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 ASU حياة اجلامعة

اإلشراف العام
أ. رقية محسن

مدير إدارة التسويق والعالقات العامة

مدير التحرير

أ. بهاء الدين سامي كرايمه
مدير مكتب العالقات العامة

أسرة التحرير
أ. علي محمد عبد الرسول

مساعد مدير إدارة التسويق والعالقات العامة 

أ. عبد الحميد عبد الغفار باقي
القائم بأعمال مدير مكتب التسويق واستقطاب الطلبة

أ. يوسف أحمد الغاوي 
إداري في إدارة التسويق والعالقات العامة، وإداري 

في مكتب التعاون الدولي

التدقيق اللغوي باللغة اإلنجليزية 
د. عبداهلل الشهابات

القائم باعمال رئيس قسم الدراسات العامة

كلمة التحرير 
مرحبًا بكم يف العدد الثامن من جملة حياة اجلامعة.

وفاًء واحرتامًا لقارئ ومتلِق، وحرصًا على تقدمي إعالم هادف، تصافحكم 
جملة "حياة اجلامعة"، بروح عصرية وأساس علمي وعملي رصني، كان 

ومازال املرتكز الرئيسي لسياسة اجلامعة املمتدة إىل اجمللة، حيث 
تواصل "حياة اجلامعة" املساهمة الفاعلة يف حتقيق أهداف اجلامعة 

وأداء رسالتها ودورها يف جمال التعليم اجلامعي والبحث العلمي وخدمة 
اجملتمع وذلك من خالل فنون العمل الصحفي كافة أخبار ومقاالت 

وإبداعات طلبة.

وتفتح جملة اجلامعة فضاًء واسعًا للحديث عن أخبار ونشاطات اجلامعة، 
لتكون حلقة وصل بني اجلامعة واجلمهور املهتم بأخبارها ليتعرف على 

أنشطتها اخملتلفة وفعالياتها املتنوعة ومسرية تطويرها يف اجملاالت 
كافة.

وبفضل ثم توفيق من اهلل واجلهود املبذولة من إدارة التسويق 
والعالقات العامة وعملها الدؤوب، فقد القت اجمللة بعددها السابع رضا 

واستحسان القراء األعزاء، مبا تضمنته من مواضيع ومقاالت يف اجملاالت 
اخملتلفة، وباسمي واسم إدارة التسويق والعالقات العامة يطيب يل 

أن أشكر جميع املشاركني الذين أثروا عدد اجمللة والقراء، كما ونقدر 
جهود اجلامعة املبذولة لتصدر هذه اجمللة وتخرج إىل النور. كما يسعدين 

وكافة أعضاء هيئة التحرير أن نعرب لكم عن سعادتنا بتواصلكم معنا 
وإسهاماتكم اجلادة والفاعلة يف تعزيز اجلهود التي يطمح لها أعضاء 

هيئة حترير اجمللة وتطمح لها اجلامعة.

أ. رقية محسن
مدير إدارة التسويق والعالقات العامة 

حياة 
اجلامعة

حياة 
اجلامعة
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فعاليات

 ASU حياة اجلامعة 

إن جامعة العلوم التطبيقية ومن خالل 
رؤيتها التي تتخذها هدفًا استراتيجيًا 

وطريقًا تلتمس من خالله تحقيق آمال 
وطموحات طلبتها األعزاء، نجحت وبفضل 

من اهلل في كسب الثقة لتكون إحدى أبرز 
وأقوى الجامعات الخاصة على مستوى 

المملكة، وإننا اليوم ماضون في تعزيز 
ريادتنا في مختلف المجاالت

أ.د وهيب الخاجة 
رئيس مجلس األمناء

قّرائنا األعزاء ...رســالــة

مرحبًا بكم يف جامعة العلوم التطبيقية، وإننا إذ نطل عليكم يف عددنا الثامن من 
جملة حياة اجلامعة نأمل أن ينال العدد اجلديد إعجابكم مبا يحتويه من مواضيع، 

وأن نكون قد وفقنا يف حتقيق الغاية منه وهي نقل الفائدة للقارئ من خالل تنّوع 
الكتابات يف اجملاالت اخملتلفة، لتسهم اجمللة يف  حمل ونشر رسالة اجلامعة 

وإسهاماتها يف التنمية الشاملة ودعم البحث العلمي والباحثني مبا يتالءم مع رؤية 
ورسالة اجلامعة التي ترمي إىل رفع سوية العملية التعليمية التي تقدمها مبا يواكب 

مستلزمات العصر متخذين بذلك كافة اإلجراءات واملستلزمات املطلوبة للتطوير 
والنهوض باملستوى العلمي واألكادميي، وإننا بهذا الشأن نسري بخطًى حثيثة 

وواثقة يف سبيل االرتقاء بجودة التعليم الذي تقدمه اجلامعة لطلبتها.

إن جامعة العلوم التطبيقية ومن خالل رؤيتها التي تتخذها هدفًا اسرتاتيجيًا وطريقًا 
تلتمس من خالله حتقيق آمال وطموحات طلبتها األعزاء، جنحت وبفضل من اهلل 
يف كسب الثقة لتكون إحدى أبرز وأقوى اجلامعات اخلاصة على مستوى اململكة، 

وإننا اليوم ماضون يف تعزيز ريادتنا يف خمتلف اجملاالت، حيث جنحنا يف حتقيق 
جمموعة من اإلجنازات متثلت بحصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي من قبل 

األمانة العامة جمللس التعليم العايل،  هذا إضافة إىل كونها اجلامعة اخلاصة الوحيدة 
التي مت تصنيفها ضمن أفضل خمسني جامعة عربيةللعام ٢٠١٩ يف التقرير السنوي 

الذي أصدره مركز تصنيف اجلامعات العاملي التابع ملؤسسة )كواكواريل سيموندز 
الربيطانية(، إضافة إىل تصدرها قائمة اجلامعة اخلاصة البحرينية و٢5 عربيًا يف 

تصنيف اجلرين ماتريك العاملي للجامعات اخلضراء، وحصولها على شهادة اآليزو 
يف العمل اإلداري، وقيامها خالل العام املاضي بنشر أكرث من ١٠٠ بحث علمي حمّكم 
يف سنة واحدة ألول مرة منذ تأسيسها، وجناحها يف استضافة أكرث من 65 باحث 

ومتخصص من حول العامل يف املؤمتر العاملي الـُمحّكم "املستقبل املستدام" 
، وأخريًا تعاونها مع أكادميية التعليم العايل الربيطانية لتأهيل أعضاء هيئة التدريس 

للحصول على شهادة الزمالة من األكادميية، واختيار اجلامعة لتكون مركز تدريب 
معتمد من قبل األكادميية.

ختامًا؛ فإن هذا ليس بكثري على جامعة وضعت نصب عينيها تطوير قدرات البحث 
العلمي واالبتكار يف اجملاالت ذات األهمية الوطنية والدولية، وتوسيع نطاق االعتماد 

الدويل للجامعة ولرباجمها األكادميية وتعزيز سمعتها دوليًا، ضمن مشروعها 
الهادف إىل االنفتاح الفاعل واملؤثر وتبادل اخلربات بني اجلامعات الكربى حمليًا  

وعامليًا ، واملؤسسات العلمية والفكرية والثقافية، لتحقيق رسالة الريادة واالبتكار 
يف التعليم العايل، والبحث العلمي، وخدمة اجملتمع حمليًا.
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فعاليات

 ASU حياة اجلامعة 

 أ.د غسان عواد 
رئيس الجامعة

قّرائنا األعزاء ...رســالــة

مرحبًا بكم يف العدد الثامن من جملة حياة اجلامعة، حيث نقدم لكم هذا العدد 
املليء باإلجنازات والنجاحات التي حققتها اجلامعة خالل العام املاضي وتوجتها 

باحلصول على االعتماد املؤسسي. 

إننا يف جامعة العلوم التطبيقية نفتخر مبا مّن اهلُل علينا وما حققته اجلامعة من 
تقدٍم وازدهاٍر يف مضامري العلم لنقطف ثمار الولوج يف عامل املعرفة واالزدهار، 

كما إننا سائرون بإذن اهلل تعاىل نحو أعلى مراتب العمل األكادميي يف شتى العلوم 
مستمدين عزميتنا من التوجيهات والدعم الكبري الذي يقدمه لنا جملسي اإلدارة 

واألمناء. 

تؤكد رسالة اجلامعة على التزامها يف نشر ثقافة التعليم والبحث العلمي 
واملعرفة لطلبتها وهيئة التدريس واملوظفني إقليميًا وعامليًا لضمان 

مشاركتهم بشكل فعال مع اجملتمع بصفة عامة، حيث جنهد أنفسنا يف كل 
املستويات كي نسّلَح الطلبة بشتى أشكال املعرفة وأنواع العلوم كي يخوضوا 

غمار احلياة بسهولة وُيسر، وقناعتنا يف ذلك أن اقتصاد املعرفة، والعلم املبني 
على أسٍس راسخة حقيقة ثابتة ال تتقدم األمم بدونها.

تدخل جامعة العلوم التطبيقية يف هذه األيام مرحلة جديدة وذلك بعد حصولها 
على االعتماد املؤسسي وهي بذلك قد وضعت قدميها على خارطة التعليم 

العايل على املستوى احمللي والعربي والعاملي كي تقدم العلوم واملعارف 
وتضعها بني يدي الطلبة ليغرفوا منها ويتسلحوا مبا يحتاجون من معارف وعلوم 
وخربات تؤهلهم كي ُينافسوا يف حقول العلم وجماالت املعرفة وأسواق العمل 

والتشغيل بكل ثقة ودراية مبا يجري.

ويف اخلتام أتوجه لطلبتنا األعزاء بخالص احلب والتقدير متمنيًا لهم  جميعًا  
التوفيق والنجاح ليبقى بجهدهم والتزامهم اسم جامعتنا "جامعة العلوم 
التطبيقية"   اسما عريقًا ومتميزًا ولتبقى جامعتنا موئال للعلم والفضيلة .

تؤكد رسالة الجامعة على التزامها في 
نشر ثقافة التعليم والبحث العلمي 

والمعرفة لطلبتها وهيئة التدريس 
والموظفين إقليميا و عالميا لضمان 

مشاركتهم بشكل فعال مع المجتمع 
بصفة عامة
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إجنازات

 ASU حياة اجلامعة 

إنجازات

ملف 
العدد

07
 الجامعة على مقاييس التصنيفات العالمية ... 

إنـجازات مشرقة ... وخطوات مهمة نحو العالمية

تعد التصنيفات العاملية للجامعات من أهم الوسائل التي 
يتم من خاللها احلكم على املستويات األكادميية يف قطاع 

التعليم العايل وفقًا ملعايري وشروط يتم حتديدها مبوضوعية 
علمية، ويعمد كل نظام تصنيفي لوضع ترتيب تسلسلي 

للجامعات لبيان مدى توافر الشروط العلمية والبحثية 
الضابطة جلودة البيئة التعليمية على مستوى عاملي، ليتم 

نشر نتائج التصنيفات العاملية التي تتضمن ترتيب اجلامعات 
سنويًا على مستوى العامل لبيان مدى تطّورها والنقالت 

النوعية التي حتدث يف مسريتها العلمية واألكادميية.

هناك العديد من التصنيفات العاملية للجامعات، أهمها  
ثالثة تتباين وفق معايري التقييم ونقاط الثقل واملفاضلة 

وهي؛ تصنيف التاميز للجامعات العاملية والذي تنشره جملة 
التاميز الربيطانية التي ُتعنى بشؤون اجلامعات والرتتيب 

العاملي لها وفق معايري شمولية و تصنيف )كيو إس( الذي 
تنشره مؤسسة )كواكواريل سيموندز الربيطانية(، باإلضافة 

للتصنيف األكادميي للجامعات العاملية.

نسوق هذه املقدمة للحديث عن إجنازات اجلامعة يف 
هذا اجملال والتي متثلت يف تصنيفاتها املتقدمة على 

املستوى احمللي والعربي والعاملي ومنها حصولها على 
املرتبة 45 عربيًا وتصدرها قائمة اجلامعات اخلاصة حمليًا 

يف تصنيف )كيو إس( إضافة إىل ظهورها يف تصنيف التاميز 
الذي تنشره مؤسسة التاميز للتعليم العايل، اخملتصة دوليًا 

بتصنيف اجلامعات، حيث أشار تقرير  املؤسسة إىل ظهور 
اجلامعة يف املركز 301+ من بني أفضل 500 جامعة يف 

العامل تأثريًا وحتقيقًا ألهداف التنمية املستدامة ، متصدرة 
بذلك قائمة اجلامعات اخلاصة األعلى ترتيبًا يف مملكة 

البحرين .

ومما يعزز مصداقية تقييم التاميز هو توافق نتائجه 
واتساقها مع نتائج التصنيفات العاملية االخرى، ففي 

ذات الوقت الذي تقدمت فيه جامعة العلوم التطبيقية  يف 
تصنيف التاميز تقدمت كذلك يف تصنيف )كيو إس(، حيث 

أحتلت املرتبة 45 على املستوى العربي واملرتبة األوىل 
حمليًا كأفضل جامعة خاصة.

الجامعة أوالً على مستوى الجامعات الخاصة 
محليًا وال 45 عربيًا بحسب تصنيف )كيو إس(  

العالمي
أظهر التقرير السنوي الذي أصدره مركز تصنيف اجلامعات 
العاملي التابع ملؤسسة )كواكواريل سيموندز الربيطانية(، 
اخملتص دوليًا مبجال تصنيف اجلامعات، حصول اجلامعة 

على املركز األول على مستوى اجلامعات اخلاصة بالبحرين 
واملركز ال 45 على مستوى اجلامعات العربية  يف التقييم 
الذي أجري على 120 جامعة عربية خضعت جميعها ملعايري 

فحص موحدة من بني 1200 جامعة يف العامل العربي.

ويعترب تصنيف )كيو إس( واحدًا من أهم ثالثة تصنيفات 
 للجامعات حول العامل، ويصدر سنويًا عن مؤسسة

)كواكواريل سيموندز(  اخملتصة بالتعليم العايل، وتشتمل 
معايري التصنيف املعتمدة للجامعات العربية على جمموعة 

من اجلوانب التعليمية والبحثية وتأثري اجلامعة يف احليز 
احمللي والعاملي.

األستاذ الدكتور  وهيب الخاجة : عازمون 
على تطوير المنظومة األكاديمية بالجامعة، 

واالرتقاء بالمخرجات التي تمد القطاعات 
الحكومية والخاصة بالكوادر المؤهلة.

ويف كلمته التي ألقاها خالل حفل أقامته اجلامعة بهذه 
املناسبة، هنأ رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور  وهيب 
اخلاجة رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور  غسان عواد وكافة 

منتسبي اجلامعة بهذا اإلجناز، مؤكدًا على أن اجلامعة 
عازمة على تطوير املنظومة األكادميية فيها، وحتسني 

األداء، واالرتقاء باخملرجات التي متد القطاعات احلكومية 
واخلاصة بالكوادر املؤهلة، كما قدم شكره ألعضاء الهيئتني 

األكادميية واإلدارية يف اجلامعة على اجلهود املبذولة 
للنهوض باسم اجلامعة حمليًا وعربيًا.

األستاذ الدكتور  غسان عواد : تبنيناخططًا 
تطويرية فعالة ترتكز على تطوير مخرجات 

التعليم والبحث العلمي واإلبداع واالبتكار
من جانبه هنأ رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور   غسان عواد 

كل من رئيس جملس اإلدارة السيد سمري ناس ورئيس 
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إجنازات
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جملس األمناء األستاذ الدكتور   وهيب اخلاجة وجميع أعضاء 
جملسي اإلدارة واألمناء  بهذا اإلجناز  الذي مل يكن ليتحقق 

لوال االهتمام والرعاية واملتابعة احلثيثة من قبلهم.

 وأكد رئيس اجلامعة  أن هذا اإلجناز يدل على املستوى 
املتقدم الذي وصلت إليه اجلامعة من خالل العمل الدؤوب 

واملتميز للموظفني والتزامهم جتاه جامعتهم ، مشريًا  
إىل تبني اجلامعة خططًا تطويرية فعالة ترتكز على تطوير 

خمرجات التعليم والبحث العلمي واإلبداع واالبتكار.

ما هو تصنيف )كيو إس( 
تصنيف )كيو إس( للجامعات العاملية هو عبارة عن تصنيف 

سنوي للجامعات تنشره مؤسسة )كواكواريل سيموندز 
الربيطانية(. 

ويضم تصنيف )كيو إس( للجامعات تصنيفات على املستوى 
العاملي واإلقليمي، وهي مستقلة وخمتلفة عن بعضها 

البعض نظرًا الختالف املعايري ونقاط الثقل املستخدمة يف 
عملها.

ويعترب هذا التصنيف واحدًا من أكرث ثالثة تصنيفات جامعية 
على مستوى العامل من حيث األهمية والتأثري، جنبًا إىل جنب 

مع تصنيف التاميز للجامعات العاملية، والتصنيف األكادميي 
للجامعات العاملية. 

ويف تصنيف )كيو إس(  يتم تصنيف اجلامعات وفقًا لالنضباط 
األكادميي يف 5 فروع هي: اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم احلياتية والطب، والعلوم 
الطبيعية، والعلوم االجتماعية واإلدارية. 

وما مييز هذا التصنيف أنه ال يتناول مؤشرات سطحية قد 
تخفي أكرث مما تبدي من األوضاع املرّكبة داخل كل جامعة، 

بل يتعمق يف تناوله حتليل مقومات هذه اجلامعات إىل تقييم 
مستوى التعليم الذي تقدمه اجلامعات املصنفة، وجودة 
بحوثها األساسية والتطبيقية، وتوصيف قدرات خريجيها 

يف املراحل التعليمية األساسية والعليا، باإلضافة أيضًا إىل 
موقعها الدويل. 

ويف سبيل وضع هذه املعايري يف شكل متغريات ميكن 
قياس مؤشراتها، حّدد التصنيف أوزانًا ألدواته الرئيسة يف 

تقييم اجلامعات.

وتصدر املؤسسة تقريرًا سنويًا تصنف فيه أكرث من 30 ألف 
جامعة حول العامل مرتبة حسب معايري أكادميية وعلمية. 

كما تقوم بعمل مقارنة ألكرب 500 جامعة، إلصدار دليل 
للجامعات، وذلك من خالل االعتماد على معايري تقييم تتناول 

الهيكلية البنيوية لكٍل من هذه اجلامعات.

تصنيف )كيو إس( للجامعات العربية 
مبا أن تصنيف )كيو إس(  يصدر تقريرًا سنويًا لتصنيف 

اجلامعات على املستوى العاملي واإلقليمي، فإن هذا 
التصنيف على مستوى اجلامعات العربية يقوم بتقييم أكرث 
من 1000 جامعة عربية، حيث يشتمل على جمموعة معايري 

لها أوزان متباينة وتعكس نوعية اجلوانب التعليمية والبحثية 
وتأثري اجلامعة يف احليز احمللي والعاملي، وهذه املعايري 
هي : السمعة األكادميية للجامعة بنسبة 40% من إجمايل 

التصنيف، نسبة الطلبة ألعضاء هيئة التدريس بنسبة %20، 
األبحاث املنشورة ألعضاء هيئة التدريس ومعدل النشر 
واستشهادات الباحثني يف العامل باألبحاث املقدمة من 

الباحثني و األكادمييني يف اجلامعة بنسبة 20% ، استطالع 
آراء جهات التوظيف من مؤسسات وشركات حول أداء 

وجاهزية خريجي اجلامعة بنسبة 10%، النسبة التي تتيحها 
اجلامعة للطالب األجانب 5%، نسبة أعضاء هيئة التدريس 

االجانب يف اجلامعة بنسبة %5.

