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• من خريجي البكالوريوس والماجستير الجامعة تحتفي بـ 300	
•رئيس الجامعة يشارك في فعاليات المؤتمر العربــي األوروبـــي للتعليم العالي 	

•في لقاء خاص مع الرئيس المؤسس للجامعة األهلية: البحرين قطعة من الجنة 	



  
أخبـــار األهـليـة

ويحصل  أمريكي  املدرسة  في  التعليم  • نظام 
الدولية املعتمدة  البكالوريا  الطالب على شهادة 

عاملياً عند تخرجه. 

• حاليا تستقبل املدرسة الطالب من مرحلة الروضة 
لغاية الثاني اإلعدادي ( الصف الثامن ).

• هيئة أكادميية وتربوية من اجلامعة األهلية تشرف 
على العملية التعليمية واملنهجية في املدرسة.

ـــادر الــتــعــلــيــمــي كــفــاءات ـــك ــم ال ــض •  ي
من أوروبــا والـواليــات املـتـحـدة األمــريـكـية.

•  موقع املدرسة:
مـنـطـقـة ســار بـالـقـرب مــن سـينما سار.
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أخبـــار األهـليـة

للمؤهالت الوطني  ــار  اإلط في  »األهلية«  إدارة  يعتمد  الـــوزراء  مجلس 

الجديد الجامعة  حــرم  تصاميم  على  يطلع  سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر 

األمير  الملكي  السمو  صاحب  اطلع 
رئيس  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة 
مشروع  تصاميم  على  الوزراء 
المدينة  في  األهلية  الجامعة  حرم 
الشمالية، بعد فترة وجيزة من القرار 
الموقر  الوزراء  مجلس  اتخذه  التي 
نتائج  باعتماد  األمير  سمو  بقيادة 
التي  للمؤهالت  الوطنية  الهيئة 
كلية  برامج  جميع  فيها  حصلت 
بالجامعة  واإلدارية  المالية  العلوم 
بالثقة«،  »جدير  تقدير  على  األهلية 
على  األهلية  الجامعة  إدراج  وتقرر 
اإلطار الوطني للمؤهالت لتكون أول 
البحرين  مملكة  في  خاصة  جامعة 

تحظى بهذا الشرف العظيم. 

الجامعة األهلية دوما جزء ال يتجزء من  لتبق  األخبار بفرح وسرور،  الجامعة واساتذتها وطلبتها هذه  وهكذا استقبلت قيادة 
منظومة االلنهضة الحديثة التي نجمت عن النظرة الثاقبة والجهود المشهودة والمساعي الحثيثة لصاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء، هذا وقد استقبل سمو رئيس الوزراء الرئيس المؤسس للجامعة والعضو المنتدب البروفيسور عبداهلل الحواج، 
تقوم  الذي  الشمالية،  المدينة  في  األهلية  الجامعة  حرم  لمشروع  النهائية  التصاميم  حول  وافيًا  شرحًا  لسموه  قدم  والذي 
بتصميمه إحدى كبرى الشركات الهندسية العالمية. وقد عبر رئيس مجلس إدارة الجامعة »األهلية« السيد فاروق المؤيد عن 
شكره وامتنانه للقيادة الحكيمة على ما توليه الجامعة من رعاية واهتمام كبيرين، مهنيا أساتذة الجامعة طلبتها وجميع 

منتسبيها بما حققته الجامعة من انجازات.

وبهذه المناسبة، أكدت قيادات الجامعة األهلية ومجلسي إدارتها وأمنائها على أنها ما كانت لتحقق مختلف إنجازاتها لوال ما 
وسمو  المسيرة  قائد  المفدى  الملك  جاللة  في  ممثلة  للبالد  الحكيمة  القيادة  قبل  من  ومؤازرة  وثقة  دعم  من  به  حظيت 
رئيس الوزراء باني النهضة الحديثة وسمو ولي العهد رجل المستقبل، وكذلك من خالل الدور المشهود لوزير التربية والتعليم 

رئيس مجلس التعليم العالي واألمانة العامة للمجلس والهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان الجودة.

وأشاد السيد فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة األكاديمية العربية للخدمات التعليمية والبحوث »الجامعة األهلية« باالنجازات 
الكبيرة التي حققتها الجامعة في فترات قصيرة ومتسارعة، مؤكدا على أن مشروع هذه الجامعة يسير بخطى ثابتة نحو دور ريادي 
في نهضة مملكة البحرين وعموم المنطقة والمساهمة الفاعلة في النمو العلمي والثقافي واالقتصادي الذي تشهده دول 
مجلس التعاون الخليجي، منوها إلى أن دور الجامعة األهلية ال يقتصر فقط على تخريج أفواج من الطلبة بمؤهالت البكالوريوس 
والماجستير والدكتوراه، بل يشمل أنشطة بحثية ومجتمعية متعددة، تهدف للمساهمة اإليجابية في مواجهة التحديات التي 

يواجهها المجتمع الخليجي وتحقق طموحاته في التنمية والبناء.
 

وبدوره أكد البروفيسور عبداهلل يوسف الحواج الرئيس المؤسس للجامعة األهلية على أن نيل برامج البكالوريوس والماجستير 
بكلية العلوم اإلدارية والمالية وعددها 6 برامج على تقدير )جدير بالثقة( في نتائج التقييم الجديدة لهيئة المؤهالت وضمان 
جودة التعليم والتدريب، التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر مؤخرا، يعد إنجازا إضافيا ونوعيًا ألساتذة وطلبة الجامعة األهلية، 
بعد ان تمكنت الجامعة من تحقيق درجات النجاح نفسها في كلية تكنولوجيا المعلومات وكذلك في برنامج العالج الطبيعي 
بكلية العلوم الطبية والصحية، وفي مختلف البرامج التي تم تقييمها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان الجودة على 

مستوى البكالوريوس والماجستير سابقا.

وأكد البروفيسور الحواج بأن تفوق الجامعة األهلية محليا وإقليميا يرجع إلى كفاءة كادرها األكاديمي، واهتمامها باجتذاب الطلبة 

•رئيس  مجلس إدارة الجامعة السيد فاروق المؤيد وعضوي المجلس السيد محمد علي النقي والبروفيسور عبداهلل الحواج 	
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شـكــر وتــقــديــر

يتقدم مجلسا اإلدارة واألمناء 
ورئيس اجلــامـعـة األهـلـيـة

وأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية
وطلبة اجلامعة وجميع منتسبيها
بخالص الشكـر وعظـيـم الوفـاء

إلى

صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء املوقر حفظه اهللا ورعاه

 
على اإلشادة الكرمية من مجلس الوزراء املوقر
باجلـامـعـات الـتي حققت معــايير اجلــودة 
واسـتـوفـت جـميع شروط اإلدراج املؤسسي

 
وننتهز مناسبة حصول اجلامعة األهلية 

على تقدير «جدير بالثقة» في جميع البرامج 
التي مت تقييمها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان اجلودة
وإدراجـهـا مؤسسـيـاً عـلـى اإلطــار الـوطــنــي للـمـؤهــالت

لنرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى
 

جميع خريجي اجلامعة وأولياء أمورهم وجميع شركائنا 
في القطاعني العام واخلاص وعموم شعب البحرين

على هذا اإلجناز العلمي املتميز

 



المتميزين وأصحاب المعدالت العالية الذين أخلصوا للجامعة واجتهدوا في طلب العلم والبحث عن التميز، منوها في الوقت 
نفسه باعتماد الجامعة استراتيجية يمثل الطالب فيها محور العملية التعليمية وما عملت على توفيره من علوم معرفية 
تواكب ثورة تكنولوجيا المعلومات وإدارة العقل الطوعي على أسس ومناهج موفقة بحسب القواعد المعروفة علميًاّ وإداريًاّ، 
قبل  المعرفي  التنوير  على  التركيز  مبدأ  أساتذتها  باعتماد  انطالقتها  منذ  به  الجامعة  تميزت  ما  إلى  باإلضافة  ودوليًاّ.  محليًاّ 

التلقين السردي التراكمي باإلضافة إلى الفهم المحوري للعلوم قبل الحفظ المركزي لها.

من جهته أوضح رئيس الجامعة األهلية البروفيسور منصور العالي بأن الجامعة حصلت على أعلى التقديرات في جميع البرامج 
خريجي  جميع  إلى  تهانيخ  المناسبة  بهذه  وقدم  بذلك،  المختصة  الوطنية  الهيئة  أنشطة  انطالق  منذ  مراجعتها،  تمت  التي 
الجامعة وطلبتها وذويهم، مؤكدا على أن إنجاز الجامعة الجديد في كلية العلوم اإلدارية والمالية وغيره من الجهود متعددة 
تصب جميعها في صناعة جيل من الخريجين البحرينيين والخليجيين المحترفين في العلوم اإلدارية والمالية، القادرين على 
المساهمة  على  المشتملة  األوسع  الدائرة  إلى  فقط  واستقبالها  المعرفة  استهالك  دائرة  من  والمنطقة  بالبحرين  الخروج 
ونهضتها  البحرين  على  بالنفع  يعود  بما  والتسويق،  واإلدارة  واالقتصاد  المالية  والعلوم  المحاسبة  علوم  تطور  في  الفاعلة 

االقتصادية في هذا المجال.
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أخبـــار األهـليـة

 البروفيسور مــنــصــور الــعــالـــي: 
األداء األكاديمي لألستاذ الجامعي يمثل المحك للحكم على جودة البرامج

العالي للتعليم  الــعــربــي  ــــي  األورب الــمــؤتــمــر  فــعــالــيــات  ــي  ف ــارك  ــش وي  ..

أكد رئيس الجامعة األهلية البروفيسور منصور العالي على اهتمام 
وأصحاب  متميزين  وأساتذة  علماء  باصطفاء  األهلية  الجامعة 
الجامعة  في  التعليمية  العملية  رأس  على  ليكونوا  عالية  خبرة 
منظومة  فى  والمؤثرة  الفاعلة  العناصر  أهم  بوصفهم  األهلية، 
التعليم  فى  أدوارها  بأهم  القيام  بهم  والمناط  العالى،  التعليم 
األداء  مستوى  أن  على  مؤكدا  المجتمع،  وخدمة  العلمى  والبحث 
على  للحكم  األساسى  المحك  يمثل  الجامعي  لالستاذ  األكاديمى 
مستوى جودة البرامج، التى تقدمها الكليات والجامعات في أي بلد 

من البلدان.

أعضاء  مع  عقده  مفتوح  لقاء  في  األهلية  الجامعة  رئيس  وأكد 
على   2016/2015 الدراسي  العام  انطالق  بمناسبة  األكاديمية  الهيئة 
معايير  ألرقى  التدريس  هيئة  أعضاء  جميع  باتباع  الجامعة  اعتناء 
الجامعة  إيجابا على مخرجات  بما ينعكس  األكاديمية  الممارسة 

ومستوى الجودة التعليمية فيها بشكل عام.

وأشاد البروفيسور منصور العالي باالنجازات الكبيرة التي استطاعت 
الجامعة األهلية تحقيقها في فترة رئاسة البروفيسور عبداهلل بن 
يوسف الحواج الرئيس المؤسس للجامعة، منوها إلى أن الجامعة 
األهلية ستظل مدينة إلى عطاءاته وتضحياته وما بذله ألجلها من 
رعاية وجهود من خالل السير على خطاه في تقديم تعليم عصري 
ورصين يتصف بالجدية والجودة ويخرج للوطن شباب أكفاء قادرين 
على تحمل أعباء المسؤولية. كما أثنى في كلمته على الدور الذي 
والتعليم  التربية  وزير  برئاسة  العالي  التعليم  مجلس  به  يضطلع 
الدكتور ماجد بن علي النعيمي وأمانته العامة بقيادة الدكتور رياض 
حمزة في قيادة دفة التعليم العالي وتطويرها، من خالل منظومة 
متكاملة من اللوائح اإلدارية واألكاديمية والمالية المحكمة، وما 
مؤسسات  لتحقيق  مهمة  وإرشادات  توجيهات  من  يقدمونه 
في  والثقافية،  واالجتماعية  المنشودة.   ألهدافها  العالي  التعليم 

إطار الهوية الوطنية والقيم الدينية واالجتماعية.

