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تعاون جامعة العلوم التطبيقية 
مع جامعات بريطانية مرموقة

تعاونت جامعة العلوم التطبيقية مع المملكة المتحدة الستضافة برامج أكاديمية بريطانية، حيث يتمحور هذا التعاون حول 
العمل  سوق  في  المنافسة  على  وقادرين  مميزة  علمية  قدرات  ذوي  بخريجين  وإثرائه  البحريني  العمل  سوق  على  التركيز 

وخدمة المجتمع والوطن.

فيما  الهندسة،  كلية  في  برامج  خمسة  لطرح  البريطانية  بانك  ساوث  لندن  جامعة  مع  التطبيقية  العلوم  جامعة  تعاونت 
تعاونت مع جامعة كارديف متروبوليتان لطرح برنامجي دراسات األعمال واإلدارة والمحاسبة والتمويل.

وأقامت الجامعة حفلين لتوقيع اتفاقيات التعاون تحت رعاية األمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وبحضور  نخبة من منتسبي 
األمانة العامة لمجلس التعليم العالي وكبار الشخصيات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة واألمين العام 
التحاد الجامعات العربية ورئيس مجلس األمناء أ.د وهيب الخاجة ورئيس الجامعة أ.د غسان عواد ورئيس جامعة لندن ساوث 
بانك ونائب رئيس الجامعة، إضافة إلى رئيسة جامعة كارديف متروبوليتان ونائب رئيس الجامعة، وعدد من السفراء ورؤساء 

الجامعات وأعضاء مجلسي اإلدارة واألمناء ومنتسبي الجامعة.
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أعرب أ.د. وهيب الخاجة عن سعادته معتبرًا هذه االتفاقيات امتدادًا وتطويرًا للعالقات المتميزة بين الشعبين البحريني 
والبريطاني، ومن جانبه أعرب السفير البريطاني لدى مملكة البحرين عن سعادته بهذا التعاون وأن العالقات التي تربط 

مملكة البحرين بالمملكة المتحدة عالقات قوية ومتجذرة يسودها االحترام وتبادل الخبرات في مختلف المجاالت.
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وأوضح رئيس الجامعة أ.د غسان عواد أن الجامعة تفخر بهذه الشراكة التي تتميز بحرص كافة األطراف على اإللتزام بتطبيق 
أعلى معايير الجودة األكاديمية، وتقديم تعليم عالي متطور لإلسهام في خدمة المجتمع البحريني والخليجي والعربي، 

منوهًا إلى أن هذه االتفاقيات ستسهم في دعم مسيرة الجامعة بما يتوافق مع الخطة االستراتيجية التي تهدف إلى نقل 
الجامعة إلى األفق العالمي من خالل التعاون مع الجامعات العالمية وطرح برامج أكاديمية تؤهل الطالب للحصول على 

شهادة بكالوريوس معتمدة من جامعات عالمية عريقة.
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حضر رئيس مجلس األمناء األستاذ الدكتور وهيب الخاجة ورئيس الجامعة 
األستاذ الدكتور غسان عواد ومدير وحدة التدريب والتطوير القائم بأعمال 
أبو سنة مؤتمر جامعة كارديف  الدولي األستاذ ياسر  التعاون  مدير مكتب 
ميتروبوليتان البريطانية لشركائها األكاديميين، حيث طرح المؤتمر العديد 
االستراتيجي  والتخطيط  الجودة  ضمان  كأهمية  الحيوية  الموضوعات  من 
األكاديمية  المؤسسات  في  البحثية  القدرات  خلق  إلى  والحاجة  والتسويق 

الشريكة مع جامعة كارديف متروبوليتان. 

والتقى رئيس مجلس األمناء ورئيس الجامعة على هامش المؤتمر بعدد 
العريقة  الجامعات  البريطانية من  من شركاء جامعة كارديف متروبوليتان 
المشترك  التعاون  إمكانية  والعالمية حيث تم بحث  العربية  الجامعات  من 
وتبادل الخبرات في مختلف المجاالت العلمية واألكاديمية خاصة وأن الجامعة 
بدأت بطرح برامج جديدة في دراسات األعمال واإلدارة، والمحاسبة والتمويل 

بالتعاون مع جامعة كارديف متروبوليتان.

األمير تشارلز وقرينته دوقة كورنوال 
 يثنون على المستوى العلمي المتطور للجامعة

الجامعة تشارك بمؤتمر جامعة كارديف ميتروبوليتان لشركائها األكاديميين

بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة األمير 
ممثلة  الجامعة  شاركت  كورنوال،  دوقة  الملكي  السمو  صاحبة  وقرينته  تشارلز 
في  والعالقات  التسويق  إدارة  ومديرة  الخاجة  وهيب  أ.د  األمناء  مجلس  برئيس 
االحتفال  مع  بالتزامن  بالبحرين  البريطانية  السفارة  أقامته  الذي  االستقبال  حفل 
بمرور مائتي عام على إقامة العالقات التجارية بين البلدين، بحضور نخبة من الوزراء 

والسفراء وكبار الشخصيات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

أبدى سمو األمير تشارلز خالل زيارته لجناح الجامعة بالمعرض إعجابه بالجامعة، كما 
أثنى على المستوى العلمي الذي حققته الجامعة، مشيرًا إلى أنها جامعة طموحة 
وتسعى للوصول للعالمية متمنيًا أن يشهد المستقبل مزيدًا من التعاون بين 

الجامعات والمؤسسات البريطانية والجامعة.

بهذا  المشاركة  الوحيدة  البحرينية  الجامعة  التطبيقية  العلوم  جامعة  وتعتبر 
وقدمت  المختلفة  البريطانية  المؤسسات  مع  قوية  عالقات  تربطها  حيث  الحفل 
اتفاقية  توقيع  آخرها  كان  المؤسسات  هذه  مع  بالتعاون  اإلنجازات  من  العديد 
للتعاون المشترك مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية والتي سيتم بموجبها 
إلى  باإلضافة  الهندسة،  كلية  في  برامج  خمسة  لطرح  الطرفين  بين  التعاون 
تعاونها مع جامعة كارديف متروبوليتان البريطانية لتقديم برنامجي بكالوريوس 

في “دراسات األعمال واإلدارة” و”المحاسبة والتمويل”.
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تدشين برامج كلية الهندسة

تحت رعاية السفير البريطاني لدى مملكة البحرين أقامت الجامعة حفل استقبال وتعريف ببرامج كلية الهندسة الجديدة بالتعاون مع جامعة لندن 
ساوث بانك البريطانية، وذلك بحضور رئيس مجلس األمناء أ.د وهيب الخاجة ورئيس الجامعة أ.د غسان عواد وأ.د شارلز إغبو من جامعة لندن ساوث 
بانك وعدد من السفراء ونخبة من ممثلي الشركات من القطاعين العام والخاص وممثلي المدارس الخاصة في البحرين، وشركاء الجامعة من المجتمع 

المحلي.

وتضمن الحفل مجموعة من الفعاليات بدأها أ.د وهيب الخاجة حيث رحب بالضيوف موضحًا أن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا على تعريف المجتمع المحلي 
وطلبة المدارس بالجامعة وما تقدمه من تخصصات، ثم تحدث السفير البريطاني معربًا عن سعادته بهذا التعاون في مجال العمل األكاديمي وتبادل 

الخبرات بين الجامعتين.

من جانبه أكد أ.د غسان عواد على أن الجامعة سعيدة باستجابة بعض الشركات والمدارس للقاء الذي أقامته متطلعين إلى مزيد من اللقاءات في 
التطورات على  أحدث  تواكب  الهندسة  برامج كلية  أن  عواد  أ.د غسان  وأوضح.  الجديدة،  البرامج  وأهمية  الجامعة  ببرامج  أكثر  للتعريف  المستقبل 
مستوى العالم وتتناسب مع استراتيجية ستيم العلوم - التكنولوجيا - التصميم الهندسي – الرياضيات  في مجال التعليم، والمداخل العالمية في 

تصميم المناهج اآلن بعد أن أثبت فعاليتها من خالل تطبيق األنشطة العملية التطبيقية.

كما تحدث نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية والتطوير حيث تحدث عن الفائدة التي سيحققها الطالب من خالل دراسته في كلية الهندسة،  
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سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يزور جناح الجامعة 

الجامعة تشارك في فعالية هذه هي البحرين في روما

جناح  القوى،  أللعاب  البحريني  االتحاد  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب  خليفة  آل  بن حمد  خالد  الشيخ  زار سمو 
لكرة  البحريني  االتحاد  األجنبية في صالة  الجاليات  نظمته جمعية  الذي  البحرين”،  “هذه هي  األجنبية  الجاليات  المشارك في معرض  الجامعة 
الطائرة، بمناسبة احتفاالت مملكة البحرين بإحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسالمي 

عام 1783 ميالدية، والذكرى 45 النضمامها في األمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 17 لتسلم عاهل البالد المفدى مقاليد الحكم.

العامة، كما تلقى  التسويق والعالقات  الجامعة قدمته األستاذة رقية محسن مديرة  إلى شرح موجز عن  الشيخ خالد بن حمد  واستمع سمو 
التهاني والتبريكات من طلبة وموظفي الجامعة المشاركين.

من جانبه، ثمن رئيس الجامعة أ.د غسان عواد زيارة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، معربًا عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا المعرض، 
خاصة وأن الجامعة تعتبر المؤسسة التعليمية الخاصة الوحيدة المشاركة في فعالية هذه هي البحرين مما يدل على أهمية الدور الذي تلعبه 

في دعم المجتمع البحريني انطالقًا من رسالتها كمؤسسة تعليمية تهدف إلى خدمة البحرين وأهلها.

الجامعة  رئيس  عواد  غسان  الدكتور  األستاذ  بسعادة  ممثلة  الجامعة  شاركت 
وعضو مجلس اإلدارة السيد محمد الخاجة ومدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية 
األستاذ عبداهلل الخاجة ومديرة وحدة التسويق األستاذة إيديتا بالزيبيال والطالبة 
مريم باسالر في فعالية هذه هي البحرين والتي أقيمت في العاصمة اإليطالية 

روما.

