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أخبـــار األهـليـة



رئيس الوزراء يضع حجر األساس للجامعة .. ويؤكد:
دعم غير محدود للعلم واالستثمار في التعليم

 الحواج: رعاية سموكم جعلت البحرين 
مركزا تعليميا وعلمًيا رائدًا

12 طالبا يفوزون بمقاعد مجلس الطلبة 

الجامعة تدشن إصدارها الجديد »أخالقيات العمل«

البنا يدعو لتوجيه بوصلة البحث العلمي
 نحو أزمات المنطقة العربية

تفاعل طالبي كبير مع فعاليات يوم المهن الخامس 

طلبة »األهلية« يزورون المؤسسات
 اإلعالمية الكبرى باإلمارات

طالب الجامعة يجتازون 
شهادةICDL في قيادة الكمبيوتر 
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أخبـــار األهـليـة

للعلم  سموه  دعم  كامل  عن  الوزراء  رئيس  أكد 
بالنهضة   – اهلل  حفظه   – مشيدا  التعليم  في  واالستثمار 
سموه  أعرب  كما  البحرين.  تعيشها  التي  المباركة  العلمية 
األهلية  للجامعة  الجديد  للمقر  الحضاري  بالصرح  إعجابه  عن 
بالمدينة الشمالية منوها سموه بأن هذا الصرح يأتي استكماال 
بصورة  فيه  التنمية  خطط  ويدعم  والتعليم  العلم  لمسيرة 

حضارية مشرفة.

القابضة  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  أعرب  ناحيته  ومن 
خالص  عن  المؤيد  يوسف  فاروق  السيد  األهلية  للجامعة 

بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  لصاحب  وتقديره  شكره 
وعلى  الحفل  لهذا  الكريمة  رعايته  على  خليفة  آل  سلمان 
دعمه الالمحدود لمسيرة العلم والتعليم عموما وللجامعة 

األهلية على وجه الخصوص.

البروفيسور  األهلية  للجامعة  المؤسس  الرئيس  وألقى 
فيها  ثمن  المناسبة  بهذه  كلمة  الحواج  يوسف  عبداهلل 
إرساء  في  الوزرء  رئيس  سمو  به  يضطلع  الذي  الريادي  الدور 
والحضارة  العلم  بالد  في  والحضارة  والنهضة  التنمية  قواعد 
الكريمة  بالرعاية  فيه  نتشرف  الذي  اليوم  هذا  أبهج  ما  قائال: 

•سمو رئيس الوزراء يطلع على مجسم الحرم الجديد للجامعة األهلية 	

رئي�س ال�زراء ي�سع حجر الأ�سا�س للجامعة .. وي�ؤكد:

دعم غير محدود للعلم وال�ستثمار في التعليم

الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  قام  المجيدة،  البحرين  أيام  من  ينسى  ال  يوم  في 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة صباح يوم األربعاء الموافق 24 فبراير / شباط 2016 بوضع 
بهذه  أقيم  الذي  الكبير  الحفل  الكريمة  برعايته  شامال  األهلية  الجامعة  حرم  أساس  حجر 

المناسبة في الخيمة المخصصة بفندق ومنتجع الريتز كارلتون.
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صاحب  يا  منكم 
وبالحضور  السمو، 
لسموكم،  البهي 
عظيم  لشرف  إنه 
غبطة  قلوبنا  يمأل 
فرحة  ونفوسنا 
ويرســـــم صــــــورة 
مــن  رائعـة  جليلة 
مـــن  الوفـــاء  صور 
التعلــــيم  راعـــــــــي 

والنهضة.

ورفـــــــــــــــــــــع 
الحواج  البروفيسور 

أسمى آيات الشكر واالمتنان لسموه قائال: ما أجمل االنتماء 
بين  ماثال  حلمنا  نرى  ثم  فيه،  نحلم  أن  نستطيع  وطن  إلى 
أيدينا ومتجسدا أمام ناظرينا مثل ما تجسده اليوم الجامعة 

األهلية.
اإنجازات عديدة

وأضاف: إن الجامعة منذ نشأتها في 25 من شهر مارس/
2001 حققت إنجازات عديدة وتميزت في برامجها الدراسية  آذار 
في  المعتمدة  الجامعات  أهم  من  واحدة  اليوم  لتصبح 
تتصدر  أن  القصير  عمرها  رغم  استطاعت  كما  المنطقة، 
حيث  االمتياز  ومعايير  الجودة  قوائم  في  المحلية  الجامعات 
يتجلى  أن  التميز  تتحقق ولذلك  أن  االنجازات  لتلك  أنه ما كان 

لوال الدعم والرعاية من الحكومة الموقرة.

