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كلمة التحرير 
حتتل فنون العمل الصحفي مكانة مهمة يف األعمال املوكلة إىل إدارات التسويق والعالقات 

العامة يف خمتلف املؤسسات من منطلق ما تسهم به يف عملية إنتاج املعرفة واألخبار 
املتعلقة باملؤسسة وتيسري تداولها بني املهتمني ، وتعترب جملة "حياة اجلامعة" واحدة 
من أدوات نشر املعرفة عن جامعة العلوم  التطبيقية مبا حتتويه من أخبار ومقاالت وتقارير 

وإبداعات الطلبة لتكون حلقة وصل بني اجلامعة واجلمهور املهتم بأخبارها ليتعرف على 
أنشطتها اخملتلفة وفعالياتها املتنوعة ومسرية تطويرها يف كافة اجملاالت.

ويسعدنا أن نضع بني أيديكم العدد السابع من اجمللة  ، الذي حرصنا على بناءه بأسلوب 
عصري وأساس علمي وعملي رصني كان ومازال املرتكز الرئيسي لسياسة اجلامعة 

املمتدة إىل اجمللة.وتواصل "حياة اجلامعة" املساهمة الفاعلة يف حتقيق أهداف اجلامعة 
وأداء رسالتها ودورها يف جمال التعليم اجلامعي والبحث العلمي وخدمة اجملتمع ومن هذا 

املنطلق ترعى جامعة العلوم التطبيقية جملتها الثقافية وتسعى إىل توفري كل اإلمكانيات 
الضرورية الستمرارها وتطورها النوعي مبا يتناسب مع النقلة النوعية التي تعيشها.

لقد حفل العدد املاضي من حياة اجلامعة بالعديد من املواد الصحفية من أخبار وتقارير 
ومقابالت وتغطيات لفعاليات اجلامعة اخملتلفة ومن املتعارف عليه أن أي جملة ال بد أن 

ترسم مالحمها وحتدد وجهتها عرب الدرب الثقايف الطويل والصعب وهو ما حتاول أسرة 
التحرير جاهدة إجنازه بطموح يتوسل اجلدية واإلبداع حيث تنظر إدارة التسويق العالقات 

العامة إىل جملة حياة اجلامعة باعتبارها واحدة من أدوات نشر املعرفة عن اجلامعة .

وها هي اجمللة تتواصل معكم من جديد بحلتها اجلديدة  حيث حاولت منذ انطالقتها أن تكون 
املنرب الذي يلتقي فيه جميع منتسبي اجلامعة من أعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية، وطلبتنا 
األعزاء كل حسب اختصاصه ومواهبه وقدراته  لقاء اإلبداع واحلرّية ومن هذا املنطلق يطيب 

يل أن أشكر جميع من كان له بصمة يف إخراج هذا العدد بحلته اجلديدة ، والشكر موصول 
إلدارة اجلامعة على اجلهود املبذولة لدعم اجمللة، واحلرص على إصدارها سنويًا للجمهور 

ملتابعة ما يتم إجنازه يف اجلامعة.

أ. رقية حمسن
مدير إدارة التسويق والعالقات العامة 

www.asu.edu.bh
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ملف العدد٤١
٦٥ باحثًا ومتخصصًا من ٢٠ دولة حول العامل يشاركون يف املؤمتر 

العاملي احملّكم "املستقبل املستدام "



رسالة

أ.د وهيب الخاجة 
رئيس مجلس األمناء

رســالــة

 لقد شهدت جامعة العلوم 
التطبيقية منذ تأسيسها منوًا 

مهما جعلها واحدة من اجلامعات 
الرائدة يف مملكة البحرين واليوم 

نقف على مشارف مستقبل 
مليء بالتحديات واألمل يحدونا يف 

استمرار مسرية العطاء والتميز 
مبا يسهم يف تخريج طلبة أكفاء 

قادرين على خدمة أوطانهم 
وجمتمعاتهم من خالل تثقيفهم ، 

وتزويدهم باملعارف والعلوم 

أيها القراء األعزاء ونحن نطل عليكم يف العدد السابع من جملة حياة 
اجلامعة يسعدين أن أرحب بكم يف جامعة العلوم التطبيقية هذه املؤّسسُة 

الِعلمّيُة التي وَضَعْت ُنْصَب َعينيها ُمنُذ اليوم األّول لتأسيسها أن تكون  
بوتقة لصهر الثقافات واألفكار، متتزج فيها األصالة باحلداثة يف قالب فريد 

ينعكس إيجابا على املستقبل املهني لكل من ينتسب إليها، وأفكاره وقيمه 
واجتاهاته وأسلوب حياته، كما أننا نسعى دائمًا جلعل الطلبة والعاملني 

باجلامعة  مـواطـنيـن قـادريـن عـلـى الـتـفـاعـل، لـيـس فـقـط فـيما بينهم, بل 
مع شعوب وثقافات العامل املتعددة، ساعية إىل تعـزيـز الـتنـوع داخل احلرم 

اجلامعي .

كما حترص  اجلامعة على توفري بيئة جامعية خالقة مبنية على اإلبداع 
والتفاعل من خالل اعتماد املعايري الوطنية والدولية جلودة التعليم وتطوير 

اخلطط واملناهج مبا يتالئم مع التطورات العاملية لتلبية احتياجات اجملتمع 
احمللي واإلقليمي والدويل، حيث تهدف اجلامعة  إىل إعداد كوادر بشرية 
ملتزمة بقيمنا اإلجتماعية ومؤهلة بصورة متميزة نظريًا وعمليًا لتواكب 

التطورات العلمية اخملتلفه ومبا سيسهم بشكل فعال يف تنمية وتطوير 
اجملتمع اخلليجي خاصة، واجملتمع العربي عامة، والنهوض به عامليًا 

واقتصاديًا واجتماعيًا وحضاريًا، وذلك من خالل رؤية ورسالة اجلامعة التي 
تركز على ربط اجلانب النظري باجلانب التطبيقي.

قّرائنا األعزاء ...

 لقد شهدت جامعة العلوم التطبيقية منذ تأسيسها منوًا مهما جعلها 
واحدة من اجلامعات الرائدة يف مملكة البحرين واليوم نقف على مشارف 

مستقبل مليء بالتحديات واألمل يحدونا يف استمرار مسرية العطاء والتميز 
مبا يسهم يف تخريج طلبة أكفاء قادرين على خدمة أوطانهم وجمتمعاتهم 
من خالل تثقيفهم ، وتزويدهم باملعارف والعلوم ، وتدعيم خرباتهم ، وتوسيع 
مداركهم ، وإطالق قدراتهم وطاقاتهم ، وتعزيز روح البحث والتقصي لديهم 

، وتعليمهم الريادة واإلبداع مع اإللتزام بقواعد اخللق القومي والثوابت الوطنية ، 
والقيم العربية واإلسالمية األصيلة، كل ذلك عرب صقل شخصية الطلبة ألنهم 

عنصر فاعل ومؤثر يف عامل سريع ومتجدد باستمرار .  

ويف اخلتام ، نؤكد على أن جامعة العلوم التطبيقية مؤسسة بحرينية رائدة 
وجزء من اجملتمع البحريني حترص دومًا على نهضة هذه البالد مستنرية 

بالرؤية احلكيمة  حلضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة  
عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه والقيادة الرشيدة أيدها اهلل الذين 

يؤمنون بأن األمة ال ترقى وال تتقدم إال بقدر ما ينهله أبناؤها من معني  التعليم 
وخمرجاته.



رسالة

أ.د غسان فؤاد عواد 
رئيس الجامعة

رســالــة

ستبقى اجلامعة مشعل ضياء 
للمجتمع، وقائدة للتغيري، ومصنعًا 

لالبتكار، وخمتربا للعلوم والثقافة 
والفنون، وستبقى على الدوام 
عنوان النهضة خلدمة البحرين 
وخدمة القيادة الرشيدة للبالد

أيها القراء الكرام حتية مملوءة باحلب والود والعرفان من جامعتكم جامعة العلوم 
التطبيقية ، وإننا إذ نطل عليكم يف العدد السابع من جملة " حياة اجلامعة " 

يحدونا األمل يف أن نكون قد وفقنا يف تقدمي كل ما هو هادف وأن ينال العدد 
اجلديد إعجابكم مبا يحتويه من مواضيع يف العلوم والثقافة واجملاالت اخملتلفة.

عرب السنوات املاضية خطت جامعة العلوم التطبيقية خطوات واسعة، 
واستحقت مكانها كواحدة من أهم وأبرز اجلامعات اخلاصة يف مملكة البحرين 

لقد أجنزت اجلامعة الكثري، وما زالت تنجز، فكل دقيقة من وقتها هي نافذة إنتاج، 
إال أن الطريق ما يزال طويال وممتدا، والفضاء ما يزال رحبا الستيعاب املزيد من 

اإلجنازات، فتحديات العصر التقنية والعلمية والسياسية واالقتصادية، واحتياجات 
اجملتمع القائم على املعرفة، حتتم على اجلامعة وضع اسرتاتيجيات جديدة 

تواكب متطلبات العصر ومتكنها من جتاوز تلك التحديات للوصول إىل ما تطمح 
إليه. 

قّرائنا األعزاء ...

لقد كان التميز واجلودة يف التعليم هدفني يحركان إدارة اجلامعة منذ نشأتها، 
وسيبقيان كذلك، إال أن التغريات السريعة املتالحقة تفرض علينا اليوم ضرورات 

ملحة للمراجعة والتحديث والتطوير، وتكييف الربامج األكادميية، بـما يضمن 
دميومة التميز، ومواكبة التطورات يف أسواق العمل احملـلـية واإلقليـمية 
والعاملية، وسوف تستمر اجلامعة يف تبني أفضل املمارسات العاملية، 

استكمااًل لسلسلة اإلجنازات التي حتققت نتيجة للعمل اخمللص والدؤوب من 
الهيئتني األكادميية واإلدارية جلعل هذا الصرح العلمي يف املقدمة دائمًا، ومبا 

وّفرته إدارة اجلامعة للموظفني والطلبة من أسباب اإلبداع وإفساح اجملال 
لتطوير األفكار وترسيخ مكانة العلم يف نفوس الطلبة.

ومن خالل  هذا املنرب جملة حياة اجلامعة انتهز الفرصة ألعرب عن ثقتي الكبرية 
فى أسرة اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس وعاملني وطالب للعمل سويا 

حتت مبدأ املشاركة من أجل دفع مسرية اجلامعة نحو مزيد من التطور والرقي 
والتى تستهدف حتقيق معدالت منو متميزة خملتلف قطاعات البحث العلمي 
واألنشطة الطالبية والتعليمية وخدمة اجملتمع وتنمية البيئة، مرتكزين على 

أسس علمية وتقنية عصرية تتواكب ومتطلبات العصر احلديث مبا متلكه 
اجلامعة من إمكانيات وكفاءات إبداعية هائلة سوف ال نألو جهدًا فى دعمها 
املتواصل وتبني كافة األفكار والرؤى االبتكارية املبدعة والتى حتقق الرسالة 

السامية للجامعة كمركز تنويري وحضاري فى اجملتمع ، فبسعي اجلـامعة نحو 
التميز واجلودة واملكانة العاملية املرموقة، وبالتفـاين والـعمـل اجلاد لطواقمها 

األكادميية واإلدارية، وبتميز وإبداع طلبتها، وانفتاحهم على األفكار اجلديدة، 
ستبقى اجلامعة مشعل ضياء للمجتمع، وقائدة للتغيري، ومصنعًا لالبتكار، 

وخمتربا للعلوم والثقافة والفنون، وستبقى على الدوام عنوان النهضة خلدمة 
البحرين وخدمة القيادة الرشيدة للبالد. 



ٕاجنازات
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أشادو بحصول الجامعة على شهادة اآليزو الدولية 
مجلس األمناء يستعرض إنـجازات الجامعة 

أكد رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب أحمد اخلاجة على أن اجلامعة تعمل جاهدة لتحقيق األهداف 
التي رسمتها منذ تأسيسها ليعكس ذلك إرادتها القوية يف حتقيق أهداف الرؤية االقتصادية 2030، التي 

تنشدها القيادة الرشيدة يف تقدمي تعليم نوعي يرتقي مبهارات املواطن البحريني، ويعود بالنفع على تقدم 
وتطور البالد يف جماالت احلياة كافة، مؤكدًا حرص اجلامعة على الوصول إىل مستويات متقدمة يف جمال 

التعليم العايل، والذي سيساهم يف تلبية متطلبات وحاجات سوق العمل البحريني.

وصرح رئيس جملس األمناء أن اجلامعة متضي بخطًى ثابتة نحو تطبيق معايري جودة التعليم لتعزيز مسريتها 
وتقدمي أفضل اخلدمات للطلبة ، منوهًا إىل أن اجلامعة تسعى بإصرار إىل حتقيق املتطلبات واملعايري الدولية 

حيث تدرك أن اجلودة مطلب اسرتاتيجي وبناًء على ذلك فإنها تعمل باستمرار لتحقيق متطلبات ومعايري 
اجلودة.

جاء ذلك خالل اجتماع جملس األمناء الرابع للعام األكادميي 2017-2018م، الذي أقيم بحضور رئيس اجمللس 
األستاذ الدكتور  وهيب اخلاجة ورئيس اجلامعة األستاذ الدكتور  غسان عواد وأعضاء اجمللس كل من 

الدكتورة فاطمة حممد البلوشي والدكتور فايز هاشم عبد اللطيف السادة والسيد عادل عبداهلل ناس 
والسيد وليد أحمد اخلاجة والسيد غازي عبداهلل ناس والسيد حممد يعقوب العامر.

واستعرض  اجمللس جدول األعمال املنجزة وتطور اجلامعة وفقًا للخطط الرامية إىل نقلها ملصاف 
اجلامعات املرموقة حمليًا وعربيًا، حيث اطلع اجمللس على تقرير  إجنازات اجلامعة يف العام املاضي وما مت 

إجنازه يف اخلطة التشغيلية للعام اجلامعي 2017-2018، واعتماد خطة العام اجلامعي 2018-2019م، والتقدم 
احملرز بلوحة مؤشرات األداء، كما تدارس اجمللس استعدادات اجلامعة ملتطلبات االعتماد املؤسسي 

والزيارة اخلاصة بلجنة االعتمادية للجامعة، وخطة األبحاث العلمية الدولية وأوجه الصرف على البحث العلمي ، 
إضافة إىل تدارس سجل اخملاطر واخلطط االسرتاتيجية لكليات وإدارات وأقسام اجلامعة.

وتابع أعضاء اجمللس املستجدات املتعلقة مبشروع إنشاء الصالة الرياضية ومواقف السيارات املزمع 
إنشائها خالل الفرتة القريبة القادمة، كما مت بحث إمكانية إنشاء مركز للتدريب األكادميي بالتعاون مع 

أكادميية التعليم العايل الربيطانية  )HEA( بحيث يكون مركزًا لتطوير أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج 
اجلامعة.

 وهنأ اجمللس كافة منتسبي اجلامعة مبناسبة احلصول على شهادة اآليزو الدولية يف جمال العمل اإلداري 
) تقدمي الدعم اإلداري للطالب يف جامعة العلوم التطبيقية ISO 9001:2015(، بعد إمتام اجلهة املانحة 

للشهادة زيارتها للجامعة والتأكد من استيفاء كافة الشروط املطلوبة ملنح الشهادة، منوهني إىل أن هذا 
اإلجناز  يؤكد على أن اجلامعة تسري يف االجتاه الصحيح يف تقدمي تعليم عايل ذي جودة عالية من خالل اعتماد 
املعايري الوطنية والدولية جلودة التعليم وتطوير اخلطط واملناهج مبا يتناسب مع متطلبات جملس التعليم 

العايل ويتالئم مع التطورات العاملية.

ختامًا  عّبر رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب أحمد اخلاجة عن سعادته بالتطور الذي حتققه اجلامعة 
على خمتلف املستويات، مشيدًا بالدور الذي يبذله رئيس اجلامعة وأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية 

وعملهم الدؤوب خلدمة اجلامعة وتعزيز مكانتها على املستوى احمللي واخلليجي، منوهًا إىل أن اجلامعة  
هيأت كافة الظروف املناسبة لتقدمي تعليم جامعي ذي جودة عالية يسهم يف حتقيق التنمية الشاملة ويف 

االرتقاء مبستوى اخلريجني من خالل ما توفره من تسهيالت وجتهيزات يف احلرم اجلامعي مبا يتناسب مع  
معايري نظام االعتماد األكادميي. 

ٕانجازات
تسليط الضوء على 
أهم إنجازات الجامعة 

خالل العام
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هنأ رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة كافة منتسبي اجلامعة 
مبناسبة حصول اجلامعة على شهادة اآليزو الدولية يف جمال العمل اإلداري 

 ،)9001:2015 ISO تقدمي الدعم اإلداري للطالب يف جامعة العلوم التطبيقية (
بعد إمتام اجلهة املانحة للشهادة زيارتها للجامعة والتأكد من استيفاء كافة 

الشروط املطلوبة ملنح الشهادة.

وأوضح رئيس جملس األمناء يف كلمة وجهها للموظفني خالل احلفل 
الذي أقامته اجلامعة بهذه املناسبة، أن هذا اإلجناز يأتي متاشيًا مع اخلطة 

اإلسرتاتيجية التي وضعتها اجلامعة للسنوات القادمة والتي تركز على  حتقيق 
اجلودة الشاملة للربامج والتخصصات التي تقدمها  اجلامعة من خالل توفري بيئة 
جامعية خالقة مبنية على اإلبداع والتفاعل وتطوير اخلطط واملناهج مبا يتناسب 
مع متطلبات جملس التعليم العايل ويتالئم مع التطورات العاملية لتلبية إحتياجات 

اجملتمع احمللي واإلقليمي والدويل .

من جانبه أكد رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد أن حصول اجلامعة 
على شهادة اآليزو  يف جمال العمل اإلداري يعد إجنازًا كبريًا، وسينعكس بشكل 

مهم على االعتماد املؤسسي للجامعة، كما تقدم بالشكر لكافة اجلهات 
واملوظفني الذين ساهموا يف حتقيق هذا اإلجناز . 

ونوه رئيس اجلامعة إىل أن هذا اإلجناز يؤكد على التزام اجلامعة القوي باجلودة 
وعلى كفاءة الكادر اإلداري باجلامعة واحرتافيتهم يف تنفيذ مهامهم، مشريًا إىل 
أن اجلامعة تنظر للكادر اإلداري باعتباره العنصر املساند لسري العمل األكادميي، 

حيث تويل أهمية كبرية لتطويرهم وصقل مهاراتهم من خالل التدريب الداخلي 
واخلارجي وتوفري كافة اإلمكانيات التي من شأنها رفع القدرة اإلنتاجية لكوادرها، 

واتباع سياسة حتفيز املوظفني واالحتفاظ بهم مما ينعكس بشكل إيجابي على 
مسرية اجلامعة يف خمتلف اجملاالت األكادميية واإلدارية.

بدوره أشاد الدكتور حممد يوسف نائب رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية واملالية 
وخدمة اجملتمع، باجلهد املبذول من قبل موظفي اجلامعة الذين عملوا بجد 

واجتهاد للحصول على هذه الشهادة العاملية، حيث أثبتت اجلامعة قدرتها على 
حتقيق متطلبات اآليزو، مما ميثل خطوة متميزة وإجناز جديد يضاف إىل إجنازات 

اجلامعة يف اجملاالت اخملتلفة .

وأوضح نائب الرئيس أن الدعم الذي توليه إدارة اجلامعة ومتابعتها احلثيثة أحد 
أهم األسباب لتميز اجلامعة وحصولها على شهادة اآليزو، حيث حترص اجلامعة 

باستمرار على تطوير كادرها األكادميي واإلداري واستقطاب اخلربات والكفاءات 
وصواًل إىل حتقيق رؤيتها التي ترتكز على توفري أفضل اخلدمات للطلبة مما يسهم 

يف تعزيز مسريتها األكادميية  وحتسني نوعية اخملرجات التعليمية للطلبة .

وأوضح الدكتور حممد يوسف إىل أن الهدف من هذه الشهادة هو جعل العمليات 
اإلدارية داخل اجلامعة تسري بشكل منظم وأكرث كفاءة  وفعالية ضمن اخلطة 

اإلسرتاتيجية للتنظيم اإلداري واملايل.

إنـجاز  جديد على طريق التميز بالحصول على شهادة اآليزو في مجال 
العمل اإلداري

الجامعة تحقق رقم مميز 
من أعضاء الهيئة األكاديمية 

الحاصلين على شهادة الزمالة 
والزمالة المتقدمة من أكاديمية 

التعليم العالي البريطانية

يف إجناز جديد للجامعة حصل عشرة أكادمييني جدد من اجلامعة 
على  شهادة الزمالة من أكادميية التعليم العايل الربيطانية، ليصبح 

جمموع أعضاء الهيئة األكادميية احلاصلني على شهادة الزمالة 
والزمالة املتقدمة يف األكادميية 31 أستاذ من كليات اجلامعة 

اخملتلفة )7 أساتذة حاصلني على الزمالة املتقدمة، و 2٤ حاصلني 
على شهادة الزمالة( ، حيث تعد هذه الشهادة من أبرز الشهادات 

يف اململكة املتحدة وتنطوي على العديد من املهارات املتميزة.

وتعني زمالة أكادميية التعليم العايل الربيطانية اعرتافًا دوليًا مبهنية 
احلاصل عليها يف التعليم والتعلم يف جمال التعليم العايل، وتهدف إىل 
إكساب أعضاء هيئة التدريس املعرفة واملهارات التي تيسر عمليتي 

التعليم والتعلم، وذلك بتدريبهم على أحدث األساليب واالسرتاتيجيات 
يف جماالت التدريس والتقومي اجلامعي.

ويأتي هذا اإلجناز اتساقا مع أهداف اجلامعة االسرتاتيجية يف تقدمي 
أفضل خدمة تعليمية لطلبتها، حيث تسهم مثل هذه الربامج يف 
تطوير مهارات األكادمييني ومتكينهم من امتالك مهارات التدريس 
وتزودهم بالنظريات واألدوات احلديثة يف جمال التعليم والتعلم مما 

ينعكس على جودة اخملرجات التعليمية التي يقدموها للطلبة .
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وبهذه املناسبة أعرب رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد عن بالغ 
سعادته بهذا اإلجناز مشيدًا بأهمية هذه الشهادة وانعكاساتها وتأثريها على 

السرية األكادميية واملهنية حلاملها، كما أشار إىل أن حصول أعضاء هيئة 
التدريس على هذه الشهادة  سوف يسهم يف تطوير وحتسني نوعية التعليم 
الذي يتم تقدميه للطلبة كما سيساعد اجلامعة فيما يتعلق باالعتمادية الدولية 

وتعزيز التعاون مع اجلامعات العاملية خاصة وأن اجلامعة قد أطلقت برامج 
جديدة بالشراكة مع جامعتي لندن ساوث بانك الربيطانية يف هندسة التصميم 

املعماري والهندسة املدنية واإلنشاءات، وجامعة كارديف مرتوبوليتان يف 
تخصصات دراسات األعمال واإلدارة واحملاسبة والتمويل.

وأوضح سعادة الرئيس أن اجلامعة تنظر إىل تطوير كادرها األكادميي يف 

سلك الشهادات املهنية ذات االعرتاف العاملي بحرص بالغ، وذلك ألهميته 
وانعكاساته اإليجابية على أعضاء هيئة التدريس وعلى اجلامعة على حٍدٍ 

سواء. إذ يعد ذلك مؤشرًا على تقدمي مستوى أكادميي متقدم، مؤكدًا أن كافة 
األكادمييني يف اجلامعة ميتلكون اخلربة واملعرفة التي تؤهلهم للحصول على 

هذه الشهادة.

ونقل رئيس اجلامعة تهاين وتربيكات رئيس وأعضاء جملسي اإلدارة واألمناء 
ولكافة منتسبي اجلامعة بهذا اإلجناز حيث أكدوا أن اجلامعة ال تألوا جهدا على 

تطوير املنظومة األكادميية فيها، وحتسني األداء، واالرتقاء باخملرجات التي متد 
القطاعات احلكومية واخلاصة بالكوادر املؤهلة.
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حتت رعاية  فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب املفتاح وكيل وزارة العدل والشؤون 
اإلسالمية واألوقاف أقام جملس طلبة اجلامعة بدورته احلادية عشرة مسابقة 
“ورتل القرآن” بنسختها الثانية ألفضل تالوة وجتويد للقرآن الكرمي على مستوى 

جامعات مملكة البحرين احلكومية واخلاصة، وذلك بحضور األستاذ الدكتور 
غّسان عّواد رئيس اجلامعة ونخبة من أعضاء اإلدارة العليا باجلامعة. 

