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In the first week of the new academic year, three important events took place. First the 

University Council met on Wednesday 8th of September and issued instructions for the 

teaching and assessment methods of the first semester of the academic year. The                   

decision was to give students the choice between studying online or attending lectures 

on campus. The UC also decided to hold all examinations on campus while following the 

rules of the traffic light approach and by respecting all the restrictions regarding social 

distancing and other measures.  

 

On the 9th of September the first physical meeting of the University Management                   

Committee since COVID 19 cases were identified in Bahrain took place on campus (the 

last physical meeting took place towards the end of February 2020). The UMC discussed 

the preparation for the start of the semester as well as other issues like staffing and 

students recruitment. On the same day an All Staff Meeting took place where we briefed 

our colleagues about the teaching and assessment methods of the first semester, health 

and safety issues, and the importance of adhering to all the University’s policies and 

bylaws amongst many issues.  

 

I would like to take this opportunity to welcome existing and new students and staff and 

to wish them every success for the new academic year 2021-2022.  
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 سلسلة الوعي الحضاري 
 اللجنة العلمية والثقافية رئيس—بقلم أ. د مراد عبدهللا الجنابي 
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 صلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس(أ)

 

حديث نبوي كريم، وهدي ووعي رباني سديد، وتوجيه حضاري رشيد، قاله حضرة النبي الكريم السعيد سيدنا رسول هللا محمد 

صلى هللا عليه وسلم فيه يعلم ويرشد أمته والناس أجمعين إلى أن يكونوا شامة بين الناس من حيث الجمال والنظافة واألناقة 

والترتيب والدقة والضبط والصدق واألمانة وحسن المكان وروعة الهندام وذوق الكالم، وهذه أسس حضارية تزين العالقات الحسية 

في درب الحياة، لتعكس نورها في الجوانب المعنوية من حيث السكينة والراحة والطمأنينة في المجتمعات اإلنسانية عامة 

 .والحضارية خاصة

 

ومن المعلوم أن مكان الشامة من وجه اإلنسان من األهمية بمكان حيث تزيده حسنًا ورونًقا إذا كانت في مكانها الجميل المميز 

المعتاد، وقد ترنم بها الشعراء والمنشدون، ووصفها أصحاب األذواق بالحسن والروعة في مكانها المعلوم، وخالف ذلك فإذا وقعت 

 .في مكان غير مناسب لها فإنها تبعد عنها الناظرين، وتكدر خاطر من نزلت به فأحزنته وزادت من تعاسته

 

 .إذا فالشامة هنا من حيث التشبيه البالغي جاءت بمعنى العالمة

 

وعلى المؤمن المحسن أن يكون عالمة النور اإليماني والسرور الروحي والصفاء النفسي والنقاء العلمي واالرتقاء الحضاري حيثما 

 .يكون في مجتمع الحياة

 

 .فيا أيها اآلباء الفضالء واألمهات الصالحات كونوا كالشامة في حياة األبناء وأرشدوهم إلى مواطن البر والفالح والنجاح

 

ويا أيها المعلمون األماجد واألساتذة األكارم كونوا كالشامة بين الطلبة والتالميذ وعلموهم الخير والعلم والمعرفة الصالحة وطرق 

 .تجديد الحضارة الراقية

 

ويا أيها الدعاة الصادقين كونوا كالشامة بين المصلين والناس أجمعين، وأوردوهم موارد الصدق والمحبة والكرم والسالم والذكر 

 .واألمن والخشوع

 

 .ويا أيها التجار األمناء كونوا كالشامة بين الناس بالصدق والكسب الحالل واإلنفاق على الضعفاء والجياع

 

ويا أيها اإلعالميون النبالء كونوا كالشامة في واقع الحياة وحرروا بأقالمكم وكالمكم للناس وجوه الحقيقة وأوصلوا صوتهم للمعنيين 

 .بشؤونهم في الحياة

 

 .اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا توفنا مسلما وألحقنا بعبادك الصالحين
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Quote of the Week 

 من روائع الشعر العربي

 
ُب  بُعُه الغحضح ن طح حناُل الُعال مح ال ي ن تحعلو ِبِه الُرتحُب وح ِمُل احِلقدح مح  ال َيح

 

عنترة بن شداد -  

 

 

"Leadership is unlocking people's potential to become better."  
 

- Bill Bradley  

 