•البروفيسور منصور العالي 	

في   العالي  منصور  البروفيسور  األهلية  الجامعة  رئيس  شــارك 
والبحث  العالي  للتعليم  الثالث  العربي  األوربــي  المؤتمر  فعاليات 
العالي  التعليم  وزير  الشيحى  أشرف  الدكتور  افتتحه  الذي  العلمي 
الجامعات  ــاء  رؤس من  عــدد  وحضره  العربية  مصر  بجمهورية 
في  الغردقة  مدينة  في  عقد  الذي  واألوروبــيــة،  والعربية  المصرية 

شهر أكتوبر/تشرين األول الماضي.

في  المشاركين  على  ألقاها  كلمة  في  العالي  البروفيسور  ودعا 
على  تأخذ  تنفيذية  وإدارات  أطــر  تشكيل  إلــى  المؤتمر  فعاليات 
عاتقها تفعيل التعاون ميدانيا بين الجامعات العربية واألوربية في 
مجاالت التبادل الطالبي وتبادل األساتذة والبحث العلمي، منوها إلى 
أن التفعيل المؤسسي لهذا التعاون سيحقق للجامعات المنضوية 
لهذه  يمكن  فاعلة  مرجعيات  العربية  الجامعات  اتحاد  تحت 
التواصل  عرى  توثيق  في  منها  واالستفادة  لها  الرجوع  الجامعات 
بين  مع  والتبادل  التعاون  مجاالت  مختلف  في  الحلول  وتقديم 

الجامعات في العالم.

جيدة  فرصة  يعد  المؤتمر  أن  على  األهلية  الجامعة  رئيس  وأكد 
العربية  الجامعات  بين  والتبادل  التعاون  نماذج  بعض  لمناقشة 
منظومة  تواجه  التي  التحديات  أهم  مناقشة  عن  فضاًل  واألوربية 
التطوير  وإمكانيات  الرقمية  والثورة  كالعولمة  العالي  التعليم 

المحتملة خالل السنوات القادمة لقطاع التعليم العالي.

وقال بأن الجامعة األهلية لديها تجربة متميزة في تطبيق برنامج 
التبادل الطالبي الدولي مع عدد من الجامعات الفرنسية والبريطانية، 
ناجحة  جامعات  مع  تدريجيا  البرنامج  هذا  في  للتوسع  وتخطط 
التعاون والشراكة  إلى مزيد من  ومتميزة من دول مختلفة، داعيا 
في  ملموسا  أثرا  تحقيق  أجل  من  العربية  الجامعات  بين  الفاعلة 
هذا االتجاه. وقد أشار الى ان برنامج التبادل الطالبي قد أسهم ايجابا 
الخبرات  وتبادل  البحثية  واألنشطة  التعليمية  العملية  اثراء  في 
العلمية  بالمكانة  التعريف  في  مساهمته  عن  فضال  الطلبة،  بين 
لمملكة البحرين وما تتميز به من تقدم وازدهار في شتى المجاالت 

التنموية والترويج لها بوصفها وجهة سياحية وتعليمة رائدة.
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 بهدف دمجهم في مجتمعها .. 
الــجــامــعـة تــخــتــتــم فـــعـــالـــيـــات الــتـــهـيـئـة للــطلبـــة الـمستجديــن

اختتمت الجامعة مؤخرا فعاليات التهيئة للطلبة المستجدين 
رئيسي  استقبال  حفل  تضمنت  والتي  كلياتها،  مختلف  في 
بكليات  تعريفي  معرض  مع  المستجدين  الطلبة  لجميع 
برامج  إلى  باالضافة  والخدمية،  العلمية  وإداراتها  الجامعة 
بخصائص  الطلبة  لتعريف  كلية  كل  لطلبة  خاصة  تهيئة 

الكلية وطبيعة متطلبات الدراسة فيها. 

حضرته  الذي  الرئيسي  االستقبال  حفل  برنامج  اشتمل  وقد 
قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين األكاديمية 
الذكر  آيات  من  عطرة  وتالوة  الوطني  السالم  على  واإلدارية 

الحكيم وعدد من الكلمات الترحيبية بالطلبة الجدد.

شؤون  عميد  رضي  عقيل  الدكتور  رحب  المناسبة،  وبهذه 
الطلبة بالطلبة الجدد وقدم لهم تهانيه بمناسبة قبولهم 
التي حصلت  في الجامعة األهلية، بوصفها الجامعة المتميزة 
اإلطار  على  مؤسسيا  إدراجها  وتم  »الجودة«  نتائج  أعلى  على 
المتعلقة  الشروط  جميع  استيفائها  بعد  للمؤهالت  الوطني 

بذلك، ضم نأول جامعتين يتم إدراجهم في هذا اإلطار.

المستجدين:  الطلبة  مخاطبا  الطلبة  شؤون  عميد  وقال 
الحياة  نحو  خطواتكم  أولى  تجتازون  وأنتم  بكم  »نلتقي 
فأنتم  بكم،  والمأمول  الموعود  بالغد  األمل  على  الجامعية 
ببناء  وتساهمون  المسؤولية  عبء  ستحملون  الذين 
وطنكم وأمتكم على خير وجه فأهاًل وسهاًل بكم وكل عام 
وأنتم بخير مع بداية العام الجامعي الذي أرجو اهلل ان يوفقكم 

فيه لتكونوا خير رسل لخير صالح.

وشدد على أن كل الجهود والطاقات تتحرك لتسهم بفاعلية 
استراتيجية  ضمن  ذلك  يجىء  حيث   2030 البحرين  رؤية  في 
الحاضر  متطلبات  تراعي  وخطط  مسبق  ووعي  واضحة 
رسمه  كما  للبحرينيين  اشراقًا  اكثر  مستقبل  الى  والنهوض 
جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه. وتحدث عن دور عمادة 
شؤون الطلبة والخدمات التي تقدمها خدمة لطلبة الجامعة 
في  بفاعلية  المشاركة  إلى  الطلبة  داعيًا  المحلي  والمجتمع 
األنشطة  وإدارة  العمادة  تنظمها  التي  والفعاليات  النشاطات 
والخدمات الطالبية فيها بما يعود عليهم بالخير والفائدة في 

صقل شخصيتهم 

واكسابهم المهارات المختلفة التي تميزهم عن غيرهم من 
الخريجين.

شؤون  بعمادة  المختلفة  اإلدارات  مدراء  قدم  ذلك،  بعد 
للطلبة  أكاديمية  إرشادات  تضمن  عرضًا  والمكتب  الطلبة 
العمل  وطرق  »أدرج«  التسجيل  بنظام  وتعريفا  المستجدين 
مشاركة  أهمية  على  شددوا  كما  الطلبة.  شئون  عمادة  في 
من  وغيرها  والرياضية  االجتماعية  األنشطة  في  الطلبة 
قدراته  وتطوير  الطالب  شخصية  لصقل  الالصفية  األنشطة 
على مختلف األصعدة، وهي برامج ثرية ومتعددة في الجامعة 
وإدارة  الطلبة  بين  النقاش  باب  فتح  ذلك  وبعد  األهلية. 

الجامعة. 

بين  الحر  للتجوال  المستجدين  للطلبة  المجال  أتيح  ثم 
ببرامج  للتعريف  سلفا،  أعدت  التي  األجنحة  من  مجموعة 
تقدمها  التي  اإلدارية  والخدمات  العامة،  ومتطلباتها  الكليات 
إدارة الجامعة وأقسامها، حيث توزع عدد من ممثلي الهيئتين 
بالطلبة  بوجه  وجها  لاللتقاء  بالجامعة  واإلدارية  األكاديمية 
وأنظمتها  اإلدارات  و  بالكليات  وتعريفهم  المستجدين 
وتقديم  استفساراتهم  على  المباشرة  واالجابة  وخدماتها  

المشورة لهم.

التوضيحية والكتيبات  الفعاليات توزيع المنشورات  وتضمنت 
في  المتاحة  التعليمية  للوسائل  واف  شرح  مع  اإلرشادية، 
بين  االلكتروني  للتواصل  المودل  كموقع  األهلية  الجامعة 
الدراسة  مجال  في  االلكترونية  والخدمات  واألساتذة،  الطالب 
األكاديمية وقواعد البيانات التي توفرها الجامعة للطلبة مجانا 
وكيفية الدخول اليها واالستفادة منها  منر أجل إنجاز التقارير 

العلمية والدراسات التخصصية.

وتنظم الجامعة فعاليات التهيئة بشكل فصلي بهدف تهيئة 
بالخدمات  وتعريفهم  وأكاديميًا  نفسيًا  المستجدين  الطلبة 
واإلرشادات  واألنظمة  واللوائح  ومرافقها  بالجامعة  المتوفرة 
الطلبة  استفسارات  عن  واإلجابة  الجامعي  الطالب  تهم  التي 
وتسهيل اإلجراءات التي ينبغي على الطلبة المستجدين القيام 
بها، ودعوة الطلبة لالنخراط في أنشطة عمادة شؤون الطالب 

ومجلس الطلبة والمشاركة الفاعلة فيها.
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أخبـــار األهـليـة

إلى  تهدف  تفاهم  مذكرة  الخليج  وطيران  الجامعة  وقعت 
التطوير  مجال  في  الطرفين  بين  متبادل  تعاون  سبل  إيجاد 
المهني والتدريب، وتأهيل الكودر البشرية وكذلك في مجال 
مشروعات البحث العلمي، حيث وقعها من جانب الجامعة 
ومن  المهنية،  العالقات  مدير  حبيب  محمد  حسين  السيد 
األول  المدير  خلفان،  سهير  السيدة  الخلج  طيران  جانب 
لتطوير األفراد بدائرة الموارد البشرية بطيران الخليج، حيث 

جرى توقيع المذكرة بمقر الشركة في المحرق.

من  الجامعة  طلبة  سيتمكن  المذكرة  هــذه  وبموجب 
العملي  التدريب  وأداء  النهائية  تخرجهم  مشاريع  تنفيذ 
الخليج،  طيران  شركة  ودوائــر  بأقسام  االلتحاق  خالل  من 

حيث إن التدريب العلمي أحد االشتراطات األساسية للتخرج 
الفرصة  إتاحة  بهدف  األهلية،  الجامعة  ولوائح  أنظمة  في 
للطلبة للحصول على خبرة عملية في مجال تخصصاتهم 

الدراسية. 

العمل  سوق  احتياجات  لتلبية  االتفاقية  هذه  توقيع  ويأتي 
مجاالت  في  والخريجين  الطلبة  مهارات  وتعزيز  البحريني 
لطلبة  يمكن  حيث  المعلومات،  وتكنولوجيا  األعمال  إدارة 
الجامعة اآلن االنخراط في التدريب العملي، واالطالع عن قرب 
بمجال  مرتبطة  ميدانية  بزيارات  والقيام  العمل،  سير  على 
األكاديمية  دراستهم  تطبيق  من  يتمكنوا  حتى  دراستهم؛ 

النظرية بصورة عملية على أرض الواقع.

وتنص المذكرة على أن تشمل قائمة األنشطة المشتركة 
طيران  شركة  وإدارات  أقسام  في  الجامعة  طلبة  تدريب 
طلبة  ومشاركة  الطرفين،  بين  اللقاءات  وتنظيم  الخليج 
طيران  في  ــارزة  ب شخصيات  تقدمها  ــدوات  ن في  الجامعة 
بالخبرة  العلمية  الطالب  مسيرة  تعزيز  بهدف  الخليج 
العملية، فضال عن مجاالت تعاون بحثية أو دراسية أو غيرها 

من األنشطة ذات العالقة..

بهدف تعزيز مهارات الطلبة والخريجين 
ــــة وطـــــــيـــــــران الـــخـــلـــيـــج ــــع ــــام ــــج ــــن ال ــــي ــــم ب ــــاه ــــف ــــــرة ت ــــــذك م

عميدة الكلية: خريجونا يحظون برضا عال في سوق العمل
ــة فـــي بــرامــجــهــا ــي ــوع ــات« تــحــقــق نــقــلــة ن ــوم ــل ــع ــم  »تــكــنــولــوجــيــا ال

الدكتورة وسن  المعلومات  أكدت عميدة كلية تكنولوجيا 
شاكر على اعتزاز الكلية بتميز طلبتها وطالباتها في سوق 
العمل البحريني، منوهة في الوقت نفسه بما تضمه الكلية 
من كفاءات متميزة في مجال المعلوماتية والتكنولوجية 

الحديثة.