وشارك يف املسابقة  1٤ طالب من  7 جامعات بحرينية خاصة وحكومية ، 
وأسفرت النتائج النهائية عن فوز طالب اجلامعة حممد طه اجلنيد باملركز األول 
يف حني جاء الطالب علي خالد العوضي من جامعة اململكة باملركز الثاين، وجاء 
املركز الثالث من نصيب الطالبة يسرا صالح الدين من الكلية امللكية للجراحني.

وأشرف على تقييم املتسابقني جلنة حتكيم برئاسة الدكتور أحمد عطاهلل 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العامة باجلامعة، وعضوية كل من 

الدكتور موفق الدليمي أستاذ الشريعة والفقه اإلسالمي يف األكادميية امللكية 
للشرطة، واألستاذ الدكتور مراد اجلنابي عضو هيئة التدريس يف قسم القانون 

العام بكلية احلقوق، والشيخ خليل البنشي ، قارئ يف وزارة العدل والشؤون 
اإلسالمية واألوقاف. واعتمدت جلنة التحكيم يف اختيارها للفائزين باملراتب 

الثالثة األوىل على معايري عدة منها: حسن األداء، وإتقان التالوة والتجويد، وجمال 
الصوت، والتفاعل مع اآليات والوقف واالبتداء. اجلدير بالذكر أن املسابقة 

تهدف إىل ربط الطلبة بالقرآن الكرمي واالستمرار يف تالوته وحفظه وتثبيته يف 
صدورهم الرتباطه يف التكوين الفكري واحلضاري لألمة اإلسالمية ملا ميثله من 

أثر عظيم يف النفوس.

ويف ختام املسابقة كرم راعي املسابقة فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب 
املفتاح وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ورئيس اجلامعة 

األستاذ الدكتورغسان عواد الطلبة الفائزين واملشاركني وجلنة التحكيم مهنئني 
إياهم على جهودهم يف تعّلم قراءة القرآن الكرمي جتويدا وترتيال وعكس الصورة 

الطيبة واملشرقة عن اإلسالم السمح، كما أثنوا على نشاط أعضاء جملس 
الطلبة بدورته احلادية عشرة وشغفهم للعمل والعطاء، مشيدين باجلهود 

التي بذلها الطلبة لتنظيم هذه املسابقة.

مسابقة "ورتل القرآن” بنسختها الثانية تالوة وحفظ لكتاب اهلل 
والجامعة أوالً للسنة الثانية على التوالي



ٕاجنازات

ASU 11 احلياة اجلامعية

أكد رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب أحمد اخلاجة أن اجلامعة ال 
تدخر جهدًا يف سبيل دعم النشاطات والفعاليات اجملتمعية والوطنية، مشريًا 

إىل أن اجلامعة باعتبارها مؤسسة بحرينية رائدة حترص دائمًا على تقدمي 
األفضل للمملكة على خمتلف األصعدة العلمية والثقافية والرياضية.

جاء ذلك خالل تسّلمه درعًا تكرمييًا من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة النائب األول لرئيس اجمللس األعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري 

لالحتاد البحريني لفنون القتال اخملتلطة رئيس اللجنة املنظمة العليا ألسبوع 
بريف الدويل للقتال، تقديرًا ملساهمة اجلامعة الفعالة يف عملية التنظيم 

للنسخة الرابعة من بطولة العامل لفنون القتال اخملتلطة للهواة.

وتأتي مشاركة اجلامعة يف تنظيم بطولة العامل لفنون القتال اخملتلطة 
للهواة انطالقًا من دورها جتاه اململكة وقيادتها، حيث بلغ عدد املتطوعني 

من اجلامعة 171 منظم مت توزيعهم على جلان رئيسية وجلان فرعية، منها: 
اللجنة الفنية ) التنظيم( ، جلنة التصميم واملطبوعات،  جلنة السكرتارية ، جلنة 

اإلعالم ، جلان العالقات العامة كبار الشخصيات والتتويج ،جلنة اجملمعات، جلنة 
اإلعالم االجتماعي، جلنة السكن والفنادق، وجلنة املؤمترات.

وتقدم رئيس جملس األمناء بخالص الشكر إىل سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة على هذا التكرمي وإتاحة الفرصة للجامعة للمشاركة يف عملية 

تنظيم هذه البطولة التي تعكس مدى التطور الذي حققته البحرين يف خمتلف 
األنشطة الرياضية والذي مل يكن ليحصل لوال دعم قيادة البالد حفظها اهلل.

م الجامعة لمشاركتها الفاعلة في  سمو الشيخ خالد بن حمد يكرِّ
تنظيم بطولة بريف للقتال

أ.د وهيب اخلاجة: مشاركة 
اجلامعة يف هذه الفعالية يدل 

على أهمية الدور الذي تلعبه يف 
دعم املجتمع البحريني انطالقًا 

من رسالتها كمؤسسة تعليمية 
تهدف إىل خدمة البحرين وأهلها 
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وأكد األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة على أن مشاركة 
اجلامعة يف هذه الفعالية يدل على أهمية الدور الذي 
تلعبه يف دعم اجملتمع البحريني انطالقًا من رسالتها 

كمؤسسة تعليمية تهدف إىل خدمة البحرين وأهلها، 
متقدمًا بالشكر لطلبة اجلامعة وموظفيها على اجلهود 
الكبرية التي بذلوها وحرصهم الدائم على عكس الصورة 

الناصعة عن اململكة واجلامعة.

ختامًا عرب طلبة اجلامعة  عن بالغ سعادتهم 
ملشاركتهم يف تنظيم هذا احلدث العاملي الكبري، 

مشريين إىل أن مشاركتهم يف عملية التنظيم أثرت 
جتربتهم الشخصية والعملية من خالل العمل جنبًا 
إىل جنب مع بقية املنظمني وتبادل اخلربات معهم، 

كما تقدموا بالشكر  إلدارة اجلامعة على التسهيالت 
التي قدمتها لهم األمر الذي يعكس نهجها يف دعم 

الفعاليات الوطنية واحمللية وخدمة اجملتمع.

استكماالً لسلسلة أنظمة الجامعة اإللكترونية ...
تدشين نظام الخدمات الطالبية اإللكتروني

دشنت اجلامعة نظام اخلدمات الطالبية اإللكرتوين والذي يعترب النظام األول من 
نوعه على مستوى اجلامعة ، ويقدم خدمات متنوعة تساعد يف تعزيز احلياة 

اجلامعية للطالب وجعله على اتصال دائم مع اإلدارة، حيث يرتبط النظام بشكل 
مباشر مع عدة جهات عليا باجلامعة لضمان مساعدة الطالب يف أسرع وقت 

وإيجاد احللول املناسبة لهم.

ويأتي تدشني نظام اخلدمات الطالبية اإللكرتوين يف إطار حرص اجلامعة على 

تفعيل استخدام التكنولوجيا يف تقدمي اخلدمات لطلبتها واالعتماد على احللول 
املبتكرة املستدامة، وعلى استحداث خدمات ذكية قائمة على التكنولوجيا، 

حيث تويل اهتمامًا بالغًا يف تطوير مثل هذه األنظمة مبا يلبي احتياجات وتطلعات 
الطلبة ومنتسبي اجلامعة، كما يساعد نظام اخلدمات اإللكرتوين الطلبة على 

طرح مشاكلهم وتقدمي اقرتاحاتهم إلكرتونيًا، ويعالج جوانب متعددة فيما 
يخص الطالب وميّكنه من املتابعة أواًل بأول واإلجراءات التي مت اتخاذها إىل أن يتم 

معاجلة املوضوع نهائيًا.
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أكد رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور  غسان عواد على أهمية النشر العلمي 
ألبحاث ودراسات طلبة الدكتوراه باعتبار الدكتوراه ليست مؤهال إضافيا 

وحسب، وإمنا هي صناعة باحث علمي، ميتلك املهارات العالية يف التحليل 
والرتكيب، ويبحث عن حلول للمشكالت والتحديات بصورة غري تقليدية.

ودعا رئيس اجلامعة خالل مشاركته كمتحدث رئيسي يف فعاليات املؤمتر 
الرابع لبحوث طالب الدراسات العليا الذي أقيم يف رحاب اجلامعة األمريكية 

بالشارقة كل دارس دكتوراه أو باحث علمي إىل اتباع خطة رصينة يف إجراء 
البحث، بدءا بتحديد املوضوع الذي يفرتض فيه أن يكون حمل اهتمام ما، 

ومراجعة األدبيات السابقة حول املوضوع، وبناء فرضيات مدروسة استنادا 
لذلك، ومن ثم حتديد عينة البحث ومراحل جمع البيانات وحتليلها والتحقق 

من صحة تلك البيانات.

وقدم األستاذ الدكتور غسان عواد ورقة عمل حملت عنوان: " فن وعلم 
كتابة رسالة الدكتوراه، الدكتوراه هي رحلة من االكتشاف واملرح"، تناول 

خاللها جمموعة من جتارب دراسات الدكتوراه، وخلص إىل جمموعة من 
النتائج املهمة، أبرزها ضرورة وجود منهجية بحث قوية، وهدف واضح 
للبحث، ثم جمع البيانات وحتليلها بأسلوب علمي ونقدي وإجراء مراجعة 

شاملة ألدبيات كتابة البحث، وغريها الكثري من النقاط التي تعترب نقطة قوة 
لرسالة الدكتوراه مؤكدًا على أهمية أن يتحلى الباحث يف مرحلة الدكتوراه 

بعدة مهارات فنية وعلمية، من بينها روح الشغف واإلبداع والقدرة على 
الكتابة الدقيقة، واتباع املنهج العلمي والدقة يف البحث واتساع املعرفة 

يف موضوع البحث. 

كما أشار إىل أن حتديد مشكلة البحث واإلجابة على سؤال ملاذا أريد أن أجري 
هذا البحث ؟ هو السؤال األول واجلوهري الذي يفرتض بطالب الدكتوراه 

أن يطرحه على نفسه. منوهًا إىل أن إجراء البحوث العلمية يتطلب تسلح 
الدارسني مبهارات وقدرات يف اجتاهني، األول علمي يرتبط باملعرفة 

وتوسعها واآلخر فني يرتبط مبهارات الباحث الشخصية وقدراته األدبية 
والتفاعلية.

وحضر املؤمتر الذي ضم 3٤8 ورقة عمل و 50 بوسرت وكيل وزارة الرتبية 
والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ، ورئيس اجلامعة الربيطانية 

يف دبي ، ووكيل اجلامعة األمريكية يف الشارقة ، ونائب الرئيس التنفيذي 
جلامعة خليفة، والعديد من كبار األكادمييني وطالب الدراسات العليا يف 

اإلمارات العربية املتحدة، حيث كان األستاذ الدكتور غسان عواد املتحدث 
الرئيسي الوحيد يف املؤمتر .

وبهذه املناسبة أكد رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة 
أن اجلامعة ال تألو جهدًا يف سبيل تطوير مهارات الطلبة ودعمهم لتحقيق 

أهدافهم من خالل ما توفره لهم من تسهيالت تسهم يف إثراء احلياة 
اجلامعية لهم.

وأوضح أن اجلامعة تنظر للطالب باعتباره حمور العملية التعليمية، وتسعى 
دائمًا إىل أن تكون رسالتها موجهة لتخريج جيل قادر على خدمة جمتمعه 

ورفعة وطنه مبا يكتسبه من معارف وخربات طوال فرتة دراسته، مشريًا إىل 

أن نظام اخلدمات الطالبية يعترب خطوة ناجحة نحو تطوير اخلدمات التي تقدمها 
اجلامعة لطلبتها وصواًل إىل حتقيق رؤيتها التي ترتكز على توفري أفضل اخلدمات 

للطلبة مما يسهم يف تعزيز مسريتها األكادميية  وحتسني نوعية اخملرجات 
التعليمية للطلبة .

من جانبه صرح رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد أن تدشني نظام 
اخلدمات الطالبية يعترب إضافة نوعية إىل اخلدمات املتاحة حالًيا باجلامعة  
واملستخدمة بشكل فعال يف نظم معلومات الطلبة، مشريًا إىل أن هذه 

اخلطوة تأتي يف إطار سعي اجلامعة إىل التطوير املستمر وتوفري اخلدمات 
للطلبة بأعلى املستويات.

ونوه إىل أن النظام اجلديد يأتي استكمااًل لسلسلة من اخلدمات اإللكرتونية 
التي كانت اجلامعة قد دشنتها سابقًا ضمن جهودها الرامية إىل التحول 

اإللكرتوين ومواكبة أحدث التطورات للنهوض مبستوى اخلدمات والربامج التي 
تقدمها، حيث دشنت اجلامعة قبل هذا النظام جمموعة من األنظمة  منها 

نظام معلومات الطلبة )SIS(، ونظام املوارد البشرية والرواتب، ونظام خدمات 
املوظفني ، ونظام دعم القرار ، ونظام املشرتيات والصيانة، ونظام الصادر  

والوارد ) األرشفة(، ونظام تقييم األداء األكادميي، ونظام االستبيانات والدراسات 
االستقصائية، ونظام البوابات اإللكرتونية، ونظام حجز القاعات ، موضحًا أن هذه 

األنظمة  مت استحداثها وتصميمها  داخليًا  من قبل إدارة تقنية املعلومات 
واالتصاالت وإدارة املعرفة ، وأن هناك اآلن توجه لتوحيد كافة أنظمة اجلامعة 

يف نظام واحد يربط كافة إدارات اجلامعة وفق أعلى املعايري العاملية . 

األستاذ الدكتور غسان عواد يلقي الضوء على أهم المتطلبات الفنية 
والعلمية إلنـجاز رسالة الدكتوراه
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التعاون مع األكادميية سوف 
يسهم يف تطوير مهارات 

األكادمييني وتزويدهم باملعارف 
واملهارات اخلاصة بالتدريس 

والنظريات واألدوات احلديثة يف 
جمال التعليم والتعلم

تسعى جامعة العلوم التطبيقية إىل تقدمي أفضل خدمة تعليمية لطلبتها، حيث 
تعمل باستمرار على مواكبة أحدث املستجدات يف جمال التعليم العايل وتطوير 

وحتديث براجمها األكادميية مبا يتماشى مع التطورات العاملية واحتياجات 
سوق العمل احمللي واملنطقة، ومن هذا املنطلق فإن إدارة اجلامعة حترص 

دومًا على مد جسور التواصل مع اجلامعات واملؤسسات األكادميية ذات 
السمعة العلمية املتميزة واملرموقة على املستوى العاملي، وأحد أوجه هذا 

.)HEA( التعاون تعاونها مع أكادميية التعليم العايل الربيطانية

وترى اجلامعة أن تعاونها مع األكادميية سوف يسهم يف تطوير مهارات 
األكادمييني وتزويدهم باملعارف واملهارات اخلاصة بالتدريس والنظريات 

واألدوات احلديثة يف جمال التعليم والتعلم مما ينعكس على جودة اخملرجات 
التعليمية التي يقدموها للطلبة وذلك نظرًا ملا تتمتع به األكادميية من سمعة 

عاملية بهذا اجملال. حيث عملت اجلامعة خالل السنوات القليلة املاضية 
على تأهيل جمموعة من أعضاء هيئة التدريس وتقدمي التدريب الالزم لهم 

للحصول على شهادة الزمالة والزمالة املتقدمة من أكادميية التعليم العايل 
الربيطانية، وذلك ألهمية هذه الشهادة وانعكاساتها وتأثريها على السرية 

األكادميية واملهنية حلامليها، وانعكاسها على تطوير وحتسني نوعية التعليم 
الذي تقدمه اجلامعة لطلبتها ، إضافة إىل تعزيز التعاون مع اجلامعات العاملية 

خاصة وأن اجلامعة قد أطلقت برامج جديدة بالتعاون مع جامعتي لندن ساوث 
بانك الربيطانية وجامعة كارديف مرتوبوليتان.

وللحديث أكرث عن تعاون اجلامعة مع أكادميية التعليم العايل الربيطانية، ودور 
هذا التعاون يف خدمة العملية التعليمية للجامعة، وانعكاسه على الطلبة 

وجودة التعليم، التقينا بالدكتورة فايزة زيتوين عميد شؤون الطلبة القائم بأعمال 
مساعدة نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية والتطوير، والدكتور عادل 

السّمان مدير وحدة تطوير أعضاء الهيئة األكادميية.

لنعرف القارئ بأكاديمية التعليم العالي البريطانية.
أكادميية التعليم العايل الربيطانية هي املؤسسة املعنية بالتميز يف جمال 

التعليم العايل، وهي تعمل بالتعاون مع احلكومات والوزارات واجلامعات 
واألكادمييني سواء كان يف اململكة املتحدة أو حول العامل، حيث تسهم يف 

حتقيق قيمة مضافة للتعليم العايل عن طريق الرتكيز على إطار املقاييس 
املهنية UKPSF مع احملاور الرئيسية للعملية التعليمية وما يصاحبها من 

املعارف اجلوهرية والقيم املهنية.

ماذا تعني زمالة األكاديمية، وما هي المميزات التي 
تضيفها لحاملها؟

تعني زمالة أكادميية التعليم العايل الربيطانية اعرتاًفا دولًيا مبهنية احلاصل 
عليها يف التعليم والتعلم يف جمال التعليم العايل، وتهدف إىل إكساب أعضاء 

هيئة التدريس املعرفة واملهارات التي تيسر عمليتي التعليم والتعلم، وذلك 
بتدريبهم على أحدث األساليب واالسرتاتيجيات يف جماالت التدريس والتقومي 
اجلامعي، وهي عبارة عن أداة قوية لتوظيف عضو هيئة التدريس ما يتميز به 
من مواهب وقدرات، كما إنها تعكس الكفاءات املهنية له يف جمايل التعليم 

والتعلم، وتعني التحسني الدائم عن طريق رفع نوعية التدريس يف جمال 
التعليم العايل كمحرك رئيسي لنجاح الطالب يف احلصول على املقومات 

واملهارات الرئيسية التي يحتاج إليها سوق العمل، وباإلضافة إىل ذلك، فهي 
تدعم مؤسسات التعليم العايل لتحقيق الطموحات االسرتاتيجية اخلاصة 

بتشكيل وتكوين مستقبل التعليم اجلامعي.

تعاون مشترك بين الجامعة وأكاديمية التعليم العالي البريطانية، خطة 
طموحة نحو االرتقاء بقدرات الكادر األكاديمي بالجامعة وفق معايير 

تدريبية عالمية
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ما هي انعكاسات هذه الدرجة العلمية على العملية 
الدراسية وطلبة الجامعة؟

تضمن زمالة أكادميية التعليم العايل الربيطانية التزام فردي ومؤسسي جتاه 
املهنية يف جمايل التعليم والتعلم يف التعليم العايل. وعرب الفئات اخملتلفة، 

متثل الزمالة اعرتافا دوليا مبستوى ممارسة عضو هيئة التدريس سواء 
كان لعمليتي التعليم والتعلم أو فيما يتعلق بالقيادة األكادميية والتأثري يف 
زمالء العمل واملؤسسة إيجابيا. حصول أعضاء هيئة التدريس على هذه 

الشهادة سوف يسهم يف تطوير وحتسني نوعية التعليم الذي تقدمه اجلامعة 
لطلبتها، كما سيساعد اجلامعة فيما يعنى باالعتمادية الدولية وتعزيز التعاون 

مع اجلامعات العاملية، خاصة أن اجلامعة أطلقت برامج جديدة بالتعاون 
مع جامعتي لندن ساوث بانك الربيطانية يف هندسة التصميم املعماري 

والهندسة املدنية واإلنشاءات، وجامعة كارديف مرتوبوليتان يف تخصصات 
دراسات األعمال واإلدارة واحملاسبة والتمويل، وباإلضافة إىل ذلك، فإن عملية 

احلصول على الزمالة وما تتطلبه خالل فرتة اجتيازها من مهارات وكفاءات 
تنعكس على احملاور الرئيسية للعملية التعليمية سواء كان فيما يتعلق 

بتصميم الربامج التعليمية أو دعم الطالب أو عمليات التقييم بأنوعها اخملتلفة أو 
توفري بيئة التعليم املناسبة أو االنخراط يف عمليات التنمية املهنية املستمرة. 

كل ذلك يعود بأفضل األثر على العملية الدراسية وطلبة اجلامعة.

هل هناك خطة للجامعة لمنح مزيد من أعضاء هيئة 
التدريس هذه الشهادة مستقبالً؟

هناك خطة طموحة تنتهجها إدارة اجلامعة بحصول كافة أعضاء هيئة 
التدريس على إحدى فئات زمالة التعليم العايل الربيطانية على مدار األعوام 

األربعة القادمة، وقد جنحنا بالفعل يف تأهيل ما بني 25 إىل 30 يف املائة من 
أعضاء هيئة التدريس احلاصلني على إما الزمالة أو الزمالة املتقدمة عن طريق 

مسارات ثالث: التقدم مباشرة إىل أكادميية التعليم العايل الربيطانية بعد برامج 
اإلعداد والتدريب اخلاصة بذلك، أو إرسال بعض أعضاء هيئة التدريس إىل الربامج 

املشرتكة مع جامعة البحرين يف هذا اخلصوص أو إرسال البعض اآلخر إىل 
برامج اإلعداد التي يقوم بها جملس التعليم العايل البحريني. 

تم مؤخرًا افتتاح مكتب ألكاديمية التعليم العالي 
البريطانية داخل الجامعة، وهناك اتفاقية تم توقيعها بين 

الجامعة واألكاديمية ما أهمية ذلك للجامعة؟
مع وضع اجلامعة لعمليات التعليم والتعلم ودعم الطلبة يف قلب اسرتاتيجيتها، 

فقد كان من األمور امللزمة للجامعة أن تقوم بنشر ثقافة من شأنها تطوير 
وتنمية القدرات واملهارات املرتبطة بذلك لدى أعضاء هيئة التدريس وضمان 

التميز يف جمايل التعليم والتعلم. لذا، فقد كان حريا باجلامعة، ويف إطار الشراكة 
االسرتاتيجية مع أكادميية التعليم العايل الربيطانية، أن تقوم بافتتاح مركز للزمالة 

يقوم بإعداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس واإلداريني املرتبطني بالعملية 
AF�  التعليمية على التقدم للزمالة يف إحدى فئاتها سواء الزمالة املساعدة

HEA أو الزمالة األساسية FHEA أو الزمالة املتقدمة SFHEA.  وميكن تلخيص 
بعض الفوائد التي تعود على اجلامعة من إنشاء مركز زمالة التعليم العايل يف 

النقاط اآلتية: 

خطوة على مسار حتقيق احللم الطموح بان يكون 100% من أعضاء هيئة  	
التدريس حاصلني على إحدى فئات الزمالة على مدار األعوام األربعة 

القادمة. 

االرتقاء بقدرات الكادر األكادميي باجلامعة وفق معايري تدريبية عاملية،    
مبا يؤهلهم للحصول على شهادة دولية يف ممارسة املهنة ومزاولة 
التدريس والتدريب األكادميي، ومبا يرتقي بجودة خمرجات التعليم العايل 

باجلامعة.

يعترب املركز أداة فعالة للجامعة للحصول على عائد من االستثمار من    
ناحية تطوير أعضاء هيئة التدريس بها، متمثلة يف االستعانة باحلاصلني 

على الزمالة من قبل يف إعداد وتشغيل املركز.

يساعد املركز على إعداد وتدريب ليس فقط األكادمييني، وإمنا أيضا    
أعضاء الهيئة اإلدارية املرتبطني بشكل مباشر أو غري مباشر بالعملية 

التعليمية. 

	 نشر ثقافة التعليم والتعلم عرب اجلامعة.

يعترب املركز نواة إلعداد املزيد من الربامج األكادميية باجلامعة بدال من    
إرسال أعضاء هيئة التدريس إىل خارج اجلامعة للحصول عليها. 
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طلبة 
الجامعة

إنجازات الطلبة 
وفعالياتهم، وابتكاراتهم 

ومشاريعهم العلمية 
واإلبداعية

)SSC(المؤتمر الطالبي العلمي األول
ناقش 28 ورقة بحثية ومشروع تخرج من 50 طالب 

وطالبة ...

