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§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
النعيمي  علي  ماجد  والتعليم  التربية  وزير  اعتمد   [
 ،2014/2013 الدراسي  للعام  الطالبية  البعثات  خطة 
إدارة  من  لجان  بتشكيل  سنوّياً  تقوم  الوزارة  أن  مؤكداً 
وإدارة  البشرية  الموارد  وإدارة  والملحقيات  البعثات 
الوزارة  حاجة  لدراسة  التربوية  والمشاريع  التخطيط 
واإلدارية،  والفنية  التعليمية  التخصصات  من  المستقبلية 
في  تحدد  التي  ــرى  األخ التخصصات  إلى  باإلضافة 
الحكومية  والهيئات  للمؤسسات  الفعلية  الحاجة  إطار 
الجهات  وبعض  الكبرى  والشركات  المالية  والمصارف 

البحرين. في  األخرى 
مستمرة  ــوزارة  ال أن  النعيمي  أكد  ذلك،  جانب  إلى 
للمعايير  وفقاً  الطلبة  بين  للتنافس  البعثات  طرح  في 
المعتمدة من دون أي تمييز بين الذكور واإلناث في معظم 
روعي  التي  التخصصات  بعض  باستثناء  التخصصات، 
البحرين  لحاجة  وفقاً  والبنات  البنين  بين  التوازن  فيها 

الجامعات. بعض  في  القبول  فضاًل عن شروط  منها، 
في  والتعليم  التربية  وزارة  استمرار  الوزير  أكد  كما   
كل  في  كعادتها  الخاصة  االحتياجات  ذوي  الطلبة  دعم 
50 بعثة  عام، حيث تقوم الوزارة بتخصيص ما ال يقل عن 
دراسية لهذه الفئة من الطلبة ممن تنطبق عليهم الشروط. 
عن  والتعليم  التربية  وزير  عبر  الصدد؛  هذا  في  و 
من  الحكيمة  القيادة  توليه  لما  واعتزازه  شكره  بالغ 
باعتبارهم  والمتميزين  المتفوقين  للطلبة  ومساندة  دعم 
نحو  قدماً  السير  مؤكداً  الوطن،  لهذا  الحقيقية  الثروة 
الطلبة  ابتعاث  تستهدف  التي  والبرامج  الخطط  تنفيذ 
القوى  من  العمل  سوق  حاجة  تلبي  التي  للتخصصات 

التخصصات. مختلف  وفي  البشرية 
الدراسية   والمنح  البعثات  عدد  أن  إلى  الوزير  وأشار   
على  موزعة  دراسية،  ومنحة  بعثة   )2624( بلغ  العام  لهذا 

اآلتي: النحو 
الحكومية  المدارس  لخريجي  الدراسية  البعثات   - أوالً 

دراسية. بعثة   )1463(
الخاصة  المدارس  لخريجي  الدراسية  البعثات   - ثانياً 

دراسية. بعثة   )311(
للطلبة  المالية(  )المساعدة  الدراسية  المنح   - ثالثاً 

دراسية. منحة   )800( المتفوقين 
االحتياجات  ذوي  الطلبة  إلى  الموجهة  البعثات   - رابعاً 

دراسية. بعثة   )50( الخاصة 
المدرسية األنشطة  في  والمتميزين  للموهوبين  بعثات 

الملكي  لألمر  تنفيذاً  أنه  النعيمي  أكد  أخرى،  ناحية  من   
للطلبة  الدراسية  البعثات  من  عدد  تخصيص  تم  السامي، 
بما  المدرسية،  األنشطة  في  والمتميزين  الموهوبين 
ستوجه  حيث  التعليمي،  النظام  في  الموهبة  مكانة  يعزز 
الموهبة  بمجاالت  المرتبطة  للتخصصات  البعثات  هذه 
واإلمكانات  المعتمدة  الترشيح  معايير  وبحسب  والتميز، 

المتاحة.
أن  البعثات  االستفادة من هذه  أن من شروط  إلى  ونوه 
مختلف  في  المتميزين  أو  الموهوبين  من  الطالب  يكون 
الرسمية  الجهات  سجالت  بحسب  المدرسية  األنشطة 
التميز  مجاالت  في  بإنجازاته  ملّفاً  يقدم  وأن  المختصة، 
اللجنة  تجريها  التي  المقابلة  يجتاز  وأن  الموهبة،  أو 

