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وأناب وزير المواصالت واالتصاالت 
إدارة  مجلس  رئيس  أحمد،  كمال 
محمد  االتصاالت  تنظيم  هيئة 

العامر الفتتاح المؤتمر.

كلمته  في  العامر  وقال 
البحرين  بأن  للمؤتمر  االفتتاحية 
لتقديم  األنسب  المكان  أضحت 
تكنولوجيا  في  المبتكرة  الحلول 
مركزا  تبوأت  حيث  المعلومات، 
االتصاالت  رائدا في قطاع تكنولوجيا 
العربي  الصعيدين  والمعلومات على 
متقدمة  مرتبة  واحتلت  والعالمي، 
لخدمات  التحتية  البنية  مؤشر  في 

االتصاالت العالمية.

المؤسس  الرئيس  وعبر 

البروفيسور        األهلية   للجامعة 
سعادته  بالغ  عن  الحواج  عبداهلل 
وممثلين  جامعات  أساتذة  الجتماع 
مختصة  وهيئات  حكومية  لوزارات 
وتكنولوجيا  اتصاالت  وشركات 
مهنيين  وخبراء  معلومات 
واحد  سقف  تحت  وأكاديميين 
التي  والحلول  االبتكارات  لمناقشة 
المعلومات  لتكنولوجيا  يمكن 
المعرفة   مجال  في  تقدمها  أن 
يحقق  أن  آمال  المعرفي،  واالقتصاد 
فتح  من  منه  المرجو  المؤتمر 
تكنولوجيا  مجال  في  جديدة  آفاق 
المشاركين  لجميع  المعلومات 
بما ينعكس إيجابا على مسيرة هذا 
القطاع في مملكة البحرين ومنطقة 

الخليج بشكل عام.

التكنولوجيا كالهواء الذي نتنفسه

البروفيسور  الجامعة  رئيس  أما 
العالي فقد أشار في كلمته  منصور 
المعلومات  تكنولوجيا  أن  إلى 

أفكار خالقة في مؤتمر »ابتكارات تكنولوجيا المعلومات«
العامر : مرتبة متقدمة للبحرين في خدمة االتصاالت العالمية

تحت رعاية وزير المواصالت واالتصاالت السيد كمال أحمد نظمت كلية تكنولوجيا المعلومات 
المعلومات في  أبريل/ نيسان2017( مؤتمر »ابتكارات تكنولوجيا  يومي الخميس والجمعة )6 و7 
اكتشاف المعرفة«، في فندق روتانا بالعاصمة المنامة بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين من 

دول الخليج وعدة دول عربية وغربية وآسيوية وإفريقية.

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت
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أصبحت في حياة االنسان مثل الهواء 
الذي يتنفسه ألنها تدخل في تفاصيل 
الهاتف  استخدام  من  بدء  حياته، 
والتحاليل  االشعة  وأجهزة  والطائرة 
والسيارة  التلفاز،  وريموت  الطبية، 
الحياتية  التفاصيل  من  وغيرها 
التطورات  أن  إلى  مشيًرا  اليومية، 
التكنولوجية المتسارعة إلى جانب ما 
ازدهار ورفاهية وتبسيط  تخلقه من 
في  فإنها  الحياة،  شؤون  لمختلف 
الوقت نفسه تفرض تحديات كبيرة 
من  هائل  لكم  إلغائها  خالل  من 
المهن، فنحن حاليا في عصر السيارة 
عمل  على  يؤثر  ما  سائق،  دون  من 
سائقي التاكسي، واالحصائية تقول ان 
ثلث المهن سوف تتأثر ويحل محلها 
الروبوت، الفتا إلى ان تقنية المعلومات 
ويسرت  واالله  االنسان  بين  ربطت 
سنوات  عدة  وبعد  بينهم،  التعاون 

سوف تعمل االله من دون االنسان.

الهوية من خالل الخصائص البيولوجية

أوراق  من  عديدا  المؤتمر  وقدم   
استاذ  ورقة  أهمها  من  كان  العمل 
الحاسب  علوم  قسم  مشارك 
للبترول  فهد  الملك  بجامعة 
العربية  بالمملكة  والمعادن 
االلفي،  محمد  سيد  د.  السعودية 
والحديثة  الحالية  »االتجاهات  بعنوان 

الورقة  وتقدم  الحيوية«،  للمقاييس 
نبذة مختصرة عن القياسات الحيوية 
خالل  من  االشخاص  على  للتعرف 
مثل  مختلفة  بيولوجية  خصائص 
بصمة االصبع، كف اليد، بصمة الصوت، 
االشارات الكهربائية للقلب، والحركة 
تطبيقات  تتناول  كما  السير،  اثناء 
مثل  المجتمع،  خدمة  في  مختلفة 
المناطق  إلى  الوصول  في  التحكم 
واالشخاص  واالجهزة  والخدمات 
المصرح بهم، وتقديم خدمات ذاتية، 
الجوازات  وادارة  ضبط  في  وكذلك 

وعبور الحدود بين الدول. 

تنامي قيمة المعلومات وأهميتها

 وتناولت الورقة البحثية »تحديات 
قسم  لرئيس  اإلنترنت«  حماية 
الحاسب في كلية الهندسةبالجامعة 
تناول  والتي  جديدي،  أحمد  الدكتور 
خاللها اتصال اإلنترنت بكل ما يخص 
شخصية  معلومات  من  االنسان 
وعامة، الفتا إلى ان السيارات والموبايل 
والمدن الذكية والطرق وغيرها تتصل 
هائل  كم  وجود  يعنى  ما  باإلنترنت، 
باإلنسان  الخاصة  المعلومات  من 
ألن  حمايتها  يجب  العام  وبالشأن 
قيمة  ذات  أصبحت  المعلومة 
مهمة جدا، مشيًرا إلى ان االحصائيات 
سوف   2030 حلول  مع  انه  تؤكد 

اكثر  اإلنترنت  مستخدمو  يصبح 
مطلوب  ولذلك  فرد  مليارات   5 من 
التكنلوجيا،  استخدام  طرق  تبسيط 
وتوسعتها لتستوعب االعداد الهائلة 
من المستخدمين مستقبال، وتطوير 
للحفاظ  اقوى  الحماية بشكل  طرق 

على الكم الهائل من المعلومات.

