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اإلشراف العام

أ. رقية محسن
مديرة إدارة  التسويق والعالقات العامة

مدير التحرير

 أ. بهاء كرايمة
مدير مكتب العالقات العامة

أسرة التحرير

 أ. عبد الحميد باقي
مدير مكتب التسويق واستقطاب الطلبة

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

في مكتب التعاون الدولي

تصوير

محمد فيصل

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

العامة يف خمتلف املؤسسات، من منطلق ما تسهم به يف عملية إنتاج املعرفة واألخبار 
املتعلقة باملؤسسة وتيسري تداولها بني املهتمني، وتعترب جملة »حياة اجلامعة« واحدة 

من أدوات نشر املعرفة عن جامعة العلوم  التطبيقية مبا حتتويه من أخبار، ومقاالت، وتقارير، 
وإبداعات الطلبة لتكون حلقة وصل بني اجلامعة واجلمهور املهتم بأخبارها ليتعرف على 

أنشطتها اخملتلفة وفعالياتها املتنوعة ومسرية تطويرها يف اجملاالت كافة.

ويسعدنا أن نضع بني أيديكم العدد التاسع من اجمللة، الذي يعترب عددا استثنائيًا يف ظل ما 
نواجهه من ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا التي دفعتنا إىل التحول اجلذري بطريقة العمل 

من املباشرة إىل االفرتاضية، والتفاعل عن بعد، لنتمكن من جماراة املتغريات التي أحدثتها 
اجلائحة، وتعزيز أهمية اخلطوات التي اتخذتها اجلامعة ملواجهة هذه الظروف، وإيصالها 

للمجتمع، كذلك كان ال بد لنا من الرتكيز على تعزيز مفهوم التعليم عن بعد، والعمل مع كافة 
إدارات اجلامعة بروح الفريق الواحد البتكار جمموعة من األنظمة واألساليب التي سهلت 

التواصل مع الطلبة، ذلك أن التكنولوجيا التعليمية هي منظومٌة ُمتكاملة ُتعّد وتقّوم العملّية 
التعليمّية، وهي منحنى منّظم يقوم على تصميم، وتنفيذ، وتقومي العملّية التعليمّية حسب 
أهداٍف ُمحّددة وواضحة باستخدام جميع املوارد املتاحة جلعل عملّية التعليم أكرث فعالية، 

ومساعدة الطالب على املشاركة يف التعليم بشكل إيجابي؛ وحتفزهم على التفكري، واإلبداع 
واالبتكار والتميز.

وكما حرصنا على توظيف التكنولوجيا ملساعدة طلبتنا يف هذه الظروف االستثنائية، كذلك 
عملنا بجهد إلصدار هذا العدد االستثنائي من جملة حياة اجلامعة بأسلوب عصري وأساس 

علمي وعملي رصني باعتبار ذلك املرتكز الرئيسي لسياسة اجلامعة املمتدة إىل اجمللة، 
لتواصل املساهمة الفاعلة يف حتقيق أهداف اجلامعة وأداء رسالتها ودورها يف جمال 

n .التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع

حياة  اجلامعة
أ. رقية محسن

مديرة التسويق والعالقات العامة
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رســالــة

رســالــة

أيها القراء األعزاء يسعدين أن أرحب بكم يف جامعة العلوم التطبيقية هذه املؤّسسُة الِعلمّيُة التي وَضَعْت ُنْصَب َعينيها ُمنُذ اليوم األّول لتأسيسها أن تكون  بوتقة 
لصهر الثقافات واألفكار، متتزج فيها األصالة باحلداثة يف قالب فريد ينعكس إيجابًا على املستقبل املهني لكل من ينتسب إليها، وأفكاره وقيمه واجتاهاته 

وأسلوب حياته، حيث تـركـز اجلامـعة عـلى حتويل طلبتها والعاملني فيها إلـى مـواطـنيـن قـادريـن عـلـى الـتـفـاعـل، لـيـس فـقـط فـيما بينهم, بل مع شعوب وثقافات 
العامل املتعددة، ساعية إىل تعـزيـز التنّوع الفكري داخل احلرم اجلامعي .

شهدت اجلامعة منذ تأسيسها منوًا مهمًا جعلها واحدة من اجلامعات الرائدة يف مملكة البحرين، واليوم نقف على مشارف مستقبل مليء بالتحديات، واألمل 
يحدونا يف استمرار مسرية العطاء والتميز، ذلك أن آثار جائحة كورونا امتدت لتطال جميع القطاعات االقتصادية يف اململكة، مبا يف ذلك قطاع التعليم والتدريب، 

حيث توقفت عجلة التعليم املباشر ، لتبدأ عجلة التعليم عن بعد يف التحرك، مما أدى اىل ايجاد توجه جديد يختلف عن التوجهات السابقة للتعليم و التدريب، أي ما قبل 
و ما بعد جائحة كورونا، لذلك فإن املتغريات متثلت يف حتدي حتويل التعليم إىل افرتاضي وابتكار تقنيات وأساليب جديدة إليصال املعلومة للطلبة وضمان حصولهم 

على التعليم الالزم، ولقد جنحت جامعتنا بفضل اهلل أواًل ثم اجلهود اخمللصة للعاملني بها يف اجتياز هذا التحدي بتميز  منقطع النظري، حيث تأقلمت كافة أقسام 
وكليات اجلامعة بسرعة مع هذا التحول يف التعليم واستطاعت تغطية املطلوب وتوفري األنظمة الذكية واملرنة ملساعدة الطلبة.

أما بالنظر إىل أن التعليم ميثل أولوية وطنية، كما هو حال االستثمار يف رأس املال البشري الذي يعترب أولوية قصوى وذات ارتباط حيوي بالتنمية مبفهومها الشامل 
التي تتواصل يف ظل مسرية عطاء ورؤية تستلهم متطلبات احلاضر واملستقبل، مسرية تنموية شاملة قادها بحنكة ومهارة حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، راعي حركة التحديث والتطوير، لذلك فإن الرتكيز خالل األزمات يكون على ضمان حصول الطالب على 
التعليم اجليد الذي يحقق الفائدة له ويضمن سالمته يف نفس الوقت، وهو ما حرصنا عليه يف جملس األمناء متسلحني بالعزمية والرؤية احلكيمة لصاحب السمو 

امللكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة ويل العهد رئيس الوزراء الذي أكد على أهمية تسهيل إجراءات العملية التعليمية على الطلبة.

ويف اخلتام ، نؤكد على أن جامعة العلوم التطبيقية مؤسسة بحرينية رائدة وجزء من اجملتمع البحريني حترص دومًا على نهضة هذه البالد، مستنرية بالرؤية 
n .احلكيمة  للقيادة الرشيدة التي تؤمن بأن األمة ال ترقى وال تتقدم إال بقدر ما ينهله أبناؤها من معني  التعليم وخمرجاته

أ.د وهيب الخاجة 
رئيس مجلس األمناء

تـركـز الجامـعة عـلى تحويل طلبتها والعاملين 
فيها إلـى مـواطـنيـن قـادريـن عـلـى الـتـفـاعـل، مع 

شعوب وثقافات العالم المتعددة، ساعية إلى 
تعـزيـز التنّوع الفكري داخل الحرم الجامعي



رســالــة

تبنت الجامعة أفضل الممارسات التعليمية، 
استكمااًل لسلسلة اإلنجازات التي حققتها خاصة 

مع استيفاء جميع برامج الجامعة لمتطلبات 
ضمان الجودة، ونجاحها في تحقيق العديد من 

اإلنجازات المحلية والعربية والدولية بحسب 
التصنيفات العالمية للجامعات

أيها القراء الكرام حتية مملوءة باحلب والود والعرفان من جامعتكم جامعة العلوم التطبيقية ، وإننا إذ ُنِطل عليكم يف العدد التاسع من جملة » حياة اجلامعة » يحدونا 
األمل يف أن نكون قد وفقنا يف تقدمي كل ما هو هادف وأن ينال العدد اجلديد إعجابكم مبا يحتويه من مواضيع يف العلوم والثقافة واجملاالت اخملتلفة.

عرب السنوات املاضية خطت اجلامعة خطوات واسعة، واستحقت مكانها كواحدة من أهم وأبرز اجلامعات اخلاصة يف مملكة البحرين، لقد أجنزت اجلامعة الكثري، 
وما زالت تنجز، فكل دقيقة من وقتها هي نافذة إنتاج، إال أن الطريق ما يزال طوياًل وممتدًا، والفضاء ما يزال رحبًا الستيعاب املزيد من اإلجنازات، فتحديات العصر 

التقنية والعلمية والسياسية واالقتصادية، واحتياجات اجملتمع القائم على املعرفة، حتتم على اجلامعة وضع اسرتاتيجيات جديدة تواكب متطلبات العصر ومتكنها 
من جتاوز تلك التحديات للوصول إىل ما تطمح إليه. 

 لقد كان التميز واجلودة يف التعليم هدفان يحركان إدارة اجلامعة منذ نشأتها، وسيبقيان كذلك، إال أن املتغريات التي فرضتها على العامل جائحة كورونا تدفعنا 
إىل تكثيف العمل واجلهود للمراجعة والتحديث والتطوير، وتكييف الربامج األكادميية، بـما يضمن دميومة التميز، ومواكبة التطورات يف أسواق العمل احملـلـية 

واإلقليـمية والعاملية، وسوف تستمر اجلامعة يف تبني أفضل املمارسات التعليمية، استكمااًل لسلسلة اإلجنازات التي حتققت خاصة مع استيفاء جميع برامج 
اجلامعة ملتطلبات ضمان اجلودة، وجناحها يف حتقيق العديد من اإلجنازات احمللية والعربية والدولية بحسب التصنيفات العاملية للجامعات، ما يجعل هذا الصرح 

العلمي يف املقدمة دائمًا مبا وّفرته إدارة اجلامعة للموظفني والطلبة من أسباب اإلبداع وإفساح اجملال لتطوير األفكار وترسيخ مكانة العلم.

ومن خالل  هذا املنرب جملة حياة اجلامعة انتهز الفرصة ألعرب عن ثقتى الكبرية فى أسرة اجلامعة من أعضاء هيئة أكادميية وإدارية وطالب للعمل سويا حتت 
مبدأ املشاركة من أجل دفع مسرية اجلامعة نحو مزيد من التطور والرقي التي تستهدف حتقيق معدالت منو متميزة خملتلف قطاعات البحث العلمي واألنشطة 

الطالبية والتعليمية وخدمة اجملتمع وتنمية البيئة، مرتكزين على أسس علمية وتقنية عصرية تتواكب ومتطلبات العصر احلديث مبا متلكه اجلامعة من إمكانيات 
وكفاءات إبداعية هائلة سوف ال نألو جهدًا فى دعمها املتواصل وتبني كافة األفكار والرؤى االبتكارية املبدعة التي حتقق الرسالة السامية للجامعة كمركز معريف 

وحضاري فى اجملتمع، فبسعي اجلـامعة نحو التميز واجلودة واملكانة العاملية املرموقة، وبالتفـاين والـعمـل اجلاد لطواقمها األكادميية واإلدارية، وبتميز وإبداع 
طلبتها، وانفتاحهم على األفكار اجلديدة، ستبقى اجلامعة مشعل ضياء للمجتمع، وقائدة للتغيري، ومصنعًا لالبتكار، وخمتربًا للعلوم والثقافة والفنون، وستبقى 

n  .على الدوام عنوان النهضة خلدمة البحرين وخدمة القيادة الرشيدة للبالد

أ.د غسان عواد 
رئيس الجامعة 
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ٕانجـــــازات

أول جامعة خاصة في البحرين 
تنافس  جامعات عالمية عريقة 

بحسب تصنيف كيو إس العالمي

الجامعة تواصل التقدم على سلم 
التصنيفات العالمية والعربية

٠7

تصنيف كيو إس العالمي يظهر الجامعة من بين 
أفضل الجامعات على مستوى العالم 

تبنت اجلامعة رؤيتها اخلاصة عاقدة العزم على أن تكون جامعة عاملية متميزة 
يف جودة التدريس، والبحث العلمي، والتميز األكادميي، لتتوج هذه الرؤية 

بالعديد من اإلجنازات الكبرية على املستوى احمللي والعربي والعاملي، منها 
QS World Univer�  املركز املتقدم الذي حققته يف تصنيف كيو إس العاملي
sity Rankings 2022، بحلولها يف املرتبة 600�591 من ضمن أفضل 1604 

جامعة من جامعات العامل املشاركة يف التصنيف، وبذلك تكون أول جامعة 
خاصة يف البحرين حتقق هذا املركز املتقدم، ما يجعلها واحدة من بني أفضل 

اجلامعات على مستوى العامل.

وتعترب جامعة العلوم التطبيقية أول جامعة خاصة يف البحرين تدخل هذا 
التصنيف العاملي إىل جانب نخبة كبرية من اجلامعات العاملية العريقة، حيث 

يعترب تصنيف كيو إس أحد أكرث التصنيفات العاملية للجامعات متيزًا، كما 
أنه واحدًا من أهم ثالثة تصنيفات للجامعات حول العامل، ويصدر سنويًا عن 

مؤسسة كواكاريلي سيموندس التي تعد إحدى أكرب ثالث جهات تعنى بتصنيف 
اجلامعات على مستوى العامل.



ٕانجازات

واحدة من أفضل 150 جامعة 
ناشئة في العالم

ويف سياق ذي صلة حققت اجلامعة وفقًا لإلصدار 
 QS World University األخري من تصنيف

Rankings 2021 العاملي للجامعات الناشئة حتت 
عمر 50عاما، مرتبة مرموقة ضمن الفئة )150-101( 
من بني أفضل اجلامعات على مستوى العامل، كما 

جاءت ضمن أفضل 17 جامعة عربية.

وبذلك تكون اجلامعة قد رسخت مكانتها كأفضل 
جامعة خاصة يف البحرين من خالل العديد من 

التصنيفات واالعتمادات التي حصلت عليها 
كجامعة ناشئة مت إنشاؤها قبل 15 عاًما، متكنت 

خاللها من إرساء مكانتها وطرح جمموعة متنوعة 
من الربامج األكادميية، لتضع بذلك معايري جديدة 

يف التميز والتفوق والبحث العلمي.

جاءت في المركز الخامس 
عشر على المستوى الخليجي 

وتقدمت  إلى المركز التاسع 
 QS والعشرين في تصنيف

للجامعات العربية 

ومبواصلتها التقدم على سلم التصنيفات العاملية 
والعربية تؤكد اجلامعة من خالل ما حتصده من 
إجنازات تصّدرها لقائمة اجلامعات اخلاصة يف 

مملكة البحرين.

اإلجناز هذه املرة يأتي يف تصنيف كيو إس 
للجامعات العربية لعام 2021، والذي أظهر تقدم 

اجلامعة للسنة الثالثة على التوايل بحصولها على 
املرتبة التاسعة والعشرين من بني أفضل جامعات 

الوطن العربي، وضمن أفضل 15 جامعة خليجية 
حكومية وخاصة، ومن بني أفضل 5 جامعات 

خليجية خاصة، متقدمة بذلك سبعة مراكز عن 
تصنيف العام 2020، وستة عشر مركزًا عن تصنيف 
العام 2019، لتصبح أول جامعة خاصة يف البحرين 
تواصل تقدمها يف هذا التصنيف وحتصد مراكز 

متقدمة على مدار ثالث سنوات متتالية متصدرًة 
قائمة اجلامعات اخلاصة البحرينية.

ومع هذا اإلجناز تكون جامعة العلوم التطبيقية قد 
أكملت عقدًا مبهرًا من التميز يف خمتلف اجملاالت 

العلمية واألكادميية، حيث أن حفاظها على هذه 

املرتبة الرفيعة عربيًا وعامليًا مل يأت حمض 
الصدفة، بل نتاج لعمل جاد ودؤوب لكافة العاملني 

باجلامعة للوصول بها إىل مصاف اجلامعات 
العاملية، متاشيًا مع خطة اجلامعة االسرتاتيجية 

التي ترتكز على تطوير خمرجات التعليم والبحث 
العلمي واإلبداع واالبتكار. 

أول جامعة في البحرين تحصل 
على أربع نجوم  مواصلة 

التقدم في مؤشر كيو إس 
العالمي 

وعلى صعيد ذي صلة احتفلت اجلامعة بتحقيقها 
 ،)QS Stars( مرتبة األربع جنوم يف تصنيف

حيث أقامت حفاًل كبريًا حضره األستاذ الدكتور 
وهيب اخلاجة رئيس جملس األمناء ، واألستاذ 
الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة، والدكتور 

آشوين فرنانديز املدير اإلقليمي ملؤسسة 
كواكواريلي سيموندز العاملية يف الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ، وعدد كبري من كبار 
الشخصيات وموظفي اجلامعة. 

وحصلت اجلامعة على تصنيف خمسة جنوم يف 
خمسة حماور رئيسية من أصل ثمانية هي: 

التعليم، والتوظيف، والتسهيالت أو البيئة التعليمية، 
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وهذه ليست املرة األوىل التي تتبوأ بها اجلامعة 
مراكز متقدمة يف تصنيف كيو إس، حيث ظهرت 

يف مراكز متقدمة على مستوى اجلامعات العربية  
بالتصنيف اخلاص بجامعات الوطن العربي على 

مدار األعوام الثالثة املاضية، ففي تصنيف العام 
2019، حصدت اجلامعة املركز 45 على مستوى 

اجلامعات العربية، لتتقدم يف تصنيف العام 2020 
إىل املركز ال 37 ، ومن ثم إىل املركز 29 يف 

تصنيف العام 2021، وأخريًا املركز 22 يف تصنيف 
العام 2022، وحتصل على أربع جنوم يف تصنيف 
النجوم  )QS Stars(، وتصبح اجلامعة الوحيدة 
يف البحرين التي حتصل على أربعة جنوم، كما 

أن املسرية األكادميية للجامعة حافلة بالتميز 
واإلجنازات املتنوعة، أهمها احلصول على االعتماد 

املؤسسي من جملس التعليم العايل، واستيفاء 
املراجعة املؤسسية من قبل هيئة جودة التعليم 

والتدريب، حيث يعترب هذان اإلجنازان األهم يف 
مسرية اجلامعة منذ تأسيسها.
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ُيعّد التصنيف الذي نالته الجامعة 
باعتبارها المؤسسة التعليمية 

الرائدة في مملكة البحرين، دلياًل 
على مواكبتها للتطور الذي يشهده 

العالم، لتعزز سمعتها عالميًا من خالل 
برامجها الدراسية المتطورة

واملسؤولية اجملتمعية، والشمولية، يف حني 
حصلت على تصنيف أربعة جنوم يف حمور العاملية.