تتمثل رسالة القائمين والمنظمين على الفعالية في تمثيل المملكة على أنها 
الجامعة  رئيس  أطيافها. كما عبر  بين مختلف  والتعايش  والمحبة  السالم  بلد 
عن بالغ سعادته بمشاركة الجامعة في هذه الفعالية خاصة وأن جامعة العلوم 
التطبيقية تعتبر المؤسسة التعليمية الخاصة الوحيدة المشاركة مما يدل على 
أن هذه  وأضاف  البحريني،  المجتمع  دعم  الجامعة في  تلعبه  الذي  الدور  أهمية 
فرصة للجامعة للمساهمة في تنفيذ رؤية جاللة الملك المفدى التي تؤكد على 
المملكة  اسم  رفعة  في  وتفانيهم  ومقيميه  أبنائه  وترابط  الوطن  هذا  وحدة 

عاليًا.

وثّمن رئيس الجامعة األستاذ الدكتور غسان عواد حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية على تشريفه الفعالية والمشاركة فيها وقال بان هذه المشاركة تعكس 
اهتمام القيادة الحكيمة وسموه بالترويج لمملكة البحرين ونقل الصورة الحقيقية عنها في مختلف المحافل الدولية والعالمية مما سينعكس اثاره 

على البحرين في كافة المجاالت.
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االحتفال بتخريج الفوج التاسع 
من طلبة الجامعة

التاسع، وذلك  الفوج  الجامعة بتخريج 320 من طلبتها ضمن  احتفلت 
اإلدارة  مجلس  رئيس  ناس  عبداهلل  بن  سمير  الوجيه  رعاية  تحت 
الرميحي،  السيد علي بن محمد  اإلعالم سعادة  وزير شؤون  وبحضور 
ورئيس مجلس األمناء سعادة أ.د وهيب أحمد الخاجة، ورئيس الجامعة 

سعادة أ.د غسان عواد ، ورؤساء الجامعات، وعدد من السفراء.

الخريجين  لمشاركة  اإلعالم عن سعادته  وزير شئون  أعرب  جانبه،  من 
والخريجات أسعد لحظاتهم باحتفال التخرج من الجامعة، مهنئًا أولياء 
وأمتهم.  ووطنهم  دينهم  لخدمة  التوفيق  لهم  ومتمنيًا  أمورهم 
وخاطب الطلبة قائال: “إن الشهادة الجامعية هي رخصة لدخول سوق 
العمل أو وسيلة لترقية مهنية وليست الغاية، ولذلك من يرغب في 
بالتخصص،  التقيد  دون  المتاحة  الفرصة  عن  بالبحث  عليه  النجاح 

فأشهر اإلعالميين أطباء وأشهر المصرفيين مهندسين”. 

الوجيه سمير بن عبداهلل  اإلدارة،  رئيس مجلس  إلى  جانب ذلك، قال 
ناس في كلمة وجهها للخريجين “تحتفلون بحصولكم على الشهادة 
الجامعية بعد مشوار من الجد واالجتهاد، حيث أن شهادتكم العلمية 

مرحلة  بداية  هي  التي  المستقبلية  حياتكم  عتبة  على  ستضعكم 
جديدة من العمل واإلخالص”.

من جهته، صرح رئيس مجلس األمناء، أ.د وهيب الخاجة “أن الجامعة 
مواهبهم  دعم  خالل  من  الطلبة  خدمة  سبيل  في  جهدا  تدخر  ال 
الطرق  واتباع  لديهم  والريادة  اإلبداع  تنمية  على  والتركيز  وقدراتهم 
التي  والمهارات  بالعلم  طلبتها  وتزويد  والتعليم  بالتعلم  الحديثة 
ومستقبل  مستقبلهم  بناء  على  وتساعدهم  مواهبهم  تصقل 

بالدهم”.

بدوره، أكد رئيس الجامعة، أ.د غسان فؤاد عواد في كلمته أن الجامعة 
التميز والتقدم،  إلى أن تخطو خطواتها نحو  تسعى وبشكل دؤوب 
مشيرا إلى أنها أعدت خطة إستراتيجية تتالءم مع اإلطار العام للخطة 
االستراتيجية للتعليم العالي في مملكة البحرين من خالل خططها 
المستقبلية لعقد اتفاقيات تعاون مع جامعات عالمية عريقة لتطوير 

الجامعة والتوجه إلطالق برامج أكاديمية جديدة.
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افتتح األمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبد الغني الشويخ فعاليات المسابقة الوطنية 
الثالثة للمهارات التي أقيمت تحت رعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم 

وبحضور رئيس مجلس األمناء أ.د وهيب الخاجة ورئيس الجامعة أ.د غسان عواد ونخبة من رؤساء 
الجامعات ومدراء اإلدارات بوزارة التربية والتعليم وأعضاء اإلدارة العليا بالجامعة، حيث استضافت الجامعة 

5 مهارات من أصل 17  مهارة فنية ومهنية.

وبهذه المناسبة أعرب أ.د غسان عواد رئيس الجامعة عن سعادته لمشاركة عدد من أساتذة وطلبة 
كلية اآلداب والعلوم بالمسابقة باإلضافة إلى استضافتها لهذه المهارات الخمسة، مشددًا على أهمية 
المسابقة كونها تعنى بقطاع مهم من قطاعات التنمية البشرية المتعلقة بالتعليم الفني والتدريب 

المهني.

وأكد أ.د غسان عواد أن الجامعة تدعم الخطط الطموحة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لتطوير 
منظومة التعليم بالمملكة وتركيزها على تطوير التعليم الفني والمهني عبر الجهود المبذولة 

والمستمرة لتنمية هذا القطاع وتطوير مناهجه الدراسية، واالرتقاء بمستوى التدريب في مواقع العمل.

ختامًا توجه رئيس الجامعة بالشكر لسعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي وإلى 
األمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبد الغني الشويخ وكافة القائمين على هذه المسابقة 

متمنيًا التوفيق لكافة المشاركين البحرينيين في المسابقة العالمية للمهارات التي من المقرر إقامتها 
في أبوظبي 2017.

الجامعة تستضيف 5 مهارات ضمن 
المسابقة الوطنية الثالثة للمهارات
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االحتفال باليوم العالمي 
لذوي االحتياجات الخاصة

الجامعة تستضيف فعاليات أسبوع األصم العربي الثاني واألربعين

خدمة  مكتب  نظم  عواد  غسان  أ.د  الجامعة  رئيس  رعاية  تحت 
تزامنًا مع  النهاية،  اإلعاقة ليست  بالجامعة فعالية بعنوان   المجتمع 
بحضور  وذلك  الخاصة،  االحتياجات  لذوي  العالمي  باليوم  االحتفاالت 
رئيس الجامعة ووزير التربية والتعليم اللبناني األسبق ونائب رئيس 
الجامعة األمريكية في بيروت أ.د حسان ذياب، ورئيس المجلس البلدي 
لمحافظة المحرق محمد بن عبد اهلل آل سنان، وعضو المجلس البلدي 
وعمداء  والمستشارين  الرئيس  ونواب  الذوادي،  أحمد  بن  يوسف 
والجمعيات  والشخصيات  اإلعاقة  تحدي  أبطال  من  وعدد  الكليات 
البحرينية،  الصم  جمعية  منها  الخاصة  االحتياجات  بذوي  الخاصة 
مركز  داون،  متالزمة  الحراك،  وجمعية  للمكفوفين  الصداقة  جمعية 
التعاون والفرق التطوعية، إضافة إلى مجموعة من الكادر األكاديمي 

واإلداري وطلبة الجامعة. 

ويهدف هذا االحتفال إلى زيادة الوعي بقضايا ذوي االحتياجات الخاصة 
دمجهم  أهمية  على  والتركيز  حقوقهم،  على  للحصول  ودعمهم 

بالمجتمع ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

حميدان  محمد  بن  جميل  السيد  سعادة  رعاية  تحت 
الصم  أقامت جمعية  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير 
في  المجتمع  خدمة  مكتب  مع  بالتعاون  البحرينية 
رحاب  في   42 العربي  األصم  أسبوع  فعاليات  الجامعة 
مساعدة  وسيلة  اإلشارة  “لغة  عنوان  تحت  الجامعة 
من  كبير  عدد  بمشاركة  األصم”  مع  للتواصل  هامة 

منتسبي الجامعة والجمعية والمجتمع المحلي.

وتضمنت الفعالية مجموعة من األنشطة وورش العمل 
المصاحبة حيث أقيم معرض فني يتضمن لوحات فنية 
ولوحات بالخط العربي وأعمال يدوية من تنفيذ الصم، 
كما صاحب فعاليات األسبوع مجموعة من الدورات في 
لغة  ودورة  وفكها،  الحواسيب  تجميع  الفوتوشوب، 
البولينج وجميعها  الحياكة، ودورة في  اإلشارة، ودورة 

قدمها أشخاص من الصم.

الجامعة  بين  تربط  التي  الطيبة  العالقة  أن  المجتمع  والمالية وخدمة  اإلدارية  للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  يوسف  الدكتور محمد  أوضح  جانبه  من 
والجمعية مبعث سرور وفخر ودليل على نشاط الجامعة في خدمة المجتمع وسعيها الحثيث لخدمة البالد في المجاالت المتنوعة.

