المقدمة
حصلت جامعة العلوم التطبيقية على ترخيص من وزارة التربية والتعليم بموجب مرسوم رقم
) ( 140/2004مؤرخ في  5يوليو  2004الصادر عن مجلس الوزراء ،وأصبحت جامعة العلوم
التطبيقية واحدة من أولى الجامعات الاهلية في مملكة البحرين ،ومنذ ذلك الحين وجامعة
العلوم التطبيقية تسعى لان تصبح واحدة من الجامعات المتميزة ليس على نطاق مملكة
البحرين فقط ،بل على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي ككل .كما تسعى الجامعة الى دعم
النمو الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين ،وذلك بتوفير البرامج التعليمية
لمرحلتي البكالوريوس والماجستير ،وتنصب أهداف الجامعة على إعداد خريجين يجمعون بين
الجوانب النظرية والمهارات العملية في حقول المعرفة التي يختارونها ،بالإضافة الى
التماشي مع كل التطورات في الجوانب الاكاديمية والعلوم والتكنولوجيا ،حيث أن
الجامعة تضمن لطلابها تجربة تعليمية متميزة وتوفر لهم قدرا من المعرفة يساعدهم على
الانطلاق في الاجواء العالمية القائمة على التنافس ،وهذا الامر يعمل على تحقيق
غايات الجامعة ،حيث يصبح الخريجين على كفاءة عالية ولديهم القدرة على مواجهة
التحديات في مهنتهم.
تسعى الجامعة لكي توفر للطلبة التعليم المتميز ،بحيث تقدم لهم المناهج الدراسية
الحديثة التي يحتمها القطاع الصناعي والقطاع العام سواء على النطاق المحلي او
الدولي ،كما يعمل في الجامعة نخبة من الأكاديميين المتميزين الذين ينمون قدرات
الطلبة على البحث العلمي مما يجعل خريجو الجامعة قادرين على مواجهة التحديات
.المستمرة في مهنتهم
الحرم الجامعي الجديد
انتقلت الجامعة الى موقعها الجديد في شهر سبتمبر  ،2013حيث أنها تقع على مساحة تبلغ
 24الف متر مربع ،ومن المتوقع ان تستوعب الجامعة حوالي  2100طالب في نفس الوقت،
بحيث يبلغ العدد الكلي للطلبة  6300طالب يحضرون في الصباح والمساء وعطل نهاية
الأسبوع ،وقد تم تصميم الحرم الجامعي لكي يوفر اجواء تربوية تتماشى مع المقاييس
الدولية والمحلية ،بحيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في قاعات الدراسة ،بما في
ذلك قاعات التصميم ومختبرات الكمبيوتر ،ومختبرات اللغات ،بالإضافة الى المكتبة
وقاعة رائعة تتسع ل  320مقعدا  ،وهناك واي فاي متوفر للجميع في الحرم الجامعي ،وتوفر
الجامعة ملاعب للتنس وكرة الطائرة وكرة السلة.

إن تصميم المبنى الجديد يتماشى مع المقاييس الدولية ،كما أنه يُراعي التطور الذي
يجري في خليج توبلي ،حيث وضع بعين الاعتبار عددا من الاعتبارات ،والتي تتماشى مع
قرار مجلس التعليم العالي رقم  4لسنة  2007بالنسبة الى مباني التعليم العالي
ومتطلبات التسهيلات.
يتكون الحرم الرئيسي الجديد للجامعة من ثلاثة مباني رئيسية ،حيث أن المبنى الأول هو
الأكاديمي والذي يتكون من ستة طوابق بالإضافة الى طابق أرضي له مساحة من الخارج،
ومدخل ،كما يوجد فيه عمادة القبول والتسجيل والمقهى والقاعات والمكتبة .وأما
المكتبة فأنها تلبي كل متطلبات مجلس التعليم العالي ،بالإضافة إلى  9قاعات صغيرة
للدراسة والبحث والكمبيوترات في المكتبة الالكترونية ،والكثير من الرفوف التي وضع
عليها ما يزيد عن  30ألف كتاب ومرجع علمي ،علما بان المبنى الاكاديمي يقع على ما
يزيد عن  14الف متر مربع ،ويتكون من  7طوابق  ،بالإضافة الى  4طوابق إضافية وبرج
الساعة ،والكليات ،وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا ،وأما المبنى الثاني فهو
المبنى الإداري ومبنى الخدمات ،حيث يقع على مساحة تبلغ  2200متر مربع ،ويتكون هذا
المبنى من المكاتب الإدارية وأماكن نشاطات الطلبة ،بما في ذلك الطابق الأرضي الذي
يحتوي على قاعة للندوات ومكاتب الإداريين ورئيس الجامعة ونائب الرئيس ورؤساء
الأقسام وقاعات الاجتماعات ،وأما المبنى الثالث فهو مبنى تكنولوجيا المعلومات
ويتكون من طابقين كل منهما  633متر مربع.
وأما بالنسبة الى موقع الحرم الجامعي فانه بين المنامة والرفاع ،أي أنه يمكن الوصول
.الى الجامعة من غالبية أنحاء البحرين خلال فترة لا تتعدى ال  20دقيقة