الحواج: المؤتمر يهدف للمساهمة االيجابية في مسيرة قطاع تكنولوجيا المعلومات

الحديثة التكنولوجيا  بفعل  تنقرض  سوف  والوظائف  المهن  من  هائل  كم  العالي: 
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قائم بأعمال مدير 
مركز القياس والتقويم

رئيسة قسم شؤون الموظفين 
والتوظيف

شوقي  فاطمة 
المرزوق

رئيس مراجعة الجودة

زمان عبدالرضا  سارة 
مسؤولة في مركز 

ضمان الجودة

قائم بأعمال مديرمركز تقنية 
المعلومات واالتصاالت

رئيس حسابات الطلبة

رئيس قسم اللغات االجنبية في 
كلية اآلداب والعلوم

رئيس قسم المشتريات

مسؤول متابعة مشاريع 
الطلبة

رئيس شؤون الصحافة 
واالعالم

مدير مركز التحليل 
االحصائي

مديرة مركز األهلية 
لريادة األعمال
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مستعرضًا المعايير التحكيمية التخصصية
خبير بريطاني يحاضر حول تطوير التعاون الدولي بحثيًا

الدكتورة لميعة  البشرية  الموارد  إدارة  أكدت رئيس 
التحو على أن المعارف والعلوم أضحت ذات طبيعة كونية، 
والمهتمين  الباحثين  لجميع  متاحة  تكون  أن  وألجل 
تبذل جهودا كبيرة في  الجامعة  أدوات، فإن  أو  كمعارف 
سياق توثيق عرى التواصل والتعاون مع مختلف الجامعات 

والمؤسسات العلمية العريقة في العالم.

للخبير  الجامعة  استضافة  هامش  على  وأوضحت 
سينرجيشن  شركة  رئيس  سود  أنوج  الدكتور  العالمي 
المحدودة في بريطانيا بأن برامج التعاون الدولي وسيلة 

العلمية،  والتقانة  المعرفة  وتوطين  لنقل  مهمة 
الجامعة  يحفز  ما  وهو  العلمي،  البحث  مبادرات  ودعم 
على الشراكة مع الجامعات العريقة في تقديم عدد من 

برامجها العلمية ضمن الدراسات العليا.

ورشة  سود  أنوج  الدكتور  البريطاني  الخبير  وقدم 
حضرها عدد من أعضاء الهيئة األكاديمية بالجامعة حول 
العلمي”،  البحث  مجال  في  الدولي  التعاون  تطوير  “آليات 
الدولية  الرؤية األفضل للعالقات  إلى  حيث تطرق خاللها 
في مجال البحث العلمي، والطريق األمثل لتقديم بحوث 
التخصصية،  التحكيمية  للمعايير  وفقاً  ناجحة  علمية 
فتح  في  تُساهم  التي  الطرق  ألهم  عام  لمسح  إضافة 

عالقات تعاونية مع الجهات المهتمة بالبحث العلمي.

وقدم نماذج ناجحة لمبادرات علمية وأكاديمية كان 
التعاون الدولي بين الجامعات والباحثين سببا رئيسا في 
تقديمها لحلول عملية مالئمة للكثير من المشكالت 
من  وغيرها  واالقتصاد  واالدارة  الصناعة  مجاالت  في 

قطاعات الحياة.
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»األهلية« تكتسح منافسات بطولة الجامعات لكرة القدم
المؤسس  الرئيس  توج 
البروفيسور  األهلية  للجامعة 
جامعته  فريق  الحواج  عبداهلل 
السنوية  الجامعات  بطولة  بكأس 
والميداليات  )صاالت(  القدم  لكرة 
في  األول  المركز  نيله  بعد  الذهبية 
السبت  يوم  أقيمت  التي  البطولة 
توج  فيما  مارس2017م   11 الموافق 
المفتوحة  العربية  الجامعة  فريق 
التي  البطولة  في  الثاني،  بالمركز 
فرق  تسعة  بمشاركة  حظيت 
وجامعة  األهلية  الجامعة  مثلت: 
والجامعة  التطبيقية  العلوم 
المملكة  وجامعة  الخليجية 
والجامعة العربية المفتوحة وكلية 
البحرين  الجامعية ومعهد  البحرين 

المصرفية. للدراسات 

فوزي أفضل العب في البطولة

مرمى  حارس  استحوذ  وقد 
المفتوحة  العربية  الجامعة  فريق 
مرمى  حارس  أفضل  جائزة  على 
الجامعة  فريف  ومن  البطولة،  في 
جاشوا  فوزي  الالعب  نال  األهلية 
اآلخر  وزميله  العب،  أفضل  جائزة 
جائزة  ناصر  علي  الالعب  فريق  في 
أهداف   10 إحرازه  بعد  البطولة  هداف 

ل  خال
المنافسة  مراحل 

احتضنتها  التي 
بأم  الرياضية  الصالة 

فـرق  بمشاركة  الحصم، 
الجامعـات  مـن  متنوعة 

البحرينية  والكليات 
مـــــــــية  لحكـــــــــــــو ا

والخاصة.

د  شـــــــــــــــــا أ و
ر  فيســـــــــــو و لبر ا

تميز  بما  الحواج 
جميع  أداء  به 
الرياضية  الفرق 
فني  مستوى  من 
أن  إلى  مشيراً  رائع، 
اإليجابية  المنافسة 
على  قوي  دليل 
من  الجيد  االستعداد 
المسابقة،  لهذه  الجامعات 
مستويات  على  إيجابي  ومؤشر 
الطلبة  لدى  الرياضية  اللياقة 
مملكة  في  الجامعيين 

البحرين.

الالعب علي ناصر ينال جائزة هداف البطولة فريق الجامعة االهلية
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الجامعة تشارك بفاعلية في معرض الكتب المستعملة
الحواج: شعب البحرين مثقف وقارىء ومتعلق بالكتاب

متصلة،  أيام  ثالثة  بعد   
للكتب  »الوسط«  معرض  اختتم 
الخامسة،  نسخته  المستخدمة 
من  رد  ثقافية،  فنية  »لوحة  راسمًا 
خاللها االعتبار للكتاب الورقي«، على 
حد تعبير مرتادي المعرض في يومه 
نيسان  أبريل/   22( السبت  األخير، 

.)2017

يوم  العالم   يحتفي  وفيما 
بمناسبة  ابريل   23 الموافق  )األحد( 
كانت  للكتاب،  العالمي  اليوم 
للبنين  اإلعدادية  جدحفص  مدرسة 
استمرار  الالفت.  المشهد  تحتضن 
توافد العشرات من مختلف األعمار 
وقت  في  )والمئات  واالتجاهات 
جميع  في  المعرض  على  الذروة(، 
لترصد  انقطاع،  دون  من  أيامه، 

عدسة »الوسط« حالة شغف ظلت 
وهم  المرتادين،  على  مهيمنة 
الكتب  من  المزيد  إضافة  يترقبون 

بين الفينة واألخرى.