حتت رعاية االستاذ الدكتور وهيب اخلاجة رئيس جملس األمناء ورئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد 
أقامت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا فعاليات املؤمتر الطالبي العلمي األول)SSC(، بحضور رئيس 

اجلامعة وعمداء الكليات وعميد البحث العلمي، وعميدة شؤون الطلبة ، ومديرة التسويق والعالقات العامة 
ونخبة من أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية باجلامعة والطلبة، حيث عرض 50 طالب وطالبة 28 ورقة بحثية 

ومشاريع التخرج يف جماالت متنوعة ضمن تخصصات الطلبة األكادميية.

وتناول الطلبة  مواضيع متنوعة يف أبحاثهم تتعلق بتقنية املعلومات، والصحة، واجملتمع، والتعليم، والتصميم، 
والدعاية واإلعالن، وتأثري اإلعالنات اإللكرتونية على سلوك املستهلك، والتاريخ العاملي للعمالت، ودوراملرأة يف 

اجملتمع، وغريها من املواضيع اخملتلفة. 

ويهدف املؤمتر إىل تشجيع أبحاث الطالب وابتكاراتهم، وتعزيز الثقافة البحثية لدى الطلبة من خالل إيجاد بيئة 
مناسبة تساهم يف توسيع مشاركتهم يف جميع الكليات وتقدمي أبحاثهم وابتكاراتهم وعرضها للمجتمع 

من أجل اإلستفادة منها، وإتاحة الفرص لتحويلها إىل مشاريع تخدم اجملتمع، ونشرها على املستوى احمللي 
والدويل.

ويتطلع القائمون على املؤمتر إىل تعزيز ثقافة البحث العلمي واإلبداع واالبتكار وتنميتها لدى طلبة اجلامعة، 
إلخراج قيادات بحثية بارزة، من خالل إبراز مواهبهم وصقلها، وبناء جسور التواصل العلمي بينهم، لإلسهام يف 

خدمة جمتمعهم، وإكسابهم جمموعة من املهارات األكادميية والشخصية، وتعميق قيم التعاون والتنافس 
العلمي واألمانة العلمية لديهم، حيث اشتمل املؤمتر على األبحاث واالبتكارات ومشاريع التخرج يف اجملاالت 

العلمية لطلبة اجلامعة يف خمتلف التخصصات.

وعرب رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد عن سعادته باملستوى العلمي املتميز للطلبة، مشريًا إىل 
أن الطلبة أظهروا مستوى عايل من اإلبداع واملهارة يف عرض مشاريعهم وأبحاثهم العلمية ومناقشتها 

أمام احلضور ما يؤكد على جودة اخملرجات التعليمية للجامعة.  وأوضح رئيس اجلامعة أن املؤمتر يعد 
فرصة لتسليط الضوء على مهارات ومواهب الطلبة، مشريًا إىل أن  الِفكُر الرتبوي امُلعاصر يقيس ِمْعيار جناِح 
امُلؤسسات التعليمية بقدرة هذه املؤسسات على التغيري يف شخصية الطالب احلياتية والعلمية، من خالل 

تنمية مهاراتهم يف خمتلف اجملاالت، وبالتايل بناء أجيال متزنة فكريًا وأكادمييًا.

وأشار رئيس اجلامعة إىل أن املؤمتر جاء متاشيًا مع اسرتاتيجية جملس التعليم العايل يف التأكيد على أهمية 
البحث العلمي للجامعات، ورؤية اجلامعة يف الرتكيز على تنمية مهارات الطلبة من الناحية العلمية، والتزامها 
بتطبيق أعلى معايري اجلودة األكادميية، عرب تقدمي تعليم عايل متطور يسهم يف تخريج طلبة متميزين قادرين 

على املنافسة يف سوق العمل وخدمة جمتمهاتهم وأوطانهم.
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مشروع العمارة الخضراء...
الطاقة النظيفة مستقبلها وأهميتها، وإبداعات طلبة الجامعة في 

استغاللها بمجسم يجسد المبنى األكاديمي للجامعة 

تعترب الفنون عنصرًا أساسيًا هاّمًا من مقياس تطور احلضارات وتعكس مدى 
تطور اإلنسان حيث يجتمع يف الفن الفكر واجلمال وغاية الكمال وهذه الصفات 

هي أسمى ما أوجده الفكر اإلنساين وسعى للوصول إليه، ويف وقت نشهد فيه 
تسارعًا يف التطور التكنولوجي، وتطوير الربامج والتقنيات الذكية التي أوجدها 

العلماء لتسهيل حياة البشر واحلفاظ قدر اإلمكان على البيئة فإن العمارة 
اخلضراء أحد أهم االبتكارات التي أبدعها البشر لتطوير املباين بشكل ال يؤثر على 
البيئة بل يوظفها لتطوير هذه املباين كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة 

املياه والكثري من التقنيات املرتبطة بهذا الشأن.

ولعل موضوعنا اليوم حول الطاقة النظيفة واملباين اخلضراء يفتح لنا آفاقًا 
واسعة للحديث عن إجناز الطلبة احمد يوسف احمد القحطان، إبراهيم علي 

قائد، حممد حممود بوجريي، حممد نور، دعيج الشوملي من تخصص احملاسبة 
والتمويل عرب مشروعهم الذي سلطوا من خالله الضوء على أهمية احلرم 

اجلامعي كمبنى يعتمد على الطاقة النظيفة ويعترب أحد أبرز معامل العمارة 
اخلضراء وأولها يف مملكة البحرين . 

نتحدث اليوم عن مشروعكم حول العمارة الخضراء والذي 
اطلقتم عليه اسم ASU Green Building، من أين تبادرت 

الفكرة إلى أذهانكم؟

راودتنا فكره التنفيذ من بداية انضمامنا للجامعة، وكانت الفكرة جمرد صناعة 
جمسم تذكاري للحرم اجلامعي بداعي املواهب الشخصية املكتسبة من خارج 
اجلامعة واخلربة العملية يف جمال الصناعة ، واجتمعنا يف مادتني وهم أساليب 
البحث العلمي بإشراف الدكتورة فايزة زيتوين وحماسبة التكاليف بإشراف الدكتور 
إياد السرطاوي لتنفيذ مشروع العمارة اخلضراء، بدأت الفكرة يف البداية لعمل 
جمسم بسيط ملادة حماسبة التكاليف وجمع التكاليف املستخدمة للمشروع 

املطلوب من املادة، ومن ناحية مادة أساليب البحث العلمي مت طرح فكرة 
املشروع للدكتورة فايزة زيتوين ومنها مت إضافة بعض طرق توليد الكهرباء من 
العوامل الطبيعية وكيفية االستفادة من إعادة تدوير امللحقات غري املستفاد 

منها يف اجلامعة، ومنها مت الرتكيز على الطاقة البديلة أال وهي )الطاقة 
الشمسية( وإعادة تدوير اخمللفات ومنها )الورق، العلب البالستيكية،...الخ( 

وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي واستخدامها يف ري النباتات. 

كيف خططتم لتنفيذ الفكرة وتحويلها إلى واقع ملموس؟

بدأنا يف املشروع منذ بداية الفصل الدراسي حيث استغرق العمل على تكوين 
الفكرة وإنضاجها فصل دراسي وذلك بسبب انشغالنا يف الدراسة، ومت حتويل 
الفكرة إىل واقع ملموس عن طريق التقاط صور للحرم اجلامعي بأدق التفاصيل 

ورسم التصاميم املصغرة لتحويلها إىل جمسم يجسد املبنى، ومت استخدام  
عدد من املواد األولّية مثل )اخلشب، احلديد، الطني، الواح اجلبس( ومن خالل 

هذه املواد مت النحت عليها يدويًا ، وبعد االنتهاء من تصميم الشكل متت إضافة 

األلواح الشمسية )الفعالة( ، وإضافة نظام حتويل الطاقة املستخرجة من 
األلواح وتخزينها يف البطاريات لالستفادة من الكهرباء ومن ثم إضافة نظام 

حتويل اجلهد الكهربائي املستخرج من البطارية وحتويله إىل جهد عايل لتوليد 
الكهرباء، ومن خالل هذه التفاصيل من املمكن عمل دراسة شاملة لتنفيذ 

املشروع يف الواقع بإشراف فنني متخصصني يف جمال الطاقة البديلة.

كيف كان تعاون إدارة الجامعة معكم وهل تلقيتم 
تسهيالت ودعم لتنفيذ المشروع؟

من خالل تنفيذنا للمشروع تلقينا الدعم الكامل والتشجيع من إدارة اجلامعة 
إلمتامه بسبب الفكرة اجلديدة للمشروع والتي تعترب الفكرة األوىل من نوعها يف 
جمال األنشطة الطالبية، ومت توثيق املشروع من خالل التقاط الصور اثناء إجنازه 

منذ البداية وحتى إمتامه.

هل ترون أن المجتمع المحلي البحريني والعربي بحاجة 
لمزيد من التوعية حول موضوع العمارة الخضراء؟

نعتقد أن موضوع الطاقة النظيفة موضوع غاية يف األهمية وهو مستقبل 
الطاقة بالعامل لذلك ال بد من رفع مستوى التوعية بالوطن العربي لزيادة 

االهتمام بالطاقة املتجددة خاصة وأننا نعيش يف منطقة تتوفر فيها كافة 
املقومات الستغالل هذه الطاقة وتنفيذها يف احلياة ، أضف إىل ذلك أهمية 
الطاقة املتجددة يف احلفاظ على البيئة كما أن تكلفة انتاجها واستخدامها 
يف توليد الكهرباء أقل بكثري من تكلفة توليد الكهرباء من خالل النفط والغاز 

الطبيعي.
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حتت رعاية معايل الشيخ هشام بن عبد الرحمن بن حممد آل خليفة حمافظ 
حمافظة العاصمة أقامت عمادة شؤون الطلبة يف اجلامعة وبالتعاون مع 

كلية اآلداب والعلوم معرضها التعليمي  السادس "أعالم" اخلاص بطلبة مساق 
تطوير مهارات التفكري واالتصال.

ويأتي هذا املعرض كتطبيق جديد حتت مسمى التعلم غري النظامي الذي يعترب 
أحد االسرتاتيجيات املطبقة يف التعليم لتحفيز الطلبة نحو تعلم أكرث متعة 

وإظهار عنصر التشويق يف تعلم مواضيع املقررات، كما يأتي يف إطار رؤية 
اجلامعة ورسالتها التي تركز على ربط النظرية بالتطبيق وتنمية مهارات التفكري 

العليا لدى الطلبة.

ويف كلمته التي ألقاها بهذه املناسبة أعرب رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور 
غسان عواد عن بالغ شكره ملعايل الشيخ هشام بن عبد الرحمن بن حممد 

آل خليفة حمافظ حمافظة العاصمة على تفضله برعاية املعرض، كما 
أشاد باجلهود التي بذلها الطلبة والدكتورة راوية طاهر املشرفة على تنفيذ 

املعرض، مؤكدًا على أن البحرين كانت وما زالت بلد حضارة وعلم وتعايش وأن 
املعرض يجسد كل هذه الثوابت التي تتميز بها اململكة.

وأوضح أن إدارة اجلامعة تسعد عندما ترى جمهودات الطلبة على أرض الواقع 
مؤكدًا أن اجلامعة تدعم طلبتها لالرتقاء باملستوى التعليمي واألكادميي وذلك 

لتهيئتهم من أجل االنخراط يف سوق العمل.

المعرض التعليمي السادس "أعالم" إبداع طالبي الستكشاف 
حضارات الشعوب

الجامعة تلتقي بخريجيها في 
حفل لم الشمل

يف أجواء متلؤها الفرحة واحلنني لذكريات مضت نظم مكتب التطوير 
املهني وشؤون اخلريجني  يف عمادة شؤون الطلبة حفل ” مل شمل 

اخلريجني” والذي أقيم حتت رعاية سعادة األستاذ الدكتور غسان فؤاد عواد 
رئيس اجلامعة وبحضور العضو الفخري لنادي اخلريجني معايل الشيخ عبد 

العزيز بن عطية اهلل آل خليفة، حيث ضم احلفل أكرث من 200 خريج وخريجة 
يشغل عدد كبري منهم مناصب قيادية عليا يف خمتلف املؤسسات يف 

القطاعات احلكومية واخلاصة.

وتهدف اجلامعة من خالل هذا احلفل إىل التأكيد على أهمية التواصل 
بني اجلامعة واخلريجني  باعتبارهم سفرائها وخري ممثل لها بعلمهم 

وثقافتهم التي اكتسبوها، حيث تسعى اجلامعة دائما إىل تخريج جيل قادر 
على خدمة جمتمعه ورفعة وطنه مبا يكتسبه من معارف وخربات طوال 

فرتة دراسته باجلامعة.

وأقيم هذا احلفل بالتعاون مع نادي اخلريجني بدورته الثالثة، والذي يضم 
نخبة من خريجي اجلامعة ممن يحرصون على التواصل املستمر مع 
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جامعتهم، وتوطيد عالقتهم مع زمالئهم اخلريجني وإدارة اجلامعة، حيث تضمن 
احلفل جمموعة من الفعاليات بدأت بكلمة لرئيس اجلامعة األستاذ الدكتورغّسان 

عواد رحب خاللها باحلضور، وعرب عن بالغ سعادته برؤية عدد كبري من خريجي اجلامعة، 
كما شكر معايل الشيخ عبد العزيز بن عطية اهلل آل خليفة يف كلمته القائمني على 

هذه املبادرة معربًا عن فخره واعتزازه كونه عضوًا فخريًا للنادي، كما استمتع احلضور 
بأمسية شعرية قدمها الشعراء ماجد الديحاين وفهد بن شوميي من دولة الكويت، 

والشعراء سبيكة الشحي ، وعبداهلل خالد اخلالدي، وعبد الرحمن الرفاعي من مملكة 
البحرين، وأدارها اإلعالمي عبداهلل بن دفنا من دولة اإلمارات العربية املتحدة. كما 
تخلل احلفل كلمة ألقاها اخلريج الالعب اسماعيل عبداللطيف مبينا قصة جناحه 

يف اجلامعة وما بعد التخرج وكيف وجد من إدارة اجلامعة كل الدعم والتشجيع فيما 
يختص مبمارسته للرياضة ودراسته اجلامعية. 

بدورها أوضحت عميدة شؤون الطلبة الدكتورة فايزة 
زيتوين أن املعرض يهدف إىل حتقيق رؤية ورسالة 

اجلامعة  الداعمة  للتعليم التطبيقي ، كما تقدمت 
بالشكر إلدارة اجلامعة على الدعم الالحمدود الذي 

تقدمه خلدمة العملية التعليمية. 

أخريًا أوضحت الدكتور راوية زماري أستاذة املساق أن 
املعرض نتاج فرتات طويلة من البحث واالستقصاء 

امليداين للطلبة ودراسة املعامل التاريخية الهامة 
والعادات والتقاليد  لكل من احلضارات القدمية 

واملعروفة يف ذلك الوقت إىل عصرنا  احلايل  لتعزيز 
التواصل والتبادل الثقايف بني الشعوب لتحقيق رؤية 

صاحب اجلالله امللك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه 
اهلل ورعاه  بأن البحرين تعزز التواصل والتبادل الثقايف 
بني الشعوب دون النظر إىل )الديانة ، الطائفة، العرق ، 

اجلنس ، اللون (.
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إسدال الستار عن انتخابات مجلس 
الطلبة للدورة الحادية عشرة

الجامعة تكّرم طلبتها 
المتفوقين   

حتت رعاية رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد أقامت 
عمادة شؤون الطلبة  حفل تكرمي الطلبة املتفوقني للفصل 

الدراسي األول من العام األكادميي 2017-2018م، وذلك  بحضور 
رئيس اجلامعة ونواب الرئيس وعدد من أعضاء الهيئتني األكادميية 

واإلدارية باجلامعة و الطلبة املتفوقني وذويهم، حيث جرى تكرمي 
جمموعة من  الطالب املدرجة أسمائهم على لوحة الشرف والذين 

حازوا على درجة امتياز مع مرتبة الشرف يف خمتلف التخصصات 
التي تقدمها اجلامعة .

مني معربًا عن  وبهذه املناسبة هنأ رئيس اجلامعة الطلبة املكرَّ
سعادته وسروره باملستوى العلمي املتميز الذي وصل إليه الطلبة 

ونشاطهم املستمر. كما أشاد بالطلبة املتفوقني مشريًا إىل 
أن هذا التكرمي يأتي احتفاًء من اجلامعة بطلبتها تقديرًا جلّدهم 

واجتهادهم وحصولهم على مستوى علمي ونتائج دراسية متميزة، 
متمنيًا منهم االستمرار يف مسرية اجلد واالجتهاد والتفوق حتى 

يكونوا أعضاء فاعلني يف جمتمعاتهم وأوطانهم.

أسدلت اجلامعة الستارعن نتائج انتخابات جملس الطلبة بدورتها احلادية 
عشرة، ُمعلنًة فوز خمسة عشر طالٍب وطالبة من أصل أربعة وعشرين 

ترشحوا خلوض غمار االنتخابات، موزعني على كليات اجلامعة الثالث )العلوم 
اإلدارية، احلقوق، واآلداب والعلوم(.

وشهدت انتخابات هذا العام غزارة بعدد املرشحني مقارنة بالسنوات 
السابقة، كما كان الفتًا احلضور القوي للعنصر النسائي بهذه االنتخابات إذ بلغ 

عدد املرشحات 8 من أصل 24 مرشحا، أّي ما نسبته 33% من إجمايل عدد 
املرشحني.

وصّرح رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد أن طالب اجلامعة مارسوا 
جتربة املشاركة يف االنتخابات الطالبية إميانا بدورهم يف اجملتمع وترسيخا 

مبشاركتهم يف العملية االنتخابية والعمل يف األطر الدميوقراطية التي أتاحها 
املشروع اإلصالحي حلضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل البالد املفدى حفظه اللـه ورعاه، مضيفًا بأن األجواء االنتخابية كانت 
تنافسية وإيجابية ووطنية وإن ما جرى يف هذا العرس الدميوقراطي يعكس 

وعي الطلبة وروحهم التنافسية.

بدورها هنأت عميدة شؤون الطلبة الدكتورة فايزة زيتوين أعضاء اجمللس 
اجلدد، كما تقدمت بالشكر ألعضاء اجمللس السابقني على اجلهود التي 

بذلوها خلدمة اجلامعة ودورهم الهام يف تنظيم الفعاليات اخملتلفة بالتعاون 
مع عمادة شؤون الطلبة.

وعن حجم املشاركة الطالبية يف انتخابات الدورة احلادية عشرة  أكدت 
الدكتورة فايزة زيتوين أن انتخابات هذا العام سجلت رقمًا كبريًا بعدد املرشحني 

واملصوتني ما يؤكد جناح التجربة الدميوقراطية التي حترص اجلامعة على 
زرعها يف نفوس الطلبة متاشيًا مع النهج احلضاري الذي خطه حضرة صاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه.
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ضمن خطط اجلامعة خللق بيئة تعليمية للطلبة مبنية على اإلبداع 
والتفاعل أقامت اجلامعة بالتعاون مع مركز البحرين للتدريب الربملاين 

دورة تدريبية بعنوان "املواطنة والثقافة الربملانية" بالتنسيق مع 
مكتب خدمة اجملتمع باجلامعة ومبشاركة قسم العلوم السياسية 

بكلية العلوم اإلدارية وعمادة شؤون الطلبة.

 اشتملت الدورة على جمموعة من احملاضرات وورش العمل  
قدمها عدد من املسؤولني باألمانة العامة، تناولت تطور احلياة 

الربملانية يف إطار املشروع اإلصالحي حلضرة صاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه، وتشكيل واختصاصات 

اجمللس الوطني، وآليات وإجراءات عمل اللجان النيابية، وأبرز 
اإلجنازات التي حققها جملس النواب خالل أدواره املاضية، كما 
اشتملت الدورة التدريبية التي استمرت على مدار يومني زيارات 

ميدانية حلضور اجللسة األسبوعية جمللس النواب، إىل جانب حضور 
اجتماعات اللجان النيابية، حيث اطلع الطلبة والطالبات على طريقة 

املداوالت والنقاشات وعرض املوضوعات والتصويت عليها يف 
جلسة جملس النواب، واآللية املتبعة لعمل اللجان النيابية ومترير 

املوضوعات واملناقشات العامة.

ويف ختام الدورة كّرم سعادة السيد عبداهلل بن خلف الدوسري األمني 
العام جمللس النواب طلبة اجلامعة، بحضور السيد ياسر الشرياوي 

األمني العام املساعد للموارد واخلدمات املشرتكة مبجلس 
النواب،والسيد صدام أبوعزام مدير مركز البحرين للتدريب الربملاين، 
والدكتور حممد عالء احلمامي مدير مكتب خدمة اجملتمع بجامعة 

العلوم التطبيقية، واألستاذ ثائر مصطفى الراميني عضو مكتب خدمة 
اجملتمع ورعاية الطلبة، وعدد من املسؤولني باألمانة.

بالتعاون مع مركز البحرين للتدريب البرلماني ....
طلبة الجامعة في تجربة جديدة للتعرف على الحياة البرلمانية بالبحرين

اللقاء التعريفي ألعضاء نادي 
الخريجين 

أقام مكتب التطوير املهني وشؤون اخلريجني يف عمادة شؤون الطلبة وبتنظيم 
من جملس إدارة نادي اخلريجني لقاًء تعريفيًا ألعضاء نادي اخلريجني  بهدف عرض 
خطط النادي وآلية تنفيذها، والتعريف بالهيكل التنظيمي وأعضاء جملس اإلدارة، 

إضافة إىل التعريف باللجان، كما مت دعوة أعضاء نادي اخلريجني إلختيار اللجان 
املناسبة لهم.

وشهد اللقاء التعريف بربنامج إمتيازات الذي يخص األعضاء املسجلني يف 
نادي اخلريجني ويشمل إمتيازات حلاملي بطاقة عضوية النادي يف املؤسسات 
احلكومية واخلاصة يف القطاعات اخملتلفة الطبية منها والتجارية  واخلدماتية.

وحضر اللقاء الدكتورعاصم احلاج نائب الرئيس للشؤون األكادميية والتطوير حيث 
رحب باحلضور معربًا عن سعادته بالتواصل الدائم مع اخلريجني بإعتبارهم خالصة 

وثمرة جهود بناءة بذلتها اجلامعة على مر السنني. 

تشكيل مجلس إدارة نادي الخريجين
ويف سياق متصل أعلنت اجلامعة عن إعادة تشكيل جملس إدارة نادي اخلريجني 

بدورته الثالثة بانتخاب كل من اخلريج عبداهلل حمد النعيمي رئيس اجمللس 
واخلريج علي عطية الرميحي األمني املايل واخلريجة حصة خالد فخرو رئيس جلنة 

العالقات العامة واالعالم واخلريج حسن رمزي اخلالدي واخلريجة مهرية فيصل 
عبدالنبي واخلريج عمر غسان واخلريج حممود أنس حممد البدري ممثلني عن 
كلية العلوم اإلدارية، وانتخاب اخلريجة صفاء أحمد النعمه نائب رئيس اجمللس 

واخلريجة فاطمة أحمد حممد ممثلني عن كلية احلقوق، وأخريًا اخلريجة  نورهان 
أحمد جالل درويش أمني سر اجمللس ممثلة عن كلية اآلداب والعلوم. 
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أكد رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة أن اجلامعة ال تألو 
جهدًا يف سبيل تطوير مهارات الطلبة وضمان حصولهم على تعليم عايل ذي 
جودة من خالل الرتكيز على تنمية اجلوانب املهارية واإلبداعية لديهم وربطها 

بدراستهم النظرية ملساعدتهم على سهولة االنخراط يف سوق العمل 
وإكسابهم اخلربات الكافية لذلك، مؤكدًا على أن اجلامعة حترص وتكرس ُجلَّ 

جهودها يف إعداد جيل واٍع مثقف منتم جملتمعه ووطنه وأمته من خالل 
خطتها االسرتاتيجية التي تواكب متغريات العصر على كافة املستويات احمللية 

والعربية والعاملية.

جاء ذلك خالل افتتاحه لفعالية لندن داي )LONDON DAY( التي أقامها 
الطلبة يف مبنى اجلامعة، مشريًا إىل أن جملس األمناء يدعم األنشطة 

والفعاليات الالمنهجية للطلبة  ألهميتها يف تطوير شخصية الطالب الذهنية 
والعلمية مبا تكسبهم من مهارات التفكري والتخطيط والتنفيذ واالتصال والعمل 

اجلماعي من خالل املشاريع التي يقدموها يف هذه الفعاليات.