وختم كلمته بالقول: سيدي صاحب السمو، أعليت قدر 
الجامعة فاليزد اهلل قدرك علوا، وأيدت سلطان العلم فاليزد 
والوفاء  العرفان  آيات  أسمى  رافعا  وتأييدا،  عزا  سلطانك  اهلل 
البالد  لمن تحققت بهم االحالم وتجددت بهم االمال عاهل 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  المفدى 
خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة وولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم اهلل وأطال في عمرهم 

المديد، لتزدهر مملكتنا الغالية وتنعم بعطائهم الكريم.

السيد  القابضة  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  قدم  وقد 
األهلية  للجامعة  المؤسس  والرئيس  المؤيـد  يوسف  فاروق 
والـوالء  العهـد   وثيقــة  الحواج  يوسـف  عبداهلل  البروفيسور 
لسـموه معـاهدينه فيهـا بأن »نبـــقى داعمين لجهود سموه 

سبيل  في  الخالقة 
الوطن  شأن  رفع 

وحفظ أمنه«.

خليفة يا عزنا

ى  لـــــــــــــــــد و
ســـــمو  وصـــــول 
إلى  الوزراء  رئيس 
هتف  الحفل  موقع 
وبراعـم  طالب 
»األهليــــة«  عائلـة 
 .. عزنــا  يا  خليفة 
مجدنا،  يا  خليفـــة 
رفعـــــــوا  كمــــــــــا 
فيما  والعافية،  بـالصحة  لسموه  دعاء  تحمـل  الـتي  الالفتات 
ازدانت الطرقات المؤدية للفندق بالزهور واليافطات المرحبة 

بسموه.

غنائي  أوبريت  على  المهيب  المهرجان  اشتمل  وقد 
علي  الشاعر  كلمات  من  وطن«  نهضة  يا  »خليفة  بعنوان: 
الفنان  االهلية  الجامعة  طالب  وإخراج   وتلحين  الشرقاوي 
جمال السيب وغناء محمد البكري وحسين األعثم والتوزيع 
الموسيقي أحمد أسدي، وقصيدة شعرية تتغنى سمو رئيس 
السبيعي،  منيرة  الشاعرة  الجامعة  لخريجة  والوطن  الوزراء 
الجامعة  لمشروع  الدائم  المقر  حول  تسجيلي  فلم  وعلى 
الوزراء  رئيس  سمو  قام  ثم  التابعة،  ومجموعاتها  األهلية 
حرم  لمشروع  األساس  حجر  بوضع   – ورعاه  اهلل  حفظه   –
الجامعة األهلية الذي سيقام بالمدينة الشمالية على مساحة 
100 ألف متر مربع ويتسع لنحو 10 آالف طالب وطالبة بعد انتهاء 
مرحلته الثانية، كما سيضم مبان وفصول أكاديمية ومعامل 
أولمبي  سباحة  وحمام  بحثية  ومراكز  ومالعب  وومختبرات 
ومسرح  للمؤتمرات  قاعة  إلى  باإلضافة  علمية،  ومختبرات 
عالمي ومكتبة متنوعة عصرية، ومسجد ومساحات خضراء 
إلى جانب  للحرم،  االجمالية  المساحة  70% من  واسعة، تمثل 

استراحات للطلبة في أماكن متعددة. 

المسؤولين  وكبار  الوزراء  من  واسع  لفيف  الحفل  حضر 
وأعضاء  المعتمدين  والدبلوماسـي  السياسي  السلك  ورجال 
المـال  رجال  من  كبير  وعدد  والنواب  الشورى  مجلسي  من 
كبيــر  وعـدد  العامــة  والشخصيات  واألكاديميين  واألعمال 

من أسـاتذة الجامعـة وطلبتها.
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أخبـــار األهـليـة

 الح�اج: رعاية �سم�كم جعلت البحرين مركزا تعليميا وعلمًيا رائداً

استقبل صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية مجلس إدارة 
الجامعة األهلية برئاسة فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس 
الرئيس  الحواج  يوسف  عبداهلل  الدكتور  واألستاذ  االدارة 
السمو  صاحب  الى  رفعوا  حيث  األهلية،  للجامعة  المؤسس 
على  االمتنان  وعظيم  الشكر  خالص  الوزراء  رئيس  الملكي 
الجامعي  الحرم  لمبنى  األساس  حجر  بوضع  سموه  تفضل 

الجديد للجامعة األهلية في المدينة الشمالية مؤخرا.

الوزراء  رئيس  الملكي  السمو  صاحب  أكد  اللقاء،  وخالل 
قطع  إلى  يسعى  مجتمع  ألي  األساس  حجر  يعد  التعليم  أن 
خطوات متسارعة على صعيد التنمية بمختلف أبعادها، وأن 
حضارات األمم والشعوب تنهض وتزدهر بمقدار ما تسهم 

به في خدمة اإلنسانية وما تضيفه من علم وثقافة.

