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اعتمــاد نتائــج تخصيــص البعثـــات والمنــح للمتفوقيــن
اعتمد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، نتائج تخصيص البعثات 
والمنح الدراســية للعام الدراســي 2022-2021م، والتي ُرفعت له من 
الجهــة المختصــة بالــوزارة، بعد أن تــم االنتهاء من كافــة اإلجراءات 

المتعلقة بذلك.

وعّبـــر الوزير بهـــذه المناســـبة عن 
خالـــص الشـــكر والتقديـــر للقيادة 
الحكيمـــة على مـــا تقدمه من دعم 
للـــوزارة،  متواصليـــن  ومســـاندة 
أفضـــل  تقديـــم  مـــن  يمكنهـــا  بمـــا 
الخدمـــات التعليميـــة للطلبـــة في 
التعليميـــة،  المراحـــل  مختلـــف 
الطلبـــة  حصـــول  إلـــى  مشـــيرًا 
المـــدارس  خريجـــي  المتفوقيـــن 
الحكوميـــة والخاصـــة الذيـــن تبلغ 
معدالتهـــم التراكمية ٩٥ % فأكثر 
علـــى بعثـــات، والحاصليـــن علـــى 

 %  ٩٤.٩ حتـــى   %  ٩٠ معـــدل 
علـــى منـــح دراســـية فـــي مختلف 
لرغباتهـــم  وفقـــًا  التخصصـــات 
التنافـــس  معاييـــر  وبحســـب 
المعتمدة وبحسب الخطة، مشيرًا 
إلى أنه تم هـــذا العام أيضًا تعليق 
العمل باختبارات القدرات، بالنظر 
إلى الظروف االستثنائية الناجمة 
عـــن الجائحة، واالكتفـــاء بالمعدل 
التراكمـــي للطلبـــة كمصـــدر وحيد 

للتنافس على البعثات.
كمـــا أكد الوزيـــر أن الـــوزارة تأخذ 

فـــي االعتبـــار أوضـــاع عـــدد مـــن 
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، 
وكذلـــك الطلبة من حفظـــة القرآن 
الكريـــم كامـــاً، إلـــى جانـــب عـــدد 
مـــن الموهوبيـــن والمتميزيـــن في 
هللا  ســـائاً  المدرســـية،  األنشـــطة 
التوفيـــق  الطلبـــة  لجميـــع  تعالـــى 
والنجاح لخدمة بلدهم وازدهارها 

في ظل القيادة الحكيمة.
بدورهـــا، أكـــدت رئيـــس البعثـــات 

والمنـــح الدراســـية دانـــة عبـــدهللا 
بوعســـلي أن علـــى الطلبـــة الذيـــن 
تقدمـــوا للتنافـــس علـــى البعثـــات 
الدراســـية ضرورة الدخـــول علـــى 
موقـــع الـــوزارة االلكترونـــي علـــى 

 )www.moe.gov.bh( الرابـــط 
اعتبـــارًا مـــن يـــوم أمـــس الســـبت 
وحتـــى يـــوم الســـبت الموافق 21 
الجاري، وإدخال أرقامهم الســـرية 
التـــي تـــم اســـتخدامها للتســـجيل 
للبعثات الدراســـية؛ وذلك لمعرفة 
الدراســـية  المنحـــة  أو  البعثـــة 
التـــي تـــم تخصيصها لهـــم، واتباع 
الموقـــع  فـــي  الـــواردة  التعليمـــات 

للتثبيت إلكترونيًا.
بالمســـتندات  يتعلـــق  وفيمـــا 
الســـتكمال  توفيرهـــا  المطلـــوب 
البعثـــات  تثبيـــت  إجـــراءات 
علـــى  أن  أوضحـــت  الدراســـية، 
المســـتندات  توفيـــر  الطلبـــة 
المطلوبـــة وإرســـالها علـــى عنوان 
البريـــد االلكتروني )التفاصيل عبر 

الموقع االلكتروني(.
عليـــه  نصـــت  بمـــا  والتزامـــا 
الصحية  اإلجـــراءات االحترازيـــة 
في ظل انتشـــار فيـــروس كورونا، 
فـــإن التواصل مـــع قســـم البعثات 
والمنح لاستفسار، سوف يقتصر 
علـــى االتصـــال عبـــر الهاتـــف على 