المشهد  على  التعليق  وفي 
الرئيس  سجل  تفاصيله،  بمختلف 
البروفيسور  للجامعة  المؤسس 
يقف  وهو  انطباعاته  الحواج  عبداهلل 
يومه  في  المعرض  أجنحة  بين 
»الوسط«  أهنئ  البداية  »في  األخير: 
واستمراره  المعرض  هذا  نجاح  على 
فاستمراريته  الخامسة،  للسنة 
»الحضور  أن  إلى  الفتًا  جداً«،  مهمة 
في  أو  االفتتاح  في  كان  سواء 
ما  عكس  يؤكد  التاليين  اليومين 
يقرأ(،  ال  شعب  )نحن  البعض:  يقول 
على  رد  المعرض  أن  أعتقده  وما 

ذلك: )هذا غير صحيح، وهذه غلطة 
وصدقناها(«.

أن  الحواج  اعتبر  ذلك،  بجانب 
اإلقبال الكثيف والمستمر، جاء أيضًا 
شعب  البحرين  شعب  إن  ليقول 
مثقف وشعب يقرأ ويسعى لالطالع، 
جداً  معجب  أنا  »لذلك  مضيفًا 
باستمرارية هذا المعرض، ومن هذا 
األهلية  الجامعة  في  نحن  المنطلق 
ألية  الدائم  التشجيع  على  نحرص 
علمي،  تجمع  وأي  علمية  مظاهرة 
والمعرض من ضمنها، ولذلك كان 
الذهبي  الراعي  نكون  أن  على  حرصنا 
تامًا  إيمانًا  إليماننا  وذلك  للمعرض، 
بأن الثقافة والقراءة هما طريقنا إلى 

ما نتمنى أن تكون عليه البحرين«.

وزير التربية 
والتعليم 

ُيكرم الجامعة 
األهلية

تكريم الجامعة األهلية )الراعي الذهبي( لمعرض »الوسط« للكتب المستخدمة نسخة العام 2017م

مايو   2017
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ضمن فعاليات ملتقى البحث العلمي..
أساتذة وباحثون يستعرضون دراساتهم في قضايا الساعة

عبداهلل  البروفيسور  أكد 
ورئيس  المؤسس  الرئيس  الحواج 
على  الجامعة  أمناء  مجلس 
خطط  أهمية البحث العلمي في 
والكليات،  الجامعات  واستراتيجيات 
منوها إلى أن دور الجامعات ال يقتصر 
والتدريب  األكاديمي  التدريس  على 
العملي مع ما لهما من أهمية، وإنما 
التي  يمتد لعمل األبحاث والدراسات 
في  بالمجتمع  االرتقاء  في  تسهم 

النواحي االنسانية والطبيعية.

تكريمه  هامش  على  ذلك  جاء 
المشاركين  والباحثين  لألساتذة 
الخامس  ملتقى البحث العلمي  في 
كلية  تنظمه  للجامعة، الذي 
بالجامعة  والبحوث  العليا  الدراسات 
عقد   حيث  سنوي،  بشكل  األهلية 
2017م  آذار   / مارس   22 و   12 يومي 
ودراسات  بحوث  استعراض  بهدف 
وطلبة  األكاديمية  الهيئة  أعضاء 

الدراسات العليا بالجامعة.

وتضمـــنت   فعاليـــــات ملتــــق
الرئيسية  ى البحث العلمي بالقاعة 
بمجمع  األهلية  الجامعة  مقر  في 
علمية،  ورقة   30 تقديم  التأمينات 
الجديدة  الكتب  معرضي  عن  فضال 

ألساتذة الجامعة واللوحات العلمية. 

تقنين ا�ستخدام الأبناء للهواتف الذكية

مختار  البروفيسور  دعا  وقد 
التي  العالقة  مراجعة  إلى  الهاشمي 
والمراهقين  الشباب  شرائح  تربط 
وأن  الذكية،  والهواتف  باالجهزة 
في  فاعال  دورا  األمور  لياء  ألو  يكون 
أبنائهم  استخدام  وتنظيم  تقنين 
منوها  األجهزة،  لهذه  المراهقين 
أضحى  الذكية  الهواتف  إدمان  أن  إلى 
المجتمع  في  موجودة  ظاهرة 
نفسيا  سلبية  آثار  عليها  وتترتب 

واجتماعيا وصحيا على المراهقين.

مختار  البروفيسور  وقدم 
إدمان  حول  دراسة  الهاشمي 
ضح  أو  الذكية،  للهواتف  المراهقين 
المصطلح  يعد  االدمان  أن  فيها 
فقدان  إلى  لإلشارة  المستخدم 
الشخص،  سلوكيات  على  السيطرة 
سلبية.  عواقب  له  تكون  ما  وعادة 
تكنولوجيا  إدمان  أن  وأوضح 
القهري  هواالستخدام  المعلومات 
الهواتف  مثل  الذكية،  لألجهزة 
أي  أو  األلعاب  أو  اإلنترنت  أو  الذكية 
أدت  وقد  أخرى.  حاسوبية  أجهزة 

إلى  مجتمعة  التكنولوجيات  هذه 
تغيير االتصال والتفاعل إلى الحد الذي 
يمكن أن يصبح فيه الشخص مدمنا 

عليها. 

المفرط  االستخدام  وأضاف: 
لهذه المنصات قد يؤدي إلى مشاكل 
وانخفاض  اجتماعية  وعزلة  صحية، 
هذه  هدفت  وقد  اإلنتاجية،  في  عام 
الدراسة إلى استكشاف تأثير اإلدمان 
القوة  وتحديد  الذكية  الهواتف  على 
المراهقين  إدمان  وراء  الدافعة 
نظر  وجهة  من  التكنولوجيا  على 

الوالدين.