استراتيجية الجامعة لتحقيق هذا اإلنـجاز 
والبناء عليه

أخذت جامعة العلوم التطبيقية على عاتقها منذ خمس 
سنوات تطوير منظومتها التعليمية، من خالل تبني خططًا 

تطويرية فعالة ترتكز على تطوير خمرجات التعليم والبحث 
العلمي واإلبداع واالبتكار لنقل اجلامعة ملصاف اجلامعات 

العاملية، فتعاونت مع جامعات بريطانية عريقة الستضافة 
برامج أكادميية تسهم يف تعزيز مسرية اجلامعة وتلقي 
بظالل إيجابية على سوق العمل بالبحرين، كما تبنت خطة 

لتأهيل أعضاء هيئة التدريس للحصول على شهادة 
الزمالة من أكادميية التعليم العايل الربيطانية، كما جنحت 

اجلامعة باستضافة ٦5 باحث ومتخصص من 20 دولة حول 
العامل يف املؤمتر العاملي احملكم املستقبل املستدام، 

واستطاعت خالل العام املاضي نشر أكرث من 100 بحث 
علمي حمّكم يف سنة واحدة ألول مرة منذ تأسيسها، 

وأخريًا متكنت من حصد شهادة اآليزو يف العمل اإلداري 
.)ISO 9001: 2015(

سلسلة اإلنجازات 
التي حققتها 

الجامعة خالل 
الفترة الماضية 
والمتمثلة في 
كونها الجامعة 
الخاصة الوحيدة 

التي تم تصنيفها 
ضمن أفضل 

خمسين جامعة 
عربية
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يعتبر تصنيف )كيو إس(  واحدًا من أهم ثالثة 
تصنيفات للجامعات حول العالم، ويصدر سنويًا 

عن مؤسسة )كواكوارلي سيموندز البريطانية(  
المختصة بالتعليم العالي

الجامعة على مقياس التايمز ألفضل 500 جامعة 
بالعالم في التأثير وتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة
أشار التقرير السنوي الذي تنشره مؤسسة التاميز للتعليم 
العايل، اخملتصة دوليًا بتصنيف اجلامعات إىل ظهور جامعة 

العلوم التطبيقية يف املركز 301+ من بني أفضل 500 جامعة 
يف العامل تأثريًا وحتقيقًا ألهداف التنمية املستدامة، 

متصدرة بذلك قائمة اجلامعات اخلاصة األعلى ترتيبًا يف 
مملكة البحرين واملرتبة الثانية  بعد جامعة البحرين.

ويأتي هذا اإلجناز ليضاف إىل سلسلة اإلجنازات التي حققتها 
اجلامعة خالل الفرتة املاضية واملتمثلة يف كونها اجلامعة 

اخلاصة الوحيدة التي مت تصنيفها ضمن أفضل خمسني 
جامعة عربية يف التقرير السنوي الذي أصدره مركز تصنيف 

اجلامعات العاملي التابع ملؤسسة )كواكواريل سيموندز 
الربيطانية(، إضافة إىل تصدرها قائمة اجلامعة اخلاصة 
البحرينية و25 عربيًا يف تصنيف اجلرين ماتريك العاملي 

للجامعات اخلضراء، وحصولها على شهادة اآليزو يف العمل 
اإلداري )ISO 9001: 2015(، وقيامها خالل العام املاضي 
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بنشر أكرث من 100 بحث علمي حمّكم يف سنة واحدة ألول مرة منذ تأسيسها، 
وجناحها يف استضافة أكرث من ٦5 باحث ومتخصص من حول العامل يف 

املؤمتر العاملي الـُمحّكم "املستقبل املستدام"، وأخريًا تعاونها مع أكادميية 
التعليم العايل الربيطانية لتأهيل أعضاء هيئة التدريس للحصول على شهادة 

الزمالة من األكادميية، واختيار اجلامعة لتكون مركز تدريب معتمد من قبل 
األكادميية، حيث بلغ عدد احلاصلني على شهادة الزمالة والزمالة املتقدمة 

من األكادميية 45 أكادميي وإداري .

The University Promotes 'Sustainability' Across an 
Environmentally-Friendly Campus

يف إجناز جديد ضمن سلسلة اإلجنازات التي حققتها اجلامعة يف مشوارها 
لتحقيق الريادة وتعزيز مكانتها العلمية واألكادميية على املستوى احمللي 

والعاملي، حصدت اجلامعة املركز األول على مستوى اجلامعات اخلاصة 
حمليًا واملركز اخلامس والعشرين عربيًا، و٦92 عامليًا يف تصنيف جرين ماترك 

للجامعات اخلضراء لعام 2018م، حيث أظهر التقرير تفوق اجلامعة وحصولها 
على مراتب متقدمة من بني 719 جامعة عاملية شملها التصنيف، متثل 81 

دولة من حول العامل.

ويأتي هذا اإلجناز يف إطار رؤية اجلامعة للمضي نحو مزيد من التطور والتقدم 
مبا يخدم اسرتاتيجيتها التي تركز على خلق طالب جامعي مؤهل أكادمييًا 

وفقًا ملعايري ضمان جودة التعليم، ومبا يتوافق مع اسرتاتيجية جملس 
التعليم العايل مبملكة البحرين.

وانطلق تصنيف جرين ماتريك للجامعات اخلضراء يف العام 2010 مببادرة من 
جامعة إندونيسيا وبالتعاون مع هيئات ومنظمات أممية ودولية عديدة، 
بهدف تعزيز ثقافة العمارة اخلضراء والصديقة للبيئة للحد من انبعاثات 

الكربون وبالتايل املساعدة يف مكافحة تغري املناخ العاملي.

وأوضح رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور  غسان عواد أن هذا اإلجناز يشكل 
دافعًا للجامعة للمضي قدمًا نحو التطوير والتحديث لتعزيز سمعتها وتقدمها 

العلمي يف خمتلف اجملاالت، مشددًا على أهمية دور اجلامعات يف نشر 
ز وترسيخ مفهوم االستدامة والعمارة اخلضراء باعتبارها أحد  ثقافة التميُّ

التوجهات احلديثة يف البناء.

كما هنأ رئيس اجلامعة كل من رئيس جملس اإلدارة السيد سمري ناس 
ورئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور  وهيب اخلاجة وجميع أعضاء جملسي 

اإلدارة واألمناء بهذا اإلجناز الذي مل يكن ليتحقق لوال االهتمام والرعاية 
واملتابعة احلثيثة من قبلهم.

وأشار األستاذ الدكتور  غسان عواد أن اجلامعة جمعت 2150 نقطة ضمن 
معايري التصنيف الستة التي تشتمل: املوقع والبنية التحتية، الطاقة والتغري 

املناخي، اخمللفات، املياه، املواصالت، وأخريا التعليم، مؤكدًا على حرص 
اجلامعة حتقيق التنمية املستدامة بجميع جوانبها االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية، منوهًا بأهمية دور التكنولوجيا يف إحالل تنمية مستدامة اقتصادية 

واجتماعية وبيئية.

ونوه رئيس اجلامعة إىل أن مبنى اجلامعة يراعي يف تصميمه جمموعة من 
املبادئ واالعتبارات الصديقة للبيئة من خالل املواد املستخدمة يف البناء 

والتي تضمن للجامعة مبدأ االستدامة من خالل العزل احلراري والسماح 
للحد األقصى من اإلضاءة الطبيعية للوصول إىل داخل اجلامعة واالستفادة 
من الطاقة الشمسية لتزويد املبنى ببعض احتياجاته من الطاقة، إضافة 

إىل ترشيد استعمال املياه عن طريق إعادة استعمال املياه املنصرف من 
غسيل األيدي ألعمال الزراعة، وأخريًا مراعاة متطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة 

من دورات مياه خاصة ومنحدرات ومواقف سيارات خاصة بهم.

الجامعة تعزز مفهوم االستدامة عبر حرم جامعي صديق للبيئة 
بحسب تصنيف جرين ماتريك العالمي للجامعات الخضراء
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تعد شهادة نظام 
الجودة اآليزو من 
الشهادات التي 
تسعى معظم 

المؤسسات 
للحصول عليها، لما 
لها من أهمية في 

تحسين سمعة 
المنشأة

اجتازت اجلامعة التدقيق اخلارجي الذي مت تنفيذه من قبل 
اجلهة املانحة لشهادة  اآليزو الدولية حيث حققت الشروط 

املطلوبة يف جمال العمل اإلداري ) تقدمي الدعم اإلداري 
 ،)ISO 9001: 2015( للطالب يف جامعة العلوم التطبيقية

وبذلك مت جتديد شهادة اجلامعة بعد إمتام اجلهة املانحة 
زيارتها والتأكد من استيفاء كافة الشروط املطلوبة ملنح 

الشهادة.

وتعد شهادة نظام اجلودة اآليزو من الشهادات التي 
تسعى معظم املؤسسات للحصول عليها، ملا لها من 

أهمية يف حتسني سمعة املنشأة، من خالل ما تفرضه 
مواصفة اجلودة من البحث الدائم عن فرص للتحسني 

والتطوير لضمان كفاءة تقدمي اخلدمات وإيجاد أفضل تكامل 
وتنسيق بني اإلدارات لربط العمليات على النحو الصحيح، مع 

وضع آلية للتحكم يف اخملاطر احملتملة فضال عن التوثيق 
الفاعل والتدقيق الداخلي.

ويعترب جتديد حصول اجلامعة على شهادة اآليزو يف 
جمال العمل اإلداري إجنازًا كبريًا، حيث يؤكد على التزام 

اجلامعة القوي باجلودة وعلى كفاءة الكادر اإلداري باجلامعة 
واحرتافيتهم يف تنفيذ مهامهم، ذلك أن اجلامعة 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.

ويأتي هذا اإلجناز متاشيًا مع اخلطة اإلسرتاتيجية التي 
وضعتها اجلامعة للسنوات القادمة والتي تركز على  حتقيق 

اجلودة الشاملة للربامج والتخصصات التي تقدمها  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 .

الجامعة تجدد حصولها على شهادة اآليزو
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أكد مجلس األمناء 
أن الجامعة 
ماضية في 

تحقيق الريادة 
وتقديم تعليم 

نوعي يرتقي 
بمهارات المواطن 

البحريني 

أكد جملس األمناء أن اجلامعة ماضية يف حتقيق الريادة 
وتقدمي تعليم نوعي يرتقي مبهارات املواطن البحريني، 

ويعود بالنفع على تقدم وتطور البالد يف جماالت احلياة كافة، 
مؤكدين على حرص اجلامعة الوصول إىل مستويات متقدمة 
يف جمال التعليم العايل، والذي سيساهم يف تلبية متطلبات 

وحاجات سوق العمل البحريني.

وهنأ اجمللس خالل اجتماعه األول للعام األكادميي 2018-
2019م، الذي ُعقد بحضور رئيس اجمللس األستاذ الدكتور 

وهيب اخلاجة ورئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان 
عواد وأعضاء اجمللس كل من الدكتورة فاطمة البلوشي 

والدكتور فايز السادة والسيد عادل ناس والسيد وليد 
اخلاجة والسيد غازي ناس والسيد حممد العامر، كافة 

منتسبي اجلامعة مبناسبة احلصول على تصنيف متقدم 
على مستوى اجلامعات احمللية والعربية بحسب التقرير 

 السنوي الذي أصدره مركز تصنيف اجلامعات العاملي 
)كواكواريل سيموندز الربيطانية(، اخملتص دوليًا مبجال 

تصنيف اجلامعات، حيث أظهر التقرير  تبوأ اجلامعة املركز 
األول بني اجلامعات اخلاصة يف البحرين، واملركز ال 45 على 
مستوى اجلامعات العربية  من بني أكرث من 1000 جامعة عربية 

هذا العام خضعت 120 منها ملعايري فحص موحدة، كما هنأ 
اجمللس منتسبي اجلامعة بحصولها على املركز األول 
على مستوى اجلامعات اخلاصة حمليًا واملركز اخلامس 

والعشرين عربيًا يف تصنيف جرين ماترك العاملي للجامعات 
اخلضراء لعام 2018م، حيث أظهر التقرير تفوق اجلامعة 

وحصولها على مراتب متقدمة من بني 719 جامعة عاملية 
شملها التصنيف، متثل 81 دولة من حول العامل.

ويف ذات السياق، هّنأ جملس األمناء رئيس اجلامعة وكافة 
منتسبيها بإجناز آخر للجامعة بحصولها على املركز األول 

عن القطاع التعليمي يف مسابقة حمافظة العاصمة 

ألجمل تزيني للمباين احلكومية واملباين اخلاصة حيث تقام 
هذه املسابقة تزامنا مع احتفاالت اململكة بالعيد الوطني 

اجمليد وعيد جلوس جاللة امللك املفدى، كما نّوه رئيس 
اجمللس باملشاركة املتمّيزة للجامعة يف الــدوري الوطني 

للجامعـات بألعاب كرة السلة، وكرة القدم، والكرة الطائرة.

وأشار اجمللس إىل أن هذه اإلجنازات تؤكد على أن اجلامعة 
تسري يف االجتاه الصحيح يف تقدمي تعليم عايل ذي جودة 
عالية من خالل إعتماد املعايري الوطنية والدولية جلودة 

التعليم وتطوير اخلطط واملناهج مبا يتناسب مع متطلبات 
جملس التعليم العايل ويتالئم مع التطورات العاملية.

وأشاد رئيس وأعضاء اجمللس بحصول كافة برامج 
اجلامعة على الثقة من هيئة ضمان اجلودة، كما أشادو 

بنشر اجلامعة ألكرث من 100 بحث علمي يف جمالت علمية 
حمكمة خالل عام واحد ألول مرة منذ تأسيسها معربني 

عن سعادتهم باملستوى العلمي املتميز الذي وصلت 
إليه اجلامعة، وسعيها الدائم للتطوير والتحديث ومراجعة 

براجمها األكادميية بالتعاون مع جامعات عاملية متميزة 
واستضافتها لربامج أكادميية ذات جودة عالية من جامعات 

بريطانية عريقة.

ويف اخلتام عّبر رئيس اجمللس 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 
ال تدخر جهدا يف سبيل خدَمة الطَلَبة من خالل دعم 

مواهبِهم وقْدراتِهم والّتركيز على تنمية اإلبداع والريادة 
رق احلديَثة بالتعليم والتعلم ، مشددًا على  لديهم وأتباع الطُّ

حرص جملس األمناء على تزويد الطلبة بالعْلم واملهارات 

مجلس األمناء يستعرض إنجازات الجامعة ويشيد 
بتصدرها قائمة الجامعات الخاصة محليًا في تصنيف 

)كيو إس(  العالمي لجودة التعليم وتصنيف جرين 
ماتريك العالمي للجامعات الخضراء
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تعتبر مجموعة خبراء التصنيف الدولي والتميز 
مؤسسة دولية تهدف إلى تصنيف المؤسسات 

والجامعات والهيئات

تقديرًا إلنجازاته العلمية واألكاديمية ...
منظمة مجموعة خبراء التصنيف الدولي والتميز تكرم االستاذ الدكتور وهيب الخاجة

تقديرًا إلجنازاته العلمية واألكادميية وما قدمه للتعليم العايل يف البحرين 
والعامل، كرمت منظمة جمموعة خرباء التصنيف الدويل والتميز IREG، رئيس 

جملس األمناء االستاذ الدكتور وهيب اخلاجة، ما يؤكد على اخلربة الكبرية 
التي ميتلكها األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة ومساهماته الكبرية يف تأسيس 

جمموعة من املؤسسات التعليمية يف البحرين. 

وتعترب جمموعة خرباء التصنيف الدويل والتميز IREG مؤسسة دولية تهدف 
إىل تصنيف املؤسسات واجلامعات والهيئات، حيث تويل اهتماما للتصنيف 

األكادميي واجلودة األكادميية كما أنها تهدف إىل زيادة الوعي العام والفهم 
بشأن العديد من القضايا التي لها عالقة بتصنيف اجلامعات وجودة التعليم 

األكادميي كما أنها تضم جمموعة كبرية من ذوي اخلربة واخملتصني يف 
التعليم األكادميي وتصنيف اجلامعات حول العامل.

وُيمنح هذا التكرمي لألشخاص ذوي اخلربة والكفاءة يف اجملال األكادميي، 
الذين قدموا إجنازات علمية ملحوظة ومهمة للتعليم العايل على مستوى 

العامل، حيث يضيف هذا  االعرتاف الدويل املتميز باالستاذ الدكتور وهيب اخلاجة 
الشيء الكثري إىل اجلامعة، ويؤكد على الكثري من اإلجنازات التي متكن من 

حتقيقها، ورؤيته يف تطوير اجلامعة وجعلها واحدة من اجلامعات املتميزة 
يف مملكة البحرين.

واستضافت اجلامعة رئيس املنظمة األستاذ الدكتور لويز كوستا، حيث التقى 
برئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة ورئيس اجلامعة األستاذ 
الدكتور غسان عواد كما قام بتكرمي األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة خالل حفل 
أقامته اجلامعة احتفاًء بهذا اإلجناز الذي يعد إضافة كبرية للجامعة وململكة 

البحرين على السواء. 

وحصل األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة على شهادة البكالوريوس يف 
الهندسة املدنية من جامعة تكساس يف الواليات املتحدة األمريكية عام 

1981م، ليستكمل بعدها متطلبات احلصول على شهادة الدكتوراة يف 
الهندسة املدنية )تخصص هندسة إنشاءات وإدارة مواد ( من جامعة ليدز 
يف اململكة املتحدة  عام 198٦م، كما أمضى أكرث من ثالثني عامأ يف جمال 

العمل األكادميي ساهم خاللها بتأسيس جمموعة من املؤسسات التعليمة 
املرموقة واملهمة يف مملكة البحرين.

وبهذه املناسبة أعرب األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة عن بالغ سعادته بهذا 
التكرمي، خاصة وأنه جاء من منظمة دولية معروفة يف جمال تعزيز العمل 

األكادميي على مستوى العامل، متمنيًا أن ينعكس ذلك االمر علي تعزيز 
الشراكة وعالقات التعاون األكادميي بني اجلامعة واملنظمة مؤكدًا على أّن 

اجلامعة تؤمن بأهمية الشراكة مع خمتلف املؤسسات التعليمية العربية 
والعاملية، وتبادل اخلربات فيما بينها.

بدوره عَبر األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة عن سعادته بتكرمي 
األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة ، مشريًا إىل أنه أثبت التزامًا باملعايري املهنية يف 

جمال العمل األكادميي باإلضافة إىل إجنازاته املتميزة يف اجملاالت العلمية  
اخملتلفة ما ادى إىل حصوله على هذا التكرمي الذي يعترب إضافة كبرية للجامعة، 
متقدمًا بالتهنئة لكافة منتسبي اجلامعة وعلى رأسهم رئيس جملس اإلدارة 

السيد سمري ناس بهذا اإلجناز. 

من جانبه قال رئيس منظمة جمموعة خرباء التصنيف الدويل األستاذ الدكتور 
لويز كوستا يف كلمة له خالل احلفل الذي أقامته اجلامعة بهذه املناسبة، 

أن اختيار األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة مت من بني العديد من الشخصيات 
املهمة حول العامل الذين قدموا مساهمات قيمة يف جمال البحث العلمي 

ودعم التعليم العايل يف بلدانهم والعامل، مشيدًا بجهود األستاذ الدكتور وهيب 
اخلاجة يف العمل األكادميي طوال سنوات مضت. 

التي تَصقل مواهبهم وتساعدهم على بناء مستقبلهم ومستقبل بالدهم، 
عرب االلتزام بخطط ومرئيات جملس التعِليم العاِلي واحلرص َعَلى تْطبيق 

معايري اجلودة يف خمتلف التخصصات األَكادميَية التي تقدمها اجلامعة. 
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تفتخر الجامعة بمشاركة المملكة احتفاالتها 
باألعياد الوطنية انطالقًا من دورها كمؤسسة 

تعلمية بحرينية رائدة

خطوة جديدة نحو التميز ... 
الجامعة مركز تدريبي معتمد من أكاديمية 

التعليم العالي البريطانية
اعتمدت أكادميية التعليم العايل الربيطانية )HEA(، اجلامعة كمركز 

معتمد للتدريب، ومبوجب ذلك فإن اجلامعة أصبحت معتمدة لتدريب 
أعضاء هيئة التدريس من داخل اجلامعة وتأهيلهم للحصول على 

شهادة الزمالة والزمالة املتقدمة من أكادميية التعليم العايل الربيطانية 
ابتداء من شهر سبتمرب من العام اجلاري، وبذلك تكون أول جامعة خاصة 

يف اململكة حتصل على االعتمادية من األكادميية.

وكانت اجلامعة قد وقعت اتفاقية مع األكادميية سابقًا تهدف إىل تدريب 
وتطوير أعضاء الهيئة األكادميية، حصل مبوجبها 53 أكادميي على 

شهادة الزمالة، والزمالة املتقدمة، حيث يأتي 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 وتزويدهم بالنظريات واألدوات احلديثة 

يف جمال التعليم والتعلم مما ينعكس على جودة اخملرجات التعليمية 
املقدمة للطلبة.