ويف التفاصيل حصلت اجلامعة على مرتبة 
اخلمسة جنوم يف حمور التعليم؛ إذ تتميز بكوادرها 
التعليمية املؤهلة احلاصلة على أعلى الشهادات 

اجلامعية من جامعات عربية وعاملية عريقة، كما 
حصلت على خمسة جنوم يف حمور السمعة 

التوظيفية ونسبة التوظيف من اخلريجني األمر الذي 
يرفع من درجة منافستهم يف خمتلف الوظائف، 

ويؤكد تفضيل أصحاب العمل خلريجي جامعة 
العلوم التطبيقية.

كما تعد التسهيالت التي توفرها اجلامعة لطلبتها 
أو ما يسمى البيئة التعليمية، والتي تضم اجلوانب 

اخلدماتية، واملكتبة، واخملتربات املتطورة، والبيئة 
الطالبية، والتسهيالت املقدمة للطلبة ذوي الهمم 

من املعايري املدرجة يف هذا التصنيف، ومتكنت 
اجلامعة نتيجة اجلهود املبذولة، من حتقيق 

مرتبة خمسة جنوم يف هذا احملور، أما يف حمور 
املسؤولية اجملتمعية فقد ساهم الدور املتميز 

الذي تقوم به اجلامعة جتاه اجملتمع البحريني 
يف حصولها على مرتبة خمسة جنوم أيضًا، فيما 

حصلت اجلامعة على أربعة جنوم يف حمور العاملية 
نظرا ملا تضمه من برامج مشرتكة مع جامعات 

بريطانية عريقة، ووجود طلبة وموظفني بها من  
جنسيات متنوعة خليجية وعربية ودواًل أخرى.

وُيعّد التصنيف الذي نالته جامعة العلوم التطبيقية 
باعتبارها املؤسسة التعليمية الرائدة يف مملكة 

البحرين، دليال على أنها تسري ضمن خطتها 
االسرتاتيجية، مواكبة للتطور الذي يشهده العامل، 
ومواصلة حتقيق مسرية التميز األكادميي، وتعزيز 

سمعتها عامليا من خالل براجمها الدراسية 
املتطورة، والبحث العلمي والدراسات العليا، 

إضافة إىل تعزيز مفاهيم االبتكار، والقضايا 
ذات األهمية االسرتاتيجية يف حتقيق التنمية 

املستدامة للمجتمع.  

مركز متقدم للجامعة في 
تصنيف التايمز العالمي في 

التأثير وتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة 

ويف سياق ذي صلة بالتصنيفات العاملية واصلت 
اجلامعة تقدمها يف تصنيف التاميز العاملي يف 

التأثري وحتقيق أهداف التنمية املستدامة 2021 
 Times Higher Education Impact( 

Rankings 2021(، للسنة الثالثة على التوايل، 
لتصبح من اجلامعات املتميزة يف مملكة البحرين 
وخاصة  يف مؤشرات العمل الالئق ومنو االقتصاد، 
والسالم والعدل واملؤسسات القوية، واملساواة 

بني اجلنسني، باإلضافة إىل القضاء على الفقر، 

والتعليم اجليد، حيث تشري هذه املؤشرات إىل 
تبوأ اجلامعة مراكز علمية متقدمة على مستوى 
جامعات العامل األمر الذي يعكس قدرة اجلامعة 

على التأثري يف احليز احمللي والعاملي استناًدا إىل 
أهداف التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة.

وشاركت اجلامعة يف تصنيف هذا العام بسبعة 
مؤشرات حققت خاللها نتائج متقدمة على 

املستوى احمللي والعربي والعاملي، ففي مؤشر 
التعليم اجليد حققت اجلامعة املرتبة 200-101، 

حيث توفر بيئة تعليمية متميزة ملساعدة الطلبة 
على حتقيق أحالمهم وتزويدهم باملعارف التي 

تساعدهم على سهولة االنخراط يف سوق 
العمل، كذلك األمر يف مؤشر العمل الالئق ومنو 

االقتصاد، ومؤشر القضاء على الفقر، حيث تقوم 
اجلامعة بتطوير بعض االسرتاتيجيات لتعزيز تكافؤ 
الفرص بني الطلبة من خالل املنح الدراسية التي 

يتم تقدميها سنوًيا عرب صندوق دعم الطالب 
كاستثمار من اجلامعة يف مستقبل الشباب 

البحريني، أما يف مؤشر املساواة بني اجلنسني 
فقد حصدت اجلامعة املرتبة 301-400، وكذلك 

األمر يف مؤشر السالم والعدل واملؤسسات 
القوية، ما ساهم يف حتقيقها املركز 401-600، من 
بني أفضل 1115 جامعة رشحت لهذا التصنيف على 

n .مستوى العامل



حققت اجلامعة ترتيبًا متقدمًا يف تصنيف 
جرين ماتريك العاملي للجامعات اخلضراء لعام 
 UI GreenMetric World University( ،2020

Rankings(، بحلولها يف املركزاألول على 
مستوى اجلامعات اخلاصة حمليًا للسنة الثالثة 

على التوايل، وتقدمها إىل املركز 484 عامليًا، 
بعد أن أظهر التقرير تفوق اجلامعة وحصولها 

على مراتب متقدمة من بني 911 جامعة عاملية 
شملها التصنيف.

وجاء تصنيف  اجلامعة يف هذا املركز املتميز 
نظري حرصها على حتقيق التنمية املستدامة 

بجميع جوانبها االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، 
واهتمامها باملعايري املتعلقة بالبيئة اخلضراء، 

حيث يراعي مبنى اجلامعة يف تصميمه جمموعة 
من االعتبارات الصديقة للبيئة، من خالل املواد 

املستخدمة يف البناء والتي تضمن للجامعة 
مبدأ االستدامة.

وعن هذا التقدم الذي حققته اجلامعة للسنة 
الثالثة على التوايل؛ نوه األستاذ الدكتور وهيب 

اخلاجة رئيس جملس األمناء بأن الظهور 
املشرف للجامعة يف خمتلف التصنيفات 

العاملية الرصينة واملعتمدة دوليًا يشكل إضافة 
مهمة إىل سجل اجلامعة الناصع يف كافة 

اجملاالت ويف صدارتها التصنيفات العاملية، 
لتضع بذلك نقطة مضيئة يف تاريخها ومسريتها 

العلمية واألكادميية احلافلة بالتميز واإلجنازات.

وأشار رئيس جملس األمناء إىل أن هذا اإلجناز 
يعترب ثمرة العمل الدؤوب لرئيس اجلامعة 

وجهود الهيئتني األكادميية واإلدارية لتحقيق أحد 
أهم توجهات اجلامعة االسرتاتيجية نحو العاملية. 

من جهته أوضح األستاذ الدكتورغسان عواد 
رئيس اجلامعة أن تصنيف جرين ماتريك 

للجامعات اخلضراء يهدف إىل تعزيز ثقافة 
العمارة اخلضراء والصديقة للبيئة للمساعدة 

يف مكافحة تغري املناخ العاملي، مشريًا إىل 
أن هذا اإلجناز يشكل دافعًا للجامعة للمضي 
قدمًا نحو التطوير والتحديث لتعزيز سمعتها 

وتقدمها العلمي يف خمتلف اجملاالت، انطالقًا 
ز وترسيخ مفهوم  من دورها يف نشر ثقافة التميُّ

االستدامة والعمارة اخلضراء.

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، معربًا عن 
اعتزازه باجلهود التي تبذلها الكوادر األكادميية 

والبحثية واإلدارية باجلامعة، لتحقيق املعايري 
العاملية لتميز اجلامعة يف التصنيفات العاملية.

وأشار األستاذ الدكتور غسان عواد أن اجلامعة 
جمعت 5150 نقطة ضمن معايري التصنيف التي 

تشتمل على: املوقع والبنية التحتية، الطاقة 
والتغري املناخي، اخمللفات، املياه، املواصالت، 

وأخريا التعليم والبحث العلمي، منوهًا بأهمية دور 
التكنولوجيا يف إحالل تنمية مستدامة اقتصادية 

واجتماعية وبيئية.

جدير بالذكر أن تصنيف جرين ماتريك يصنف 
اجلامعات من حيث استدامة عملياتها ومدى 

التزامها مبعايري البيئة النظيفة، ويصدر تقريره  
بناًء علي عدة معايري تتعلق بالبيئة واالستدامة 
ضمن احلرم اجلامعي من حيث البنية التحتية، 
والفاعلية يف استخدامات الطاقة، واحلد من 

انبعاثات الغازات، ومدى تطبيق مبادئ اإلدارة 
املتكاملة للنفايات الصلبة والسائلة ووسائل 
n  .النقل ومستوى العمليات التعليمية والبحثية

تعزيز مفهوم االستدامة عبر حرم جامعي 
صديق للبيئة بحسب تصنيف جرين ماتريك 

للجامعات الخضراء

عقٌد مبهٌر من التميز 
في مختلف المجاالت 

اإلدارية واألكاديمية

أول جامعة في البحرين 
والخليج العربي تحصل على 

شهادة اآليزو 21001: 2018 الخاّصة 
بأنظمة إدارة المؤسسات 

التعليمية للسنة الثانية على 
التوالي

هنأ األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة رئيس جملس 
األمناء كافة منتسبي اجلامعة مبناسبة جتديد 

 احلصول على شهادة اآليزو الدولية 
) ISO 21001 :2018( اخلاّصة بأنظمة إدارة 

املؤسسات التعليمية بعد إمتام اجلهة املانحة 
للشهادة إجراءات التدقيق افرتاضيًا للتأكد من 

استيفاء اجلامعة لكافة الشروط املطلوبة 
ومنحها الشهادة للسنة الثانية على التوايل. 

وأكد رئيس جملس األمناء أن هذا اإلجناز  يعزز 
من مسرية اجلامعة األكادميية والرتبوية ويسهم 

يف حتقيق الرؤى والتطلعات لالرتقاء باجلامعة 
واخلدمات التي تقدمها لطلبتها مشريًا إىل أن 
احلصول على هذه الشهادة يؤكد على التزام 

اجلامعة بسياسة اجلودة يف كل ما تقدمه من 
خدمات من خالل اعتمادها يف العمل على كادر 

أكادميي وإداري متميز ويتمتع باحرتافية عالية 
لتقدمي أفضل تعليم للطلبة.

وكان املدّقق اخلارجي قد ثمن حرص اجلامعة 
على تطبيق أعلى معايري اجلودة، خاصة فيما 

يتعلق بأنظمة التعليم اإللكرتوين التي اعتمدتها 
اجلامعة لضمان استمرار العملية التعليمية 

للطلبة يف أحسن الظروف، كما أشاد بإجراءات 
الصحة والسالمة التي اتخذتها اجلامعة للتعاطي 

مع جائحة كورونا، وَخُلَص يف نهاية تقريره إىل أّن 
نظام اإلدارة يف اجلامعة فّعال ويحّقق هدفه 

الرئيسي املتمّثل يف التحسني املستمّر لعمليات 
اجلامعة وإجراءاتها.
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من جانبه أوضح األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة أن 
احلصول على هذه الشهادة لسنتني متتاليتني يأتي استمرارًا 

لنهج اجلامعة يف وضع اجلودة والتميز يف أعلى سلم أولوياتها، 
لتواصل ريادتها وإجنازاتها من خالل احلرص على تطوير كادرها 

األكادميي واإلداري واستقطاب اخلربات والكفاءات، متقدمًا 
بالشكر إىل القائمني على حتقيق هذا اإلجناز، وباألخص األستاذ 

حامت دمق رئيس وحدة التدقيق وااللتزام.

وصرح رئيس اجلامعة أن الهدف من هذه الشهادة هو جعل 
العمليات األكادميية تسري بشكل منظم وأكرث كفاءة  وفعالية، 

حيث أثبتت اجلامعة قدرتها على التميز والتعامل مع خمتلف 
الظروف، مما ميثل خطوة متميزة وإجناز جديد يضاف إىل إجنازات 

اجلامعة.

جدير بالذكر أن جامعة العلوم التطبيقية تعترب أول جامعة يف 
مملكة البحرين واخلليج العربي حتصل على هذه الشهادة 

العاملية، األمر الذي سينعكس بشكل مهم على عملية التطوير 
والتحديث التي تشهدها اجلامعة، يف سبيل حتقيق رؤيتها 

بتخريج الكفاءات املتميزة يف خمتلف التخصصات التي تطرحها.

تجديد الحصول على شهادة اآليزو
9001:2015 في العمل اإلداري

ويف ذات السياق جددت اجلامعة احلصول على شهادة اآليزو 
الدولية يف جمال العمل اإلداري ) تقدمي الدعم اإلداري للطالب يف 
جامعة العلوم التطبيقية ISO 9001:2015(، بعد إمتام اجلهة املانحة 

للشهادة التدقيق على إجراءات اجلامعة وآلية العمل لديها من 
خالل تقنية االتصال املرئي والتواصل املباشر مع املسؤولني 
ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام باجلامعة ومعاينة الوثائق عن 

بعد للتأكد من استيفاء كافة الشروط املطلوبة لتجديد منح 
الشهادة.

جتدر اإلشارة إىل أن شهادة نظام اجلودة اآليزو 9001:2015 تعترب 
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 فضاًل عن التوثيق 

n .الفاعل والتدقيق الداخلي

زار وفد من اجلامعة برئاسة األستاذ الدكتورغسان عواد رئيس اجلامعة، معايل السيد 
رامي العدوان سفري اململكة األردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين، وضم الوفد الدكتور 

حممد يوسف نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية وخدمة اجملتمع، واألستاذ الدكتور 
خالد الغرايبة القائم بأعمال نائب الرئيس للشؤون األكادميية والتطوير، وعدد من العمداء، 

وأعضاء اإلدارة العليا باجلامعة.

وتأتي هذه الزيارة بعد قرار جلنة االعرتاف مبؤسسات التعليم العايل غري األردنية يف وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي باالعرتاف يف جامعة العلوم التطبيقية واعتماد املؤهالت 

التي تقدمها لطلبتها يف درجتي البكالوريوس واملاجستري.

وأعرب رئيس اجلامعة عن بالغ شكره إىل معايل السفري رامي العدوان والقائمني على 
جلنة االعرتاف مبؤسسات التعليم العايل غري األردنية، مشريًا إىل أن قرار االعرتاف باجلامعة 
من شأنه أن يفتح اجملال أمام مزيد من التعاون بني اجلامعة واجلامعات األردنية، وتعزيز 

جانب التبادل العلمي، والثقايف، والطالبي، واستقطاب الطلبة األردنيني للدراسة يف 
البحرين.

وأكد األستاذ الدكتور غسان عواد حرص اجلامعة على تدعيم أواصر التعاون مع اجلامعات 
األردنية يف اجملاالت العلمية واألكادميية املتنوعة، وذلك يف إطار توجه اجلامعة يف 

االنفتاح على اجلامعات العربية والعاملية، والتعاون معها يف خمتلف اجملاالت، مؤكدًا 
على أن العالقة التي تربط بني جامعة العلوم التطبيقية واجلامعات األردنية عالقة وثيقة 

قائمة على التعاون املشرتك وتبادل اخلربات، مبا يسهم يف تنمية وتطوير العملية 
التعليمية.

وأكد رئيس اجلامعة أن قطاع التعليم العايل يف مملكة البحرين يشهد نهضة حقيقية 
يف ظل اهتمام القيادة الرشيدة بدعم التعليم وتعزيز دور اجلامعات، متقدمًا بخالص 

الشكر والتقدير إىل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم، واألمانة 
العامة جمللس التعليم العايل على جهودهم احلثيثة يف تطوير التعليم بالبحرين، ودأبهم 

الدائم على دعم املنظومة التعليمية مبا يحقق الرؤية جلعل البحرين مركزًا معرفيًا وواحة 
للتعليم على مستوى املنطقة. 

من جانبه أعرب معايل السيد رامي العدوان السفري األردين عن سعادته بلقاء األستاذ 
الدكتور غسان عواد والوفد املرافق، مؤكدًا على عمق العالقات التي تربط بني مملكة 

البحرين واململكة األردنية الهاشمية، ال سيما يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي، 
مشريًا إىل أن هذه الزيارة تأتي جتسيدًا  للعالقات املتميزة بني البلدين الشقيقني، مؤكدًا 

على اهمية تعزيز التبادل التعليمي والثقايف بني خمتلف املؤسسات التعليمية يف 
n .البلدين الصديقني

الجامعة تنال االعتراف الرسمي في 
األردن 
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للسنة السادسة على التوايل تتوشح اجلامعة 
باللونني األبيض واألحمر لتحصد املركز األول 

عن القطاع التعليمي يف مسابقة حمافظة 
العاصمة ألجمل تزيني للمباين احلكومية واملباين 

اخلاصة ، التي تقام بالتزامن مع احتفاالت مملكة 
البحرين بالعيد الوطني اجمليد وعيد جلوس جاللة 
امللك املفدى رغبة من احملافظة يف تعزيز قيم 

املواطنة واالنتماء لدى فئات اجملتمع .

 وتسلم األستاذ الدكتور  غسان عواد رئيس 
اجلامعة، جائزة املركز األول خالل حفل تكرمي 

افرتاضي عرب تقنية االتصال املرئي أقامته 
احملافظة برعاية معايل الشيخ هشام بن عبد 
الرحمن بن حممد آل خليفة حمافظ حمافظة 

العاصمة،و مبشاركة ممثلي اجلهات الفائزة وعدد 
من املسؤولني يف احملافظة واجلامعة.

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 

n .احلضاري والعمراين حملافظة العاصمة

األحمر واألبيض يزينان الجامعة ويتوجانها بالمركز األول في مسابقة 
محافظة العاصمة ألجمل تزيين للمباني عن القطاع التعليمي
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في خطوة جديدة نحو التميز  ...
تجديد اعتماد الجامعة كمركز 

معتمد للتدريب من قبل 
أكاديمية التعليم العالي 

البريطانية 

يف خطوة جديدة ضمن سلسلة إجنازات ومتيز 
اجلامعة جددت أكادميية التعليم العايل الربيطانية 

)Advance�HE(، اعتمادها للجامعة كمركز معتمد 
للتدريب ملدة أربع سنوات إضافية، ومبوجب ذلك 

فإن األكادميية مستمرة يف اعتماد اجلامعة 
كمركز لتدريب أعضاء الهيئة األكادميية وتأهيلهم 
للحصول على شهادة الزمالة والزمالة املتقدمة 

واألساسية من األكادميية، لتكون بذلك أول جامعة 
خاصة يف البحرين تعتمد كمركز تدريبي من قبل 

األكادميية ويتم جتديد اعتمادها.