توظيف التكنولوجيا في البحوث العلمية 

الحجار  سعيد  الدكتور  وتناول 
البحوث  في  االحصائية  الخيارات 
األساليب  بين  التطبيقية  العلمية 
من  واالستفادة  التقليدية 
بتسليط  قام  حيث  التكنولوجيا، 
الضوء على بعض أدوات التكنولوجيا 
البوربوينت،  مثل  التعليمية، 
وشبكة  اإلحصائية،  والبرمجيات 
تمكين  بهدف  وذلك  اإلنترنت، 
الباحثين من التمييز بين أثر استخدام 
واستخدام  التقليدية  الطرق 

قيادة الجامعة في صورة تذكارية مع عدد من المشاركين في الملتقى
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الحالة  دراسات  حل  في  التكنولوجيا 
اإلحصائية، متوصال في نتائج دراسته 
إلى أهمية االستفادة من التكنولوجيا 
وتوظيفها في البحث العلمي وكذلك 
في  وليس  التعليمية،  العملية  في 
كأداة  والتعلم  التعليم  إحصاءات 
تعلم  كوسيلة  أيضا  وإنما  فحسب، 

بحد ذاتها.

اسماعيل  البروفيسور  وقدم 
الفهم  حول  علمية  ورقة  نوري 
أن  فيها  ضح  أو  للتاريخ،  الشعبي 
سؤال التاريخ يتعلق بالحياة مباشرة 
حيث  تميزها.  التي  وبالتفاصيل  بل 
االرتباط الوثيق بالمجتمع والسياسة 
حاضرا  التعالق  ليبق  واالقتصاد، 
رهنا  يبقى  الذي  المعطى  هذا  حول 
والنفوذ.،  والسلطة  القوة  بإرادة 
تنطوي  التي  التوجيه  إرادة  العتبارات 
توضيب  في  النخبة  مصالح  عليها 
المعنى  من  التركيبة  هذه  وتنظيم 
والعمل على جعلها، وسيلة للتوجيه 

والسيطرة على عقلية الجماهير. 

مرتبطا  التاريخ  انفك  ما   واضاف: 
والوجهاء  والسراة  النفوذ  بأصحاب 
غدت  حتى  العليا،  السلطة  وأصحاب 
المنتصرون(  يكتبه  التاريخ   ( مقولة 
الجدل.  تقبل  ال  التي  البديهيات  من 
إلى  تحتاج  فالجميع متفق عليها وال 
انحصرت  فيما  التوضيح،  من  مزيد 
)النقد  للتاريخ  العلمية  القراءة 
والموضوعي(  والذاتي  والتحليل 
والوثائق  النصوص  من  بالمجمل 
في  تصب  التي  والمراجع،  والمصادر 

ذات االتجاه.

تحرير التاريخ من اليدلوجيا 

نوري أسئلة كبيرة في هذا   وأثار 
المؤرخ  بمقولة  مستعينا  االتجاه، 
التاريخ  “حرر  فين:  بول  الفرنسي 
سيكون  عندها  األيديولوجيا،  من 
مرجعا  للتفسير”،  قابال  شيء  كل 
التعبئة  إلى  التاريخ  توثيق  مشكحلة 

وتعصب  تحريض  من  يتبعها  وما 
المؤرخ  عنها  قال  التي  تلك  للفكرة، 
“عبء  سميث 2016  أنتوني  البريطاني 
ما  سرعان  ما،  فكرة  حول  الناس 

ستتحول إلى حقيقة لديهم”.

تنامي اهتمام الجمهور بال�سحافة اللكترونية

 وقدم الدكتور رضا أمين دراسة 
بشأن اعتماد الجمهور البحريني على 
األخبار المنشورة من قبل الصفحات 
أشار  المحلية،  للصحف  االلكترونية 
مستخدمي  عدد  ازدياد  أن  إلى  فيها 
من  االجتماعي  التواصل  شبكات 
الصحف  إنتاج  تكاليف  وارتفاع  جهة، 
الورقية من جهة أخرى، حفز الصحف 
الكترونية  مواقع  إنشاء  على 
التواصل  شبكات  على  وحاسابات 
بوك  والفيس  تويتر  مثل  االجتماعي 

عناوين  نشر  أجل  من  واالنستجرام، 
األخبار والصور والروابط. وقد شجعت 
متابعة  على  الجمهور  المبادرة  هذه 
االنترنت  على  الصحف  حسابات 

للبحث عن األخبار.

وكشف الدراسة التي شملت 200 
البحريني  الجمهور  من   45 أن  فردا 
اإللكترونية  الصحف  مواقع  يتصفح 
على شبكة اإلنترنت، بينما يتابع 86.3 
حسابات صحيفة بحرينية واحدة على 
األقل في شبكات التواصل االجتماعي، 
وأن 91 ممن يتابعون حسابات الصحف 
التواصل  شبكات  في  اإللكترونية 
االجتماعي يتابعونها بغرض ) التعرف 
على األخبار العاجلة والمهمة ( بينما 
أفاد 54 ممن يتابعون هذه الحسابات 
لتصفح  كبديل  يتابعونها  أنهم 

الصحيفة بشكلها الورقي.

جانب من الحضور

معرض اللوحات العلمية على هامش الملتقى
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في الجلسة االفتتاحية لملتقى البحث العلمي.. البروفيسور هيسلوب:

رؤى اقتصادية خليجية متقدمة وتستوعب أبعاد التنمية
االيرلندي  البروفيسور  دعا 
جامعة  من  هيسلوب  ميتالند 
درهام بالمملكة  المتحدة العلماء 
الجامعات  في  والباحثين  واالستاتذة 
التي  الحلول  عن  البحث  إلى  العربية 
تساعد جميع أفراد المجتمع بمختلف 
الفاعلة في  شرائحه على المشاركة 
منوها  المجتمعية،  التنمية  تحقيق 
بالرؤى االقتصادية  الوقت نفسه  في 
من  عدد  وضعتها  التي  المتقدمة 
المنامة  سيما  الخليجية  العواصم 

والرياض.

لورقة  تقديمه  أثناء  ذلك  جاء 
علمية تحت عنوان “أهمية المعرفة 
والتحديات  المجتمعية  التنمية  في 
في  المعرفة”  تنمية  تواجه  التي 
البحث  لملتقى  االفتتاحية  الجلسة 
رعاية  تحت  الخامس،  العلمي 
للجامعة  المؤسس  الرئيس 
والذي  الحواج،  عبداهلل  البروفيسور 
تضمن أوراقا علمية ودراسات تقدم 
منتسبي  من  وباحثا  أستاذا   30 بها 
 16 استعراض  إلى  باالضافة  الجامعة، 
لوحة علمية و8 من الكتب الجديدة 

ألساتذة الجامعة وباحثيها.