نهضتها  أقامت  البحرين  مملكة  »إن  سموه:  وقال 
اإلنسان  وبناء  بالتعليم  االهتمام  عبر  تزال  وال  الحضارية 
اإلسهام  من  يمكنه  بما  وتهيئته  وثقافيًا  معرفيًا  وتكوينه 

في عملية التنمية والبناء«.

لالستثمار  وتشجيعها  الحكومة  دعم  سموه  وأكد 
تهدف  شاملة  استراتيجية  خالل  من  التعليم،  قطاع  في 
التعليم  في  لالستثمار  المحفزة  البيئة  تهيئة  إلى 

التسهيالت  وتوفير  اإلجراءات  الالزمة وتبسيط 
لمشروعات التعليم الخاص، ووضع المعايير 

من  عالية  مستويات  تقديم  تضمن  التي 
جودة التعليم بمختلف مستوياته.

واالعتمادية  بالثقة  سموه  وأشاد 
المستوى  بها  يحظى  التي  العالية 

في  العالي  للتعليم  األكاديمي 
مملكة البحرين، وحرص القائمين 
على المؤسسات األكاديمية على 
جودة  ضمان  بمتطلبات  الوفاء 
جذبًا  أكثر  جعلتها  والتي  التعليم 
من  العلم  وطلبة  للدراسين 

مختلف دول المنطقة.

التهنئة  سموه  وجدد 
األهلية  الجامعة  على  للقائمين 

الشمالية،  بالمدينة  الجديد  الجامعي  الحرم  مقر  بتدشين 
جودة  ومستويات  مؤشرات  من  الجامعة  تحققه  وبما 
أكاديمية متميزة، معربا سموه عن تمنياته للجامعة وكافة 
ومكانتها  دورها  تواصل  وأن  والنجاح،  بالتوفيق  منتسبيها 
كصرح تعليمي يسهم إلى جانب الجامعات البحرينية األخرى 

في االرتقاء بمسيرة التعليم العالي في المملكة.

الحواج،  يوسف  عبداهلل  الدكتور  األستاذ  عبر  جهته،  من 
رئيس  الملكي  السمو  لصاحب  وتقديره  شكره  خالص  عن 
في  والتعليم  العلم  لمسيرة  الدائمة  رعايته  على  الوزراء 
تعليميا وعلمًيا  البحرين مركزا  البحرين، مما جعل  مملكة 
بأحدث  مؤهلة  أجيال  تخريج  في  وأسهم  المنطقة  في  رائدا 
في  كبير  بدور  تشارك  والتي  والمعرفية  العلمية  األساليب 
في  المملكة  تشهدها  التي  الشاملة  النهضة  أسس  تعزيز 

مختلف المجاالت.

حجر  بوضع  سموه  بتفضل  وأشاد 
األساس للحرم الجامعي الجديد للجامعة 
شكله  وما  الشمالية  بالمدينة  األهلية 
الجامعة  تاريخ  في  هام  حدث  من  ذلك 
وما يمثله من عنصر تحفيز لها ألن 
خدمات  لتقديم  الجهود  تواصل 
القيادة  طموحات  تلبي  تعليمية 
يتحلى  مجتمع  بناء  في  الرشيدة 
الحديثة،  والمعرفة  بالعلم 
السديدة  التوجيهات  أن  مؤكدا 
عمل  منهاج  تمثل  لسموه 
على  الجامعة  تعمل  سوف 
من  مزيد  أجل  من  تطبيقه 
رسالتها  أداء  في  االرتقاء 

التعليمية.
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»الأهلية« تكرم الم�ساركين في تنظيم حفل و�سع حجر الأ�سا�س

نظمت الجامعة األهلية في فندق الخليج حفال لتكريم 
أساس  حجر  وضع  حفل  تنظيم  في  المشاركين  الطلبة 
حرم الجامعة الجديد بالمدينة الشمالية، الذي أقيم بحضور 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  ورعاية 
خليفة رئيس الوزراء الموقر  في 24 من شهر فبراير/شباط 

الماضي.

الرئيس  الحواج  يوسف  عبداهلل  البروفيسور  وقال 
المؤسس للجامعة في كلمة ألقاها خالل الحفل إن تشريف 
حجر  وضع  لحفل  الوزراء  رئيس  الملكي  السمو  صاحب 
الكريمة  ورعايته  األهلية  للجامعة  الجديد  الحرم  أساس 
للجامعة  السعيدة  التواريخ  من  جديدا  تاريخا  تدشن  للحفل 
التعليم  به  يحظى  الذي  والدعم  الرعاية  وتترجم  األهلية، 
تعهد  مجددا  سموه،  لدن  من  البحرين  مملكة  في  العالي 

إلى  إخالص  بكل  العمل  بمواصلة  لسموه  األهلية  الجامعة 
مركز  البحرين  جعل  أجل  من  العالقة  ذات  الجهات  جانب 

متقدما في الخدمات التعليمية على مستوى المنطقة.