ويأتي هذا اإلجناز اتساقا مع أهداف اجلامعة 
االسرتاتيجية يف تقدمي أفضل خدمة تعليمية 

لطلبتها، حيث تسهم مثل هذه الربامج يف تطوير 
مهارات األكادمييني ومتكينهم من امتالك مهارات 

التدريس وتزويدهم بالنظريات واألدوات احلديثة 
يف جمال التعليم والتعلم مما ينعكس على جودة 

اخملرجات التعليمية املقدمة للطلبة.

وكانت اجلامعة قد وقعت اتفاقية مع األكادميية 
سابقًا تهدف إىل تدريب وتطوير أعضاء الهيئة 
 ASURISE HEA األكادميية، من خالل مركز

Center، الذي دشنته اجلامعة وساهم يف حصول 
96 أكادميي وإداري على شهادة الزمالة، والزمالة 

املتقدمة، واألساسية من األكادميية، من ضمنها 
حصول الدكتور حممد يوسف نائب الرئيس للشؤون 

اإلدارية واملالية وخدمة اجملتمع على شهادة 
الزمالة املتقدمة، إضافة إىل حصول الدكتورة فائزة 

زيتوين مساعد نائب الرئيس للشؤون األكادميية 
والتطوير على شهادة الزمالة األساسية من 

األكادميية لتكون بذلك  واحدة ضمن 1000 أكادميي 

حاصلني على هذه الشهادة على مستوى العامل ، 
ومن األوائل على مستوى الوطن العربي.

ويتيح هذا اإلجناز للجامعة إمكانية تدريب موظفيها 
داخليًا ليكونوا زمالء وزمالء متقدمني يف األكادميية، 

حيث أن اجلامعة إحدى املراكز القليلة املعتمدة 
يف املنطقة من قبل أكادميية التعليم العايل 

الربيطانية، انطالقًا من التزامها باالستمرار يف 
حتسني جودة اخملرجات التعليمية املقدمة 

للطلبة.

ومتثل الشهادات التي متنحها األكادميية 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.

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 

n .والتقومي اجلامعي

تمثل الشهادات التي تمنحها 
األكاديمية مستوًى عالًيا من التميز 
العالمي في تطوير واحتراف الطرق 
الحديثة في التعليم والتعلم، ذلك 

أنها تعتبر مرجعًا دوليًا في قطاع 
تطوير التعليم العالي

التعاون مع األكاديمية سوف يسهم 
في تحقيق أهداف الجامعةالمتمثلة 

بااللتزام وتعزيز رسالتها نحو تقديم 
نموذج تعليمي متميز على مستوى 

البحرين والمنطقة

أول جامعةخاصة في البحرين تعتمد 
كمركز تدريبي من قبل األكاديمية 

ويتم تجديد اعتمادها
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البحث العلمي

يهدف المؤتمر إلى إظهار تجربة مملكة البحرين 
في تمكين المرأة ودورها بخدمة المجتمع في 
رحاب المشروع اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه

14

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الحقوق 
الحماية القانونية للمرأة والطفل بين 

الواقع والمأمول
حتت رعاية معايل السيدة فوزية زينل رئيسة جملس النواب أقامت اجلامعة املؤمتر 

العلمي الثاين لكلية احلقوق بعنوان "احلماية القانونية للمرأة والطفل بني الواقع 
واملأمول" عرب تقنية االتصال املرئي، مبشاركة قرابة الـ 25  بحث علمي قدمها نخبة 

من الباحثني واملتخصصني يف جمال احلماية القانونية للمرأة والطفل من داخل وخارج 
مملكة البحرين.

وحضر اجللسة االفتتاحية للمؤمتر سعادة النائب فاضل السواد رئيس جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية، الذي ألقى كلمة بالنيابة عن رئيسة جملس النواب، حيث شدد على 

أن جملس النواب قد صبَّ الكثري من االهتمام يف توظيف األدوات الدستورية، وتفعيل 
دوره التشريعي والرقابي من أجل سن التشريعات والقوانني التي توفر البيئة الصحية 

واملالئمة للمرأة والطفل انطالقًا من التطلعات والرؤى الرفيعة، واملبادئ السامية التي 
جاء بها املشروع التنموي الشامل حلضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، كما حتدث األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة 
رئيس جملس األمناء معربًا عن شكره ملعايل السيدة فوزية زينل على رعايتها الكرمية 

للمؤمتر، وسعادة النائب فاضل السواد على حضوره ومشاركته، مؤكدًا على أن اجلامعة 
حريصة على تقدمي الدراسات واألبحاث التي تخدم اجملتمع وتعزز دورها كمؤسسة 

بحرينية رائدة حريصة على خدمة البالد وقيادتها الرشيدة، فيما تقدم األستاذ الدكتور 
غسان عواد رئيس اجلامعة بخالص شكره وتقديره للقائمني على تنظيم املؤمتر الذي 

يتناول قضية هامة ترتبط بالتكوين األساسي للمجتمع.



 ASU حياة الجامعة
15

البحث العلمي

تجربة مملكة البحرين في تمكين المرأة

هدف املؤمتر إىل إظهار جتربة مملكة البحرين يف متكني املرأة ودورها يف 
خدمة اجملتمع يف رحاب املشروع اإلصالحي حلضرة صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، باإلضافة 
إىل التوصية بتطوير التشريعات الوطنية والعربية املتعلقة بالطفل واملرأة، 

ونشر الوعي يف اجملتمع واملؤسسات العلمية  بحقوق الطفل واملرأة، 
وتعزيز دور طلبة الدراسات العليا وزيادة ملكاتهم العلمية وطرق البحث 

يف تشريعات املرأة والطفل، وأخريًا تفعيل دور اجلامعة يف جمال البحث 
العلمي الذي يخدم قضايا اجملتمع اإلنساين على ضوء رؤية مملكة البحرين 

.2030

التوجيهات الرسمية لتوفير الحقوق القانونية 
للمرأة والطفل

وانبثقت فكرة املؤمتر من التوجيهات الرسمية مبملكة البحرين يف 
متكني دور املرأة باجملتمع وتوفري احلقوق القانونية للمرأة والطفل، 

ذلك أن املؤمتر يستهدف مشاركة احلقوقيني يف اململكة ودول اجلوار، 
واملؤسسات العلمية وكليات احلقوق والشريعة، وطلبة الدراسات العليا 

يف اجملال احلقوقي للتأكيد على أهمية توفري احلماية القانونية للمرأة 
والطفل واخلطوات الرائدة التي خطتها مملكة البحرين يف هذا اجملال.

كما أن العامل واجملتمع الدويل وخالل العقدين املاضيني أبدى اهتمامًا 
متزايدًا بتوفري احلماية القانونية للمرأة والطفل، لذلك فإن موضوع حماية 

حقوقهم وتعزيزها أمر غاية يف األهمية، كما أن املشرع البحريني كان 
ريادي وسباق يف االرتقاء وزيادة احلماية القانونية التي حتظى بها املرأة 

والطفل بالبحرين، باإلضافة إىل أن الطفل واملرأة يف البحرين يتمتعان اليوم 
بحماية قانونية متكاملة، حيث أوجدت تشريعات خاصة ونوعية وفرت لهم 

حماية قانونية التزامًا باملبدأ الدستوري الذي يقضي بأن تكفل الدولة حماية 
n .املرأة والطفل من كافة أشكال التمييز والعنف

الجامعة تسلط الضوء على 
الطرق الحديثة بالتعليم والتعّلم

أكد األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة على أن اجلامعة حريصة 
على  تعزيز جودة التعليم الذي تقدمه ألهمية ذلك يف تطوير خمرجاتها 
التعليمية، وتخريج طلبة ذوي مستوى علمي متميز، داعيًا أعضاء هيئة 
التدريس باجلامعة إىل ضرورة التنويع يف األساليب املتبعة بالتدريس، 

من أجل زيادة التفاعل بني املدرس والطلبة، خاصة مع استمرار تقدمي 
احملاضرات الدراسية عن بعد عرب تقنية االتصال املرئي.

جاء ذلك على هامش فعاليات املؤمتر الرابع لتبادل ممارسات التعليم 
املتميز الذي أقيم عرب تقنية االتصال املرئي بتنظيم من وحدة تطوير أداء 

أعضاء الهيئة األكادميية ومبشاركة رئيس اجلامعة ونخبة من أعضاء 
الهيئتني األكادميية واإلدارية، حيث تناول املؤمتر موضوع التعليم عن بعد، 

واالبتكار يف عملية التعليم يف ظل جائحة كورونا كوڤيد 19 .

ويأتي املؤمترالذي تضمن جمموعة من اجللسات التي تبادل خاللها 
املشاركون أفضل املمارسات التعليمية عن بعد، يف إطار اخلطوات التي 

تقوم بها اجلامعة لتطوير العملية التعليمية مبا يتناسب مع التطورات 
العاملية، حيث استعرض املشاركون عددًا من املوضوعات بهدف تبادل 

الطرق احلديثة للتعليم، واحملتوى املثايل للمحاضرة املثالية، والتأكيد على 
أهمية نشر ثقافة التميز التدريسي يف اجلامعة.

وقدم رئيس اجلامعة عرضًا حمل عنوان التعليم عن بعد - التحديات والفرص 
- حتدث خالله عن أبرز إجنازات اجلامعة خالل الفرتة املاضية وأهمية تعزيز 

ثقافة اإلبداع والتميز يف العملية التعليمية.

وصّرح رئيس اجلامعة أن املؤمتر يهدف إىل إيضاح األساليب العلمية احلديثة 
للتعليم املتطور ضمن فلسفة التعليم احلديث، والتي جتعل املتعلم حمور 

العملية التعليمية من خالل توزيع الطلبة على مشاريع تعليمية وبحثية 
وحثهم على البحث واالستقصاء  للحصول على املعلومة، مبينًا أن املؤمتر 

سّلط الضوء على استخدام الطرق العلمية يف ترجمة األسلوب التعليمي 
احلديث إىل واقع، وآليات تطوير األداء األكادميي والبحث العلمي وتعزيز قدرة 
اجلامعة على حتقيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي، خاصة يف 

ظل الظروف االستثنائية التي تشهدها مملكة البحرين والعامل.

من جانبها أوضحت الدكتورة فائزة زيتوين مساعدة نائب الرئيس للشؤون 
األكادميية والتطوير أن املؤمتر يهدف إىل مشاركة اخلربات اجليدة بني 

ف على احتياجات تطوير الهيئة األكادميية، مبا يسهم  أساتذة اجلامعة، والتعرُّ
يف تعزيز خمرجات العملية التعليمية وينعكس بشكل إيجابي على الطلبة 

n  .وجودة اخملرجات التعليمية

الجامعة حريصة على تقديم الدراسات واألبحاث التي 
تخدم المجتمع وتعزز دورها كمؤسسة بحرينية رائدة 

حريصة على خدمة البالد وقيادتها الرشيدة
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رئيس الجامعة متحدثًا عن 
أهمية البحث العلمي ضمن 

المؤتمر الدولي الرابع 
لمعامل التأثير العربي

شارك األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة يف املؤمتر الدويل 
الرابع ملعامل التأثري العربي الذي عقد حتت رعاية األستاذ الدكتور 

عمرو سالمة األمني العام الحتاد اجلامعات العربية يف رحاب جامعة 
النيل بجمهورية مصر العربية.

وأقيم املؤمتر بحضور واسع من األكادمييني والباحثني العرب حيث 
ألقى األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة كلمة على هامش 

حفل افتتاح املؤمتر أبرز خاللها أهمية النشر العلمي يف اجملالت 
. Scopus و ISI احملكمة واملفهرسة بحسب قواعد بيانات

وتناول املؤمتر جمموعة من احملاور الرئيسية التي ركزت على 
اإلعالم والنشر العربي، وقواعد تصنيف اجملالت، والقياسات الورقية 

والعنكبوتية للمجالت، والتصنيفات الدولية للجامعات واملؤسسات 
األكادميية، وبحوث اإلعالم، والدوريات العلمية يف اإلعالم الواقع 
واملأمول قياسًا على معامل التأثري، واجتاهات النشر العلمي 

املعاصر يف بحوث العالقات العامة واإلعالم، وقواعد البيانات الرقمية 
وتصنيف بحوث اإلعالم، إضافة إىل اجتاهات النشر العلمي يف العامل، 

و نشر الدوريات العلمية يف التخصصات املعرفية اخملتلفة، والنشر 
العلمي والتقنيات املعاصرة، وسياسات وتشريعات وأخالقيات النشر 

العلمي، وأخريًا  صناعة النشر العلمي يف العامل العربي.

وأشار رئيس اجلامعة يف كلمته إىل قصة جناح اجلامعة ودور البحث 
العلمي يف وضعها على اخلريطة اإلقليمية والدولية بناًء على 
التصنيفات العاملية التي تعنى بتصنيف اجلامعة وقياس جودة 

التعليم ودور مؤسسات التعليم العايل يف خدمة اجملتمع وتخريج 
الكفاءات من الطلبة يف خمتلف التخصصات واجملاالت.

وأشاد رئيس اجلامعة باملؤمتر والقائمني عليه ألهميته يف 
استكشاف بعض مالمح اإلنتاج الفكري العربي يف تخصصاته 

املوضوعية املتعددة، وبعض مالمح الشخصية العلمية للمجتمعات 
العربية يف ضوء ما تنشره من نتاج فكري على العموم أو من خالل 

أحد مصادره، إضافة إىل مراجعة االجتاهات اجلارية يف قياسات 
املعلومات يف العامل املعاصر، ودراسة التجارب العاملية والوطنية 

يف إنشاء الدورات املعتمدة يف تقييم وقياس أداء النشاط العلمي.

وحتدث رئيس اجلامعة عن أهمية األبحاث العلمية والدراسات 
املشرتكة بني اجلامعات والباحثني العرب، وأهمية ذلك يف تعزيز 

n .عملية البحث العلمي يف اجلامعات العربية

مشاركة الجامعة في مؤتمر علمي 
حول دور مؤسسات التعليم العالي 

في تزويد المهارات ذات الصلة 
بالعصر الرقمي

حضر األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة واألستاذ عبداهلل اخلاجة مدير 
إدارة  الشؤون اإلدارية واملالية مؤمترًا علميًا يف مدينة اإلسكندرية بجمهورية مصر 

العربية حول دور مؤسسات التعليم العايل يف تزويد  املهارات ذات الصلة بالعصر 
الرقمي )مهارات احلياة، املهارات الرقمية، مهارات القيادة(، والذي أقيم بتنظيم 

من األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع شبكة القيادة 
العربية األوروبية يف التعليم العايل، حيث ألقى الكلمة االفتتاحية للمؤمتر، األستاذ 

الدكتور عمرو سالمة األمني العام الحتاد اجلامعات العربية.

وقدم  األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة كلمة كمتحدث رئيسي يف 
املؤمتر حتدث خاللها عن املهارات القيادية واإلدارية الالزمة لتحسني أداء املوظفني 

يف قطاعات التعليم العايل ميا يتناسب مع احتياجات العصر الرقمي، كما تناول 
مسألة التحول الرقمي وأثره على أداء املوظفني، والنظر يف اجلوانب التكنولوجية 

n .والثقافية واملالية وغريها
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أكد على أهمية توظيف 
التكنولجيا والتقنيات الحديثة

 لخدمة العملية التعليمية

خالل مشاركته كمتحدث وترؤسه بعض الجلسات ضمن مجموعة من 
الندوات االفتراضية عبر تقنية االتصال المرئي

األستاذ الدكتور  غسان عواد 
يلقي الضوء على أهم 

النجاحات التي حققتها الجامعة 
في عملية التعليم عن بعد

أكد األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة 
على أهمية توظيف التكنوجليا والتقنيات احلديثة 
خلدمة العملية التعليمية، مشريًا إىل أن الظروف 

االستثنائية التي فرضتها على العامل جائحة كورونا 
حتتم على كافة املؤسسات التعليمية االستفادة 

من اإلمكانيات التي توفرها التكنوجليا لضمان 
استمرارية العملية التعلمية خلدمة الطلبة 

واجملتمع.

جاء ذلك خالل حديثه وترؤسه لبعض اجللسات 
ضمن سلسلة املوائد املستديرة التي نظمتها 
مؤسسة الـQS  العاملية، واحللقة النقاشية التي 

أقيمت بتنظيم من مركز االبتكارات التعليمية 
وحلول املعرفة املتخصصة ) Clicks (، عرب تقنية 

االتصال املرئي ملناقشة جمموعة من القضايا 
التي تتعلق بالتعليم يف العامل العربي حتت عنوان 
"جناح املؤسسة يف التعليم والتعلم عرب اإلنرتنت 

يف املنطقة العربية"، يف ظل الظروف االستثنائية 
وما فرضته الستمرار عملية التدريس عن بعد، 
وكيف تكيفت املؤسسات التعليمية يف الوطن 

العربي مع هذه الظروف، والنجاحات التي حتققت، 
والدروس املستفادة من هذه العملية، باإلضافة 

إىل تأثري التدريس عرب اإلنرتنت على جودة التعليم.

وخالل تقرير نشرته أكادميية التعليم العايل 
الربيطانية حول التعليم عن بعد يف ظل جائحة 

كورونا، نشر رئيس اجلامعة مقااًل تناول أهم 
املمارسات لضمان جناح عملية التعليم عن بعد، 
وحتدث خالل الندوة االفرتاضية التي أقامها احتاد 

اجلامعات العربية بعنوان "التجارب الرائدة يف التعلم 
عن بعد يف اجلامعات العربية يف زمن جائحة 

كورونا" عن جناح التجربة البحرينية يف التعامل مع 
التحول الذي حصل يف العملية التعليمية.

ولفت األستاذ الدكتور غسان عواد إىل جتربة 
اجلامعة املتميزة يف هذه الظروف حيث جنحت 

منذ اللحظة األوىل يف ابتكار كل ما هو جديد 
لتسهيل العملية التعليمية على طلبتها من خالل 

سلسلة من اخلدمات الرقمية واإللكرتونية التي 
ساعدت الطلبة على استكمال حتصيلهم العلمي 

وحتقيق الفائدة لهم يف دراستهم، مشريًا إىل أن 
اجلامعة جنحت يف توظيف التكنولوجيا يف كل ما 

من شأنه خدمة طلبتها وضمان سالمتهم.

وأشار رئيس اجلامعة إىل أن اجلامعة اتخذت 
جمموعة من اإلجراءات االحرتازية للتعامل مع 

الظروف االستثنائية وضمان جناح عملية التعليم 
عن بعد، حيث أطلقت جمموعة من اخلدمات 

اإللكرتونية، منها نظام التعليم اإللكرتوين عن 
بعد، وخدمة اخلط الساخن، ووحدة الدعم 

الفني ملساعدة الطلبة والرد على أسئلتهم 
واستفساراتهم، مؤكدًا على حرص اجلامعة 

تفعيل استخدام التكنولوجيا يف اخلدمات التي 
تقدمها لطلبتها واالعتماد على احللول املبتكرة 

املستدامة، وعلى استحداث خدمات ذكية قائمة 
على التكنولوجيا، ملساعدة الطلبة ملعاجلة جوانب 

متعددة فيما يخص الطالب والعملية التعليمية.