وأوضحت عميدة الكلية بأن نتائج استبانة تقييم لمخرجات 
المؤسسات  لــدى  عالية  رضــا  نسبة  عن  كشفت  الكلية 
التقنية وأرباب العمل عن مستوى أداء خريجي بكالوريوس 
الموزعة  األنظمة  وبكالوريوس  المعلومات  تكنولوجيا 
والوسائط المتعددة، مما يعزز من ثقة الجامعة والمجتمع 
وبرامج  مشاريع  نجاح  على  ويدلل  الكلية  ــأداء  ب المحلي 
تلك  سواء  الماضية،  الفترة  في  انتهاجها  تم  التي  التطوير 
على  أو  الدراسية  والمناهج  المقررات  بتحديث  المتعلقة 
من  المزيد  خــالل  مــن  التطبيقي  الجانب  تعزيز  مستوى 
االهتمام بالتدريب العملي ومساقات حل المشكالت خالل 

العملية التعليمية.

كلية  بــرامــج  جميع  ــأن  ب شاكر  وســن  الــدكــتــورة  وذكـــرت 
بالثقة”  المعلومات قد نالت على تقديرات “جدير  تكنولوجيا 
األهلية  الجامعة  لتكون  الـــوزراء،  مجلس  من  معتمدة 
تكنولوجيا  في  برامجها  جميع  تحظى  بحرينية  جامعة  أول 
المعلومات بثقة الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان الجودة، 
الموزعة  واألنظمة  المعلومات  تكنولويجا  برنامجي  سواء 
والوسائط المتعددة المقدمان على مستوى البكالوريوس، 
اآللي  الحاسب  وعلم  المعلومات  تكنولوجيا  برنامج  أو 

المقدم بدرجة الماجستير.

•الدكتورة وسن شاكر •الدكتورة وسن شاكر	 	
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األكاديمية الــنــزاهــه  حــول  ورشـــة  تعقد  الــمــعــلــومــات«  »تكنولوجيا 

حول  عمل  ورشــة  المعلومات  تكنولوجيا  كلية  نظمت 
من  انطالقًا  التكنولوجي،  المجال  في  األكاديمية  النزاهة 
لدى  بمقتضياته  الوعي  لزيادة  وسعيًا  الموضوع  أهمية 
وأكدت  األهلية.   للجامعة  المنتسبين  والباحثين  الطلبة 
أستاذة  الظاعن  فاطمة  األســتــاذة  قدمتها  التي  الورشة 
الموضوع  أهمية  على  بالجامعة  المعلومات  تكنولوجيا 
مراعات  إلــى  داعية  وبحثيًا,  تعليميًا  الجامعي  الحيز  في 
باألثر  ومنوهة  المجاالت،  هــذه  في  والنشر  الطبع  حقوق 
المجتمع  ممارسة  في  للنزاهة  اإليجابية  للمعاني  المهم 

الجامعي للحرية األكاديمية ولرفد اإلبداع وحمايته. وتناولت 
القرصنة والتزوير والتهريب  الورشة مفاهيم  الظاعن خالل 
والعالمات التجارية وبراءة االختراع، وأوضحت بأن كل نسخ 
أو توزيع أو تبادل أو بيع أو تركيب نسخ متعددة للبرمجيات 
للبرمجيات  قرصنة  يعد  والنشر  الطبع  لحقوق  بالمخالفة 
هو  كما  العلمي  المنظور  في  األكاديمية  النزاهة  ويخالف 
وأوضحت  واألخالقي  القانوني  المنظور  في  لألمانة  مخالف 
النسخ والنشر  النزاهة األكاديمية،  أنواع مخالفة  أبرز  أن من 
في  والمؤلفات  البرمجيات  على  االعتداء  بمعنى  والقرصنة، 
متعددة  لذلك  الدوافع  أن  إلى  منوهة  العنكبوتية،  الشبكة 

معنوية أحيانا ومادية أحيانا أخرى.

المتعلقة  المهمة  المواضيع  تناول  على  الورشة  وركــزت 
على  ســواء  والبرمجيات  االخــتــراع  ــراءات  ب حماية  بقوانين 
واآلثــار  المزايا  استعراض  مع  الدولي  أو  المحلي  المستوى 
البحرينية  السوق  في  القرصنة  نسبة  النخفاض  االيجابية 
وزيادة  المحلية  البرمجيات  صناعة  تطوير  على  والخليجية 

قاعدة الشركات. 

الــروســيــة الــصــداقــة  ــن جــامــعــة  أكــاديــمــيــا م ـــدا  الــجــامــعــة تستقبل وف

العالي  منصور  البروفيسور  األهلية  الجامعة  رئيس  أكــد 
يختصر  الجامعات  بين  واألكاديمي  البحثي  التعاون  أن  على 
أمامها طريقا طويال من أجل الوصول للعالمية والتميز في 
الذي يضطلع  بالدور  العلمي، منوها  الجودة والبحث  مجاالت 
االتحادية  روسيا  جمهورية  في  العالي  التعليم  قطاع  به 
وخصوصا جامعة الصداقة بين الشعوب، التي تبذل مجهودا 
مشكورا في صناعة عالقات تعاون وشراكة مع المؤسسات 

والجامعات ذات العالقة في منطقة الشرق األوسط.

من  وجامعي  أكاديمي  بوفد  ترحيبه  هامش  على  ذلك  جاء 
رئيسة  عيدروس  إيرينا  الدكتورة  برئاسة  االتحادية،  روسيا 
العربية  الدول  ودراسات  بحوث  مركز  مديرة  الروسي  الوفد 
األهلية  بالجامعة  استقبالهم  في  كان  فيما  موسكو،  في 
للجامعة  المؤسس  الرئيس  الحواج  عبداهلل  البروفيسور 
واألســاتــذة  والــمــدراء  العمداء  من  ــدد  وع الرئيس  ونــواب 

والمختصين.

اختيار  العالي   منصور  البروفيسور  الجامعة  رئيس  وثمن 
فرص  لبحث  األهلية  الجامعة  الروسية  الصداقة  جامعة 
في  بتصدرها  تتميز  والتي  معها،  والبحثي  األكاديمي  التعاون 

جميع التقارير التقويمية للهيئة الوطنية للمؤهالت 

وضمان الجودة المعتمدة على مستوى مجلس الوزراء، ولما 
تتميز به من عالقات أكاديمية قوية مع عدد من الجامعات 
أن  يمكنه  اللقاء  هذا  أن  على  مؤكدا  واألمريكية،  األوربية 
يؤسس لتعاون أكاديمي وثيق بين الجامعة األهلية وجامعة 
الصداقة بين الشعوب في روسيا االتحادية. ونوهت الدكتورة 
إيرينا عيدروس رئيسة الوفد الروسي بالحفاوة الذي حظي بها 
الوفد في الجامعة األهلية،  وتطرقت إلى نشاطات الجامعة 
بين  للصداقة  الروسية  الجامعة  أن  إلى  مشيرة  وأهدافها 
وتأمل  العالم،  دول  من  دولة   140 من  طالبًا  تضم  الشعوب 
في التوسع في التعاون مع الجامعات المتميزة في المنطقة 

العربية. 

•األستاذة فاطمة الظاعن 	

•قيادات الجامعة تكرم الوفد الروسي 	
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•الدكتور زهير ضيف 	

وثقافة  العربية  »الصحافة  بعنوان  جديدا  كتابا  السياسية  للتنمية  البحرين  معهد  عن  حديثا  صدر 
االختالف – دراسة تحليلية« من إعداد أستاذ الصحافة واإلعالم المشارك بالجامعة األهلية الدكتور 
زهير حسين ضيف، وقدم الكتاب معالجة  علمية رصينة لموضوع ال يزال يشغل اهتمامات الكثير 
والدالالت  المعاني  حيث   ،)Difference( االختالف  على  للوقوف  والكتاب،  والباحثين  المفكرين  من 
والمعوقات  متغيراته  على  والوقوف  فيه،  يسبح  الذي  العام  السياق  عنها  يكشف  التي  المختلفة 
بين  اإلنساني  الحضاري  للتفاعل  زخمًا  يوفر  الذي  المطلوب  بالشكل  ثقافته،  انتشار  من  تحد  التي 
ثقافة  غياب  يسببها  التي  الظروف  تحدي  على  قادر  سوي  جيل  تنشئة  سبيل  وفي  المختلفين، 

االختالف.

وقد ذكر الدكتور زهير حسين ضيف في مدخل الدراسة أن »االختالف« يمكن ترصد أصوله وجذوره 
وفق  لما  االختالف  ولوال  والكلمات،  األلفاظ  مركبات  تحملها  التي  والداللة  السياق  حيث  اللغة،  في 
إلى ذلك عالم  الوقوف على المعنى، فالمعنى يقوم على نظام االختالفات، كما خلص  اإلنسان في 
 Semantic الداللة  انزياح  على  يقوم  هنا  االختالف   ،   Ferdinandde Saussure السويسري  اللغة 
Slippage  حيث المعاني والدالالت المختلفة التي يكشف عنها السياق، من دون الوقوع تحت سطوة 

المعنى الجاهز الراسخ الذي ال يتزحزح.  

وأضاف: مفهوم »االختالف« ما انفك يستفز العقل العربي، دون أن يجد االستجابة العلمية الرصينة 
التي تليق بأهميته وخطورته، باعتبار مالمسته المباشرة للقضايا األشد حسمًا في الحياة المعاصرة 
حتى أن الجامعات والمؤسسات العلمية ومراكز األبحاث الرصينة، ما زالت تتعاطى معه وكأنه أمر 
عارض، وفي أحسن األحوال يكون التناول واالهتمام موسميًا ال يتجاوز الموضة، التي يطغى عليها 
الحماس، والتي سرعان ما تذوي جذوتها بعد استنطاق بعض النتائج والتوصيات، فيما الواقع يشير 
التي يطغى عليها الحماس، والتي سرعان ما  التناول واالهتمام موسميًا ال يتجاوز الموضة،  يكون 
إلى أهمية هذا الموضوع،  الواقع يشير  النتائج والتوصيات، فيما  تذوي جذوتها بعد استنطاق بعض 
القيمة، الهيمنة، السلطة، الخطاب، الصراع،  )القوة، المعنى،  بالغًا في طريقة توزيع  والذي يتخذ دوراً 

الفعل، الثقافة(.

الذي اشتمل على مشكلة  التمهيدي  الفصل  إلى  باإلضافة  أربعة فصول  الكتاب على  وقد اشتمل 
أما  السابقة.  الدراسات  من  مجموعة  على  وإطاللة  ومصطلحاتها  وأهميتها  وأسئلتها  الدراسة 
الفصل األول من الكتاب فقد استوعب اإلطار النظري وتضمن النظريات المفسرة للدراسة وتعريف 
ونوعها  الدراسة،  إجراءات  الثاني  الفصل  تناول  فيما  ومعوقاتها،  ومعالمها  االختالف  ثقافة  ماهية 
ومنهجها، فيما تم استعراض نتائج الدراسة في الفصل الثالث مشتمال على مناقشتها وتحليلها، 
ليكون ملخص الدراسة والتوصيات والمقترحات من نصب الفصل األخير. وقد اشتملت التوصيات 
العربية لقيم االعتدال والتسامح وقبول اآلخر،  الكاتب على أهمية دعم الصحافة  إليها  التي خصل 
التحريرية واإلعالمية للصحف بما يعزز المشترك اإلنساني واألخالقي والديني  ووترشيد السياسات 
والمذهبي، مع ضرورة حظر الترويج ألفكار التطرف والكراهية واإلساءة لألديان والمعتقدات، عبر أي 

صحيفة من الصحف العربية الورقية أو اإللكترونية.

التعليمية والتربوية  المناهج  الدينية وتنقية وتنقيح  المنابر  الحث على ترشيد  كما اشتملت على 
من أفكار التطرف والتعصب والتمييز والكراهية، باإلضافة إلى التوسع في إنشاء »المراكز االعالمية 
المتخصصة« لدراسة ظواهر التطرف والعنف، وتشخيصها بهدف معالجتها وتناولها إعالميًا وفكريًا 

في الصحافة ووسائل االعالم األخرى.

