبني  جدية  بكل  البحرين  تبادر 
ــة لـــتـــطـــويـــر  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ ــول الــ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـ

حيث  الذاتي,  االكــتــفــاء  مــجــاالت 
وتنفيذ  بوضع  توجيهاتنا  أصدرنا 
ــتـــاج  مـــــشـــــروع اســـتـــراتـــيـــجـــي لـــإنـ
الوطني للغذاء ليشمل تخصيص 
مـــــــواقـــــــع مـــــتـــــعـــــددة لـــــالســـــتـــــزراع 
ــوانـــي  ــيـ ــكـــي واإلنــــــتــــــاج الـــحـ ــمـ الـــسـ
ــهـــدف الـــمـــشـــروع بــشــكــل رئــيــس  ويـ
الوطنية في  الــقــدرات  إلــى تطوير 
ورفــع  الغذائية  الصناعات  مجال 
والحفاظ  المحلي  اإلنــتــاج  نسبة 
عــلــى خــبــرة أصــحــاب تــلــك المهن 
ليكونوا جزًءا هاًما في إنجاح تلك 

المشاريع«.
الملكية  التوجيهات  إن  وقــال 
الــســامــيــة تــأتــي فـــي ظـــل الــحــاجــة 
الـــمـــلـــحـــة إلــــــى تـــعـــزيـــز مــنــظــومــة 
األمن الغذائي، والمبادرة بتشكيل 
الــشــركــة الــبــحــريــنــيــة الــمــســاهــمــة، 
نــحــو تطوير  واالســتــثــمــار األمــثــل 
ــاج،  ــ ــتــ ــ اإلجــــــــــــــــراءات وتــــعــــزيــــز اإلنــ
وثابتة  مــقــتــرحــة  بـــرؤى  والـــخـــروج 
نـــحـــو تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل الــشــمــولــي 
ــن الـــوظـــائـــف  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ بـــخـــلـــق الــ
وإدخال  جديدة  تخصصات  وخلق 
تأتي  والتي  الزراعية  التكنولوجيا 
بتطوير  قدًما  الدفع  في  لتساهم 

القطاع.
االستفادة  باإلمكان  أنه  وذكــر 
والتي  الــمــبــادرات  مــن  العديد  مــن 
من بينها المبادرة الوطنية لتنمية 
تــكــامــل  وأن  الــــــزراعــــــي،  الـــقـــطـــاع 
الجهود سيسهم في االرتقاء بهذا 
ــذي يــأتــي في  الــقــطــاع الــمــهــم، والــ
وقت بحاجة إلى التطوير والزيادة 
إلى  الوصول  أجل  اإلنتاج من  في 
الــذاتــي وتقليل  مــرحــلــة االكــتــفــاء 

عمليات االستيراد.

الأم��ن  منظوم��ة  تعزي��ز  �ش��رورة  ال�ش��لوم:  النائ��ب 

الذات��ي الكتف��اء  مرحل��ة  اإل��ى  لل���و�شول  الغ���ذائي 

} اأحمد ال�سلوم.

��سط اإجراءات �سحية �اأكاديمية م�سددة

بدء الدرا�شة في مركز نا�شر للتاأهيل والتدريب المهني

} انتظام طالب المركز وسط اجراءات صحية مشددة.