ووجه الرئيس المؤسس للجامعة جزيل شكره وامتنانه 
توجه  الذي  البهيج  الحفل  تنظيم  في  شاركوا  من  لجميع 
أحد  أن  على  مؤكدا  الوزراء،  رئيس  لسمو  المبارك  الحضور 
كوادرها  به  يتسم  ما  وتألقها  األهلية  الجامعة  نجاح  عناصر 
واإلخالص  واالتحاد  والعطاء  المحبة  روح  من  وطلبتها 
محبة  بكل  المسير  مواصلة  إلى  الحكيمة،  داعيا  للقيادة 
وطنيا  صرحا  ليكون  الجامعي  الحرم  بناء  أجل  من  وإخالص 
الجامعة  وقيادة  الوزراء،  رئيس  السمو  صاحب  له  أراد  كما 
شعب  أبناء  وجميع  وخريجيها  وطلبتها  وأساتذتها  األهلية 

البحرين الكرام.

12 طالبا يف�زون بمقاعد مجل�س الطلبة 

الخدمات  مدير  الخاجة  أحمد  األستاذ  أعلن 
وطالبة  طالبا  فوز 12  بالجامعة  عن  الطالبية  واألنشطة 
 ،2016 طلبة الجامعة األهلية للعام  بعضوية مجلس 
المناصب اإلدارية  توزيع  تم  فيما  طالبات،   3 بينهم  من 

للمجلس الطالبي وفق التصويت المباشر. 

باالقتراع  اإلدارية  المناصب  توزيع  بأن  الخاجة  وأوضح 
صالح  ساجدة  الطالبة  فوز  عن  تمخض  المباشر  السري 
برئاسة المجلس الطالبي، وانتخاب الطالب محمود غياث 
نائباً للرئيس، بينما فاز الطالب  طالل الجالف بمقعد أمين 

السر.

لتراس  األعضاء  ثقة  على  مطر  مروة  الطالبة  وحازت 
عيسى  ريان  زميلها  شغل  فيما  والفنية  الثقافية  اللجنة 
رئاسة اللجنة اإلعالمية، وشغل زميله الطالب جالل عباس 
رئاسة اللجنة الرياضية ، لتكون اللجنة االجتماعية من نصب 

الطالب علي سوار.

وتقرر خالل االجتماع أن يكون 5 فائزين أعضاء إداريين 

رؤساء  زمالئهم  يشاركون 
اللجان في العمل من أجل تحقيق أهداف المجلس، وهم: 
الطالب منيب معتصم، والطالبة أمل عبدالحميد، والطالب 
علي شهرام، والطالب حسين الشيخ، والطالب لؤي مبارك.

هذا وقد حثَّ البروفيسور منصور العالي رئيس الجامعة 
الفريق  بروح  الفّعال  العمل  على  الطالبي  المجلس  أعضاء 
الواحد، موجهًا الشكر لجميع الطلبة على ما أظهروه من  
التعاوني داخل  العمل  إيجابية، مشددا  على أهمية  مواقف 

المجلس الطالبي.

محمود غياثساجدة صالح
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الرئيس  الحواج  يوسف  عبداهلل  رعاية البروفيسور  تحت 
المؤسس للجامعة األهلية، احتضن مركز عبدالرحمن كانو 
»أخالقيات  كتاب  تدشين  المصلى حفل  الثقافي بمنطقة 
العالي  منصور  وتطبيقا« للبروفيسور  مضمونًا  العمل: 
يوسف مساعدة  ساميه  واألستاذة  األهلية  الجامعة  رئيس 
المعلومات بالجامعة،  وتكنولوجيا  االتصاالت  مركز  مدير 
بحضور عدد من األكاديميين والمثقفين وعدد من منتسبي 
الجامعة والمركز.وقد أكد مؤلفا الكتاب البروفيسور منصور 
من  انطلقت  فكرته  بأن  يوسف  ساميه  واألستاذة  العالي 
طموحهما نحو وضع مذكرة ألخالقيات مبرمجي الحاسوب 
وتتحول  وتتوسع  الفكرة  لتتطور  الحاسوب،  نظم  ومحللي 
بين  يزاوج  عام،  بشكل  العمل  أخالقيات  يتناول  كتاب  إلى 
مبادئ وقيم الشريعة اإلسالمية السمحاء وآخر ما توصلت 

إليه المدنية الحديثة والحضارة اإلنسانية في هذا المجال.

إلى  يهدف  الكتاب  بأن  العالي  منصور  البروفيسور  وقال 
هذه  ويوضح  العمل،  وأخالقيات  والمهنية  العمل  تعريف 

األخالقيات ودواعيها وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

ومن جانبها قالت األستاذة ساميه يوسف بأن الكتاب يقع 
في 149 صفحة من الحجم المتوسط، وينقسم إلى 7 أبواب، 
األول منها تناول المقدمة وتعريف بالهدف من الكتاب، فيما 
الفالسفة  آلراء  العمل واستعراضًا  تعريف  الثاني  تناول الباب 
فيما  العمل،  لمفهوم  المسلمين  والعلماء  التاريخ  عبر 
والمهنية بوصفها ميزة  الثالث مفهوم المهنة  تناول الباب 
بالتعليم  مكتسب  معين  وفكري  علمي  أسلوب  امتالك 
الحياة  مجاالت  في  تطبيقه  إمكانية  وبالتالي  الخاص؛ 

المختلفة.