وبهذه املناسبة هنأ رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد كل من 
رئيس جملس اإلدارة السيد سمري ناس ورئيس جملس األمناء األستاذ 

الدكتور وهيب اخلاجة، مشددًا على أهمية الدعم املقدم إلدارة اجلامعة 
يف سبيل تطويرها ووضعها على اخلارطة اإلقليمية والدولية، كما تقدم 

بالشكر لكافة منتسبي اجلامعة الذين عملوا بجد واجتهاد لتحقيق هذا 
اإلجناز. 

وأعرب رئيس اجلامعة عن بالغ سعادته بهذا اإلجناز الذي يتيح للجامعة 
إمكانية تدريب موظفيها داخليًا ليكونوا زمالء وزمالء متقدمني يف 

األكادميية، مشريًا إىل أن اجلامعة ستكون إحدى املراكز القليلة املعتمدة 
يف املنطقة من قبل أكادميية التعليم العايل الربيطانية، منوهًا إىل أن 

هذه اخلطوة تأتي اتساقًا مع أهداف اجلامعة اإلسرتاتيجية والتزامها 
باالستمرار يف حتسني جودة اخملرجات التعليمية املقدمة للطلبة،  

وأوضح األستاذ الدكتور غسان عواد أن الشهادات التي متنحها 
األكادميية متثل مستوًى عالًيا من التميز العاملي يف تطوير واحرتاف 

الطرق احلديثة يف التعليم والتعلم، حيث تعد األكادميية مرجعًا دوليًا يف 
قطاع تطوير التعليم العايل، األمر الذي سوف يسهم يف حتقيق أهداف 

اجلامعة املتمثلة بااللتزام وتعزيز رسالتها نحو تقدمي منوذج تعليمي 
متميز على مستوى البحرين واملنطقة.

وأوضح رئيس اجلامعة أن اجلامعة تنظر إىل تطوير كادرها األكادميي 
يف سلك الشهادات املهنية ذات االعرتاف العاملي بأهمية بالغة، 

وذلك ألهميته وانعكاساته على أعضاء هيئة التدريس أنفسهم وعلى 
اجلامعة يف نفس الوقت، إذ يعد ذلك مؤشرًا على تقدمي مستوى 

أكادميي متقدم، مؤكدًا أن كافة األكادمييني يف اجلامعة ميتلكون اخلربة 
واملعرفة التي تؤهلهم للحصول على هذه الشهادة.

اجلدير بالذكر أن أكادميية التعليم العايل الربيطانية مؤسسة تعنى بتعزيز 
التميز يف جمال التعليم العايل، حيث تعني زمالة األكادميية 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.

الجامعة تتألق باألبيض واألحمر  
وتحصد المركز األول في مسابقة 

محافظة العاصمة ألجمل تزيين 
للمباني الحكومية والخاصة

حصدت اجلامعة املركز األول عن القطاع التعليمي يف مسابقة حمافظة 
العاصمة ألجمل تزيني للمباين احلكومية واملباين اخلاصة مبشاركة عدد كبري 

من الهيئات واملؤسسات والشركات التي تتبع حمافظة العاصمة حيث تقام 
هذه املسابقة تزامنًا مع احتفاالت اململكة بالعيد الوطني اجمليد وعيد 

جلوس جاللة امللك املفدى رغبة من احملافظة يف تعزيز قيم املواطنة 
واالنتماء لدى فئات اجملتمع .

وتسلم الدكتور حممد يوسف نائب رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية واملالية 
وخدمة اجملتمع، جائزة املركز األول خالل حفل تكرمي أقامته احملافظة برعاية 

معايل الشيخ هشام بن عبد الرحمن بن حممد آل خليفة حمافظ حمافظة 
العاصمة. كما حضر حفل التكرمي كل من األستاذة رقية حمسن مديرة 

التسويق والعالقات العامة، واألستاذة تانيا قشوع مديرة مكتب رئيس اجلامعة.

وتأتي هذه املسابقة إلتاحة الفرصة للهيئات واملؤسسات احلكومية واخلاصة 
باحملافظة للمشاركة يف احتفاالت اململكة بذكرى العيد الوطني اجمليد وعيد 

جلوس جاللة امللك املفدى وذلك باملساهمة يف تزيني املباين مبا يربز الوجه 
احلضاري والعمراين حملافظة العاصمة.

وبهذه املناسبة أعرب الدكتور حممد يوسف عن سعادته بفوز اجلامعة بهذه 
املسابقة ، معربًا عن فخره واعتزازه باملشاركة يف املسابقة وباجلهود التي 

بذلتها كافة إدارات اجلامعة املشاركة يف حتقيق هذا اإلجناز، ومساهمتهم 
يف إبراز الصورة احلسنة عن اجلامعة.

كما توجه نائب الرئيس بالشكر  حملافظة العاصمة لتنظيمها ملثل هذه 
املسابقات التي تعزز قيم املواطنة واإلنتماء لدى شرائح اجملتمع كافة، 

مشريًا إىل أن اجلامعة  وانطالقًا من دورها كمؤسسة تعلمية بحرينية تفتخر 
مبشاركة  اململكة احتفاالتها باألعياد الوطنية، حيث  ال  تدخر جهدًا يف سبيل 

نشر الرؤية احلضارية للمملكة.
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طلبة 
الجامعة

15
طلبة الجامعة ينتخبون أعضاء مجلس الطلبة وسط 

منافسة شديدة بين المرشحين
أسفرت انتخابات جملس الطلبة عن فوز 15 طالٍب وطالبة 

من أصل 24، ترشحوا خلوض غمار الدورة الثانية عشرة 
لالنتخابات، موزعني على كليات اجلامعة األربع )العلوم 

اإلدارية، احلقوق، واآلداب والعلوم، والهندسة(.

وفاز يف مقاعد اجمللس كل من الطلبة، حممود سلطان، 
ووفاء حبيل ممثلني عن كلية اآلداب والعلوم، والطلبة نواف 

الفايز، ونورة العتيبي ، وعدنان ارحمه، وصهيب الرومي 
ممثلني عن كلية احلقوق، والطالبة فجر الذوادي ممثلة 

عن كلية الهندسة، وأخريًا الطلبة احمد احملرقي، وحممد 
اجلودر، وحممد جناحي، و اليونا العصام، وحممد ناصر، 

وإبراهيم النجار، وخليفة مطر، وآالء زبيدي ممثلني عن كلية 
العلوم اإلدارية، حيث شهدت انتخابات هذا العام غزارة بعدد 

املرشحني مقارنة بالسنوات السابقة، كما شهدت أكرب 
نسبة تصويت على مدار الدورات السابقة. 

وأسفرت نتائج االنتخابات الداخلية بني أعضاء اجمللس 
عن انتخاب الطالب إبراهيم النجار رئيسًا للمجلس، وخليفة 
مطر نائبًا للرئيس، والطالبة آالء حسن الزبيدي أمينة للسر، 

والطالب حممد ناصر أمينًا ماليًا.

وتهدف انتخابات جملس الطلبة إىل بث روح الدميوقراطية 
بني الطالب وتشجيعهم على املشاركة يف األنشطة 

اجلامعية والطالبية، كما تأتي متاشيًا مع النهج 
الدميوقراطي  للمملكة التي خط قواعدها وأرسى دعائمها 

جاللة امللك املفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل 
ورعاه والقيادة الرشيدة للبالد.

رئيس الجامعة يلتقي أعضاء المجلس

ويف سياق متصل التقى رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور 
غسان عواد أعضاء جملس الطلبة، حيث هنأهم حلصولهم 

على ثقة زمالئهم الطلبة ليكونوا ممثلني عنهم ودعاهم 
إىل العمل بجد واجتهاد خلدمة جامعتهم والطلبة، مبينًا أن 
االنتخابات السنوية جمللس الطلبة حتظى بأهمية حقيقية 

وكبرية وتعكس انفتاح إدارة اجلامعة ومملكة البحرين 
ونهجها الدميوقراطي . كما تقدم بالشكر ألعضاء اجمللس 

السابق على اجلهود التي بذلوها خلدمة اجلامعة ودورهم 
املهم يف تنظيم الفعاليات اخملتلفة بالتعاون مع عمادة 

شؤون الطلبة.

ويأتي هذا اللقاء بهدف التواصل مع الطلبة والوقوف على 
احتياجاتهم وتطلعاتهم املستقبلية التي من شأنها أن 
ترتقي باملسرية التعليمية وتهيئ البيئة الرتبوية املثلى 

للطلبة.
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شاركت اجلامعة يف مؤمتُر أيويف - البنك الدويل الثالث عشر  
"دور توحيد املعايري يف مستقبل املالية اإلسالمية"، حيث 

حضر الدكتور عمار السامرائي والدكتورة نادية الشريدة 
إىل جانب جمموعة من طلبة قسم احملاسبة والتمويل 
فعاليات املؤمتر الذي أقيم بتنظيم من هيئة احملاسبة 

واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية وبالشراكة مع 
مصرف البحرين املركزي.

وتأتي مشاركة اجلامعة يف املؤمتر انطالقًا من رسالة 
اجلامعة التي تركز على ربط النظرية بالتطبيق، ومتكني 

الطلبة من االطالع على أحدث البحوث وأوراق العمل حول 
املعايري احملاسبية، واحملاسبة اإلسالمية، ومستقبل 

املالية اإلسالمية يف البحرين والعامل.

ويعد هذا املؤمتر احلدث األهم سنويا على مستوى الصناعة 
املالية اإلسالمية، والذي يتناول هذا العام أهم القضايا 

واملستجدات املتعلقة باملنتجات واخلدمات اإلسالمية، 
لالرتقاء بواقع الصناعة املالية اإلسالمية الدولية ودعم 

فرص االبتكار الرقمي وتوسعها يف خمتلف أنحاء العامل مع 
احملافظة على أصالتها والتزامها الشرعي.

وأتاح املؤمتر للطلبة فرصة االستفادة من املواضيع 
املطروحة يف جلساته، والتي يأتي بعضها ضمن املواضيع 

التي يتم تدريسها باملقررات، حيث أن مشاركة الطلبة 
ستنعكس على مستواهم العلمي واألكادميي، ومتكنهم 
من مناقشة بحوثهم التطبيقية مع املؤسسات املالية 

املشاركة باملؤمتر. 

شهادة المدقق والمستشار الشرعي 
العالمية

إىل ذلك اجتاز كل من الدكتور عمار السامرائي والدكتورة 
نادية الشريدة من كلية العلوم اإلدارية متطلبات احلصول 

على شهادة املدقق واملستشار الشرعي العاملية 
)CSAA( من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 

املالية اإلسالمية، وهي جهة معتمدة من قبل العديد من 
املؤسسات املالية اإلسالمية واملصارف املركزية يف 

العامل، وتقوم بإعداد برامج تدريبية متخصصة يف الصناعة 
املالية اإلسالمية. 

ومتنح هذه الشهادة حاملها كافة احلقوق واالمتيازات 
للعمل يف جمال التدقيق واالستشارات مبوضوع الصريفة 

اإلسالمية، حيث يتمتع حاملها باملعرفة الشرعية 
واملهارات املهنية الضرورية يف جمال الرقابة واملتابعة 

الشرعية يف القطاع املصريف واملايل الدويل.
كما توفر الشهادة حلاملها املعارف املتقدمة يف جماالت  
عمليات الرقابة واملتابعة الشرعية اخملتلفة ومكانتها يف 

املؤسسات املالية، والعالقة بني هيئة الرقابة الشرعية 
وعمليات الرقابة واملتابعة الشرعية الداخلية، إضافة إىل 

آلية متابعة تنفيذ قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية، والتحقق 
املباشر من شرعية العمليات املصرفية واملالية يف 

املؤسسة، وتوفري موجبات الثقة والطمأنينة للعمال يف 
التزام املؤسسة بأحكام الشريعة.

مؤتمُر أيوفي - البنك الدولي بدورته الثالثة عشرة

أتاح المؤتمر 
للطلبة فرصة 
االستفادة من 

المواضيع 
المطروحة في 

جلساته، والتي 
يأتي بعضها 

ضمن المواضيع 
التي يتم تدريسها 

بالمقررات
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استعرض طلبة الجامعة من خالل المعرض ثقافات 
14 دولة حول العالم، والمعالم التاريخية  الهامة  

والعادات والتقاليد لهذه الدول

رئيس الجامعة: المعرض انبثق من مبادرة 
كرسي جاللة الملك للحوار بين األديان في 

جامعة سابينزا بروما اإليطالية

حتت رعاية معايل الشيخ هشام بن عبدالرحمن بن حممد آل خليفة حمافظ 
حمافظة العاصمة أقامت عمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع كلية اآلداب 

والعلوم املعرض التعليمي السابع اخلاص بطلبة مساق تطوير مهارات التفكري 
واالتصال حتت عنوان " التعايش "، بحضور رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور 

وهيب اخلاجة، ورئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد.

واستعرض طلبة اجلامعة من خالل املعرض ثقافات 14 دولة حول العامل، 
واملعامل التاريخية الهامة والعادات والتقاليد  لهذه الدول؛ لتعزيز التواصل 
والتبادل الثقايف بني الشعوب، باإلضافة إىل إقامة أوبريت غنائي يستعرض 

العادات والتقاليد املوروثة لدول جملس التعاون اخلليجي.

ويهدف املعرض إىل إكساب الطلبة جمموعة من املهارات، كالقيادة، ومهارات 
التفاوض واإلقناع، والقدرة على اتخاذ القرار وحتمل املسؤولية، وتنمية الثقة 

بالنفس، وأسلوب حل املشكالت، ومهارات التواصل، وتنمية التفكري الناقد 
والتفكري اإلبداعي، وأخريًا العمل بروح الفريق الواحد.

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 من خالل قيام الطلبة بجمع 
العديد من الوثائق واملعلومات التاريخية التي تتعلق بعادات وتقاليد الشعوب 

معززة بالصور واجملسمات لتجسيدها أمام احلضور .

ويف كلمته التي ألقاها بهذه املناسبة أوضح رئيس اجلامعة أن اختيار اسم 
التعايش لهذا املعرض بنسخته السابعة جاء متاشيًا مع مبادرة حضرة 

صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين املفدى، 
حفظه اهلل ورعاه، بتأسيس كرسي امللك حمد للحوار بني األديان يف جامعة 

سابينزا بروما اإليطالية للتأكيد على مشوار جاللته اإلصالحي للتعايش السلمي 
ونشر قيم السالم والتسامح وإبراز املشاريع احلضارية واإلنسانية الكربى التي 

تضطلع بها البحرين.

وصرح رئيس اجلامعة أن تأسيس كرسي جاللة امللك يف واحدة من أعرق 
وأكرب اجلامعات يف العامل يربز اجلانب احلضاري للمملكة كواحة للتعايش 

ومنوذجًا تاريخيًا  يف العيش املشرتك القائم على االحرتام والتسامح وتقبل 
اآلخر، وترسيخًا لفكرة التساند اجملتمعي لدعم املشاريع احلضارية واإلنسانية 

للبحرين، انطالقًا من كون اململكة واحة للعيش السلمي بني خمتلف األديان 
واحلضارات، ومنوذجًا حيًا للحريات الدينية يف ظل القيادة الرشيدة للبالد.

وختم رئيس اجلامعة حديثه باإلشادة باحملتوى األكادميي املتميز للمعرض، 
مشريًا إىل أن مثل هذه املعارض ترسخ لدى الطلبة املادة العلمية وترثي احلياة 

األكادميية بطريقة غري تقليدية.

محافظ العاصمة يفتتح معرض "التعايش" ويستعرض المشاريع 
اإلبداعية للطلبة
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تزخر جامعتنا بالطلبة املتميزين واملوهوبني يف اجملاالت 
املتنوعة، حيث تفخر اجلامعة بطلبتها وبإبداعاتهم 

ومشاريعهم املتميزة التي تعترب ثمرة للعمل الدؤوب 
الذي تقوم به اجلامعة لتخريج طلبة متميزين مسلحني 

باملعارف واملهارات العملية متاشيًا مع متطلبات سوق 
العمل وحتقيقًا لشعار اجلامعة الذي يركز على ربط النظرية 

بالتطبيق.

وانطالقًا من ذلك جاءت مشاركة اجلامعة يف معرض 
أسبوع البحرين الدويل للتصميم الذي أقيم حتت رعاية 

معايل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة حمافظ 
حمافظة العاصمة، من خالل إدارة التسويق والعالقات 

العامة وجمموعة من أعمال طلبة قسم التصميم والفنون 
يف كلية اآلداب والعلوم، حيث اطلع اجلمهور الذي حضر 

املعرض على أعمال الطلبة يف تخصصي التصميم 
الداخلي والتصميم اجلرافيكي مشيدين باملستوى العايل 

واالحرتافية يف تصميم هذه املشاريع.

وبهذه املناسبة عرب رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان 
عواد عن سعادته باملستوى العلمي املتميز للطلبة، 
مشريًا إىل أن الطلبة أظهروا مستوى عايل من اإلبداع 

واملهارة يف مشاريعهم ما يؤكد على جودة اخملرجات 
التعليمية للجامعة.

من جانبها نوهت األستاذة رقية حمسن مديرة التسويق 
والعالقات العامة بأن املعرض يعد فرصة لتسليط الضوء 

على مهارات ومواهب الطلبة، مشريًة 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 مبدعة فكريًا وأكادمييًا.

كما أشارت إىل أن مشاركة اجلامعة يف فعاليات املعرض 
جاءت لتشجيع الطلبة ودعم مواهبهم وتقدمي االستفادة 

لهم من خالل اطالعهم على جتارب اجلهات املشاركة 
وتبادل اخلربات واملهارات واالبتكارات ما بني اجلامعة وهذه 

اجلهات خللق فرص عمل للطلبة يف جمال التصاميم 
واجملاالت األخرى املتعلقة باإلبداع واالبتكار.

" أسبوع البحرين الدولي للتصميم "  يحتضن إبداعات 
طلبة الجامعة

اطلع الجمهور 
الذي حضر 

المعرض على 
أعمال الطلبة 

في تخصصي 
التصميم الداخلي 

والتصميم 
الجرافيكي
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شارك الطلبة عبداهلل قدير، وهند خليل، وأليونا العصام، 
وحممد العباسي، وإسراء القصري يف فعاليات املهرجان 

الشبابي العاملي األول لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
الذي أقيم برعاية كرمية من قبل حضرة صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 
ورعاه، حيث جاءت مشاركة الطلبة ضمن منوذج جلسات األمم 
املتحدة وفعاليات أكرب درس يف العامل لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة وذلك بهدف دخول مملكة البحرين موسوعة 
جينيس لألرقام القياسية.

وجاءت مشاركة الطلبة إىل جانب 18 جامعة عربية وعاملية 
ليناقشوا أهم قضايا الدول واملتغريات على الساحة العاملية، 

إضافة إىل طرق حتقيق أهداف التنمية املستدامة خلدمة 
اإلنسانية وكوكب األرض من خالل حماكاة واقعية جللسات 
االمم املتحدة، حيث حصل الطالب عبداهلل قدير و الطالبة 

اليونا العصام على اجلائزة الدبلوماسية من جملس األمن على 
هامش فعاليات املؤمتر.

وتبنى الشباب املشارك يف الفعالية قضايا الدول يف حماكاة 
جللسات األمم املتحدة، من خالل طرح القضايا املدرجة على 

جدول األعمال، مع إتاحة الفرصة لطالب اجلامعات خلوض 
مناقشاتهم، بهدف تزويد الشباب املشاركني بفهم جديد 

حول طبيعة عمل األمم املتحدة كمنظمة دولية وكيفية 
انخراط الدول يف مثل هذه النقاشات، األمر الذي ميهد الطريق 

إىل بناء شباب قادرين على ممارسة العمل الدبلوماسي 
وإيصال أفكارهم بصورة مثالية.