2015 للعام  سلسلته  ضمن  الكتاب  طباعة  يتبنى  السياسية«  »التنمية 

االخــتــالف« وثقافة  العربية  »الصحافة  ــول  ح تحليليا  كتابا  يصدر  ضيف 
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•الدكتور علي عمران 	

الجامعيين والــطــلــبــة  الـــدارســـيـــن  ــــام  أم ــنــحــو  ال تــبــســيــط  إلـــى  ــدف  ــه ي

ــــــادئ اإلعــــــــــراب« ــــــب ـــــي »م ـــــران يــــصــــدر كــــتــــابــــا تـــعـــلـــيـــمـــيـــا ف ـــــم ع

الدكتور علي عمران كتاب جديدا تحت عنوان: »دراسة  األهلية  بالجامعة  العربية  اللغة  أصدر أستاذ 
اللغة  تبسيط  إلى  الهادفة  ومؤلفاته  إصدراته  سلسلة  في  إضافيا  رقما  ليكون  اإلعراب«،  مبادئ  في 
العصر  المدارس والجامعات من تعلمها بأسلوب مشوق وسلس يتسق مع لغة  وتمكين طلبة 

وأنماط التفكير التي تحكمه.

وقد ذكر المؤلف في مقدمة كتابه أن هذا الكتاب وضع لطلبة الجامعات عامة ولطلبة علم النحو 
المبتدئين في مختلف أرجاء المعمورة، وأنه خالصة لقراءات تمتد ألكثر من ربع قرن من الزمان.

دراسة  إلى  خاصة  والطالب  عامة  الناس  تحبيب  هو  أجله،  من  نسعى  الذي  الكبير  الهدف  وأضاف« 
العربية، ومناقشة مسائلها والجدل في أصولها وفروعها، وأن يخوضوا فيها بعد أن أعرضوا عنها، 

ويعنوا بها بعد أن أعرضوا عنها.

ال  حيث  العربي،  النحو  قواعد  دارسي  لجميع  علميًا  دلياَل  عمران  علي  للدكتور  الجديد  اإلصدار  يمثل 
يخفى على أحد الصعوبة البالغة التي يعانيها الطلبة في فهم وتطبيق قواعد النحو، خاصة وأن االصدار 

تضمن طريقة علمية تسهل على الطالب فهم األسس التي يبنى عليها النحو العربي.

البنية العامة  وقد تشكل الكتاب بعد المقدمة والتمهيد من أربعة فصول، إذ يوضح الفصل األول 
واألفعال  األسماء  من  والمبني  واألفعال،  األسماء  من  المعرب  محددا  العربية،  اللغة  في  للكلمة 

والحروف، كما ويختم المؤلف الفصل بتوضيح حاالت استتار الضمير.

وفي الفصل الثاني يوضح المؤلف المعرب لفظًا والمعرب تقديراً، كما يحدد طريقة التعامل مع الفعل 
وأسماء  المفرد،  كاالسم  االسماء  من  يبنى  ما  موسع  بشكل  يتناول  ثم  اآلخر،  المعتل  المضارع 

اإلشارة، وأسماء االستفهام، وأسماء الشرط، واألسماء الموصولة، وما يبنى من الضمائر.

وفي الفصل الثالث يوضح المؤلف ما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف، كما ويوضح ما يبنى على 
التطبيقات اإلعرابية على شواهد قرآنية وأبيات  الحروف، ليجعل من تقديم  الحركات وما يبنى على 

شعرية ونصوص نثرية في الفصل األخير من الكتاب.

يعد الكتاب بحق إغناء قيمًا للمكتبة العربية ويفيدر كافة الدارسين والمهتمين باللغة العربية على 
اختالف مستوياتهم.
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الـبـروفــيـســور عــبــداهلل الــحــواج:  

ـــــة.. أمـــــــــــس وغـــــــــــــــداً ! ــــــ ـــــجـــــن الــــبــــحــــريــــن قـــطـــعـــــــة مــــــن ال

مرحلة التكوين                                                                                                          

تبدأ فصول الحياة في أحد )الفرجان( بالمنامة أو المحرق. كيف 
تصف مالمحها وقت ذاك؟

كانت البيوت أبوابها مشرعة دائمًا، فال تغلق، وكنا ندخل ونخرج من 
نسمي  وكنا  األمهات،  من  أي  من  ونعاقب  ونحاسب  بيت،  إلى  بيت 
جميع اآلباء عمي أو أبي، واألمهات عمتي أو خالتي، و”الفريج” تسوده 
هذه  ومن  ونلعب،  ونأكل  وننام  البيوت  ندخل  الواحدة،  العائلة  روح 
الروح تولدت فينا مشاعر المودة والتآخي ولم نكن نعلم أو نلتفت 
للفروق المذهبية أو العرقية أو غيرها. أتذكر مرة أن صديقًا لي رآني في 
موكب عزاء، وسألنى: أال تتحرج من السير في الموكب؟ فضحكت 
بعفوية قائاًل: أال تعرف أني شيعي؟ فتفاجأ .. وبعدها لم يتغير شيء 

ألن تلك الروح كانت متأصلة فينا.

بصراحة، ماذا تغير اليوم مقارنة باألمس؟!

الحياة تغيرت تمامًا، وانقلبت األمور رأسًا على عقب، والجميع يتهم 

الجميع، والقليل هو من يبحث عن إعادة تلك الروح التي تعكس وجه 
تغلبت  المصالح  ولغة  السياسة  أن  والمحصلة  الجميل.  البحرين 

على المجتمع فتفجرت الفتن واألزمات بهذا الشكل المؤسف.

في أيام الطفولة والشباب لم نكن نتداول أو نتعاطى الكلمات التي 
تشطر المجتمع، وكانت روح العائلة الواحدة والتعددية هي السائدة، 

أما اآلن فاألمور انقلبت رأسًا على عقب.

منطقة الشويخ!                                                                                                        

ما هي أهم القيم والسلوكيات التي اصطحبتها معك للفصول 
التالية من مرحلة التكوين؟

لم أدع للروح الطائفية سبياًل إلى قلبي أو وعيي، واحتفظت بشخصيتي 
التي تشكلت في هذه المرحلة، وصاحبتني صفات التسامح والتآخي 
الجامعية،  الدراسة  إلى  والتآلف، في كل مكان، حين ذهبت للكويت 
للبحرين للعمل بجامعتها  العليا، ثم عدت  للدراسات  بريطانيا  ثم 

معالمهــا. شــخصيتي  اكتســبت  هنــاك  ومــن  العائلــة  روح  وتســوده  دائمــًا  مشــرعة  كانــت  »الفريــج«  •أبــواب  	
•من مساحات المجتمع المشتركة انطلقت مبادراتي االجتماعية وكتاباتي التي ربطها خيط ال مرئي هو الهوية الوطنية 	
•فــي الكويــت فــاض المــد العروبــي فــي وجدانــي واندمجــت مــع مجاميــع مــن كل البلــدان العربيــة أضــاؤوا حياتــي 	
! • هنــا	 المالئكــة  رأت  أنهــا  األيرلنديــة  أمينــة«  »أم  زوجتــي  وتعتقــد   .. الجنــة  مــن  قطعــت  البحريــن  بــأن  آمنــت 

مرحلة التكوين في »الفريج« حيث كانت أبواب البيوت مشرعة، صبغته بقيم التعايش والتسامح والروح الوطنية، أما مدرسة الهداية الخليفية، 
فقد أظهرت ولعه بمادة الرياضيات، وكالهما رسما الفصول التالية والمقبلة من حياته، حين أيقن وزوجته األيرلندية أن البحرين قطعة من 

الجنة وأن أي مشكالت تطرأ على المجتمع يجب التصدي لها بالحب والتعليم والهوية الوطنية والمبادرات االجتماعية.

العضو  انطالقتها، والذي يشغل حاليا موقع  األهلية ورئيسها لمدة 14 عاما منذ  الجامعة  الحواج، مؤسس  البروفيسور عبداهلل يوسف  إنه 
المنتدب لمجلس إدارة األكاديمية العربية للخدمات التعليمية والبحوث، العاصمة المنامة في عام 1950م كانت مسقط رأسه، وفي زقاقات 
المحرق وبيوتاتها كانت طفولته ونشأته، لتتولى األخيرة تشكيل معالم شخصيته اإلنسانية والعلمية، قبل أن ينطلق إلى فضاءات أرحب بعد 

ذلك بدأت في البحرين.. وانتهت إليها.. يفتح قلبه لمجلة »أخبار األهلية« في هذا الحوار:
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التي  األهلية،  الجامعة  في  ثم  وقتذاك”،  الجامعية  البحرين  “كلية 
فيها  عشنا  التي  الجميلة،  للبحرين  أنموذجًا  تكون  بأن  حلمت 

وعاشت فينا.
كنت  عندما  أيضًا  اإلطــار  هذا  في  تصب  التي  كتاباتي  لي  وكانت 
عضواً بمجلس إدارة هيئة اإلذاعة والتلفزيون وكنت أكتب مقااًل 
البحرين”، ربط بينها جميعًا خيط ال مرئي  أسبوعيًا في مجلة “هنا 

هو الهوية الوطنية البحرينية العروبية.

مشتركة  مساحات  يخلق  وتآلفنا  تكاتفنا  أن  ببساطة  أؤمن  إنني 
على  قدمًا  بنا  ويمضي  التعددية،  وقبول  والتسامح  للتعايش 
واآلراء تمثل وجهًا  التيارات  أن كل  وأرى  والنهضة.  اإلصالح  طريق 

واحداً للحق والحقيقة، ولوال اإلختالف والتعددية لما تقدمنا. 

وسعيت  مجتمعنا،  ــوة  ق ســر  هــي  الــتــعــدديــة  أن  أعتقد  كما 
مجتمع  في  الديمقراطية  القيمة  هذه  تكريس  إلى  قوة  بكل 
الجامعة  افراد  وجميع  والطالب  األساتذة  بين  األهلية”،  “الجامعة 

ومنتسبيها.

ما هي هوايتك؟

تخصصي  في  للقراءة  عاشقًا  وكنت  القراءة،  هي  األولــى  هوايتي 
أقرأ  الماضية،  عامًا  العشرين  وخالل  طويلة،  لعقود  “الرياضيات” 
وطه  عبده  ومحمد  واألفغاني  كالطهطاوي  العربي  الفكر  لرواد 
حسين وعباس العقاد وسالمة موسى، الذين جمعوا  بين األصالة 
والمعاصرة، ولي كتاب تحت الطبع يجمع مقاالتي، بعنوان: “الكلمة 

أمانة”. 

القدم، حيث كان لدينا فريق شعبي  أيضًا لعب كرة  ومن هواياتي 
اسمه “المارد” يشارك على مستوى منطقة المحرق في المباريات 
والبطوالت، وظلت هذه الهواية تالزمني أثناء الدراسة في بريطانيا 

حيث كنت عضواً في فريق الجامعة.

أي الشخصيات تلك التي أثرت في حياتك ووجدانك؟

شخصيتي  أكسب  معظمها  حياتي،  في  أثرت  كثيرة  شخصيات 
قيمًا وسلوكيات الزمتنى طيلة حياتي، أولهما الوالدين العزيزين، 
الشويخ  منطقة  وشخصيات  الفريج،  وأمهات  آباء  جانبهما  وإلى 
بالكويت أثناء دراستي بالجامعة هناك في نهاية الستينيات، والتي 
والعراقي  والفلسطيني  باليمني  والبحريني  الكويتي  تجمع  كانت 
وخصوصًا  كثيرة  شخصيات  الوقت  ذلك  في  أتذكر  والــســوري. 
العمال المغتربين الذين كانوا يتقنون عملهم ويجمعون خصال 

ويكدحون  يكدون  كانوا  حيث  أيضًا  والحلم  والرجولة  الطيبة 
مرموقة  شخصيات  يكونوا  حتى  أبنائهم  بتعليم  ويحلمون 

ومحترمة.

زوجتي والمالئكة                                                                                                  

هــل هنــاك ســمات شــخصية صبغــت شــخصيتك فــي هــذه 
الفترة؟

والتعاطف،  والعطاء  العمل  في  التفاني  األجواء  هذه  من  تعلمت 
واألهم: اإلحساس العروبي القوي حيث كان المد القومي في أوجه، 
وكانت المنظمات الفلسطينية تتوسع وتتشر ، وجميع اآلراء تعبر 
عن نفسها بحرية تامة. في هذا الوقت تأكدت أن العمل الثقافي 

واالجتماعي يعد أحد البدائل إلصالح المجتمع، 

أما العمل السياسي فقد زاد تشاؤمي منه بمرور الوقت، خصوصًا 
مساحات  تغزو  والتي  العربي،  وطننا  في  الطائفية  تصاعد  مع 

التعايش والعمل المشترك.