أما الباب الرابع من الكتاب فقد أوضحت األستاذة ساميه 
أنه تناول حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل من 
مختلف االوجه العالمية والمحلية واإلسالمية، ليتناول الباب 
وإخالٍص  وإمانٍة  صدٍق  من  اإلنسانّية  الخامس األخالقيات 
والباب  وتواضع،  ومداراٍة   وإحساٍن  وعدٍل   ووفاٍء  وإتقاٍن 
ودورها  العمل  وصاحب  العامل  أخالقيات  يبين  السادس 
وزيادة  وتحسين  النفسية  الراحة  على  والحصول  التقدم  في 
اإلنتاج، فيما خصص الباب السابع ألخالقيات العمل في تقنية 
الفيروسات«،  »صناعة  سيناريو  إلى  مستنداً  المعلومات 
وموقف  ذلك  من  اإلسالمية  الشريعة  موقف  ومستعرضًا 

المحلية والدولية. المجتمع والقوانين 

الحفل  اختتم  الحضور،  فيها  شارك  ثرية  مناقشة  وبعد 
بإهداء نسخ من الكتاب لمكتبة مركز كانو الثقافي وجميع 

الحاضرين.

األهلية،  الجامعة  نفذت 
في  الجامعي  بحرمها 
بالعاصمة  التأمينات  مجمع 
إخالء  تمرين  المنامة 
اإلدارة  مع  بالتعاون  افتراضي 
بوزارة  المدني  للدفاع  العامة 
الداخلية، بمشاركة عدد من 
الهيئتين  وأعضاء  الطلبة 
واإلدارية  األكاديمية 
حقق  حيث  بالجامعة 
اإلجرائية  أهدافه  التمرين 
بنجاح  والتدريبية  والوقائية 

في إتمام عملية اإلخالء في وقت قياسي.

مع  المسبق  واإلعداد  التنسيق  إلى  التمرين  ويهدف 
مختلف الجهات المعنية، حيث تم التمرين بشكل منظم 

منافذ  استخدام  طريق  عن 
أعضاء  وبإشراف  الطوارئ 
إرشاد  وتم  الطوارئ  فريق 
وتوجيه الطلبة والموظفين 
الجامعة  في  والمتواجدين 

إلى نقاط التجمع المحددة.

إدارة  مدير  عبر  وقد 
بالجامعة  اإلدارية  الخدمات 
عن  جاسم  محمد  األستاذ 
حرص الجامعة على االلتزام 
في  السالمة  معايير  بأعلى 
بيئة العمل من خالل دورات 
دوري،  بشكل  والموظفين  للطلبة  تقدم  عمل  وورش 
المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون  تم  منها  عدد 

الداخلية. بوزارة 

الجامعة تد�سن اإ�سدارها الجديد »اأخالقيات العمل«

اإخالء افترا�سي لطلبة الجامعة بالتعاون مع »الدفاع المدني«
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البروفيسور سعيد البنا

وبالتعاون  األهلية  الجامعة  نظمت 
مؤتمر  البريطانية  لندن  برونيل  جامعة  مع 
السابع،  السنوي  العلمي  الدكتوراه  طلبة 
ومشرفيهم  للباحثين  الفرصة  إتاحة  بهدف 
أبحاثهم  ونتائج  العلمية  أوراقهم  لتقديم 
وإداريين  أكاديميين  بمشاركة  ومناقشتها، 
من كل من الجامعة األهلية وجامعة برونيل 
فندق  في  التاج  بقاعة  وذلك  البريطانية، 

شيراتون البحرين.

من  البنا  سعيد  البروفيسور  وشارك 
فعاليات  في  رئيسي  كمتحدث  قطر  جامعة 

األبحاث  لواقع  علمية  قراءة  ليقدم  المؤتمر، 
العلمية في مجاالت اإلدارة واالقتصاد بمنطقة الشرق األوسط، 

في الحاضر والمستقبل.

وطلبة  والباحثين  األساتذة  البنا  البروفيسور  دعا   وقد 
المتصلة  التطبيقية  اإلدارية  باالبحاث  االهتمام  إلى  الدكتوراه 
منطقة  في  العربي  العالم  يواجهها  التي  والتحديات  بالظروف 

الشرق األوسط، سواء االقتصادية المتعلقة 
المتعلقة  أو  النفط  أسعار  بانخفاض  منها 
تعاني  الذي  واالرهاب  والحروب  باألزمات 
منه بلدان المنطقة بما فيها دول مجلس 

التعاون الخليجي.  