األرقام التالية:
أو   17873302 أو   17873280

17873544 أو 17896736
علـــى  التواصـــل  الفنـــي  وللدعـــم 
الرقـــم 17278479 أو عبـــر البريد 
it. العنـــوان علـــى  االلكترونـــي 
support@moe.gov.bh وذلـــك 
أثناء الدوام الرســـمي من الســـاعة 
الثامنـــة صباحـــًا وحتـــى الســـاعة 

الواحدة مساًء.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تعليق اختبارات 
القدرات.. والمعدل 

التراكمي مصدر 
وحيد للتنافس

“األهرام” و145 سنة من الصمود
Û  في مثل هذا الشــهر قبل 145 ســنة صدرت جريدة

“األهــرام” المصريــة لتصبــح اليــوم أعــرق وأقــدم 
صحيفة عربية مستمرة في الصدور من وقتها إلى 
اآلن، ولتكــون األولــى أيًضــا في الصحافــة العربية 
في نشر صفحات الرأي، ولتبقى صرًحا شامخا من 

صروح الثقافة واإلعام في العالم العربي.
Û  وفــي البحريــن روى لنا اآلباء أنه منــذ بزوغ القرن

الماضي كان المتعلمون والمثقفون منهم ينتظرون 
بــكل شــغف وصــول جريدة “األهــرام”، التــي كانت 
بــطء  بســبب  صدورهــا  مــن  أيــام  بعــد  تصلهــم 
المواصــات فــي ذلــك الوقــت، وفي البدايــة كانت 
تصل نســخة واحدة منها فقط، فكانوا يتســابقون 

الستعارتها وتداولها فيما بينهم.
Û  علــى االطــاع  مــن  تمكينهــم  إلــى  وباإلضافــة 

واالجتماعيــة  السياســية  الموضوعــات  مختلــف 
بيــن  “األهــرام”  لهــم  جلبــت  فقــد  واالقتصاديــة، 
صفحاتهــا فــي تلــك الحقبة مقــاالت وكتابــات أبرز 
وصنــاع  العــرب  والمفكريــن  والشــعراء  األدبــاء 
الثقافــة العربيــة، منهم اإلمام محمــد عبده وجمال 
الديــن األفغانــي وعبــدهللا النديــم وأحمــد لطفــي 
الســيد ومحمــود ســامي البــارودي وأحمــد شــوقي 
الذي أســبغت عليه “األهرام” لقب “أمير الشــعراء”، 
المنفلوطــي  لطفــي  ومصطفــى  مطــران  وخليــل 
إبراهيــم  وحافــظ  العقــاد  وعبــاس  حســين  وطــه 

والزعيــم مصطفــى كامــل وغيرهــم مــن فطاحــل 
الفكر والثقافة ورموز التيارات الفكرية السياســية 

واألدبية المتنوعة.
Û  وقد ورث جيلنا، في فترة الســتينات والســبعينات

مــن القــرن الماضــي، هــذا الحــرص والشــغف علــى 
قــراءة “األهــرام” التــي ســاهمت فــي تعزيــز حبنــا 
وتقديرنــا وتعلقنــا بمصــر العزيــزة، والتــي حملــت 
بيــن صفحاتهــا تاريــخ مصــر وجــزءا غيــر صغيــر 
مــن تاريــخ األمــة العربيــة. وعندما بــدأت الصحف 
الخليجيــة فــي الصدور واســتعان معظمهــا بأقام 
من مدرســة “األهرام”، ظل جيلنا متمســكا بحرصه 
علــى قراءة “األهرام” التي كنا نشــم بين ســطورها 
باألعــام  يذكرنــا  بالعطــاء،  زاخــر  تاريــخ  عبــق 
واألقام الشــامخة التي ساهمت في إرساء أسس 
راســخة لهذه األداة اإلعاميــة العريقة، ابتداء من 
األخويــن المؤسســين بشــارة وســليم تقــا، اللذين 
كانــا يمتلــكان ثقافــة فرنســية وعربيــة غزيــرة، مــا 
جعلهمــا يختطــان لألهــرام منــذ نعومــة أظفارهــا 
أســلوبا ونهجــًا جديديــن فــي الكتابــة الصحفيــة، 
مــروًرا بعدد ليس قليل من عمالقة األدب والثقافة 

الذين ساهموا في بناء سمعتها ومكانتها.
Û  وقــد اشــتد تعلــق البحرينييــن، كما باقي الشــعوب

العربيــة، بـــ “األهــرام” بعــد قيــام ثــورة 23 يوليــو، 
هيــكل  حســنين  محمــد  تولــى  أن  بعــد  خصوًصــا 