واشتملت الفعالية التي تأتي بالتزامن مع زيارة وفد من جامعة لندن ساوث 
بانك للجامعة على فقرات متنوعة بدأها األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس 

اجلامعة بكلمة أشاد بها مبضمون الفعالية وأعمال الطلبة، تاله األستاذ الدكتور 
وهيب اخلاجة رئيس جملس األمناء بكلمة ترحيبية بالضيوف، ثم حتدث األستاذ 

)LONDON DAY( طلبة الجامعة يستعرضون الثقافة البريطانية ضمن فعالية

رئيس جملس األمناء: اجلامعة 
ال تألو جهدًا يف سبيل تطوير 

مهارات الطلبة وضمان حصولهم 
على تعليم عايل ذي جودة
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ملتقى التخصصات 
اإلبداعي في كلية اآلداب 
والعلوم ... إبداع وابتكار

حتت رعاية رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد 
أقامت كلية اآلداب والعلوم ملتقى التخصصات اإلبداعي 
وذلك بحضور سعادة الرئيس ونخبة من أعضاء اإلدارة 

العليا باجلامعة والطلبة وعدد من احلضور من خارج 
اجلامعة . 

وأقامت الكلية معرضًا فنيًا يعرض إبداعات وأعمال 
طلبة الكلية يف كافة التخصصصات التي تقدمها )علم 

احلاسوب، والتصميم الداخلي، والتصميم اجلرافيكي(.

وأشاد رئيس اجلامعة مبشاريع الطلبة واالحرتافية 
العالية  يف تنفيذها مؤكدًا على أن اجلامعة تقدم كافة 
الدعم للطلبة يف سبيل تطوير مواهبهم وإبداعاتهم، 
داعيًا إياهم إىل بذل املزيد من اجلهد واالستفادة من 

دراستهم يف اجلامعة الكتساب املزيد من املهارات 
التي تصقل مواهبهم وتنميها . 

بدوره رحب عميد كلية اآلداب والعلوم الدكتور بالل زقيبة 
باحلضور معربًا عن شكره إلدارة اجلامعة على ما قدمته 

من تسهيالت لنجاح هذا املعرض كما أشاد بحهود 
الطلبة وجهود األساتذة التي أثمرت يف ظهور املعرض 

بأبهى حلة ومتيز .   

الدكتور بول آيفي نائب رئيس جامعة لندن ساوث بانك للبحث العلمي واخلدمات 
اخلارجية، ليقدم بعدها الطلبة وصلة غنائية، ثم جمموعة من األفالم القصرية 

التي أنتجها الطلبة حول برامج اجلامعة بالتعاون مع جامعتي لندن ساوث بانك 
وكارديف مرتوبوليتان يف اململكة املتحدة، حيث حتدثوا عن جتربتهم بالدراسة 

يف الربامج املستضافة من اجلامعات الربيطانية ، وأخريًا جولة للحضور يف 
املعرض الثقايف الذي استعرض من خالله الطلبة جوانب متعددة من الثقافة 

الربيطانية )املباين، الطعام، الثقافة، اجملسمات ... الخ(. 

من جانبه أعرب رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد عن سعادته 
باملستوى العايل ألفكار ومواهب وإبداعات الطلبة، مشريًا إىل أن األنشطة 

والفعاليات الالمنهجية تعترب من االسرتاتيجيات احلديثة املطبقة يف التعليم 
لتحفيز الطلبة نحو تعلم أكرث متعة وإظهار عنصر التشويق يف تعلم مواضيع 
املقررات من خالل قيام الطلبة بالبحث واالستقصاء مما يسهم يف ترسيخ 

املادة العلمية وإثراء احلياة األكادميية للطلبة.  

ونوه األستاذ الدكتور غسان عواد إىل أن فلسفة اجلامعة تقوم على تنمية اإلبداع 
واالبتكار لدى الطلبة عرب توفري بيئة جامعية خالقة مبنية على اإلبداع والتفاعل 

من خالل إعتماد املعايري الوطنية والدولية جلودة التعليم وتطوير اخلطط 
واملناهج مبا يتناسب مع متطلبات جملس التعليم العايل ويتالئم مع التطورات 

العاملية لتلبية إحتياجات اجملتمع احمللي واإلقليمي والدويل لتسهم يف تنمية 
وخلق أجيال واعية.

وختم رئيس اجلامعة حديثه بالتأكيد على أهمية الشراكة التي أقامتها اجلامعة 
مع جامعتي لندن ساوث بانك، وكارديف مرتوبوليتان يف اململكة املتحدة منوهًا 

إىل أن الربامج املستضافة من 
هذه اجلامعات ستسهم يف دعم 

مسرية اجلامعة مبا يتوافق مع 
اخلطة االسرتاتيجية التي تهدف 

إىل نقل اجلامعة إىل األفق العاملي 
من خالل التعاون مع اجلامعات 
العاملية وطرح برامج أكادميية 

تؤهل الطالب للحصول على 
شهادة بكالوريوس عاملية.

رئيس اجلامعة: 
فلسفة اجلامعة تقوم 

على تنمية  اإلبداع 
واالبتكار لدى الطلبة
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نبذة عن تعاون 
الجامعة مع شركائها 

من المؤسسات 
األكاديمية العربية 

والعالمية

زيــارات
لقاء مفتوح للتعريف بالبرامج المستضافة من  

جامعة كارديف متروبوليتان البريطانية

أقامت اجلامعة لقاًء تعريفيًا بالربامج األكادميية املستضافة من جامعة كارديف مرتوبوليتان الربيطانية يف 
تخصصات دراسات األعمال واإلدارة، واحملاسبة والتمويل ، حيث استضافت اجلامعة السيد ديفيد إيفانس 

مدير التسويق اإلقليمي يف جامعة كارديف مرتوبوليتان الذي قدم للحضور شرحًا حول جامعة كارديف وبراجمها 
والتخصصات املستضافة ، كما ألقى رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة كلمة ترحيبية 

باحلضور، يف حني حتدث رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد  عن اجلامعة وتخصصاتها ورؤيتها 
ورسالتها، بينما حتدث الدكتور رمزي نخيلي عميد كلية العلوم اإلدارية بشكل مفصل عن الربامج املستضافة، 

وأهميتها يف رفد سوق العمل باخلريجني املتميزين ذوي الكفاءة واملهارات العالية. جديربالذكر أن الفعالية 
حضرها نخبة من أعضاء اإلدارة العليا وأعضاء الهيئتيني األكادميية واإلدارية باجلامعة والطلبة املسجلني يف 

برامج جامعة كارديف مرتبوليتان . 
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يف إطار اتفاقية التعاون املوقعة بني اجلامعة وجامعة الريموك يف اململكة األردنية 
الهاشمية، بحث رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد يف زيارتني منفصلينت سبل تعزيز 

التعاون املشرتك بني اجلامعة وجامعة الريموك، حيث التقى رئيس اجلامعة  باألستاذ الدكتور 
زيدان كفايف رئيس جامعة الريموك وبحثا سبل تفعيل بنود االتفاقية املربمة بني اجلامعتني 

يف جماالت التطوير اإلداري والفني بحضور الدكتور حممد يوسف  نائب الرئيس للشؤون اإلدارية 
واملالية وخدمة اجملتمع واألستاذ الدكتور جمال أبو دولة نائب رئيس جامعة الريموك للشؤون 

اإلدارية.

وبني األستاذ الدكتور غسان عواد حرص اجلامعة على التعاون مع اجلامعات واملؤسسات 
التعليمية التي حتظى بسمعة علمية مرموقة دوليًا وعربيًا، وذلك فى إطار توجه اجلامعة يف 
االنفتاح على اجلامعات العربية والعاملية والتعاون معها يف خمتلف اجملاالت، مؤكدًا على أن 
العالقة التي تربط بني اجلامعتني عالقة وثيقة قائمة على التعاون املشرتك وتبادل اخلربات، 

مبا يسهم يف تنمية وتطوير العملية التعليمية يف اجلامعتني.

ويف سياق متصل زار الدكتور حممد يوسف 
نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية وخدمة 

اجملتمع، واألستاذ عبداهلل اخلاجة مدير الشؤون 
اإلدارية واملالية جامعة الريموك يف وقت سابق 

حيث ناقشا مع األستاذ الدكتور جمال أبو دولة 
أهم املوضوعات ذات االهتمام املشرتك بينها 

تبادل اخلربات ونقل املعرفة بني الّطرفني،وإجراء 
البحوث املشرتكة باإلضافة إىل تبادل املعلومات 

يف اجملاالت العلمية واإلدارية اخملتلفة على ضوء 
اتفاقية التعاون املوقعة بني اجلامعتني.

تعزيز التعاون المشترك مع جامعة اليرموك األردنية

استقبل رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة و رئيس اجلامعة 
األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس جامعة تناجا الوطنية يف ماليزيا األستاذ 

الدكتور كمال بن مصطفى حيث أطلع على الربامج األكادميية التي تقدمها 
اجلامعة، والربامج املستضافة من اجلامعات الربيطانية مبديًا إعجابه 

باملستوى العلمي املتقدم للجامعة وما حققته من متيز علمي منذ تأسيسها.

وتعترب جامعة تناجا الوطنية يف ماليزيا واحدة من أفضل اجلامعات املاليزية  
وحتتل مرتبة متقدمة خاصة يف جمال الهندسة وتقنية املعلومات واإلدارة، 

حيث حترص جامعة العلوم التطبيقية على مد جسور التعاون مع املؤسسات 
التعليمية التي حتظى بسمعة علمية مرموقة عامليًا.  

وبحث رئيس جملس األمناء ورئيس اجلامعة مع الضيف سبل تعزيز التعاون 
املشرتك بني اجلامعتني خاصة يف اجملال البحثي وإمكانية عمل دراسات 
وأبحاث مشرتكة بني جامعة العلوم التطبيقية ومراكز الدراسات واجلامعات 

املاليزية لرفد اجلامعة باألبحاث العلمية والدراسات احملّكمة يف جمال 
الهندسة وتكنولوجيا املعلومات واإلدارة.

من جانبه عرب رئيس جملس األمناء عن سعادته بلقاء رئيس جامعة تيناجا، 
مشريًا إىل أن اجلامعة تنظر إىل موضوع التعاون مع اجلامعات املاليزية بأهمية 

بالغة لالستفادة من جتربتها يف استقطاب الطلبة األجانب وجعل ماليزيا وجهة 
للسياحة التعليمية على املستوى العاملي مما أسهم يف دعم االقتصاد 

املاليزي، منوهًا إىل أن اجلامعة تسعى إىل تطبيق هذه التجربة بالبحرين مبا 
يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة وجملس التنمية االقتصادية واسرتاتيجية 
التعليم العايل  التي تهدف إىل جعل اململكة واحة للتعليم على مستوى املنطقة 

خاصة يف ظل التوجهات احلكومية لتنويع مصادر الدخل حيث تعترب السياحة 
التعليمية رافد مهم لالقتصاد الوطني.

وأكد رئيس جملس األمناء على أهمية التعاون مع اجلامعات العاملية جلعل 
البحرين مركزا تعليميًا ومعرفيًا، ما ميكنها من تطوير  قطاعات السياحة 

الطالبية وخدمات التدريب واالستشارات واستقطاب طلبة من خارج البحرين ما 
يساعد على جذب االستثمارات األجنبية  لتحقيق التكامل بني املكونات االقتصاد 

التقليدي وآليات االقتصاد املعريف األمر الذي يسهم يف رفد خزينة الدولة 
ومساعدتها على مواجهة التحديات املقبلة.

بدوره أكد رئيس اجلامعة األستاذ الدكتورغسان عواد على أن اجلامعة تسعى 
لتعزيز سمعتها عامليا، ولهذا تسعى إدارة اجلامعة إلقامة اتفاقيات تعاون 

مشرتك مع اجلامعات العاملية العريقة من أجل وضع برامج أكادميية جديدة 
تصل ملستويات تلك اجلامعات مما يسهم يف  توفري بيئة جامعية خالقة مبنية 
على اإلبداع والتفاعل من خالل إعتماد املعايري الوطنية والدولية جلودة التعليم 

وتطوير اخلطط واملناهج مبا يتناسب مع متطلبات جملس التعليم العايل ويتالئم 
مع التطورات العاملية لتلبية إحتياجات اجملتمع احمللي واإلقليمي والدويل ومبا 

يتوافق مع رؤية البحرين االقتصادية 2030.

بحث التعاون بين الجامعة وجامعة تناجا الوطنية في ماليزيا 
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زار وفد ميثل جامعة لندن ساوث بانك 
الربيطانية اجلامعة، حيث تأتي هذه الزيارة 
استكمااًل لسلسلة من الزيارات املتبادلة 

بني اجلامعتني، بهدف تعزيز اتفاقية التعاون 
املشرتك التي تستضيف من خاللها اجلامعة 
برامج كلية الهندسة من جامعة لندن ساوث 

بانك، وبحث إمكانية طرح برامج جديدة 
بالتعاون ما بني اجلامعتني. 

واستقبل رئيس جملس األمناء األستاذ 
الدكتور وهيب اخلاجة ورئيس اجلامعة األستاذ 
الدكتور غسان عواد أعضاء الوفد الذي ترأسه 
األستاذ الدكتور بول آيفي نائب الرئيس للبحث 

العلمي واخلدمات اخلارجية، حيث عرب عن 
سعادته بزيارة اجلامعة، مؤكدًا على أهمية 

التعاون والعالقات املشرتكة بني اجلامعتني . 

واشتملت الزيارة مناقشة استعدادات 
اجلامعة للفصل الدراسي القادم، كما التقى 

وفد جامعة لندن ساوث بانك بطلبة كلية 
الهندسة، حيث جرى استعراض اخلطط 

الدراسية مع الطلبة كما استمع الوفد إىل 
اقرتاحات وآراء الطلبة حول سري العملية 

التعليمية بالكلية.

وفد من جامعة لندن 
ساوث بانك في 

ضيافة الجامعة

طلبة التصميم والفنون يزورون جامعة نزوى في سلطنة عمان

يف إطار األنشطة العلمية التي تقوم بها اجلامعة لتعزيز اجلانب 
العملي لدى طلبتها، زار طلبة قسم التصميم والفنون يف كلية اآلداب 

والعلوم جامعة نزوى يف سلطنة عمان )قسم العمارة والتصميم 
الداخلي والديكور بكلية الهندسة والعمارة(. تأتي هذه الزيارة ضمن 

برنامج التبادل الطالبي بني كليات اجلامعات العربية لتبادل اخلربات حول 
اإلجنازات واملشاريع العلمية وأهم التطورات التي تشهدها الساحة 

العلمية والتعليمية.

وصاحب الطلبة خالل الرحلة الدكتور عدي اجلبوري مساعد عميد كلية 
اآلداب والعلوم، حيث كان باستقبالهم لدى وصولهم إىل جامعة نزوى 

الدكتور لؤي اجلبوري رئيس قسم العمارة والتصميم الداخلي والديكور 
بكلية الهندسة والعمارة وعدد من أساتذة القسم وطالبه، حيث قدم 

الدكتور لؤي نبذة لطلبة اجلامعة عن جامعة ومدينة نزوى وقسم العمارة 
والتصميم الداخلي والديكور  بكلية الهندسة والعمارة واملشاريع التي 

يقوم بها القسم وأهم األحداث السنوية التي ينفذها.

بعد ذلك اجته طلبة اجلامعة إىل معرض املشاريع الطالبية حيث اطلعوا 
على مشاريع طلبة قسم العمارة والتصميم الداخلي، كما عرض طلبة 

اجلامعة أربعة مشاريع طالبية من أعمالهم، وتبادل الطالب بعض 
األفكار واآلراء حول املشاريع املعروضة وكيفية االستفادة منها يف 

املشاريع املستقبلية.

كما حضر الطلبة ورشة عمل أقامها أساتذة قسم العمارة والتصميم 
الداخلي بجامعة نزوى عن "تشكيل الفضاء الداخلي"، كما زارو "بستان 

عمان" البيت الصديق للبيئة واطلعوا على جتربة إنشائه ومميزاته 
وطرق تصميمه الداخلي واخلارجي بحيث يستهلك طاقة كهربائية أقل 

ويعتمد على مصادر طاقة بديلة، ثم اجتهوا لزيارة قلعة نزوى والسوق 
اجملاور لها.
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عرض لفعاليات 
الجامعة، وأنشطتها 

العلمية والطالبية 

احتفاالت الجامعة بتخريج فوجها العاشر

فعاليات
يف جو مليء بفرح اللحظات األخرية وتفاصيلها احملفورة يف الذاكرة، احتفلت اجلامعة بتخريج الفوج العاشر 

من طلبتها ضمن حفل بهيج أقيم بفندق اخلليج حتت رعاية معايل السيد أحمد بن إبراهيم املال رئيس جملس 
النواب. وبحضور رئيس جملس اإلدارة، الوجيه سمري بن عبداهلل ناس ورئيس جملس األمناء، األستاذ الدكتور 

وهيب أحمد اخلاجة ورئيس اجلامعة، األستاذ الدكتور غسان فؤاد عواد، كما حضر احلفل لفيف واسع من كبار 
الشخصيات والنواب والسفراء ورؤساء اجلامعات وأساتذة وإداريي اجلامعة. 

وعرب سعادة الوجيه سمري بن عبداهلل ناس رئيس جملس اإلدارة، خالل كلمة له عن سعادته بتخريج كوكبة من 
الشباب البحريني الذين أنهوا دراسَتهم وعملوا بجد واجتهاد  ليحصلوا على درجات التميز األكادميي، متوجهًا 

بالشكر ملعايل السيد أحمد بن إبراهيم املال رئيس جملس النواب على تشريفه برعاية احلفل، وإىل األستاذ 
الدكتور وهيب أحمد اخلاجة، رئيس جملس األمناء، واألستاذ الدكتور غسان فؤاد عواد رئيس اجلامعة  وإىل كٍل من 

أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية، وذلك لتفانيهم وإخالصهم الالحمدود، والسري قدمًا لتحقيق كل املتطلبات 
العملية والتعليمية يف اجلامعة التي أصبحت مفخرة واعتزازًا داخل الوطن وخارجه. 

سعادة األستاذ الدكتور وهيب أحمد اخلاجة رئيس جملس األمناء، صرح يف كلمته أن اجلامعة عملت بجد لتزويد 
طلبتها بالعلم ودعم مواهبهم وقدراتهم والرتكيز  على تنمية اإلبداع والريادة لديهم، مشريًا إىل أن جملس 

األمناء حريص على إعداد جيل واٍع مثقف منتم جملتمعه ووطنه وأمته انطالقًا من اإلميان العميق للقائمني على 
اجلامعة وإدراكهم لعظمة املسؤولية امللقاة على عاتقهم يف سبيل تزويد الطلبة بالعلم واملهارات التي 

تصقل مواهبهم وتساعدهم على بناء مستقبلهم ومستقبل بالدهم .
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استضافت اجلامعة فعاليات اللقاء االفتتاحي ملعهد البناء العاملي )CIOB( يف 
مملكة البحرين، حيث قدم األستاذ الدكتور  غسان عواد رئيس اجلامعة والرئيس 

السابق للمعهد ورشة عمل حملت عنوان الريادة يف البناء حتدث خاللها عن 
القيادة واالبتكارات املستقبلية يف البناء والتطور الذي شهده قطاع البناء 

بالعامل.

وأكد األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة أن املباين اخلضراء والذكية 
تعترب حاليا االجتاه الرئيسي يف قطاع البناء والتشييد يف دول العامل، هذا االجتاه 
الذي يوسع األفق أمام استخدام التكنولوجيا يف تشييد املباين الضخمة واحلديثة 
والتي تعتمد على أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتكاملة منوهًا بأبرز 

االبتكارات احلديثة ودور التكنولوجيا وانعكاساتها على حياتنا وعلى مستقبل 
البناء يف الكرة األرضية.

وتناول رئيس اجلامعة خالل احملاضرة التي ألقاها بحضور السفري الربيطاين 
السيد ساميون مارتن والسفري الكوري السيد جونها يو ورئيس جملس األمناء 

األستاذ الدكتور  وهيب اخلاجة ومدير اجمللس الثقايف الربيطاين وعدد من 

الضيوف واحلضور من داخل وخارج اجلامعة، جمموعة من املواضيع حيث 
قدم نبذة عن جامعة العلوم التطبيقية، مشريًا إىل أنها تأسست عام ٢٠٠٤م، 

وتضم ٤ كليات حيث تقدم عدد من الربامج الدراسية املتنوعة يف البكالوريوس 
واملاجستري، كما قدم نبذة عن معهد البناء العاملي، مشريًا إىل أنه أكرب هيئة 
مهنية يف العامل تعنى يف البناء والقيادة، حيث تأسس  عام 183٤م، ويعمل 

أعضاءه يف جميع أنحاء العامل يف تطوير البناء واحلفاظ على البيئة.

رئيس الجامعة يحاضر عن الريادة في البناء

أما سعادة األستاذ الدكتورغسان فؤاد عواد رئيس اجلامعة فأكد أن اجلامعة 
أخذت على عاتقها مسؤولية املساهمة يف عملية التنمية الشاملة التي 

تعيشها مملكة البحرين يف ظل حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة حفظه اهلل والقيادة الرشيدة أيدها اهلل، من خالل تطوير ما تقدمه 

من تعليم متطور يسهم يف تخريج طلبة ذوي كفاءة علمية وعملية، ملتزمني 
بتطبيق أعلى معايري اجلودة، مشيدًا باخلطة االسرتاتيجية لوزارة الرتبية 

والتعليم وجملس التعليم العايل لتطوير التعليم يف اململكة مشريًا إىل أنها 
تشكل دافعا للجامعات للمضي قدما يف سبيل دعم مسرية التعليم العايل يف 

اململكة. 

بدورهم، قدم اخلريجون كل معاين الشكر والعرفان جلامعتهم، وألولياء أمورهم 
الذين حرصوا على مشاركتهم مشاعر الفرح والسرور بهذه املناسبة، 

مؤكدين أن ما وصلوا له خالل هذا اليوم هو نتاج جهود جبارة وحرص حثيث 
من قبل إدارة اجلامعة لتخريج أفواج ذات قدرات أكادميية عالية تتناسب مع 

احتياجات سوق العمل.
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 على هامش مشاركة الجامعة في معرض البحرين للتعليم 
والتدريب ما قبل العمل ...

رئيس الجامعة:  االستثمار في التعليم والمعرفة عنصر مهم للتنمية 
االقتصادية

أكد رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد على  أهمية قطاع التعليم 
والتدريب يف دعم عجلة التنمية واالقتصاد للدول، مشريًا إىل أن االستثمار يف 

التعليم واملعرفة يسهم يف زيادة معدالت النمو والتنمية االقتصادية.

وأشار رئيس اجلامعة خالل مشاركته كمتحدث يف امللتقى احلواري األول 
لريادة األعمال ودورها يف حتقيق وخلق فرص العمل والذي أقيم على هامش 

معرض البحرين للتعليم والتدريب ما قبل العمل إىل أن منو التعليم وتقدمه يزيد 
من املعرفة واملعلومات، وهو ما ينعكس على حتّسن عوامل االنتاج، حيث 

يرفع التعليم  من قدرة اإلنسان على زيادة االنتاج وحتقيق معدالت عالية للنمو 
االقتصادي.

وقدم األستاذ الدكتور غسان عواد عرضًا حمل عنوان " األثر االقتصادي للتعليم 
والتدريب" تناول خالله دور قطاع التعليم العايل يف رفد خزينة الدولة مبصدر 

قوي للدخل، كما أشار إىل اخلطوات التي تقوم بها مملكة البحرين لتطوير التعليم 
واملراكز املتقدمة التي حتتلها اململكة يف هذا اجملال على املستوى العربي 

والعاملي، كما ضرب بعض األمثلة لدول تسهم السياحة التعلمية يف رفد 
خزينتها مبليارات الدوالرات كاململكة املتحدة التي بلغ دخلها من قطاع التعليم 

لعام ٢٠15-٢٠1٤ ما يقارب 95  مليار جنيه أسرتليني كما وفر قطاع التعليم 9٤٠ 
ألف فرصة عمل، موضحًا أن تطور قطاع التعليم يف الدول ينعكس بشكل 

إيجابي على خمتلف جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية والصحية والبيئية، 
حيث يسهم يف زيادة معدالت التنمية البشرية، والتنمية املستدامة، ويعزز من 

ثقافة اإلبداع واالبتكار.