المتصل  العلمي  البحث  بأن  وأوضح 
في  يكون  ما  أدنى  الميدانية  بالدراسات 
نصيب  وأن  عالميا،  األوسط  الشرق  منطقة 
الدول العربية منه على مستوى المنطقة ال 
يتجاوز 53%، فيما تحظى تركيا لوحدها على 
اسرائيل  وتحظى   ،%30 بنسبة  المثال  سبيل 
في  العلمي  االنتاج  مجموع  من   %6 بنسبة  11%  وإيران  بنسبة 
الشرق األوسط.   ونوه إلى أن نحو أربعة من كل خمسة أبحاث 
الذي  البلد  البحثي  إطارها  يكون  المنطقة،  في  تصدر  علمية 
تتم به الدراسة نفسه، بينما المطلوب أن تتوسع هذه األبحاث 
بنتائج دقيقة  الواحد بما يؤهلها للخروج  البلد  لتتجاوز حدود 

يمكن االعتماد عليها وتعميمها، والبناء عليها مستقبال.

المؤسس  الرئيس  أكد         
بن  عبداهلل  البروفيسور  للجامعة 
العلمي  البحث  أن  على  الحواج  يوسف 
مفاهيم  في  إثراء  مجرد  ليس 
المتقدمة، وإنما هو مرتكز  الجامعات 
الظفر  أجل  المراهنة عليه من  يمكن 
العديد  تعالج  وسبل  وأفكار  بحلول 
من المشكالت والتحديات االقتصادية 

واإلدارية التي تواجهها أوطاننا.

تكريمه  هامش  على  ذلك  جاء 
للباحثين المشاركين في مؤتمر طلبة 
الدكتوراه العلمي السنوي السابع مساء 
االثنين الموافق 8 فبراير / شباط 2016 ، 
والذي نظمته الجامعة األهلية بالتعاون 

البريطانية  لندن  برونيل  جامعة  مع 
العالي  منصور  البروفيسور  برعاية 
إتاحة  بهدف  األهلية،  الجامعة  رئيس 
الفرصة للباحثين ومشرفيهم لتقديم 
أبحاثهم  ونتائج  العلمية  أوراقهم 
أكاديميين  بمشاركة  ومناقشتها، 
وإداريين من كل من الجامعة األهلية 
وجامعة برونيل لندن البريطانية، وذلك 
لمدة يومين متتاليين بقاعة التاج في 
وتضمنت  البحرين.  شيراتون  فندق 
جلسات المؤتمر مناقشات ثرية، أثارت 
الدكتوراه من  إعجاب مشرفي برنامج 
أنفسهم،  والباحثين  الجامعتين  كلتا 
توليد  فرصة  المؤتمر  لهم  أتاح  حيث 
مواضيع  من  عدد  ومناقشة  األفكار 

دقيق.  احترافي  بشكل  األبحاث 
بالجامعة  الرئيسية  القاعة  وشهدت 
علميا  بحثًا   17 مناقشة  األهلية  
عناوينها  وموضوعاتها  في  اختلفت 
لنيل  المرشحون  قدمها  العلمية، 
برونيل  جامعة  من  الدكتوراه  درجة 

البريطانية.
شهاب  سلمان  الباحث  وفاز 
بحثية،  ورقة  ألفضل  األول  بالمركز 
نصيب  من  الثاني  المركز  كان  فيما 
الباحث  وفاز  الظاعن.  إسراء  الباحثة 
األول  بالمركز  المحاسبيني  محمد 
فعاليات  في  قدم  عرض  ألفضل 
الثانية  المرتبة  في  وجاءت  المؤتمر، 

الباحثة ليتي شبو.

في الم�ؤتمر ال�سن�ي لطلبة الدكت�راه

البنا يدع� لت�جيه ب��سلة البحث العلمي نح� اأزمات المنطقة العربية

الح�اج : نراهن على البحث العلمي لم�اجهة تحديات القت�ساد
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وزارة   65 بمشاركة  العالي  منصور  البروفيسور  األهلية  الجامعة  رئيس  أشاد 
ومؤسسة وشركة في فعاليات يوم المهن، مؤكدا على  إن حرص المؤسسات على 
الجامعة  تربط  التي  العالقة  وعمق  قوة  عن  يعبر  المهن  يوم  في  الفعالة  المشاركة 

بسوق العمل، وثقة المؤسسات والشركات بمخرجات الجامعة األهلية.

البروفيسور  للجامعة  المؤسس  للرئيس  بالشكر  العالي  البروفيسور  وتوجه 
العلوي  بالرواق  الثالثاء  أمس  صباح  المهن  يوم  لفعالية  رعايته  على  الحواج  عبداهلل 
بمقر الجامعة في مجمع التأمينات وتكريمه للمؤسسات والشركات المشاركة في 
المهن  يوم  المبذولة إلنجاح فعالية  الجهود  الوقت نفسه على  المعرض، مثنيا في 
الخامس بوصفه »نافذة تطل على واقع متطلبات سوق العمل من جهة، وتعكس 

مستوى الكفاءة العلمية والتدريب لدى طلبة األهلية من جهة أخرى«.