ميتالند  البروفيسور  وتطرق 
في  المعرفة  تاريخ  إلى  هيسلوب 
للحضارة  الكبير  والدور  العالم 
الفلسفة  تطوير  في  اإلسالمية 
في  اإلنسان  حق  وتأكيد  المعرفية، 
المعرفة  بناء  أجل  من  االجتهاد 

والوصول للحقائق وتركيبها.

العالم  تجربة  واستدعى 
الهيثم  بن  الحسن  الموسوعي 
العاشر  القرنين  في  عاش  الذي 
إلى  وتوصل  الميالدي،  عشر  والحادي 
من  ليس  الحقيقة  عن  الباحث  أن 
حالتها  على  القدماء،  كتابات  يدرس 

يعلق  من  هو  بل  فيها،  ثقته  ويضع 
جناه  الذي  ما  ويتساءل  بهم  إيمانه 
منهم، ويبحث عن الحجة، وال يعتمد 
يملؤها  طبيعته  إنسان  أقوال  على 
وبالتالي  والقصور،  النقص  أنواع  كل 
في  يحقق  من  على  الواجب  من  فإن 
عن  البحث  كان  إذا  العلماء،  كتابات 
في  يشكك  أن  هو  هدفه،  الحقيقة 
عقله  ويستخدم  يقرأه،  ما  جميع 
جانب،  كل  من  األفكار  تلك  لبحث 
وعليه أن يتشكك في نتائج دراسته 
أيضًا، حتى يتجنب الوقوع في أي تحيز 

أو تساهل، 

ال حقيقة مطلقة وأبدية

هكذا علق ابن الهيثم على نظرية 
برؤية  الخاصة  بطليموس  اليوناني 
كتابه  في  الفلك  لعلم  األخير  هذا 
األشهر “المجسطي”، ذلك الذي فتن 
القديمة  األغريق  بالد  في  الكثيرين 
الهيثم،  بن  الحسن  زمن  إلى  وصوالً 
وسواه  التعليق  هذا  منه  جعل  الذي 
للمنهج  رائداً  القدماء  أعمال  على 
العلمي، حيث ال حقيقة مطلقة وأبدية 

في العلوم الطبيعية والتطبيقية.

المعرفة  تاريخ  بأن  وأوضح 
يشهد بأن العرب عاشوا عصرا ذهبيا 

عشر  الثالث  إلى  الثامن  القرون  في 
والحواضر  بغداد  كانت  إذ  الميالدي، 
عطاءاتها  أوج  في  األخرى  العربية 
والمعاهد  المدارس  حيث  العلمية، 
كانت  الذي  الوقت  والمكتبات،  في 
والتخلف  األمية  من  تعاني  أوروبا 

العلمي.

زيادة وتيرة النقاش االجتماعي

االقتصادية  الرؤى  بأن  وذكر 
وتستوعب  متقدمة     الخليجية 
في  المطلوبة  األبعاد  من  العديد 
التنمية المجتمعية سيما التعليم، 
توعية  إلى  الحاجة  على  مشددا 
وإيمانهم  الخطط  بهذه  الجماهير 
في  المطلوب  فضاءها  لتأخذ  بها 
تكون  أن  ال  المجتمعية  األوساط 
بها  المعنية  الرسمية  المؤسسات 

وحسب.

وأكد على الحاجة إلى زيادة وتيرة 
النقاش االجتماعي، بما يساعد الرؤى 
التنموية لدول الخليج أن تأخذ تأثيرها 
خالل  من  مجتمعيا،  المطلوب 
المناقشات الصريحة والهادئة، والتي 
من شأنها أن تسد الفجوة بين فئات 

المجتمع وشرائحه.

ال تنمية حقيقية من دون المعرفة التي تبثها الجامعات
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جمال فخرو: خريجو  األهلية يقدمون أداء رائعًا  
صندوق جاسم فخرو قدم منحا دراسية لـ 120 موظفا

فخرو،  جمال  األستاذ  كشف 
كي.بي. لشركة  التنفيذي  الشريك 
أكثر  استفادة  عن  البحرين  ام.جي 
من 120 موظفا بالشركة من مشروع 
للتنمية  فخرو  جاسم  صندوق 
حيث   ،  ،2001 في  انطلق  الذي  البشرية 
احترافية،  حصلوا على عدة شهادات 
مرموقة،  مواقع  تقلد  من  وتمكنوا 
بالموظف  االعتناء  سياسة  ضمن 
تتبعها  التي  بالعميل  االعتناء  كما 
شركة كي بي ام جي البحرين، مؤكدا 
أثناء حواره مع طلبة الجامعة على أن 
التدريب  فرص  من  االستفادة  ابواب 
والتوظيف مفتوحة أمامهم، شريطة 
المعدالت  أصحاب  من  يكونوا  أن 
العالية، نظرا لدقة متطلبات العمل 

في الشركة. 

60٪ ن�سبة البحرنة

في  البحرنة  نسبة  أن  وأكد  كما 
هناك  وأن   ،٪  60 نحو   تبلغ  الشركة 
موظفيها  من  متميزة  مجموعة 
الذين  األهلية  الجامعة  خريجي  من 

يقدمون أداء رائعا.

جاء ذلك في ملتقى تنمية الموارد 
البشرية في الشركات المهنية )كي.
بي.ام.جي. مثاال( الذي نظمته الجامعة 
المؤسس   الرئيس  رعاية  تحت 
بالقاعة  الحواج  عبداهلل  البروفيسور 

بمجمع  الجامعة  مقر  في  الرئيسية 
التأمينات.

وعبر فخرو عن اعتزازه بالمكانة 
األهلية،  الجامعة  بها  تحظى  التي 
الجامعات  إحدى  أنها  موضحا 
المعتمدة لدى شركة كي.بي.ام.جي 
خريجيها،  من  لالستفادة  البحرين 
والتوظيف  التدريب  فرص  وتوفير 

لطلبتها ومتنسبيها.

راأ�س مال ل يتجاوز 30 ديناراً

كي.بي. بشركة  فخرو  وعرف 
ام.جي البحرين ونشأتها سنة 1968م 
وحسين  جاسم  الشقيقين  يد  على 
دينارا،   30 يتجاوز  ال  مال  برأس  فخرو 
الشركة  عاما   50 نحو  بعد  لتصبح 
ثلث  على  المستحوذة  المحاسبية 
السوق البحريني، ولتقدم االستشارات 

الى جانب التدقيق والخدمات المتصلة 
بالضرائب.