مــا هي قصــة الزواج مــن “أم أمينــة”؟ وهــل كان لهــا تأثيرات 
إنسانية عليكم؟

تعرفت على زوجتي األيرلندية “أم أمينة” أثناء الدراسة في بريطانيا 
ابنتنا  أولهم  أبناء،  أربعة  ورزقنا  الثمانينيات،  بداية  في  وتزوجنا 
الكبرى أمينة التي تزوجت وأنجبت حفيداً وحفيدة. وبرغم اختالف 
روحية  حاجة  لي  حقق  الزواج  فإن  الزوجية  حياتي  إطار  في  الهوية 
عميقة، حيث أنعم اهلل على بيتنا بالسكينة والمودة، مما انعكس 

إيجابا على حياتي المهنية واالجتماعية. 

أن  بعد  وقناعتها  إرادتها  بكامل  اإلسالم  أمينة  أم  اعتنقت  ولقد 
عاشت فترة في البحرين، وهي تدعمني بقوة وتؤازرني في أعمالي 

األكاديمية واالجتماعية والخيرية. 

وقالت:  الجنة”  من  “قطعة  بأنها  البحرين  أمينة  أم  وصفت  لقد 
لقد رأيت المالئكة!  بعد أن لمست المجتمع المتحاب واإلنسان 
البحريني المليء بالخير والمحبة والسالم، واختبرت ذلك بنفسها 
عندما استدعى األمر أن يكون أحد أبنائي في المستشفى لمدة 200 
يومًا أثناء طفولته، ورأت كيف تضامن الجميع مع أسرتي بشكل 

لم تر له مثيال في موطنها السابق إيرلندا. 
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أعتقد أن اهلل تعالى وضع أم أمينة على طريق حياتي حتى أستمد 
منها طاقة معنوية لتحقيق الحلم البحريني، الذي عشته بالفعل 
في مرحلة التكوين، وسعيت لترجمته في مجتمع “األهلية” وفي 
المجتمع البحريني بشكل عام في المستقبل، من خالل اإلنخراط 

في العمل العام والخيري واالجتماعي.

مجتمع “األهلية”                                                                                                  

كيف انعكس كل ذلك داخل حرم الجامعة األهلية؟

أريد  الجامعة:  وألساتذة  طالبي  إلى  واحدة  برسالة  أبعث  ما  كثيرا 
شكرتم  “ولئن  تعالى:  اهلل  بقول  محتذيا  شاكراً  متفائاًل  مجتمعًا 
أريد الغضب والنقد فقط وإنما أتمنى أيضًا إذا فعل  ألزيدنكم”، وال 
تسود  حتى  والتشجيع  والثناء  الشكر  له  نقدم  أن  الصواب  أحد 

مجتمعنا روح التسامح ومشاعر الحب.

وبين  والمهنية  التعليمية  المسيرة  بين  عالقة  هناك  هل 
تأسيس الجامعة األهلية؟

إحدى  من  الرياضيات  علم  في  الدكتوراه  على  حصلت  فقد  نعم. 
الجامعات البريطانية، والتحقت بعدها مباشرًة بالتدريس بجامعة 
البحرين، في مشوار ناجح – وهلل الحمد -، حيث ترقيت إلى أستاذ 
لقسم  رئيسًا  وعملت  أستاذ،  ثم  مشارك  أستاذ  ثم  مساعد 
الرياضيات ثم قسم الحاسوب، ثم عميداً لشئون الطلبة وعميداً 

للقبول والتسجيل.

كفاية  عــدم  تحدي  ــه  أواج كنت  األخير  الوظيفي  الموقع  وفــي   
الثانوية  خريجي  لجميع  الجامعة  في  المتوفرة  الدراسية  المقاعد 
الخارج  في  للدراسة  بعضهم  يضطر  مما  بها،  بااللتحاق  الراغبين 
الموضوع  هذا  وكان  الجامعية،  الدراسة  عن  النظر  لغض  وآخرون 

دافعا للي للتفكير في الحلول البديلة.

وما هي قصة تأسيس “البديل”؟

بجامعة  المؤتمرات  بأحد  أشــارك  كنت  عندما  1991م  عام  في 
وهما  الــســعــوديــيــن،  ــذة  ــات األس مــن  باثنين  التقيت  كــمــبــردج 
البروفيسور عبد اهلل المعجل رحمه اهلل، والبروفيسور  بكر أحمد 

حسن، نائب رئيس الجامعة األهلية حاليًا، 

وقد تحدث الدكتور المعجل بأن ابنته عمرها 16 عامًا وبعد عامين 
أمها  لكن  المتحدة  الواليات  في  الجامعية  للدراسة  إرسالها  يريد 
ترفض بشدة، فقلت له على الفور: وجدتها!. فقال لي: ماذا وجدت 
ولتكن  البحرين  إلى  أمريكا  من  بجامعة  نأتى  فقلت:  اهلل؟.  عبد  يا 
عريقة،  غربية  جامعات  مع  تتعاون  خاصة  خليجية  جامعة  أول 

ولتكن ابنتك أول طالبة بالجامعة.

ومتى تأسست الجامعة بالفعل؟

شكلنا لجنة تأسيسية، وكان الحلم يكبر يومًا بعد يوم، وتقدمنا 
التربية  ووزارة  الــوزراء  مجلس  إلى  1991م  عام  التأسيس  بطلب 

والتعليم، 

ولكن لم تكن الظروف مساعدة، حيث كانت الفكرة السائدة أن 
الجامعات مسئولية تقع على عاتق القطاع الحكومي فقط.

 لكن ذلك لم يدفعنا لليأس واإلحباط، لذا طرحنا طلب التأسيس 
مرة أخرى بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي نص على 
أن الدولة تشجع إنشاء الجامعات األهلية والخاصة، وقد تشرفت 

بتمثيل قطاع التعليم في اللجنة العليا للميثاق. 

البحرين على الميثاق بغالبية كبيرة يوم 14  وبعد تصويت شعب 
فبراير 2001م، حصلنا على الموافقة على تأسيس الجامعة األهلية 
في  خاصة  جامعة  أول  القرار  بذلك  لتكون  الالحق،  مارس   25 في 

مملكة البحرين.

كيف اكتسبت الجامعة سمعتها الطيبة؟

خليجيًا،  ــرائــدة  ال الجامعات  مــن  األهلية  الجامعة  فــإن  الــيــوم 
للجودة،  العالمية  بالمعايير  االلتزام  من  سمعتها  واكتسبت 
الجامعات  في  وحاضروا  درسوا  الذين  العرب  األساتذة  من  ونخبة 

الكندية واألمريكية واألوروبية.

جامعات  مع  والتعاون  التوأمة  اتفاقيات  لدينا  ذلك  جانب  وإلــى 
عالمية عريقة في بريطانيا وفرنسا وأمريكا، مما جعلها تحصل 
وضمان  للمؤهالت  الوطنية  الهيئة  من  التقييمات  أعلى  على 
الجودة. وقد بدأت الجامعة بـ 50 طالبًا وكليتين، واليوم تضم نحو 

2500 طالب وست كليات.

المسئولية االجتماعية                                                                                     

ما هو السر وراء تألقكم في سماء المسئولية االجتماعية؟

تكون  أن  يجب  المجتمع  خدمة  بأن  المؤمنين  من  نفسي  أعتبر 
هدفًا شخصيًا لألشخاص والمؤسسات، وال أرغب في الحديث عن 
وضعنا  الجامعة  ففي  المجتمع.  خدمة  عن  وإنما  الخيري  العمل 
الجامعة،  خدمة  العلمي،  البحث  الرئيسية:  أهدافها  ضمن  ذلك 
باألوقات  نتطوع  وإنما  فقط  األموال  نصرف  وال  المجتمع.  خدمة 

أيضًا لتحقيق ذلك. 

واحدة،  لعملة  وجهان  والتدريس  أنه  فنعتقد  العلمي  البحث  اما 
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اتفاقيات  عقدنا  لذا  مشكالتنا،  جميع  يحل  لعمل  به  ونؤسس 
لكي  البريطانية”  “برونيل  كجامعة  عريقة  عالمية  جامعات  مع 
والتخرج  البحرين  في  البحث  وقضية  واإلشــراف  التدريس  يكون 
من  الفرنسية  اوبيتك  ومعاهد  بريطانيا،  من  العلمية  والدرجة 
واشنطن  جورج  وجامعة  الطالبي،  للتبادل  الدولي  البرنامج  خالل 

األمريكية التي تقدم درجة الماجستير في االدارة الهندسية.

وفي المجتمع؟

أتطوع  حيث  باالجتماعي،  األكــاديــمــي  يتشابك  المجتمع،  فــي 
عضوية  مثال  منها  أذكــر  كثيرة،  واجتماعية  خيرية  أعمال  في 
أطلقنا  حيث  الطفولة،  لتنمية  البحرينية  الجمعية  إدارة  مجلس 
العزيز لتنمية السمع  في الجمعية مركز األمير سلطان بن عبد 
السمعية  اإلعاقة  ذوي  من  كبيرة  شريحة  يخدم  الذي  والنطق 
بطريقة النطق وليس اإلشارات وهو أسلوب عالجي صعب ولكن 

نتائجه مشجعة.

البحرينيين  األكاديميين  لجمعية  رئيس  أول  كنت  أنني  كما 
للرياضيات، ورئيس  البريطانية  الجمعية  ومؤسسها، وزميل في 
ومقرها  الخاصة  العربية  التعليم  لمؤسسات  التنفيذي  المكتب 
العاصمة األردنية، ورئيس رابطة الجامعات الخاصة بدول مجلس 

التعاون.

إذا ما هو السبيل للنجاح في صناعة بحرين الغد؟

بعد كل هذه األعوم، خرجت بدرس قوي هو أن التعليم هو الحل 
تجارب  وهناك  واالقتصادية،  االجتماعية  قضايانا  لجميع  األمثل 
تم  اللتين  واليابان  ألمانيا  وخصوصًا  ذلك،  على  شاهدة  عالمية 
تدميرهما بعد الحرب العالمية الثانية، وخالل عقود حققتا نهضة 

هائلة بدأت من المدارس والجامعات.

وكذلك للمجتمع المدني دور كبير من خالل طرح المبادرات التي 
ذلك  غير  اما  المشتركة..  الحياة  مساحات  وتوسع  الناس  تجمع 

فسوف تتوحل أقدامنا في “الدواعيس” في ليالي ممطرة.

ختامًا.. أمنية لكم على المستوى اإلنساني والعام ؟

أمنيتي على المستوى العام أن يتجاوز عالمنا العربي هذه المرحلة 
أقطاره  من  قطر  كل  فيضعف  أبنائه،  بين  تفرق  التي  الحرجة 

ويسهل على اآلخرين كسره والنيل منه.

وبناء  ومحبة  سكينة  مرحلة  العربي  الوطن  يدخل  أن  أمنيتي 
يستعيد من خاللها مكانته التاريخية ويحقق السعادة لمواطنيه 
خطاب  صــدارة  في  والمعرفة  العلم  يكون  أن  وأتمنى  وشعوبه، 
قيادة  من  واألكاديميون  والباحثون  العلماء  يتمكن  وأن  الحياة 
واإلنسانية  والجمال  والخير  الحب  قيم  نحو  العربية  مجتمعاتنا 

والتسامح واإلنصاف.
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الـــطـــلـــبـــة  مــــــن   53 وتــــرفــــيــــهــــيــــة  اجــــتــــمــــاعــــيــــة  رحـــــلـــــة  فــــــي 
ــــا حـــــافـــــاًل فـــــي مـــنـــتـــجـــع الـــبـــنـــدر ــــوم الـــفـــرنـــســـيـــيـــن يـــقـــضـــون ي

اجتماعية  رحلة  األهلية  بالجامعة  الطالبية  األنشطة  إدارة  نظمت 
البندر بمنطقة سترة، بمشاركة 53 من طلبتها  إلى منتجع  وترفيهية 
الفرنسيين وآخرين بحرينيين، ضمن برنامجها التعريفي بمعالم البحرين 

لطلبتها الوافدين.