ويف سياق متصل شاركت اجلامعة  يف معرض البحرين  للتعليم والتدريب ما 
قبل العمل ٢٠18، الذي أقيم حتت رعاية معايل الشيخ خالد بن عبدالّله آل خليفة 
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نائب رئيس جملس الوزراء، وافتتحه باإلنابة عنه سعادة السيد جميل بن حممد 
حميدان وزير العمل والتنمية االجتماعية، الذي أشاد خالل زيارته جلناح اجلامعة 

بالدور الذي تلعبه خلدمة اجملتمع البحريني كمؤسسة تعليمية رائدة حترص 
على تخريج طلبة أكفاء قادرين على خدمة جمتمعهم والنهوض به، منوهًا 
بدور اجلامعة يف توفري فرص تدريبية ووظيفية مناسبة خلريجيها تؤهلهم 

للمنافسة يف سوق العمل.

وأوضحت األستاذة رقية حمسن مديرة التسويق والعالقات العامة أن املعرض 
يشكل خطوة مهمة نحو تعريف الطلبة وزوار املعرض باجلامعة وبراجمها 

األكادميية، مشريًة إىل أن اجلامعة حريصة على املشاركة يف كافة املعارض 
التي تقام داخل وخارج البحرين إنطالقا من رسالتها لدعم الفعاليات التعليمية 

والتدريبية ألهميتها يف ترويج البحرين كمركز علمي ومعريف للتعليم والتدريب.

 كما أشارت إىل أن املشاركة تأتي للتعريف باجلامعة وما تقدمه لطلبتها 
من تخصصات وتسهيالت تسهم يف دعم العملية التعليمية وحتقيق 
أكرب فائدة للطلبة، موضحًة أن اجلامعة ومن خالل مشاركتها يف هذا 

املعرض قامت بعرض براجمها الدراسية اجلديدة املستضافة يف هندسة 
التصميم املعماري، والهندسة املدنية واإلنشاءات مع جامعة لندن ساوث 

بانك الربيطانية باإلضافة إىل برامج دراسات األعمال واإلدارة ، واحملاسبة 
والتمويل بالتعاون مع جامعة كارديف مرتوبوليتان الربيطانية، اىل جانب عرض 

برامج اجلامعة األكادميية يف ادارة االعمال، والعلوم السياسية، واحلقوق، 
واحملاسبة، ونظم املعلومات اإلدارية، والتصميم اجلرافيكي، والتصميم 

الداخلي وعلم احلاسوب، إذ توفر اجلامعة لطلبتها حياة جامعية متنوعة وغنية 
تبني شخصيتهم وحتفزهم ومتكنهم من تطوير أنفسهم مبا يتماشى مع 

متطلبات العصر، واحتياجات سوق العمل.

دعا  رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور  غسان عواد أعضاء هيئة التدريس 
باجلامعة إىل ضرورة استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي احملاضرات، 

واستخدام الطرق العلمية احلديثة يف التعليم ، من أجل زيادة التفاعل بني 
املدرس والطلبة، وحتقيق زيادة املشاركة اإليجابية للطالب يف العملية 

التعليمية، مبا ينعكس على جودة اخملرجات العلمية باجلامعة ويعزز قدرتها 
على حتقيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي.

جاء ذلك خالل رعايته حلفل تكرمي 
أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا 

يف مؤمتر التعليم اجليد بنسخته الثانية 
باإلضافة إىل تكرمي أفضل العارضني 

خالل املؤمتر، وتكرمي املنظمني، 
واألكادمييني الذين قدموا أبحاثًا 

علمية يف املؤمتر العاملي احملّكم " 
املستقبل املستدام " الذي أقيم يف 

شهر نوفمرب من العام املاضي.

وصّرح رئيس اجلامعة أن املؤمتر يهدف إىل تبادل اخلربات بني أساتذة اجلامعة، 
والتعرف على احتياجات تطوير الهيئة األكادميية، باإلضافة إىل إيضاح األساليب 

العلمية احلديثة للتعليم املتطور ضمن فلسفة التعليم احلديث، التي جتعل 
املتعلم حمور العملية التعليمية من خالل توزيع الطالب على مشاريع تعليمية 

وبحثية وحثهم على البحث واالستقصاء  للحصول على املعلومة. 

مؤتمر " التعليم الجيد " نافذة الجامعة على الطرق الحديثة بالتعليم
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ك  أكد رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد حرص اجلامعة على التمسُّ
بالثوابت الوطنية وأهمية االحتفال باملناسبات الوطنية التي من شأنها أن 

خ حبَّ الوطن لدى الطلبة، وترتقي بعطائهم يف سبيل رفعة الوطن  ترسِّ
وسموه، مشيدًا يف الوقت نفسه بجملة اإلبداعات واملهارات الطالبية التي 

ترجمتها جهود الطلبة لالحتفال بالعيد الوطني وذكرى تويل حضرة صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد احلكم، وباجلهود التي بذلها 
جملس الطلبة بدورته احلادية عشرة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة يف 

سبيل جناح االحتفال وظهوره بأبهى صورة.

جاء ذلك خالل رعايته الحتفاالت اجلامعة باليوم الوطني اجمليد ململكة البحرين 
والذكرى الثامنة عشرة  لتويل جاللة امللك املفدى حمد بن عيسى آل خليفة 

مقاليد احلكم، حيث أقام جملس طلبة اجلامعة بالتعاون مع عمادة شؤون 
الطلبة مهرجانًا كبريًا حمل اسم " أرض اخللود " حضره أعضاء هيئة التدريس 

والكادر اإلداري باجلامعة باإلضافة إىل عدد كبري من الطلبة وأقاربهم وذويهم.

أ رئيس اجلامعة  القيادة الرشيدة ممثلة يف حضرة صاحب اجلاللة امللك  وهنَّ
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى، و رئيس الوزراء صاحب السمو 

امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة، و ويل العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس جملس الوزراء صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن حمد آل 

أ شعب البحرين بهذه املناسبة العزيزة، مشريًا إىل أن اجلامعة  خليفة، كما هنَّ

تسعى دائمًا إىل تعزيز روح املواطنة لدى طلبتها يف خمتلف املناسبات، ومنها 
االحتفاالت بالعيد الوطني اجمليد، الفتًا إىل أن التفاعل الذي حتظى به هذه 

الفعاليات دليل على وعي الطلبة بأهمية هذه املناسبة.

وضم االحتفال العديد من الفعاليات الثقافية والشبابية منها إقامة أمسية 
شعرية شارك بها شعراء من البحرين  واململكة العربية السعودية ودولة 

الكويت قدموا خاللها قصائد شعرية يف حب البحرين إضافة إىل الفنون 
الشعبية، والعرضة، والسوق، ونقش احلناء، وحفل غنائي أحياه الفنان 

البحريني حممد التميمي مبشاركة الطالب علي الكعبي .

الجامعة تحتفل بالعيد الوطني  بمهرجان أرض الخلود



فعاليات

ASU 33 احلياة اجلامعية

شاركت اجلامعة كراعي ذهبي مبعرض البحرين الدويل للتعليم والتدريب بنسخته السادسة 
والذي أقيم حتت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية السيد جميل بن حممد علي 

حميدان.

و صرحت األستاذة رقية حمسن مديرة التسويق والعالقات العامة أن اجلامعة حترص على 
املشاركة يف املعارض داخل وخارج مملكة البحرين لتعريف اجلمهور بالربامج والتخصصات 

التي تقدمها حيث تأتي مشاركتها ورعايتها لهذا املعرض انطالقا من رسالتها لالرتقاء 
مبستوى التعليم العايل يف مملكة البحرين ودعم الفعاليات التعليمية والتدريبية، كما أن 

اجلامعة ومن خالل مشاركتها يف هذا املعرض قامت بعرض براجمها الدراسية اجلديدة 
املستضافة يف هندسة التصميم املعماري، والهندسة املدنية واإلنشاءات مع جامعة 

لندن ساوث بانك الربيطانية باإلضافة إىل برامج دراسات األعمال واإلدارة ، واحملاسبة 
والتمويل بالتعاون مع جامعة كارديف مرتوبوليتان الربيطانية، إىل جانب عرض برامج اجلامعة 

األكادميية يف بكالوريوس إدارة األعمال، والعلوم السياسية، واحلقوق، واحملاسبة، ونظم 
املعلومات اإلدارية، والتصميم اجلرافيكي، والتصميم الداخلي وعلم احلاسوب، إذ توفر 

اجلامعة لطلبتها حياة جامعية متنوعة وغنية تبني شخصيتهم وحتفزهم ومتكنهم من 
تطوير أنفسهم مبا يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.

 
كما بينت أن موظفي وطلبة اجلامعة الذين تواجدوا يف املعرض قدموا شرحًا وافيًا للحضور 

عن اجلامعة والتخصصات التي تقدمها، كما عملوا على اإلجابة عن استفسارات وأسئلة 
الزوار واملهتمني من طالب املدارس وأولياء األمور، حيث شهد جناح اجلامعة خالل أيام 

املعرض إقبااًل كثيفًا من قبل الزوار املهتمني باالطالع على الربامج التعليمية التي تقدمها 
اجلامعة يف خمتلف التخصصات، والذين تفاعلوا مع املعرض بشكل كبري وأشادوا بالدور 

املهم الذي قدمه موظفو اجلامعة لهم من معلومات وإرشادات تساعدهم على اتخاذ 
القرار املناسب.

الجامعة راعي ذهبي لمعرض البحرين الدولي للتعليم والتدريب 
بنسخته السادسة
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مشاركة الجامعة بمعرض البحرين 
الدولي الثامن عشر للكتاب

شاركت اجلامعة يف معرض البحرين الدويل ال 18 للكتاب الذي أقيم برعاية كرمية 
من سمو األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر  يف قلعة عراد،  

حيث حترص اجلامعة على املشاركة دوريًا باملعرض ألهميته يف إبراز الدور الفكري 
والثقايف للمملكة، الحتوائه على عدد كبري من الكتب واملؤلفات العربية واألجنبية من 

دور نشر عربية ودولية معروفة. 
 

وبني رئيس اجلامعة، األستاذ الدكتور  غّسان عّواد أن اجلامعة تأمل بأن تعكس 
للمجتمع نتاجها العلمي وحراكها الداخلي سواء يف اجلانب األكادميي وغري 

األكادميي، لتظهر للمجتمع وجهًا متنوعًا من خالل ما تقدمه من مناذج متطورة 
ومتنوعة ملوظفيها واملنتسبني إليها، ومبا يعكس ما تتضمنه اجلامعة من طاقات 

إبداعية على خمتلف الصعد".

 من جانبه قال مدير املكتبة الدكتور عمار جالمنة إن مشاركة اجلامعة يف املعرض 
تأتي إميانا بالدور الهام يف إثراء الوعي الثقايف للطالب بشتى املعارف والعلوم من 
خالل اّطالع إدارة املكتبة على آخر ما أصدرته دور النشر العربية والعاملية من كتب 

عربية وأجنبية يف خمتلف العلوم واآلداب ، مشريًا إىل أن املشاركة تسهم بشكل 
إيجابي يف تغذية املكتبة باملزيد من الكتب واملؤلفات املتخصصة يف القانون 

واإلدارة واحملاسبة والتصميم وغريها من العلوم اإلنسانية والتطبيقية ذات الطبعات 
احلديثة،مؤكدًا على أن اجلامعة حترص دومًا كمؤسسة أكادميية متثل مملكة 

البحرين على املشاركة مبعارض الكتاب داخل وخارج البحرين ألهميتها يف إبراز 
الدور احلضاري للمجتمعات.

ومعرض األيام الثقافي للكتاب
ويف سياق ذي صلة شاركت اجلامعة يف ” معرض األيام الثقايف للكتاب”  يف نسخته 

الرابعة والعشرين ، حيث تشرفت اجلامعة بزيارة سمو الشيخ خالد بن عبداهلل آل 
خليفة جلناحها واطالعه  على سلسلة مؤلفات اجلامعة مشيدًا بالدور املهم الذي 

تلعبه يف إثراء العملية التعليمية يف مملكة البحرين ودول اخلليج العربي.

وتهدف اجلامعة من املشاركة يف معرض الكتاب إىل التعريف بسلسلة املؤلفات 
التي أصدرتها، وأهميتها يف رفد املكتبة العربية مبجموعة من الكتب العلمية 

احملكمة.

معرض التوظيف والتدريب بنسخته 
السادسة "فرص وتجليات"

افتتح وزير العمل والتنمية االجتماعية سعادة السيد جميل بن حممد 
حميدان معرض التوظيف والتدريب السادس، الذي أقامته اجلامعة حتت 

رعايته، وذلك بحضور رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب أحمد 
اخلاجة، ورئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد، إىل جانب عدد من 

املسؤولني يف وزارة العمل والتنمية االجتماعية واجلامعة وممثلي 
اجلهات املشاركة من القطاعني العام واخلاص.



فعاليات

ASU 35 احلياة اجلامعية

شاركت اجلامعة يف احتفاالت وزارة الرتبية والتعليم بالذكرى السابعة عشرة 
مليثاق العمل الوطني حيث شاركت مبسرية املركبات التي انطلقت من رحاب 

جامعة البحرين لتجوب شوارع اململكة، كما شاركت باملعرض الذي أقامته 
الوزارة بالتزامن مع االحتفال بهذه املناسبة العزيزة على نفوس أبناء البحرين .

وبهذه املناسبة هنأ رئيس جملس األمناء  األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة 
القيادة الرشيدة للبالد مثمنًا عاليًا بكل التقدير واالعتزاز اجلهود الكبرية جلاللة 

امللك املفدى و خطواته الرائدة من اجل تعزيز وتطوير العالقات الثنائية الودية 
بني مملكة البحرين وسائر الدول الشقيقة والصديقة وترسيخ مواقف اململكة 

املشرفة يف خمتلف احملافل وتعزيز مكانتها ودورها يف احمليط العربي 
والدويل .

بدوره أوضح رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد أن حدثًا مثل هذا 
يستحق االحتفال من كافة أبناء اململكة مشريًا إىل أن هذا اليوم بنيت عليه 

املسرية الوطنية وعربه اجتازت البحرين منعطفا مهما فى مسريتها إىل مرحلة 
جديدة من التطور والنمو سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا فى بيئة دميقراطية 

ويف دولة املؤسسات والقانون. 

احتفاالت الجامعة بالذكرى السابعة عشرة للميثاق

ويهدف املعرض إىل تعزيز التواصل بني طلبة اجلامعة وسوق العمل من خالل 
عرض فرص التوظيف والتدريب لهم، وتعريف أصحاب العمل مبخرجات التعليم 
اجلامعي ومستوى الكفاءة العلمية واملهنية لدى الطلبة واخلريجني يف كليات 

الهندسة، واآلداب والعلوم، واحلقوق، والعلوم اإلدارية، وكذلك الباحثني عن عمل. 
حيث شارك يف املعرض )18( منشأة عاملة يف القطاع اخلاص وفرت نحو 

)8٠٠( شاغر وظيفي للعمل يف شركات ومؤسسات القطاع اخلاص، إىل جانب 
مشاركة وزارة العمل والتنمية االجتماعية بجناح خاص، وعرض الوزارة لـ)558( 

فرصة تدريب بالتعاون مع صندوق العمل )متكني(.

ويف تصريح له، أشاد وزير العمل مببادرة اجلامعة لتعريف وإطالع طلبتها على 

املهارات والتخصصات التي يحتاج إليها أصحاب العمل، والوظائف املتاحة يف 
سوق العمل واملهارات والتخصصات املناسبة لها، ومبا يكفل مساعدتهم 

يف حتديد خياراتهم الوظيفية وتسهيل حصولهم على الوظائف املطلوبة، 
منوهًا بفكرة تطوير يوم املهن ليكون معرضًا عامًا للتوظيف ليستفيد منه طلبة 

وخريجو اجلامعة باإلضافة إىل بقية الباحثني عن عمل من املواطنني الذين متت 
دعوتهم لزيارة املعرض واالستفادة من فرص العمل املعروضة فيه، الفتًا إىل 

أن مثل هذه املبادرات تسهم يف جماالت العمل والتوظيف وفتح العديد من 
القنوات مع القطاع اخلاص من أجل إدماج الباحثني عن عمل من املواطنني يف 

الشواغر الوظيفية اجلاذبة لهم.
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حتت رعاية سعادة الدكتور فريد بن يعقوب املفتاح وكيل وزارة العدل والشؤون 
اإلسالمية واألوقاف أقامت اجلامعة ندوة علمية بعنوان "روح التسامح يف 

مملكة البحرين حضارة ورقي وبناء"، مبشاركة نخبة من العلماء البحرينيني 
منهم الدكتور عبد اللطيف آل حممود، والشيخ الدكتور راشد الهاجري، والشيخ 

الدكتور إبراهيم املريخي، وأدار الندوة األستاذ الدكتور مراد اجلنابي عضو هيئة 
التدريس بكلية احلقوق .

وأشار القائمون على تنظيم هذه الفعالية أن  رعاية البحرين للجاليات عكست ما 
تتمتع به اململكة من إنسانية ومسئولية جتاه كل من يعيش على أرض البحرين 

وجسدت ما درجت عليه البحرين من سمات تاريخية بأنها جمتمع منفتح 

ومتعدد الثقافات ويتميز بالتنوع اإلنساين واحلضاري يف ظل التعايش مع جميع 
اجلاليات التي تواجدت يف البحرين منذ زمن طويل وكانت السمة الغالبة يف 

اجملتمع التعارف والتعايش معهم. 

من جانبه صرح األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة أن القائمني على 
تنظيم فعالية روح التسامح يف مملكة البحرين حضارة ورقي وبناء ارتأوا أهمية 

جتسيد هذا التعايش يف فعالية تعكس قدر احملبة والتآلف والسالم الذي يلف 
كافة املقيمني على هذه األرض الطيبة وتعكس ثوابت مملكة البحرين يف 

احلاضر واملستقبل وسياسة قيادته الرشيدة التي تقوم على احرتام ثقافة 
التعدد واحلريات.

الجامعة تقيم ندوة علمية بعنوان “روح التسامح في مملكة البحرين 
حضارة ورقي وبناء”

شاركت اجلامعة  يف رعاية أحد كؤوس السباق التاسع للخيل لهذا املوسم 
والذي نظمه نادي راشد للفروسية وسباق اخليل ، على مضمار النادي بالصخري، 

وذلك بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس 
الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق اخليل وسمو الشيخ خالد بن علي 
بن عيسى آل خليفة وسعادة الوجيه سمري عبداهلل ناس رئيس جملس إدارة 

ناس اجملموعة وناس املؤسسة ورئيس جملس إدارة اجلامعة واألستاذ 
الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة واألستاذ عبداهلل اخلاجة مدير الشؤون 

اإلدارية واملالية باجلامعة وجمهور من حمبي رياضة سباق اخليل، حيث أقيم 
السباق على كؤوس ناس املؤسسة وكأس جامعة العلوم التطبيقية وكاس 

مؤسسة بلودان للوازم البيطرة.

 وشهد السباق حماسًا منقطع النظري بني املتسابقني من جهة واجلمهور 
احلاضر من جهة أخرى  ، ومت تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام األستاذ 

الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة بتقدمي كأس الشوط األول إىل املضمر 
الفائز حممد حسن، وكأس الشوط اخلامس إىل سمو الشيخ سلمان بن حممد 

بن عيسى ال خليفة، فيما قدم السيد ستيف وليامز مدير عام شركة مدينة 
اخلليج للتنظيف كأس الشوط الثاين إىل املالك الفائز عبداهلل فوزي ناس، ثم 

قدمت السيدة الهنوف سامي ناس املدير التنفيذي لشركة سارنس ناس 
كأس الشوط الثالث إىل املالك الفائز عبداللطيف املريسي ، ثم قدم الدكتور 
شام شانكر مدير عام شركة بلودان كأس الشوط الرابع إىل يوسف عبداهلل، 

فيما قام السيد سمري عبداهلل ناس رئيس جملس إدارة ناس اجملموعة وناس 
املؤسسة بتقدمي كأس املرحوم عبداهلل أحمد ناس إىل املالك الفائز عبداهلل 

فوزي ناس، وكأس ناس املؤسسة إىل املالك الفائز سمو الشيخ خالد بن علي 
بن عيسى آل خليفة.

حماس ومنافسة في سباق الفروسية التاسع والجامعة راعيًا للسباق
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المخيم السنوي للموظفين 
والطلبة

أقامت اجلامعة   خميمًا ترفيهيًا يف منطقة الصخري ملنتسبي 
اجلامعة وذلك بحضور  رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور 

وهيب اخلاجة ورئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد وجمع 
كبري من أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية باجلامعة وعائالتهم 

والطلبة .

واستمتع زوار اجلامعة  بالعديد من األنشطة والفعاليات والفقرات 
الشعبية واألكالت البحرينية  وألعاب األطفال واملسابقات والفقرات 

الفنية والرياضية وغريها من  الفقرات املنوعة والرتفيهية . حيث 
تهدف إدارة اجلامعة إىل إقامة هذا النوع من الفعاليات ملا لها 

من أثر على تعزيز اجلانب األسري لدى املوظفني وتعزيز الشعور 
بوحدة الفريق والعمل اجلماعي العامل الذي ترتكز عليه سياسة 

اجلامعة .
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نظمت إدارة التسويق والعالقات العامة للسنة اخلامسة على التوايل الغبقة 
الرمضانية السنوية للموظفني وعائالتهم وذلك بحضور رئيس جملس األمناء 
األستاذ الدكتور  وهيب اخلاجة، ورئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد، 

والسفري الربيطاين السيد ساميون مارتن وحرمه، وعدد من أعضاء جملس 
األمناء، واجملالس االستشارية لربامج اجلامعة، وممثلي وسائل اإلعالم 

وشركاء اجلامعة من مؤسسات اجملتمع احمللي، حيث تأتي هذه املبادرة 
احتفااًل من اجلامعة بالشهر الفضيل، وضمن برامج اجلامعة  التي ترمي إىل 

ترسيخ العالقة بني جميع املوظفني وجتسيد روح األسرة الواحدة بينهم، 
خاصة يف هذه املناسبة املتمثلة يف شهر رمضان املبارك.

وهنأ األستاذ الدكتور  غسان عواد احلضور بحلول شهر رمضان املبارك، داعيًا 
اهلل عز وجل أن يتقبل صيامهم وصالح أعمالهم، مشيدًا بجهود املوظفني 

الكبرية وعملهم الدؤوب يف خدمة اجلامعة طوال العام األكادميي.

كما تضمنت الغبقة العديد من الفقرات الفنية والرتاث الشعبي واملسابقات 
واأللعاب الفردية واجلماعية التي شارك بها احلضور إىل جانب السحوبات واجلوائز 

املالية والعينية.

الجامعة تحتفل مع موظفيها في الغبقة الرمضانية السنوية
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نّظمت إدارة التسويق والعالقات العامة يوميًا تعريفيًا بالربامج األكادميية التي 
تقدمها اجلامعة، حيث استضافت عدد من طلبة الثانوية العامة يف املدارس 

اخلاصة للتعرف على التخصصات التي تطرحها اجلامعة وشروط ومتطلبات 
القبول، باإلضافة إىل تعريفهم باجلامعة ومرافقها، والتقى الطلبة واملرشدين 

برئيس اجلامعة ونواب الرئيس ونخبة من أعضاء اإلدارة العليا باجلامعة والعمداء 
ومنسقي الربامج الربيطانية التي تقدمها اجلامعة بالتعاون مع جامعات 

بريطانية عريقة.

واستمع الطلبة إىل شرح مفصل عن الربامج الربيطانية التي تستضيفها 
اجلامعة بالتعاون مع جامعة كارديف مرتوبوليتان الربيطانية يف احملاسبة 
والتمويل، ودراسات األعمال واإلدارة، وجامعة لندن ساوث بانك الربيطانية 
يف برامج كلية الهندسة )هندسة مدنية وإنشاءات، وهندسة التصميم 

املعماري(، كما تعرف الطلبة على أبرز األمور التي تتعلق بالدراسة باجلامعة، 
وأهمية هذه الربامج لهم فيما بعد التخرج، واألسباب التي من املمكن أن 

جتعل هذه الربامج خيارهم األول بالدراسة وغريها من األمور.

ويجمع اليوم التعريفي طالب وطالبات الثانوية العامة مبمثلني عن الربامج 
األكادميية يف الكليات، الذين يقدمون لهم معلومات حول طبيعة الربامج 

والتخصصات العلمية، باإلضافة إىل اإلجابة عن جميع االستفسارات املتعلقة 
باحلياة الطالبية داخل أسوار اجلامعة، وتقدمي املعلومات التي متكن الطلبة من 

اإلملام مبتطلبات البيئة اجلامعية، األمر الذي مينحهم املعرفة الكافية باجملاالت 
العلمية املوجودة واملطلوبة يف سوق العمل ويساعدهم يف التخطيط 

ملستقبلهم األكادميي ما بعد املدرسة.