وختم رئيس اجلامعة حديثه شاكرًا األمانة العامة 
جمللس التعليم العايل على جهودهم ودعمهم 

للجامعات البحرينية خالل هذه الفرتة وتوجيهاتهم 
املستمرة ومتابعتهم احلثيثة جملريات العملية 

التعليمية أواًل بأول لضمان استمرار العملية 
التعليمية واحلفاظ على مصالح وسالمة الطلبة.



ونوه األستاذ الدكتور غسان عواد إىل أن اجلامعة حققت قفزات نوعية ومميزة يف جمال 
تعزيز ثقافة االبتكار وريادة األعمال يف خمتلف عملياتها التعليمية، حيث اتخذت من هذه 

املمارسات التي تعزز من جودة خمرجاتها التعليمية طريقًا لتعزيز رؤيتها يف تأهيل 
طلبتها ليكونوا مبدعني ورواد أعمال، من خالل تعليم الطلبة ريادة األعمال وتوظيف 

التكنولوجيا يف العملية التعليمية.

وأوضح رئيس اجلامعة أن مؤسسات التعليم العايل تعترب من أهم املؤسسات التي 
تسهم يف دفع عجلة التنمية بجميع أبعادها، وذلك من خالل توجيه ودفع حركة اإلبداع 

واالبتكار يف اجملتمع نحو أهدافها،  باالعتماد على تخريج الكفاءات التي حتمل على 
n .عاتقها مسؤولية تطوير اجملتمع نحو االزدهار
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تعزيز ثقافة االبتكار وريادة األعمال لتخريج 
طلبة مبدعين ورواد أعمال 

ويف سياق ذي صلة أكد رئيس اجلامعة على أهمية تعزيز االبتكار 
وريادة األعمال يف التعليم العايل كوسيلة لتعزيز التنافسية وزيادة 

النمو االقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة، وذلك ألهمية قطاع 
التعليم العايل يف حتقيق أهداف التنمية بكافة أشكالها.

جاء ذلك خالل إدارته جللسة حوارية تناولت موضوع تعزيز االبتكار يف 
القطاع التعليمي على هامش فعاليات مؤمتر QS Maple 2021، الذي 

نظمته مؤسسة كواكرييل سيموندز العاملية افرتاضيًا مبشاركة 
نخبة من اخلرباء واخملتصني يف جمال التعليم من حول العامل.

وحتدث يف اجللسة التي أدارها رئيس اجلامعة كل من السيد 
روالند هانكوك، شريك ممارسات التعليم يف الشرق األوسط 

بشركة PWC، والسيد مايانك دينغرا رئيس قطاع التعليم يف الشرق 
األوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية بشركة HP Inc ، والدكتورة 

مريفت شومان، أستاذ مساعد ونائب رئيس جامعة عفت للتخطيط 
والتطويريف اململكة العربية السعودية، واألستاذ الدكتور غالب 

احلضرمي الربيكي، مدير جامعة اإلمارات العربية املتحدة باإلنابة، 
حيث ركزت اجللسة احلوارية على موضوع االبتكار يف التعليم العايل 

ألهميته يف خلق بيئة حمفزة لإلبداع، وتوفري فرص عمل للشباب من 
خالل تعزيز بناء القدرات وريادة األعمال بهدف حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة يف االقتصاد القائم على املعرفة.

كما أشار املتحدثون إىل أهمية تطوير النظم البيئية املعززة لالبتكار 
وريادة األعمال، ودور احلكومات واجلامعات يف هذا اجملال، عرب 

تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وإعداد االسرتاتيجيات 
والسياسات التي تساهم يف إنتاج خريجني مبتكرين للوظائف ال 

باحثني عنها.

إىل ذلك صرح رئيس اجلامعة أن الدراسات والنقاشات واملداخالت 
التي قدمها املتحدثون خالل اجللسة ساهمت يف إثراء اجلوانب 

املعرفية حول موضوع االبتكار يف التعليم العايل، مشددًا على أهمية 
إنتاج األبحاث العلمية املتميزة وحتقيق التوازن بني األبحاث األساسية 

والتطبيقية خلدمة العملية التنموية على املستوى الدويل.
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رسالة ماجستير األولى من نوعها على 
المستوى العربي للطالبة شيماء عبداهلل 

جمعة توصي بأهمية التنظيم القانوني 
للسجالت التجارية االفتراضية

أوصت رسالة ماجستري للطالبة شيماء عبداهلل جمعة حملت عنوان "التنظيم القانوين للسجالت التجارية 
االفرتاضية – دراسة مقارنة"، بضرورة مباشرة خطة كاملة لتنظيم التجارة االفرتاضية، خاصة بعد 

النجاح الكبري الذي حققه التحول الرسمي يف القطاع التجاري، ألن ال يحول هذا التنظيم دون رؤية قانونية 
اقتصادية يف هذا اجملال سواء يف البحرين أو اإلمارات العربية املتحدة.

وهدفت هذه الرسالة التي تعترب األوىل من نوعها يف  الوطن العربي يف مناقشة السجالت التجارية 
االفرتاضية من الناحية القانونية إىل إجراء مقارنة عملية بني التنظيم القانوين للسجالت التجارية 

االفرتاضية بني ماهو ممارس يف مملكة البحرين واملمارسات املتبعة يف دولة اإلمارات العربية 
واملتحدة.

وأكدت الرسالة على ضرورة أن حتذو اجلهات املعنية يف البحرين حذو اإلمارات يف تنظيم متويل 
هذا النوع من املشاريع والرخص التجارية االفرتاضية، باإلضافة إىل أهمية إبجاد تشريع ينظم السجل 

التجاري االفرتاضي يف الدول حمل املقارنة، ذلك أن اقتصار تنظيم هذه األنشطة من خالل قرارات 
فقط يعد فراغًا تشريعيًا بارزًا، خاصة يف ظل تزايد هذه األنشطة مما يستدعي ضرورة تنظيمها يف 

تشريع ينظم عملها.

وأكدت نتائج الدراسة بأن السجالت التجارية االفرتاضية يف اجملال التجاري أحد املصطلحات التي تعني 
اإلطار القانوين الذي من شأنه أن يخول صاحب الرخصة أو السجل ممارسة نشاطه التجاري عرب مواقع 
التواصل االجتماعي، كما أنه ال يختلف السجل التجاري العادي عن اآلخر االفرتاضي بالطبيعة القانونية إال 

فيما يخص املقر أو املوقع.

وأوضحت الدراسة أن البحرين واإلمارات نظمتا على سبيل احلصر تنظيم السجل أو الرخصة التجارية 
االفرتاضية، وذلك على شكل قرار ومل يتم تنظيم هذه األنواع من الرخص أو األنشطة من أيه دولة عربية 

أو خليجية أخرى.

ووفقًا لنتائج الدراسة، أعطى املشرع البحريني واإلماراتي صفة الضابطة القضائية لدائرة حماية 
املستهلك ومن يف حكمهم ملباشرة أي جتاوز وارد على القانون، كما أورد جملة من الغرامات ومدد 

احلبس متفاوتة بحسب الفعل اإلجرامي الوارد يف قانون حماية املستهلك البحريني واإلماراتي.

وخلصت اللجنة املشرفة على مناقشة هذه الرسالة إىل قبولها كأحد متطلبات احلصول على درجة 
املاجستري يف القانون التجاري، مبدية إعجابها باملوضوع الذي تناولته باعتبارها أول رسالة تتناول هذا 

املوضوع يف الوطن العربي األمر الذي سيسهم يف إثراء املكتبة العلمية القانونية ويساهم يف بناء 
n .اجلسم القانوين يف التجارة االفرتاضية مستقباًل يف مملكة البحرين

هدفت الرسالة إلى إجراء مقارنة 
عملية بين التنظيم القانوني 

للسجالت التجارية االفتراضية بين 
ماهو ممارس في مملكة البحرين 

والممارسات المتبعة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة
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ريادة أالعمال

الجامعة ملتزمة بدعم ريادة األعمال وتوسيع 
القاعدة التعليمية والمعرفية الداعمة إلنتاج 
رواد أعمال يسهمون في دعم عجلة االقتصاد 

البحريني

20

الجامعة تحتفي بأالسبوع العالمي 
لريادة أالعمال وتستضيف نخبة من 

الخبراء ضمن ندوة تناولت فرص 
التمويل للمؤسسات الناشئة ورواد 

أالعمال الشباب في زمن الكورونا
حتت رعاية األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة، رئيس جملس األمناء، نّظمت اجلامعة 

بالشراكة مع صندوق العمل "متكني" ندوة افرتاضية حملت عنوان " فرص التمويل 
للمؤسسات الناشئة ورواد األعمال الشباب يف زمن الكورونا، وذلك بحضور األستاذ 

الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة ومبشاركة نخبة من املتحدثني واخلرباء الذين حتدثوا 
عن الفرص السانحة التي تقدمها جائحة كورونا للبدء يف مشروع جتاري ذو مردود مايل.

ويأتي تنظيم هذه الندوة بالتزامن مع احتفاالت مملكة البحرين باألسبوع العاملي لريادة 
األعمال، خاصة وأن اململكة قدمت الكثري من املبادرات للتخفيف من تبعات فقدان 

الوظائف وإغالق األعمال التجارية التي سببتها جائحة كورونا، لضمان استمرارية األعمال 
القائمة، وتعزيز ومتكني رواد األعمال الشباب ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

واألكرث تضررًا من اجلائحة.
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تعزيز مفهوم ريادة أالعمال عبر مركز 
حاضنات أالعمال 

أكد األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة رئيس جملس األمناء على التزام اجلامعة يف دعم ريادة األعمال 
وتوسيع القاعدة التعليمية واملعرفية الداعمة إلنتاج رواد أعمال  يساهمون يف دعم عجلة 

االقتصاد البحريني. 

وأوضح رئيس جملس األمناء  أن اجلامعة حريصة على تدريب الطلبة على الريادة واإلبداع 
بهدف صقل مواهبهم ومهاراتهم ومساعدتهم على تطوير أفكارهم من خالل عقد الشراكات 

واتفاقيات التعاون مع املؤسسات والشركات التي تدعم ريادة األعمال مستداًل بدعم اجلامعة 
للنشاطات التي تدعم االبتكار واإلبداع وريادة األعمال.

جاء ذلك يف معرض حديثه عن مركز حاضنات األعمال الذي يجمع بني اإلبتكار وريادة األعمال يف 
جميع التخصصات التي تطرحها اجلامعة، بهدف رعايتها وتهيئة كافة السبل لنموها يف سوق 
األعمال من خالل تنوير عقلية الطالب بريادة األعمال جلعلهم صانعي وظائف بداًل من باحثني عن 

عمل.

ويعد هذا املركز أداة مؤسسية اسرتاتيجية لتحفيز وتطوير وتعزيز مهارات وخربات الطالب يف 
ريادة األعمال، إضافة إىل خلق الفرص والشراكات احمللية والعاملية يف جمال ريادة األعمال 

جلعلها سمة رئيسية تتسم بها اجلامعة.

ومن جهته أشار األستاذ الدكتور غّسان عواد رئيس اجلامعة إىل أن حاضنات األعمال يف اجلامعات، 
متثل معماًل يهيئ الشباب الراغبني يف خوض جتربة املشاريع اخلاصة ويدربهم خصوصًا يف 

بداياتهم، مؤكدًا على أهمية مشاريع ريادة األعمال يف دعم االقتصاد الوطني، ومساهمته يف 
خفض نسب البطالة عرب توفري فرص جديدة للشباب.

وشدد رئيس اجلامعة على االلتزام العلمي للجامعة يف دعم األفكار الريادية للطلبة مستداًل 
باملشاريع التي يعدها الطلبة يف مرحلة البكالوريوس واملاجستري والتسهيالت التي تقدمها 

اجلامعة لينطلق الشباب يف تطوير أفكارهم وحتسني تصوراتهم ليكونوا رياديني ومبدعني 
وخالقني.

ونوه رئيس اجلامعة بأهمية االبتكار واإلبداع يف دعم الريادة والتأسيس لربامج ومقررات تعليمية 
تعمل على خلق قوى بشرية مؤهلة لتحريك السوق واملساهمة يف عملية التنمية االقتصادية .

ويهدف مركز حاضنات األعمال إىل تنشئة وبلورة رجال أعمال املستقبل، الذين يتميزون بقدرتهم 
على توليد أفكار إبداعية وحتويل األفكار إىل مشاريع تدر على صاحبها األرباح، ويشجع مركز 

حاضنات األعمال على احتضان جميع املشاريع سواء كانت من أكادمييني أم إداريني أم طلبة وذلك 
n .للمساهمة الفاعلة يف التنمية املستدامة مبملكة البحرين من خالل مشاريع إبداعية

األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة رئيس جملس 
األمناء عرب يف كلمة افتتح بها فعاليات الندوة 

عن بالغ فخره باحتضان اجلامعة لهذه التظاهرة 
الهاّمة، معربًا عن أمله يف حتقيق الفائدة للشباب 

البحريني، ورواد األعمال الشباب والقطاعات 
الناشئة، مشيدًا بالدور الكبري الذي يقوم به صندوق 

العمل "متكني" من خالل العمل على تنظيم 
وتنسيق فعاليات احتفاالت اململكة باألسبوع 

العاملي لريادة األعمال، مؤّكدا على التزام اجلامعة 
يف دعم ريادة األعمال وتوسيع القاعدة التعليمية 

واملعرفية الداعمة إلنتاج رواد أعمال يسهمون 
يف دعم عجلة االقتصاد البحريني.

من جهته، أّكد األستاذ الدكتور غّسان عواد رئيس 
اجلامعة على أّن ريادة األعمال أصبحت جزءًا ال 

يتجّزأ من عمل اجلامعة وأحد أولوياتها الرئيسية 
يف خّطتها االسرتاتيجية خاّصة بعد افتتاح مركز 
حاضنات األعمال الذي يوّفر كل الدعم واخلدمات 

التي يحتاجها الطلبة لتطوير أفكارهم وحتويلها إىل 
مشاريع ناجحة، كما تقدم بالشكر لكافة الضيوف 

واحلاضرين على تلبية الدعوة، منوهًا بحرص 
اجلامعة على تدريب الطلبة على الريادة واإلبداع 

من خالل عقد الشراكات واتفاقيات التعاون مع 
املؤسسات والشركات التي تدعم االبتكار واإلبداع 

وريادة األعمال.

وكانت الدكتورة فائزة زيتوين، مساعد نائب الرئيس 
للشؤون األكادميية والتطوير، قد أدارت احلوار بني 

الضيوف واملتحدثني كل من الدكتور خالد الغزاوي، 
الرئيس التنفيذي لبنك اإلبداع بالبحرين، الذي قدم 

عرضًا حول القروض التي يقّدمها البنك لدعم 
املشاريع الصغرية، مؤكدًا على أن بنك اإلبداع قد 
شجع الشباب خالل اجلائحة على حتويل التحديات 

التي يفرضها هذا الواقع إىل فرص حقيقية 
لالستثمار واإلبداع، يف حني حتدثت األستاذة فريال 

ناس، مؤسسة ورئيسة املؤسسة البحرينية 
لريادة األعمال، عن أهّم األنشطة التي تقوم بها 

املؤسسة لنشر ثقافة ريادة األعمال يف اململكة 
واملنطقة، وقدم األستاذ نواف الكوهجي، الرئيس 

 The Bahrain Business "التنفيذي لشركة "تنمو
Angels Company، جمموعة من النصائح 

ألصحاب الشركات الناشئة حول كيفية العمل 
لتحصيل التمويل الذي يناسب احتياجات املؤسسة 

دون حتميلها ديونًا تؤثر على عملها، ويف ذات 
السياق حتدث األستاذ صالح عباس، مدير برنامج 

بشركة "فالت 6 البز" البحرين، الذي قدم تعريفًا  
بربامج شركته وما تقدمه من خدمات لتسريع 

منو املؤسسات الناشئة، أما األستاذة حنني عزام، 
مديرة منصة التمويل اجلماعي "زومال"، التي تعترب 

أّول منصة عربية للتمويل اجلماعي أو التشاركي، 
فنوهت بأهّمّية هذا النوع من التمويل خللق 

دينامية جديدة لتمويل املشاريع املبدعة ودعم 
رّواد األعمال الشباب، وأخريًا؛ قدمت األستاذة 

هناء حبيب الطريف، رائدة األعمال ومالكة منّصة 
دّرسني، واملسؤولة التنفيذية مبجلس التنمية 

االقتصادية البحرين عن دور اجمللس باعتباره 
املوطأ األول للشركات العاملية الراغبة بتأسيس 

وإدارة مشاريعها يف البحرين، ودوره يف جلب 
العديد من الشركات الكبرية والناشئة لالستثمار 

n .املباشر يف البحرين
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التعاون مع جامعة لندن ساوث بانك يتمحور حول 
التركيز على سوق العمل البحريني وإثرائه بخريجين 

متميزين لتعزيز توجهات الجامعة نحو العالمية، 
وتنويع االختصاصات التي تطرحها

22

من المملكة المتحدة إلى مملكة 
البحرين برامج هندسة متميزة ومعززة 

لإلبداع واالبتكار
طلبة الدفعة األولى بكلية الهندسة يعرضون تجاربهم 

الدراسية المكتسبة في الجامعة

من اململكة املتحدة إىل مملكة البحرين أسست اجلامعة عالقة اسرتاتيجية مع 
جامعة لندن ساوث الربيطانية لطرح برامج أكادميية متميزة ومعززة لإلبداع واالبتكار 

وريادة األعمال يف كلية الهندسة، هذا التعاون بني اجلامعتني يتمحور حول الرتكيز على 
سوق العمل البحريني وإثرائه بخريجني قادرين على املنافسة يف بيئة العمل وخدمة 

اجملتمع.

ومنذ اليوم األول لطرح برامج كلية الهندسة بالتعاون ما بني جامعة العلوم التطبيقية 
وجامعة لندن ساوث بانك يف اململكة املتحدة، متثلت الرؤية من هذا التعاون بدراسة 

معمقة الحتياجات سوق العمل يف البحرين واملنطقة بهدف تعزيز توجهات اجلامعة نحو 
العاملية، وتنويع االختصاصات التي تطرحها بحيث تسهم يف إثراء سوق العمل بخريجني 

ذوي قدرات علمية متميزة.