على هامش فعاليات 
المهرجان الشبابي العالمي 
األول لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة...
طلبة الجامعة يحصدون الجائزة 

الدبلوماسية ضمن فعاليات نموذج 
جلسات األمم المتحدة

"إنـجاز من إنـجاز" لطلبة الجامعة
هنأ رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد باإلجناز اجلديد الذي حققه 

طلبة اجلامعة يف املسابقة السنوية للشباب رائدي األعمال 2019، التي 
أقيمت بتنظيم من مؤسسة إجناز البحرين حتت رعاية سمو الشيخة حصة 

بنت خليفة آل خليفة، رئيس جملس إدارة إجناز البحرين، وحصد الطلبة 
خاللها جائزة أفضل شركة لفئة اجلامعات 2019 عن تطبيقهم الذكي 

.)AL FAZAA - الفزعة(

واعترب رئيس اجلامعة  أن هذا الفوز يؤكد على قدرة طلبة اجلامعة يف 
املنافسة والفوز يف احملافل واملسابقات احمللية واإلقليمية، كما يؤكد 

على امتالكهم روح االبتكار واإلبداع للتميز ومتثيل البحرين يف خمتلف 
اجملاالت وعلى كافة احملافل اإلقيمية والدولية.

وصمم الطلبة تطبيقًا ذكيًا بعنوان الفزعة يتيح للمستخدمني التعرف على 
خدمات شاملة تتعلق بصيانة السيارات من ورش الصيانة ومتاجر قطع 

الغيار، واملغاسل ، ومتاجر اإلطارات، والوكاالت، إضافة إىل خدمة الصيانة 
على الطريق، كما يقدم معلومات للسائق عن أقرب مركز للصيانة وأقرب 

مركز أمني يف حاالت الطوارئ واحلوادث.

ومنذ إطالق التطبيق يف شهر مارس من العام اجلاري وصل عدد 
مستخدميه إىل ألف مستخدم يستفيدون من اخلدمات التي تقدمها 70 

جهة متخصصة يف صيانة السيارات وقطع الغيار منها الوكاالت املنضوية 
حتت شركة املؤيد للسيارات )نيسان، إنفينيتي، فورد، لينكولن، رينو(، حيث 

يقدم التطبيق للمستخدم معلومات كاملة عن املتجر من حيث املوقع، 
وأرقام التواصل ، وأوقات العمل، باإلضافة إىل شرح عن اخلدمات التي 

يقدمها. 

ويهدف الطلبة من خالل التطبيق إىل إيجاد حل بديل ومبتكر، للتواصل بني 
مالكي السيارات واجلهات اخملتصة بصيانتها والعناية بها وتلقي خدمات 

صيانة شاملة تلبي احتياجاتهم بأفضل كفاءة وأقل تكلفة. 

أخريًا؛ شكر رئيس اجلامعة  الطلبة عبد الرحمن سمري الفايز، سعود عبد 
العزيز املهيزع، عبداهلل عبد العزيز املهيزع، أحمد حممد الدوسري، راشد 

عيد صالح، أحمد عبد املنعم السعيد، عبد الرحمن عبداهلل هالل، علي 
يوسف مطر والدكتورة أحالم العيثاوي  املشرفة عليهم  على ما بذلوه 

من جهود من أجل الوصول إىل املستويات العلمية املتميزة وال سيما  يف 
املهارات التقنية احلديثة، مؤكدًا أن العامل اليوم يعري اهتمامًا كبريًا للتقنيات 

واالتصاالت احلديثة. ومؤكدًا على إن هذا الفوز يضيف إجنازًا آخر إىل قائمة 
إجنازات طلبة اجلامعة.
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يعتبر المؤتمر 
الطالبي إحدى 

الوسائل 
المهمة لتعزيز 
البحث العلمي 
بالجامعة، حيث 

ط  يمّثل منبًرا ُيسلَّ
فيه الضوُء على 

أفضل البحوث 
الطالبية

حتت رعاية رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد 
أقامت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا وبالتعاون مع 

عمادة شؤون الطلبة فعاليات املؤمتر العلمي الثاين لطلبة 
اجلامعة حتت عنوان تعزيز التميز حيث عرض طلبة اجلامعة 

أوراقهم البحثية ومشاريع التخرج يف جماالت متنوعة ضمن 
تخصصاتهم األكادميية.

وتناول املؤمتر 33 ورقة بحثية من كليات اجلامعة األربعة 
ضمن مسارين إثنني األول لطلبة البكالوريوس، والثاين لطلبة 
املاجستري، حيث تركزت أبحاث الطلبة حول اإلدارة، والقانون، 

وتقنية املعلومات، والصحة، واجملتمع، والتعليم، والعلوم 
السياسية، والتصميم، واملوارد البشرية، واحملاسبة، 

والهندسة، وغريها من املواضيع اخملتلفة.

ويعد هذا املؤمتر أحد األنشطة الطالبية التي توليها 
اجلامعة اهتمامًا كبريًا ضمن خطة اسرتاتيجية متكاملة؛ 
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 جمتمعاتهم 
وأوطانهم.

وقدم املؤمتر جمموعة من األبحاث العلمية املتميزة يف 
خمتلف التخصصات التي تطرحها اجلامعة األمر الذي يؤكد 
على جودة اخملرجات التعليمية للجامعة، من خالل متكني 

الطلبة بحثيًا وعلميًا، حيث تركز على قيمة البحث العلمي 
وأهميته على كافة املستويات، وتسعى إىل تشجيع 

األكادمييني والطلبة للقيام ببحوث مشرتكة، واستثمار كل 
الوسائل املتاحة لتحقيق ذلك.

ويعترب املؤمتر الطالبي إحدى الوسائل املهمة لتعزيز البحث 
العلمي باجلامعة، حيث ميّثل منرًبا ُيسلَّط فيه الضوُء على 

أفضل البحوث الطالبية ؛ وُيقّدم صورة جلية وواضحة عن 
املستوى العلمي املتميز للطلبة، كما يهدف إىل حتقيق 

التكامل، وتوفري البيئة احملفزة لإلبداع العلمي، وتعزيز روح 
البحث واالبتكار لدى للطلبة.

ويف ختام جلسات املؤمتر كّرم رئيس جملس األمناء 
االستاذ الدكتور وهيب اخلاجة، ورئيس اجلامعة األستاذ 

الدكتور غسان عّواد، واألستاذ الدكتور لويز كوستا رئيس 
منظمة جمموعة خرباء التصنيف الدويل  IREG ، الطلبة 

الفائزين يف املراكز األوىل عن أبحاثهم املقدمة يف املؤمتر، 
واألساتذة املشرفني على أبحاث الطلبة.    

"تعزيز التميز" في المؤتمر العلمي الثاني لطلبة 
الجامعة
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زار طالب قسم التصميم الداخلي املركز العربي اإلقليمي للرتاث العاملي 
كجزء من أنشطتهم يف موضوع إعادة تأهيل املباين التاريخية، حيث حضروا 

معرًضا حول تراث االبتكارات املعمارية يف العامل العربي.
 واستمع الطلبة إىل عرًضا عاًما عن تراث العمارة احلديثة يف العامل العربي 

بالقرن العشرين ، تضمن جمموعة من األمثلة احلضرية يف جميع الدول 
العربية.

كما دار نقاشأ بني الطلبة والدكتور أنس صوفان، خبري الرتاث العاملي الذي 
قدم حماضرة عن دمشق بعنوان "البيئة املعمارية لدمشق: التغريب ، 
األصالة واحلداثة"، تناولت حالة التغّيرات احلضرية يف دمشق ، املدينة 

النابضة باحليوية التي يعود تاريخها إىل آالف السنني ، وحتدثت عن أصولها 
وخصائصها وصناعتها وشخصياتها.

جدير بالذكر أن املعرض أقيم بتنظيم من مركز الرتاث العاملي التابع لليونسكو 
واجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب يف الكويت واملركز العربي 

للهندسة املعمارية يف لبنان ، بهدف زيادة الوعي بأهمية الرتاث احلديث 
كدليل على تطور الفكر البشري مبا ينعكس على العمارة احلديثة.

طلبة التصميم الداخلي يزورون المركز العربي اإلقليمي للتراث 
العالمي

استقبل رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد اخلريج احملامي حممد 
صالح الدين عبد القادر، احلاصل على املنحة الدراسية املقدمة من حمافظة 

العاصمة للجامعة للدراسة عامًا واحدًا بجمهورية الصني الشعبية.

وكانت حمافظة العاصمة قد قدمت للجامعة يف شهر مايو من العام 
املاضي منحة دراسية مقدمة من حكومة مدينة شينجني الصينية تفعياًل 

ملذكرة التفاهم املوقعة بني اجلامعة واحملافظة، والرامية إىل تعزيز الربامج 
واملشاريع املشرتكة التي تسهم يف خدمة وتنمية اجملتمع ودعم مسرية 

التعليم باململكة.

وأكد رئيس اجلامعة على أهمية التواصل بني اجلامعة واخلريجني، منوهًا إىل أن 
اخلريجني مبعث فخر للجامعة وخري ممثل لها بعلمهم وثقافتهم وحرصهم 

على اكتساب املهارات والتزود بالعلم وتطوير ذاتهم، مشريًا إىل أن اخلريج 
حممد صالح عبد القادر منوذج خلريجي اجلامعة املتميزين وأحد سفرائها 

الذين تفتخر بهم يف سوق العمل.

وأعرب األستاذ الدكتور غسان عواد عن شكره وتقديره ملعايل الشيخ هشام 
بن عبد الرحمن بن حممد آل خليفة حمافظ حمافظة العاصمة على املنحة 

التي قدمتها احملافظة للطالب حممد صالح للدراسة عامًا واحدًا يف جامعة 
شينجني الصينية، إذ يعكس ذلك مكانة اجلامعة ومستوى التنسيق والتعاون 

بني اجلهتني، مثمنًا الدور اإليجابي الذي تقوم به حمافظة العاصمة يف دعم 
قطاع التعليم والتنمية عرب جملة من الربامج واألنشطة املميزة.

بدوره أوضح اخلريج احملامي حممد صالح أن القسم الذي إلتحق به يف جامعة 
شينجني الصينية هو قسم دراسة اللغة الصينية )املاندارين(، حيث مينح 

الطالب شهادة شرفية بعد اجتيازه جميع املواد وهي: مادة القراءة، ومادة 
الكتابة، ومادة اإلستماع.

رئيس الجامعة يستقبل الخريج محمد صالح المبتعث في الصين ويشيد 
بخريجي الجامعة ومستواهم العلمي المتميز
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حفل تخريج الفوج الحادي عشر فعاليات
22

السيد غازي ناس : ندعم إدارة اجلامعة 
لَتْمِكيِنها من االستمراِر يف حتقيِق رساَلِتها، 

واألهداف التي ُأْنِشَئْت من أْجِلها اجلامعة 

األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة: حريصون على 
تزويد الطلبة بالعْلم واملهارات التي تَصقل 

مواهبهم وتساعدهم على بناء مستقبلهم 
ومستقبل بالدهم

األستاذ الدكتور غسان عواد : شهدنا عامًا 
أكادمييًا حافل باإلجنازات يف خمتلف اجملاالت 

احتفلت اجلامعة بتخريج الفوج احلادي عشر من طلبتها، 
يف حفل بهيج أقيم حتت رعاية السيد سمري ناس رئيس 

جملس اإلدارة مبركز اخلليج الدويل للمؤمترات بفندق 
اخلليج.

ويف كلمة له خالل احلفل نيابًة عن رئيس جملس إدارة 
اجلامعة، السيد سمري ناس، خاطب عضو جملسي اإلدارة 

واألمناء، السيد غازي ناس اخلريجني داعيًا إياهم إىل العمِل 
اجلادِّ والدؤوب خلدمة أوطانهم، مشريًا إىل أن جملسي 

اإلدارة واألمناء حريصني على تشجيِع وتقدمِي كافِة الدعِم 
إلدارِة اجلامعة لَتْمِكيِنها من االستمراِر يف حتقيِق رساَلِتها، 

واألهداف التي ُأْنِشَئْت من أْجِلها لتكوَن منارٌة للمعرفِة 
والتعليِم والبحِث العلمي، وبيئٌة مميزٌة للمواهِب الواعدة، 
ورافدًا لسوِق العمِل بذوي اخلربات والكفاءة  مبا يتناسب 

مع تطورات العصر واحتياجاته ومستقبله.

بدوره، أكد رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب 
اخلاجة أنَّ جملس األمناء َلا يدخر جهدا يف سبيل خدَمة 
الطَلَبة من خالل دعم مواهبِهم وقْدراتِهم والّتركيز على 

رق احلديَثة بالتعلم  تنمية اإلبداع والريادة لديهم واتباع الطُّ
والتعليم، مشددًا على حرص اجمللس على تزويد الطلبة 

بالعْلم واملهارات التي تَصقل مواهبهم وتساعدهم على 
بناء مستقبلهم ومستقبل بالدهم، عرب االلتزام بخطط 

ومرئيات جملس التعِليم العاِلي واحلرص َعَلى تْطبيق معايري 
اجلودة يف خمتلف التخصصات األَكادميَية التي تقدمها 

اجلامعة. 

ولفت رئيس جملس األمناء إىل أن اجلامعة شرعت ببعض 
املشاريع التي ترثي احلياة الطالبية منها مشروع إنشاء 

الصالة الرياضية متعددة األغراض، والتي حتتوي على 
مالعب ومرافق رياضية تلبي حاجة الطلبة وتساعدهم على 
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احتفلت الجامعة بتخريج الفوج الحادي عشر 
من طلبتها، في حفل بهيج أقيم تحت رعاية 

السيد سمير ناس

ممارسة األنشطة الرياضية اخملتلفة وتفريغ طاقاتهم، باإلضافة إىل َمْشُروُع 
اَراِت متعددة الطوابق. يَّ ِإْنَشاِء َمَواِقِف السَّ

من جانبه صّرح رئيس اجلامعة، األستاذ الدكتور غسان عواد يف كلمته أن العام 
األكادميي املاضي كان حافاًل باإلجنازات والنجاحاِت على خمتلِف األصعدِة، حيُث 

حصدت اجلامعة شهادة اآليزو يف العمل اإلداري  ، كما 
َنَجحت باستضافِة أكرَث من 65 باحٍث ومتخصٍص من حوِل العامل يف املؤمتِر 

العاملي امُلحّكم امُلْسَتْقبل امُلستدام، فيما جنحت على صعيِد البحِث العلمي 
بنشِر ما يزيد عن ال 100 بحٍث علمي ُمحّكم يف سنٍة واحدة ألوِل مرة منُذ 

تأسيس اجلامعة، باإلضافة إىل  املضي يف حتقيِق اخلطة الرامية إىل منِح كافِة 
أعضاء الهيئِة األكادمييِة شهادِة الزمالِة من أكادمييِة التعليِم العايل الربيطانية، 

مشريًا إىل أن عدد األساتذة احلاصلني على الشهادة بلغ 31 أستاذ من كليات 
اجلامعة اخملتلفة.

أخريًا وبالنسبة للجانب الطالبي فقد أعرب رئيس اجلامعة عن فخره واعتزازه 
بطلبة اجلامعة الذين أثبتوا متيزهم يف كافِة املناسباِت واملسابقاِت الرياضيِة 

والدينيِة واالجتماعيِة التي مثلوا اجلامعة من خالِلها، داعيًا إياهم إىل االستمرار 
يف مشوار اجلد واالجتهاد لتحقيق أحالمهم.
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التقى ممثلو 
الجامعة بالطلبة 

والباحثين عن 
العمل، وقدموا 

لهم النصائح 
والتوجيهات 

الالزمة لخلق 
مستقبل وظيفّي 

ناجح

الجامعة تشارك بمعرض أسبوع  المهن بمعهد 
البحرين للتدريب

شاركت اجلامعة  يف فعاليات أسبوع املهن 2019 الذي 
نظمه معهد البحرين للتدريب برعاية من سعادة وزير 

الرتبية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وافتتحه 
باإلنابة وكيل الوزارة للموارد واخلدمات الدكتور حممد بن 

مبارك جمعة، وذلك بحضور رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور 
غسان عواد واألستاذة رقية حمسن مديرة التسويق 

والعالقات العامة.

وتأتي مشاركة اجلامعة من منطلق مسؤوليتها والتزامها 
جتاه اجملتمع البحريني، وحرصها على استقطاب وتوظيف 

الكفاءات البحرينية يف خمتلف اجملاالت والتخصصات، كما 
تأتي هذه املشاركة ضمن اسرتاتيجية اجلامعة الساعية 
إىل تعريف الطالب والباحثني عن العمل يف البحرين بسوق 

العمل احمللّي والفرص املتاحة يف خمتلف القطاعات.

والتقى ممثلو اجلامعة بالطلبة والباحثني عن العمل، 
وقدموا لهم النصائح والتوجيهات الالزمة خللق مستقبل 

وظيفّي ناجح. كما تعرف املشاركون على الفرص التدريبية 
والوظيفية التي تقدمها اجلامعة والتخصصات األكادميية 

التي تطرحها والربامج التي تستضيفها بالتعاون مع 
جامعات بريطانية عريقة. 

وأوضحت األستاذة رقية حمسن مديرة التسويق والعالقات 
العامة أن هذه املشاركة تشكل خطوة مهمة نحو تعريف 
الطلبة والزوار باجلامعة وبراجمها األكادميية، مشريًة إىل أن 

اجلامعة حريصة على املشاركة يف كافة املعارض التي 
تقام داخل وخارج البحرين للتعريف باجلامعة وما تقدمه 

لطلبتها من تخصصات وتسهيالت تسهم يف دعم العملية 
التعليمية وحتقيق أكرب فائدة للطلبة. كما أشارت إىل أهمية 

املشاركة يف أسبوع املهن الرتكازه يف مضامينه على 
االهتمام بقضية التنمية البشرية من خالل تسليط الضوء 

على أنشطة التوظيف واالستجابة ملتطلبات سوق العمل، 
مبا يسهم يف فتح آفاق جديدة أمام الشباب البحريني، يف 

سياق اخلطط واالسرتاتيجيات احلكومية الفعالة يف توظيف 
الشباب البحريني، ومتكينه من املهارات التي تضمن تفوقه 

التنافسي يف سوق العمل.

الجامعة تحتفل باألعياد الوطنية بـمهرجان 
"وطن الذهب"

تزدان جامعتنا كل عام احتفااًل بالعيد الوطني اجمليد 
وذكرى تويل حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عيسى آل خليفة املفدى مقاليد احلكم، حيث حترص 
اجلامعة يف كل عام على االحتفال بهذه الذكرى 

العزيزة على قلوب البحرينيني بأسلوب متفرد ومميز.

وأطلقت اجلامعة على احتفالها هذا العام اسم "وطن 
الذهب" مستلهمة هذا االسم من سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة ممثل جاللة امللك لألعمال اخلريية 
وشؤون الشباب رئيس اجمللس األعلى للشباب 

الرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية حينما قال أن 
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المخيم الترفيهي السنوي لمنتسبي الجامعة
أقامت إدارة التسويق والعالقات العامة باجلامعة خميًما ترفيهًيا 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.

واستمتع زوار اخمليم بالعديد من األنشطة والفعاليات والفقرات الشعبية واألكالت البحرينية وألعاب 
األطفال واملسابقات والفقرات الفنية والرياضية وغريها من الفقرات املنوعة والرتفيهية.

وتهدف إدارة اجلامعة إىل إقامة هذا النوع من الفعاليات ملا لها من أثر على تعزيز اجلانب االجتماعي لدى 
املوظفني وتعزيز الشعور بوحدة الفريق والعمل اجلماعي الذي ترتكز عليه سياسة اجلامعة.

"هذا العام هو عام الذهب للبحرين"، وألن البحرين بحق وطن الذهب جاء 
احتفال اجلامعة هذا العام للتأكيد على أن البحرين ال تستحق إال الذهب . 

وأقام جملس طلبة اجلامعة بدورته الثانية عشرة احتفااًل بهيجًا تضمن 
العديد من الفعاليات الثقافية والشعبية والطالبية والعرضة باإلضافة إىل  

أمسية شعرية بالتعاون مع جمعية الشعر الشعبي قدمها  الشعراء 
ماجد الديحاين وفالح بن ذروة من اإلمارات العربية املتحدة، والشعراء 

عبداهلل اخلالدي، وحمسن احلموي، من البحرين، وأدارها اإلعالمي ناصر 
العمري، وأخريًا حفل غنائي قدمه الفنان البحريني إبراهيم الناجم.
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تعتبر منظمة 
معهد مهندسي 

الكهرباء 
واإللكترونيات 

)IEEE( أكبر جمعّية 
مهنّية على 

مستوى العالم، 
وتضم أكثر 

من )420( ألف 
عضو من )160( 
دولة حول الكرة 

األرضية

االحتفال السنوي لمعهد مهندسي الكهرباء 
)IEEE( واإللكترونيات العالمية

استضافت اجلامعة فعاليات اليوم املفتوح السنوي 
ملنظمة معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات العاملية 
)IEEE( يف مملكة البحرين، والذي أقيم حتت رعاية األستاذ 

الدكتورغّسان عّواد رئيس اجلامعة، مبشاركة عدد من 
اجلامعات احمللية احلكومية واخلاصة.