وأشار الدكتور محمد يوسف إلى أن استضافة هذا الحدث يؤكد على اهتمام الجامعة بتمكين دور فئة الصم في المجتمع باعتبارها مكّون رئيسي من 
مكونات الشعب البحريني، مقدرين دورهم في خدمة المملكة كشريك في عملية التنمية والتطوير.
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تحت رعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد حميدان  أقام مكتب التطوير المهني وشؤون الخريجين للسنة الخامسة 
على التوالي فعاليات معرض يوم المهن. وافتتح وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية المعرض بالنيابة عن سعادة الوزير، وذلك بحضور رئيس 

مجلس أمناء الجامعة أ.د وهيب أحمد الخاجة، ورئيس الجامعة أ.د غسان فؤاد عواد وعدد من الشركات وممثلي القطاعين العام والخاص

يواجهها  التي  والتحديات  العمل  يحتاجها سوق  التي  والتخصصات  المهارات  وإطالع طلبتها على  لتعريف  الجامعة  بمبادرة  الوزارة  وأشاد وكيل 
الباحثون عن عمل، وبما يكفل مساعدتهم في تحديد خياراتهم الوظيفية، ويهدف المعرض إلى تعزيز التواصل بين الطلبة وسوق العمل من 
خالل توفير الفرص الوظيفية والتدريبية لهم، وتعريف سوق العمل بمخرجات التعليم الجامعي ومستوى الكفاءة العلمية والمهنية لدى الطلبة 
الخريجين، كما يهدف إلى خلق فرص تتيح للفئة المستهدفة من الطلبة والخريجين االلتقاء مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتعرف على 
احتياجات سوق العمل المحلي. فضاًل عن ضرورة إلمام الطالب الجامعي بأخالقيات العمل قبل دخولهم معترك سوق العمل ومتطلبات االندماج 

والنجاح في سوق العمل.

من جانبه أوضح رئيس الجامعة أ.د غسان عواد أن أهمية معرض يوم المهن بالنسبة للطلبة والخريجين تكمن في كونه يومًا يوفر فرصة التعرف 
إلى أنواع القطاعات المهنية التي تناسب تخصصاتهم، واكتساب الخبرة والمهارة في مجال تقديم السيرة الذاتية واجتياز مقابلة العمل بنجاح. 
جدير بالذكر أن الجهات المشاركة في المعرض عرضت مجموعة من الفرص الوظيفية والتدريبية لخريجي الجامعة في عدد من التخصصات المهنية. 

وزير العمل راعيًا لمعرض المهن الخامس
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تحت رعاية الشيخة هال بنت محمد آل خليفة مدير إدارة الثقافة والفنون أقامت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة 
وبالتعاون مع كلية اآلداب والعلوم معرضها التعليمي الخامس الخاص بطلبة مساق تطوير مهارات التفكير واالتصال 
ومساق المدخل إلى علم االجتماع تحت عنوان “ لتعارفوا”، وذلك بحضور رئيس الجامعة أ.د غسان عواد ونخبة من 

كبار الشخصيات والطاقم األكاديمي واإلداري وطلبة الجامعة.

ويأتي هذا المعرض الذي أشرفت على تنفيذه الدكتورة راوية زماري مديرة مكتب اإلرشاد وأستاذة المقرر كتطبيق 
جديد تحت مسمى التعلم غير النظامي لتحفيز الطلبة نحو تعلم أكثر متعة وإظهار عنصر التشويق، وذلك من خالل 

قيام الطلبة بجمع العديد من الوثائق والمعلومات التاريخية معززة بالصور والمجسمات لتجسيدها أمام الحضور.

بالمحتوى  مشيدًا  المعرض  هذا  على  للقائمين  شكره  عن  عواد  غسان  أ.د.  الجامعة  رئيس  عبر  المناسبة  وبهذه 
األكاديمي المتميز. من جانبها أوضحت عميدة شؤون الطلبة أن المعرض يهدف إلى تحقيق رؤية ورسالة الجامعة 
الجامعة على ما قدمته من  اآلداب والعلوم عن شكره إلدارة  أعرب عميد كلية  التطبيقي. بدوره  للتعليم  الداعمة 

تسهيالت لنجاح هذا المعرض كما أشاد بجهود الطلبة التي أثمرت في ظهور المعرض بأبهى حلة وتميز.

الجامعة تقيم المعرض التعليمي الخامس “لتعارفوا”
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تعاون مشترك بين الجامعة والمؤسسة 
الخيرية الملكية

تعاون مشترك بين الجامعة ومؤسسة

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة وجمعية سيدات األعمال البحرينية

من  وعدد  الجامعة  بين  المشترك  التعاون  إطار  في 
المؤسسات البحرينية الحكومية والخاصة وقعت الجامعة 
 Bahrain 6 مؤسسة  مع  المشترك  للتعاون  اتفاقية 
Labs flat، وذلك بحضور رئيس مجلس األمناء أ.د وهيب 
صباح  والسيدة  عواد،  غسان  أ.د  الجامعة  ورئيس  الخاجة 

المؤيد مديرة المؤسسة.

بين  التواصل  آفاق  فتح  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف 
تجاربها  من  لالستفادة  والمؤسسة  الجامعة  طلبة 
والطلبة  الشباب  وتشجيع  األعمال  ريادة  مجال  في 
لالقتصاد  دعمًا  الخاصة  مشاريعهم  تأسيس  على 

البحرينية،  االقتصادية  الرؤية  مع  ينسجم  وبما  البحريني 
الريادة  بمفهوم  الوعي  نشر  على  الجامعة  تحرص  حيث 
ريادية لطلبة  الوطني وعرض تجارب  وأهميتها لالقتصاد 
االبتكارية للطالب حيث أصبحت  المشاريع  الجامعة ودعم 
الرئيسية  المحركات  أحد  وتعد  مؤثرًا،  دورًا  األعمال  لريادة 
العمل  فرص  توفير  في  وتساهم  االقتصادي،  للنمو 

وتشجع الشباب على المبادرة واالبتكار.

استراتيجية  تماشيا مع  والجمعية،  الجامعة  بين  المشترك  التعاون  تعزيز سبل  البحرينية بهدف  األعمال  تعاون مشترك مع جمعية سيدات  اتفاقية  الجامعة  وقعت 
الجامعة القائمة على خدمة المجتمع، وتعزيز العالقات الطيبة والفعالة مع مؤسسات المجتمع المحلي، من خالل تقديم مختلف الخدمات التي تخدم المجتمع البحريني 

وتسهم في دعم عجلة التطور.

وتهدف هذه االتفاقية لوضع إطار عملي للتعاون بين الطرفين من أجل تمكين سيدات األعمال بالقطاع الخاص بمملكة البحرين من تطوير أعمالهن ومهاراتهن وفقًا 
للقوانين واللوائح المعمول بها بمملكة البحرين.

المرأة في  الجامعة على تمكين دور  االتفاقية مع جمعية سيدات األعمال ينطلق من حرص  الخاجة رئيس مجلس األمناء أكد أن توقيع هذه  الدكتور وهيب  األستاذ 
المجتمع باعتبارها عنصر رئيسي في عملية التنمية والتطوير، مشيرًا إلى أن المرأة البحرينية أثبتت كفاءتها وقدرتها على التميز في مختلف مناحي الحياة وحققت 

العديد من المكاسب في مختلف مواقع العمل واإلنتاج.

أ.د غسان عواد رئيس الجامعة أكد بدوره على أن العالقة الطيبة التي تربط بين الجامعة وجمعية سيدات األعمال مبعث سرور وفخر للجامعة حيث تدل على نشاط 
التعاون وتبادل الخبرات بين  البالد في المجاالت المتنوعة منوهًا إلى حرص إدارة الجامعة على دعم مثل هذا  الجامعة في خدمة المجتمع وسعيها الحثيث لخدمة 

الجمعية والجامعة والعمل على تعزيز فكرة ريادة األعمال لدى منتسبات الجمعية وتقديم التدريب لهم في المجاالت المختلفة.

Bahrain 6 Labs Flat 

االتفاقية  وقع  الملكية حيث  الخيرية  المؤسسة  مع  تفاهم  الجامعة مذكرة  وقعت 
ممثاًل عن الجامعة أ.د غسان عواد فيما وقع االتفاقية ممثاًل عن المؤسسة الخيرية 

الملكية الدكتور مصطفى السيد األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية.

وتهدف هذه المذكرة لوضع إطار عملي للتعاون والتفاهم بين الجامعة والمؤسسة بما يحقق المصلحة العامة للطرفين والمجتمع البحريني ككل من خالل تنسيق 
الجهود في القضايا والفعاليات التي تخدم الرؤى نحو تحقيق الشراكة المجتمعية الناجحة في إطار القوانين واللوائح المعمول بها بمملكة البحرين.

وقال رئيس الجامعة إنه انطالقًا من نهج التعاون ومبادئ وأهداف الجامعة نحو تعزيز وتطوير دورها في خدمة المجتمع البحريني ومساندة المؤسسات التعليمية 
األكاديمية والبحثية وعقد  بالخبرات  الملكية لمدها  الخيرية  المؤسسة  االتفاقية مع  العلمية والتربوية حرصنا على توقيع  المجاالت  الحكومية واألهلية والخاصة في 

الدورات التدريبية والتعليمية.
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الجامعة تقيم حفل تكريم لألساتذة الحاصلين على شهادة الزمالة من 
أكاديمية التعليم العالي في المملكة المتحدة

تحت رعاية أ.د وهيب الخاجة رئيس مجلس األمناء أقامت الجامعة حفل تكريم أعضاء الهيئة األكاديمية الحاصلين على شهادة الزمالة 
والزمالة المتقدمة من أكاديمية التعليم العالي في المملكة المتحدة وذلك بحضور أ.د غسان عواد رئيس الجامعة وأ.د ستيفاني مارشال 
مستوى  على  نوعه  من  األول  اإلنجاز  هذا  ويعتبر  والموظفين.  بالجامعة  العليا  اإلدارة  أعضاء  من  ونخبة  لألكاديمية  التنفيذي  الرئيس 

الجامعات الخاصة في البحرين، حيث تعد هذه الشهادة من أبرز الشهادات في المملكة المتحدة.