ويف هذا التقرير يعرض لنا جمموعة من طلبة كلية الهندسة جتاربهم اخملتصرة التي 
اكتسبوها خالل دراستهم الكلية، وما أحدثته من أثر إيجابي أسهم يف االرتقاء بعلومهم 

املعرفية، وتعزيز حتصيلهم األكادميي والعلمي، وصقل شخصياتهم.

ويرى آدم أحمد فؤاد طالب السنة الرابعة يف تخصص الهندسة املدنية أن جتربته 
الدراسية يف الكلية كانت على غري ما توقع، ذلك أن التجربة التي خاضها خالل سنواته 
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األربعة باجلامعة أضافت كثريًا حلياته املهنية 
واألكادميية، وساعدته على بناء هويته الشخصية 

وتوجهاته العملية بعد التخرج، باإلضافة إىل الفائدة 
التي حققها من مشاركته يف العديد من األنشطة 

الالمنهجية باجلامعة باعتباره كان ممثاًل عن كلية 
الهندسة يف جملس الطلبة. 

ويروي آدم أن خيار احلصول على شهادة بريطانية 
وهو يف البحرين طاملا الزمه منذ سنوات 

املدرسة، خاصة وأنه أمت تعليمه املدرسي يف 
مدرسة بريطانية، مشريًا إىل أن ما مييز الربامج 
الربيطانية أنها دقيقة وشاملة وتقدم للطالب 

كل ما يحتاجه للولوج إىل سوق العمل بثقة عالية 
وقدرات كبرية، ومعرفة متنوعة يف كافة جماالت 

دراسته.  

ولفتت الطالبة حوراء خليل مراد من تخصص 
الهندسة املعمارية أن جتربتها الدراسية يف 

جامعة العلوم التطبيقية تشعرها باملتعة واإلجناز 
إىل حٍد كبري، مشريًة إىل أنها عاشت حياة جامعية 

رائعة منذ اليوم األول لدخولها اجلامعة، حيث 
تصفها بأجمل أيام حياتها بالنظر إىل جمموعة 

عوامل أهمها البيئة التعليمية التي توفرها 
اجلامعة، تعاون األساتذة مع الطلبة، األصدقاء، 

والكثري من األمور التي جعلت سنوات دراستها 
ممتعة، متمنية أن ال تنتهي هذه اللحظات.

وترى حوراء أن دراستها لتخصص الهندسة 
املعمارية وحصولها على شهادة بريطانية مّكنها 

من احلصول على معارف ومهارات متنوعة يف 
جمال تخصصها ستساعدها على التميز يف 

العمل بعد التخرج، مشرية إىل أن طبيعة الربنامج 
تساعد الطلبة على تطوير معارفهم وقدراتهم 

وتكسبهم العديد من اخلربات التعليمية التي 
ستفتح لهم آفاقًا واسعة يف سوق العمل بعد 

التخرج، كون الشهادة عاملية ومعتمدة دوليًا، 
باإلضافة إىل أن التخصص بشكل عام يرثي حياة 

الطالب باملعارف واخلربات ويحسن من مستواه 
املهني واألكادميي، مشددة على سعادتها 

الغامرة كونها جزًءا من هذه التجربة التعليمية 
الرائعة والغنية واملتفردة.

أما عمر يوسف الهادي من تخصص الهندسة 
املدنية فيشري إىل أن جتربته الدراسية غنية وثرية 

بالعلم واملعرفة، حيث أتاحت له فرصة احلصول 
على شهادة بريطانية يف الهندسة وهو ما 

يتناسب مع متطلبات سوق العمل برأيه، مضيفًا 
أن اجلامعة كانت دائمًا تقدم للطلبة أفضل جتربة 
تعليمية من خالل توفري كافة التسهيالت الالزمة 

لذلك، إضافة إىل وجود كادر أكادميي وإداري مؤهل 
ومتميز من حملة الشهادات العاملية ومن 

جامعات دولية مرموقة.

وأوضح عمر أن دراسته لتخصص الهندسة 
املدنية زّوده بأسس علمية ومهنية وأكادميية 

رصينة، وزاد من معرفته وفهمه جملال دراسته، 
مشريًا إىل أن املشاريع التي نفذها أثناء دراسته 

ساعدته على ربط الدراسة النظرية باجلوانب 
العملية، حيث يوازي الربنامج بني املعرفة النظرية 

واملشاريع العملية، بشكل يؤهل الطلبة إىل 
االنطالق يف سوق العمل والتميز، مؤكدًا أنه لو 

تعني عليه إعادة اختيار دراسته اجلامعية فسيختار 
دراسة الهندسة املدنية يف جامعة العلوم 

التطبيقية للحصول على شهادة بريطانية من 
جامعة لندن ساوث بانك يف اململكة املتحدة.

وأضاف أنه خالل فرتة قصرية جنح يف اكتساب 
الكثري من األصدقاء، وإتقان مهارات جديدة، وواجه 
حتديات فريدة تفوق بكثري كل توقعاته عن الدراسة 

باجلامعة، منوهًا بأنه بعد مرور أربع سنوات على 
دراسته اجلامعية وهو على أبواب التخرج، سيرتك 
اجلامعة بذكريات ممتعة وجتربة دراسية يعتز بها 

لبقية حياته.

وتقول فاطمة حسن قمرب، طالبة السنة الرابعة 
بتخصص الهندسة املعمارية أنها اكتسبت قدًرا 

كبرًيا من اخلربة على مدار السنوات املاضية، 
مشريًة إىل أن جامعة العلوم التطبيقية منحتها 

الفرصة لتطوير شخصيتها، مما سيساعدها 
يف حياتها املهنية باملستقبل، باإلضافة إىل 

حتسن قدرتها يف مهارات العرض وكتابة 
التقارير والبحث على مر السنوات األربعة املاضية، 

نظرًا ملشاركتها يف بعض األنشطة اجلامعية 
التي مكنتها من تعلم كيفية عرض عملها أمام 

اجلمهور اخلارجي.

وتلفت قاطمة إىل أن برامج الهندسة التي متنحها 
اجلامعة بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك 

تتمتع بتوازن بني موضوعات الهندسة والتصميم، 
األمر الذي يوسع من معارف الطلبة يف التخصص، 

باإلضافة إىل طريقة التدريس واتباع أساليب 
التعليم احلديثة واملتطورة مثل التفكري النقدي، 

وطريقة التعامل مع املشكالت وحلها، واالبتكار، 
مما سيتيح لها ولزمالئها ميزة تنافسية يف سوق 

العمل بعد التخرج.

ويقول حممد نور العباسي طالب الهندسة 
املدنية أن الكلمات ال تويف اجلامعة حقها من 

حيث اخلربة التي منحتها له كطالب يف كلية 
الهندسة، حيث منحته اجلامعة اخلربة األكادميية 

واملهنية وساعدته لتنمية مهاراته احلياتية، 
ومعرفته يف دراسته اجلامعية، مشريًا إىل أن 
الدراسة اجلامعية ساعدته على تعزيز جوانب 

كثرية يف شخصيته مثل تكوين الصداقات 
واالنخراط باألنشطة الطالبية، ليشكل كل ذلك 

جزءًا قويًا يف شخصيته سيساعده ليكون 
مهندسًا ناجحًا.

ويضيف حممد أن الربامج األكادميية املتميزة 
يف كلية الهندسة واملستضافة من إحدى 

أعرق اجلامعات الربيطانية منحته معارف جديدة 
وساعدته على تنميه مهاراته الشخصية من 

خالل االختبارات، والواجبات، والعروض التقدميية، 
واملشاريع، والتطبيقات العملية.

بدوره يقول يوسف حسن ياسني طالب الهندسة 
املدنية أن كلية الهندسة قدمت له كل ما يحتاجه 

للنجاح منذ السنة األوىل اللتحاقه باجلامعة، 
مشريًا إىل أنه طوال السنوات األربعة املاضية 

عمل بجد ألن الربامج الدراسية تضع الطالب أمام 
حتدي ممتع نظرًا ملا تقدمه من جتربة دراسية 

فريدة ومتميزة، تشجع على بذل اجلهد للتفوق 
n.والنجاح

عمر يوسف الهاديمحمد نور العباسيآدم أحمد فؤاد

حوراء خليل مرادفاطمة حسن قمبر 
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اشتملت الفعالية على عرض ألهم المشروعات 
االبتكارية لطالب

كلية الهندسة، التي تعكس جودة مخرجات الكلية 
والدعم الذي تقدمه للطلبة

اليوم الهندسي االفتراضي

أقامت كلية الهندسة فعاليات اليوم الهندسي االفرتاضي الستعراض مشاريع الطلبة، 
واالستماع إىل قصص جناحهم خالل الدراسة لربامج الهندسة املستضافة من جامعة 

لندن ساوث بانك الربيطانية – الهندسة املعمارية، والهندسة املدنية-، باإلضافة 
إىل لقاء جمموعة من اخلرباء واملتحدثني يف اجملاالت الهندسية الذين حتدثوا للطلبة 

واحلضور عن املواضيع املتعلقة بالهندسة واملشاريع الهندسية الريادية مبا يسهم 
يف خدمة الطلبة يف سوق العمل بعد التخرج.

وأقيمت فعاليات اليوم الهندسي بحضور رئيس جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب 
اخلاجة ورئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد، ونواب الرئيس ونخبة من منتسبي 
اجلامعة والطلبة، كما اشتملت الفعالية على عرض ألهم املشروعات االبتكارية لطالب 
كلية الهندسة التي تعكس مستوى جودة خمرجات الكلية والدعم الذي تقدمه للطلبة، 

ودفعهم إىل إنشاء مشروعات ريادية، عرب توعية الطالب باملعلومات واخلربات واملهارات 
واملفاهيم التي متّكنهم من التطور يف اجلانب املهني، وتنشر الوعي الهندسي وثقافة 

اإلبداع ودعم االبتكارات لديهم.
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وتخلل برنامج الفعالية كلمة ترحيبية لرئيس 
جملس األمناء األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة، 
ورئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد، 
كما قدم القائم بأعمال نائب الرئيس للشؤون 

األكادميية والتطوير األستاذ الدكتور خالد الغرابية 
عرضًا عن كلية الهندسة، وأهم براجمها احلالية 

واملستقبلية ومن ثم عرض ملشاريع الطلبة يف 
قسم الهندسة املدنية واملعمارية.

وخالل حديثهم أمام احلضور أشار الطلبة إىل مدى 
االستفادة التي حققوها من خالل دراستهم يف 

اجلامعة، وكيف أثرت سنوات الدراسة على توسيع 
مداركهم وفهمهم للقضايا املتعلقة بالهندسة، 
متقدمني بالشكر إىل اجلامعة وجامعة لندن ساوث 

على تقدمي جتربة تعليمية ثرية وغنية باملعارف 
واملهارات، كما شكروا أعضاء الهيئة األكادميية 

على كل ما قدموه للطلبة، من خالل عملهم اجلاد 
واملستمر خلدمتهم.

كما قدم السيد جون روبرتسون املدير اإلقليمي 
لشركة )باس – PACE( وهي شركة استشارية 

إقليمية متعددة التخصصات للتصميم الهندسي، 
عرضًا حول أبرز مشاريعهم يف البحرين وهو 

مشروع مراسي، ومن ثم قدمت السيدة أوريليا 
خيساف مسؤولة تطوير العضوية يف مؤسسة 

املهندسني املدنيني فرع مكتب دبي عرضًا 
عن املؤسسة واخلدمات التي تقدمها وكيفية 

االلتحاق فيها والفوائد التي تعود على الطلبة 
واخلريجني من االلتحاق بها، وأخريًا قدمت 

املهندسة رمي العتيبي عضو جمعية املهندسني 
البحرينيني عرضًا عن اجلمعية وأهم خدماتها 

وإجنازاتها وتأسيسها وأهمية االلتحاق بها 
بالنسبة للمهندسني البحرينيني، كما شهدت 

الفعالية مسابقة بني طلبة كلية الهندسة عرب 
اإلجابة على جمموعة من األسئلة خالل الفعالية 
التي شهدت تفاعاًل من احلضور الذين أثنوا على 
n .الفعالية وما تضمنته من مواضيع وبرامج
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استيفاء برامج الجامعة لمتطلبات ضمان الجودة 
يعني اعترافًا برسالتها ويؤكد على تميزها في 

مختلف المجاالت األكاديمية والبحثية واإلدارية

26
الجامعة تستوفي متطلبات ضمان 

الجودة لجميع برامجها األكاديمية
احتفلت اجلامعة باستيفاء جميع براجمها األكادميية ملتطلبات ضمان اجلودة بناًء على 
املراجعات املؤسسية التي تقوم بها هيئة جودة التعليم والتدريب، حيث أظهر التقرير 
الذي أصدرته الهيئة مؤخرًا استيفاء اجلامعة جلميع متطلبات ضمان اجلودة بعد إجراء 
املراجعات الالزمة وتدقيق الوثائق املتعلقة بربامج اجلامعة والتأكد من تطوير اخلطط 

وحتسينها، األمر الذي يؤكد على جودة التعليم الذي تطرحه اجلامعة خاصة بعد جناحها 
يف اجتياز متطلبات االعتماد املؤسسي من جملس التعليم العايل.

ويعني استيفاء برامج اجلامعة  ملتطلبات ضمان اجلودة اعرتافًا برسالة اجلامعة يف 
التعليم العايل، كما إنه يؤكد على أنها متتلك البنية اإلدارية املدعمة بالقوانني واللوائح 

والسياسات واإلجراءات، واملوارد املادية واملالية، والربامج األكادميية، وأعضاء الهيئة 
األكادميية واإلدارية ذوي الكفاءة العالية، إضافة إىل شروط ضمان اجلودة املطلوبة.

األستاذ الدكتور وهيب الخاجة: تطبيق معايير الجودة 
في مختلف التخصصات األكاديمية التي تقدمها  
الجامعة بما ينعكس على المخرجات التعليمية

وبهذه املناسبة أعرب األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة رئيس جملس األمناء عن شكره 
وتقديره إىل اجمللس األعلى لتطوير التعليم والتدريب ووزارة الرتبية والتعليم واألمانة 

العامة جمللس التعليم العايل، وهيئة جودة التعليم والتدريب على جهودهم املبذولة 
لتطوير منظومة التعليم العايل يف البحرين عرب وضع رؤى واسرتاتيجيات تسهم يف تطور 

التعليم العايل البحريني  وتقدمه. 

كما تقدم رئيس جملس األمناء بالشكر لألستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة 
وأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية على  جهودهم الكبرية التي أثمرت عن حتقيق هذا 

اإلجناز املهم، مؤكدًا على االلتزام  بخطط ومرئيات وزارة الرتبية والتعليم من خالل احلرص 
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تتبنى الجامعة خططًا تطويريًة فعالة 
ترتكز على تطوير مخرجات التعليم 
والبحث العلمي واإلبداع واالبتكار

تطبيق معايير جودة التعليم 
لتعزيز مسيرة الجامعة األكاديمية 

والتعليمية

على تطبيق معايري اجلودة يف خمتلف التخصصات 
األكادميية التي تقدمها اجلامعة مبا ينعكس على 
اخملرجات التعليمية للمساهمة يف دعم مسرية 

التعليم العايل يف البحرين.

وصرح رئيس جملس األمناء 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. 

األستاذ الدكتور  غسان عواد: 
مواصلة العمل الذي يصل 

بالجامعة إلى مصاف الجامعات 
المتميزة أكاديميًا وبحثيًا 

ورياديًا

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

اإلدارة واألستاذ الدكتور وهيب اخلاجة رئيس 
جملس األمناء وجميع أعضاء جملسي اإلدارة 

واألمناء  بهذا اإلجناز، مؤكدًا على مواصلة العمل 
الذي يصل باجلامعة إىل مصاف اجلامعات املتميزة 

أكادمييًا وبحثيًا ورياديًا، من خالل دعم اإلبداع 
واالبتكار، وتوفري جتربة تعليمية متميزة للطلبة. 

وأكد األستاذ الدكتور غسان عواد على حرص 
اجلامعة تطبيق معايري جودة التعليم لتعزيز 

مسريتها األكادميية والتعليمية، مشريًا إىل أن 
استيفاء جميع برامج اجلامعة ملتطلبات ضمان 

اجلودة يعترب إجنازًا مهمًا يضاف إىل سلسلة طويلة 
من اإلجنازات التي حققتها اجلامعة خالل الفرتة 

املاضية.

 ونوه رئيس اجلامعة بأن هذا اإلجناز يأتي متاشيًا 
مع اخلطة االسرتاتيجية التي وضعتها اجلامعة 

للسنوات القادمة والتي تركز على  حتقيق اجلودة 
الشاملة للربامج والتخصصات التي تقدمها 

من خالل تطوير اخلطط واملناهج مبا يتناسب 
مع متطلبات التعليم العايل يف البحرين ويتالئم 

مع التطورات العاملية لتلبية إحتياجات اجملتمع 
n .احمللي واإلقليمي والدويل
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الجامعة حريصة على المشاركة في كافة 
المحافل والفعاليات التعليمية للتعريف 

بالجامعة وما تقدمه لطلبتها من تخصصات 
وتسهيالت تسهم في دعم العملية التعليمية

وتحقيق أكبر فائدة للطلبة

28

مشاركة الجامعة في معرض البحرين  
للتدريب والتعليم ما قبل العمل 

شاركت اجلامعة  يف معرض البحرين  للتدريب والتعليم ما قبل العمل، الذي أقيم حتت 
رعاية سعادة السيد جميل بن حممد حميدان وزير العمل والتنمية االجتماعية، عرب تقنية 

االتصال املرئي مبشاركة عدد من اجلامعات واملعاهد املهنية والتعليمية والشركات 
التي  متثل القطاعات اخملتلفة.

وعلى هامش املعرض شارك األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة كمتحدث عن 
التعليم والتدريب وانعكاسات جائحة كورونا ضمن منتدى املوارد البشرية لدعم الباحثني 

عن عمل.
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كما قدمت األستاذة رقية حمسن مديرة إدارة 
التسويق والعالقات العامة عرضًا تعريفيًا لطلبة 
املدارس احلكومية واخلاصة تضمن معلومات 

مهمة عن اجلامعة، وما تطرحه من برامج 
أكادميية متميزة، وما تقدمه للطلبة من تسهيالت، 

وما توفره من أجواء دراسية ترثي احلياة اجلامعية 
للطالب من خالل احلرم اجلامعي اجملهز بأحدث 
الوسائل التقنية احلديثة واملصمم لتقدمي جتربة 

تعليمية فريدة للطالب.

إىل ذلك أوضح األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس 
اجلامعة أن املعرض يشكل خطوة مهمة نحو 

تعريف الطلبة باجلامعة وبراجمها األكادميية، 
مشريًا إىل أن اجلامعة حريصة على املشاركة 

يف كافة احملافل والفعاليات 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. 