واشتملت الفعالية التي أشرف على تنظيمها كلية 
اآلداب والعلوم باجلامعة على العديد من املسابقات 

الثقافية واألدبية، إىل جانب إقامة ندوة علمية، كما شهد 
احلفل افتتاح فرع ملنظمة معهد مهندسي الكهرباء 

 واإللكرتونيات باجلامعة أطلق عليه اسم 
.ASU IEEE Student Branch 

كما شهدت الفعالية مشاركة طلبة قسم علم احلاسوب 
باجلامعة، حيث سّلط الطلبة الضوء على االجتاهات احلديثة 
يف علم احلاسوب والتكنولوجيا ، من خالل كلمة الطالبة رمي 

)Big data(  يحيى الزمان حول موضوع البيانات الضخمة
واملفاهيم املتعلقة بأمنها، مشريًة إىل أن هذا املصطلح 

يطلق على جمموعة من البيانات الضخمة جدًا واملعقدة 
لدرجة يصُعب معاجلتها باستخدام أداة واحدة فقط من 

أدوات إدارة قواعد البيانات أو باستخدام تطبيقات معاجلة 
البيانات التقليدية، فيما حتدثت الطالبة سماح وائل حول 

موضوع علم البيانات )Data Science( واستخداماته يف 
جماالت األعمال والتعليم واالقتصاد والصحة واملهارات 

التي يحتاجها أي شخص ليكون خبريًا يف هذا اجملال.
كما مت منح عضوية اشرتاك للدكتور  مؤيد خضر رئيس 

قسم علم احلاسوب، واملسؤول األكادميي عن فرع 
 )IEEE( معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات العاملية

يف اجلامعة،  والدكتور حممد عالء احلمامي عضو هيئة 
التدريس يف قسم نظم املعلومات اإلدارية، إضافة إىل 

تفعيل اشرتاك 13 طالبًا من طلبة قسم علم احلاسوب  يف 
اجلمعية واختيار الطالبة سماح وائل فوجو لتكون رئيس 

الفرع باجلامعة ، والطالبة لطيفة النعيمي نائبا لها والطالبة 
حصة العازمي أمينا للصندوق.

وتعترب منظمة معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات 
)IEEE( أكرب جمعّية مهنّية على مستوى العامل، وتضم أكرث 
من )420( ألف عضو من )160( بلدًا حول الكرة األرضية، حيث 

يهدف املعهد إىل حتقيق التقدم التعليمّي والتقنّي يف 
جمال الهندسة الكهربائية واإللكرتونّية واحلاسبات، 

وعن استضافة اجلامعة للفعالية نوه األستاذ الدكتور 
غسان عواد بأهمية الدورالذي تلعبه التكنولوجيا يف حياتنا 

يف ظّل الثورة املعلوماتية والتحديات والتغّيرات اجلذرية 
التي طرأت على الصعيد العاملي، ومساهمتها بشكل 

كبري يف تطوير ميدان التعليم من خالل تقدمي الوسائل 
العلمية واملعرفية احلديثة التي سهلت من عملية توصيل 
املعلومات للطلبة كما وعملت على تطوير املناهج بصورة 

تخدم املدرسة واملدرس واملتعلم.

وأوضح رئيس اجلامعة أن اجلامعة تويل تخصصات 
علوم التكنولوجيا أهمية بالغة ،حيث تطرح تخصصات 

علم احلاسوب، ونظم املعلومات اإلدارية، ألهميتها 
واستعماالتها، معربًا عن اعتزازه يف التعامل مع منظمة 

معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات )IEEE( ملا حتظى 
به من سمعة عاملية مرموقة يف األوساط األكادميية 
والعلمية، مشيدًا مبشاركة طلبة الكلية بهذا امللتقى 

العاملي، واملستوى العلمي للطلبة وقدرتهم على 
طرح األفكار ومناقشتها أمام احلضور وإملامهم الكبري 

باملواضيع املطروحة ما يدل على جودة التعليم الذي 
تقدمه اجلامعة لطلبتها.
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برنامج كلية اآلداب والعلوم 
لدعم وتشجيع البحث العلمي

نظمت عمادة كلية اآلداب والعلوم برناجمًا سنويَا لدعم وتشجيع البحث 
العلمي، متاشيًا مع اسرتاتيجة اجلامعة بتطوير البحث العلمي والنهوض 

به ملا له من أثر كبري على عضو هيئة التدريس بشكل خاص واجلامعة 
بشكل عام.

بدء الربنامج بعقد ورشة العمل األوىل بعنوان "كيف تؤسس جملموعة 
بحثية" حيث قدم فريق تنسيق البحث العلمي يف الكلية؛ الدكتور عدي 

اجلبوري نائب العميد، والدكتور مؤيد خضر رئيس قسم علم احلاسوب، 
والدكتور حممد عبد الدامي القائم بأعمال رئيس قسم التصميم والفنون، 

والدكتورة سامية الشناوي منسقة البحث العلمي يف الكلية، مقدمة 
حول أهمية البحث العلمي ودور اجملموعات البحثية يف تعزيز اجلانب 

البحثي وتعميقه وانتشاره، تبع ذلك عقد جلسة عصف ذهني ومناقشات 
موجهة بني أعضاء هيئة التدريس حول االهتمامات البحثية لكل عضو 

هيئة تدريس، تأسيسا ملد جسور التواصل بني التخصصات اخملتلفة التي 
تضمها الكلية.

وأظهر أعضاء هيئة التدريس يف الكلية تفاعًلا مفيًدا على هذا الصعيد 
شكل خطوة مهمة يف عملية بناء جمموعات بحثية تضم أعضاء من 

تخصصات خمتلفة. 

خطوات ناجحة للنشر العلمي
ويف سياق متصل تابع 

فريق تنسيق البحث 
العلمي يف كلية اآلداب 

والعلوم عقد جلسات 
البحث العلمي ضمن 

برنامج الكلية السنوي 
للبحث العلمي، حيث 
عقدت ورشة العمل 

الثانية للعام اجلامعي 
2019/2018 حتت عنوان 

"خطوات ناجحة للنشر 
العلمي". 

وقام األستاذ الدكتور 
أمين الضمور – القائم 

بأعمال عميد الكلية 
بتقدمي مداخلته التي 

سلط الضوء فيها على 
كيفية بناء ملف احرتايف 

ألعضاء هيئة التدريس يف 
Google Scholar ومدى انعكاس ذلك ايجابًا على عضو هيئة التدريس 

وعلى اجلامعة بشكل عام، كما بّين مبزيد من التفصيل كيفية رفع 
نسبة االستشهاد لألبحاث والتي ستساهم بدورها بتوسيع تأثري الباحث 

وشهرته ضمن نطاق البحث العلمي. 

 Research وأوّضح األستاذ الدكتور أمين الضمور كيفية استخدام موقع
Gate و Scopus بشكل يفيد الباحث واجلامعة. وعرض جمموعة من 
املواقع العلمية التي تفيد الباحث مبعرفة جودة اجملالت واملؤمترات 

العاملية وترتيبها وكيفية اختيار اجمللة واملؤمتر املناسب. 

مشاركة الجامعة في 
معرض البحرين  للتدريب 

والتعليم ما قبل العمل 
بنسخته الثامنة

شاركت اجلامعة  يف معرض البحرين  للتدريب والتعليم ما قبل 
العمل 2019، الذي أقيم حتت رعاية سعادة السيد جميل بن حممد 

حميدان وزير العمل والتنمية االجتماعية، مبشاركة عدد من اجلامعات 
واملعاهد املهنية والتعليمية والشركات التي  متثل القطاعات 

اخملتلفة.

 وأوضح األستاذ الدكتور  غسان عواد رئيس اجلامعة أن املعرض 
يشكل خطوة مهمة نحو تعريف الطلبة وزوار املعرض باجلامعة 

وبراجمها األكادميية، مشريًا إىل أن اجلامعة حريصة على املشاركة 
يف كافة املعارض التعليمية للتعريف باجلامعة وما تقدمه لطلبتها 

من تخصصات وتسهيالت تسهم يف دعم العملية التعليمية وحتقيق 
أكرب فائدة للطلبة.

كما أشار رئيس اجلامعة إىل أهمية املشاركة يف معرض البحرين 
للتدريب والتعليم ما قبل العمل الرتكازه يف مضامينه على االهتمام 

بقضية التنمية البشرية من خالل تسليط الضوء على أنشطة التعليم 
العايل والتدريب املهني واالستجابة ملتطلبات سوق العمل، مبا 

يسهم يف فتح آفاق جديدة أمام الشباب البحريني، يف سياق اخلطط 
واالسرتاتيجيات احلكومية الفعالة يف توظيف الشباب البحريني، 

ومتكينه من املهارات التي تضمن تفوقه التنافسي يف سوق العمل.

بدورها أوضحت األستاذة رقية حمسن مديرة التسويق والعالقات 
العامة أن مشاركة اجلامعة يف هذا املعرض من منطلق رسالتها 

التي تهدف إىل دعم التعليم وإظهار مدى التقدم الذي حققته اململكة 
من إجنازات على املستوى األكادميي والتعليمي يف السنوات األخرية، 

كما تأتي مشاركة اجلامعة من منطلق املسؤولية وااللتزام جتاه 
اجملتمع ويف إطار خططها الرامية إىل تقدمي أفضل اخلدمات للطلبة 
من خالل تعريفهم مبا تقدمه اجلامعة من تخصصات خاصة مع منح 

اجلامعة للطلبة شهادة بريطانية من خالل كلية الهندسة بالتعاون 
مع جامعة لندن ساوث بانك، و شهادةبريطانية يف تخصصات 

احملاسبة و التمويل و دراسات اإلدارة و األعمال بالتعاون مع جامعة 
كارديف مرتوبوليتان الربيطانية، إضافة إىل تقدمي النصائح للطلبة 

 وإرشادهم إىل اختيار التخصص املناسب الذي يتناسب مع قدرات 
كل فرد.
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نثَمن بكل التقدير 
واالعتزاز الجهود 

الكبيرة لجاللة 
الملك المفدى 

وخطواته 
الرائدة من أجل 

تعزيز وتطوير 
البالد وترسيخ 

مواقف المملكة 
المشرفة في 

مختلف المحافل 
وتعزيز مكانتها 

ودورها في 
المحيط العربي 

والدولي

الجامعة تشارك المملكة احتفاالتها في الذكرى 
الثامنة عشرة لميثاق العمل الوطني

شاركت اجلامعة يف احتفاالت وزارة الرتبية والتعليم بالذكرى 
الثامنة عشرة مليثاق العمل الوطني ، حيث متثلت مشاركة 

اجلامعة يف مسرية املركبات اخلاصة ملؤسسات التعليم 
العايل وعدد من املدارس احلكومية باململكة، واملعرض 

املصاحب الحتفاالت الوزارة بهذه املناسبة ترسيخًا وتأكيدًا  
للعهد والوفاء والبيعة حلضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى 

والقيادة احلكيمة .

وبهذه املناسبة تقدم رئيس اجلامعة  األستاذ الدكتور  
غسان عواد باسمه وباسم جميع منتسبي اجلامعة 

بأسمى آيات التهنئة والتربيكات إىل املقام السامي حلضرة 
صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
املفدى وصاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل 

خليفة رئيس الوزراء املوقر وصاحب السمو امللكي األمري 
سلمان بن حمد آل خليفة ويل العهد نائب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس جملس الوزراء مبناسبة الذكرى الثامنة 
عشرة مليثاق العمل الوطني ، مثمنًا بكل التقدير واالعتزاز 
اجلهود الكبرية جلاللة امللك املفدى و خطواته الرائدة من 

أجل تعزيز وتطوير البالد وترسيخ مواقف اململكة املشرفة 
يف خمتلف احملافل وتعزيز مكانتها ودورها يف احمليط 

العربي والدويل . 

كما تقدم رئيس اجلامعة بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور 
ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم على منح 

مؤسسات التعليم العايل الفرصة للمشاركة يف إحياء هذه 
الذكرى العزيزة وجتديد العهد والوالء حلضرة صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عيسى آل خليفة املفدى من خالل هذه 
الفعالية التي حترص الوزارة سنويًا على إقامتها مبشاركة 

واسعة من طلبة املدارس واجلامعات.

بدورها أوضحت مديرة التسويق والعالقات العامة األستاذة 
رقية حمسن أن مشاركة اجلامعة بهذه االحتفالية 

املهمة يف تاريخ  اململكة  متثلت بتزيني مركبة  للتعبري 
عن الوالء للقيادة الرشيدة، واملعرض املصاحب الحتفاالت 

الوزارة بهذه املناسبة مشرية إىل أن احتفاالت اجلامعة 
جاءت  كتعبري عن اعتزازها ومنتسبيها بذكرى ميثاق العمل 

الوطني ، ومبا جاء به هذا امليثاق من قيم ومعان كبرية ، 
وما جسده من ثوابت جامعة ألبناء البحرين ، وما غرسه يف 

عقول ونفوس األجيال اجلديدة من قيم الوالء للوطن والوفاء 
للقيادة ، والتمسك بالثوابت الوطنية اجلامعة .
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البحرينيات أثبتن للمجتمع أن ال شيء 
مستحيل بعزيمتهن

الجامعة تسلط الضوء على إنـجازات المرأة البحرينية ضمن 
ملتقى تحدي وإنـجاز

الجامعة ضمن فريق البحرين

حتت رعاية رئيس اجلامعة األستاذ الدكتورغسان عواد نظم نادي املرأة بالتعاون 
مع جملس طلبة اجلامعة وبإشراف من عمادة شؤون الطلبة امللتقى األول 

"حتدي وإجناز"، حيث استضافت اجلامعة نخبة من البحرينيات الالتي استطعن 
حتدي الظروف وحتويلها إىل قصص جناح.

وينبثق امللتقى من املشروع اإلصالحي حلضرة صاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه ، والذي يدعم متكني املرأة اقتصاديًا 

واجتماعيًا وسياسيًا يف مملكة البحرين ، إميانًا من جاللته بدور املرأة يف بناء 
اجملتمع و االرتقاء به، كما يتزامن مع االحتفال بيوم املرأة العاملي، حيث يهدف 

إلبراز إجنازات النساء تكرمًيا جلهودهن، و إمياًنا بجدارة املرأة البحرينية و قدرتها 
على إلهام وتشجيع العديد من الفتيات وتوعيتهم بأهمية مشاركتهم الفعالة 

ودورهم األساسي يف اجملتمع.

وعرضت اجلامعة من خالل جلسة حوارية أدارتها األستاذة رقية حمسن مديرة 
التسويق والعالقات العامة جتارب كل من فاطمة العطاوي، وشيخة الشيبة، 

ورمي العتيبي وجويرية الشوملي، حيث حتدثن للحضور عن جتاربهن وكيف جنحن 
يف حتدي الظروف والتغلب عليها بعزمية وإصرار ال تلني.

وبهذه املناسبة أعرب رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد عن سعادته 
بتنظيم اجلامعة لهذا امللتقى الذي يعترب نافذة تسلط اجلامعة من خاللها 

الضوء على دور املرأة البحرينية وإجنازاتها من خالل استضافة وجوه بحرينية 

مؤثرة قابلن حتديات واستطعن التغلب عليها بالعزمية واإلرادة.

ونوه رئيس اجلامعة بالعديد من اإلجنازات التي استطاعت املرأة البحرينية من 
خاللها أن تثبت نفسها يف العديد من املواقع القيادية يف جمتمعها، مؤكدًة  

على أنها قادرة ومؤهلة على التغيري وتويل املناصب القيادية املهمة وعلى أكرث 
من صعيد، مثمنًا بهذا املقام الدور الذي تقوم به صاحبة السمو امللكي األمرية 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئيسة اجمللس األعلى 
للمرأة حفظها اهلل، واجمللس األعلى للمرأة لدعم ومتكني املرأة البحرينية يف 

خمتلف اجملاالت.

وأوضح أن املرأة البحرينية عملت بالقوة والعزمية على حتقيق جناحات متتالية، 
واستطاعت أن ترتك أثرًا كبريًا وأثبتت جملتمعها أنها قادرة على أن تكّون 

نفسها، يف عزمية واصرار ومثابرة.

من جانبها عربت الطالبة فجر الذوادي يف الكلمة التي ألقتها بالنيابة عن زمالئها 
الطلبة عن فخر اجلامعة باستضافة نخبة من البحرينيات اللواتي أثبنت للمجتمع 
أن ال شيء مستحيل بعزميتهن ، مشرية إىل أن هذه الفعالية جاءت لتؤكد على 
أن عزمية وإصرار املرأة البحرينية ال تلني، فهي التي حققت يف شتى امليادين 

إجنازات مبهرة، وكان لها دور حموري يف بناء نهضة بالدها، وأثبتت بالفعل 
قدرتها على مواجهة التحديات، حمققة يف هذا الصدد إجنازات عديدة، حيث 

تبوأت العديد من املواقع القيادية يف اململكة.
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تعكس مبادرة 
الجامعة في 

استضافة هذا 
الحدث

المسؤولية 
المجتمعية 

العالية لدى 
الجامعة 

ومنتسبيها
نحو مرضى 

التوحد

الجامعة تستضيف االحتفال باليوم العالمي 
للتوعية باضطراب طيف التوحد

حتت رعاية معايل السيد علي بن صالح الصالح رئيس 
جملس الشورى استضافت اجلامعة االحتفال باليوم 
العاملي للتوعية باضطراب طيف التوحد الذي أقامته 

املنظمة العاملية حلماية الطفل بالتعاون مع اجلامعة 
حتت شعار لست وحدك.

واستعرض احلفل بعض التجارب وقصص النجاح ألشخاص 
مصابني باضطراب طيف التوحد، إضافة إىل عرض مسرحي 

من متثيل أشخاص يعانون من هذا االضطراب وفيديو 
تعريفي بعنوان حكايتي، كما قامت الطالبة هاجر  املانع 

خريجة كلية اآلداب والعلوم بعرض حول موقعها التعليمي 
والرتفيهي اخلاص بأطفال التوحد لتنتهي الفعالية بجولة 

يف أركان االحتفال.

وتعكس مبادرة اجلامعة يف استضافة هذا احلدث 
املسؤولية اجملتمعية العالية لدى اجلامعة ومنتسبيها 

نحو مرضى التوحد، وأهمية رفع الوعي بإصابات طيف 
التوحد.

وبهذه املناسبة أكد رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور 
غسان عواد أن هناك تطور مهم وملموس يتعلق باالهتمام 
مبصابي مرض التوحد على املستويات الرسمية والشعبية 

مشريًا إىل أن مشاركة ما يقارب ال 39 جهة ومؤسسة 
يف هذه الفعالية لهو دليل على وعي اجملتمع باملرض، 

ومراعاته لظروف مصابيه، مثمنًا بكل التقدير واالعتزاز 
جهود وزير الرتبية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

لدمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس واجلامعات.

واملنظمة العاملية حلماية الطفل هي منظمة عاملية 
غري حكومية وغري ربحية أنشئت حتت قانون احملكمة 

يف بروكسل وتختص بحماية الطفل وتتبع قوانني االمم 
املتحدة، حيث تعمل على مساعدة احلكومات يف وضع 

أنظمة وتشريعات تعزز حماية الطفل يف املناطق 
الساخنة بشكل خاص ودول العامل بشكل عام، كما متارس 

أنشطتها بإستقالل تام عن األحزاب السياسية والهيئات 
النقابية.