الموظف يت�ساوى مع العميل

وأكد على أن االحترافية التي تتسم 
بها شركة كي.بي.ام.جي البحرين تعود 
الواحدة  العائلة  بروح  اهتمامها  إلى 
بتحقيق  واعتنائها  الموظفين،  بين 
التوظيف،  في  البحرنة  من  قدر  أكبر 
)الموظف  بمبدأ  الشركة  واهتمام 
ال  حيث  العميل(،  مع  يتساوى  لدينا 
بالموظف في  الشركة  اهتمام  يقل 
رضاه وراحته وتقديره عن اهتمامها 
بهذه القضايا لدى العميل. وأوضح بأن 
نجاح  في  اآلخر  الجانب  تمثل  النزاهة 
الشركة، وهي القيمة األساسية التي 
سمعتها  الشركة  تبني  خاللها  من 

وتحقق ثقة السوق فيها.

فخرو إلى جانب عدد من موظفين من خريجي “االهلية”
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الخطاطون يهدون لوحتين فنيتين إلدارة الجامعة
ملتقى األهلية للخط العربي.. بهاء فكري وقوام روحي

اختتمت مساء الخميس الماضي  
)13 أبريل/نيسان 2017( فعاليات ملتقى 
العربي  للخط  األول  األهلية  الجامعة 
تحت شعار “تراث يتجدد”، والذي ضم 
من  بحرينيا،  خطاطا   36 إبداعات 
الذين  الواعدين،  العربي  الخط  فناني 
احترفوا فن الخط العربي، حيث قدموا 
لوحات فنية رائعة للمعرض المرافق 
لوحة،   92 عددها  وصل  للملتقى 

العديد منها تعرض ألول مرة.

الملتقى  فعاليات  ختام  وفي 
الذي تضمن ورشا تدريبيا استوعبت 
وسائر  والهواة  المحترفين 
المهتمين بفن الخط، كرم الرئيس 

األمناء  مجلس  ورئيس  المؤسس 
عبداهلل  البروفيسور  الملتقى  راعي 
الخطاطين  جميع  الحواج  يوسف 
الملتقى،  فعاليات  في  المشاركين 
ملتقى  فيه  أهدى  الذي  الوقت  في 
فنيتين  لوحتين  البحرين  خطاطي 
رائعتين لكل من الرئيس المؤسس 
للجامعة البروفيسور عبداهلل الحواج 
ورئيس الجامعة البروفيسور منصور 
الذي  للدور  منهم  عرفانا  العالي، 
إدارة  األهلية  الجامعة  به  اضطلعت 
تسليط  أجل  من  وطلبة  وأساتذة 
ومنح  العربي  الخط  فن  على  األضواء 
إلبراز  المناسبة  الفرص  الخطاطين 

إبداعاتهم وطاقاتهم الفنية.

عن  نسق  سياق،  ضمن  نسق 
بأشكال  تعريفية  احتفالية  طريق 
كوفي  من  العربي  الخط  ومالمح 
وثلث  كوفي  على  ومبني  وفارسي 
إلى  باالضافة  وغيرها،  ونسخ  ورقعة 

الجانب التنظيري.

معرض  على  أضفى  ذلك  كل 
الجامعة األهلية األول للخط  “ملتقى 
العربي” بهاؤه الفكري وقوامه الروحي، 
التعريف بلغتنا الجميلة شكال  فتم 

ومضمونا.

وبحسب البروفيسور الحواج فإن 
مثل  تتظيم  على  الجامعة  حرص 
هذه الفعاليات، يأتي لتجسيد الرسالة 
الحميمة لها من أجل إبداع مستمر 
مستمر،  تعليم  مجرد  وليس 
متعددة  التنوير  أركان  ان  إلى  مشيرا 
األعراف  متنوعة  والمشارب،  المآرب 
أيضا  الصحيح  أن  إال  واالتجاهات، 
يتمحور حول الفكرة الخام ومدلولها 
وبيئته  الفطري  المكنون  اللفظي، 
التشكيلية، “لذلك سيكون في جانب 
من تعاطينا األكاديمي مصنعا منتجا 
واسعا  مدخال  والفنانين،  للمواهب 

البروفيسور عبداهلل الحواج يفتتح فعاليات ملتقى الخط العربي

معرض الخط العربي
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لكل من يسعى إلى النجومية القائمة 
على العلم، والتجريب المعتمد على 

الفكر الخالد والمحاوالت الجديرة”.

للخط  الجامعة  ملتقى  جاء  وقد 
أنشطة  سلسلة  من  كجزء  العربي  

وفعاليات ثقافية وفنية لهذا العام. 

رئيس اللجنة المنظمة للملتقى 
البروفيسور فؤاد شهاب، أشار الى أن 
الخط  بفن  األهلية  الجامعة  اهتمام 
العربي، وإطالق ملتقى خاص به، يعود 
بحضارتنا  وثيق  ارتباط  من  له  لما 
من  له  ولما  واإلسالمية.  العربية، 
فلم  تعالى.  اهلل  بكتاب  وثيق  ارتباط 
مرئيا  فنا  كانت  أن  للكلمة  يسبق 
لألمة  كان  كما  األمم  من  أمة  لدى 
يحدث  ولم  واإلسالمية،  العربية 
المعبرة  الكتابية  الرموز  ارتقت  أن 
جمالي  فن  إلى  لتتحول  األلفاظ  عن 
خاص له مدارسه واتجاهاته ودالالته 

ومضامينه.

وعرض المشاركون في الملتقى 
مستوى  على  مختلفة،  فنية  أعماال 
الشكل والخامات وتوظيف الخطوط 
واأللوان، نالت إعجاب أساتذة الجامعة 
في  المشاركة  الثقافية  والنخبة 

الطلبة،  وجمهور  الملتقى  افتتاح 
الفنية  اللوحات  بروعة  أشادوا  كما 
المعرض،  تنظيم  وحسن  وجمالها 

وروح التجديد فيه.

وقد أكد الخطاطون المشاركون 
للخـط  األهلية  ملتقى  أهمية  على 
بأهمية  الوعي  تعميـق  فــي  العربي 

والتعـــريــف  العميــق،  الفــن  هــذا 
وأعـــــالمـــه  الممــيزة،  بخصائصـــه 
األفذاذ، باعتباره أحد الروافد األساسية 
للحضارة اإلنسانية، ومن أجل االرتقاء 
بالذوق الفني العام وتكوين جيل واع 
العربي وجمالياته وإبراز  الخط  بقيمة 
الخط  في  لمتميزة  التجارب  أصحاب 

العربي وتشجيعهم.