تطوير خبرات الكادر األكاديمي ومهاراتهم في تقنيات التعلم عن بعد 
عبر استعراض الطرق الحديثة للتعليم عبر اإلنترنت

ال تختلف أساليب التدريس عرب اإلنرتنت عن التدريس 
يف الفصول، االختالف فقط يف كيفية تطبيقها، 

واألساليب التي يتبعها املدرس لتسهيل املادة 
العلمية على الطالب، لكن كيف ميكن التحكم بهذه 

األساليب وضمان تنفيذها على الوجه املفيد 
للطالب وبأحسن فاعلية وأفضل نتيجة من خالل 

التواصل عن بعد.

 اإلجابة على هذه األسئلة استعرضتها ورشتي 
عمل "االنتقال إىل التعليم اإللكرتوين بفاعلية" و 

"إعادة التفكري يف تقييم الطالب عن طريق التعلم 
عرب اإلنرتنت" اللتان نظمتهما وحدة تطوير أعضاء 

الهيئة األكادميية باجلامعة بالتعاون مع مركز االبتكار 
 ،)CLICKS( التعليمي وحلول املعرفة اخملصصة

عرب تقنية االتصال املرئي بهدف تطوير خربات 
الكادر األكادميي ومهاراتهم يف تقنيات التعلم عرب 
اإلنرتنت، حيث تناولت ورشتي العمل جمموعة من 
احملاور التي ركزت على تطوير املهارات واملبادئ 

األساسية للمشاركني لتحسني خمرجات عملية 
التعليم عن بعد، واسرتاتيجيات تقدمي احملاضرات 

عرب اإلنرتنت وأهمية ذلك وانعكاسه على اخملرجات 
التعليمية للطلبة، لضمان جتربة تعليمية ناجحة. 

وهدفت ورشتي العمل إىل إيضاح األساليب العلمية 
احلديثة للتعليم املتطور ضمن فلسفة التعليم 
احلديث، وسلطتا الضوء على استخدام الطرق 

العلمية يف ترجمة األسلوب التعليمي احلديث إىل 
واقع خاصة مع التحوالت التي فرضتها جائحة كورونا 
على العامل واملتغريات احلاصلة يف أساليب التعليم 

والتدريس عن بعد، ألهمية تطوير األداء األكادميي 
والبحث العلمي وتعزيز قدرة اجلامعة على حتقيق 

معايري ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي.

هذا وتعرف املشاركون على أهم الطرق واألساليب 
املتبعة للتخطيط بسرعة وفعالية للمحاضرات 

الدراسية عرب اإلنرتنت مع مراعاة اجلوانب املتعلقة 
مبحتوى احملاضرة وأنشطة التعلم ومشاركة 

الطالب وتفاعلهم، وكيف ميكن للمحاضر إنشاء 
حضور جيد عرب اإلنرتنت وبناء جمتمعات تعلم 

n .نشطة

مشاركة الجامعة في معرض 
الجامعات السنوي الذي 

نظمته مٔوسسة ٕانجاز البحرين

إىل ذلك شاركت اجلامعة من خالل إدارة التسويق 
والعالقات العامة مبعرض اجلامعات السنوي الذي 

نظمته مٔوسسة إجناز البحرين مبشاركة عدد 
من املٔوسسات التعليمية، حيث قدمت اجلامعة 

فرصة لطلبة الثانوية العامة وطلبة الدراسات 
العليا الستكشاف براجمها األكادميية املتميزة.

ويهدف املعرض إىل تعريف الطلبة املتوقع 
تخرجهم من املرحلة الثانوية بالفرص التعليمية 
والتدريبية والوظيفية املتاحة وطبيعة متطلبات 

سوق العمل، واملهارات العلمية والوظيفية التي 
تتطلبها كل مهنة مبختلف القطاعات، حيث وفرت 

اجلامعة  للطلبة  معلومات مهمة عن الدراسة 
اجلامعية ملساعدتهم على اختيار التخصص 

n .اجلامعي املناسب بعد التخرج من املدرسة
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أقامت اجلامعة مسابقة "ورتل القرآن" بنسختها الثالثة بتنظيم من نادي املوهوبني بالتعاون مع جملس 
الطلبة بدورته الرابعة عشر  وبإشراف عمادة شٔوون  الطلبة حتت رعاية سعادة الدكتور فريد بن يعقوب 

املفتاح وكيل حمكمة التمييز ألفضل تالوة وجتويد للقرآن الكرمي على مستوى جامعات مملكة البحرين 
احلكومية واخلاصة، وبحضور األستاذ الدكتور غّسان عّواد رئيس اجلامعة ونخبة من أعضاء اإلدارة العليا 

باجلامعة.

وشارك يف املسابقة 16 طالب من 7 جامعات خاصة وحكومية ، وأسفرت النتائج النهائية عن فوز اخلريج 
فيصل السعيد من جامعة العلوم التطبيقية باملركز األول يف حني جاءت الطالبة سارة حممود من كلية 

البحرين اجلامعية باملركز الثاين.

وأشرف على تقييم املتسابقني جلنة حتكيم برئاسة األستاذ الدكتور  موفق الدليمي رئيس قسم املواد 
املعاونة يف األكادميية امللكية للشرطة وعضوية كل من الشيخ األستاذ أحمد عطا اهلل عضو الهيئة 

األكادميية بجامعة العلوم التطبيقية، واألستاذ الدكتور  مراد عبد اهلل اجلنابي أستاذ العقيدة والفكر 
اإلسالمي يف كلية احلقوق بجامعة العلوم التطبيقية، والشيخ خليل حممد سعيد بنشي قارئ يف وزارة 
العدل والشٔوون اإلسالمية، واعتمدت جلنة التحكيم الختيار الفائزين باملراتب األوىل على معايري عدة منها: 

حسن األداء، وإتقان التالوة والتجويد، وجمال الصوت، والتفاعل مع اآليات والوقف واالبتداء.

وتهدف املسابقة إىل ربط طلبة اجلامعة بالقرآن الكرمي واالستمرار يف تالوته وحفظه وتثبيته يف صدورهم 
n .الرتباطه يف التكوين الفكري واحلضاري لألمة اإلسالمية ملا ميثله من أثر عظيم يف النفوس

المسابقة الرمضانية "ورتل القرآن" تالوة  وتجويد لكتاب اهلل والجامعة 
أواًل على مستوى جامعات البحرين

 اعتمدت لجنة التحكيم الختيار الفائزين 
بالمراتب األولى على معايير عدة 

منها: حسن األداء، وإتقان التالوة 
والتجويد، وجمال الصوت، والتفاعل مع 

اآليات والوقف واالبتداء.
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إسدال الستار عن انتخابات مجلس الطلبة 
الرابعة عشر

أسدلت اجلامعة الستارعن نتائج انتخابات جملس الطلبة للدورة الرابعة عشرة، وسط أجواء احرتازية 
عالية للحفاظ على سالمة الطالب وضمان تنظيم هذا االستحقاق الدميوقراطي  املهم، حيث انتخب 
الطلبة ممثليهم يف الكليات افرتاضيًا عرب نظام خمصص ابتكرته اجلامعة من خالل نظام املعلومات 

الطالبية SOS حفاظًا على سالمة الطلبة التي تعترب أولوية قصوى لدى اجلامعة.

وشهدت االنتخابات إقبااًل كبريًا من الطلبة حيث اتخذت اجلامعة جمموعة من اإلجراءات لضمان أعلى 
نسبة مشاركة من قبل الطالب يف االستحقاق الدميوقراطي، خاصة يف ظل الظروف االستثنائية 

التي تعيشها مملكة البحرين والعامل واملتعلقة بجائحة كورونا، حيث بلغ عدد املصوتني قرابة الـ 1031 
طالب وطالبة من خمتلف الكليات.

وتهدف انتخابات جملس الطلبة إىل بث روح الدميوقراطية بني الطالب، تعزيزًا للنهج الدميوقراطي 
الذي تعيشه مملكة البحرين يف ظل حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، وانسجامًا مع رؤية جاللته حفظه اهلل ورعاه الرامية إىل إشراك الشباب 
يف صناعة القرار وتهيئة البيئة املثالية أمامهم لقيادة مستقبل البحرين.

ويف لقاء عرب تقنية االتصال املرئي أقيم  حتت رعاية االستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة 
وبحضور نواب الرئيس وعمداء الكليات وعدد من أعضاء اإلدارة العليا باجلامعة وأعضاء جملس الطلبة 

الثالث عشر واملرشحني والطلبة، كرمت اجلامعة أعضاء اجمللس السابق على ما بذلوه من جهود 
خالل سنة كاملة يف متثيل الطلبة واحلرص على العمل كحلقة وصل بني اجلامعة وطلبتها، كما 

مت اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات التي أسفرت عن فوز الطالبة سارة إبراهيم ممثلة عن كلية 
الهندسة،  والطالبتان بتول املطوع، وسارة عبد العزيز ممثلتان عن كلية اآلداب والعلوم،  أما كلية 

احلقوق فيمثلها الطلبة صهيب الرومي، وشيخة العامر، وعبدالعزيز عراد، ومروة الدوسري، يف حني 
اختار طلبة كلية العلوم اإلدارية، حممد الشريواي، وعائشة مدين، وفاطمة رياض، وفهد املهزع، 

وحبيب جعفر، وخالد مسعد، وسارة خليل، وزهرة حمسن ممثلني عن كليتهم.

وأضاف رئيس اجلامعة أن االسرتاتيجية التي اعتمدتها اجلامعة لتعزيز هذه التجربة الدميقراطية، من 
شأنها أن تعزز من فاعلية اجمللس ليكون خري ممثل للطلبة، معربًا عن شكره وتقديره للطلبة الذين 

خاضوا غمار االنتخابات والطلبة الذين شاركوا بها سواء بالتصويت أو الرتشح ألهمية هذه االنتخابات 
n .ودورها املثمر يف تبادل األفكار والتفاعل الفكري وتعزيز قيم املسئولية بني طلبة اجلامعة

الجامعة تحتفي بـ 
"وطن التحدي" تزامنًا 

مع احتفاالت المملكة 
باألعياد الوطنية

تزدان اجلامعة كل عام احتفااًل بالعيد الوطني 
اجمليد وذكرى تويل حضرة صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى 
حفظه اهلل ورعاه 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 التحدي" مستلهمة هذا االسم من عزم 

وعزمية قيادتنا الرشيدة حفظها اهلل، يف وقت 
تعيش به البحرين والعامل ظروفًا استثنائية 

فرضتها جائحة كورونا، حيث يأتي االحتفال باألعياد 
الوطنية لهذا العام تلبية لنداء وطن يستحق كل 

العطاء وكل التضحيات. 

وأقام جملس طلبة اجلامعة بدورته الرابعة 
عشرة احتفااًل عرب تقنية االتصال املرئي حتت 

رعاية األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة رئيس جملس 
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األمناء، وبحضور األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة 
ونواب الرئيس وعمداء الكليات وعدد كبري من منتسبي اجلامعة 

والطلبة وأهاليهم، حيث تضمن االحتفال أمسية شعرية 
بالتعاون مع جمعية الشعر الشعبي، ومسابقة أجمل صورة 

يف حب الوطن، باإلضافة إىل مسابقة بعنوان وطن املعرفة 
إلثراء املعلومات الوطنية عن الوطن وحب الوطن من خالل البث 

املباشر عرب حساب جملس الطلبة على األنستغرام. 

وبهذه املناسبة أعرب األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة رئيس 
جملس األمناء عن فخره واعتزازه باالحتفال بهاتني املناسبتني 

الوطنيتني العزيزتني على قلوب كل البحرينيني، مشريًا إىل أن 
اجلامعة وانطالقًا من دورها كمٔوسسة تعليمية رائدة تدرك 

عظم املسٔوولية امللقاة على عاتقها  لرفع راية البحرين عاليًا 
يف الوقت الذي تعيش فيه اململكة بإطار مرحلة زاهرة من 

درب االصالحات الدميقوقراطية والتحديث الشامل التي يقودها 
بكل حنكة واقتدار حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى 

آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، وصاحب 
السمو امللكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة ويل العهد 

رئيس الوزراء. 

بدوره توجه األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة، 
بأسمى آيات التهنئة والتربيكات لقيادة البالد ممثلة بحضرة 
صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
املفدى حفظه اهلل ورعاه، وإىل صاحب السمو امللكي األمري 

سلمان بن حمد آل خليفة ويل العهد رئيس الوزراء، مشريًا إىل 
أن اجلامعة تفتخر اليوم وهي تشارك مملكة البحرين احتفاالتها 

بهذا اليوم، حيث ال تدخر جهدًا يف سبيل نشر الرؤية احلضارية 
للبحرين.

وأكد األستاذ الدكتور غسان عواد حرص اجلامعة على التمسك 
بالثوابت الوطنية، وأهمية االحتفال باملناسبات الوطنية التي 

خ حبَّ الوطن لدى الطلبة، وترتقي بعطائهم  من شأنها أن ترسِّ
يف سبيل رفعة الوطن وسموه، مشيدًا بجملة اإلبداعات 

واملهارات الطالبية وجهود الطلبة لالحتفال باألعياد الوطنية، 
وباجلهود التي بذلها جملس الطلبة بدورته الرابعة عشرة 

بالتعاون مع عمادة شٔوون الطلبة يف سبيل جناح االحتفال 
n .وظهوره بأبهى صورة

يوم البحرين الرياضي 
تزامنًا مع احتفاالت مملكة البحرين بيومها الرياضي نظمت اجلامعة فعاليات رياضية 

افرتاضية متنوعة حتت رعاية األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة، ومبشاركة 
عدد كبري من أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية والطلبة، حيث تضّمن اليوم الرياضي 

للجامعة حزمة من األنشطة الرياضية واحلركية التي أقيمت عرب تقنية االتصال املرئي 
حفاظًا على سالمة وصحة منتسبي اجلامعة، كمسابقة اجلري، ومسابقة الدراجات 

الهوائية، ومسابقة األسئلة الرياضية، وبطولة الفيفا، والدورة التوعوية عن الرياضة 
وأهميتها يف احلياة التي قدمتها الطالبة فاطمة رياض.

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

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 اإلنسانية 

وشٔوون الشباب، حيث شاركت اجلامعة هذا العام مبجموعة من األنشطة اخملتلفة 
واملتنوعة والتي تعكس مدى الرعاية التي تقدمها إدارة اجلامعة لدعم الفعاليات 

الرياضية باجلامعة.
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من جانبه، تقدم األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة بخالص الشكر 
إىل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس اجمللس األعلى 

للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة االوملبية 
البحرينية على توجيهاته  لالحتفال بالنسخة اخلامسة من اليوم الرياضي 

الوطني، ورعايته للرياضة يف مملكة البحرين وحرصه على تطوير املنظومة 
الرياضية باململكة.

تعيين األستاذ عبداهلل الخاجة بمنصب األمين 
المالي لالتحاد الرياضي البحريني للجامعات 

وعضوًا بمجلس ٕادارته

ويف سياق ذي صلة بالشأن الرياضي صدر عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة النائب األول لرئيس اجمللس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة 

العامة للرياضة رئيس اللجنة االوملبية البحرينية قرارًا بتعيني األستاذ عبداهلل 
اخلاجة مدير إدارة  الشٔوون اإلدارية واملالية ورئيس اللجنة الرياضية باجلامعة 

عضوًا يف جملس إدارة االحتاد الرياضي البحريني للجامعات بدورته اجلديدة 
)2021-2024(، ليتم بعد ذلك تعيينه مبنصب األمني املايل لالحتاد.  

وبهذه املناسبة تقدم رئيس وأعضاء جملسي اإلدارة واألمناء ورئيس 
اجلامعة وكافة منتسبيها بخالص التهاين وصادق التربيكات إىل األستاذ عبداهلل 

على هذه الثقة التي أواله بها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة سائلني 
n . املوىل عز وجل أن يوفقه خلدمة البحرين وقيادتها الرشيدة

الجامعة تعزز من الفرص التدريبية 
لطلبتها بالتعاون مع شركة 

جافكون لالستشارات واإلنتاجية
وقعت اجلامعة ممثلة باألستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة مذكرة 

تفاهم مع مٔوسسة جافكون لالستشارات واإلنتاجية ممثلة بالدكتور أكرب 
جعفري الرئيس التنفيذي لتوفري برنامج تدريبي لطلبة اجلامعة للمساهمة 

يف تعزيز مهاراتهم العملية ومساعدتهم يف احلصول على وظائف مرموقة 
يف سوق العمل.

وتهدف االتفاقية إىل تسجيل طلبة وخريجي اجلامعة يف برنامج حتسني 
اإلنتاجية )اقتدار( املدعوم من متكني لرفع مهاراتهم وقدراتهم العملية 
يف جمال دراستهم بشكل يعزز من فرصهم يف نيل الوظائف املتميزة 

عن طريق تنظيم وعقد الربامج التدريبية وورش العمل لتعزيز قدرات الطلبة 
العملية، باإلضافة إىل فتح آفاق التواصل بني طلبة اجلامعة واملٔوسسة 

لالستفادة من جتاربها وخرباتها املتنوعة لتمكينهم من التميز يف العمل بعد 
تخرجهم.

وعن هذه االتفاقية أكد األستاذ الدكتور غسان عواد أن اجلامعة حترص على 
توفري الفرص الوظيفية للطلبة وتعزيز التواصل بينهم وبني سوق العمل عرب 

طرح الربامج التدريبية التي تواكب متطلبات العصر، مشريًا إىل أن تصاعد روح 
التنافسية يف سوق العمل دفع باجلامعة إىل االهتمام بالطلبة أكرث لضمان 

حصولهم على الفرص الوظيفية املالئمة.

وأوضح األستاذ الدكتور غسان عواد أن اجلامعة حرصت منذ تأسيسها 
على رفد سوق العمل البحريني واخلليجي بنخبة من اخلريجني املتميزين 

يف خمتلف اجملاالت، ذلك عرب احلرص على رعاية الطلبة وتلقيهم التدريب 
العملي قبل استكمال متطلبات التخرج، وهو ما يساعدهم على سهولة 
االنخراط يف سوق العمل ويسهم يف اكتسابهم اخلربات الكافية للعمل.

وأشار رئيس اجلامعة إىل أن الهدف من هذه االتفاقية يكمن بأهمية حصول 
الطلبة على التدريب العملي خالل فرتة دراستهم األكادميية كعامل رئيسي 

للحصول على الوظيفة التي تتناسب مع مٔوهالتهم العلمية بعد التخرج، بحيث 
ميّكنهم من تطبيق املعرفة النظرية التي اكتسبوها خالل فرتة الدراسة 

تطبيقًا عمليًا، والتعرف إىل طبيعة سوق العمل واحتياجاته، باإلضافة إىل أنه 
يعطي انطباعًا أوليًا للطالب عن طبيعة األشخاص الذين سيتعامل معهم بعد 

تخرجه من اجلامعة.