جدير بالذكر أن اجلامعة حريصة على املشاركة بالفعاليات 
التي تخدم اجملتمع وترثي العمل التطوعي على خمتلف 
املستويات، حيث نظمت قبل ذلك العديد من الفعاليات 

التي تعزز دورها يف خدمة اجملتمع من خالل استضافة 
فعاليات مشابهة باجلامعة.
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وزير العمل والتنمية االجتماعية يفتتح معرض 
التوظيف والتدريب

افتتح معايل وزير العمل والتنمية االجتماعية، السيد جميل بن حممد علي 
حميدان، معرض التوظيف والتدريب السابع، وذلك بحضور رئيس جملس 

أمناء اجلامعة األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة، ورئيس اجلامعة األستاذ الدكتور  
غسان عواد، إىل جانب عدد من املسئولني يف وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

واجلامعة وممثلي اجلهات املشاركة األخرى من القطاع اخلاص.

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 االدارية، وكذلك الباحثني عن عمل.

رة حتاكي بيئة سوق العمل، حيث ميثل  ويعترب معرض التوظيف بيئة مصغَّ
ن الطالب من اخلوض يف معرتك  اخلطوة األوىل خارج أسوار اجلامعة التي متكِّ

احلياة العملية بسالسة وجدارة، حيث إن تصاعد روح التنافسية يف سوق 
العمل دفع باجلامعة إىل االهتمام بالطلبة أكرث لضمان حصولهم على الفرص 

الوظيفية املالئمة.

كما يشكل خطوة ناجحة نحو حتقيق املزيد من التقارب بني ما يطمح إليه 
الطلبة، وبني ما تطلبه الشركات واملؤسسات يف سوق العمل،حيث تكمن 

أهميته  بالنسبة للطلبة يف كونه يومًا يوفر فرصة التعرف إىل أنواع القطاعات 
املهنية التي تناسب تخصصات الطلبة، واكتساب اخلربة واملهارة يف جمال 

تقدمي السرية الذاتية واجتياز مقابلة العمل بنجاح. 

وحرصت اجلامعة منذ تأسيسها على رفد سوق العمل البحريني واخلليجي 
بنخبة من اخلريجني املتميزين يف خمتلف اجملاالت ، حيث يرجع الفضل يف متيز 

طلبة اجلامعة إىل حرص اجلامعة على رعاية الطلبة وتلقيهم للتدريب العملي 
قبل استكمال متطلبات التخرج مما يساعدهم على سهولة االنخراط يف سوق 

العمل ويسهم يف اكتسابهم اخلربات الكافية للعمل.

 ملتقى التخصصات اإلبداعي في كلية 
اآلداب والعلوم 

إىل ذلك اطلع سعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية على فعاليات ملتقى 
التخصصات اإلبداعي الذي عرض مشاريع وإبداعات طلبة كلية اآلداب والعلوم، 

حيث استعرض أعمال الطلبة واستمع إىل شرح منهم ومن أساتذة الكلية حول 
األعمال ومفاهيم التدريس التي تطبقها الكلية والتي تركز على تعزيز اجلانب 

العملي لوضع الطلبة يف قلب العملية التعليمية، وتعزيز اجلانب اإلبداعي لديهم.

وأقامت الكلية معرضًا فنيًا يعرض أعمال طلبة الكلية يف كافة التخصصصات 
التي تقدمها يف علم احلاسوب، والتصميم الداخلي، والتصميم اجلرافيكي.

وأشاد سعادة الوزير مبشاريع الطلبة واالحرتافية العالية يف تنفيذها، مبديًا 
إعجابه مبواهب الطلبة وقدراتهم العالية على الشرح والتعريف بأعمالهم، 

واحلس الفني العايل يف تطبيق مشاريعهم.

من جانبه أكد رئيس اجلامعة على أن اجلامعة تقدم كافة الدعم للطلبة يف 
سبيل تطوير مواهبهم وإبداعاتهم ، داعيًا إياهم إىل بذل املزيد من اجلهد 

واالستفادة من فرتة وجودهم يف اجلامعة الكتساب املزيد من املهارات التي 
تصقل مواهبهم وتنميها . 

بدوره رحب القائم بأعمال عميد كلية اآلداب والعلوم 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 . 
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اشتملت الفعالية 
على عرض ألهم 

المشروعات 
االبتكارية لطالب 

كلية الهندسة 
التي تعكس 

مستوى جودة 
مخرجات الكلية 

والدعم الذي 
 تقدمه 
للطلبة

اليوم الهندسي يشهد إبداعات طلبة كلية 
الهندسة، وافتتاح المختبرات الجديدة للكلية

ضمن أنشطة كلية الهندسة أقامت الكلية فعاليات اليوم 
الهندسي The Engineering Day للتعريف بربامج الكلية 

املستضافة من جامعة لندن ساوث بانك الربيطانية، 
وتكرمي الطلبة املتفوقني بالكلية باإلضافة إىل استعراض 

مشاريع الطلبة، وافتتاح اخملتربات اجلديدة يف الكلية.

وأقيمت فعاليات اليوم الهندسي بحضور رئيس جملس 
األمناء األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة ورئيس اجلامعة 

األستاذ الدكتور غسان عواد والدكتور حممود داتو والدكتور 
آرون جيليش من جامعة لندن ساوث بانك الربيطانية، ونخبة 

من منتسبي اجلامعة.

واشتملت الفعالية على عرض ألهم املشروعات االبتكارية 
لطالب كلية الهندسة التي تعكس مستوى جودة خمرجات 

الكلية والدعم الذي تقدمه للطلبة، ودفعهم إىل إنشاء 
مشروعات ريادية، وتوعية الطالب باملعلومات واخلربات 

واملهارات واملفاهيم التي متّكنهم من التطور يف اجلانب 
املهني، ونشر الوعي الهندسي وثقافة اإلبداع ودعم 

االبتكارات من خالل عرض املشروعات االبتكارية لطالب 
الكلية.

وشهدت الفعالية افتتاح اخملتربات اجلديدة لكلية 
الهندسة، والتي مت جتهيزها بأحدث التقنيات والوسائل 

التدريسية احلديثة، حيث جتول احلضور يف اخملتربات 
واستمعوا إىل شرح حول التجهيزات من قبل أساتذة الكلية، 
وعلى هامش الفعالية افتتح رئيس جملس األمناء معرض 

مشاريع طلبة كلية الهندسة حيث استعرض مشاريع 
وأعمال الطلبة.

وبهذه املناسبة، أشاد رئيس اجلامعة بالتجهيزات اجلديدة 
خملتربات الكلية التي توفر البيئة املناسبة للطلبة للتميز 

واإلبداع واالندماج يف سوق العمل من خالل مواكبتها 
ألحدث املستجدات العاملية، لتخدم الطلبة والباحثني يف 
قطاع الهندسة ومتكنهم من مواكبة التطورات العلمية 

والبحثية املتسارعة يف هذا اجملال بكفاءة عالية، منوهًا 
بأن اجلامعة حترص على توفري أحدث اخملتربات واألجهزة 

العلمية لكلياتها  لتعزيز اجلوانب العلمية لطلبتها وباحثيها 

السيما يف جماالت الهندسة التي تعد من اجملاالت 
املهمة خاصة وأن البحرين تشهد تطورات واسعة من 

البناء والعمران يف شتى اجلوانب واجملاالت.

وصرح رئيس اجلامعة أن افتتاح هذه اخملتربات املتطورة 
وبهذه املواصفات العاملية يؤكد على انطالق مرحلة 

جديدة من مراحل التطور األكادميي يف اجلامعة، مقدمًا 
شكره ألعضاء فريق كلية الهندسة على جهودهم وعملهم 

الدؤوب خلدمة الطلبة والعملية التعليمية باجلامعة.

وأوضح رئيس اجلامعة ان اخملتربات تضم أجهزة حديثة 
ومتطورة تعمل على تطبيق اجلوانب التدريبية والبحثية 

الجراء التجارب العملية يف جماالت الهندسة التي تدرسها 
اجلامعة مما سيسهم يف دعم اجلانب النظري لدى 
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عملية إخالء ناجحة للجامعة بالتعاون مع اإلدارة العامة 
للدفاع المدني

نظمت إدارة الشؤون اإلدارية واملالية، عملية إخالء تكللت بالنجاح بالتعاون 
مع اإلدارة العامة للدفاع املدين، بهدف التعريف باملفاهيم اخلاصة باإلخالء، 

وبيان واجبات ومسؤوليات فريق اإلخالء، وأهمية األمور املتعلقة باحلماية 
والسالمة يف عمليات اإلخالء.

كما تهدف، العملية إىل التعرف 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، واإلجراءات املتبعة إلخالء املباين، ومهام ومسؤوليات 
فريق اإلخالء ، 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.

وتلقت اجلامعة كتابًا رسميًا من قبل إدارة احلماية والسالمة يف اإلدارة 
العامة للدفاع املدين يفيد بنجاح عملية اإلخالء التي نفذتها اجلامعة حيث 

استغرق إخالء 244 موظف وطالب زمن قدره خمس دقائق بإشراف مباشر 
من اخملتصني يف إدارة احلماية والسالمة.

وأكد نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية وخدمة اجملتمع الدكتور حممد 
يوسف، أن اجلامعة حترص على تلبية متطلبات السالمة للطلبة واملوظفني 

وفق أعلى املعايري املتبعة يف هذا اجملال، منوهًا إىل 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.

الطلبة ويساعدهم يف فهم املادة 
وتطبيقها إلجراء مشاريع متميزة يف 

جمال دراستهم.

وأخريًا كرم رئيس جملس األمناء 
األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة ورئيس 
اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد 

الطلبة املتفوقني يف كلية الهندسة 
باإلضافة إىل عدد من منتسبي 

اجلامعة والدكتور حممود داتو من 
جامعة لندن ساوث بانك.
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االعتماد المؤسسي إنـجاز الجامعة األهم في 
مسيرتها األكاديمية

قصة 
العدد 

34
حصلت اجلامعة  على االعتماد املؤسسي وذلك بناء على 

نتائج تقرير زيارة جلنة االعتمادية للجامعة والتي متت يف 
شهر  يونيو من العام املاضي، حيث يأتي هذا التقييم بناء 

على مشروع نظام االعتماد ملؤسسات التعليم العايل ، الذي 
قدمته األمانة العامة جمللس التعليم العايل بالتعاون مع 

جملس االعتماد الربيطاين.

وجنحت اجلامعة يف حتقيق معايري االعتماد املؤسسي 
بشقيه )املؤسسي والرباجمي( والبالغ عددها ثمانية 

معايري، تضمنت )31( مؤشرًا رئيسًا و)243( مؤشرًا فرعيًا، 
وتغطي جوانب أساسية يف العمل ابتداًء من احلوكمة 

واالسرتاتيجية واإلدارة املالية، مرورًا بعملية قبول الطلبة 
وخمرجات التعليم والتعلم والتقييم كالبحث العلمي واالبتكار 

والريادة وخدمة اجملتمع.

األستاذ الدكتور وهيب الخاجة : الجامعة 
عازمة على تطوير المنظومة األكاديمية 

فيها، وتحسين األداء، واالرتقاء بالمخرجات 
التي تمد القطاعات الحكومية والخاصة 

بالكوادر المؤهلة.

ر رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور  وبهذه املناسبة عبَّ
وهيب اخلاجة عن فخره واعتزازه بهذا اإلجناز املشرف، 

مشيدًا باملستوى املتميز والعمل الدؤوب الذي أبداه 
منتسبو اجلامعة مؤكدًا على أن اجلامعة عازمة على 

تطوير املنظومة األكادميية فيها، وحتسني األداء، واالرتقاء 
باخملرجات التي متد القطاعات احلكومية واخلاصة بالكوادر 

املؤهلة، كما قدم شكره لرئيس اجلامعة األستاذ الدكتور  
غسان عواد وأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية يف 

اجلامعة على جهودهم املبذولة للنهوض باسم اجلامعة 
حمليًا وعربيًا.

وأوضح رئيس جملس األمناء أن حصول اجلامعة على 
االعتمادية جاء نتيجة حلرصها على إجراء عمليات التقومي 

املوضوعية والشاملة للمخرجات التعليمية، وضمان 
اجلودة من خالل االلتزام بأطر ومناهج ومعايري علمية تؤكد 
على صحة املسرية التعليمية يف اجلامعة،وهو األمر الذي 
يعطي الطلبة وأولياء األمور وأرباب العمل وغريهم من ذوي 

العالقة مبخرجات اجلامعة املزيد من الثقة واالطمئنان 
مبستوى اجلودة املرتفع للتعليم الذي تقدمه اجلامعة.

األستاذ الدكتور غسان عواد : حصول الجامعة 
علة االعتمادية مؤشر على تحقيق الجامعة 
مستوى الجودة المطلوبة وفق الممارسات 

الدولية المعتمدة .

من جانبه هنأ رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد 
كل من رئيس جملس اإلدارة السيد سمري ناس ورئيس 

جملس األمناء األستاذ الدكتور   وهيب اخلاجة وجميع أعضاء 
جملسي اإلدارة واألمناء  بهذا اإلجناز  الذي يعترب األهم يف 

مسرية اجلامعة العلمية واألكادميية.

كما أوضح أن حصول اجلامعة على االعتمادية يعد إضافة 
مهمة لرصيد اجلامعة وإجنازاتها العديدة، مشريًا إىل أن 
هذا اإلجناز جاء ليتوج اجلهود واإلجنازات الكبرية من قبل 

أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية يف اجلامعة على مدار 
السنوات املاضية الستيفاء معايرياالعتمادية الدولية.

واعترب رئيس اجلامعة هذا اإلجناز مؤشر على حتقيق 
اجلامعة مستوى اجلودة املطلوبة وفق املمارسات الدولية 
املعتمدة، موضحًا انه ثمرة للعمل اجلماعي اجلاد واملثابرة 

اخمللصة من جميع منتسبي اجلامعة لتطوير األداء اإلداري 
واألكادميي واالرتقاء مبناهج وخمرجات التعليم الذي تقدمه 

اجلامعة.

وختم األستاذ الدكتور غسان عواد حديثه بالتأكيد على أن 
حصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي يعترب إشادة 

دولية بنهج العمل املؤسسي الذي قامت عليه اجلامعة 
منذ تأسيسها، كما انه إجناز جديد يؤكد على قوة اجلامعة 

وسمعتها العلمية املرموقة ونهجها القائم على تطوير 
العمل واالرتقاء مبستوى جودة التعليم الذي يعترب الهدف 

األساسي للجامعة.

ما هو االعتماد المؤسسي 
االعتماد املؤسسي هو اعرتاف برسالة اجلامعة يف التعليم 

العايل، كما أنه يؤكد أنها متتلك البنية اإلدارية من خالل 
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االعتماد المؤسسي هو اعتراف برسالة الجامعة 
في التعليم العالي، كما أنه يؤكد أنها تمتلك 

البنية اإلدارية من خالل القوانين واللوائح 
والسياسات واإلجراءات

القوانني واللوائح والسياسات واإلجراءات، واملوارد املادية واملالية ، والربامج 
األكادميية، وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني، وشروط ضمان اجلودة 

املطلوبة إلجناز مهمتها.

االعتماد المؤسسي في البحرين
يف عام 2017 وافق جملس التعليم العايل على تطبيق مشروع نظام االعتماد 

املؤسسي ملؤسسات التعليم العايل يف مملكة البحرين، والذي قدمته األمانة 
العامة للمجلس بعد إعداده بالتعاون مع جملس االعتماد الربيطاين، حيث 

أكد اجمللس وقتها أن هذا النظام يعد نقلة نوعية يف التعليم العايل مبملكة 
البحرين، كونه نظامًا متكاماًل يتصف باحلداثة واملرونة، مت إعداده بعد االطالع 
على التجارب العربية والعاملية يف جمال االعتماد املؤسسي، كما مت التأكيد 
على أن تطبيق االعتماد على مؤسسات التعليم العايل يف البحرين سيشجع 
التميز لديها، ويدفع بها للقيام بالتحسينات املؤسسية التي تطال العملية 

التعليمية من خالل استمرارية التأكد من حتقيق معايري االعتماد املؤسسي  
من قبل املؤسسة ذاتها.

ما الهدف من االعتماد المؤسسي؟
الهدف من االعتماد املؤسسي هو ضمان أن التعليم الذي تقدمه مؤسسات 

التعليم العايل يلبي مستويات مقبولة من اجلودة، حيث حدد جملس التعليم العايل 
يف مملكة البحرين الهدف من تطبيق االعتماد املؤسسي على مؤسسات 

التعليم العايل بتوفري تعليم عايل ذو جودة عالية يتم فحصه بشكل دقيق ومراقبته 
بشكل مستمر من أجل كسب ثقة اجلمهور حمليًا وإقليميًا وعامليًا، وتقدمي 

الضمانات جلميع أصحاب العالقة مبن فيهم أولياء األمور وأرباب العمل والطلبة 
حول املكانة اجليدة ملؤسسة التعليم العايل التي يتم تقييمها وفق معايري 

عاملية، ومتكني مؤسسة التعليم العايل من اإلعالن عن نفسها بأنها قد 
استوفت جميع متطلبات جملس التعليم العايل ذات الصلة بعملها، إضافة إىل 

تقدمي الدعم واملشورة ملؤسسات التعليم العايل من أجل تعزيز جودة التعليم 
العايل لديها واستمرارها، أخريًا تقدمي املشورة للطلبة الراغبني يف متابعة 

دراستهم اجلامعية يف مؤسسات التعليم العايل داخل مملكة البحرين.

لماذا االعتماد المؤسسي 
يلعب التعليم دورًا حيويًا يف تطور الدول، لذلك، هناك أهمية لضمان جودة 

التعليم ومواكبة التطورات احلدبثة يف العملية التعليمية لتحسني  خمرجات 
اجلامعات واملؤسسات التعليمية.

فوائد االعتماد والمؤسسي
مّيكن االعتماد املؤسسة من معرفة نقاط قوتها وضعفها والفرص املتوفرة 

من خالل عملية مراجعة حتدد جماالت التخطيط الداخلي وتوزيع املوارد وتعزز 

الزمالة داخل اجلامعة، كما تقدم للمؤسسات التعليمية القدرة على حتديد 
االجتاهات والهوية، وتقدم للمجتمع معلومات موثقة ودقيقة حول جودة التعليم 

الذي تقدمه اجلامعة، فيما حدد جملس التعليم العايل يف مملكة البحرين فوائد 
االعتماد املؤسسي بــما يلي : 

مؤشر على الجودة 
حيث تستطيع مؤسسة التعليم العايل التي حتصل على االعتماد املؤسسي 

الصادر عن جملس التعليم العايل أن تثبت أنها قد خضعت لعملية فحص دقيقة 
تستند إىل معايري معرتف بها عاملياً، و تظهر التزامها بتقدمي اخلربات التعليمية 

ذات اجلودة العالية التي يكون فيها الطالب هو احملور األساس.

 إدراج املؤسسة ضمن دليل جملس التعليم العايل 
للمؤسسات املعتمدة :

إدراج اسم مؤسسة التعليم العايل التي حتصل على االعتماد املؤسسي من 
قبل جملس التعليم العايل ضمن قائمة املؤسسات التعليمية املعتمدة على 

املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للمجلس، باإلضافة إىل نشر تقارير الفحص 
اخلاصة بها، مما يوفر مصدرًا إضافيا للمعلومات حول املؤسسة وبراجمها 

ألصحاب العالقة مبن فيهم الطلبة املتوقع التحاقهم بها ومتكينهم من 
التعرف على نقاط القوة لدى املؤسسة.

1. التوظيف يف سوق العمل العاملي :
يساعد االعتماد املؤسسي مؤسسات التعليم العايل يف إيجاد فرص عمل يف 

أسواق التوظيف العاملية نظرا ألن االعتماد املؤسسي قد مت إعداده استنادًا إىل 
معايري مقبولة ومطبقة عامليًا.

2. التطوير املهني واملؤسسي :
إن احلصول على االعتماد املؤسسي من جملس التعليم العايل يتيح للمؤسسة 

فرصة املراقبة املستمرة ألدائها من خالل التحضري لعمليات الفحص وإعداد 
التقارير السنوية بوجود اخلطط التنفيذية، والتطوير االسرتاتيجي للسياسات 

واألنظمة التي تعزز اخلربات التعليمية لدى الطلبة .

3. رفع مستوى املعايري :
يتم إجراء عمليات الفحص من قبل فرق الفحص التي يشكلها جملس التعليم 
العايل من ذوي اخلربة العالية واملعرفة الواسعة يف جمال التعليم العايل والتي 

ميكن أن تقدم للمؤسسة نصائح قيمة حول عملية ضمان اجلودة من خالل 
عملية الفحص ومشاركتها باملمارسات العاملية اجليدة .