ريم العريض تعرض إحدى لوحاتها أمام راعي الملتقى

الحواج: أركان 
التنوير متعددة 

المآرب والمشارب 
متنوعة األعراف

شهاب: لم يسبق للكلمة أن كانت فنًا مرئيًا 
والمسلمين الــعــرب  ــدى  ل كــانــت  كما 
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65 وزارة ومؤسسة وشركة يشاركون في معرض المهن
العالي : يوم المهن نافذة تطل على متطلبات سوق العمل

الجامعــــة  رئيـــس  أشــــاد 
العالي  منصور  البروفيسور 
ومؤسسة  وزارة   65 بمشاركة 
المهن،  يوم  فعاليات  في  وشركة 
المؤسسات  حرص  إن  على  مؤكدا 
يوم  في  الفعالة  المشاركة  على 
المهن يعبر عن قوة وعمق العالقة 
العمل،  بسوق  الجامعة  تربط  التي 
والشركات  المؤسسات  وثقة 

األهلية. الجامعة  بمخرجات 

العالي  البروفيسور  وتوجه 
المؤسس  للرئيس  بالشكر 
عبداهلل  البروفيسور  للجامعة 
يوم  لفعالية  رعايته  على  الحواج 
 1 الموافق  الثالثاء  صباح  المهن 
العلوي  بالرواق  2017م  /آذار  مادس 
بمقر الجامعة في مجمع التأمينات 
والشركات  للمؤسسات  وتكريمه 
مثنيا  المعرض،  في  المشاركة 
الجهود  على  نفسه  الوقت  في 
يوم  فعالية  إلنجاح  المبذولة 
»نافذة  بوصفه  الخامس  المهن 
سوق  متطلبات  واقع  على  تطل 
العمل من جهة، وتعكس مستوى 
لدى  والتدريب  العلمية  الكفاءة 

طلبة األهلية من جهة أخرى«.

على  له  تصريح  في  وقال 
إن  المعرض  داخل  جولته  هامش 
ناجحة  خطوة  يعد  المهن  »يوم 
التالقي  من  المزيد  تحقيق  نحو 
والتقارب بين ما يطمح إليه الطالب 
ما  وبين  األهلية،  الجامعة  في 
الشركات  في  العمل  أرباب  يطلبه 
إلى  الطلبة  داعيا  والمؤسسات«، 
االستفادة القصوى من فعالية يوم 

لالطالع  فرصة  باعتبارها  المهن 
المهن. على واقع متطلبات 

وثمن الرئيس العالي المشاركة 
والشركات  للمؤسسات  الفاعلة 
بما  المهن  يوم  في  المختلفة 
بين  والتواصل  التعاون  أطر  يعزز 
الجامعة وسوق العمل، وبما يصب 
خدمة  في  في  المطاف  نهاية  في 

المجتمع،
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استعرضت مشاركتها في برنامج القيادات النسوية في بريطانيا
صابري تعتزم الدفع نحو تطوير المرأة وقدراتها القيادية

صابري  ماريا  أكدت الدكتورة 
العلوم  بكلية  المساعد  األستاذ 
اإلدارية والمالية أنها تعتزم مشاركة 
زميالتها عضوات الهيئة األكاديمية 
واإلدارية في الدفع نحو تطوير المرأة 
وقدراتها القيادية، وتغذية روح القيادة 
من  الجامعة،  وطالبات  طلبة  لدى 
التدريب  بأساليب  االستعانة  خالل 
سياق  في  وذلك  الحديثة،  العالمية 
لتولي  المعززة  الجامعة  استراتيجية 
في  سواء  قيادية،  مواقع  المرأة 
الجامعة نفسها، أو في مختلف مواقع 

العمل األخرى.

ونوهت صابري ببرنامج القيادات 
يشرف  الذي  الشابة  النسوية 
على  البريطاني  الثقافي  المجلس 
تنظيمه بالتعاون مع برنامج وندسور 
للتدريب في المملكة المتحدة، حيث 
من  خليجية  امرأة   18 مؤخرا  ابتعث 
ذوي المواقع القيادية في مجاالتهم 

الدكتورة  بينهن  ومن  التخصصية 
وندسور  لمنطقة  صابري،  ماريا 
لالستفادة  المتحدة  بالمملكة 
على  للتدريب  وندسور  برنامج  من 

المهارات القيادية.

لقاء حضره  في  صابري  وأثنت 
الجامعة وممثلين  عدد من أساتذة 
والمجلس  البريطانية  السفارة  عن 
فيه  البريطاني استعرضت  الثقافي 
أنها  وقالت  البرنامج،  مع  تجربتها 

مالئمة  بيئة  وندسور  في  وجدت 
عدد  بين  والتصورات  األفكار  لتبادل 
واسع من األكاديميات والباحثات في 
القيادات  برنامج  أن  مؤكدة  العالم، 
يسهم  أن  يمكن  الشابة  النسوية 
القيادية  القدرات  تعزيز  في  بفاعلية 
لدى النساء في دول مجلس التعاون، 
قيادية  مواقع  تولي  من  لتمكينهن 

في المستقبل.

ونوهت إلى أن البرنامج في دورته 
القدرات  تنمية  على  ركز  األخيرة 
القيادية الشابة لدى النساء العامالت 
العلمية  واألكاديمية  المجاالت  في 
تحت شعار “المرأة في مجال العلوم”، 
من منطلق كون المرأة شريكًا فاعاًل 
في مسيرة العلم والمعرفة، وعنصراً 
التنمية  تحقيق  عناصر  من  أساسيا 
عدة  ابتعاث  تم  إذ  المستدامة 
شخصيات نسوية واعدة إلى منطقة 

وندسور بالمملكة المتحدة.

الجامعة تنشىء مركزا للتحليل االحصائي

زيادة  إلى  تهدف  خطوة  في 
العلمي  النشر  بجودة  االهتمام 
مركزا  الجامعة  أنشأت  الدولي، 

الخبير  إدارة  للتحليل االحصائي تحت 
وذلك  الحجار،  سعيد  د.  اإلحصائي 
بهدف توفير الخدمات االحصائية في 
مجال البحث إلى األساتذة والباحثين 
والطالب وخريجى الجامعة، باالضافة 
الخدمات االستشارية في  إلى تقديم 

مختلف محطات المشاريع البحثية.

يخطط  المركز  بأن  الحجار  وقال 
لتعريف  تدريبية  دورات  تنظيم  إلى 
الباحثين المبتدئيين  بطرق إحصائية 
على  وتدريبهم  ومبتكرة  متقدمة 
اتباعها، باالضافة إلى تقديم النصائح 
لبحوثهم،  المالئمة  اإلحصائية 
وتشجيع إصدار بحوث متعددة عالية 

الجودة في جميع األقسام والكليات.  