وبهذه المناسبة هنأ أ.د وهيب الخاجة كافة األساتذة على هذا اإلنجاز مؤكدًا على أن هذه الشهادة ستساعد الحاصلين عليها من تطوير 
العالي، منوهًا إلى أن مجلس األمناء ال يألوا جهدًا في  التعليم  الممارسات في مجاالت  التدريس وتعزيز أفضل  أفكارهم حول مفاهيم 

سبيل تقديم كافة التسهيالت التي من شأنها المساهمة في تطوير الكادر األكاديمي واإلداري بالجامعة.

من جانبه أعرب أ.د غسان عواد عن بالغ سعادته بهذا اإلنجاز مشددًا على أهمية هذه الشهادة وما تضيفه لحاملها وتأثيرها على حياته 
األكاديمية والمهنية.

جدير بالذكر أن الحفل اشتمل على توقيع اتفاقية جديدة بين الجامعة واألكاديمية لتدريب وتطوير أعضاء جدد في الهيئة األكاديمية 
تماشيًا مع إطار المعايير المهنية في المملكة المتحدة بما يؤهلهم للحصول على زمالة أكاديمية التعليم العالي البريطانية كزميل أو 

زميل متقدم.
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تزامنًا مع احتفاالت المملكة بالعيد الوطني المجيد والذكرى السابع عشرة لتولي جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم وللسنة 
الثالثة على التوالي أقامت عمادة شؤون الطلبة مسابقة جامعتي في عيون عدستي بمشاركة اثنا عشر طالٍب وطالبة، حيث أسفرت النتائج عن فوز 
الطالبة مريم شريدة في المركز األول في حين حل ثانيًا الطالب أشرف الطوالبة وجاء بالمركز الثالث الطالب محمد قمبر. ويتم اختيار الصورة الفائزة 

بناًء على تقييم لجنة التحكيم، التي تشترط توافر عدد من المعايير أهمها وضوح الصورة والجودة واأللوان وزوايا التصوير.

مسابقة جامعتي بعيون عدستي بنسختها الثالثة

التي تقيمها  العاصمة  التعليمي في مسابقة محافظة  القطاع  المركز األول عن  الجامعة  حصدت 
ألجمل تزيين للمباني الحكومية والخاصة بمشاركة عدد كبير من الهيئات والمؤسسات والشركات 
حيث تقام هذه المسابقة تزامنا مع احتفاالت المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جاللة 

الملك المفدى.

وتسلم أ.د. غسان عواد رئيس الجامعة جائزة المركز األول خالل حفل تكريم أقامته المحافظة برعاية 
معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن بن محمد آل خليفة محافظ محافظة العاصمة.

أن  إلى  المسابقة مشيرًا  الجامعة بهذه  بفوز  الجامعة عن سعادته  رئيس  أعرب  المناسبة  وبهذه 
احتفاالتها  المملكة  بمشاركة  تفتخر  بحرينية  تعليمية  كمؤسسة  دورها  من  وانطالقًا  الجامعة 
باألعياد الوطنية، مبينًا أن الجامعة ال تدخر جهدًا في سبيل نشر الرؤية الحضارية للمملكة ورفع 

راية البحرين عالية خفاقة بين األمم والحضارات.

كما تقدم بالشكر لمحافظة العاصمة لتنظيمها لمثل هذه المسابقات، كما تقدم بالشكر لجميع 
اإلدارات التي ساهمت في تحقيق هذا الفوز تقديرًا لجهدهم المبذول للوصول إلى هذه النتيجة 

المشرفة.
 

الجامعة تحصد المركز األول في مسابقة
 أجمل تزيين للمباني للسنة الثالثة على التوالي
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الجامعة تتوج بالذهب في 
بطولة الجامعات البحرينية 

لكرة الطاولة

رئيس الجامعة 
يتوج الفائزين في بطولة الجامعة الرمضانية

نظمت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مجلس 
أبطال  دوري  بطولة  الرياضي  والنادي  الطلبة 
أجواء  وسط  وذلك  القدم،  لكرة  التطبيقية 
بين  األخوية  والروح  والحماسية  بالودية  اتسمت 
المشاركين، حيث أقيمت البطولة بمشاركة عشر 
فرق من طالب الجامعة وأسفرت النتائج النهائية 
حين  في  األول  بالمركز  المارينز  فريق  تتويج  عن 
فريق  وجاء  ألتيميت  فريق  الثاني  بالمركز  حل 

االتحاد بالمركز الثالث.

نائب  الدكتور محمد يوسف  أخرى كّرم  من جهة 
والمالية وخدمة  اإلدارية  للشؤون  الجامعة  رئيس 
األولى،  الثالثة  بالمراكز  الفائزة  الفرق  المجتمع 
الطالب  تّوج  كما  الجامعة  رئيس  عن  بالنيابة 
طالل  والطالب  الهداف  بكأس  السنان  اهلل  عبد 
الطالب  وأخيرًا  العب،  أفضل  بكأس  الشروقي 

يوسف مأمون بكأس أفضل حارس مرمى.
سعادته  عن  يوسف  محمد  الدكتور  وأعرب 
الجامعة  بطلبة  واعتزازه  البطولة  هذه  بتنظيم 
مؤكدا حرص الجامعة على دعم طلبتها وتنمية 
مواهبهم  صقل  سبيل  في  لديهم  اإلبداع  روح 

بالمجاالت المختلفة.

زيتوني  فايزة  الدكتورة  أوضحت  أخرى  جهة  من 
ينسجم  الدوري  إقامة  أن  الطلبة  شؤون  عميدة 
الطلبة  الستقطاب  الرامية  الجامعة  سياسة  مع 
وتوجيه طاقاتهم التوجيه السليم، مؤكدًة على 
الرياضية  المباريات  في  المشاركة  من  الغاية  أن 
بين  الجماعي  والعمل  المنافسة  روح  تنمية  هي 

الطلبة.

الجامعة تنظم دوري نـجوم التطبيقية لكرة القدم

توج أ.د غسان عواد رئيس الجامعة الفرق الفائزة في البطولة الرمضانية لكرة القدم التي نظمها 
مكتب خدمة المجتمع بالجامعة بالتعاون مع جمعية فزعة شباب وفريق قادة المستقبل للمجتمع 

المحلي التطوعي لكرة القدم.

وشهدت البطولة تنافسًا شديدًا بين الفرق المشاركة حيث فاز  فريق األمل  بالمركز األول. في حين 
حاز فريق  قادة المستقبل  على المركز الثاني بينما جاء فريق  الجامعة  بالمركز الثالث بعد فوزه على 

فريق  غاز ويلف  والذي بدوره نال المركز الرابع.

بطولة  في  والفضية  الذهبية  الميداليتين  الجامعة  حصدت 
الجامعة  رحاب  في  أقيمت  التي  الطاولة،  لكرة  األولى  الجامعات 
خليفة  آل  العزيز  عبد  بنت  حياة  الشيخة  رعاية  تحت  الخليجية، 
إدارة  مجلس  عضو  والرياضة،  للشباب  األعلى  المجلس  عضو 
لكرة  البحريني  االتحاد  ورئيسة  البحرينية،  األولمبية  اللجنة 

الطاولة.

وتوجت الشيخة حياة آل خليفة الطالب راشد سند بالميدالية الذهبية بعد تغلبه في المباراة النهائية على زميله 
البطولة من بين 48 العبًا  األول والثاني في  المركزين  الجامعة بحصولها على  الطالب لؤي جمال معلنًة تفوق 

والعبة من 9 جامعات حكومية وخاصة.

وأقيمت البطولة بتنظيم من اللجنة األولمبية البحرينية، بالتعاون مع وحدة الخدمات الطالبية بالجامعة الخليجية، 
حيث أدار المباريات حكام دوليين من االتحاد البحريني لكرة الطاولة.

من جانبه هنأ أ.د غسان عواد رئيس الجامعة الطلبة الفائزين، متمنيًا لهم مزيدًا من التألق والنجاح، مشيرًا إلى أن 
الجامعة فخورة بهذا التتويج الذي يعد إنجازًا يضاف إلى إنجازات الجامعة في المحافل والمناسبات المختلفة. كما 
ر كافة إمكانياتها في سبيل دعم األنشطة الالمنهجية التي تسهم  أكد رئيس الجامعة على أن الجامعة تسخِّ

في تعزيز قدرات الطلبة وصقل شخصياتهم ومواهبهم.
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الوزارة  وكيل  المفتاح  يعقوب  بن  فريد  الدكتور  رعاية  تحت  أقيمت  والتي  القرآن”  ورتل  األول في مسابقة”  المركز  الجامعة  أحرزت 
للشؤون اإلسالمية ألفضل تالوة وتجويد للقرآن الكريم على مستوى جامعات مملكة البحرين الحكومية والخاصة، والتي نظمها 

مجلس الطلبة بدورته العاشرة.

وفي ختام المسابقة كرم رئيس الجامعة أ.د. غسان عواد الطلبة الفائزين والمشاركين ولجنة التحكيم مهنئا إياهم على جهودهم 
في تعلم قراءة القرآن الكريم تجويدا وترتيال وعكس الصورة الطيبة والمشرقة عن اإلسالم السمح.

كما أعرب الطالب محمد الشروقي رئيس مجلس الطلبة عن بالغ سعادته للنجاح الكبير الذي حظيت به المسابقة وأنها المرة األولى 
التي تقيم فيها الجامعة حدث مميز كهذا وحصد عبارات الثناء واالشادة بمستوى التنظيم العالي.

الجامعة تحصد المركز األول في مسابقة “ورتل القرآن”
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مجلس الطلبة يقيم 
مهرجان درة األوطان

شاركت الجامعة في احتفاالت المملكة باليوم الوطني المجيد 
لمملكة البحرين والذكرى السابع عشرة لتولي حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمقاليد الحكم، حيث 
أقام مجلس طلبة الجامعة مهرجانًا حمل عنوان درة األوطان 
رئيس  حضره  األمناء  مجلس  رئيس  الخاجة  وهيب  أ.د  برعاية 
الجامعة أ.د غسان عواد وعدد كبير من منتسبي الجامعة في 
أجواء بهيجة وطنية تعزز قيم الوالء واالنتماء للبحرين قيادة 

وشعبا.