ويف ختام فعاليات اليوم التعريفي جتول الطلبة يف مبنى اجلامعة حيث اطلعوا 
على مرافقه والقاعات الدراسية وما حتتويه من التسهيالت والتقنيات التي 

تسهم يف دعم العملية التعليمية وحتقق الفائدة للطلبة.

طلبة الثانوية يزورون الجامعة ويتعرفون على برامجها األكاديمية

زيارات المدارس
من جهة أخرى نظمت اجلامعة جمموعة من الزيارات 

للمدارس اخلاصة كما شاركت يف عدد من املعارض 
التي أقامتها وزارة الرتبية والتعليم باملدارس احلكومية 

للتعريف باجلامعات ومساعدة الطلبة على اختيار 
التخصص الذي يناسبهم، حيث تأتي هذه املشاركة  

يف إطار حرص اجلامعة على تعزيز التعاون املشرتك 
مع مؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسات التعليمية 

بهدف إعداد الطلبة وتعريفهم بالبيئة اجلامعية .

وقدم موظفو إدارة التسويق والعالقات العامة الذين 
مثلوا اجلامعة يف هذه الزيارات تعريف عام باجلامعة 
وكلياتها والربامج املتوفرة وشروط التسجيل فيها، 
ومميزات الدراسة يف اجلامعة، كما أطلعوا الطلبة  

على بعض األنشطة التي تقيمها اجلامعة بشكل دوري، 
وقدموا لهم شرحًا عن احلرم اجلامعي الذي أنشأ وفق 

أحدث املعايري العاملية والتسهيالت التي يقدمها 
للطلبة  من املكتبة إىل القاعات الدراسية احلديثة 

واألماكن الرتفيهية وغريها .
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أقام مكتب خدمة اجملتمع ومبشاركة عمادة شؤون الطلبة امللتقى اجلامعي 
األول للعمل التطوعي االجتماعي للشباب ، وذلك بحضورسعادة الدكتور حممد 

يوسف نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية وخدمة اجملتمع وسعادة 
الدكتورعاصم احلاج نائب الرئيس للشؤون األكادميية والتطوير، حيث نقل نخبة 

من خرباء العمل التطوعي جتاربهم وخرباتهم الشخصية للحضورعرب سلسلة 
من احملاضرات التي سلطت الضوء على جماالت التطوع وأهميته إضافة إىل 

مسابقات واسئلة حتفز على العمل اخلريي والتطوعي.

وامتد امللتقى على مدى يوم كامل حتدث خالله نخبة من اخلرباء والناشطني 
هم السيد حممد عبد اهلل آل سنان رئيس اجمللس البلدي حملافظة احملرق، 

واألستاذ الدكتور مراد عبد اهلل اجلنابي أستاذ العلوم اإلسالمية بكلية احلقوق 
باجلامعة، والدكتور حممد عالء حسني احلمامي مدير مكتب خدمة اجملتمع 

باجلامعة، والدكتور علي موسى الدادا األستاذ  املساعد بقسم العلوم 
السياسية يف كلية العلوم اإلدارية، ونشطاء العمل اجملتمعي، فاطمة عيسى 

أحمد ، وأحمد  سامل بوقيس، ومصعب الشيخ صالح، وحممد حسن يوسف، 
إضافة إىل طالبة اجلامعة الكوتش عبري علي سلوم، وأخريًا طالب املاجستري 

سليمان فرحان سويد.

وأكد الدكتور حممد يوسف نائب رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية واملالية 
وخدمة اجملتمع أن هذا امللتقى يأتي تأكيدًا على دعم ومسانده اجلامعة 

للعمل التطوعي واخلريي، حيث تويل اهتمامًا كبريًا لفعاليات خدمة اجملتمع 
وحترص دائمًا على التواصل مع املؤسسات واملراكز الوطنية التي تنشط يف 

هذا اجملال للوصول إىل حتقيق التنمية اجملتمعية الشاملة.

الملتقى الجامعي األول  للعمل التطوعي

إخالء  وهمي للتأكيد على جهوزية الجامعة في حاالت الطوارئ

نظمت إدارة  الشؤون اإلدارية واملالية يف اجلامعة عملية إخالء  وهمية 
بالتعاون مع اإلدارة   العامة للدفاع املدين، وتهدف هذه العملية إىل التعريف 

باملفاهيم اخلاصة باإلخالء ، وبيان واجبات ومسؤوليات فريق اإلخالء ، وأهمية 
األمور املتعلقة باحلماية والسالمة يف عمليات اإلخالء ، والتعرف على إجراءات 

اإلخالء  خملتلف احلوادث وحماية األرواح واملمتلكات وتهيئة املوظفني على 
عمليات اإلخالء ، والتأكد من جميع أجهزة الكشف واإلنذار   ومعدات مكافحة 

احلريق ومدى صالحياتها.

 وسبق ذلك حماضرة قدمها عناصر من اإلدارة   العامة للدفاع املدين 
ملنتسبي فريق اإلخالء  يف اجلامعة تضمنت اإلجراءات السليمة للتصرف يف 
حاالت الطوارئ واحلريق، وبعدها مت إخالء  جميع املوظفني والطلبة من مباين 

اجلامعة عند سماعهم صفارات اإلنذار وجتميعهم عند نقاط جتمع الطوارئ مبا 
يف ذلك أفراد من ذوي االحتياجات اخلاصة مبا يتماشى مع األساليب والطرق 

املتبعة يف حاالت مماثلة.

من جانبه أكد الدكتور حممد يوسف نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية 
وخدمة اجملتمع أن اجلامعة حترص على تلبية متطلبات السالمة للطلبة 

واملوظفني وفق أعلى املعايري املتبعة يف هذا اجملال ، منوها أن عملية 
اإلخالء  تأتي ضمن اإلجراءات التي تنفذها اجلامعة للحفاظ على أمن وسالمة 

املوظفني والطلبة، األمر الذي يعكس توجهات اجلامعة وحرصها على سالمة 
كافة منتسبيها.

وأوضح الدكتور حممد يوسف أن التجربة حققت األهدف املنشودة ، مشريًا 
إىل أن هذه التجربة الناجحة متثل إحدى ثمار التعاون والتنسيق بني اجلامعة 

واجلهات املعنية بهدف اختبار خطط وجاهزية اجلامعة لتلك احلاالت وكفاءة 
األجهزة واملعدات وصقل خربة منتسبي اجلامعة للوقوف على االستعدادت 

الالزمة ملواجهة احلوادث يف حال وقوعها ال قدر اهلل.
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تلتزم جامعة العلوم 
التطبيقية بتعزيز 
مفهوم االستدامة 

لدى المجتمع انطالقًا 
من دورها كمؤسسة 

تعليمية بحرينية رائدة

شهد املؤمتر العاملي امُلحّكم املستقبل املستدام، الذي أقامته اجلامعة بالشراكة مع جامعة لندن ساوث 
بانك الربيطانية، حتت رعاية سعادة وزير الرتبية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وبحضور األمني العام 

جمللس التعليم العايل د. عبدالغني الشويخ، والسفري الربيطاين لدى مملكة البحرين السيد ساميون مارتن، 
ورئيس جملس اإلدارة الوجيه سمري ناس، ورئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة ورئيس 

معهد البناء العاملي كريس باليت ، إضافة إىل رئيس جامعة لندن ساوث بانك الربيطانية األستاذ الدكتور ديفيد 
فينيكس، شهد ردود أفعال وآراء تشيد مبحتوى املؤمتر الذي ناقش 65 ورقة بحثية من 20 بلدا حول العامل، 

فضاًل عن أحدث االخرتاعات والطرق املستقبلية يف عامل االستدامة، وذلك يف جماالت االقتصاد والبيئة 
والتكنولوجيا والرتبية وتقنية املعلومات واملباين واستعماالت الطاقة واملصادر البديلة لها كالطاقة الشمسية.

واستعرض الباحثون خالل املؤمتر 65 بحثا علميا من 20 بلدا حول العامل توزعت على عدد من اجللسات 
النقاشية، على مدار يومني، ومبشاركة 6 متحدثني أساسيني، إىل جانب 100 متخصص وخبري من دول عديدة، 

من بينها البحرين وأسرتاليا واململكة املتحدة وأيرلندا وتركيا وقربص واإلمارات العربية املتحدة وجنوب 
إفريقيا وإيطاليا، حيث تناول املؤمتر آخر التطورات يف جمال استعماالت التكنولوجيا باالستدامة ومشاريع 
املباين املستدامة، والطرقات املستدامة، واملستقبل املستدام، فضال عن بعض األبحاث القائمة على 

دراسات مستقبلية تتناول حماور عدة منها االقتصاد املستدام والبيئة والتكنولوجيا واملصادر البديلة للطاقة 
وممارسات األعمال املستدامة.

المؤتمر العالمي الُمحّكم 
المستقبل المستدام خطوة في 

مشوار الجامعة نحو العالمية  

ملف 
العدد
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وخرج املؤمتر مبجموعة من التوصيات مبستقبل االستدامة مت تضمينها 
بكتيب خاص باملؤمتر، فضاًل عن أحدث االخرتاعات والطرق املستقبلية يف 

عامل االستدامة، وذلك يف جماالت االقتصاد والبيئة والتكنولوجيا والرتبية 
وتقنية املعلومات واملباين واستعماالت الطاقة واملصادر البديلة لها كالطاقة 

الشمسية.
كما قدمت كل من أكادميية التعليم العايل الربيطانية ومعهد البناء العاملي 

خالل املؤمتر جائزتني عن أفضل بحثني علميني يف 
استدامة الرتبية واستعماالت الطاقة.

رئيس مجلس األمناء: المؤتمر يأتي في 
إطار حرص الجامعة على ترسيخ مفهوم 

االستدامة، وتعزيز التنمية المستدامة 
بجميع جوانبها االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية
وأكد رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب 

اخلاجة أن املؤمترات العلمية التي تنظمها اجلامعة 
تخدم احتياجات البحرين واملنطقة، مشددا على 
أهمية تعزيز بناء القدرات يف العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار، بهدف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
يف االقتصاد القائم على املعرفة، وال سيما أن بناء 

القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة 

النمو االقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة، مبيًنا أن 
املؤمتر رّكز على كل هذه املواضيع وأوىل لها جانًبا 

كبرًيا من النقاش واألبحاث ألهميتها يف حتقيق أهداف 
التنمية بكل أشكالها.

وأوضح أن املؤمتر سيؤسس شراكات جديدة إلقامة 
مزيد من املؤمترات العلمية خالل الفرتة املقبلة، 

مشريًا إىل أن عدد أبحاث اجلامعة للعام احلايل بلغ أكرث 
من 100 بحثا، وهي ترتفع تدريجيا بشكل سنوي؛ إثر 

تعزيز هذه الثقافة لدى أساتذة اجلامعة، فيما تقوم 
اجلامعة برصد ميزانية سنوية تبلغ نسبتها 3% من 

إيراداتها جملال البحث العلمي.

ونوه رئيس جملس األمناء أن املؤمتر يأتي يف إطار حرص اجلامعة على ترسيخ 
مفهوم االستدامة، وتعزيز التنمية املستدامة بجميع جوانبها االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية، متاشيًا مع رؤية البحرين االقتصادية 2030، حيث سّلط 
املؤمتر الضوء على التحديات التى تواجه التنمية املستدامة ومعرفة أبعادها 

ووضع إسرتاتيجية شاملة ملستقبل التنمية املستدامة يف البحرين والوطن 
العربي .

 ترصد اجلامعة ميزانية 
سنوية تبلغ نسبتها %3 

من إيراداتها ملجال البحث 
العلمي
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وشدد األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة على ضرورة تعزيز دور التكنولوجيا يف 
التنمية املستدامة، حيث باتت التكنولوجيا العبًا مهمًا يف حتقيق االستدامة 
وحتديد القدرات التنافسية، مشريًا إىل أن اإلمكانات الالمتناهية التي توفرها 

تقنية املعلومات ال بد من تسخريها من من أجل إحالل تنمية مستدامة 
اقتصادية واجتماعية وبيئية، 

وأكد  أن دول العامل باتت تنظر ملوضوع االستدامة والطاقة البديلة باعتباره 
مستقبل الكرة األرضية وباتت الدول تضع أطرًا وطنية لتطبيق اسرتاتيجية 

التنمية املستدامة.

رئيس الجامعة: »المستقبل المستدام« يدعم خطط 
التنمية ويتماشى مع استراتيجية البحث العلمي

من جانبه أكد رئيس املؤمتر ورئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد أن 
التوصيات التي أصدرها املؤمتر ستكون لها انعكاسات على اسرتاتيجية البحث 
العلمي واملقررات االكادميية باجلامعة، كما أوضح أن املؤمتر يهدف إىل تعزيز 

ثقافة البحث العلمي مبا يتوافق مع اسرتاتيجية جملس التعليم العايل للبحث 
العلمي، حيث يستهدف املؤمتر أصحاب القرار، واخلرباء، والباحثني، وطلبة 

الدكتوراة بشكل يسهم يف تنمية جماالت التدريب، والبحث العلمي، واالبتكار، 
للشباب والباحثني، واالرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم األكادميية والبحثية يف 

جمال التنمية املستدامة.

وأضاف رئيس اجلامعة، أن املؤمتر أقيم مبشاركة 65 باحثًا ومتخصصًا 
من 20 دولة منها البحرين، حيث استعرض الباحثون آخر التطورات يف جمال 

استعماالت التكنولوجيا باالستدامة ومشاريع املباين املستدامة، والطرقات 
املستدامة، واملستقبل املستدام، مشريًا إىل أن بعض األبحاث قائمة على 

 دراسات مستقبلية األمر الذي يخدم املؤمتر ويخدم الرؤية االقتصادية 
البحرين 2030.

وشدد خالل إفتتاح أعمال املؤمتر، على أهمية خلق ثقافة االستدامة 
واملستقبل املستدام لدى الطلبة باملدارس، من خالل تعليم الطلبة أهمية 

احلفاظ على البيئة، منوهًا بأن قطاع التعليم يلعب دورًا هامًا يف تنمية 
االستدامة لدى نفوس اجليل القادم من أجل خلق جيل واعي جتاه البيئة 

واستعماالت الطاقة واملاء وسبل التعامل معها كمصادر ثمينة ال يتوجب 
التبذير بها واحلفاظ عليها، بحيث يحمل هذا اجليل على عاتقه مسؤولية االبتكار 

وتنفيذ مشاريع تخدم االستدامة وتطورها.

وأضاف أن البحرين تخطو خطوات ناجحة يف جمال التنمية املستدامة عرب 
تطبيقات تنفذ فعليًا على األرض من بينها تطبيقات الطاقة الشمسية واملدن 

الذكية واملباين اخلضراء وعرب شبكة عمل متشابكة ما بني اجلهات الرسمية 
ومبشاركة من القطاع اخلاص.

الشويخ: االرتقاء بالبحث العلمي يدعم تحقيق التنمية 
المستدامة

ويرى األمني العام جمللس التعليم العايل الدكتورعبدالغني الشويخ إن العنصر 
األهم يف عملية التنمية املستدامة هو تطوير مهارات اإلنسان للمساهمة 
يف هذه العملية ، حيث إن املفهوم يدور يف الغالب حول زيادة اإلنتاج وخلق 

الرثوة التي تؤمن الرفاه للبلدان، فيما أّن هذه العناصر جميعها ترتبط باإلنسان 
بالدرجة األوىل، مما ُيعّظم من دور ووظيفة التعليم عامة، والتعليم العايل خاصة 
يف جمال بناء اإلنسان، من خالل بناء القدرات الوطنية، تعليمًا، وتدريبًا وإكسابًا 
ملهارات القرن احلادي والعشرين، حيث أصبح العامل كافة، مبنظماته الدولية 

ووكاالته األممية اخملتصة، تؤكد على مفهوم التنمية املستدامة كمفهوم 
اقتصادي اجتماعي ُيعنى بتطوير وسائل اإلنتاج بطرق ال تؤدي إىل استنزاف 

املوارد البيئة أو تدمريها، لضمان استمرار اإلنتاج لألجيال القادمة، مبا يلبي 
احتياجات اجملتمعات.

وأضاف يف كلمته خالل افتتاح املؤمتر أن مؤسسات التعليم العايل يقع على 
عاتقها وجميع العاملني فيها مهمة إعداد األجيال اجلديدة ملواجهة التحديات 

الكربى معتربًا أن الرتبية يف حسابات الدول املعاصرة عملية ارتقائية لتجديد 
الذات الثقافية واالجتماعية والعلمية والتنموية للدولة واجملتمع، وحتصينها 

ضد كـل العوامل التي قد تعطل من حيوية األمــــم والشــــعوب، حيث يعد 
التعليم خط الدفاع اخلفّي لوجود األمــــم وتطورها ومنائها.

وأشار األمني العام جمللس التعليم العايل إىل أن التعليم والتدريب يأتيان يف 
مقدمة احملركات الرئيسية يف هذا اجملال وعلى األخص يف جماالت العلوم 
التطبيقية، وتشجيع الريادة واالبتكار لتأمني االستدامة لقطاع خاص مزدهر، 

منوهًا إىل أن التعليم العايل بوجه اخلصوص يشكل حجر األساس لعملية التنمية، 
وأن جناح أي عملية تنموية يعتمد على جناح هذا القطاع احليوي يف حتقيق 

تنمية مستدامة شاملة تنهض بالفرد واجملتمع .

املؤمتر أقيم مبشاركة ٦٥ باحثًا 
ومتخصصًا حول العامل، حيث 

استعرض الباحثون آخر التطورات 
يف جمال استعماالت التكنولوجيا 

باالستدامة ومشاريع املباين 
املستدامة، والطرقات املستدامة 

واملستقبل املستدام
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ويف ختام كلمته نقل الدكتور عبد الغني الشويخ حتيات وتقدير سعادة الدكتور 
ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم رئيس جملس التعليم العايل، جلميع 

الشركاء يف تنظيم املؤمتر حلرصهم على حسن التنظيم، وجدية احملتوى 
وتنوعه، منوهًا بأن جامعة العلوم التطبيقية تسعى باستمرار للتفاعل اإليجابي 

مع املوضوعات ذات الصلة بتفعيل دور التعليم العايل يف حتقيق التنمية الشاملة 
ملستقبٍل مستدام لوطننا العزيز يف ظل قيادته احلكيمة.. مؤكدا اهتمام األمانة 
العامة جمللس التعليم العايل بتطوير مسرية التعليم العايل باعتباره ركيزة تقدمنا 

نحو مستقبل مشرق. 

السفير البريطاني: 1400 طالب بحريني بجامعات ومدارس 
المملكة المتحدة

بدوره أكد سفري اململكة املتحدة لدى البحرين السيد ساميون مارتن أن هناك 
1400 طالب بحريني يدرسون باجلامعات واملدارس الربيطانية، مما ميثل العالقة 

الوطيدة بني البلدين يف جمال التعليم.

وأشار إىل وجود جامعات بريطانية  تتعاون مع جامعات يف البحرين لتوفري برامج 
أكادميية مما سيسهم يف دمج املزيد من الطلبة البحرينيني يف التعليم العايل 

، كما توقع زيادة يف عدد الطالب الربيطانيني الدارسني يف اململكة على مدى 
السنوات القادمة مبا يخدم عملية التبادل الثقايف والتعليمي سواء عن طريق 

برامج بعثات حكومية أو خاصة.

التوصيات التي أصدرها املؤمتر 
ستكون لها انعكاسات على 
اسرتاتيجية البحث العلمي 

واملقررات االكادميية باجلامعة

وعرب عن سعادته بوجود الكثري من االندماج بني اجلامعات يف البلدين نظرًا 
لوجود عدد كبري من الطلبة البحرينيني الدارسني يف اجلامعات الربيطانية مما 

يدل على أهمية التعاون البّناء بني الطرفني. 

وبّين أن املؤمتر يؤسس ملرحلة جديدة من تشجيع البحث العلمي بني 
جامعات البحرين وبريطانيا ، حيث ساهمت اجلامعات الربيطانية بـ 3 مشاريع 

بحثية باملؤمتر يف جمال التكنولوجيا ما يعد خطوة هامة يف جمال التعاون 
باعتبار أن العملية ليست منحصرة بالتعليم فقط وإمنا بالبحث وبالتايل فإنها 

تساهم يف اخلروج بأفكار جديدة تطور من حياة الفرد واجملتمع. 



رياضة

ASU 45 احلياة اجلامعية

إنجازات الجامعة 
الرياضية، وتألق 

الطلبة في 
المسابقات الرياضية 

المختلفة

رياضة
هنأ رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد طلبة اجلامعة املشاركني يف دوري ناصر بن حمد للجامعات، 
معربًا عن اعتزازه باملستوى املتميز الذي قدمه الطلبة خالل منافسات البطولة، والذي تكلل بحصول فريقي 

كرة الطائرة رجال وكرة السلة سيدات على امليدالية الربونزية، وفوز الطالبة نور الهدى عيسى ربيع بجائزة 
افضل حارس مرمى لكرة القدم طالبات، والطالبة فاطمة عبد الرضا بجائزة افضل العبة يف دوري كرة السلة 

طالبات، مؤكدًا على حرص اجلامعة الدائم على دعم مواهب الطلبة وتنمية روح اإلبداع لديهم والتأكيد على أهمية 
األنشطة الرياضية والالمنهجية يف خدمة العملية التعليمية. 

وأظهر طلبة اجلامعة أداء متألقًا يف منافسات البطولة، أثمر عن تأهل كافة فرق اجلامعة املشاركة  يف ألعاب 
كرة القدم وكرة الطائرة رجال وكرة السلة وكرة القدم سيدات إىل أدوار متقدمة بالبطولة، قبل أن يظفر فريقي 

كرة الطائرة رجال وكرة السلة سيدات بامليدالية الربونزية وسط منافسة شديدة شهدتها البطولة.

وأشاد رئيس اجلامعة مببادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد يف تنظيم هذه البطولة التي تشجع الروح الرياضية 
لدى الطلبة ، مؤكدًا أن دوري ناصر بن حمد للجامعات، يعترب فكرة رائدة يف جمال دعم الطالب والطالبات على 

املستوى الرياضي.

الجامعة تظفر بالبرونز في دوري ناصر بن حمد 
للجامعات 

مستوى متميز لفرق الجامعة والطالبات يظفرن 
بجائزة أفضل حارس مرمى وأفضل العبة سلة 
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مستوى متميز لفرق اجلامعة 
والطالبات يظفرن بجائزة 

أفضل حارس مرمى وأفضل 
العبة سلة 

كما أوضح األستاذ الدكتور غسان عواد أن إقامة الدوري ينسجم مع سياسة 
اجلامعة الرامية الستقطاب الطلبة وتوجيه طاقاتهم التوجيه السليم، وتنظيم 
األنشطة والفعاليات التي تلبي ميولهم واهتماماتهم املتنوعة ، مشريًا إىل أن 

الدوري يعد ملتقى رياضي بني اجلامعات يعزز من القيم االجتماعية ويساهم 
يف تعزيز مفهوم الثقافة الوطنية لدى الطلبة والطالبات املشاركني.

وتقدم رئيس اجلامعة بالشكر الكبري للجنة املنظمة للبطولة واملشرفني 
على إقامتها على رأسهم سعادة السيد هشام اجلودر وزير شؤون الشباب 
والرياضة، كما تقدم بالشكر ملوظفي عمادة شؤون الطلبة املشرفني على 

تنظيم مشاركة طلبة اجلامعة يف البطولة على جهودهم املبذولة يف تدريب 
الطلبة ومتابعتهم املستمرة لهم.

وعن تكرميها كأفضل حارس مرمى لكرة القدم طالبات أكدت الطالبة نور 
الهدى عيسى ربيع أن هذا اإلجناز  يحسب ألعضاء الفريق الذين قدموا أداء 

بطوليًا خالل املباريات وانها ال تعتربه اجنازا شخصيا لها بل للجامعة التي 
قدمت لهم جميع أنواع الدعم وهيأتهم للوصول لهذه النتيجة املشرفة، كما 

تقدمت بالشكر إلدارة اجلامعة وبخاصة إىل رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور 
غسان عواد ملتابعته احلثيثة لفرق اجلامعة املشاركة وتشجيعه لهم من 

خالل حرصه على حضور كافة املباريات التي أقيمت.