هذه  بأن  الطالبية  األنشطة  إدارة  مدير  الخاجة  أحمد  األستاذ  وأوضح 
الطلبة  تأتي ضمن برنامج اإلدارة لتعريف  الزيارة االجتماعية والترفيهية 
وما  البحرين  مملكة  معالم  على  الوافدين  الطلبة  وعموم  الفرنسيين 
سواحل جميلة ومواقع تاريخية وسياحية وترفيهية متعددة، فضال عن 

أسواقها المتميزة ومجمعاتها التجارية.

وقد أمضى المشاركون كامل يومهم في منتجع البندر بمنطقة سترة، 
حيث تناولوا طعام الغداء هناك، واستمتعوا بمرافق المنتجع، وممارسة 

العديد من األلعاب الرياضية، وبخاصة السباحة. 

إدارة  به  تضطلع  الذي  للدور  تقديرهم  عن  الفرنسيين  الطلبة  وعبر 
األنشطة الطالبية بالجامعة األهلية من أجل توثيق عرى المودة والمحبة 
في  جداً  رائعة  تجربة  قضوا  قد  أنهم  إلى  منوهين  الجامعة،  طلبة  بين 

أجواء المنتجع الفريدة.

مشهود  بدور  األهلية  بالجامعة  الطالبية  األنشطة  إدارة  وتضطلع 
العلمية،  الميادين  في  الطالبية  النشاطات  مختلف  على  اإلشراف  في 
الثقافية، االجتماعية، الرياضية والفنية، وتوثيق أواصر التعاون بين الطلبة 
الطلبة  قضايا  متابعة  إلى  باإلضافة  الجماعي،  العمل  على  وتحفيزهم 
والتنسيق مع إدارة الجامعة لحل المشكالت التي قد تعترض مسيرتهم 

األكاديمية.

والحوار  الديمقراطية  الممارسة  تنمية  إلى  برامجها  تهدف  كما 
نظرة  وفق  الطالب  شخصية  وصقل  اآلخر،  الرأي  واحترام  الموضوعي 
االنتماء  وتعزز  اإلسالمية  العربية  الحضارة  لقيم  تستجيب  شمولية 
الهادف  االيجابي  التفاعل  إتاحة فرص  إلى  باإلضافة  الجامعة والوطن،  إلى 
بين الطلبة وإدارة الجامعة والكليات واإلدارات والعمل على تعزيز الحياة 

الجامعية.
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قيادات الجامعة في ضيافة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

أساتذة وطلبة اإلعالم يشاركون في فعاليات مؤتمر اإلعالم والسلم األهلي

الدكتورة لميعة التحو تقدم دورة في القيادة لمجموع من طلبة اإلدارة والتسويق

أساتذة اإلعالم يشاركون في فعاليات مؤتمر اإلعالم والسلم األهلي

إدارة العالقات العامة تشارك في معرض البحرين للتعليم والتدريب ما قبل العمل إدارة العالقات الدولية تبحث التعاون مع وفد أكاديمي من فنلندا

األهلية غاليري

قيادات الجامعة في ضيافة الشيخ عيسى  بن راشد آل خليفة
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أخبـــار األهـليـة

المجهول يواجهون  تتركهم  ولن  خريجيها  تودع  لن  األهلية  الجامعة  الحواج:  البروفيسور 
الجديدة استراتيجيتنا  ضمن  متميزة  جديدة  برامج  استنباط  العالي:  منصور  البروفيسور 

»األهلية« تحتفي بـ 300 خريج من الحاصلين على البكالوريوس والماجستير

في أجواء تعبق بها روائح الورود والعود وتغمرها السعادة والفرح 
وتطرزها الضحكات وبسمات الخريجين واألساتذة وأولياء األمور، 
احتضن مركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج، احتفاء الجامعة 
 3( الموافق  السبت   مساء  خريجها،  من  العاشر  بالفوج  األهلية 
أكتوبر / تشرين األول 2015(، حيث تم تخريج نحو 300 طالبًا وطالبة 
ممن أنهوا متطلبات برامج الماجستير والبكالوريوس من كليات 

الجامعة األهلية الخمس بمختلف تخصصاتها.

الرئيس  الحواج  يوسف  عبداهلل  للبروفيسور  مؤثرة  كلمة  وفي 
المؤسس للجامعة األهلية  وربان سفينتها، قال مخاطبا طلبته 
أيآ  تترك  ولن  أبدآ،  تودعكم  لن  األهلية  الجامعة  »إن  الخريجين: 
منكم فريسة للمجهول على أية حال، سنكون دائمآ معكم وإلى 
أبوابنا ستظل  الحميم،  بالمتابعة المستمرة والتواصل  جواركم، 
أم  العليا  دراساتكم  مراحل  استكملتم  سواء  أمامكم  مفتوحة 
إخترتم طريق الحياة العملية سبيآل لتتويج ماتحصلتم عليه من 

علوم ومعارف«.

منصور  البروفيسور  الجديد  الجامعة  رئيس  كلمة  كانت  ثم 
ونوه  كما  وعائالتهم،  الخريجين  للطلبة  فيها  بارك  والتي  العالي 
قال:  حيث  الحواج،  البروفيسور  خلفه  وعطاءات  بجهود  فيها 
أخي وصديقي  أمامكم ألخلف رجال فذا، وانسانا معطاء، وهو  أقف 

ومعلمي، البروفيسور عبداهلل بن يوسف الحواج.

 وتطرق رئيس الجامعة إلى استراتيجيتها الجديدة للخمسة أعوام 
المقبلة، ليكشف اللثام عن عزم الجامعة استنباط برامج جديدة 
ومواصلة   ، العمل  سوق  مقتضيات  مع  التوافق  شديدة  متميزة 
العلمي بين األساتذة والطلبة  إلى اإلرتقاء بالبحث  الرامية  الجهود 
إلى استخدام  باإلضافة  البحرين،  التي تخدم  األبحاث  والتركيز على 
أرقى الطرق في التعليم والتعلم لتخرج الجامعة طلبة متميزين، 
بالخلق  يتحلون  طلبة  منتجين،   ،Entrepreneurs  ، مبدعين 
وكذلك  لوطنهم،  ووالئهم  بإنتمائهم  معززين  طلبة   ، الكريم 
العلمي  البحث  مجال  في  مرموقة  عالمية  جامعات  مع  التعاون 

والتبادل الطالبي واألكاديمي.
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Ahlia News

AU CELEBRATES AT THE 10TH GRADUATION CEREMONY
Ahlia University celebrated its 10th Graduation 
Ceremony on Saturday 3 October 2015 in The Gulf 
Hotel Conference Centre, marking the graduation of 
300 students who had completed the requirements 
of bachelor’s and master’s degrees in its five Colleges.

Present at the Ceremony were members of the 
Shura Council, MPs, government officials, members 
of the Arab Academy for Research and Studies (the 
University’s holding company), the University’s Board 
of Trustees and Ahlia faculty and staff, together with 
graduates’ families and friends.

“This is only the beginning”, said Professor Abdulla 
Al Hawaj, Managing Director and Founding 
President, congratulating the new graduates on their 
achievements. “Now we look to the future, for your 
graduation is not a farewell but a beginning. Ahlia is 
the place that you lived the dream, learned to fight for 
the future, built a framework of friendships, enhanced 
and developed your skills. The unknown future is a 
challenge that we will face together, holding your hands 
and leading each one of you towards the right path”.

Professor Abdulla assured graduates that memories 
of their time at Ahlia would in future bring them happy 
thoughts of their student days when they began their 
educational journey and took their first steps towards 
becoming valued members of society in the Kingdom 
of Bahrain.

Professor Abdulla expressed thanks and appreciation 
to the Royal Family, His Majesty King Hamad Bin Isa 
Al Khalifa, the King of the Kingdom of Bahrain, His 
Royal Highness Prince Salman Bin Hamad Al Khalifa, 
Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First 
Deputy Prime Minister, and His Royal Highness Prince 
Khalifa Bin Salman Al Khalifa, the Prime Minister of 
the Kingdom of Bahrain, for their continuous support 
and encouragement for Ahlia University and the whole 
academic sector in the Kingdom.

He also extended the University’s gratitude to the 
Minister for Education, the Higher Education Council 

– its Chairman, members and Secretary General – and 
the National Authority for Qualifications and Quality 
Assurance for Education and Training – its Chairman, 
members and Chief Executive – and to the Ministry of 
Finance, the Ministry of Housing, and the Economic 
Development Board.

In his speech Professor Mansoor Alaali, Ahlia’s new 
President, congratulated the graduates and their 
families on their academic achievements. He then paid 
a glowing tribute to his predecessor, Professor Abdulla, 
who had developed Ahlia University from an ambitious 
vision into an outstanding educational institution, well 
respected in the region and internationally. He noted 
that in the latest programme reviews conducted by the 
QQA Ahlia had been awarded six more “Confidence” 
judgements, bringing the University’s total to thirteen, 
which is currently the highest number in the Kingdom.

Professor Mansoor added that in order to give its 
graduates the best opportunities in the labour market, 
Ahlia aligns its programmes with market requirements, 
increasing scientific research by students and faculty, 
and partners  with international educational institutions 
on research and exchange programmes for students 
and faculty. He also highlighted the University’s 
commitment to increasing its use of the most up-to-
date educational methods so that Ahlia graduates are 
equipped to be innovative entrepreneurs and highly-
qualified members of the workforce and our society.

In their graduation speeches, graduates Shaikha 
Hassan and Noora Qaldari expressed their great 
pleasure and thanks to Ahlia University, to Professor 
Abdulla Al Hawaj, to Professor Mansoor Alaali and to 
all the faculty and staff.

“We have mixed emotions of tears and joy in saying 
farewell to our desks and in opening the door to our 
bright future”, the graduates concluded.  In the closing 
ceremony, Professor Abdulla and Professor Mansoor 
were joined by Professor Marwan Kamal, Chairman of 
the University’s Board of Trustees as they honoured all 
the graduates.
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AHLIA GALLERY

Engineering students on a field visit to Zain

 Trainer Amal Alsafar in a lecture on Leadership hosted by
Accounting students

 Engineering and Management students participate in the
Entrepreneurship Roundtable at the Chamber of Commerce

Bahrain TV interviews Ahlia students

President meets the new faculty and employees  Media students participate in the Media and Civil Peace
Conference

Ahlia Leaders with Sheikh Isa bin Rashid Alkhalifa
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Ahlia News

The Students Activities and Services Directorate 
of Ahlia University organised a social and recreation 
trip to Al Bandar Resort in Sitra. Among the students 
were 53 French students who are studying at Ahlia for 
a year.

Director of Student Activities, Mr Ahmed Al Khaja, 
explained that the trip was part of the induction 
programme which aims to show French students the 
beauty and culture of the Kingdom: its souqs, beautiful 
coast line, shopping malls and historic sites.

The students spent the day at the Resort making use 
of all the facilities, participating in sports activities 
and enjoying a delicious lunch.
The French students expressed their gratitude for 
the day at such a beautiful place. 

The Directorate organises activities which enable 
overseas students to integrate with local students 
and gain an insight into all the Kingdom has to offer. 
It also focuses on co-operation and community 
engagement and organises many sporting, scientific 
and cultural activities throughout the academic year.

The Directorate also liaises with the Directorate 
of Student Counselling to ensure that students 
are cared for and any issues that might affect their 
academic performance are resolved quickly. 

The Directorate’s philosophy is to promote the 
values of Islamic and Arabic culture and to foster 
compassion, understanding and cultural awareness 
of our global neighbours.

13

FRENCH STUDENTS ENJOY A DAY  
AT Al BAndAr resorT
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Do you have a hobby?•	

Yes – reading. I have been a passionate reader of 
mathematics for over two decades and I have great 
admiration for a number of writers for their talent in 
merging writing styles of authenticity and modernity, 
including Al-Afghani, Mohamed Abdah, Taha Hussain, 
Abbas Al-Aqad and Salama Moosa. I have written many 
articles myself which I plan to publish as a book entitled 
“Sincerity of Words”. I also like playing football – I was 
in a team in  Muharraq called “AlMared” and in my UK 
University’s team.

Is there a link between your personal journey and •	
the foundation of Ahlia University?  