المهنية حسين محمد حبيب بمستوى تفاعل  العالقات  من جانبه، أشاد مدير 
التوظيف  وخبراء  المدربين  من  نخبة  أن  إلى  منوها  المهن،  يوم  فعاليات  مع  الطلبة 
قدموا 14 ورشة تدريبية للطلبة والخريجين على هامش المعرض، من بينهم الدكتور 
خالد بومطيع مدير عام شركة بروأكت، والمدرب والباحث السعودي في شؤون البطالة 
العمل  بوزارة  البشرية  الموارد  مدير  العلوي  عصام  والسيد  الخيل،  أبا  عبداهلل  أحمد 

والتنمية االجتماعية وخريج الجامعة األهلية المدرب قاسم الخزاعي.

الجدد في  األهلية نخبة من األساتذة  الجامعة  استقبلت 
مختلف الكليات والتخصصات إلثراء الجامعة بخبراتهم ومنح 
كادرها  إلى  ضمت  كما  وأفكارهم،  تجاربهم  خالصة  الطلبة 
اإلداري مجموعة من الموظفين بغرض التوسع في الخدمات 
لمنتسبيها  الجامعة  تقدمها  التي  والتعليمية  العلمية 

ولعموم افراد المجتمع البحريني بشكل عام.

الجامعة  لعائلة  جديدا  وموظفا  أستاذا    26 انضم  وقد 
اإلدارية  العلوم  لكلية  فيهم  األسد  نصيب  كان  األهلية، 
والمالية التي انضم إليها 9 اساتذة جدد وموظفة إدارية، وهم: 
البروفيسور جاسم يوسف العجمي، والدكتورة نجاح شاهين، 
مجيد  فاطمة  والدكتورة  مصلح،  محمود  عبداهلل  والدكتور 
محمد  سيد  والدكتور  يوسف  شريف  طارق  والدكتور  العالي، 
فضل والمحاضرة ساره علي حسن والمحاضرة زينب حسن 

الغسرة ، باإلضافة إلى المشرفة اإلدارية ساره فيصل أحمد.

خالد  الدكتور  المعلومات  تكنولوجيا  لكلية  وانضم 
ومشرف  صالح  عبدالرضا  حسن  والدكتور  جاسم  شاكر 

المختبر خليفة عبداهلل جمعة والموظفة اإلدارية علياء وليد 
عبداهلل، فيما انضم لكلية اآلداب والتربية والعلوم 3 اساتذة 
أكاديميين هم: الدكتور رضا عبدالواجد أمين والدكتور محمد 
حسن والدكتور محمد مصطفى. كما انضم لكلية الهندسة 

مؤخرا الدكتور احمد جديدي.

والتعليمية  الخدمية  اإلدارات  من  عدد  رفد  تقرر  كذلك 
بالجامعة بكوادر جدد، حيث انضمت الدكتورة دولينا سولفيا 
كمستشارة لرئيس الجامعة وقانيكا بري كموظفة إدارية في 
النجدي كرئيسة لقسم  الرئيس، فيما انضمت رشا  مكتب 
العالي كمدير  الخاصة وهانيدا عبداهلل  رعاية ذوي االحتياجات 
مساعد بإدارة القبول والتسجيل وجنان علي عمران كموظف 
إداري  كموظف  الحواج  عبداهلل  ويوسف  المكتبة،  في  إداري 
وإيمان فؤاد  الرقمي  االتصال  التجارية ووسائل  العالمة  بإدارة 
ومعصومة  الموظفين  شؤون  بإدارة  إداري  كموظف  الحواج 
عبدالكريمة موظفة في البدالة وجوباالكريشنان شنكر إدارة 
الحسابات، وجهنكير موليكا فني الصيانة وكالماثي ماريمث 

موظف التنظيفات.

�سم 65 وزارة وم�ؤ�س�سة و�سركة

تفاعل طالبي كبير مع فعاليات ي�م المهن الخام�س 

ان�سمام 26 اأ�ستاذا وم�ظفا لعائلة الجامعة الأهلية

 10    الجامعة األهلية



بكلية  العامة  والعالقات  اإلعالم  طالب  من  وفد  قام 
لكبريات  تفقدية  زيارة  بعقد  األهلية  بالجامعة  اآلداب 
العربية  اإلمارات  بدولة  دبي  في  اإلعالمية  المؤسسات 
بيئة  واقع  على  الطلبة  إطالع  بهدف  الشقيقة  المتحدة 
اإلعالم  صناع  مع  والتواصل  اإلعالمية،  المهنية  الممارسة 
تواصل  قنوات  وفتح  العربي،  الوطن  مستوى  على  ورواده 
بالجامعة  اإلعالم  طلبة  إلفادة  المؤسسات  هذه  مع  فعالة 

األهلية. 