وضم االحتفال العديد من الفعاليات الثقافية والشبابية منها 
والعرضة  للسيارات  الوطنية  الزينة  ومسابقة  الحنة  نقش 
شارك  شعرية  وأمسية  غنائي  حفل  إلى  باإلضافة  البحرينية 
لبوا  الذين  والخليجيين  البحرينيين  الشعراء  من  عدد  بها 
خالل  من  للمملكة  حبهم  عن  التعبير  في  الجامعة  دعوة 
تقديم قصائد شعرية في حب البحرين إضافة إلى العديد من 

المسابقات الشعبية.

وبهذه المناسبة توجه أ.د غسان عّواد رئيس الجامعة بأسمى 
أعرب  للبالد حيث  الرشيدة  للقيادة  والتبريكات  التهاني  آيات 
من  الجامعة  طلبة  مجلس  نظمه  بما  الكبيرة  سعادته  عن 
لهذه  االنتماء  مشاعر  وتنمي  الوطن  حب  على  تدل  فقرات 

األرض الطيبة.
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مجلس الطلبة يقيم 
مهرجان درة األوطان

شاركت الجامعة في احتفاالت وزارة التربية والتعليم بالذكرى السادسة 
عشر لميثاق العمل الوطني، حيث تمثلت مشاركة الجامعة في كرنفال 
المدارس  من  وعدد  العالي  التعليم  لمؤسسات  الخاصة  المركبات 
الملك  الجاللة  والبيعة لحضرة صاحب  والوفاء  للعهد  وتأكيدا  ترسيخا 

المفدى والقيادة الحكيمة.

وتأتي مشاركة الجامعة بهذا االحتفال تعبيرًا من منتسبي الجامعة عن 
مشاعر الوالء للوطن والوفاء للقيادة الحكيمة التي تضع التعليم أولى 
أولوياتها إيمانًا منها بأهميته في تطوير المجتمعات والنهوض بالدول 

نحو األفضل.

أ.د غسان عواد باسمه وباسم  الجامعة  المناسبة تقدم رئيس  وبهذه 
المقام  إلى  التهنئة والتبريكات  آيات  الجامعة بأسمى  جميع منتسبي 
السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
األمير خليفة بن سلمان رئيس  الملكي  المفدى وصاحب السمو  البالد 
ولي  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  وصاحب  الموقر  الوزراء 
الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  األمين  العهد 
، مثمنًا بكل  بمناسبة الذكرى السادسة عشر لميثاق العمل الوطني 
التقدير واالعتزاز الجهود الكبيرة لجاللة الملك المفدى و خطواته الرائدة 
في  المشرفة  المملكة  مواقف  وترسيخ  البالد  وتطوير  تعزيز  أجل  من 

مختلف المحافل والمحيط العربي والدولي .

الجامعة تشارك المملكة احتفاالتها في الذكرى السادسة عشر للميثاق
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الجامعة تقيم ورشة عمل حول توظيف الطلبة

عواد  غسان  أ.د.  الجامعة  رئيس  من  بمبادرة 
أقامت الجامعة ورشة عمل بعنوان “استراتيجية 
رئيس  حضرها  الطلبة”،  توظيف  في  الجامعة 
وشركاء  الخاجة  وهيب  أ.د  األمناء  مجلس 
المجالس  وأعضاء  العمل  أرباب  من  الجامعة 
إلى  باإلضافة  الضيوف  من  وعدد  االستشارية 
طلبة وخريجي الجامعة، حيث تضمنت الورشة 
طرح مجموعة من األفكار ومناقشتها للحصول 
على تغذية راجعة فيما يتعلق بتوظيف الطلبة 

وتعزيز جانب التوظيف لدى الخريجين.

الجامعة  استراتيجية  عرض  الورشة  وتناولت 
الخريج  ومواصفات  التوظيف  واستراتيجية 
رئيس  قدم  حيث  العمل  سوق  واحتياجات 
العامة  االستراتيجية  عن  ملخصًا  الجامعة 
المستقبلية  والرسالة  والرؤية  للجامعة 

عالمية في غضون  لتطويرها وجعلها جامعة 
السنوات القريبة القادمة من خالل التعاون مع 
جديدة  برامج  وطرح  عريقة  بريطانية  جامعات 
أ.د.  وأعقبه  الجامعات،  هذه  مع  بالشراكة 
للمشاريع  الجامعة  رئيس  زناد مستشار  سعد 
استراتيجية  عن  تفصيلي  بوصف  المتخصصة 
المناهج  تطوير  خالل  من  الطلبة  توظيف 
الدراسية بحيث تواكب احتياجات سوق العمل، 
عميدة  زيتوني  فايزة  الدكتورة  تحدثت  ثم 
ومنها  الخريج  مواصفات  عن  الطلبة  شؤون 
توصيل  على  والقدرة  الفريق  بروح  العمل 
المعلومات واألفكار والسعي باستمرار للتعلم 
وزيادة المعرفة، واختتمت الورشة بعرض قدمه 
الجامعة  رئيس  نائب  الحاج  عاصم  الدكتور 
للشؤون األكاديمية والتطوير عن سوق العمل 

واحتياجاته.
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تكريم وسائل اإلعالم والصحافة
وتقديًرا  وفعالياتها  أخبارها  تغطية  في  للجامعة  الدائم  دعمهم  على  لهم  تكريما  تأتي  خطوة  في  واإلعالميين  الصحفيين  من  مجموعة  الجامعة  استضافت 
تلفها  أخوية  أجواء  واإلعالميين وسط  الصحفيين  أ.د غسان عواد  الجامعة  رئيس  الجامعة. حيث كرم  االرتقاء في مسيرة  االيجابية وإسهامهم في  لجهودهم 

البهجة وبحضور رئيس مجلس األمناء أ.د وهيب الخاجة ورئيس الجامعة أ.د غسان عواد  ونخبة من أعضاء اإلدارة العليا وضيوف الجامعة.

وأعرب رئيس مجلس األمناء عن سعادته بلقاء اإلعالميين مشيرًا إلى أن الجامعة فخورة باستضافة مجموعة من خيرة اإلعالميين في البحرين والذين يسهمون مع 
زمالئهم في إيصال الحقيقة للناس وتنوير المجتمع.

كما أوضح رئيس الجامعة أن التكريم يأتي احتفاًء بالشراكة الطيبة بين الجامعة ووسائل اإلعالم مؤكدًا على الدور الهام الذي يلعبه اإلعالم في الترويج للمؤسسات 
ومشيدًا برسالة اإلعالم البحريني التي تهتم بالتفاعل مع فعاليات المجتمع في كافة المناسبات. 

ومن جهتها قالت مديرة إدارة التسويق والعالقات العامة األستاذة رقية محسن أن تكريم اإلعالميين يأتي لتعزيز التواصل معهم والتعبير عن خالص الشكر 
والتقدير لهم لدعمهم لنا في إيصال رؤية وانجازات الجامعة مما ينعكس على الظهور المتميز لها في وسائل اإلعالم في العام الماضي حيث تفوقت الجامعة 

في نسبة ظهورها بوسائل اإلعالم على كافة المؤسسات التعليمية الخاصة بالمملكة.
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الغبقة الرمضانية السنوية

لموظفي  السنوية  الرمضانية  الغبقة  العامة  والعالقات  التسويق  إدارة  نظمت 
الجامعة وعائالتهم وذلك بحضور رئيس مجلس األمناء أ.د. وهيب الخاجة ورئيس 
الجامعة أ.د. غسان عواد وعدد من أعضاء مجلسي اإلدارة واألمناء وممثلي وسائل 
بالشهر  الجامعة  من  احتفاالً  المبادرة  هذه  تأتي  حيث  الجامعة  وشركاء  اإلعالم 

الفضيل وتقديرًا لمنتسبيها وتعزيزًا لروح األسرة الواحدة بين الموظفين.

أ.د. غسان عواد هنأ فيها الحضور بحلول شهر  وتضمنت الغبقة كلمة لسعادة 
رمضان المبارك، داعيًا اهلل عز وجل أن يتقبل صيامهم وصالح أعمالهم، كما أشاد 
العام  طوال  الجامعة  خدمة  في  الدؤوب  وعملهم  الكبيرة  الموظفين  بجهود 
األكاديمي. كما احتوت الغبقة الرمضانية على العديد من الفقرات الفنية والتراث 
الترفيهية  األلعاب  جانب  إلى  والجماعية  الفردية  واأللعاب  والمسابقات  الشعبي 

المتنوعة.

صحافة
ل اإلعالم وال

سائ
و
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المخيم الترفيهي السنوي 
للموظفين والطلبة

مخيمًا  التوالي  على  الثالثة  للسنة  العامة  والعالقات  التسويق  إدارة  نظمت 
ترفيهيًا في منطقة الصخير لمنتسبي الجامعة وذلك بحضور رئيس مجلس 
األمناء أ.د وهيب الخاجة ورئيس الجامعة أ.د غسان عواد وجمع كبير من أعضاء 
الهيئتين األكاديمية واإلدارية بالجامعة وعائالتهم باإلضافة إلى عدد كبير من 

طلبة وطالبات وخريجي الجامعة.

الشعبية  والفقرات  والفعاليات  األنشطة  من  بالعديد  المخيم  زوار  واستمتع 
والرياضية  الفنية  والفقرات  والمسابقات  األطفال  وألعاب  البحرينية  واألكالت 
وغيرها من الفقرات المنوعة والترفيهية. حيث تهدف إدارة الجامعة إلى إقامة 
لدى  االجتماعي  الجانب  تعزيز  على  أثر  من  لها  لما  الفعاليات  من  النوع  هذا 
الموظفين وتعزيز الشعور بوحدة الفريق والعمل الجماعي الذي ترتكز عليه 

سياسة الجامعة.
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انتخب طلبة الجامعة ممثلوهم في مجلس الطلبة العاشر وسط مشاركة واسعة من الطلبة الذين توافدوا الختيار ممثليهم في المجلس في أجواء 
يمألها الحماس والمنافسة، حيث شهدت العملية االنتخابية إقباالً متزايدا بين صفوف الطلبة على قاعات االقتراع.