Absolutely. My journey included several countries and 
academic roles. During my career in Bahrain, I noticed 
the shortage of university places for high school 
graduates and was motivated to look for solutions.

During a conference in 1991 at Cambridge University, 
I discussed with Ahlia’s current Vice President, Dr 
Bakr Ahmed Hassan and the late Professor Abdullah 
Almaajal my idea of establishing a private university 
which collaborated with international universities.
We submitted an application to the Cabinet and 
Ministry of Education in 1991, but the governmental 
sector was solely responsible for education then and 
the application was rejected.

On 14 February 2001, coinciding with the National 
Action Charter, we re-submitted the request and Ahlia 
University was licensed as the first private university in 
the Kingdom of Bahrain on 25 March 2001.

How did Ahlia develop such a good reputation?•	

Since we began, we have grown from 50 to 2,500 
students and have received thirteen “Confidence” 
judgements from Bahrain’s National Authority for 
Qualifications and Quality Assurance of Education & 
Training (QQA) – currently the highest number in the 
Kingdom. Our reputation almost built itself, because we 
follow international standards of quality, recruit highly-

qualified local and international faculty, and collaborate 
with well-respected international universities (including 
Brunel University UK, The George Washington University 
USA and EPITECH France). All of this means that Ahlia 
is now one of the leading universities in Bahrain and the 
Gulf region.

How are your personal values reflected in Ahlia •	
University?

“I want a grateful and optimistic family” I say to students, 
faculty and staff. Criticism is not the only path to take: 
gratitude, compliments and encouragement lead to a 
cohesive and considerate community. As the Holy Quran 
says “if you are grateful, you will get more favours”.

Why is social responsibility important for •	
universities?

I believe in community service by individuals and by 
institutions. It is one of Ahlia’s strategic activities and 
we are committed to spending money, time and effort 
on community service and to scientific research which 
can improve society.

How do you see Bahrain’s future?•	

The experience of Germany and Japan in overcoming 
the devastation of the Second World War shows that 
education can solve even the hardest social and 
economic problems. Why can’t we?

Finally, what do you wish for?•	

I wish peace and only peace for the Arab world. We have 
witnessed a phase of hatred, selfishness and ignorance 
and I hope the Arab world now enters a stage of peace 
and tranquillity, regaining its historical status and 
achieving happiness for its nations. I wish for education 
and science to lead national progress with academics, 
researchers and scientists leading Arabic communities 
towards the values of love, kindness, beauty, humanity, 
equality and forgiveness.
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INTERVIEW WITH PROFESSOR ABDULLA AL HAWAJ 

AHlIA’s MAnAGInG dIreCTor And FoUndInG PresIdenT

Professor Abdulla Al Hawaj was born in 1950 into the narrow lanes and old houses of Muharraq. In 
this interview, he discusses his personal journey and his passionate belief that education can solve 
the problems of society…

How would you describe your childhood?•	

Spontaneous and with no restrictions. The friendliness 
and compassion of our elders created a loving and 
caring neighbourhood community – family spirit was 
paramount. 

I recall no discrimination. One day when I was attending 
“Azaa” (Shia rituals), a friend asked whether I felt 
embarrassed attending such ceremonies and I laughed 
saying “Don’t you know I am Shiite?” He was surprised 
but nothing changed because we were all raised with 
common values.

What do you think has changed since?•	

Life has changed completely. In the old days, the 
concept of ‘one family’ was central to our lives. Today 
disagreement and accusations have tainted the 
beautiful image of Bahrain with self-interest and 
crisis.

Which values developed on your journey?•	

My personal journey went from Bahrain to Kuwait, where 
I began my university studies, to the United Kingdom for 
further studies, then back to Bahrain, where my career 
started at the University of Bahrain and moved to Ahlia 
University. Wishing to be a good example, I have tried 
to be humble, tolerant, considerate, forgiving and anti-
sectarian.

During my journey I developed a firm belief that 
togetherness and solidarity create a common space 
of coexistence, tolerance and acceptance of diversity. 

Different paths may lead to the same truth and 
pluralism is the secret of our strength. I have sought 
to embed this belief in Ahlia University’s community: 
faculty, students, staff and stakeholders.

Who has influenced your life and your •	
personality?

Many people set good examples: first and foremost my 
dear parents, then the families in my old neighbourhood. 
Also the Kuwaiti, Bahraini, Syrian, Yemini, Palestinian 
and Iraqi nationals I met while studying abroad and 
the expatriate workers who impressed me with their 
dedication to giving their children an education.

My marriage also fulfilled a deep spiritual need. I met 
my Irish wife, Om Amina, while studying in the UK; we 
married in the eighties and have been blessed with 
four children and two grandchildren. After moving to 
Bahrain, Om Amina converted to Islam, embracing it 
with a peace and tranquillity that also had a positive 
influence on me.

 Om Amina has great love for Bahrain: she describes it as 
“a piece of heaven”. Meeting her was not a coincidence 
– I believe she was meant to be the person from whom 
I derived strength to realise my dream of developing a 
University which will benefit the Bahraini community. 

All these experiences taught me to be generous, 
compassionate and commit to my dreams. I also learned 
that there are many ways to reform society, not just 
political action, and I have moved away from politics to 
embrace a role within culture and education.

Ahlia University
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The University’s contribution to scholarship received another boost with the publication of new books by faculty from 
the College of Arts, Science and Education: Dr Zuhair Hussain Dhaif, Associate Professor for journalism and media, 
and Dr Ali Omran, Assistant Professor for Arabic language.

The Bahrain Institute for Political Development has published Dr Dhaif’s new book Arab Press 
and Cultural Differences — An Analytical Study. In his book, Dr Dhaif provides a thorough 
analysis of “difference”, a topic which has long occupied the minds of philosophers, writers and 
researchers.

Dr Dhaif starts by explaining the semantics of “difference”, using the  approach of Dr Ferdinand 
de Saussure, the Swiss linguist who himself stressed the importance of understanding the se-
mantics of “difference”. Linguistic semantics is the study of meaning and is used to understand 
human expression through language by focusing on the relation between signifiers (words, 
phrases, signs and symbols) and what they stand for.

Following an extensive analysis of “difference”, Dr Dhaif concludes by inviting the Arab press to 
promote values of objectivity, tolerance and acceptance and he warns against the spread of 
extremist and hateful thoughts. He also proposes the establishment of specialised informa-
tion centres which focus on studying the phenomena of extremism and violence, paving the 
way for tackling and treating those blights on society.

Dr Dhaif hopes his new book will add to educational literature and also contribute to building 
a community of citizens with social, political and cultural awareness.

Dr Ali Omran has published a new book entitled Arabic Word Analysis Principles which forms 
another rich addition to his list of books and writings. The book aims to simplify the Arabic lan-
guage by framing it in modern patterns of thought and make it more appealing and interesting 
for students. His new book encompasses his extensive readings over 25 years.

Discussing his book, Dr Omran said: “As a professor of Arabic language, I work towards a 
greater goal, which is to regain the lost position of the Arabic language; endearing it to people 
in general and students in particular. I hope the discussions in the book will attract people 
back to studying the language after years of staying away from it.”

Dr Omran’s new book will be a useful academic reference for all students of the Arabic lan-
guage, because it addresses the difficulty of Arabic language grammar by including easy 
methods and explanations for grammar rules.

Regarding the target audience, Dr Omran notes in the introduction that the book will help uni-
versity students and Arabic grammar beginners in all corners of the globe.

Dr. Ali Imran•	

Dr. Zuhair Dhaif•	
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Ahlia University holds a New Students In-
duction Day at the start of each semester 
to prepare new students for university life 
and introduce them to the colleges. Stu-
dents are also briefed on services avail-
able to them and given an overview of the 
University’s rules and regulations.

Induction Day is an essential stage in any 
student’s successful transition to univer-
sity, being an opportunity to learn more 
about academic life, become more famil-
iar with the college environment, meet 
faculty and learn about opportunities that 
will enhance their university experience.

At the event students were joined by se-
nior staff, deans of colleges, faculty and 
administrative staff. Amongst the pre-
sentations, Dr Aqeel Radhi, Dean of Stu-
dent Affairs, welcomed new students and 
congratulated them on their successful 
enrolment at Ahlia University, reminding 
them that the University had an excellent 
reputation and had received “Confidence” 
judgements in all programme reviews con-

ducted by Bahrain’s National Authority for 
Qualifications and Quality Assurance of 
Education & Training (QQA). 

Dr Radhi stressed the importance of In-
duction Day as the foundation for stu-
dent life, noting that every student had 
a significant part to play in contributing 
effectively to Bahrain’s 2030 Vision es-
tablished by His Majesty King Hamad Bin 
Isa Al Khalifa, the King of the Kingdom of 
Bahrain. He also outlined the role of the 
Deanship of Students Affairs and the ser-
vices it provides for the students and the 
local community, and he encouraged stu-
dents to become involved in events and 
activities of the University.

There was also a presentation on aca-
demic guidelines for students and vari-
ous hand-outs, which was followed by a 
discussion between students, faculty and 
staff. The event was followed by an infor-
mal familiarisation tour of all the colleges 
and the University’s facilities.

NEW STUDENTS INDUCTION DAY
WelCoMes neW sTUdenTs To UnIVersITY lIFe
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Fatima Al Dhaen•	

ACADEMIC DELEGATION FROM 
PEOPLES’ FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA

Ahlia received an academic delegation from Peoples’ 
Friendship University of Russia (PFUR).

Ahlia’s President, Professor Mansoor Alaali, welcomed 
PFUR’s academic delegation led by Dr Irina Aidrous, 
in the presence of Ahlia’s Managing Director and 
Founding President, Professor Abdulla Al Hawaj, 
the Vice Presidents, deans, directors and faculty. In 
his welcome speech, he highlighted the importance 
of research and academic cooperation between 
universities and referred to the significant role of 
Russia’s higher education sector, especially PFUR, 
in spreading knowledge and culture between nations 
and reaching out to institutions and universities in the 
Middle East.

Professor Mansoor also noted that Ahlia’s excellent 
quality judgements from Bahrain’s National Authority 
for Qualifications and Quality Assurance of Education 
& Training (QAA) and its strong relations with other 
European and American universities would enable 
Ahlia and PFUR to open new horizons of collaboration 
in teaching, research and student exchange.

Dr Irina Aidrous expressed gratitude for the kind 
hospitality extended by Ahlia to the PFUR delegation. 
She described PFUR’s activities and goals; explaining 
that PFUR hosts students from 140 countries around 
the globe and plans to increase links in the Arab 
region.

The Deans of Ahlia’s Colleges outlined the services 
and facilities provided to Ahlia students and there 
was a presentation on Ahlia’s plan to establish a new 
campus with state-of-the-art facilities in the Northern 
Governorate.

IT COLLEGE WORKSHOP ON ACADEMIC INTEGRITY

The College of IT arranged a Workshop on Academic 
Integrity, aimed at highlighting the topic and 
spreading awareness of its importance for students 
and researchers.

The Workshop was presented by Ms Fatima Al Dhaen 
from the College of IT, who stressed the importance 
of academic integrity and its positive effects within 
the academic community including increased creative 
potential and protection of academic activity.
Significant concepts such as piracy, counterfeiting, 
smuggling, trademarks and patents were extensively 
discussed. Stressing that piracy includes all copying, 
distributing, exchanging and/or selling of software 

data in a way that breaks data copyrights, Ms Al 
Dhaen added that these acts are therefore also clear 
violations of academic integrity – not only legally 
but also morally. This makes them the most serious 
violations that staff or students can commit.

Other topics included protecting patents and software 
data on local and global levels and the important 
role of the regulatory agencies in prohibiting the use 
of illegal software programmes.  It was noted that 
Bahrain and the Gulf region have low rates of piracy: 
this has assisted the growth of the local software 
industry and increased the number of local companies 
creating market-appealing applications. 

The Workshop attracted a high turnout of students 
from across all Colleges and there was active 
participation from the audience.

The Workshop was organised in the context of the 
University’s INNOVATE initiative, a series of linked 
activities and projects aiming to develop an ethos of 
innovation in Ahlia students and thereby creating a 
community of creative and talented citizens to serve 
the Kingdom’s future long term vision.
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BAHRAINI MARKET IS HIGHLY SATISFIED WITH AHLIA’S IT GRADUATES 

The new Dean of Ahlia’s College of Information 
Technology, Dr Wasan Awad, announced the results 
of the recent survey of employers and technical 
institutions, which show that employers are “highly 
satisfied” with the University’s IT and Distributed 
Systems and Multimedia graduates.