رئاسة تحريرها في العام 1956. 
Û  فبــدوره دشــن هيــكل مرحلــة جديــدة مــن البنــاء

والتطور تأسيًسا على ما تم تحقيقه من إنجازات، 
السياســية  للدراســات  “األهــرام”  مركــز  وأنشــأ 
وقتهــا  الجريــدة  واســتقطبت  واالســتراتيجية، 
الدكتــور  مثــل  والمفكريــن  األدبــاء  مــن  قامــات 
لويــس عــوض وتوفيــق الحكيم ونجيــب محفوظ 
إدريــس  ويوســف  الشــاطئ  بنــت  والدكتــورة 
وعبدالرحمن الشــرقاوي وغيرهــم، وأصبحنا نتابع 
ومســرحيات  محفــوظ  نجيــب  وروايــات  أعمــال 
وكنــا  الجريــدة،  صفحــات  علــى  الحكيــم  توفيــق 
ننتظــر عــدد يوم الجمعة لنقــرأ كل حرف في مقال 
محمــد حســنين هيــكل المعنــون “بصراحــة”؛ ألننــا 
كنــا نؤمــن بأنه يعبر عن أفــكار وآراء الزعيم جمال 

عبدالناصر. 
Û  وشــعبها مصــر  نحــب  وســنظل  ومازلنــا  كنــا  لقــد 

حتــى النخــاع، وكنــا نحــب الزعيــم الراحــل جمــال 
نصفــق  وكنــا  الجنــون،  حتــى  حــب  عبدالناصــر 
ونرقــص لكل ما يقوله ويفعله، ولذلك وعندما قرر 
تأميم الصحافة في مصر في العام 1960 وانتقلت 
ملكيــة الصحف مــن األفراد والمؤسســات الخاصة 
إلــى الدولــة التــي تقــوم بتعييــن رؤســاء تحريرها 
ورؤســاء مجالــس إداراتهــا وتعزلهم وقتما تشــاء، 
هللنــا وكبرنــا وصفقنا ورقصنا فرًحــا، وفي الواقع، 

فإننا لم نكن في هذه الحالة أكثر حماســة للتأميم 
من بعض كبار الكتاب والمفكرين المصريين، ومن 
بينهــم أصحــاب مؤسســات صحافيــة تــم تأميمهــا 
أمثال مصطفى وعلي أمين وإحسان عبدالقدوس 
الذين رحبــوا بتلك الخطوة وأيدوها وأكد بعضهم 

حق الدولة في إرشاد وتوجيه الرأى العام.
Û  ”وعلــى الرغــم مــن التأميــم، فقــد ظلــت “األهــرام

فــي نظرنــا وقرارة أنفســنا محافظة علــى رصانتها 
ووقارهــا والتزامهــا بعــدم التفريــط في مــا تتطلبه 
المعايير المهنية وقيم األمانة والدقة والمصداقية.

Û  تمكنــت صدورهــا  مــن  األولــى  المراحــل  وفــي 
“األهــرام” من التغلب علــى التحديات والصعوبات 
بعــد  ونجحــت  واجهتهــا،  التــي  والفنيــة  الماليــة 
الحــرب العالميــة األولــى لتكون األولــى والوحيدة 
تشــكل  أن  اســتطاعت  التــي  العربــي  العالــم  فــي 
شــبكة من المراســلين لها في مختلــف مدن العالم، 
ثــم أصبحت “األهــرام” قبيل إطالــة القرن الواحد 
التــي  العربيــة  الصحــف  أوائــل  مــن  والعشــرين 
استشــعرت الحاجة إلى مواكبة التطورات التقنية 
والمهنيــة التي أحدثتها ثورة المعلومات وشــهدها 
عالــم الصحافــة واإلعام، فصمدت أمــام تحديات 
بقنواتهــا  الحديثــة  اإلعــام  وســائل  ومنافســة 
ووســائلها ومنصاتهــا الرقمية، فتحيــة لألهرام في 

عيدها الـ 145.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

وزير التربية والتعليم

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

أعلنت المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية عن فتح باب التسجيل للبعثات 
الدراســية للطلبة المكفولين في المؤسســة من خريجي العام الدراسي 2020 
- 2021، وذلك بدًءا من اليوم األحد 15 إلى 31 أغسطس الجاري، عن طريق 

التسجيل اإللكتروني بموقع المؤسسة.