إلى  عادًة  الباحثون  يلجأ  وأضاف: 
مفاهيم  على  مبني  انموذجًا  وضع 
يتطلب  حيث  علمية  ومتغيرات 
منهم ذلك العمل على اختبار وتثبيت 
الكثير  ويواجه  األنموذج،  هذا  صحة 
اإلختبار  اختيار  في  منهم  صعوبة 
مع  تتنوع  اإلختبارات  ان  اذ  المناسب 
الخاصة  واألنماط  المتغيرات  تنوع 
أهمية  تكمن  وهنا  أنموذج،  بكل 
وجود جهة متخصصة توفر االرشاد 
يساعدهم  بما  والباحثين،  للطلبة 
اإلحصائية  المفاهيم  معرفة  على 

المناسبة لنوعية ابحاثهم. 

د.سعيد الحجار
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الجامعة تنظم النسخة الرابعة من يوم المحاسبة واالقتصاد
الجامعة  رئيس  افتتح 
فعاليات  العالي  منصور  البروفيسور 
الرابع”  واالقتصاد  المحاسبة  “يوم 
الذي  أبريل   11 الموافق  الثالثاء  يوم 
وورش  مناقشات  عدة  تضمن  
الخبراء  من  نخبة  قدمها  تحفيزية 
االقتصاد  مجال  في  الميدانيين 
وسط حضور متنوع لطلبة محاسبة 
الجامعة  الدارسين في  واقتصاد من 
االهلية وعدة جامعات محلية أخرى، 
المشاركة  فرصة  أتيحت  حيث 
طلبة  لجميع  الفعالية  هذه  في 
الجامعات  مختلف  من  المحاسبة 

والكليات.

وقال البروفيسور منصور العالي، 
أن يوم المحاسبة واالقتصاد يهدف 
للطلبة،  مستقبلية  آفاق  فتح  إلى 
الفجوة  وسد  المحاسبة  مهنة  في 
والتطبيق  النظري  التعليم  بين 
المهن  أكثر  من  لواحدة  العملي 

تطورا واتساعا في العالم. 

الفعالية  اشتملت  وقد 
المحاضرات  من  مجموعة  على 
االستاذ  استضافة   تم  إذ  التحفيزية، 
بدر مراد المؤسس والمدير التنفيذي 
 ،”Bader Models””لبدر مودلز“
المدير  عطية  يونس  واالستاذ 
فيش  “اليم  لشركة  المؤسس 
 ،”liMefish design ديزاين”” 
عيسى  عبداهلل  محمد  واالستاذ 

المؤسس والمدير التنفيذي لشركة 
“ثري دي سبيكينج “ والطالب حسن 
المحاسبة  طالب  الصيبعي  علي 
قام  والذي  بالجامعة  واالقتصاد 
بتطوير وادارة برنامج الكتروني خاص 

به صار يدر عليه دخال اضافيا. 

الفعاليات  وتضمنت  كما 
المنظمات  عن  ممثلين  استضافة 
الفرد  بتطوير  تعنى  التي  والهيئات 
فتم  الوظيفية،  مهاراته  وتنمية 
علي  محمد  االستاذ  استضافة 
توجه  والذي  “تمكين”  عن  ممثال 
نحو  لتحفيزهم  للطلبة  بخطابه 
تخصصاتهم  مجال  في  االبداع 
استغالل  نحو  والمسارعة  العلمية 
الفرص المتاحة أمامهم، فيما اشار 
األستاذ عيسى الدوسري ممثل “بنك 

قيام  ضرورة  إلى  للتنمية”  البحرين 
األكاديمية  بيئته  باستغالل  الطالب 
التي يتم تنظيمها فيها  والفعاليات 
المهارات  كافة  اكتساب  بهدف 
تحقيق  على  قدرته  من  تحسن  التي 
مؤكدا  مشرق،  وظيفي  مستقبل 
بدعم  التنمية  بنك  اهتمام  على 
واحالتها  االبداعية  االفكار  وتنمية 
لالقتصاد  داعمة  مؤسسات  إلى 
ممثلة  اشارت  وكذلك  الوطني، 
في  الطلبة  استقطاب  مسؤولة 
في  القانونيين  المحاسبين  معهد 
 ”Toyin oseni  “ وولز  انجلترا 
في  المهنية  الشهادات  دور  إلى 
من  الوظيفي  المستقبل  تحقيق 
المهارات  لمستوى  تحسينها  خالل 

الوظيفية المطلوبة لسوق العمل.

المشاركة أتيحت لجميع طلبة المحاسبة من مختلف الجامعات
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طلبة الجامعة وأساتذتهم يخيِّمون في الصخير
بالجامعة  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
األهلية في العاشر من شهر مارس/آذار الماضي 
في  الجامعة  وأساتذة  لطلبة  ترفيهيا   يوما 

مخيم أعد خصيصا لذلك بمنطقة الصخير.

الرئيس  بقيادة  المخيمون  انطلق  وقد 
عبداهلل  البروفيسور  للجامعة  المؤسس 
البروفيسور  الجامعة  ورئيس  الحواج  يوسف 
رائعة  أكاديمية  مسيرة  العالي  أحمد  منصور 
الحياة، ليقفوا عن قرب أمام هذا  نحو شجرة 
والتقطوا  كما  المتميز،  البحريني  المعلم 
بجانب الشجرة مجموعة من الصور التذكارية، 

ليعودوا أدراجهم للمخيم مرة أخرى.

من  عدد  التخييم  فعالية  وصاحب 
الفنية  والفقرات  الترفيهية  المسابقات 
على  الجوائز  وتوزيع  والرياضية  واالجتماعية 

الفائزين.

شؤون  عميد  أوضح  المناسبة  وبهذه 
الطلبة د. عقيل رضي بأن المخيم استقطب 
ومنتسبيها،  الجامعة  طلبة  من  كبيراً  عدداً 
مؤكدا على أن هذا التفاعل دليل نجاح مشروع 

التخييم وحسن تنظيمه.
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ورش تدريبية العداد الطلبة لسوق العمل

دورة في مجال االحصاء في البحث العلمي

محاضرة تثقيفية لالحتاد النسائي البحريني

الأهلية غالريي

طلبة يجرون 
مجموعة من ال

صينية
شركة هواوي ال

زيارة ل
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