The survey results confirm the recent “Confidence” 
judgements awarded by the National Authority for 
Qualifications and Quality Assurance of Education 
& Training (QQA) when it reviewed the programmes 
in the College of IT: BSc Information Technology, 
MSc Distributed Systems & Multimedia and MSc 
Information Technology & Computer Science.

Dr Wasan stated “Bahrain’s 2030 vision is aiming 
at a high standard of education for the Kingdom 
and, by offering programmes which implement the 
fast-evolving developments in computing and IT 
technologies, the University is supporting a significant 
improvement in the skills of the Bahraini labour market. 
The university is also exploring long-

term collaborations with the private sector”.
Uniquely, the bachelor’s programmes of Ahlia’s College 
of Information Technology have fully integrated 
internationally-recognised professional certifications 
from Oracle and Microsoft, which are highly-valued by 
the labour market. 

Dr Wasan added “At Ahlia we prioritise graduate 
employability. Our students gain a rich knowledge of 
the subject through high-quality programmes which 
aim to prepare professionals and researchers capable 
of excelling in IT, engaging in innovation, exploration 
and scientific research, and contributing positively to 
the community through ethical IT practices”.

Dr. Wasan Shaker•	

Ahlia University and Gulf Air have signed a 
Memorandum of Understanding (MOU), which aims 
to cater for requirements of the Bahraini labour 
market and to enhance the skills of Ahlia’s business 
administration and IT students. 

Under the terms of the MOU, Ahlia students will 
be able to engage in training courses and take part 
in field visits to Gulf Air and carry out graduation 
research projects in any of the Gulf Air departments 
and divisions. In this way, students will develop their 
academic studies in a real-life environment and be able 

to conduct projects which benefit the employment 
sector.
Mr Hussain Mohamed Habib, Director of Professional 
Relations at Ahlia University, and Mrs Suhair Khalfan, 
Senior Manager of Human Resources at Gulf Air, 
attended the signing ceremony. 

Mr Habib explained “With a history going back 65 
years, Gulf Air has a prestigious reputation. We are 
very proud to partner with Gulf Air which will benefit 
not only Ahlia but also all the academic institutions in 
the country. Gulf Air is a bridge that will link academia 
and training”.    

Mrs Khalfan stated “The Memorandum will lay the 
groundwork for further joint partnerships in the 
future, as both Ahlia University and Gulf Air value 
the significant contribution that highly trained staff 
make to the Kingdom’s development. Signing the 
Memorandum of Understanding will contribute to the 
development of education, training and employment”.

AHLIA SIGNS MOU WITH GULF AIR                      
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Council – its Chairman, members and Secretary 
General – in the progress of higher education in 
the Kingdom.

Professor Alaali noted the University’s latest 
quality achievements: “Confidence” judgements 
in reviews of the six Business & Finance College 
programme reviews by the National Authority 
for Qualifications and Quality Assurance 
of Education & Training (QAA) and Ahlia’s 
Institutional Listing on Bahrain’s National 
Qualifications Framework (NQF). He emphasised 
that such high quality achievements are only 
maintained by staff and students working 
together.

The President urged faculty to continue to 

enhance their academic performance and 
maintain their teaching and research skills, 
reiterating the importance of high academic 
qualifications allied to excellence in teaching 
methods and planning/management skills, all 
of which contribute to providing the best social 
and academic support for students.

As the new President of Ahlia University, 
Professor Mansoor Alaali paid tribute to the 
University’s Managing Director and Founding 
President, Professor Abdulla Al Hawaj, and 
the numerous achievements attained at AU 
under his leadership, saying “Ahlia owes all of 
its successes to Professor Al Hawaj and we are 
thankful for the great leadership he has provided 
in the past and his many contributions to come’.
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Thanks & Appreciation

 Ahlia University, represented by its President, Managing Director,
 Board of Trustees, Board of Directors,  Faculty Members, Sta� and
 Students, express their sincere appreciation and gratitude the

 esteemed Cabinet Council and

to

Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa
“May Allah protect him”

 

following the con�rmation of “Con�dence” judgements awarded 
in recent programme reviews by the National Authority for 
Quali�cations and Quality Assurance of Education & Training 

(QQA)
 

 On the occasion of this generous tribute to the University, the
 University would like to congratulate students, graduates, their
 families and friends, and its partners in the public and private
 sectors on this outstanding achievement of attaining “Con�dence”

judgements in all programmes reviewed by QQAT
 



  
Ahlia News

Prof. Mansoor Alaali•	

Professor Mansoor Alaali, President of Ahlia 
University, participated in the 3rd Arab-Euro 
University Conference on Higher Education 
(AECHE). Held in Egypt in October 2015, 
it was opened by Professor Dr Ashraf El 
Shihy, Egyptian Minister of Higher Education 
& Scientific Research, and attended by 
university presidents from Egypt, the Arab 
world and the European Union.

In his speech, Professor Mansoor called for the 
creation of networks to promote cooperation 
between the European Union and the Arab 
world, especially for student exchanges, 
faculty exchanges and scientific research. He 
noted that increasing such cooperation would 
provide support and expertise to enable Arab 
universities to increase the outcomes of their 
own collaborative activities.

He noted that AECHE was a forum to 
discuss models of collaboration and 
consider important challenges facing higher 
education, including globalisation and the 
IT revolution. AECHE would therefore offer 
many opportunities to improve the future 
quality of higher education, leading in turn to 
international collaborative developments in a 
number of fields.

Ahlia has notable experience in exchange 
programmes (especially with the UK and 
France) is planning to expand it to include 
other countries. The exchange has contributed 
positively to higher education, research and 
student experience and has also supported 
Bahrain in many aspects including tourism 
and educational projects focused on the 
country’s priorities.

AHlIA PresIdenT Holds sTArT oF YeAr MeeTInG WITH FACUlTY

AHlIA UnIVersITY PresIdenT ATTends
ArAB-eUro UnIVersITY ConFerenCe on HIGHer edUCATIon

In his first meeting with faculty members at 
the beginning of the 2015/16 academic year 
Professor Mansoor Alaali, Ahlia’s new President, 
praised the contribution made by the faculty, 
saying “Ahlia University is proud of its faculty. 
With our very thorough recruitment processes 
we are constantly seeking the highest quality 
faculty to join the University, as this enables us 
to deliver the highest quality programmes”.

During the meeting, Professor Alaali welcomed 

the new faculty, noting that they were joining 
an excellent faculty team. The President also 
pointed to the role of faculty not only in teaching 
but also in scientific research and community 
service, which ensures that students receive 
a well-rounded education and that that Ahlia 
offers high quality programmes which now have 
an international reputation. 

He also highlighted the leading role of the 
Minister of Education and the Higher Education 
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More QUAlITY MIlesTones For AHlIA                                           

nQF InsTITUTIonAl lIsTInG  AWArded & 
sIx More “ConFIdenCe” jUdGeMenTs  FroM QQA 

Licensed in 2001 as the first private university in the 
Kingdom of Bahrain, Ahlia University continues in its 
quest to provide high quality education and develop 
research capabilities for the benefit of the Kingdom.

The latest quality milestones achieved by Ahlia are 
Institutional Listing on Bahrain’s National Qualifica-
tions Framework (NQF) and six more “Confidence” 
judgements from Bahrain’s National Authority for 
Qualifications & Quality Assurance of Education & 
Training (QQA) when the programmes in the College 
of Business & Finance were reviewed.

The Review Reports and the Institutional Listing 
decisions were all published in September 2015 after their approval by the Cabinet.

Professor Mansoor Alaali, President of Ahlia University, hailed the QQA judgements and the NQF decision as great 
contributions to the Kingdom, and its business sector in particular, through the contribution made by Ahlia to devel-
oping a highly qualified population. 

Ahlia’s Managing Director and Founding President, Professor Abdulla Al Hawaj, said that the achievements were 
a result of the continuing efforts of University faculty and staff who provide the best environment for students 
through an educational strategy that supports their needs.

Mr Farooq Al Moayyed, Chairman of the Arab Academy for Research and Studies (AU’s parent body), and Professor 
Marwan Kamal, Chairman of the AU Board of Trustees, both welcomed the news and noted that Ahlia has made huge 
strides to establish such a high-quality reputation in a short period of time.

The University’s Board of Trustees and University Council members acknowledged the constant support and en-
couragement of Bahrain’s leadership, His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa, the King of the Kingdom of Bahrain, 
His Royal Highness Prince Salman Bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Dep-
uty Prime Minister and His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa, the Prime Minister of the Kingdom 
of Bahrain. Board and Council members also recognised the significant role of the Minister for Education, the Higher 
Education Council – its Chairman, members and Secretary General – and the National Authority for Qualifications 
and Quality Assurance for Education and Training (QQA) – its Chairman, members and Chief Executive – all of whom 
contribute to Ahlia’s achievements and to upholding high standards of education in the Kingdom.

Ahlia continues to maintain its reputation for high standards through the outcomes of successive QQA programme 
reviews – the recent judgements for Business & Finance programmes come in addition to previous “Confidence” 
judgements for IT and Physiotherapy programmes. They bring Ahlia’s total to thirteen, which is currently the highest 
number of “Confidence” judgements in the Kingdom.

The University emphasises the importance of international academic and training experience and has partnerships 
with well-established and highly-reputed international academic institutions. Ahlia has an International Student Ex-
change Programme (currently for French universities and soon to include British and Asian universities) which gives 
Bahraini students a multi-cultural educational experience as Ahlia welcomes students from across the world.
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HIs roYAl HIGHness PrInCe KHAlIFA BIn sAlMAn Al 
KHAlIFA, PrIMe MInIsTer oF THe KInGdoM oF BAHrAIn,

 VIeWs AHlIA’s neW CAMPUs PlAns  

His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa, the Prime Minister of the Kingdom of Bahrain, 
received Ahlia’s Managing Director and Founding President, Professor Abdulla Al Hawaj, and discussed 
the University’s future plans.

During the meeting, His Royal Highness viewed the designs for the new campus of the University which 
is to be built in the Northern City, a strategic building project of the Kingdom of Bahrain.

Currently located in Exhibition Avenue, central Manama, the University’s plans include increasing stu-
dent numbers.

In 2011 Ahlia signed an agreement with the Ministry of Finance for the land for a new campus and, fol-
lowing development of plans by international experts, approval was given by the Ministry of Housing for 
the Groundbreaking.

The new purpose-built campus will support Ahlia’s expansion, with state-of-the-art facilities for a stu-
dent population of 7,500 and all appropriate amenities, including a conference centre and a science 
park, to serve the full breadth of a dynamic and developing academic community.

Professor Abdulla conveyed the University’s thanks to His Royal Highness, who has agreed to act as the 
Patron of the Groundbreaking Ceremony.

He also expressed the University’s gratitude to His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa, the King of 
the Kingdom of Bahrain, and to His Royal Highness Prince Salman Bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince, 
Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, for their constant support and encour-
agement of the University’s development.
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ويحصل  أمريكي  املدرسة  في  التعليم  • نظام 
الدولية املعتمدة  البكالوريا  الطالب على شهادة 

عاملياً عند تخرجه. 

• حاليا تستقبل املدرسة الطالب من مرحلة الروضة 
لغاية الثاني اإلعدادي ( الصف الثامن ).

• هيئة أكادميية وتربوية من اجلامعة األهلية تشرف 
على العملية التعليمية واملنهجية في املدرسة.

ـــادر الــتــعــلــيــمــي كــفــاءات ـــك ــم ال ــض •  ي
من أوروبــا والـواليــات املـتـحـدة األمــريـكـية.

•  موقع املدرسة:
مـنـطـقـة ســار بـالـقـرب مــن سـينما سار.
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HIS ROYAL HIGHNESS PRIME MINISTER 
PRINCE KHALIFA BIN SALMAN AL KHALIFA 
VIEWS AHLIA’S NEW CAMPUS PLANS

10th Graduation Ceremony celebrates 300 graduates•	
Ahlia President delivers speech at Arab-EU University Conference on •	
Higher Education  
Interview with Professor Abdulla Al Hawaj, Ahlia’s Managing Director and  •	

 Founding President
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