وأكـــد األمين العام للمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية مصطفـــى الســـيد 
أنـــه تنفيـــًذا لتوجيهـــات عاهـــل الباد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة، الرئيـــس الفخـــري 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
للطلبـــة  الدراســـية  البعثـــات  بتوفيـــر 
ال  ممـــن  المؤسســـة  فـــي  المكفوليـــن 
تســـاعدهم ظروفهـــم المعيشـــية على 
اســـتكمال دراســـتهم الجامعية، وبناًء 
علـــى التشـــجيع المســـتمر مـــن ممثـــل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة 
وشـــؤون الشباب رئيس مجلس أمناء 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة للطلبة المكفولين بالمؤسســـة 
علـــى  والحصـــول  التعليـــم  لمواصلـــة 
فـــي  ليســـاهموا  المتميـــزة  الفرصـــة 
رفعـــة الوطـــن ورقيه، فإن المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية تحـــرص 
أشـــد الحرص وضمن برامـــج الرعاية 
التعليميـــة التي تقدمها ألبنائها الطلبة 

المكفوليـــن، على توفيـــر هذه البعثات 
الدراسية بصورة سنوية.

وقالت رئيس قسم الرعاية التعليمية 
والبحوث بالمؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية ريمـــا حســـن هـــال إنـــه تم 
وفًقـــا  ســـنوية  بعثـــة   50 تخصيـــص 
للتوجيهـــات الملكية، إذ اســـتفاد منها 
حتـــى بعثـــات العام الدراســـي الجديد 
950 طالًبا وطالبة، إذ تقوم المؤسسة 
بالتكفل بالرسوم الدراسية الجامعية، 
إضافـــة إلـــى منـــح الطالـــب مخصص 

فصلي. 
وبينـــت هـــال أن بعثـــات هـــذا العـــام 
للدراســـة داخـــل مملكـــة  ســـتخصص 
فـــي  الراغبيـــن  مـــن  فقـــط  البحريـــن 
البحريـــن  جامعـــة  فـــي  الدراســـة 
وكليـــة  البحريـــن  بوليتكنـــك  وكليـــة 
العلـــوم الصحيـــة، وســـتكون أولويـــة 
األعلـــى،  للمعـــدالت  وفًقـــا  القبـــول 
علـــى  ســـيقتصر  التســـجيل  أن  علًمـــا 
التســـجيل اإللكترونـــي فقط تماشـــًيا 
مـــع اإلجراءات والتدابيـــر االحترازية 

الموصـــي بهـــا فـــي ظـــل انتشـــار وباء 
كورونا )كوفيد 19(.

وقد حددت المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية شـــروط االستفادة من هذه 
البعثـــات على النحـــو التالي: أن يكون 
المتقـــدم مكفـــواًل مـــن قبل المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية، وأن يكون 
من خريجـــي العام الدراســـي 2020 - 

2021، وأال يقـــل المعدل التراكمي عن 
75 % وال يزيـــد عـــن 89.99 %، كمـــا 
يجـــب أن يكون مســـجا فـــي جامعة 
البحريـــن أو كليـــة العلـــوم الصحية أو 
كليـــة بوليتكنك البحريـــن، وأال يكون 
حاصـــًا علـــى بعثة أو منحـــة من قبل 

أية جهة حكومية أو أهلية.
ودعت الطلبة الراغبين في التسجيل 

ممن تنطبق عليهم الشـــروط المحددة 
إلـــى التســـجيل فـــي خدمـــة البعثـــات 
المؤسســـة  موقـــع  علـــى  الدراســـية 
اإللكترونـــي )www.rhf.gov.bh(، مـــع 
ملء البيانات بصورة واضحة وإرفاق 
المطلوبـــة  المســـتندات  مـــن  نســـخة 
)ملونـــة PDF( وهـــي: البطاقة الذكية، 
وشـــهادة الفصل الدراســـي الســـادس، 

وإفـــادة التخرج من المرحلة الثانوية، 
والمعادلة مـــن وزارة التربية والتعليم 
بالنســـبة لخريجي المدارس الخاصة، 
الجامعـــة،  فـــي  التســـجيل  ورصيـــد 
وصورة شمســـية حديثـــة. ولمزيد من 
االستفســـار يمكن االتصال المباشر أو 
رسائل الواتساب على: )17313673(، 

.)17313620(

بـــــــــــــــــدًءا مـــــــــن الـــــــــيـــــــــوم وحـــــــتـــــــى نــــــهــــــايــــــة أغــــســــطــــس

“المؤسسة الملكية” تفتح التسجيل للبعثات الدراسية