وختم رئيس اجلامعة حديثه بالتأكيد على أن إدارة اجلامعة تنظر للتدريب 
العملي املقدم للطلبة كواحدًا من أهم مقومات بناء شخصية الطالب، 
ومسريته، وخربته األكادميية والعملية، حيث حترص على إتاحة الفرصة 

للطلبة على تطبيق ما تعلموه على أرض الواقع، واالطالع على قضايا 
القطاعات اخملتلفة واالستفادة من العلوم التي اكتسبوها خالل دراستهم 

n .اجلامعية إليجاد حلول علمية لها

تأتي فعاليات اليوم الرياضي لتعزيز مفهوم الرياضة 
للجميع وجعلها أسلوب حياة، تفعياًل للقيم الرياضية التي 

تهدف إلى تعزيز الصحة العامة في المجتمعات
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ملتقى ومعرض يوم المهن 
الثامن 

حتت رعاية سعادة السيد جميل بن حممد حميدان وزير العمل 
والتنمية اإلجتماعية، نظم مكتب التطوير املهني وشٔوون اخلريجني 

بعمادة شٔوون الطلبة فعاليات ملتقى ومعرض يوم املهن الثامن 
عرب تقنية االتصال املرئي، مبشاركة نخبة من املتحدثني والشركات 

من القطاعني العام واخلاص.

واستعرض امللتقى جمموعة من احملاور التي تسلط الضوء على 
الربامج التأهيلية والتدريبية للباحثني عن عمل، والنظرة املستقبلية 

للوظائف بحلول عام 2030، واخلدمات التي تقدمها وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية ملساعدة الشباب البحريني يف التوظيف، كما 

عرضت الشركات واملٔوسسات املشاركة الشواغر الوظيفية لطلبة 
وخريجي اجلامعة من خالل معرض املهن االفرتاضي، باإلضافة إىل 

معرض ألعمال طلبة كليتي اآلداب والعلوم والهندسة.

ويهدف ملتقى ومعرض املهن الثامن الذي شاركت به مٔوسسات 
وشركات عاملة بالقطاعني العام واخلاص، إىل تعريف طلبة اجلامعة 

باحتياجات سوق العمل من األيدي العاملة املتخصصة واملٔوهلة، 
إضافة إىل إطالع أصحاب العمل على خمرجات التعليم اجلامعي 

ومستوى الكفاءة العلمية واملهنية لدى الطلبة واخلريجني يف كليات 
الهندسة، واآلداب والعلوم، واحلقوق، والعلوم اإلدارية وغريها من 

التخصصات األكادميية التي تطرحها اجلامعة.

ويف تصريح له بهذه املناسبة أشاد سعادة السيد جميل بن حممد حميدان  وزير 
العمل والتنمية االجتماعية مببادرة اجلامعة لتعريف وإطالع طلبتها على املهارات 

والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل والتحديات التي يواجهها الباحثون عن عمل، 
مشريًا إىل أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية تويل التوجيه واإلرشاد املهني للطلبة 

أهمية بالغة، ملساعدتهم على حتديد املسار التعليمي الذي يتوافق مع قدراتهم 
وميولهم،  مٔوكدًا أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية تسعى جاهدة لسد الفجوة بني 

خمرجات التعليم واحتياجات أصحاب العمل، من خالل تزويد الباحث عن عمل باملهارات 
الفنية واملهنية الالزمة التي تساعده يف احلصول على العمل املناسب تنفيذًا للمبادئ 

السامية التي يقوم عليها املشروع اإلصالحي حلضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة، عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه.

من جانبه أوضح األستاذ الدكتور وهيب اخلاجة  رئيس جملس األمناء أن اجلامعة تتطلع 
إىل توفري بيئة جامعية تسهم يف بناء شخصية الطالب املتكاملة من الناحية الفكرية 

واالجتماعية والنفسية. كما حترص على تسخري كل إمكاناتها املادية واملعنوية خلدمة 
الطالب قبل وبعد تخرجهم  وذلك من خالل اسرتاتيجية واضحة املعامل ، ومنهج علمي 

متكامل ومتزامن مع اخلطط األكادميية املطبقة يف اجلامعة.

بدوره أكد األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة أن تنظيم ملتقى ومعرض يوم 
املهن للعام الثامن ئوكد على جناح النسخ السابقة يف حتقيق األهداف املرجوة، 

واملساهمة يف تعزيز التواصل بني الطلبة وأصحاب العمل، الفتًا إىل أن اجلامعة حترص 
على رفد سوق العمل باخلريجني املتميزين يف خمتلف اجملاالت، وذلك من خالل 

احلرص على رعاية الطلبة وتلقيهم للتدريب العملي قبل استكمال متطلبات التخرج، 
مما يساعدهم على سهولة االنخراط يف سوق العمل ويسهم يف اكتسابهم اخلربات 

الكافية للعمل. 

أخريًا؛ أوضحت الدكتورة حياة علي القائم بأعمال عميد شٔوون الطلبة أن معرض املهن 
رة حتاكي بيئة سوق العمل، حيث ميثل اخلطوة األوىل خارج أسوار  يعترب بيئة مصغَّ

ن الطالب من اخلوض يف معرتك احلياة العملية بسالسة وجدارة،  اجلامعة التي متكِّ
مشرية إىل أن تصاعد روح التنافسية يف سوق العمل دفع باجلامعة إىل االهتمام بالطلبة 

أكرث لضمان حصولهم على الفرص الوظيفية املالئمة.

جدير بالذكر أن امللتقى شهد حتدث جمموعة من اخلرباء ضمن عدد من احملاور التي 
تناولت الفرص الوظيفية واحتياجات سوق العمل حيث حتدث الدكتور عصام العلوي مدير 

إدارة التدريب والتطوير القوى العاملة يف وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية عن الربامج 
التأهيلية والتدريبية للباحثني عن عمل، فيما حتدثت الدكتورة فرزانة املراغي  مدير إدارة 

البحث العلمي يف األمانة العامة جمللس التعليم العايل عن الوظائف املستقبلية يف 
عام 2030، وأخريًا حتدث األستاذ حسني الشامي مدير إدارة التوظيف يف وزارة العمل 

n .والتنمية اإلجتماعية عن خدمات التوظيف التي تقدمها الوزارة

يهدف ملتقى ومعرض المهن إلى إطالع 
أصحاب العمل على مخرجات التعليم الجامعي 

ومستوى الكفاءة العلمية والمهنية لدى 
الطلبة والخريجين في كليات الهندسة، واآلداب 

والعلوم، والحقوق، والعلوم اإلدارية
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يف إطار خطط اجلامعة الرامية إىل تقدمي أفضل 
اخلدمات للطلبة، نظمت إدارة التسويق والعالقات 

العامة جمموعة من الفعاليات التعريفية االفرتاضية 
للتعريف بربامج اجلامعة األكادميية وما تطرحه 
من تخصصات يف خمتلف الكليات، حيث أتاحت 

الفعاليات التعريفية للطلبة اللقاء بشكل مباشر مع 
عمداء الكليات، واملسٔوولني، واملشاركة يف جولة 

افرتاضية داخل اجلامعة باإلضافة إىل التعرف على 
برامج اجلامعة األكادميية، واخلصومات واملنح التي 

تقدمها اجلامعة للطلبة.

وتعترب الفعاليات التعريفية التي تنظمها إدارة 
التسويق والعالقات العامة لتعريف الطلبة 

باجلامعة خطوة مهمة لتعزيز التواصل بني 
اجلامعة واجملتمع مبا تشتمل عليه من لقاءات 

جتمع أولياء األمور والطلبة وإدارة اجلامعة لإلجابة 
عن االستفسارات حول اجلامعة وخططها 

ومستجداتها والتسهيالت التي تتيحها للطلبة.

وعلى صعيد ذي صلة نظمت اجلامعة لقاًء تعريفيًا 
مع األستاذة فاطمة التميمي املوجهة املسٔوولة 

لدى مدرسة النسيم الدولية بحضور  األستاذ 
الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة واألستاذة رقية 

حمسن مديرة إدارة التسويق والعالقات العامة، 
وفريق إدارة التسويق والعالقات العامة، حيث سلط 
اللقاء الضوء على الربامج األكادميية املتميزة التي 
تطرحها اجلامعة، وأبرز اهتمامات طلبة املدارس 

ما بعد التخرج وخياراتهم يف الدراسة اجلامعية 
ما بني داخل وخارج مملكة البحرين وغريها من 

املواضيع التي تأتي ضمن جهود إدارة التسويق 
والعالقات العامة يف تعزيز التواصل والعالقات 
املشرتكة مع املدارس اخلاصة يف البحرين.

اليوم الهندسي التعريفي 
االفتراضي

إىل ذلك نظمت إدارة التسويق والعالقات العامة 
يوما تعريفًيا افرتاضيًا بربامج كلية الهندسة 

املستضافة من جامعة لندن ساوث بانك 
الربيطانية، حيث استضافت اجلامعة من خالل 

تقنية االتصال املرئي عدد من املسٔوولني 
يف جامعة لندن ساوث بانك يف بريطانيا، 

واملسٔوولني يف كلية الهندسة باجلامعة 
لإلجابة عن أسئلة واستفسارات الطلبة وتوضيح 

العديد من األمور املتعلقة بعملية القبول يف 
هذه الربامج واخلصومات التي تقدمها اجلامعة 

للطلبة، والتسهيالت التي يوفرها احلرم اجلامعي 
واخملتربات والقاعات الدراسية احلديثة وذلك عرب 

جولة افرتاضية يف مرافق احلرم اجلامعي.

الجامعة تسلط الضوء على 
برامجها األكاديمية بإقامة 

مجموعة من الفعاليات التعريفية 
االفتراضية   

وشكل اليوم الهندسي التعريفي فرصة للطلبة 
للتعرف على برامج الهندسة املدنية والهندسة 

املعمارية التي تتيح للطلبة احلصول على شهادة 
بريطانية من جامعة لندن ساوث بانك، ولقاء 
املسٔوولني عن هذه الربامج واخلرباء الذين 

قدموا النصائح لهم، حيث شهدت فعاليات اليوم 
الهندسي التعريفي االفرتاضي تفاعاًل كبريًا من 
الطلبة الذين طرحوا جمموعة من األسئلة حول 

العملية التعليمية وإجراءات القبول والتسجيل 
بربامج الهندسة، وجماالت العمل املستقبلية، 
والتسهيالت واخلصومات واملنح التي تقدمها 
اجلامعة للطلبة يف هذه الربامج، والعديد من 
االستفسارات التي متت اإلجابة عليها بشكل 

n .مفصل من قبل املسٔوولني
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الخريجون
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الخريجون

بناء عالقات مستدامة بين الجامعة والخريجين 
بما يتناغم مع الرؤى والتوجهات نحو تنفيذ 

المبادرات التي تدعم خريجي الجامعة

36

الجامعة والطلبة عالقة ال تنتهي 
بالتخرج

تسعى اجلامعة جاهدة لتوفري أفضل مستوى من التعليم لطالبها، وحترص على أن 
جتعل منهم سفراء حقيقيني لها مبا ميتلكونه من علم ودور قيادي يف اجملتمع، وهذا 

الدعم ال يتوقف حتى بعد التخرج، فتشاركهم مشوار البحث عن فرص عمل مميزة، أو 
تقدم لهم فرصًا جتعلهم يتقلدون املناصب العليا، كما تدجمهم يف سوق العمل وتدعم 
مشروعاتهم مبا تقدمه من تدريب، ما يجعلهم يقفون على عتبة احلياة العملية بكل ثقة 

وأمان .

ومن هذا األساس يؤكد األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة على حرص إدارة 
اجلامعة توطيد العالقات مع اخلريجني وفتح آفاق التعاون معهم ودعمهم مبا يعزز 

رسالتها التي تؤكد على أهمية بناء عالقات مستدامة وقوية بني اجلامعة وخريجيها.

وخالل حفل مل شمل اخلريجني الذي أقيم بتنظيم من مكتب التطوير املهني وشؤون 
اخلريجني يف عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع جملس إدارة نادي اخلريجني بدورته 

الثالثة، نوه رئيس اجلامعة بأهمية التواصل بني اجلامعة واخلريجني  باعتبارهم سفراء 
اجلامعة  وخري ممثل لها بعلمهم وثقافتهم التي اكتسبوها خالل سنوات دراستهم .

وأشار رئيس اجلامعة إىل أن هذا احلفل فرصة ليسرتجع الطلبة ذكريات املاضي التي 
عاشوها يف اجلامعة معربًا عن سعادته واعتزازه بالعدد الكبري من اخلريجني احلاضرين 

الذي يدل على النهضة التعليمية التي مرت بها اجلامعة، ويعكس التعاون املثمر 
والفعال بني اجلامعة وخريجيها من خالل بناء عالقات مستدامة بني الطرفني مبا يتناغم 

مع توجيهات إدارة اجلامعة للمضي قدمًا نحو تنفيذ املزيد من املبادرات واآلليات التي 
تدعم خريجي اجلامعة.
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الخريجون

قصص نجاح الخريجين في العمل بعد 
التخرج

الخريجون والشوق للجامعة 

ويف سياق ذي صلة يروي لنا جمموعة من خريجي 
اجلامعة قصص جناحهم يف العمل بعد التخرج، 

وكيف ساعدتهم اجلامعة يف بناء شخصية عملية 
ساهمت يف احلصول على وظائف متميزة بعد 
تخرجهم،  حيث يصف اخلريج جاسم حممد النزر 
دراسته اجلامعية بحجر األساس التي مكنته من 

اكتساب عدة مهارات ساعدته يف العمل بعد 
التخرج، وزودته باملعرفة، واإلدارة والتخطيط، ما 

ساعده يف التطور بالعمل. وتخرج جاسم من 
اجلامعة يف عام 2018، حيث يعمل حاليًا بهيئة 

الكهرباء واملاء. 

ويعمل اخلريج عبدالهادي علي اخلالقي يف وزارة 
الرتبية والتعليم، ويقول أن دراسته اجلامعية 

ساعدته يف احلصول على وظيفة رئيس خدمات 
إدارية ومالية بالوزارة، حيث يرتبط عمله مبجال 

دراسته اجلامعية وهو إدارة األعمال، مشريًا إىل أن 
بعض املقررات الدراسية ساهمت يف إثراء ثقافته 

العامة يف عدة جماالت غري إدارة األعمال مثل 
مقررات العلوم السياسية، أو العلوم اإلدارية، ويف 

جمال الكتابة الصحفية التي ميارسها من خالل 
املقاالت الصحفية التي ينشرها ضمن كتاب الرأي 

يف صحيفة اخبار اخلليج.

أما اخلريج مبارك أحمد ثاين فريى أن دراسته 
اجلامعية مكنته من االرتقاء يف عمله باإلدارة 
العامة للتخليص واخلدمات اجلمركية بشؤون 

اجلمارك، واحلصول على الرتقية.

الدراسة اجلامعية و أسلوب التعليم والتقارب بني 
الطالب و الطاقم اإلداري واألكادميي يف اجلامعة 

جتعل من الطالب شخص قيادي وميكن أن يصبح 
أحد رواد األعمال وأن يكون خري سفري للجامعة و 

أحد الفرسان خلدمة دينه و وطنه، بهذه الكلمات 
بدأ اخلريج حممد حسن جناحي حديثه، مشريًا 

إىل أن جتربته الدراسية أضافت له الكثري وزودته 
باملعارف واملهارات، حيث تعلم العمل بروح 

الفريق، ما جعل منه شخص قيادي يف عمله، 
وأكسبه تقدير وإشادة رؤسائه يف العمل.

ويختم جناحي حديثه معربًا عن فخره بكونه أحد 
خريجي جامعة العلوم التطبيقية حيث يقول " فخور 

بكوين أحد خريجي اجلامعة التي  طورتني كثريًا يف 
أكرث من جانب وجعلتني أحتمل مسؤلية كل مهمة 

توجه إيل يف العمل وأجنزها على أمت وجه من 
خالل روح حتمل املسؤلية التي تعلمتها من خالل 

دراستي، وانخراطي يف األنشطة املتنوعة التي 
تنفذها اجلامعة".

دراستي اجلامعية أفادتني يف اضافة خطط 
جديدة للعمل ومكنتني من دخول سوق العمل 
بثقة وجناح، هكذا وصف اخلريج حممد يوسف 

الزياين جتربته الدراسية يف جامعة العلوم 
التطبيقية، مؤكدًا أنه لو أعطيت له فرصة أخرى لكرر 
جتربته الدراسية يف جامعة العلوم التطبيقية، ألنها 
تفتح اآلفاق على عوامل وثقافات ومهارات  خمتلفة.

وبالنسبة للخريج يوسف أحمد العامر  الذي يعمل 
يف مكتب الوكيل املساعد للموارد البشرية بوزارة 

الداخلية، فإن للوزارة فضل كبري عليه يف استكمال 
دراسته اجلامعية بتخصص احملاسبة والتمويل، 

ويقول "نعم لقد استفدت من خالل دراستي 
هذا التخصص، حيث أطبق بعض ما درسته يف 

عملي بنظام أوراكل اخلاص بوزارة الداخلية وبعض 
العمليات احملاسبية اخلاصة باملوارد البشرية، 

ذلك أن جامعتي تعمل على تدريس الطالب 
وتعريفه بكيفية ربط النظرية بالتطبيق العملي 

والقيام بكافة املهام العملية كجزء من متطلبات 
التخرج". 

وترى اخلريجة سهام عبداهلل األنصاري أنها أصبحت 
قادرة على ربـط خمرجات التعليم والدراسة 

اجلامعية مبجال عملها يف األعمال احلرة، حيث 
مكنتها املهارات العملية التي قدمتها لها 

اجلامعة خالل فرتة دراستها إىل فهم طبيعة سوق 
العمل و احتياجـاته، ومعرفـة مواطـن الضعف 

والقوة لديها، لتقوم ومبساندة إحدى أعضاء 
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الهيئة األكادميية بإنـشاء مشروعًا افرتاضيًا خاصًا بها، كما ستفتتح قريبًا حملها اخلاص، هذا 
باإلضافة إىل ما حصلت عليه من مناصب قيادية يف سوق العمل كمديرة للموارد البشرية 

بشركة اتقان .

فيما تصف اخلريجة فاطمة حممد مريزا  الدراسة يف جامعة العلوم التطبيقية بالتجربة 
الفريدة نظرًا لتنوع املعارف التي تقدمها اجلامعة، كالتدريب الفعال ملساعدة الطلبة على 
االنخراط يف سوق العمل، والذي مكنها من احلصول على وظيفة متميزة يف شركة مدينة 

اخلليج للتنظيفات.