ونوهت الطالبة فاطمة عبد الرضا احلائزة على جائزة افضل العبة يف دوري 
كرة السلة طالبات إىل أن الفريق قدم أداء مشرفًا ونتائج متميزة يف كافة 

املباريات التي خاضها، متوجهة بالشكر إىل زميالتها يف الفريق اللواتي أظهرن 
حماسًة كبرية ولعبًا قويًا ساهم يف حصولها على لقب أفضل العبة بالبطولة. 

سمو الشيخ ناصر يكرم الجامعة

ويف سياق متصل كّرم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة طلبة اجلامعة 
املشاركني يف دوري ناصر بن حمد للجامعات، وذلك خالل حفل اخلتام الذي 

أقيم حتت رعاية سموه وبحضور ومشاركة نائب رئيس اجلامعة للشؤون 
اإلدارية واملالية وخدمة اجملتمع الدكتور حممد يوسف، ونائب رئيس اجلامعة 

للشؤون األكادميية والتطوير الدكتور عاصم احلاج، ونخبة من أعضاء الهيئتني 
األكادميية واإلدارية باجلامعة والطلبة.

وتقدم نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية وخدمة اجملتمع بالشكر والتقدير 
لسمو الشيخ ناصر على مبادرته يف تنظيم هذه البطولة ألهميتها يف ربط 

الرياضة بالتعليم وحتقيق التعارف والتالقي بني شباب البحرين، األمر الذي يتسق 
مع رؤية سموه وسياسات اجمللس األعلى للشباب والرياضة، وينسجم مع 

سياسة اجلامعة الرامية الستقطاب الطلبة وتوجيه طاقاتهم التوجيه السليم.
كما هنأ الدكتور حممد يوسف الطلبة على ما حققوه من إجناز خالل البطولة، 
ونقل لهم تهاين وتربيكات رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة 

ورئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد، معربًا عن اعتزازه بحصول فريقي 
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بطل البحرين وغرب آسيا 
راشد سند : البحرين بالد 

الذهب و" الذهب ال يستحق 
إال الذهب"

لطاملا أثبت طلبة اجلامعة أنهم األفضل ، ومتيزو بحصد 
اإلجنازات وتركو لهم بصمة يف خمتلف احملافل، حيث 

سطروا اسم اململكة عاليًا، ومثلوا جامعتهم خري متثيل. 
الطالب راشد سند جنم ال يرضى بأقل من الذهب جائزة، مثل 

البحرين فتوجها بالذهب والفضة والربونز، ومثل اجلامعة 
فتوجها بالذهب لسنتني متتاليتني، هو طالب يف السنة 
الثالثة بتخصص العلوم املالية واحملاسبة، العب منتخب 

البحرين لكرة تنس الطاولة، وبطل غرب آسيا للشباب 
والرجال، وبطل اخلليج للشباب، وبطل العرب للناشئني 
و بطل البحرين لعدة مواسم متتالية، وبطل النسختني 

الوحيدتني لبطولة اجلامعات البحرينية لكرة تنس الطاولة.

جنم هذا العدد من جملة حياة اجلامعة راشد سند ، حاورناه 
وسافرنا معه يف عوامل البطوالت واإلجنازات لنضع بني أيديكم 

هذا اللقاء املميز مع بطل مميز.

مثلت البحرين في بطولة غرب آسيا ونجحت 
في حصد ميداليات ثمينة للمملكة، صف لنا 
شعورك لحظة تتويجك بالذهب في بطولة 

قارية كبطولة غرب آسيا؟
ال ميكن وصف شعوري بهذا اإلجناز خصوصا بأنني يف كل 

مشاركة أضع نصب عيني هدف أسعى لتحقيقه وهو 
تشريف مملكة البحرين و بذل اقصى جمهود للحفاظ على 

مركزي كأفضل العب يف غرب اسيا ، وال أخفيك أن  املنافسة 
كانت قوية وكان علي الرتكيز وبذل جمهود مضاعف حلصد 

هذا اللقب والعودة به إىل مملكة البحرين واحلمدهلل حصدت  
ثالث ميداليات األوىل ذهبية فئة فردي الشباب والثانية فضية 

فئة زوجي الشباب وأخريا والثالثة برونزية فئة فردي رجال.

كرة الطائرة رجال وكرة السلة سيدات على امليدالية الربونزية، وفوز الطالبة نور الهدى عيسى 
ربيع بجائزة افضل حارس مرمى لكرة القدم طالبات، والطالبة فاطمة عبد الرضا بجائزة افضل 

العبة يف دوري كرة السلة طالبات. 

وأشار نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية وخدمة اجملتمع إىل أن اجلامعة فخورة بتتويجها 
يف املركز الثالث وتكرميها من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، منوهًا إىل أن هذا 

التكرمي إجناز جديد يضاف إىل إجنازات اجلامعة يف احملافل واملناسبات اخملتلفة، مؤكدًا على أن 
ر كافة إمكانياتها يف سبيل دعم الطلبة يف كافة اجملاالت، كما تويل اهتمامًا كبريًا  اجلامعة تسخِّ

باألنشطة الالمنهجية التي تسهم يف تعزيز قدرات الطلبة وصقل شخصياتهم ومواهبهم. 
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واسمحوا يل هنا أن أهدي هذه امليدالية لقيادة البالد 
ممثلة بحضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل 
خليفة حفظه اهلل ورعاه وصاحب السمو امللكي األمري 

خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب 
السمو امللكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة ويل 

العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس 
الوزراء، كما أهدي هذا اإلجناز ململكتي احلبيبة البحرين 

وأقول "الذهب ال يستحق إال الذهب"

أنت أيضًا بطل البحرين لعدة سنوات، وبطل 
النسختين الوحيدتين لبطولة الجامعات 

البحرينية. ما الفرق بين التنافس في 
البطوالت المحلية والبطوالت القارية؟

بالطبع املنافسات الدولية تتيح لك الفرصة لالحتكاك 
بالعبني على مستوى عايل من اخلربة واحلرفية، وهذا 

يكسبك مزيد من املهارات واخلربات ويتطلب منك أن 
تكون يف قمة الرتكيز، وأن تطور من مهاراتك لتتمكن 

من جماراة العبني ذوي مستوى عايل، بالطبع هذا ال يعني 
أن البطوالت احمللية ال يوجد بها منافسة شديدة هناك 

العبني بحرينيني ذوي قدرات عالية، والبطوالت احمللية 
مهمة لدعم الرياضيني البحرينيني واالرتقاء مبستوى 

الرياضة احمللية.

كيف تقيم البطولة وأداء المشاركين؟
كما ذكرت سابقًا إنها تعترب من أقوى البطوالت على 

مستوى غرب اسيا وتضم أفضل الالعبني العرب ومنطقة 
الشرق االوسط. 

ما هي أصعب مباراة خضتها في البطولة، 
وشعرت انك على وشك الخسارة؟

املباراة النهائية كانت من أصعب املباريات حيث إنني كنت 
متقدم بنتيجة ٣-٠ و متكن الالعب السعودي من معادلة 
النتيجة ٣-٣ والوصول إىل الشوط الفاصل و الذي جنحت 

يف حسمه ملصلحتي . 

باعتبارك العب المنتخب البحريني لكرة 
الطاولة، كيف توائم بين الدراسة والرياضة؟ 

أقوم حاليا برتتيب جدول يوافق بني الدراسة و الرياضة، 
بحيث ال يؤثر أحدهما على اآلخر، وهنا أود التنويه بدور 

اجلامعة وتشجيعها يل، من خالل تقدمي كافة التسهيالت 
ملساعدتي يف احلفاظ على حتصيلي الدراسي 

واملوائمة بني اجلامعة ومشاركاتي يف احملافل 
الرياضية لرفع علم مملكة البحرين عاليا. 

طلبة اجلامعة أثبتوا أنهم 
األفضل ، وتركو لهم بصمة يف 
خمتلف احملافل، حيث سطروا 

اسم اململكة عاليًا، ومثلوا 
جامعتهم خري متثيل
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تّوج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس اجمللس األعلى 
للشباب والرياضة، رئيس االحتاد البحريني أللعاب القوى فريق اجلامعة )فريق البدّيع( 

الفائز باملركز الثاين يف بطولة حتدي البحرين العاملي لكرة القدم داخل الصاالت، 
والتي دخلت مملكة البحرين من خاللها موسوعة جينيس لألرقام القياسية كأطول 

بطولة لكرة القدم داخل الصاالت أقيمت على مدار 24 ساعة متواصلة وسجلت 
البحرين من خاللها رقم قياسي جديد على مستوى الرياضة، يف واحدة من 

املبادرات الرياضية التي تهدف إىل تعزيز اسم اململكة على خارطة الرياضة العاملية.

كما كرم سمو الشيخ خالد بن حمد طلبة اجلامعة الذين شاركوا يف عملية التنظيم، 
مشيدًا بالدور الكبري الذي لعبه الطلبة لتنظيم هذه الفعالية الرياضية، وحرصهم على 

إجناح هذا احلدث ما يعكس اهتمامهم البالغ يف عكس الصورة احلقيقية للشباب 
البحريني وقدرتهم على خوض خمتلف التحديات التي من شأنها رفعة هذا الوطن 

وتقدمه وازدهاره.

وأقيمت البطولة حتت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة امللك 
لألعمال اخلريية وشؤون الشباب، رئيس اجمللس األعلى للشباب والرياضة، رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية، وبتنظيم من اللجنة األوملبية البحرينية حيث شارك فريق 

اجلامعة يف البطولة ، كما شاركت اجلامعة يف رعاية البطولة من اجلانب التنظيمي.

الجامعة تتوج بالفضة وتشارك في دخول البحرين موسوعة جينيس 
عبر البوابة الرياضية
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منافسات قوية في 
بطولة ASU الرمضانية 

الثانية لكرة القدم، 
والجامعة تحصد 

المركز الثاني

توج االستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة 
الفرق الفائزة يف بطولة )ASU( الرمضانية لكرة 
القدم بنسختها الثانية التي نظمها مكتب خدمة 

اجملتمع باجلامعة مبشاركة 16 فريق من اجملتمع 
احمللي وطلبة اجلامعة.

وشهدت البطولة تنافسًا شديدًا بني الفرق 
املشاركة حيث أقيمت البطولة على مدار أربعة 

أيام وبلغ عدد الالعبني واإلداريني واملدربني 
املشاركني بالبطولة 25٠ شخص، حيث مت توزيع 

الفرق املشاركة على أربع جمموعات اعتمادا على 
القرعة التي أقيمت باجلامعة يف اللقاء التحضريي 

للبطولة.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز ) فريق األمل ( 
باملركز األول، للسنة الثانية على التوايل، يف حني 

حاز فريق )التطبيقية 2( على املركز الثاين بعد 
خسارته املباراة النهائية بنتيجة خمسة اهداف 

مقابل هدفني.

ويف ختام البطولة، كرم رئيس اجلامعة األستاذ 
الدكتور غسان عواد الفرق الفائزة والالعبني الذين 

حصلوا على جوائز فردية بالبطولة، حيث فاز الالعب 
علي احملجوب من فريق األمل بجائزة أفضل 

العب بالبطولة، كما أحرز الالعب حممد السنجار 
من فريق األمل على جائزة الهداف، ونال الالعب 

حممد سليمان من فريق التطبيقية 2 جائزة أفضل 
حارس مرمى.

  

وبهذه املناسبة هنأت إدارة اجلامعة متمثلة يف األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة 
رئيس جملس األمناء  واألستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة القيادة 

الرشيدة بهذا اإلجناز املشّرف، مؤكدين على أن اجلامعة فخورة باملشاركة 
يف أول فعالية رياضية أدخلت مملكة البحرين موسوعة غينيس لألرقام 

القياسية، كما أعربوا عن إعتزازهم بطلبة اجلامعة وموظفيها الذين شاركوا 
بالبطولة وحصدوا املركز الثاين يف إجناز جديد يضاف إىل سلسلة إجنازات 

اجلامعة الرياضية لهذا العام. 

وقال األستاذ الدكتور غسان عواد أن اجلامعة حريصة على تقدمي الدعم لكل 
ما من شأنه أن يرفع اسم البحرين، رياضيًا وعلميًا واجتماعيًا، إلميانها الكبري بأن 

الفعالية ستعزز من سمعة البحرين احلضارية على الصعيد الدويل، مشريًا إىل 
أن اجلامعة ملتزمة يف دعم القطاعني الشبابي والرياضي يف مملكة البحرين 

لدورهم احليوي يف تطوير ورفد املنجزات الوطنية على كافة األصعدة. 

وبني رئيس اجلامعة أن هذه الفكرة الرائدة أضافت إجنازًا جديدًا لسجل البحرين 
احلافل باإلجنازات الرياضية، موضحًا أن هذه النتيجة املتميزة تعكس الصورة 

احلضارية املشرقة التي تعيشها مملكة البحرين يف القطاع الرياضي، بفضل 
الدعم الذي يوليه حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، مشريا إىل أن دخول البحرين ملوسوعة 
غينينس العاملية من خالل هذا امللتقى الرياضي، هو فخر جلميع الرياضيني 

بالبحرين وسيكون له األثر اإليجابي يف دعم احلركة الرياضية يف اململكة.
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للسنة الثانية على التوايل حصدت اجلامعة امليدالية 
الذهبية يف بطولة اجلامعات البحرينية الثانية لكرة 

الطاولة عن فئة الطلبة، بعد تغلب الطالب راشد 
سند يف املباراة النهائية على الطالب مرتضى سيد 

حسني من جامعة البحرين، يف حني تّوج الدكتور 
عاصم احلاج نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية 

والتطوير بامليدالية الربونزية عن فئة الكادر األكادميي 
يف البطولة التي أقيمت حتت رعاية الشيخة حياة 

بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة جملس إدارة االحتاد 
البحريني لكرة الطاولة، عضو جملس إدارة اجمللس 
األعلى للشباب والرياضة، عضو جملس إدارة اللجنة 

األوملبية البحرينية، وبتنظيم من اجلامعة اخلليجية 
بالتعاون مع اللجنة األوملبية البحرينية.

وتوجت الشيخة حياة آل خليفة الطالب راشد سند 
والدكتور عاصم احلاج باملركزين األول والثالث معلنة 

تفوق اجلامعة يف البطولة التي أقيمت يف مقر اإلحتاد 
البحريني لكرة الطاولة، وأدارها حكام دوليني من 

االحتاد.
جدير بالذكر أن الطلبة الذين مثلوا اجلامعة بالبطولة 
هم الطالب راشد سند من كلية العلوم اإلدارية الذي 
حصد املركز األول  والطالب يوسف غنيم احلائز على 

املركز الرابع من كلية احلقوق، إضافة إىل الدكتور 
عاصم احلاج نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية 

والتطوير الفائز بامليدالية الربونزية.

للسنة الثانية على التوالي ... 
الجامعة تفوز بالذهب في بطولة الجامعات البحرينية لكرة الطاولة
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مسابقة المعلم المبدع، رؤية 
حديثة للتعليم، وأساليب 

إبداعية في المحاضرات

المسابقة انبثقت 
من حرص إدارة 

الجامعة على تطوير 
المنظومة التعليمية 
واستقطاب الكفاءات 

األكاديمية

مقابلة

حترص إدارة اجلامعة على تطوير املنظومة التعليمية عرب تطوير خططها وبراجمها، واستقطاب الكفاءات 
األكادميية يف خمتلف اجملاالت العلمية حتقيقًا ألكرب قدر من الفائدة للطلبة وضمان تخريج الكفاءات القادرين 

على املنافسة يف سوق العمل وخدمة جمتمعاتهم وأوطانهم، وتركز اجلامعة على اتباع الطرق واألساليب 
احلديثة يف العملية التعليمية، واستخدام التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي احملاضرات، من أجل زيادة التفاعل 

بني املدرس والطلبة، وحتقيق زيادة املشاركة اإليجابية للطالب يف العملية التعليمية.

ولطاملا كانت اجلامعة تدعم األفكار اإلبداعية واخلالقة ألعضاء الهيئة التدريسية وتؤكد على أهمية خلق ثقافة 
التميز التدريسي مبا ينعكس على جودة العملية التعليمية، ويحقق احملتوى املثايل للمحاضرة واألساليب 

العلمية احلديثة للتعليم املتطور ضمن فلسفة التعليم احلديث، التي جتعل املتعلم حمور العملية التعليمية 
من خالل توزيع الطالب على مشاريع تعليمية وبحثية وحثهم على البحث واالستقصاء  للحصول على املعلومة، 

وترجمة األسلوب التعليمي احلديث ، وآليات تطوير األداء األكادميي والبحث العلمي وتعزيز قدرة اجلامعة على 
حتقيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي.

وانطالقًا من ذلك انبثقت فكرة إقامة مسابقة املعلم املبدع التي تأتي يف إطار اخلطوات التي تقوم بها 
اجلامعة  لتطوير العملية التعليمية مبا يتناسب مع التطورات العاملية واحتياجات سوق العمل، ومشاركة 

اخلربات اجليدة بني أساتذة اجلامعة، والتعرف على احتياجات تطوير الهيئة األكادميية، مبا يسهم يف تعزيز 
خمرجات العملية التعليمية وينعكس بشكل إيجابي على الطلبة يف الغرفة الصفية.

حياة اجلامعة كان لها لقاءات مع رئيس اللجنة املشرفة على املسابقة األستاذ الدكتور مراد اجلنابي، 
والفائزين يف املراكز الثالثة األوىل الدكتور مؤيد خضر من كلية اآلداب والعلوم، واألستاذة منال املرتوك من 

كلية العلوم اإلدارية، واألستاذ حممد نصار من كلية احلقوق، للحديث أكرث عن هذه التجربة الفريدة واملميزة، 
والتعرف أكرث على املعايري التي حتدد من خاللها احملاضرة املثالية، واملعلم املبدع والكثري من املواضيع ذات 

األهمية.  
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أ.د. مراد الجنابي 
ما هي المعايير التي تم على أساسها تقييم أعضاء هيئة 

التدريس وترشيح األسماء الفائزة؟
مت التقييم اعتمادًا على جمموعة من املعايري كأساس لتقييم املشاركني من 

أعضاء الهيئة التدريسية للفوز بجائزة املعلم  املبدع حيث متثلت آلية اختيار 
املعلم املبدع املبتكر من قبل جلنة التحكيم على ضوء جمموعة من النقاط 

تتمثل يف: 

الدرجة الكلية للحصول على مرتبة املعلم  املبدع والتي يتنافس عليها أعضاء 
هيئة التدريس يف اجلامعة من   100 درجة ، حيث تقسم الدرجات على ستة 

حماور حسب أهمية احملور وأثره يف اختيار املعلم  املبدع وهي على النحو 
التايل:

مؤمتر املعلم  اجليد 30 درجة  ويتم التقييم من خالل األوراق املعتمدة لدى    .1
إدارة مؤمتر املعلم  اجليد يف اجلامعة.

التفكري اإلبداعي  واالبتكاري يف التدريس20درجة  ويتم التقييم من قبل جلنة    .2
التحكيم على ضوء مقالة يقدمها املعلم  يوضح فيها فلسفته يف اجلوانب 
اإلبداعية واالبتكارية يف التدريس ال تزيد عن 500 كلمة على ضوء املقرر الذي 

يدرسه، وجهة التقييم خاصة مبكتب نائب الرئيس .

3.  ملف املقرر الدراسي20درجة ويتم التقييم من قبل إدارة اجلودة يف 
اجلامعة.

تقييم الزمالء 10 درجات ويتم من خالل تقارير التقييم التي قام بها الزمالء يف    .4
الفصل الدراسي.

5.  الطلبة الدارسني10 درجات ويتم التقييم من خالل املوقع اجلامعي.

6.  اإلدارة اجلامعية 10 درجات ويتم التقييم من قبل األقسام والعمادات وإدارة 
اجلامعة العليا.

كيف تقيم هذه التجربة وهل تنصح بتكرارها مستقبالً؟
تعترب هذه اللجنة من أحب اللجان إىل قلبي، وأسعدين كثريا تفاعل إدارة اجلامعة 

مع الفعالية وعلى وجه اخلصوص الدكتور عاصم احلاج نائب رئيس اجلامعة 
للشؤون األكادميية والتطوير ومتابعته لكل التفاصيل ودقته يف حتقيق مبدأ 

العدالة يف املشاركة، وكذلك مشاركة األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس 
اجلامعة يف فعالية التكرمي للفائزين ودوره يف حتفيز الكادر التعليمي يف 
املؤسسة ودعوتهم للتنافس واملثابرة يف العمل بأعلى درجات اجلودة 

العلمية، وكان لرعاية األستاذ الدكتوروهيب اخلاجة رئيس جملس األمناء األثر 

الكبري يف جناح الفعالية وتأكيدا ملبدأ املنافسة العادلة والعمل على ترسيخ 
معامل تكرمي األستاذ املبدع، وهذه املشاعر موجودة لكل أعضاء اللجنة وندعو 

اىل تكرار هذه التجربة وتطويرها وتفعيلها يف املؤسسات التعليمية يف مملكة 
البحرين وخارجها .

ما هي المدة التي استغرقتها عملية التقييم؟ وكم عدد 
المشاركين؟

استمرت املدة لشهرين كاملني منذ شهر إبريل إىل شهر يونيو 2018 ومت 
تقسيم العمل مبتابعة أعضاء اللجنة وتفعيل املعايري اخلاصة باملسابقة عمليًا 

ومتابعة اجلهات املعنية بالتقييم. كما عقدت اللجنة 10 اجتماعات دورية حيث 
جمعت النتائج بصورة سرية لدى نائب رئيس اجلامعة وأعلنت يف فعالية التكرمي 

بعيد احلصول على موافقة وزارة الرتبية والتعليم. وكان عدد املشاركني 124 
أستاذا من أعضاء هيئة التدريس وفاز منهم 3 باملراتب األوىل .

د. مؤيد خضر 

مت اختيار الدكتور مؤيد خضر للفوز باملركز األول باملسابقة، وهو رئيس قسم 
علم احلاسوب يف كلية اآلداب والعلوم، ومتخصص يف قاعدة البيانات وهندسة 
الربجميات، حاصل على شهادة الدكتوراه يف علم احلاسوب من جامعة ماليزيا 

الوطنية وميتلك خربة علمية وعملية تزيد على 15 عام، كما قام الدكتور مؤيد 
بنشر جمموعة من األبحاث املتخصصة يف جماالت الربجمة وعلم احلاسوب.

   

اجلامعة تدعم األفكار اإلبداعية 
واخلالقة ألعضاء الهيئة التدريسية 

وتؤكد على أهمية خلق ثقافة التميز 
التدريسي مبا ينعكس على جودة 

العملية التعليمية، ويحقق احملتوى 
املثايل للمحاضرة ضمن فلسفة 

التعليم احلديث 
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صف لنا شعورك بعد حصولك على المركز األول في 
مسابقة المعلم المبدع لهذا العام.

بداية كانت بادرة جّيدة من إدارة اجلامعة ممثلة برئيس اجلامعة األستاذ 
الدكتور غّسان عواد بتنظيم هذه املسابقة املهمة حيث حرصت إدارة 

اجلامعة على إذكاء روح التنافس الشريف بني أعضاء الهيئة األكادميية للوقوف 
على مواظن اإلبداع  لديهم. وحقيقة ال أستطيع  وصف شعوري وفرحتي 

باحلصول على املركز األول يف مسابقة املعلم املبدع للعام الدراسي 2017-
2018 ، شعور ممزوج بالفرح والفخر، شعور بالتخفيز لتقدمي ما هو أفضل وألن 

أكون اكرث متيزا وإبداعا يف املستقبل.

 باعتقادك ما هي معايير المحاضرة المثالية؟
احملاضرة املثالية تعتمد على الكثري من العناصر من أهمها: 

 اإلخالص ومراعاة أن اهلل عزوجل ينظر إىل ما تقّدمه، التحضري اجليد 

للمحاضرة قبل فرتة كافية، االعتناء بتجهيز خمطط الدرس الذي يتضمن 
اخملطط الزمني للمحاضرة واألنشطة التي تتخللها، جتهيز ما يلزم للمحاضرة 

من وسائل مساعدة وأساليب تقييم وتعليم ، احلضور قبل بدء وقت 
احملاضرة، تهيئة الطلبة للمحاضرة وجعلهم شريكًا فيها، التأكد من حتقيق 

أهداف احملاضرة، التنويع يف الساليب ودرجة الصوت، توزيع النظر على جميع 
الطالب وعدم الرتكيز على جهة معينة، وغري ذلك الكثري من األمور التي تأتي 

بالتدريب ومع اخلربة ومن الزيارات الصفية للزمالء. 