لذلك. تحدد  أخرى  اختبارات  وأية  بالوزارة،  المختصة 
 من ناحيته، أكد مدير إدارة البعثات والملحقيات عيسى 
التقدم  في  الراغبين  الطلبة  على  أن  الكوهجي  عبداهلل 
الثانوية  خريجي  من  الدراسية  البعثات  على  للتنافس 
والحاصلين   2013/2012 الجاري  الدراسي  للعام  العامة 
ما  أو  فأكثر  المئة  في   90 بنسبة  تراكمي  معدل  على 
التربية  لوزارة  االلكتروني  الموقع  إلى  الدخول  يعادله 
زيارة  أو   ،)www.moe.gov.bh( العنـوان  على  والتعليم 
www.bahrain.( العنوان  على  االلكترونية  الحكومة  موقع 

يوم  من  اعتباراً  للبعثات  التسجيل  إجراءات  bh( الستكمال 

الثانية  الساعة  2013( وحتى  يونيو/ حزيران   25( الثلثاء 
.)2013 يونيو   27( الخميس  يوم  عشرة من مساء 

الحاصلين  الطلبة  أن على  الكوهجي  أكد  ذلك؛  إلى جانب 
90 في المئة فأكثر أو ما يعادله  على معدل تراكمي بنسبة 
أهمية  اإللكتروني  للتسجيل  السرية  األرقام  يتسلموا  ولم 
يتمكنوا  لكي  السري،  الرقم  لتسلم  لمدارسهم  فوراً  التوجه 

االلكتروني. الموقع  عبر  للبعثات  التسجيل  من 

بعثات للتخصصات الفنية
من  عدداً  هناك  أن  الكوهجي  أوضح  أخرى  ناحية  من    
البعثات المطروحة لدراسة بعض التخصصات الفنية التي 
المعايير  وفق  خاصة  شروط  توافر  فيها  للقبول  يشترط 
تخصص  بينها  ومن  تخصص،  لكل  المطلوبة  الفنية 
الضروري  من  إنه  حيث  والموسيقية،  الفنية  التربية 
الفنية  المقابلة  التخصصات  لهذه  المرشح  الطالب  اجتياز 

الجامعة. في  للقبول  أخرى  اشتراطات  وأية 
البحرين  حاجة  إلى  ونظراً  أنه  إلى  الكوهجي  أشار  كما   
تقل  طلبة  قبول  باإلمكان  فإنه  التخصصات؛  هذه  إلى 

الشروط  فيهم  توافرت  إذا  المئة  في   90 عن  معدالتهم 
الترشيح  استكمال  بعد  شاغرة  مقاعد  وتــوافــرت 

للبعثات. النهائي  والتخصيص 
معرفة  إلى  تهدف  التي  الشخصية  المقابالت  أن  يذكر   
متطلبات  وشرح  والمهنية  األكاديمية  الطلبة  توجهات 
آذار  مــارس/  شهر  منذ  منها  االنتهاء  تم  تخصص  كل 
اختيار  حسن  على  الطالب  مساعدة  بغرض  وذلك   ،2013
العمل،  سوق  واحتياجات  قدراته  مع  المتناسب  التخصص 
تجنباً للتسرب الحقاً أو اللجوء إلى تغيير االختصاص كما 
وقتاً  أضاع  الطالب  يكون  أن  بعد  السابق،  في  يحدث  كان 

إرادته.    بمحض  اختاره  الذي  التخصص  في  ثميناً 
للعام  الدراسية  البعثات  خطة  الكوهجي  واستعرض 

اآلتي: النحو  على  2014/2013م  األكاديمي 

خطة البعثات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2014/2013م لخريجي وخريجات المدارس الحكومية 
توحيد المسارات )العلوم التجارية(

خطة البعثات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2014/2013م لخريجي وخريجات المدارس الحكومية 
النظام المطور من التعليم الفني والمهني )المتقدم تجاري(
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وزير التربية يعتمد خطة البعثات الطالبية
بتخصيص 2624 بعثة ومنحة دراسية للمتفوقين