وتهدف انتخابات مجلس الطلبة إلى بث روح الديموقراطية بين الطالب وتشجيعهم على المشاركة في األنشطة الجامعية والطالبية، كما تأتي 
البالد  آل خليفة عاهل  الملك حمد بن عيسى  الجاللة  التي خط قواعدها وأرسى دعائمها حضرة صاحب  للمملكة  الديمقراطي  النهج  تماشيًا مع 

المفدى حفظه اهلل ورعاه.

وأسفرت االنتخابات عن فوز 13 طالب وطالبة من أصل15 ، ترشحوا النتخابات المجلس التي أقيمت بمشاركة عدد كبير من الطلبة من مختلف كليات 
الجامعة.

انتخاب أعضاء المجلس العاشر لطلبة الجامعة



حياة الجامعة

 31

في بادرة إنسانية من طالب مساق حقوق االنسان بإشراف الدكتورة رانيا نواصره عضو هيئة التدريس في كلية اآلداب والعلوم قام الطلبة بتكريم 
عمال الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للعمال وذلك تقديرا لجهدهم، حيث وزع الطلبة طرودًا لكافة عمال الجامعة تعبيرًا منهم عن االعتزاز والتقدير 

للعمال، مشيدين بالدور الذي يقومون به وتفانيهم بعملهم خدمة للبحرين وأهلها.

طالب الجامعة يحتفون بالعمال تقديرًا 
لجهودهم

طلبة الجامعة يقيمون يوم ترفيهي ألطفال جمعية 
السنابل الخيرية لأليتام

أقامت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مجلس الطلبة ونادي المتطوعين ونادي المرأة يومًا ترفيهيًا أليتام جمعية السنابل الخيرية بمشاركة عدد 
كبير من طلبة الجامعة الذين احتفوا باأليتام من خالل اللعب مع األطفال وإقامة المسابقات الترفيهية وتقديم الهدايا لهم.

وأوضح األستاذ محمد النجار مدير مكتب الخدمات الطالبية أن هذه الفعالية تأتي في إطار أنشطة الخدمة المجتمعية التي تحرص الجامعة على إقامتها 
وحث الطلبة على المشاركة بها بما يسهم في تعزيز المسؤولية االجتماعية في نفوسهم.

التي يبذلونها  الجامعة وجهودهم  الخيرية لأليتام على تعاونهم مع  السنابل  الجزيل إلدارة جمعية  بالشكر  الطالبية  الخدمات  وتقدم مدير مكتب 
لتأمين مستقبل أفضل لأليتام، كما تقدم بالشكر لطلبة الجامعة الذين ساهموا في تنظيم هذه الفعالية ورسموا الفرحة على وجوه األطفال.
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حملة إفطار على الطريق

طلبة الجامعة يزورون دار بنك البحرين الوطني للمسنين

مجلس الطلبة يقيم الغبقة الرمضانية السنوية

على  “إفطار  حملة  الجامعة  في  المتطوعين  نادي  وأعضاء  الطلبة  مجلس  نفذ 
الطريق”، حيث تم توزيع وجبات إفطار خفيفة على السائقين وركاب السيارات في 

وقت اإلفطار.

وقالت عميدة شؤون الطلبة الدكتورة فايزة زيتوني أن الحملة تهدف في المقام 
األول إلى تعزيز القيم اإلسالمية في المجتمع، وتنمية روح التكافل االجتماعي لدى 
طلبة الجامعة ومنتسبيها، وإنها إحدى مظاهر المسؤولية االجتماعية للجامعة.

وأضافت: “تجسد هذه الحملة معاني المحبة واإلخاء بين المواطنين، وتعّزز روح 
التكافل االجتماعي فيما بينهم، فضاًل عما تتضمنه من تحفيز للسائقين على 

التأني في السير وتجنب السرعة وما قد ينجم عنها من حوادث خطرة”.

الغبقة  العاشرة  بدورته  الطلبة  مجلس  أقام  عواد  غسان  أ.د  الجامعة  رئيس  رعاية  تحت 
الرمضانية السنوية تحت شعار” فرحتنا في لمتنا” بحضور رئيس الجامعة وعدد من أعضاء 

الهيئتين األكاديمية واإلدارية بالجامعة وعدد كبير من الطلبة والخريجين. 

وتضمنت الغبقة العديد من الفقرات الفنية والتراث الشعبي والمسابقات واأللعاب الفردية 
والجماعية إلى جانب األلعاب الترفيهية المتنوعة. كما تضمنت الغبقة تكريم طلبة الجامعة 
الماضي.  األكاديمي  العام  في  الجامعة  أقامتها  التي  الفعاليات  مختلف  في  المتطوعين 
وبهذه المناسبة هنأ أ.د غّسان فؤاد عّواد الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، كما توجه 
بالشكر للطلبة على قيادتهم الحكيمة ألعمال المجلس وأفكارهم البناءة باإلضافة إلى 

الجانب اإليجابي والفّعال لمشاركتهم في نجاح الفعاليات المقامة السابقة.

من جهته تقدم رئيس مجلس الطلبة محمد الشروقي بالتهنئة إلدارة الجامعة بمناسبة 
الجامعة  إلدارة  بالشكر  تقدم  كما  عّواد،  فؤاد  غّسان  أ.د.  رأسها  وعلى  الفضيل  الشهر 
على دعمها الالمحدود للمجلس مما أسهم في خلق أجواء طالبية إيجابية وفعالة داخل 

الجامعة، مؤكدًا سرور جميع أعضاء مجلس الطلبة بهذه المبادرة.

إلى  زيارة  المرأة  ونادي  المتطوعين  نادي  وأعضاء  الطلبة  مجلس  نظم 
األسرة،  بيوم  االحتفال  مع  تزامنًا  للمسنين  الوطني  البحرين  بنك  دار 
للتوعية  الجامعة  طلبة  ينفذها  التي  المجتمعية  النشاطات  ضمن  وذلك 
الطلبة،  التطوعي لدى  العمل  المجتمع وتعزيز  المجتمعية بمختلف فئات 
حيث تأتي هذه الزيارة في إطار برامج المسؤولية االجتماعية التي تتبناها 
األعمال  المجتمع والمشاركة في  بِقيم خدمة  الطلبة  رفد  الجامعة، بهدف 

الخيرية واالجتماعية.

وقدم الطلبة خالل الزيارة الهدايا التذكارية والورود للمسنين بالدار، تقديرًا 
الفئة وما قدمته للمجتمع، مؤكدين على أن المسّنين  واعتزازا لدور هذه 
لما  امتثاالً  النفسي والمعنوي  الرعاية والحّب والدعم  إلى  في حاجة دائمة 
السن  كبار  مع  للتعامل  تدعو  التي  السمحة  ديننا  تعاليم  علينا  تمليه 

برحمة ومحبة.
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استضافت الجامعة مجموعة من الخبراء ضمن فعاليات يوم الريادة

الجامعة تستضيف منتدى رواد اإلعالم االجتماعي بنسخته الرابعة

مفهوم  لتعزيز  االستراتيجية  الرؤية  ضمن 
الريادة أقامت الجامعة فعاليات يوم الريادة 
يومًا  لجعله  الجامعة  تخطط  تقليد  وهو 
الطلبة  بين  الريادة  ثقافة  إلشاعة  سنويًا 
الجامعة  استضافت  حيث  واألكاديميين 
في  معرفة  لهم  ممن  الريادة  في  خبراء 
الخليج  بمنطقة  األعمال  ريادة  طبيعة 
الدولي  المستوى  وعلى  والبحرين  العربي 
رئيس  الديري  الحسن  عبد  الدكتور  وهم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة  جمعية 
والدكتور عاطف الشبراوي خبير ومؤسس 
كريس  والدكتورة  االجتماعي  االبتكار  في 
وعضو  التعليمية  المستشارة  كاوتس 
جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
حيث أشرف على تنظيم هذه الفعالية أ.د 

سعد زناد دروش مستشار رئيس الجامعة للمشاريع المتخصصة .

استضافت الجامعة فعاليات” منتدى رواد اإلعالم االجتماعي الرابع “SMMF 2016 الذي أقيم برعاية معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن بن محمد آل 
خليفة محافظ محافظة العاصمة وبتنظيم من النادي العالمي لإلعالم االجتماعي بالتعاون مع الجامعة وشركة األسطورة لالستشارات التسويقية، حيث 
حضر المنتدى كل من معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن بن محمد آل خليفة محافظ محافظة العاصمة وسعادة أ.د وهيب الخاجة رئيس مجلس 

األمناء وسعادة أ.د. غسان عواد رئيس الجامعة وعدد كبير من الحضور من داخل وخارج الجامعة.

من جانبه أوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على تعزيز ثقافة الريادة لدى طلبتها من خالل تنظيم واستضافة الفعاليات التي من شأنها دعم 
الطلبة وتعزيز أفكارهم الريادية في مختلف المجاالت.

كما أعرب عن سعادته الستضافة الجامعة منتدى رواد اإلعالم االجتماعي بنسخته الرابعة انطالقًا من حرصها الدائم على دعم المجتمع البحريني كجزء 
من سياستها ورسالتها التي تهدف إلى خدمة المجتمع البحريني خاصة والمجتمع الخليجي عامة. وبين رئيس الجامعة أن المنتدى استقطب 34 رائد 
أعمال أمريكي من ذوي الخبرات العالمية في مجاالت ريادة األعمال واإلعالم االجتماعي والتسويق الرقمي والعالمات التجارية والتدريب والقيادة وغيرها، 
مشيرًا إلى أن هؤالء المتحدثون األمريكيون قدموا للحضور خالصة الخبرات التي راكموها كُل بمجاله في الواليات المتحدة األمريكية وغيرها من دول 

العالم.
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حفل افتتاح جائزة الروتاري الثانية للقيادة الشبابية

الجامعة راعي ذهبي لمنتدى أسبوع المنامة للريادة وتمكين الشباب

للقيادة  الثانية  الروتاري  جائزة  افتتاح  حفل  الجامعة  استضافت 
رعاية معالي  الجامعة تحت  أقيمت في حرم  التي  الشبابية 2017 م، 

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة تمكين.