وتقول اخلريجة هند خليل بلطجي أن شعور التخرج فيه مزيج من الفرح واخلوف بنفس 
الوقت، ألن اخلريج يكون أمام حتدي كبري للحصول على الوظيفة التي يتمناها يف سوق العمل، 

إال أن اجلامعة وما توفره للطلبة من تدريب ميداين قبل التخرج ساعدها يف صقل مهاراتها 
 Vehitra الشخصية ومكنها من احلصول على الوظيفة املتميزة والتي تتمناها يف شركة

. Tech/ Notlob

ويشري اخلريج عدنان عبداهلل الُعَمري إىل أن الدرجة العلمية التي حصل عليها – ماجستري يف 
إدارة املوارد البشرية –  كانت مبثابة املفتاح والعنوان للحياة الوظيفية اجلديدة له بعد التخرج 

، بل أنها كانت السبب الرئيس بعد توفيق اهلل حلصوله على وظيفته احلالية كمديرًا جلمعية 
خدمة القرآن الكرمي.

ويطمح اخلريج علي مبارك علي الستكمال دراسته العليا يف تخصص احلقوق بعد حصوله 
على درجة البكالوريوس من كلية احلقوق، مشريًا إىل أن اجلامعة  ساهمت يف إكسابه العديد 
من املهارات أهمها التعلم الذاتي والبحث العلمي، مما انعكس بشكل إيجابي على أدائه يف 

العمل وتطويره لرتسم له هذه التجربة طريق النجاح يف اجلانب العلمي والعملي.

ونختم مع اخلريجة سهري بنت سند املهندي التي تقول أن الدراسة ساعدتها كثريًا للتطور 
يف جمال عملها اإلداري بالقانون اإلداري بوزارة الرتبية والتعليم، مشريًة إىل أن سنوات الدراسة 
مليئة بالتجارب الناجحة واملمتعة، متقدمة بالشكر إىل جميع أساتذتها الذين قدموا لها الكثري 

n .للنجاح يف حياتها العملية بعد التخرج

ُتوصف التجربة الدراسية في جامعة 
العلوم التطبيقية بالتجربة الفريدة 

نظرًا لتنوع المعارف التي تقدمها 
الجامعة، كالتدريب الفعال لمساعدة 

الطلبة على االنخراط في سوق العمل
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تستند الجامعة في خدماتها إلى مبدأ تعظيم 
الشراكة المجتمعية عن طريق تقديم أعمال 

متميزة تسهم في تحقيق قيمة مضافة 
للمجتمع البحريني

39

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك 
بين الجامعة ومجلس الشورى

وّقعت اجلامعة ممثلة باألستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة، واألمانة العامة 
جمللس الشورى ممثلة باملستشار أسامة العصفور، األمني العام للمجلس، مذكرة 

تفاهم تهدف إىل تنظيم وعقد الربامج التدريبية وورش العمل ملنتسبي األمانة العامة 
مبجلس الشورى، إىل جانب تقدمي اخلدمات االستشارية وحتقيق التعاون العلمي 

واملعريف املتبادل بني الطرفني.

وعن هذا التعاون صرح األستاذ الدكتور غسان عواد أن اجلامعة حرصت على توقيع 
مذكرة التفاهم مع جملس الشورى ملده باخلربات األكادميية والبحثية وعقد الدورات 

التدريبية والتعليمية ملنتسبيه، واالستعانة مبراكز مصادر املعرفة املوجودة لدى 
جملس الشورى، واجلامعة  وتعزيز البحوث والدراسات القانونية واالجتماعية والسياسية 

واالقتصادية التي يضطلع بها موظفو األمانة العامة جمللس الشورى، والدورات والورش 
العلمية املتخصصة.

وأشار رئيس اجلامعة إىل أن اجلامعة تستند يف خدماتها إىل مبدأ تعظيم الشراكة 
اجملتمعية، وذلك عن طريق تقدمي أعمال متميزة تسهم يف حتقيق قيمة مضافة 
للمجتمع البحريني، منوهًا إىل أن هذه املذكرة تهدف لوضع إطار عملي للتعاون بني 

الطرفني مبا بحقق الفائدة لطلبة اجلامعة من خالل مساعدتهم يف التعرف أكرث على 
آلية عمل جملس الشورى وحضور اجللسات، والدورات التدريبية التي يعقدها اجمللس، 

خاصة أن اجلامعة تقدم برناجمي بكالوريوس يف احلقوق والعلوم السياسية، مما 
سيساعدهم على االنخراط يف سوق العمل.

وأوضح األستاذ الدكتور غسان عواد أن اجلامعة، طبقًا ملا جاء يف املذكرة، ستلتزم 
بتنظيم وعقد الربامج التدريبية وورش العمل وتقدمي اخلدمات االستشارية التي يحتاجها 

منتسبي األمانة العامة مبجلس الشورى، وطلبة اجلامعة، التي تسهم يف دعم جماالت 
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محافظ العاصمة يكرم 
الجامعة في المركز 

الثاني عن القطاع 
التعليمي لدورها في 

خدمة المجتمع

أكد األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة 
أن اجلامعة حريصة على تعظيم مبدأ الشراكة 

اجملتمعية يف كافة أعمالها كجزء من التزامها 
جتاه اجملتمع لتعزيز دورها يف حتقيق اخلدمة 

اجملتمعية ونشر مضامينها بني املهتمني 
وتثقيف الناس حيال العمل التطوعي واجملتمعي.

وأشاد رئيس اجلامعة باحملتوى واملضامني 
التي جاءت بها وثيقة حمافظة العاصمة للعمل 
التطوعي، على هامش تكرمي اجلامعة من قبل 
معايل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، 

حمافظ حمافظة العاصمة يف املركز الثاين عن 
القطاع التعليمي تقديرًا لدورها ومشاركتها يف 

تنفيذ الربامج التطوعية للمحافظة خالل عام 2020.

وصرح رئيس اجلامعة أن مبادرة اجلامعة يف 
املشاركة باألعمال التطوعية التي تنفذها خمتلف 

اجلهات احلكومية واألهلية مبملكة البحرين 
تعكس املسؤولية اجملتمعية العالية لديها 
ولدى منتسبيها نحو اجملتمع، واحلرص على 

دعم اجلمعيات واملؤسسات التي تعنى بتعزيز 
مضامني خدمة اجملتمع.

كما أكد رئيس اجلامعة أن مشاركة اجلامعة يف 
الربامج التطوعية التي تنفذها حمافظة العاصمة  

يأتي تأكيدًا على دعم ومسانده اجلامعة للعمل 
التطوعي واخلريي، حيث تويل اهتمامًا كبريًا لفعاليات 

خدمة اجملتمع وحترص دائمًا على التواصل مع 
املؤسسات واملراكز الوطنية التي تنشط يف 

هذا اجملال للوصول إىل حتقيق التنمية اجملتمعية 
الشاملة.

وثمن األستاذ الدكتور غسان عواد بكل التقدير 
واالعتزاز جهود معايل الشيخ هشام بن 

عبدالرحمن آل خليفة حمافظ حمافظة العاصمة 
يف دعم الفعاليات اجملتمعية واحلرص على تعزيز 

مبدأ خدمة اجملتمع عرب الربامج املتنوعة التي 
ترعاها احملافظة لتسليط الضوء على أهمية 

n .األعمال التطوعية

العمل املتنوعة بني الطرفني، وستعمل على 
تكثيف وتنمية معارف وقدرات الطلبة وموظفي 
األمانة العامة باجمللس، وذلك بتقدمي الدورات 

والورش التدريبية التي تلبي احتياجاتهم التدريبية، 
وتعزز مسريتهم املهنية.

من جانبه، أكد األمني العام جمللس الشورى، أن 
اهتمام اجمللس بتعزيز التعاون والعمل املشرتك 

مع مؤسسات التعليم العايل يف مملكة البحرين؛ 
يأتي ترجمة للتوجيهات املستمرة واحلريصة من 

معايل السيد علي بن صالح الصالح رئيس جملس 
الشورى، لوضع اخلطط والربامج يف كافة جماالت 
التدريب واالستشارات وبناء القدرات لدى منتسبي 

األمانة العامة، من أجل توفري أعلى مستويات الدعم 
واملساندة للسادة أعضاء اجمللس يف تأدية 

مهامهم، واملساهمة بشكل عام يف التنمية 
البشرية املستدامة يف مملكة البحرين.

وأوضح املستشار أسامة العصفور أن األمانة 
العامة جمللس الشورى تويل اهتماًما خاًصا بتوفري 

التدريب والتثقيف والتطوير املستمر ملنتسبيها 
وارتباطه مبستوى األداء املؤسسي، وانعكاسه 

اإليجابي على اخملرجات العملية املرجوة، بناًء على 
أسس ونظريات علمية، مشيًدا مبستوى اخلربات 
والكفاءات التي ميتلكها الكادر التعليمي واإلداري، 
واإلسهامات الكبرية للجامعة يف مسرية التعليم 

وإثراء سوق العمل بالكوادر املؤهلة.

حضر على توقيع املذكرة من اجلامعة الدكتور 
حممد يوسف نائب الرئيس للشؤون اإلدارية 

واملالية وخدمة اجملتمع، واألستاذة رقية حمسن 
مديرة إدارة التسويق والعالقات العامة، واألستاذ 

عبداهلل اخلاجة مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية، 
والدكتور حممد احلمامي مدير مكتب خدمة 

n .اجملتمع
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تعاون مشترك بين الجامعة ومعهد 
البحرين للتنمية السياسية

تنبثق رؤية ورسالة اجلامعة من دورها يف خدمة اجملتمع البحريني كمؤسسة 
تعليمية رائدة تسعى دومًا إىل تعزيز الدور الذي تلعبه مع كافة املؤسسات الوطنية 

للوصول إىل هدف واحد ونبيل هو خدمة البالد وقيادتها احلكيمة، لذلك فإن أي تعاون 
بني اجلامعة واملؤسسات البحثية أو العلمية الوطنية ينصب يف إطار رؤية اجلامعة 

وأهدافها التي ترمي إىل دعم النمو االقتصادي واالجتماعي يف مملكة البحرين.

ومن ذلك اتفاقية التعاون املشرتك التي وقعتها اجلامعة مع معهد البحرين للتنمية 
السياسية بهدف تبادل املعلومات واخلربات والدراسات واألبحاث بني الطرفني مبا 

يخدم املصلحة العامة، إضافة لتنفيذ باقة متنوعة من الدورات التدريبية وورش 
العمل واحملاضرات والندوات يف خمتلف اجملاالت املشرتكة، خاصة وأن جامعة 

العلوم التطبيقية تعترب اجلامعة الوحيدة يف مملكة البحرين التي تطرح تخصص 
البكالوريوس يف العلوم السياسية، ما يشكل فرصة لتعزيز التعاون بني الطرفني 

وتبادل اخلربات املشرتكة.

ومّثل اجلامعة يف توقيع االتفاقية األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس اجلامعة، ومن 
جانب معهد البحرين للتنمية السياسية األستاذة إميان جناحي املدير التنفيذي 

للمعهد، حيث أكد الطرفان على أهمية التعاون البحثي بني اجلامعة واملعهد 
من خالل الربامج األكادميية املشرتكة والعمل على مضاعفة خمرجاتها من 

الدراسات والبحوث، مؤكدين على أهمية العمل البحثي يف إثراء املعرفة السياسية 
والدستورية والقانونية لدى خمتلف فئات اجملتمع.

وينبثق توقيع هذه االتفاقية من أهداف اجلامعة الرامية إىل إعداد خريجني يجمعون 
بني اجلوانب النظرية واملهارات العملية يف حقول املعرفة مبا يتماشى مع 

التطورات املتنوعة يف اجلوانب األكادميية وامليدانية، عرب توفري جتربة تعليمية 
متميزة توفر لهم قدرًا من املعرفة التي تساعدهم على االنطالق يف بيئات العمل 

القائمة على التنافس، كما تأتي انطالقًا من اختصاصات معهد البحرين للتنمية 
السياسية املتعلقة بنشر ثقافة الدميوقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم املبادئ 

الدميوقراطية السليمة، وتوفري برامج التدريب والدراسات والبحوث املتعلقة 
باجملال الدستوري والقانوين لفئات الشعب اخملتلفة إىل جانب دوره يف وضع الربامج 
املتعلقة بالدراسات اخلاصة بحقوق اإلنسان ودعم البحوث العلمية يف جمال النظم 

السياسية والقانون الدستوري.

وتفتح هذه االتفاقية آفاقًا رحبة لتطوير مهارات طلبة برنامج العلوم السياسية،  من 
خالل العمل املشرتك بني املعهد واجلامعة إلشراك الطلبة يف الربامج واملشاريع 

التي ينفذها املعهد ليستفيد منها الطلبة وتسهم يف تعزيز قدراتهم العلمية 
n .والبحثية والعملية يف جمال تخصصهم

الطلبة والخريجين سفراء 
الجامعة وواجهتها المشرفة 

أمام المجتمع
تكريم الطالبة شيخة الزايد في المركز 
األول عن فئة الشباب لتطوعها في برامج 

محافظة العاصمة

هنأت اجلامعة طالبة املاجستري يف إدارة املوارد البشرية شيخة 
الزايد مبناسبة تكرميها يف املركز األول عن فئة الشباب نظري 

تطوعها يف برامج حمافظة العاصمة خالل العام 2020، طبقًا للفئات 
الست التي تضمنتها وثيقة حمافظة العاصمة للعمل التطوعي.

ويعكس هذا التكرمي للطالبة شيخة الزايد الدور الكبري الذي تقوم به 
اجلامعة لتعزيز وتنمية املبادئ القائمة على خدمة اجملتمع لدى 

طلبتها وخريجيها، ودورها يف تعزيز العمل التطوعي ودعم طلبتها 
ليكونوا قادة يف اجملتمع، وتخريج الكفاءات القادرة على خدمة 

وطنها وجمتمعها مبا اكتسبوه من علم ومعرفة طوال سنوات 
دراستهم باجلامعة.

وبهذه املناسبة تقدم رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان عواد 
بالتهنئة والتربيكات إىل الطالبة شيخة الزايد على هذا اإلجناز، مشريًا 

إىل أن اجلامعة بكافة منتسبيها تفتخر بطلبتها وخريجيها الذين 
يتميزون يف كل مكان وزمان ويف خمتلف القطاعات التي يعملون 

بها، مؤكدًا على أن ذلك ليس سوى دليل على جودة اخملرجات 
التعليمية لدى الطلبة واخلريجني الذين يعتربون سفراء اجلامعة 

وواجهتها املشرفة أمام اجملتمع.

وعرب رئيس اجلامعة عن سعادته بتفوق طلبة اجلامعة وقدرتهم 
على التميز يف أعمالهم والنجاح ما يعكس قدرة اجلامعة على تنمية 

اجلوانب اإلبداعية لدى طلبتها ذلك أن فلسفة اجلامعة تقوم على 
تنمية اإلبداع واالبتكار لدى الطلبة عرب توفري بيئة جامعية خالقة مبنية 

على اإلبداع والتفاعل من خالل إعتماد املعايري الوطنية والدولية 
جلودة التعليم وتطوير اخلطط واملناهج مبا يتناسب مع متطلبات 

جملس التعليم العايل ويتالئم مع التطورات العاملية لتلبية إحتياجات 
اجملتمع احمللي واإلقليمي والدويل لتسهم يف تنمية وخلق أجيال 

واعية.

وختم رئيس اجلامعة حديثه بالتأكيد على أهمية الشراكة التي 
تقيمها اجلامعة مع املؤسسات واجلمعيات األهلية يف مملكة 

البحرين ودور طلبة اجلامعة يف خدمة اجملتمع انطالقًا من رسالتها 
التي تؤكد على دورها يف خدمة اجملتمع وتخريج قادة يتسمون 

بروح املبادرة، ورواد يسعون دائمًا للتعلم املستمر والعمل لدعم 
n .مسرية التنمية وتعزيز الروح الوطنية لدى اجملتمع
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تعزيز التعاون مع مجلس النواب عبر سلسلة 
من المحاضرات اإللكترونية التي قدمها 

أساتذة الجامعة
يف اطار التعاون بني اجلامعة واألمانة العامة جمللس النواب والذي يأتي ضمن مبادرات مكتب خدمة 

اجملتمع يف اجلامعة وحتقيقا ملذكرة التفاهم املوقعة بني الطرفني، نظم مركز الدراسات والتدريب 
الربملاين ومكتب خدمة اجملتمع أحد عشر حماضرة إلكرتونية شملت خمتلف التخصصات العلمية 

قدمها نخبة من الكادر األكادميي للجامعة إىل موظفي األمانة العامة جمللس النواب. 

شملت احملاضرات التي مت تنفيذها "إدارة املشرتيات واملناقصات" قدمها الدكتور مروان عبد الدامي 
)أستاذ مشارك يف قسم إدارة االعمال(، "أصول التحقيق اإلداري" قدمها الدكتور امين احلموري )أستاذ 
مساعد يف قسم القانون العام(، "حتليل وتفسري النصوص القانونية" قدمها الدكتور حممد اخلمايسة 

)أستاذ مساعد يف قسم القانون اخلاص(، "فن اتخاذ القرارات وحل املشاكل اإلدارية" قدمتها 
الدكتورة أثيلة العزاوي )أستاذ مساعد يف قسم إدارة االعمال(، "تطوير األداء املايل واحملاسبي" 

قدمها الدكتور عمار السامرائي )أستاذ مساعد يف قسم احملاسبة والتمويل(، "كتابة املذكرات 
القانونية" قدمها الدكتور مراد الطراونة )أستاذ مساعد يف قسم القانون اخلاص(، "عمل البحوث 

القانونية" قدمها الدكتور غيث اخلصاونة )أستاذ مشارك يف قسم القانون اخلاص(، "أدوات التحليل 
السياسي واالجتماعي" قدمها الدكتورعلي الددا )رئيس قسم العلوم السياسية(، "احلسابات اخلتامية 
والتحليل املايل" قدمها الدكتور إياد السرطاوي )رئيس قسم احملاسبة والتمويل(، "إدارة الوقت وترتيب 

األولويات" قدمها الدكتور خريي عمر )رئيس قسم إدارة االعمال(، و"االستخدام االمثل ملنصات االعالم 
االجتماعي" قدمها الدكتور حممد احلمامي )مدير مكتب خدمة اجملتمع وأستاذ مشارك بقسم نظم 

n .)املعلومات اإلدارية

تحرص الجامعة على التعاون مع 
المؤسسات الوطنية، ومؤسسات 

المجتمع المحلي بما يحقق الفائدة 
للمجتمع البحريني ويسهم في دعم 

عجلة التنمية التي تشهدها البالد في 
ظل القيادة الرشيدة
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