 أول وأهم مبدأ يف عملية التعليم هو أن تصل للطالب قبل أن ُتوصل له 
املعلومة، قد يحتاج الطالب أن يرى فيمن يدرِّسه األب احلاين واألخ الرؤوف أو األم 

احلاضنة واألخت املشفقة، الصديق الصدوق واملدرس اخمللص يف عمله. 
إن أحسن مدرس هو من يبني جسر الثقة بينه وبني الطالب وبذلك يكون قد 

قطع شوطًا كبريا يف إيصال مابعد ذلك من معلومات. 

 املبدأ الثاين هو جعل الطالب يدرك أهمية املعلومة قبل منحه الدرجة 
العلمية، فإنه من املهم للطالب أن يحصل على الشهادة اجلامعية، لكن 

مهمتي أن أجعل هذه الشهادة أو الدرجة املمنوحة قوية ومسّلحة 
باملعرفة. 

 املبدأ الثالث هو تعزيز كل إيجابية لدى الطالب وحماولة تقليل السلبيات 
لديه. 

ز على اإلبداع  واالبتكار، وأفضل من يجعلك   وأخريًا املبدأ الرابع وهو امُلحفِّ
تبدع وتبتكر هم طالبك، لذا اعترب أفضل معلميني هم طالبي، فالطالب الذكي 

اجملتهد يزيدك نشاطا لتبدع وتبتكر له ما يناسبه والطالب الضعيف يزيدك 
نشاطا وابداعا وحتديا لتقوم بإيصال املعلومات له كما تصل للطالب الذكي 

لكن مبا يناسبه من أسلوب.

أ. منال المتروك
حازت األستاذة منال املرتوك على املركز الثاين يف مسابقة املعلم املبدع، 

وهي حماضرة يف قسم إدارة األعمال بكلية العلوم اإلدارية حاصلة على 
شهادة البكالوريوس من جامعة البحرين  عام 2004م، وشهادة املاجستري من 

جامعة ماليزيا املفتوحة عام 2008م، وهي عضو يف جمعية البحرين للتدريب 
.)BSTD( والتطوير

ِصل قبل أن ُتوِصل
 Reach before 

you teach

أفضل معلميني 
هم طالبي
My best 

teachers are 
my students

املعرفة قبل 
الشهادة

knowledge  
before Degree

تعزيز االيجابيات 
وخفض السلبيات 

واخملاوف
Increase++
Decrease
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هل هناك مؤشرات تتبعيها لتقييم أدائك بالمحاضرة بحيث 
تضمن حصول الطالب على أكبر فائدة ؟

نعم ، هناك أكرث من مؤشر أستطيع أن أقيس فيه مدى استفادة الطالب/
الطالبة من احملاضرة.

 خالل المحاضرة
التزام الطلبة بالوقت يف الغالب، عدم االنشغال بالهواتف احملمولة، املشاركة 

الفعالة خالل احملاضرة، اجللوس يف املقاعد األمامية واحلرص على تدوين 
املالحظات، طرح األسئلة خالل احملاضرة.

 بعد المحاضرة
التواصل معي بإرسال رسائل نصية تخص املوضوع حتى بعد التخرج من 

الفصل الدراسي وإنهاء املادة، اسرتجاع احملاضرات خالل احلياة اليومية 
وإخباري عنها الحقا، باإلضافة لتطبيق بعض املهارات من قبل طلبتي )أولياء 

األمور واملوظفني( واالستفادة من األفكار املطروحة يف احملاضرات يف 
البحوث العلمية، وأخريا البحث عن صحة املعلومات العامة التى ذكرت يف 

احملاضرة.

 في االمتحانات
ذكر األمثلة التى طرحت يف احملاضرة ومل تكن واردة يف الكتاب أو امللزمة، 

أسلوب اإلجابات يشبه حماضراتي بشكل عام.

أ. محمد نّصار
جاء املركز الثالث يف مسابقة املعلم املبدع من نصيب األستاذ حممد نصار، 

وهو حماضر يف قسم القانون العام يف كلية احلقوق، وميتلك خربة علمية 
وعملية طويلة، حيث حصل على شهادة البكالوريوس  يف القانون من جامعة 

الزيتونة يف اململكة األردنية الهاشمية عام 2004، وشهادة املاجستري يف 
القانون من جامعة ريدينغ يف اململكة املتحدة عام 2008م، ويشغل أيضًا 

منصب مساعد مدير الشؤون اإلدارية واملالية إىل جانب عمله كمحاضر بكلية 
احلقوق.

ما هي خططك لتطوير محتوى أساليب التدريس لتكون 
أكثر إبداعًا وتفاعلية مع الطلبة؟

إن خطتي للتطوير للعام الدراسي القادم تنبني على ما مت إجنازه يف السنة 
األكادميية السابقة، فسوف أحاول أن أطور من األساليب التي مت استخدامها 

مع إضافة أساليب أخرى، على سبيل املثال من األمور التي سأعكف على 
تطويرها هي احملتوى العلمي على نظام التعلم االلكرتوين ليكون متوازنًا بني 

وصف املقرر وخمرجات التعليم املطلوبة ومنسجمًا مع حالة التفكري اإلبداعي  
التي ننشدها عند الطلبة، أما فيما يتعلق باألساليب التي سأضيفها والتي أعمل 

على ترجمتها على أرض الواقع يف املرحلة القادمة هي أن تكون امتحانات 
مادة حقوق اإلنسان مربجمة بشكل كامل على نظام التعلم االلكرتوين وخاصة 

باستخدام تطبيق النظام اإللكرتوين على الهواتف الذكية.
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د. نادية شريدة 
أطروحتي في الدكتوراه تسلط الضوء على 
واحد من أكثر الموضوعات أهمية في عالم 

الصيرفة اإلسالمية

تعترب الدكتورة نادية عبد اجلبار الشريدة عضوهيئة التدريس يف كلية العلوم اإلدارية أول بحرينية حتصل 
على درجة الدكتوراه يف حماسبة املصارف اإلسالمية، وذلك بعد اعتماد اطروحتها املوسومة بـ "أثر االلتزام 

مبتطلبات معيار العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية للمؤسسات املالية اإلسالمية  على حتقيق امليزة 
التنافسية )امليزة النسبية والتفاضلية( )دراسة تطبيقية على املصارف اإلسالمية  يف مملكة البحرين("، كما 

انها حاصلة على شهادة الزمالة من أكادميية التعليم العايل الربيطانية )FHEA(، وكذلك الشهادة املهنية 
كمدرب معتمد من املعهد األمريكي حملاسبي الكلف واإلدارية )ICCA(، وشهادة املراقب واملدقق الشرعي 

املعتمد .

وملعرفة املزيد عن موضوع اطروحتها، واملواضيع املتعلقة بالصناعة املصرفية اإلسالمية التقينا الدكتورة 
نادية الشريدة لنغوص معها يف بحور هذه الصناعة الواعدة، ولنستمع منها إىل ماهيتها وأهميتها وتأثريها 

على اقتصادات الدول ومستقبل هذه الصناعة اإلسالمية  على املستوى العربي والعاملي.

بدايًة دعينا ُنعرف القارئ على موضوع أطروحتك للدكتوراه وماهية الصيرفة 
اإلسالمية .

تسلط اطروحتي الضوء على واحدة من أهم املوضوعات يف عامل 
الصريفة اإلسالمية أال وهي تطبيق معايري احملاسبة اإلسالمية  

الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
اإلسالمية  ومقرها مملكة البحرين، إذ أن املعايري احملاسبية 
اإلسالمية من وجهة نظري هي دليل إرشادي وخارطة طريق 

يتم االستدالل بها للوصول إىل أفضل الطرق واألساليب لقياس 
وتسجيل االحداث واألنشطة املتعلقة بعمل املؤسسات 

املالية اإلسالمية، وهي تسهم يف إعداد القوائم املالية لتلك 
املؤسسات بصورة موحدة ويتم فيها عرض املعلومات واإلفصاح 
عنها بطريقة عادلة وشفافة، وتصدر تلك املعايري وتراجع من قبل 

جهة مهنية متخصصة وفقًا ملراحل وآليات حمددة تبعًا لتطور 
الصناعة املالية اإلسالمية والبيئة احمليطة بها.

كما إن دور املصارف اإلسالمية ال يقاس فقط بحجم اخلدمات واملنتجات التي تقدمها، وإمنا يقاس أيضًا 
بقدرتها على إصدار قوائم وتقارير مالية معدة وفقًا للمعايري احملاسبية اإلسالمية ذات العالقة، وكذلك مدى 

قدرة تلك القوائم والتقارير املالية على تلبية احتياجات مستخدميها مبا تقدمه لهم من معلومات موثوق 
بها وموضوعية وتعكس بشفافية عالية ووضوح مركز املصرف اإلسالمي ونتائج أعماله، إذ أن تلك القوائم 

والتقارير املالية هي الواجهة الرئيسية للمصرف اإلسالمي، لذلك كان البد أن يكون هناك اهتماما وعناية فائقة 

أصول قطاع الصريفة 
اإلسالمية  تبلغ حاليا 

أكرث من 2 تريليون دوالر 
أمريكي على مستوى 

العامل ككل

أول بحرينية تحصل 
على درجة الدكتوراه 

في محاسبة 
المصارف اإلسالمية

ضيف 
العدد
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بعملية إصدار القوائم والتقارير املالية وأن تكون معدة وفقًا ألحدث املعايري 
احملاسبية الصادرة، وبذلك يستطيع املصرف اإلسالمي أن يحتل املراتب األوىل 

يف عامل املنافسة.

ولذلك استمد موضوع األطروحة أهميته من أهمية تطبيق معايري احملاسبة 
اإلسالمية، إذ أن وجود معايري موحدة يتم االلتزام بتطبيقها يف صناعة حيوية 

مثل الصناعة املصرفية اإلسالمية  ستعزز وتدعم تلك الصناعة وجتعل إمكانية 
حتديد املصارف اإلسالمية  املتميزة ومقارنة كفاءتها وأدائها عرب الزمن عملية 

سهلة وشفافة، مبا ميكن املصارف اإلسالمية  من حتديد مكانتها املتميزة 
مقارنة مبنافسيها يف عامل األعمال احلافل باملنافسني.

نسمع دائمًا عن وجود مصارف ربحية وأخرى إسالمية، بماذا 
تتميز المصارف اإلسالمية عن المصارف التقليدية ؟ 

شهدت املصارف اإلسالمية تطورًا سريعا يتوازى مع التطور املتسارع يف 
جميع جماالت احلياة االقتصادية واملالية، وعكست صورة مشرقة لالقتصاد 

اإلسالمي كنموذج تطبيقي له، ثم أثبتت للعامل قدرتها على جتنب األزمات 
املالية وعدم التأثر بها، بدليل استمرارها يف النموواالنتشار، بل إن الدول 

األوروبية بدأت بتجربة العمل املصريف اإلسالمي، إما عن طريق النوافذ 
اإلسالمية  يف مصارفها، أوالفروع اإلسالمية ، أومصارف إسالمية مستقلة، 

كما إن بعض املصارف التقليدية أنشأت لها فروعا أونوافذ إسالمية، وميكن 
تعريف املصارف اإلسالمية  بأنها  “مؤسسات مالية نقدية ذات أهداف 

اقتصادية واجتماعية وأخالقية، تسعى إىل تعبئة املوارد وتوظيفها يف مشاريع 
تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ، ملتزمة يف ذلك بعدم التعامل بالربا 
أخذًا أو عطاءًا، وحمققة التنمية االقتصادية والرفاهية للمجتمع اإلسالمي، 

حيث أن أهم ما مييز املصارف اإلسالمية  عن املصارف التقليدية هواعتمادها 
يف معامالتها على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة الذي أقرته الشريعة 

اإلسالمية ، مع جتنب التعامل بالربا )الفوائد املصرفية(، عكس املصارف 
التقليدية التي تعتمد يف عملها على نظام الفائدة الربوية أخذا وعطاءًا .

إن املصارف التقليدية تستخدم يف تعامالتها مع العمالء صيغة واحدة هي 
القرض بفائدة وذلك حتت مسميات وصور خمتلفة، أما املصارف اإلسالمية  
فتقدم صيغًا شرعية متعددة قائمة على أساس البيع والشراء احلقيقي أي 

مبادلة املال بسلعة موجودة .

يظهر كذلك الفرق بني املصارف اإلسالمية  والتقليدية،  يف كون املصارف 
اإلسالمية  تتعامل يف حدود األموال املوجودة لديها وال توظفها  يف نشاطات 

حمرمة،  بينما ال يلتزم املصرف التقليدي غالبًا يف تعامالته واستثماراته 
بالشريعة اإلسالمية،  فضال عن كونه يتعامل بأكرث من األموال املوجودة 

لديه على أساس الربا مما ينتج عنه مشاكل اقتصادية كالتضخم، واألزمات 
االقتصادية.

ما مييز املصارف اإلسالمية عن 
املصارف التقليدية هواعتمادها يف 
معامالتها على مبدأ املشاركة يف 

الربح واخلسارة

على ماذا ترتكز الصيرفة اإلسالمية ؟
يسعى املصرف اإلسالمي إىل  حتقيق جمموعة من األهداف االقتصادية 

واالجتماعية وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية ، فهدف املصارف اإلسالمية  
ليس فقط السعي وراء الربح وامنا أيضا حتقيق املنهج اإلسالمي يف 

املعامالت للمساهمة يف التنمية الشاملة للمجتمع، وتسعى املصارف 
اإلسالمية  القائمة يف الواقع إىل حتقيق هدفني اثنني:

الهدف األول خاص يتعلق باملصرف اإلسالمي بوصفه وحدة اقتصادية توظف 
فيها أموال املساهمني وأموال املودعني بهدف تعظيمها وتنميتها، أما الثاين 
فهدف عام يتعلق بدور املصرف اإلسالمي بوصفه جزءًا من النظام االقتصادي 

الكلي، ويرتكز حول التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع،  وذلك من خالل 
اختيار املشروعات التي تساهم يف حتسني توزيع الدخل أومنح القروض 

احلسنة أوإنشاء املشروعات االجتماعية وذلك باستخدام عدة وسائل من 
أهمها:

املساهمة يف إنشاء مشروعات اجتماعية كاملستشفيات واملعاهد     .1
العلمية والصحية اجملانية.

حتقيق العدالة يف توزيع الرثوة، وذلك بتوفري سبل التمويل ملستحقيها    .2

من صغار املنتجني واحلرفيني إضافة إىل  مد يد العون للمحتاجني سواء 
عرب الهبات أوتقدمي القروض احلسنة.

تنمية الصناعات احلرفية والبيئية والصناعات الصغرية باعتبارها جميعا    .3
األساس الفعال لتطوير البنية االقتصادية والصناعية يف الدول اإلسالمية.

حتقيق التكافل االجتماعي بني األفراد من خالل األنشطة االجتماعية    .4
اخملتلفة.

 ويحتل االستثمار حيزًا كبريا من معامالت املصارف اإلسالمية  من خالل 
استثمار األموال باعتماد وسائل وصيغ مشروعة ومتعددة مبا يؤدي إىل تعاون 

رأس املال والعمل،  مع حتمل املصرف اإلسالمي خماطر االستثمار، وهذا ما 
ال يتحقق يف املصارف التقليدية التي تويل أهمية كبرية لعمليات االقراض على 
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ضيف العددمقابلةرياضةملف العددفعالياتزياراتطلبة اجلامعةإجنازاترسالةاحملتويات

ضيف العددمقابلةرياضةملف العددفعالياتزياراتطلبة اجلامعةإجنازاترسالةفهرس حياة اجلامعة

حساب أعمال االستثمار، ويضاف إىل ذلك أن استثمارات املصارف اإلسالمية  
تتطلب منها متلك أصول ثابتة أومنقولة وهوما ال تستطيع املصارف التقليدية 

القيام به لكون التملك ممنوعا عليها.

كما تقوم املصارف اإلسالمية  إضافة إىل دورها االقتصادي بدور اجتماعي 
متميز يف إطار حتقيق التكافل االجتماعى من خالل مساهمتها يف حل 

املشاكل التي يعاين منها اجملتمع كمشكلة السكن عن طريق تقدمي القروض 
احلسنة،  والتربعات والزكاة،  يف حني أن املصرف التقليدي ال يهتم بهذه 

اجلوانب اال فيما ندر.

واستمرارا لهذا الدور اإلجتماعي املتميز،  تأخد املصارف اإلسالمية  يف 
تعامالتها مببدأ الرحمة والتسامح واليسر الذي دعت إليه الشريعة اإلسالمية 

،  فيعان املدين املعسر وميهل، بينما جند املصارف التقليدية ال ترحم املدين 
وال تراعي ظروفه،  فإذا مل يقم بتسديد ما عليه يف املوعد احملدد فرضت 

عليه غرامات ربوية أوأسوأ من ذلك احلجز على أمواله املرهونة لديها وبيعها 
يف مزادات.

أما على الصعيد الثقايف،  ُتويل املصارف اإلسالمية  أهمية خاصة لدعم 
وإثراء ونشر الفكر االقتصادي اإلسالمي من خالل املشاركة وإعداد اللقاءات 

واملؤمترات العلمية،  فضاًل عن إصدار  ونشر البحوث والدراسات والكتب التي 
تتناول االقتصاد والصريفة اإلسالمية  لتنمية الوعي املصريف اإلسالمي.

كيف تقيمين النظرة المستقبلية للتعامالت المصرفية 
اإلسالمية ؟ 

أصبحت املصارف اإلسالمية العبا مؤثرًا وبارزًا يف اقتصاد الدول اإلسالمية مما 
يفسر االنتشار والنموالكبريالذي تعرفه حتى أضحت حقيقة واقعة ليس يف 

واقع األمة اإلسالمية  فحسب بل أيضا يف باقي دول العامل.

ويشار إىل أن قطاع الصريفة اإلسالمية  يشهد منوا متصاعدا ليس فقط 
على املستوى العربي واإلسالمي،  وإمنا أيضا على املستوى العاملي، حيث 

يستقطب يوميًا ثقة ومصداقية جديدة بقدرته على تلبية متطلبات واحتياجات 
املتعاملني معه، دون نسيان عامل اجتيازه يف كل مرة لألزمات املالية التي 

تضرب اإلقتصاد العاملي بني الفينة واألخرى.

وحسب تقارير املصرف اإلسالمي للتنمية فإن أصول قطاع الصريفة 
اإلسالمية  تبلغ حاليا اكرث من 2 تريليون دوالر أمريكي على مستوى العامل 

ككل، مع توقعات بتحقيق نسب منومطرد ومن املتوقع ان تصل مبا يقدر بـ 
6 تريليونات دوالر بحلول العام 2020م، وهذا يعطينا نظرة تفائلية نحومستقبل 

الصناعة املصرفية اإلسالمية .

5-هل ترين أن مملكة البحرين بحاجة لتسليط الضوء 
أكثر على  هذا العلم وكيف ممكن االستفادة منه لخدمة 

االقتصاد البحريني؟ 
تعترب مملكة البحرين حاليًا إحدى الدول القالئل التي أخذت ومنذ مدة طويلة 

على عاتقها زمام املبادرة لتطوير صناعة الصريفة اإلسالمية  يف املنطقة، 
وذلك من خالل اخلطوات التي تتخدها لتحقيق هذا املسعى،  ويتجلى ذلك على 

سبيل املثال يف استضافة مملكة البحرين خملتلف الفعاليات من مؤمترات 
وندوات عاملية تستهدف تطوير صناعة الصريفة اإلسالمية  وحتضى برعاية 

حكومية يف معظمها، وكان اخرها مؤمتر وجائزة املسؤولية اجملتمعية  يف 
املصارف اإلسالمية  والذي متت املشاركة يف فعالياته من قبلي وحصلت فيه 
على  شهادة تكرمي للمساهمة الفعالة يف إدارة جلسات املؤمتر واملشاركة 

البحثية فيه.

البحرين أكرث األسواق املصرفية 
اإلسالمية تطورا يف منطقة 
الشرق األوسط والثانية على 

مستوى العامل

كما أصبحت مملكة البحرين الثانية بعد ماليزيا األكرث استقطابًا وجذبًا لرواد 
صناعة الصريفة اإلسالمية  ملا توفره بيئة األعمال لديها من حوافز وتسهيالت 

مهمة، وهذا بالتأكيد له انعكاسات إيجابية على االقتصاد الوطني، كما أن 
مؤشر “أي سي دي – طومسون رويرتز” للتنمية املالية اإلسالمية  أشار إىل 

أن مملكة البحرين تعد أكرث األسواق املصرفية اإلسالمية  تطورا يف منطقة 
الشرق األوسط والثانية على مستوى العامل،  مما يؤكد مكانة ودور البحرين 

يف قطاع الصريفة اإلسالمية ، وقد رسخت مملكة البحرين موقعها كمركز 
إقليمي متميز لصناعة الصريفة اإلسالمية ، حيث تعترب من الدول الرائدة التي 

قامت باحتضان هذه الصناعة منذ بداية انطالقتها إىل يومنا هذا، خصوصًا 
وأن اململكة تضم حاليا أكرب جتمع للمصارف اإلسالمية ومنها خمسة 

مصارف تصنف ضمن قائمة أقوى 15 مصرفًا إسالميًا يف العامل، فضاًل عن 
استضافتها العديد من املنظمات واملؤسسات التي تهتم بتطوير بنية قطاع 

الصريفة اإلسالمية  على املستوى التنظيمي والقانوين وتأتي على رأس هذه 
املؤسسات املشار اليها: السوق املالية اإلسالمية  الدولية )IIFM(، وهيئة 

احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  )AAOIFI(،  واجمللس 
العام للبنوك واملؤسسات املالية، ومركز طومسون رويرتز العاملي للتمويل 

اإلسالمي، وجمموعة )آرنست آند يونغ( للخدمات املصرفية اإلسالمية، 
والوكالة اإلسالمية  الدولية للتصنيف )IIRA(. وغريها من املؤسسات املالية 

إذ ساهم تواجد مثل هذه املؤسسات إىل جانب املصارف اإلسالمية  ذاتها، 
يف جعل مملكة البحرين واحدة من الدول الرائدة عامليًا يف صناعة الصريفة 

اإلسالمية ، كما أصبحت البحرين أيًضا سوًقا رائدة للسندات اإلسالمية  
)الصكوك(، تشمل الصكوك احلكومية قصرية األجل وصكوك اإلجارة، وقد لعب 
املصرف املركزي دوًرا أساسًيا يف طرح هذه املنتجات املبتكرة وقد كشفت 

آخر إحصائيات مصرف البحرين املركزي أن موجودات قطاع الصريفة اإلسالمية  
يف مملكة البحرين قد وصلت إىل حوايل 26 مليار دوالر أمريكي،  كما بلغ عدد 

املصارف اإلسالمية  26 مصرفا وتعكس هذه األرقام واملؤشرات قدرة 
مملكة البحرين على إحتالل موقع متقدم ضمن أكرث الدول اهتماما وحرصا 

بصناعة التمويل اإلسالمي، وهذا بفضل وعي وإدراك القيادة احلكيمة ورؤيتها 
واستشراقها ألهمية الصناعة املصرفية ومردودها اإليجابي على اقتصاد 

اململكة.

كيف ينعكس موضوع رسالة الدكتوراه الخاصة بك على 
الطلبة، وما هي الفائدة التي من الممكن أن تتحقق لهم 

من هذا العلم؟
إننا يف كلية العلوم اإلدارية حريصني على تطبيق أحدث املعايري احملاسبية 

اإلسالمية ، اذ يتم طرح مقرر احملاسبة اإلسالمية باللغتني اإلجنليزية والعربية، 
ويتم تدريب الطلبة على أحدث إصدارات معايري احملاسبة اإلسالمية  وآلية 

تطبيقها بشكل عملي يف املصارف اإلسالمية.

كما أن الكلية تعمل بشكل دؤوب ملواكبة كل ما هو جديد ومتطور يف اجملاالت 
العلمية التي تقدمها لتزويد سوق العمل بالعناصر الكفؤة القادرة على العمل 

يف املصارف اإلسالمية، والذين أثبتوا على مدى سنوات طويلة تفوقهم يف 
جمال عملهم، إذ يستقطبون من قبل شركات رائدة يف خمتلف اجملاالت 

والتخصصات.

كما أنني أقوم بتقدمي ورش تدريبية بالتعاون مع مركز التدريب باجلامعة حول 
آليات تطبيق أحدث معايري احملاسبة اإلسالمية والتي تستخدم من قبل 

شريحة كبرية من العاملني يف الصناعة املصرفية اإلسالمية . 

حتقيق املنهج اإلسالمي 
يف املعامالت للمساهمة يف 

التنمية الشاملة للمجتمع أهم ما 
تركز عليه الصريفة اإلسالمية
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