باستضافة  سعادته  عن  عواد  غسان  أ.د  الجامعة  رئيس  وأعرب 
من  به  تسهم  وما  الجائزة  بفكرة  مشيدًا  الفعالية  لهذه  الجامعة 
الحيوي  والتفاعل  بالتدريب  فيها  المشاركين  لشخصيات  صقل 
وتعزيز روح المواطنة في إطار البرامج واألنشطة التي تقوم عليها، 
قدراتهم  تطوير  في  الطويل  المدى  على  األنشطة  هذه  وتسهم 
المجتمع ومستقبل  المهنية بشكل فاعل في  وتخدم مساراتهم 

الوطن.

التنفيذي ومؤسس مجموعة بيناكل األمريكية السيدة نينا فاكا وذلك ضمن فعاليات منتدى أسبوع  الرئيس  الجامعة  استضافت 
المنامة للريادة وتمكين الشباب الذي أقيم هذا العام تحت عنوان “وسع آفاقك” بتنظيم من محافظة العاصمة، حيث أن مشاركة 
الجامعة في المنتدى كراعي ذهبي تنطلق من دورها كمؤسسة تعليمية رائدة تحرص على خدمة المجتمع وتسعى إلى تحفيز ودعم 

مفهوم االبتكار واإلبداع لدى الطلبة والمجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة أ.د غسان عواد أن المنتدى يشكل فرصة للنهوض في عمليات االبتكار واإلبداع لدى الشباب من خالل تبني 
المواهب البحرينية من قبل الجامعات والشركات الكبرى. كما أشار إلى أن المنتدى يعد فرصة حقيقية لالطالع على مشاريع وتجارب 
ناجحة في مجال ريادة األعمال على مستوى العالم من خالل استعراض مجموعة من قصص النجاح لنخبة من رواد األعمال الشباب 
تجاربهم وخبراتهم ونقلها  االستفادة من  العالم، وذلك بهدف  الشباب من مختلف دول  الريادة وتنمية  والمتخصصين في مجال 

للمشاركين، كما تناول فرص وتحديات ريادة األعمال وقدم النصائح العملية حول كيفية تحويل األفكار المبتكرة إلى أعمال تجارية.
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أقامته  الذي  الشباب  منتدى  الجامعة  استضافت 
الدكتور  معالي  رعاية  تحت  البحرين  آيزك  منظمة 
خليفة  آل  عبداهلل  بن  أحمد  بن  عبداهلل  الشيخ 
وبحضور  الدولية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
الحكومية  المؤسسات  من  كبير  عدد  ومشاركة 
ومنظمة  والرياضة  الشباب  وزارة  أهمها  والخاصة 
التي  المنتدى المشاكل  المتحدة، حيث عرض  األمم 
شريحة  بمساعدة  وحلها  بالبحرين  الشباب  تواجه 
كما  العالمي.  المنتدى  هذا  في  الشباب  من  كبيرة 
التنمية  أهداف  من  أهداف  ثالثة  على  المنتدى  ركز 
وهي  المتحدة  االمم  وضعتها  التي  المستدامة 

التعليم، المناخ، والمساواة بين الجنسين.

رئيس الجامعة أ.د غسان عواد أعرب عن سعادته الستضافة الجامعة لهذا المؤتمر الذي يسلط الضوء على مشاكل الشريحة األكبر في الوطن العربي 
ومستقبلها، كما أكد على أن الجامعة ال تدخر جهدًا في سبيل دعم المؤتمرات واألنشطة العلمية التي تناقش واقع الشباب في العالم العربي انطالقًا 

من أهمية مثل هذ المؤتمرات في تحسين واقع الدول وإيجاد حلول لمشاكل الشباب العربي وتوفير مستقبل آمن لهم .

 الجامعة تستضيف مؤتمر الشباب الذي نظمته
منظمة آيزك البحرين

الجامعة تشارك في مؤتمر شباب ضد التطرف

شارك عدد من طلبة الجامعة في مؤتمر شباب ضد التطرف الذي نظمه مركز عيسى الثقافي، حيث تأتي مشاركة الجامعة من خالل بحث تم 
إعداده من قبل طلبة الجامعة: علي عطية الرميحي، مريم عبد الكريم باسالر، نور رياض الساعي.

وأشار البحث إلى أن الشباب هم العمود الفقري للمجتمعات حيث يشكلون األغلبية في الوطن العربي مشيرًا إلى أهمية دورهم في عملية 
التنمية والبناء لمستقبل أي بلد حيث تعتمد معظم القطاعات بشكل كبير على الشباب.

وتطرق البحث إلى التحديات التي تواجه الشباب في عالمنا العربي وأبرزها الجماعات المتطرفة التي تزرع في عقول الشباب األفكار المتشددة 
العالمي  التطرف وأسبابه وأثره على الصعيد  المجتمعات، كما تناول المشروع خطر  المتطرف وتدمير  الفكر  وتستخدمهم في سبيل نشر 

والتحديات التي تؤثر على الشباب وخاصة في مملكة البحرين.

جدير بالذكر أن الجامعة تحرص على دعم أعمال الطلبة وتشجيع ثقافة البحث واإلبداع لديهم من خالل اتباع األساليب الحديثة في التعليم 
والتعلم والتي تعتمد على البحث والتقصي باإلضافة إلى دعم التطبيقات العملية في التدريس إلى جانب التطبيقات النظرية.
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 وزير التربية والتعليم العالي اللبناني األسبق يزور
الجامعة

الجامعة تستقبل السفير اإليطالي لدى المملكة

رئيس  ونائب  األسبق  اللبناني  العالي  والتعليم  التربية  وزير  ذياب  حسان  أ.د  الجامعة  استضافت 
الجامعة األمريكية في بيروت، حيث كان باستقباله أ.د وهيب الخاجة رئيس مجلس األمناء وأ.د. غسان 
عواد رئيس الجامعة ونواب الرئيس والمستشارين والعمداء ونخبة من أعضاء الهيئتين األكاديمية 

واإلدارية بالجامعة.

وجرى خالل اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعة والجامعة األمريكية في بيروت كما استمع الضيف 
لنبذة مختصرة عن الجامعة وتعرف على الحضور واطلع خاللها على أبرز مرافق الجامعة والتسهيالت 
التي  والتجهيزات  الجامعة  لمباني  التحتية  بالبنية  مشيدًا  للطلبة،  الجامعي  الحرم  يقدمها  التي 

توفرها للطلبة داخل القاعات الدراسية والمختبرات المختلفة.

أول دراسات  الرحمن فخرو مدير  تاال عبد  االقتصادية، واألستاذة  التنمية  العام لمجلس  المدير  الدكتور سايمون غالبين  الجامعة  استقبلت 
األسواق والشركات، حيث التقوا برئيس الجامعة أ.د. غسان عّواد ونواب الرئيس والمستشارين وبعض مدراء اإلدارات، كما قدم رئيس الجامعة 
محاضرة حول الجامعة وكلياتها والتخصصات التي تقدمها إضافة إلى الخطة االستراتيجية للجامعة والرؤية المستقبلية لتطويرها وجعلها 
جامعة عالمية في غضون السنوات القريبة القادمة من خالل التعاون مع جامعات بريطانية عريقة وطرح برامج جديدة بالشراكة مع هذه 

الجامعات بما يعزز مسيرة الجامعة ويسهم في تطوير العملية التعليمية.

استقبل رئيس مجلس األمناء أ.د وهيب الخاجة ورئيس الجامعة أ.د. غسان عواد السفير 
اإليطالي لدى مملكة البحرين السيد دومينيك بيالتو حيث تأتي هذه الزيارة للتعرف على 
برامج الجامعة ومرافقها ومناقشة العالقات التعاونية بين الجامعة والجامعات اإليطالية، 
كما اطلع السفير على البرامج األكاديمية التي تقدمها الجامعة بعدها تم اصطحابه في 
اللقاء بحث محاور وآفاق التعاون المشترك  جولة تعريفية بمرافق الجامعة، كما أشتمل 
يتوافق مع رسالتها  بما  الجامعة  اإليطالية بهدف دعم مسيرة  الجامعة والجامعات  بين 

ورؤيتها.

الجامعة تستقبل وفد من مجلس التنمية االقتصادية
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 الجامعة تستقبل وفد من السفارة التايلندية
 وجامعة األمير سونغكال

الجامعة تستقبل وفد من جامعة مسينا اإليطالية

الجامعة تستقبل وفدأ روسيا رفيع المستوى

من  ووفد  بالبحرين  التايلندية  السفارة  من  وفد  الجامعة  استقبلت 
جامعة األمير سونغكال التايلندية حيث تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز 

العالقات الثنائية بين الجامعة والجامعات العربية والدولية.

واشتمل اللقاء بحث عدة محاور ألفاق التعاون المشترك بين الجامعتين 
بهدف دعم مسيرة الجامعة بما يتوافق مع رسالتها ورؤيتها، ويسهم 

في دعم العملية التعليمية بالجامعة.

جامعة  من  أكاديميًا  وفدأ  عواد  غسان  أ.د  الجامعة  رئيس  استقبل 
مسينا اإليطالية، حيث بحث مع الضيوف سبل تعزيز التعاون المشترك 
بين الجامعتين وتبادل الخبرات في المجاالت المختلفة بما يعزز مسيرة 

الجامعة ويسهم في تطوير التعليم الذي تقدمه للطلبة.