36

قصة العدد 

 ASU حياة اجلامعة 

4. توفري الضمانات ألصحاب العالقة :
إن حصول املؤسسة على االعتماد املؤسسي من قبل جملس التعليم 

العايل يقدم للطلبة وأولياء أمورهم الضمانات بأن املؤسسة وما توفره 
يف جميع اجملاالت حتقق متطلبات معايري االعتماد املؤسسي الصادرة 

عن جملس التعليم العايل إضافة إىل وجود تعليمات شاملة للتعامل مع 
الشكاوى التي تقدم  إىل جملس التعليم العايل.

هل هناك انواع مختلفة من االعتماد ؟
 هناك نوعان أساسيان من االعتماد أحدهما يدعى " مؤسسي" واآلخر 

يشار إليه باسم "التخصصي" أو "برناجمي". ينطبق االعتماد املؤسسي 
عادة على املؤسسة بأكملها،  حيث أن كل مكون من مكونات املؤسسة 

يسهم يف حتقيق أهداف املؤسسة، وإن مل يكن بالضرورة كلها يف 
نفس املستوى من اجلودة .

تقوم معظم الوكاالت املتخصصة باالعتماد مبراجعة وحدات داخل 
املؤسسة التي مت اعتمادها من قبل واحدة من جلان اإلعتماد اإلقليمية. 

ومع ذلك، بعض وكاالت االعتماد املتخصصة تقوم باعتماد الكليات املهنية 
وغريها من املؤسسات املتخصصة أو املهنية أو غريها من مرحلة ما 

بعد الثانوية واملستقلة يف أعمالها. وهكذا، فإن الوكالة "املتخصصة" أو 
"الرباجمية" قد تعمل أيضا بصفتها وكالة اعتماد مؤسسي. وباإلضافة إىل 

ذلك، يقوم عدد من وكاالت االعتماد املتخصصة بإعتماد برامج تعليمية يف 
سياقات غري تعليمية.

ما هي وكاالت أو هيئات االعتماد؟
وكاالت االعتماد هي منظمات )أو هيئات( تضع معايري التشغيل 

للمؤسسات والربامج التعليمية أو املهنية، وحتدد مدى استيفاء تلك 
املعايري، وتعلن النتائج التي توصلت إليها تلك الوكاالت لعامة الناس .

يلعب التعليم دورًا حيويًا في تطور الدول، 
لذلك، هناك أهمية لضمان جودة التعليم 

ومواكبة التطورات الحدبثة 
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تعاون مشترك بين الجامعة واالتحاد البحريني 
لكرة السلة

رياضة
37

وقعت اجلامعة اتفاقية تعاون مع االحتاد البحريني لكرة 
السلة، لتنفيذ برنامج سمو الشيخ عيسى بن علي آل 

خليفة للبعثات واملنح الدراسية لالعبي املنتخبات واألندية 
الوطنية املنضوية حتت االحتاد البحريني لكرة السلة.

ويأتي الربنامج، تنفيذًا ملتطلبات الربنامج الوطني 
"استجابة" الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة ممثل جاللة امللك لألعمال اخلريية وشؤون الشباب 
رئيس اجمللس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية.

وتهدف هذه االتفاقية  لوضع إطار  عملي للتعاون 
والتفاهم بني اجلامعة واالحتاد البحريني لكرة السلة مبا 

يحقق املصلحة العامة للمجتمع البحريني من خالل 
تنسيق اجلهود يف القضايا والفعاليات الرياضية التي تخدم 

الرؤى والتطلعات املشرتكة للطرفني وحتقق الشراكة 

اجملتمعية الناجحة يف إطار القوانني واللوائح املعمول بها 
مبملكة البحرين.

من جانبه صرح رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد 
أن توقيع اجلامعة لهذه االتفاقية مع االحتاد يأتي انطالقًا 

من حرص اجلامعة على دعم الفعاليات واألنشطة الوطنية 
يف مملكة البحرين، واستجابًة حملاور الربنامج الوطني 

"استجابة" الذي يهدف إىل توفري فرص دراسية ومنح لالعبي 
األندية الوطنية واملنتخبات.

ونوه األستاذ الدكتور غسان عواد بنهج التعاون الذي تتبعه 
اجلامعة وأهدافها التي تركز على تعزيز وتطوير دورها 

يف خدمة اجملتمع البحريني ومساندة املؤسسات 
احلكومية واخلاصة يف خمتلف اجملاالت الرياضية والرتبوية 

والتعليمية.
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أكد األستاذ 
الدكتور غسان 

عواد على 
اعتزاز الجامعة 

في المشاركة 
بالدوري الوطني 

للجامعات

توج فريق اجلامعة بلقب دوري اجلامعات الوطني لكرة القدم 
بعد أداء متميز قدمه الفريق وأدى إىل تتويجه بلقب النسخة 
األوىل من الدوري بال أي خسارة، كما مل يكتفي الفريق بحصد 
لقب الدوري فقط، حيث حصد العبه نادر فتحي لقب أفضل 

العب يف البطولة يف حني توج الالعب عبداهلل وحيد بلقب 
الهداف ليعلنون بذلك تفوق اجلامعة على املستويني 

اجلماعي والفردي يف البطولة.

ومتكن الفريق من تتويج مسريته الناجحة يف الدوري 
بعدما تصدر الرتتيب برصيد 27 نقطة من أحد عشر مباراة 
بواقع ثمان انتصارات وثالث تعادالت، كان آخرها تعادله يف 

املباراة النهائية واحلاسمة مع فريق جامعة البحرين ليكون 
بذلك بطل النسخة األوىل من الدوري األغلى على مستوى 

اجلامعات يف البحرين.

وبهذه املناسبة أقامت اجلامعة احتفااًل لتكرمي الالعبني 
بحضور رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد والعب 

منتخب البحرين الوطني وفريق احملرق السابق احلارس 
حمود سلطان، ونائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية 

وخدمة اجملتمع الدكتور حممد يوسف، وعدد من أعضاء 
الهيئتني األكادميية واإلدارية، حيث أعرب رئيس اجلامعة 

عن فخره واعتزازه بالالعبني واملستوى الرجويل الذي قدموه 
على مدار البطولة، مؤكدًا على أن إدارة اجلامعة لن تدخر 
جهدًا يف تقدمي الدعم لهم لالستمرار يف حتقيق األلقاب 

وحصد اإلجنازات، كما نقل لهم حتيات رئيس جملس اإلدارة 
السيد سمري ناس  ورئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور 
وهيب اخلاجة وأعضاء اجمللسني الذين أشادوا بالالعبني 

وباإلجناز الذي حققوه للجامعة.

وأكد األستاذ الدكتور غسان عواد على اعتزاز اجلامعة يف 
املشاركة بالدوري الوطني للجامعات، منوهًا إىل أن اجلامعة 

تويل اهتمامًا كبريًا باألنشطة الرياضية استجابة ملبادرات 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة امللك 

لألعمال اخلريية وشؤون الشباب، رئيس اجمللس األعلى 
للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية البحرينية يف دعم 
الرياضة البحرينية، مشريًا إىل أن اجلامعة شاركت يف بطولة 

هذا العام وهي تضع الذهب نصب عينيها وجنحت يف 
حتقيقه، مستلهمة عزميتها من كلمات سموه الذي أطلق 

على هذا العام عام الذهب للبحرين. 

 التطبيقية تكتسح ... 
بطل دوري الجامعات الوطني لكرة القدم بنسخته األولى
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تأتي هذه الفعاليات لتعزيز مفهوم الرياضة 
للجميع وجعلها أسلوب حياة، تفعياًل  للقيم 

الرياضية التي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة 
في المجتمعات

تزامنًا مع أحتفاالت مملكة البحرين بيومها الرياضي نظمت 
اجلامعة فعاليات رياضية خمتلفة مبشاركة عدد كبري من أعضاء 

الهيئتني األكادميية واإلدارية والطلبة.

واشتملت الفعاليات الرياضية مسابقة كرة الطائرة، مسابقة 
شد احلبل، مسابقة ضغط  push-up، كريم، شطرجن، دومينو، 

بيبي فوت، بطولة بليارد، بطولة فيفا، 

وتأتي هذه الفعاليات لتعزيز مفهوم الرياضة للجميع وجعلها 
أسلوب حياة، تفعيال للقيم الرياضية التي تهدف إىل تعزيز الصحة 
العامة يف اجملتمعات،  حيث استمر اليوم الرياضي من الساعة 

احلادية عشرة ظهرًا وحتى اخلامسة مساًء وشهد مشاركة 
احلضور بالعديد من األلعاب واملسابقات املنوعة.

وحترص اجلامعة على إحياء فعاليات يوم البحرين الرياضي سنويًا 
منذ انطالقته مببادرة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة ممثل جاللة امللك لألعمال اخلريية وشؤون الشباب 
رئيس اجمللس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية، حيث تشارك اجلامعة هذا العام مبجموعة من 
األنشطة اخملتلفة واملتنوعة والتي تعكس مدى الرعاية التي 

تقدمها إدارة اجلامعة لدعم الفعاليات الرياضية باجلامعة.

يوم البحرين الرياضي في الجامعة



40

ضيف العدد

 ASU حياة اجلامعة 

ضيف 
العدد

40
الدكتور محمد يوسف 

نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية وخدمة المجتمع 
في ضيافة حياة الجامعة

 عندما شرعنا يف وضع لبنات هذا العدد من اجمللة، توقفنا 
كثريًا ومطواًل عند شخصية ضيف العدد، وألنه العدد األكرث 

متيزًا منذ انطالقة اجمللة، حيث يأتي يف ظل سلسلة 
طويلة من اإلجنازات التي حققتها اجلامعة خالل العام 

وتوجتها باحلصول على االعتماد املؤسسي، كان ال بد أن 
يكون ضيف هذا العدد متميزًا أيضًا لنضيف للمجلة نكهة 

خمتلفة يصبغها التميز والتألق. ضيف العدد الثامن من 
حياة اجلامعة هو الدكتور حممد يوسف نائب رئيس اجلامعة 

للشؤون اإلدارية واملالية وخدمة اجملتمع.

التحق الدكتور حممد يوسف بالعمل يف اجلامعة عام 2008 
حيث تدرج باملناصب بدءًا من تسلمه منصب، مستشار 

ومدير الشؤون اإلدارية واملالية وحاليًا يشغل منصب نائب 
الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية وخدمة اجملتمع منذ 

عام 2015م. حياة اجلامعة التقت الدكتور حممد يوسف 
 Senior للحديث عن حصوله على شهادة الزمالة املتقدمة

Fellowship من أكادميية التعليم العايل الربيطانية، لتضع 
بني أيديكم هذا احلوار اجلميل واملشوق عن اجلامعة 

وتطوراتها، ونظرتها نحو املستقبل.

منذ تأسيس الجامعة عام 2004، تبّنت الجامعة 
منهجًا تطويريًا للنهوض بمستوى التعليم 

الذي تقدمه، أنت واكبت جزء كبير من تطور 
الجامعة وشهدت العديد من اإلنجازات التي 

حققتها منذ انضمامك إليها، اآلن الجامعة 
تعتبر واحدة من أهم الجامعات في البحرين، 

وترتبط بعالقات واتفاقيات مع جامعات 
عربية وعالمية مرموقة. حدثنا أكثر عن هذا 

الموضوع. 
لقد اكتسبت اجلامعة سمعة متميزة حمليًا وعربيًا منذ 

تأسست، ما مكنها من حتقيق إجنازات مشّرفة على 
مستويات عديدة أكادميية وإدارية وعلمية، كل هذه 

اإلجنازات والرؤية الواضحة والدقيقة التي ترتكز عليها 
اجلامعة مكنتها من االرتباط باتفاقيات تعاون مع العديد 

من املؤسسات األكادميية العربية والعاملية ذات السمعة 

احلسنة، حيث تعترب اجلامعة تعاونها مع هذه املؤسسات 
ثمرة لعملها الدؤوب وحرصها على  تقدمي أفضل خدمة 
تعليمية لطلبتها، كما تعمل باستمرار على مواكبة أحدث 

املستجدات يف جمال التعليم العايل وتطوير وحتديث 
براجمها األكادميية مبا يتماشى مع التطورات العاملية 

واحتياجات سوق العمل بالبحرين واملنطقة.

أسهمت اجلامعة يف رفد سوق العمل البحريني بكوادر 
مؤهلة فيما تخّرج من كلياتها اخملتلفة منذ تأسيسها 

ما يربو على ال 4000 خريج وخريجة ميثلون قوة فاعلة يف 
اجملتمع أصبح منهم القياديون وكبار املسؤولني ورؤساء 

الدوائر وهي اآلن واحدة ضمن أفضل 50 جامعة عربية 
بحسب تصنيف )كيو إس( وتسعى لتكون دائمًا أفضل ويف 

مراكز أعلى.

حصلت مؤخرًا على شهادة الزمالة المتقدمة 
)Senior Fellowship( من أكاديمية التعليم 

العالي البريطانية، كيف تنظر لهذه 
الشهادة؟ وما أهميتها لمسيرتكم العلمية 

والعملية ؟ 
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 كي يدرك عضو هيئة التدريس ما يتميز به من مواهب 
وتعكس الكفاءات املهنية له يف جمايل التعليم والتعلم، كما 

أنها تعني التحسن 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، لذلك 

فإن شهادة الزمالة املتقدمة التي حصلت عليها من 

حوار مطول ومشوق   
عن الجامعة وتطورها 

ودورها في خدمة 
المجتمع وسياستها 

في تطوير كادرها 
اإلداري واالحتفاظ به

إنجاز اآليزو يتماشى مع   
استراتيجية الجامعة 

ككل في تحقيق 
الجودة الشاملة 

للبرامج والتخصصات 
التي تقدمها  

الرؤية الواضحة   
ودعم اإلدارة أهم 

أسباب نجاح الجامعة 
وتحقيقها لإلنجازات
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تحرص الجامعة دائمًا على تعزيز دورها كجامعة 
بحرينية تسعى دومًا لخدمة البحرين قيادًة 

وشعبًا، حيث تولي اهتمامًا كبيرًا للفعاليات 
المجتمعية

األكادميية تشكل بالنسبة يل  التزام فردي ومؤسسي جتاه املهنية يف جمايل 
التعليم والتعلم يف التعليم العايل.

تشغل حاليًا منصب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية 
وخدمة المجتمع، وكنت قبل ذلك مستشارًا للرئيس ومديرًا 

للشؤون اإلدارية والمالية، حدثنا أكثر عن استراتيجية 
الجامعة في تطوير العمل اإلداري.

تعمل اجلامعة على تطوير كادرها اإلداري واستقطاب اخلربات والكفاءات وصواًل 
إىل حتقيق رؤيتها التي تركز على توفري أفضل اخلدمات للطلبة مما يسهم يف 

تعزيز مسريتها األكادميية  وحتسني نوعية اخملرجات التعليمية للطلبة .
وتنظر اجلامعة للكادر اإلداري باعتباره العنصر املساند لسري العمل األكادميي، 

حيث تويل أهمية كبرية لتطوير الكادر اإلداري وصقل مهاراتهم من خالل التدريب 
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 اإلدارية.

هل تعتقدون أن استراتيجية الجامعة في تطوير كادرها 
اإلداري، انعكست إيجابًا في حصول الجامعة على شهادة 

اآليزو في مجال العمل اإلداري تقديم الدعم اإلداري للطالب 
في جامعة العلوم التطبيقية )ISO 9001: 2015(؟

ال شك أن هذا اإلجناز يتماشى مع اسرتاتيجية اجلامعة ككل يف حتقيق 
اجلودة الشاملة للربامج والتخصصات التي تقدمها  من خالل تطوير اخلطط 

واملناهج مبا يتناسب مع متطلبات جملس التعليم العايل ويتالئم مع التطورات 
العاملية لتلبية إحتياجات اجملتمع احمللي واإلقليمي والدويل، فالهدف من هذه 

الشهادة هو جعل العمليات اإلدارية داخل اجلامعة تسري بشكل منظم وأكرث 
كفاءة  وفعالية ضمن اخلطة اإلسرتاتيجية للتنظيم اإلداري واملايل، وإجناز اآليزو 

إن دل على شيء فإمنا يدل على كفاءة الكادر اإلداري باجلامعة واحرتافيتهم 
يف تنفيذ مهامهم، وكما ذكرت سابقًا فإن اجلامعة تنظر للكادر اإلداري باعتباره 

العنصر املساند لسري العمل األكادميي. 

حصول الجامعة على شهادة اآليزو ليس اإلنجاز الوحيد لها 
هذا العام، هل يمكنك أن تبرز لنا أهم اإلنجازات التي 

حققتها الجامعة خالل الفترة التي مضت؟
إذا أردنا التحدث عن اإلجنازات فال بد من احلديث عن إدارة اجلامعة والدعم الكبري 

الذي تقدمه لتطور هذه اجلامعة، بدءًا من سعادة األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة 
رئيس جملس األمناء، ومرورًا مبجلسي اإلدارة واألمناء، وصواًل إىل سعادة 

األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة ورؤيته احلديثة يف قيادة هذه 
اجلامعة وتطويرها من خالل العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق اإلجناز تلو اإلجناز 

لهذه املؤسسة التعليمية الرائدة.
 

يف احلقيقة إجنازات اجلامعة خالل العام املاضي كثرية وكبرية ولكن أهمها 
هو حصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي من قبل األمانة العامة جمللس 

التعليم العايل،  هذا إضافة إىل كونها اجلامعة اخلاصة الوحيدة التي مت تصنيفها 
ضمن أفضل خمسني جامعة عربية يف التقرير السنوي الذي أصدره مركز 

تصنيف اجلامعات العاملي التابع ملؤسسة  )كواكواريل سيموندز الربيطانية(، 
إضافة إىل تصدرها قائمة اجلامعة اخلاصة البحرينية و25 عربيًا يف تصنيف 

اجلرين ماتريك العاملي للجامعات اخلضراء، وحصولها على شهادة اآليزو يف 
العمل اإلداري )ISO 9001: 2015( ، وقيامها خالل العام املاضي بنشر أكرث من 

100 بحث علمي حمّكم يف سنة واحدة ألول مرة منذ تأسيسها، وجناحها يف 
استضافة أكرث من 65 باحث ومتخصص من حول العامل يف املؤمتر العاملي 

الـُمحّكم "املستقبل املستدام" ، وأخريًا تعاونها مع أكادميية التعليم العايل 
الربيطانية لتأهيل أعضاء هيئة التدريس للحصول على شهادة الزمالة من 

األكادميية، واختيار اجلامعة لتكون مركز تدريب معتمد من قبل األكادميية.

 تشهد الجامعة أنشطة كثيرة ومتنوعة على صعيد 
خدمة المجتمع، كيف تنظر الجامعة إلى تعزيز دورها 

ومسؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع ؟
حترص اجلامعة دائمًا على تعزيز دورها كجامعة بحرينية تسعى دومًا خلدمة 
البحرين قيادًة وشعبًا، حيث تويل اهتمامًا كبريًا للفعاليات اجملتمعية وحترص 

دائمًا على التواصل مع املؤسسات واملراكز الوطنية التي تنشط يف هذا 
اجملال للوصول إىل حتقيق التنمية اجملتمعية الشاملة، حيث تهدف اجلامعة 

إىل ترسيخ العمل اجملتمعي يف نفوس منتسبيها وتسعى باستمرار إىل 
تنفيذ الفعاليات والربامج التي تصب يف خدمة اجملتمع إميانًا منها بأهمية 
املؤسسات األكادميية يف تقدم اجملتمعات ودعم عجلة التنمية من خالل 

تخريج طلبة يشعرون باالنتماء واملواطنة واملسؤولية جتاه مصلحة بالدهم.
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الجامعة تعزز دورها في خدمة المجتمع ضمن 
مجموعة من األنشطة والفعاليات

خدمة 
المجتمع

42
يف إطار نشاطات مكتب خدمة اجملتمع نظم املكتب 

سلسلة من األنشطة والفعاليات يف جمال اخلدمة 
اجملتمعية إنطالقًا من رسالة اجلامعة ورؤيتها التي تركز 

على التواصل مع كافة فئات اجملتمع البحريني وصوال 
إىل جهود موحده يف سبيل تعزيز احلس االجتماعي لدى 

منتسبي اجلامعة.