استقبلت الجامعة وفدًا روسيًا رفيع المستوى يزور المملكة 
ويضم شخصيات مهمة وممثلين عن قطاع التعليم العالي 
الحاج  عاصم  الدكتور  باستقبالهم  كان  حيث  روسيا،  في 
من  ونخبة  والتطوير  األكاديمية  للشؤون  الرئيس  نائب 

أعضاء اإلدارة العليا بالجامعة.

ضمن  الروسية  بطرسبورغ  سانت  مدينة  وفد  زيارة  وتأتي 
إلى  الرامية  وروسيا  البحرين  مملكة  بين  المتبادلة  الزيارات 
التنسيق  مستوى  وتعزيز  االستراتيجية  العالقات  توطيد 
في مختلف المجاالت، كما تأتي زيارة الوفد الروسي للمملكة 
بهدف بحث سبل مواصلة تفعيل مذكرة التعاون المشتركة 
بتعزيز  المعنية  الروسية  والمدينة  العاصمة  محافظة  بين 

التعاون في مختلف المجاالت.
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 الجامعة راعي ذهبي لمعرض البحرين الدولي للتعليم والتدريب
بنسخته الخامسة

أقيم  للتعليم والتدريب والذي  الدولي  البحرين  الجامعة كراعي ذهبي بمعرض  شاركت 
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية السيد جميل بن محمد حميدان في 
مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بمشاركة أكثر من 65 جامعة ومعهدًا من 20 
دولة عربية وأجنبية، وبحضور رئيس الجامعة أ.د غسان عواد، كما حضر االفتتاح عدد من 
أعضاء اإلدارة العليا بالجامعة وكبار الشخصيات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

لتعريف  البحرين  مملكة  وخارج  داخل  المعارض  في  المشاركة  على  الجامعة  وتحرص 
إقليمي  كمركز  البحرين  مملكة  وترويج  تقدمها  التي  والتخصصات  بالبرامج  الجمهور 
للتعليم والتدريب في المنطقة، كما أن الجامعة قامت بعرض برامجها الدراسية الجديدة 
في الهندسة وإدارة األعمال، إذ توفر الجامعة لطلبتها حياة جامعية متنوعة وغنية تبني 
شخصيتهم وتحفزهم وتمكنهم من تطوير أنفسهم بما يتماشى مع متطلبات العصر 

واحتياجات سوق العمل.

عن  للحضور  وافيًا  شرحًا  المعرض  في  تواجدوا  الذين  الجامعة  وطلبة  موظفو  م  وقدَّ
الجامعة والتخصصات التي تقدمها، كما عملوا على اإلجابة عن استفسارات وأسئلة الزوار 

والمهتمين من طالب المدارس وأولياء األمور.

من جانبها، أكدت األستاذة رقية محسن مديرة إدارة التسويق والعالقات العامة، أن المعرض أتاح للزوار فرصة التعرف  على كلية الهندسة الجديدة قد بدأت 
في الفصل الدراسي األول من العام األكاديمي 20١٧ - 20١٨ م، بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، وتخصصات دراسات األعمال بالتعاون مع جامعة 
كارديف متروبوليتان البريطانية، حيث تعتبر جامعة العلوم التطبيقية أول جامعة خاصة بحرينية تمّكن الطالب من الحصول على شهادة هندسة بريطانية 
معتمدة، األمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على دعم العملية التعليمية بالجامعة بما يتوافق مع الخطة االستراتيجية التي تهدف إلى نقل الجامعة إلى 

األفق العالمي من خالل التعاون مع الجامعات العالمية. 
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الجامعة تشارك في معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل 2017 

المهني  والتأهيل  للتدريب  ناصر  بمركز  الجامعات  معرض  في  الجامعة  شاركت 
الشخصي  الممثل  خليفة  آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  رعاية سمو  تحت  أقيم  والذي 
لجاللة الملك المفدى لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، ورئيس مجلس أمناء  مركز 
ناصر للتأهيل والتدريب المهني  وافتتحه بالنيابة عنه نائب رئيس مجلس أمناء 

المركز سعادة الدكتور مصطفى السيد.

وتنطلق مشاركة الجامعة في المعرض من رسالتها التي تهدف إلى دعم التعليم 
إنجازات على  المملكة من  الذي حققته  التقدم  والخليجي وإظهار مدى  البحريني 
المستوى األكاديمي والتعليمي في السنوات األخيرة. كما تأتي مشاركة الجامعة 
خالل  من  الجدد  للطلبة  الخدمات  أفضل  تقديم  إلى  الرامية  خططها  إطار  في 
تعريفهم بما تقدمه الجامعة من تخصصات وتقديم النصائح لهم وإرشادهم إلى 
الذي يتناسب مع قدرات كل فرد خاصة مع استضافة  المناسب  التخصص  اختيار 

الجامعة لبرامج بريطانية جديدة في الهندسة وإدارة األعمال

الجامعة تشارك بمعرض الجامعات في مركز ناصر للتدريب والتأهيل المهني

قبل  ما  والتعليم  للتدريب  البحرين  معرض  في  الجامعة  شاركت 
آل  الشيخ خالد بن عبداهلل  رعاية معالي  أقيم تحت  الذي   ، العمل2017 
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أقيم المعرض في فندق شيراتون 
البحرين، بمشاركة عدد من الجامعات والمعاهد المهنية والتعليمية 

والشركات.

خطوة  يشكل  المعرض  أن  الجامعة  رئيس  عواد  غسان  أ.د.  وأوضح 
مهمة نحو تعريف الطلبة وزوار المعرض بالجامعة وبرامجها األكاديمية، 

كما أشار رئيس الجامعة إلى أهمية المشاركة في هذا المعرض الرتكازه في مضامينه على االهتمام بقضية التنمية البشرية من خالل تسليط الضوء 
على أنشطة التعليم العالي والتدريب المهني واالستجابة لمتطلبات سوق العمل.

بدورها أوضحت األستاذة رقية محسن مديرة التسويق والعالقات العامة أن مشاركة الجامعة في هذا المعرض تهدف إلى إظهار مدى التقدم الذي حققته 
المملكة من انجازات على المستوى األكاديمي والتعليمي في السنوات األخيرة، كما تأتي مشاركة الجامعة في إطار خططها الرامية إلى تقديم أفضل 
الخدمات للطلبة من خالل تعريفهم بما تقدمه الجامعة من تخصصات خاصة مع منح الجامعة للطلبة شهادة بريطانية معتمدة من جامعة لندن ساوث 

بانك البريطانية وجامعة كارديف متروبوليتان البريطانية.
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الجامعة  طلبة  من  لعدد  عمل  ورشتي  الجامعة  خريجي  نادي  أقام 
وخريجيها قدمها كل من األستاذ ياسر ابو سنه مدير مركز التدريب 
في الجامعة والدكتورة فاطمة المالكي  أستاذ مساعد بكلية البحرين 

للمعلمين في جامعة البحرين.

التي  الخريجين  نادي  رسالة  من  انطالقًا  هذه  العمل  ورش  وتأتي 
مستدامة  عالقات  خلق  على  والعمل  الخريجين  خدمة  إلى  تسعى 
بينهم وبين الجامعة وتعزيز اإلحساس بالمسؤولية لديهم وتنمية 
آفاق  فتح  إلى  إضافة  والمجتمع  الجامعة  تجاه  والمواطنة  الوالء  روح 

جديدة من التواصل واالتصال بين الخريجين وسوق العمل.

وحضر ورشة العمل كل من أ.د. غسان عواد رئيس الجامعة حيث قام 
بتكريم المحاضرين والمشاركين في ورشة العمل كما حضر الورشة 
األستاذة نورة مسلم مدير مكتب التطوير المهني وشؤون الخريجين. 

من  كريمة  برعاية  تدشينه  تم  قد  الخريجين  نادي  ان  بالذكر  الجدير 
آل خليفة والذي يهدف ألن  العزيز بن عطية اهلل  الشيخ عبد  معالي 
فيما  وجامعتهم  الخريجين  بين  الدائمة  الوصل  حلقة  بمثابة  يكون 

يصب في مصلحة الطلبة والخريجين والجامعة.

نادي خريجي الجامعة يقيم ورشتي عمل للخريجين

الدكتور  الجامعة األستاذ  عقدت عمادة شؤون الطلبة تحت رعاية رئيس 
اللقاء  وحضر  المتاحف.  إدارة  في  للخريجين  السنوي  اللقاء  عواد  غسان 
رئيس الجامعة ونواب الرئيس والعمداء واألعضاء األكاديميين واإلداريين. 

على  وأثنى  الجامعة  خريجي  بلقاء  سعادته  عن  غسان  الدكتور  عبر 
نحو  للجامعة  األكاديمي  البعد  وتعزيز  نجاح  في  المساهمة  جهودهم 
به  يضطلع  الذي  الدور  أهمية  على  أكد  كما  ورسالتها،  رؤيتها  تحقيق 
النادي، مشيرًا إلى أن خريجي الجامعة هم سفرائها الذين يمثلونها في 

مختلف المحافل والمناسبات. 

من جانبها أكدت الدكتورة فائزة زيتوني عميد شؤون الطلبة على المكانة 
إدارة  مجلس  حققها  التي  باإلنجازات  منوهة  النادي،  بها  يحظى  التي 
السنوات  النطالقته في  األساس  تعتبر حجر  والتي  األولى  بدورته  النادي 
القادمة، وشهد اللقاء العديد من الفعاليات من ترحيب بالزمالء الخريجين 
ونبذة عن النادي وأهدافه وأنواع العضويات واإلنجازات، باإلضافة إلى بعض 
التوصيات إلدارة الجامعة. وفي ختام الفعالية قام الدكتور غسان بتكريم 

أعضاء مجلس إدارة النادي وإدارة المتاحف الحتضانها هذه الفعالية.

اللقاء السنوي لخريجي الجامعة