تنظيف ساحل العكر الشرقي 
ومتثلت نشاطات خدمة اجملتمع املشاركة يف جمموعة 
من املناسبات الوطنية واالجتماعية ضمت حملة لتنظيف 

ساحل العكر الشرقي على مرحلتني حتت رعاية معايل 
الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة حمافظ حمافظة 
العاصمة بتنظيم من مكتب خدمة اجملتمع وبالتعاون مع 
جمعية العكر اخلريية ومبشاركة فريق قلب واحد اإلعالمي 

ووثيقة حمافظة العاصمة للتطوع ، حيث تهدف هذه 
احلملة إىل احملافظة على البيئة والسواحل العامة مبملكة 

البحرين ورفع مستوى الوعي واملسؤولية اجملتمعية لدى 
منتسبي اجلامعة، واجملتمع احمللي.

واشتملت احلملة على تنظيف الساحل من أجل احلفاظ  
على احلياة الفطرية يف رأس العكر البحري من أشجار القرم 

والطيور املهاجرة، وذلك مبشاركة متطوعوين من الكادر 
األكادميي واإلداري وطلبة وخريجي اجلامعة ومتطوعني من 

قرية العكر.

وعن هذه احلملة صرح الدكتور حممد يوسف نائب رئيس 
اجلامعة للشؤون اإلدارية واملالية وخدمة اجملتمع أن 

اجلامعة نظمتها حرصًا منها على دعم خمتلف املشاريع 
الرامية إىل زيادة مستوى الوعي العام بقضايا البيئة، مشريًا 

إىل أن هذه احلملة انبثقت من املسؤولية اجملتمعية 
التي توليها اجلامعة لالهتمام واحملافظة على النظافة 

واملرافق العامة ورعاية البيئة، وتشجيع الشراكة 
اجملتمعية ونشر مضامينها بني املهتمني وتثقيف 

اجملتمع حيال احلفاظ على رونق السواحل وتطويرها.

زيارات
إىل ذلك نظم مكتب خدمة اجملتمع زيارات تعريفية إىل 

جملسي الشورى والنواب ضمت وفد من منتسبي اجلامعة 
يف كلية احلقوق وقسم العلوم السياسية، حيث تعرفوا 

على هيكل وآلية عمل جملسي الشورى والنواب، كما 
حضروا جانب من جلسات النواب والشورى إىل جانب االطالع 

على املرافق العامة للمجلسني.

وتفعياًل ملذكرة التفاهم املوقعة ما بني اجلامعة واألمانة 
العامة جمللس النواب، مت تقدمي دورة تدريبية ملنتسبي 

األمانة حول مهارات التنسيق واملتابعة وأعمال السكرتارية. 

ويف سياق ذي صلة جاءت زيارة وفد من أساتذة وطلبة 
كلية احلقوق وقسم العلوم السياسية إىل بيت األمم املتحدة 
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ترّكز رسالة الجامعة على خدمة 
المجتمع لتعزيز الحس االجتماعي 

لمنتسبي الجامعة

مبملكة البحرين، حيث تعرف الوفد على نشاطات األمم املتحدة وأهداف 
التنمية املستدامة، كما جرى بحث أطر التعاون بني اجلامعة وبيت األمم 

املتحدة يف مملكة البحرين.

كما اشتملت نشاطات املكتب زيارة لدار يوكو لرعاية املسنني، تزامنًا مع 
اإلحتفال باليوم العاملي للمسن، لبحث سبل تعزيز التعاون ما بني اجلامعة 

والدار، قبل أن يلتقي وفد اجلامعة باملسنني، ويقدموا لهم الهدايا التذكارية 
تعبريًا عن مشاعر احملبة والتقدير التي يحملونها لهم، إضافة إىل زيارة دار 
الرب لرعاية الوالدين مبشاركة عدد كبري من الكادر األكادميي واإلداري وطلبة 

اجلامعة.

يومًا ترفيهيًا لمنتسبي مركز العناية بمتالزمة 
داون

أقامت اجلامعة يومًا ترفيهيًا ملنتسبي مركز العناية مبتالزمة داون بالتزامن مع 
احتفاالت اململكة باألعياد الوطنية، باإلضافة إىل املشاركة يف مسرية املشي 

مع الكفيف التي ُنظمت من قبل جمعية الصداقة للمكفوفني حتت شعار 
"مساندة اجملتمع للكفيف .. واجبنا جميعًا"، مبناسبة اليوم العاملي للعصا 

البيضاء.

اليوم الصحي
ويف إطار فعاليات خدمة اجملتمع جاءت فعاليات اليوم الصحي الذي أقيم حتت 

رعاية رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عّواد وبالتعاون مع مستشفى 
امللك حمد اجلامعي وفريق نبضة حياة اإلسعايف، وتضمنت الفعالية حملة 

للتربع بالدم بإشراف أطباء مستشفى امللك حمد، كما قام فريق نبضة حياة 
اإلسعايف بعمل فحوصات شاملة وتقدمي التثقيف الصحي الشامل للعديد من 

األمور الصحية منها العالج الطبيعي والرياضي والغذائي والنفسي واألشعة 
والصحة العامة؛ باإلضافة إىل فحص صحة األسنان، و قياس النظر وضغط 

العني كذلك شارك مستشفى شفاء اجلزيرة يف تقدمي الفحوصات املقدمة 
للجمهور.

مشروع مناظرات البحرين
وأخريًا استضافة مناظرتني جماهرييتني بتنظيم من جمعية املوهبة واإلبداع 

البحرينية ضمن مشروع مناظرات البحرين، وجاءت املناظرة األوىل بعنوان 
"تخصيص مقاعد للشباب يف جملس النواب"، يف حني حملت املناظرة 

الثانية عنوان "سيمنح هذا اجمللس إجازة الوالدة لألبوين"، ويأتي الهدف من 
استضافة هذه املناظرات إىل تعزيز جانب احلوار والنقاش البناء لدى الطلبة.
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 البحث العلمي بالجامعة ...  
الرؤى والتطلعات

البحث 
العلمي

44
القائم بأعمال عميد البحث العلمي 

والدراسات العليا: البحث العلمي أحد األعمدة 
الثالثة وأهم  األهداف االستراتيجية التي 

تبنتها الجامعة

الجامعة دأبت ومنذ نشأتها على تشجيع 
الباحثين إلنجاز مشاريعهم البحثية ونشر 

أوراقهم العلمية في المجالت العالمية 
والمحلية واإلقليمية

متثل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا أحد أهم  
أعمدة اجلامعة ويأتي هذا من احلقائق التي تؤكد أهمية 
البحث العلمي يف أي مؤسسة أكادميية. كما أن للبحث 

العلمي تأثري كبرياٌ على إعتمادية ومكانة اجلامعة ولهذا فإن 
اخلطة االسرتاتيجية للجامعة وضعت لتتوافق مع توجهات 

جملس التعليم العايل حيث تهدف اخلطة إىل زيادة اخملرجات 
من حيث جودة وعدد البحوث مع العمل يداٌ بيد مع سوق 

العمل يف مملكة البحرين ودول جملس التعاون اخلليجي. 

كما تقدم اجلامعة جمموعة من برامج املاجستري، هذه 
الربامج تدعم البحث العلمي بأعتبارها أحد مصادر البحث 

العلمي يف اجلامعة كما أن التعليم املرتكز على البحث 
ميثل توجه اجلامعة يف الدراسات العليا خاصٌة، ويف هذا 

السياق توفر عمادة البحث العلمي والدراسات العليا الدعم 
الالزم ألبحاث الدراسات العليا من خالل توفري الدعم املايل مع 

تامني موارد اجلامعة الالزمة لتحقيق متطلبات الباحثني يف 
الدراسات العليا وكذلك التدريسيني. 

وتسعى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا إىل تشجيع 
أعضاء  هيئة التدريس يف اجلامعة للمساهمة يف نشر 

بحوثهم يف اجملالت العلمية العاملية الرصينة وكذلك 
دعم وتشجيع املشاركة يف املؤمترات والندوات وورش 

العمل حمليٌا وأقليميٌا وعامليا. ومن أجل ظهور متميز 
للجامعة تدعم عمادة البحث العلمي والدراسات العليا تأليف 

الكتب العلمية وهذا الدعم واضح من خالل الكتب املؤلفة 
من قبل أعضاء  الهيئة التدريسية يف اجلامعة والتي 

تتجاوز اخلمسني واملتوفرة يف مكتبة اجلامعة وموقعها 
اإللكرتوين.

التقينا األستاذ الدكتور يزيد أحمد السبوع القائم بأعمال  
عميد البحث العلمي والدراسات العليا لننقل لكم هذا 

احلوار حول عمادة البحث العلمي ودورها ، واسرتاتيجيتها 
وخططها يف دعم البحث العلمي باجلامعة.

مرحبًا بكم في العدد الثامن من حياة 
الجامعة، لقد تسلمت مهامك كعميد للبحث 

العلمي منذ فترة قريبة، هل ترى أن البحث 
والنشر العلمي في الجامعة يسير باالتجاه 

الصحيح؟ 

أنشأت عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا لتكون 
حاضنة للتميزالعلمي يف اجملال البحثي وجمال الدراسات 

العليا حيث عمل الزمالء السابقني ممن تسلموا دفة 
العمادة على وضع األسس و التعليمات الناظمة لبحث 

علمي مميز، وبعد انضمامي لهذه الكوكبة املتميزة منهم 
سنكمل الطريق الذي بدأوه للنهوض واالرتقاء بالبحث 

العلمي يف اجلامعة عن طريق وضع سياسات وإجراءات 
واضحة تنظم عمل العمادة وتسهم يف نشر ثقافة البحث 

العلمي و تقدمي برامج دراسات عليا مميزة.

كيف تنظر لواقع البحث العلمي بالجامعة 
وما هي خطتكم لتطوير هذه العمادة 

المهمة ؟

إن املتابع إىل واقع البحث العلمي يف اجلامعة يدرك أنها 
تسري يف الطريق الصحيح واخملطط له اسرتاتيجيًا لتحقيق 
رؤية اجلامعة ورسالتها يف هذا املضمار، حيث يعد البحث 

العلمي أحد األعمدة الثالثة وأهم  األهداف االسرتاتيجية 
التي تبنتها اجلامعة مبا يكفل تطوير ونشر ثقافة البحث 

العلمي فيها وحتقيق متيز  بحثي من حيث عدد وجودة 
األبحاث الصادرة عن اجلامعة، ولتحقيق هذا التميز نحتاج 

يف اجلامعة إىل بذل اجلهود املشرتكة والعمل كفريق 
وأحد مكون من إدارة اجلامعة وطاقمها األكادميي واإلداري 
والطلبة ودعم اجلميع كل حسب اختصاصه، ومن أجل ذلك 
تتطلع عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا يف اجلامعة 

إىل مايلي:
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األستاذ الدكتور يزيد أحمد السبوع 

 القائم بأعمال عميد البحث العلمي 
والدراسات العليا

1.   العمل على تأسيس فريق بحثي يتكون من باحثني متميزين يتمتعون 
بعالقات وشراكات بحثية مع باحثني من جامعات ومؤسسات علمية ذات 

سمعة عالية إلجراء  البحوث العلمية املميزة املشرتكة ونشر إنتاجهم 
البحثي يف اجملالت املفهرسة يف قواعد البيانات املعروفة  العاملية 

.ISI و Scopus املشهورة مثل

االستمرار بتوجيه الدعوات ألعضاء  الهيئة التدريسية للتقدم بطلبات     .2
لتمويل إجراء  وتنفيذ مشاريعهم البحثية إلنتاج أبحاث مميزة و نشر 

نتائج أبحاثهم يف جمالت ذات سمعة عالية ومفهرسة يف قواعد بيانات 
معروفة .

تطوير وإنشاء قاعدة بيانات إلكرتونية للمنشورات البحثية ألعضاء  هيئة     .3
التدريس ومشاريعهم العلمية ورسائل املاجستري ووضعها على موقع 

اجلامعة اإللكرتوين.

وضع تعليمات ملنح جوائز بحثية مثل )جائزة أفضل مشروع بحث، جائزة     .4
أفضل باحث، جائزة أفضل رسالة ماجستري( وذلك لتشجيع الباحثني 

وحتسني خمرجاتهم البحثية.

العمل على مراجعة لوائح النشر واملشاركة يف املؤمترات واجملالت مبا     .5
يكفل زيادة املنشورات البحثية.

عمل اتفاقيات بحثية مع اجلامعات واملؤسسات ذات السمعة البحثية     .6
العالية.

دعوة خرباء متميزين للمشاركة يف ورش عمل يف جمال البحث العلمي.    .7

8.   وضع بنود خاصة ضمن لوائح حوافز النشر ملنح حوافز إضافية ألعضاء  
 Google أو Scopus هيئة التدريس ذوو معدالت االقتباس العالية وفًقا

.ResearchGate أو Scholar

تشجيع أعضاء  الهيئة التدريسية  يف اجلامعة على املشاركة يف هيئات     .9
التحرير والتقييم يف اجملالت الدولية ذات السمعة العالية واللجان الفنية 

للمؤمترات الدولية والوطنية.
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 هناك معايير عالمية لتصنيف األبحاث مثل قاعدة بيانات 
ISI و Scopus وغيرها، هل تقيم عمادة البحث العلمي 

ورش عمل ودورات لتعريف أعضاء هيئة التدريس بمتطلبات 
وشروط النشر في المجالت العلمية المرموقة التي تراعي 

هذه المعايير العالمية ؟
كما مت الذكر سابقًا، يعترب البحث العلمي من أهم  املعايري التي يتم تقيم 

اجلامعات و تصنيفها على جميع املستويات وعن طريق النشر العلمي يف 
األوعية البحثية وقواعد البيانات املتميزة واملشهورة تصبح اجلامعة معروفة 

إقليميًا وعامليًا، ومن أهم  قواعد البيانات واشهرها هو قاعدة بيانات سكوبس 
و ISI، ويف هذا اخلصوص تعمل العمادة على تقدمي اخلدمات واالستشارات 

وعقد احملاضرات والندوات واحلوارات املتخصصة ذات العالقة املباشرة 
لتوضيح جميع اإلشكاالت أو الصعوبات التي ميكن ان تواجه الباحثني وخصوصًا 

اجلدد منهم مما يسهم يف تعريفهم واطالعهم على طرق الكتابة العلمية 
لألبحاث وشروط النشر يف اجملالت العلمية املرموقة لقواعد البيانات التي 

ذكرناها سابقًا.

األمانة العامة لمجلس التعليم العالي أكدت في 
استراتيجيتها على أهمية دعم البحث العلمي من قبل 

مؤسسات التعليم العالي،  هل أخذتم باالعتبار عند 
تطوير منهجية البحث العلمي للجامعة  بحيث  تتوافق مع 

استراتيجية البحث العلمي لمجلس التعليم العالي؟

نصت الئحة تنظيم البحث العلمي ملؤسسات التعليم العايل والصادرة عن 
األمانة العامة جمللس التعليم العايل على اعتبار البحث العلمي جزءًا اساسيًا 
من وظائف املؤسسة وأن يتم وضع سياسة واسرتاتيجية واضحة وداعمة 

للبحث العلمي يف املؤسسات التعليمية، وعليه فقد عملت اجلامعة على 
تطبيق بنود هذه الالئحة من خالل وضع اخلطط و السياسات التي تتماشى 

معها و أخذت على عاتقها تخصيص ما نسبته 3% على األقل من جممل 
ايراداتها السنوية كميزانية دعم البحث العلمي بجميع أوجه الصرف وملوضحة 
يف املادة )10( من هذه الالئحة والتي تشتمل على دعم املشاريع البحثية وما 

يتعلق بها ونفقات النشر العلمي يف اجملالت العلمية احملكمة واملؤمترات 
وكذلك نفقات إعداد املؤمترات وتنظيمها، وغريها من أوجه الصرف على 

البحث العلمي، حيث تعمل اجلامعة وعن طريق عمادة البحث العلمي 
والدراسات العليا بتقدمي التقارير الشهرية والسنوية الالزمة التي تؤكد التزامها 

التام ببنود هذه الالئحة و متطلباتها. 

تمثل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
أحد أهم  أعمدة الجامعة ويأتي هذا من 

الحقائق التي تؤكد أهمية البحث العلمي في 
أي مؤسسة أكاديمية

نجحت الجامعة خالل العام الماضي بنشر أكثر من 100 بحث 
علمي في عام واحد ما انعكاسات مثل هذا اإلنجاز على 

العملية التعليمية بالجامعة؟

حققت اجلامعة خالل العام املاضي إجنازًا عظيمًا بنشر أعضاء  هيئة التدريس 
فيها أكرث من 100 بحث يف اجملالت واملؤمترات العلمية والذي يعد رقمًا عاليًا 

مقارنة مع ما يتم نشره يف بعض اجلامعات خالل عام واحد وهذا يعود  لكفاءة 
أعضاء  الهيئة التدريسية و كذلك ملا تقدمه اجلامعة من حوافز لتشجيع 
أعضاء  الهيئة التدريسية على النشر العلمي، ومما ال شك فيه أن النشر 
العلمي له األثر الكبري على املسرية التعليمية ألي مؤسسة أكادميية ألنه 

يشكل أحد العناصر األساسية يف رسالة اجلامعة وكذلك يعد النشر العلمي 
أحد أهم  العوامل التي حتدد مكانة اجلامعة ومستواها بني اجلامعات مبا يتم 

نشره من أبحاث جديدة ومميزة والذي يرتتب عليه زيادة إقبال الطلبة وأعضاء  
الهيئة التدريسية ونوعيتهم على اجلامعة، فالرابط بني البحث العلمي ومسرية 

اجلامعة التعليمية وثيق حيث أنه ال ميكن ألي مؤسسة تعليمية امتالك بحث 
علمي مميز من دون وجود طاقم أكادميي مميز وما لذلك من انعكاس إيجابي  

على نوعية الربامج التي تقدمها اجلامعة و مستويات الطلبة فيها.

فالنشر العلمي يساهم  يف متتني و تقوية قدرات الباحثني العلمية زيادة على 
ما يكتسبه الباحث من خربة وعمق وحرفية متكنه من اإلملام والسيطرة على 

اختصاصه مما ينعكس على العملية التعليمية من حيث النوعية املتميزة 
للطالب والقدرة على الربط بني التطوير العلمي احلاصل والناجت من إجراء  

البحوث العلمية وبني املادة العلمية التي يتم تدريسها للطالب، فنشر أكرث 
من 100 بحث يف السنة يعني أن هناك قدرات بحثية وعلمية قادرة على إحداث 

التغيري والتطوير املطلوب يف العملية التعليمية مبا يتماشى مع التقدم 
العلمي احلاصل يف جميع اجملاالت.

هل هناك مكافآت ترصد من قبل الجامعة لتحفيز أعضاء  
الهيئة األكاديمية على زيادة إنتاجهم البحثي ؟

دأبت اجلامعة ومنذ نشأتها وعن طريق عمادة البحث العلمي و الدراسات 
العليا على تشجيع الباحثني على إجناز مشاريعهم البحثية ونشر أوراقهم 

العلمية يف اجملالت العاملية واحمللية واإلقليمية وكذلك املشاركة 
باملؤمترات العلمية وخصصت جزء من ميزانيتها لهذه الغاية، ففي هذا 

اجملال تعمل اجلامعة وعن طريق العمادة مبنح مكافآت نشر ألعضاء  الهيئة 
التدريسية لنشر أبحاثهم يف اجملالت العلمية سواء كانت حملية أو إقليمية أو 

دولية أو قيامهم بنشر أبحاثهم يف املؤمترات العلمية. وباإلضافة إىل ذلك تقوم 
اجلامعة بدفع بدل مصاريف النشر لألبحاث التي يتم نشرها يف اجملالت التي 

يتطلب النشر فيها دفع رسوم مقابل ذلك، و كذلك تقوم اجلامعة وعن طريق 
العمادة بتغطية كاملة ملشاركة أعضاء  الهيئة التدريسية يف املؤمترات 

العلمية و خصوصًا الدولية منها والتي تشمل رسوم املشاركة – التذاكر 
– اإلقامة. كل ذلك من أجل توفري البيئة املناسبة والداعمة ألعضاء الهيئة 

التدريسية وتشجيعهم على البحث العلمي عايل اجلودة.
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