السقا  همت  البروفيسورة  صرحت  المناسبة  وبهذه 
الزيارة  أن  بالجامعة  والتربية  والعلوم  اآلداب  كلية  عميدة 
زيارة  المهمة مثل  الزيارات  العديد من  احتوت على  العلمية 
مجموعة قنوات الـ mbC  وزيارة قنوات دبي اإلعالمية، كما 

شملت زيارة مقر وكالة طومسون رويترز العالمية، وشركة 
بيل بوتنجر العالمية المتخصصة في مجال العالقات العامة، 

باإلضافة إلى زيارة مقر صحيفة البيان اإلماراتية.

المشارك  اإلعالم  أستاذ  أمين  رضا  الدكتور  وقال 
التي  الزيارة  أن  بالجامعة  اإلعالم  ماجستير  برنامج  ومنسق 
ضمت 15 فردا من طالب اإلعالم في مرحلتي البكالوريوس 
في  المهمة،  النتائج  من  عدد  عن  أسفرت  والماجستير، 
التطبيقية،  بالجوانب  النظرية  المعلومات  ربط  مقدمتها 
تم  حيث  الطالب،  من  لعدد  ووظيفية  تدريبية  فرص  وخلق 
مقعدين  تخصيص  على  العالمية  رويترز  وكالة  مع  االتفاق 
توفير  البيان  صحيفة  عرضت  كما  اإلعالم،  لطلبة  تدريبيين 

فرص تدريبية لعدد من طلبة اإلعالم بالجامعة األهلية.

العالي  منصور  البروفيسور  األهلية  الجامعة  رئيس  ثّمن 
تحفيز  في  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  تبذلها  التي  الجهود 
المشاريع  وإنشاء  ابتكار  على  الجامعيين  الشباب  وتشجيع 
اهتماما  تبدي  الجامعة  أن  إلى  منوها  والمتوسطة،  الصغيرة 
كبيرا بتنمية مهارات طالبها وقدراتهم المتصلة بروح المبادرة 
لتطوير  تبديه  الذي  نفسه  بالقدر  المشاريع  وتخطيط  واإلبتكار 
التجارة  غرفة  أن  على  مشددا  والدراسية،  العلمية  قدراتهم 
الطلبة  البحرينية في رفد  والصناعة شريك أساسي للجامعات 

بهذه القدرات والمهارات.

المؤسس  الرئيس  بمعية  تكريمه  بمناسبة  ذلك  جاء 
للجامعة البروفيسور عبداهلل بن يوسف الحواج للطلبة الفائزين 
بالمركز األول في مسابقة الجامعات لريادة األعمال التي أقامتها 
تمكنت  حيث  الجامعات،  بين  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة 
الجامعة األهلية من انتزاع المركز األول بتحقيق أفضل مشروع 

تجاري مبتكر.

األهلية  الجامعة  طلبة  فوز  »إن  العالي  البروفيسور  وقال 
بالمركز األول في مسابقة الجامعات لريادة األعمال في نسختها 
األولى، يعدُّ إنجازا إضافيا لحزمة من اإلنجازات المتميزة التي دأب 
طلبة الجامعة األهلية على حصدها في مختلف المجاالت«، وكان 
مركز مبادرات المشروعات قد توج فريق الجامعة األهلية بالمركز 
األول في ختام المسابقة التي استمرت ثالثة ايام، وتضمن قيام 
بصياغة  لجامعاتها  والممثلة  المشاركة  الفرق  من  فريق  كل 
جامعته،  في  بتنفيذها  سيقوم  التي  التجارية  المشاريع  خطط 

والتي من شأنها أن تغطي احتياجات الطلبة.

مه الطلبة  وعبر العالي عن اعتزازه بالمستوى الراقي الذي قدَّ
في المسابقة وبالجهد الذي بذلته الدكتورة أنجي بنحامد عمارة 
المشرفة على الفريق المشارك، وجميع أعضاء الفريق من الطلبة 
ووالء  األكرم  علي  وفاطمة  حميدان  عبدالجليل  محمد  وهم: 
وإلهام  األمير  أمير  ومريم  ربيع  محمد  وفواز  حماد  عبدالستار 

محمد سميعي وآالء حسين المخرق وأريج محمد عبداهلل.

طلبة »الأهلية« يزورون الم�ؤ�س�سات الإعالمية الكبرى بالإمارات

طالبنا يحقق�ن المركز الأول في م�سابقة الغرفة التجارية
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أخبـــار األهـليـة

الجامعة ت�ستقبل وفدا اأكاديميا من معهد الدوحة للدرا�سات العليا

طالب الجامعة يجتازون �سهادةICDL في قيادة الكمبي�تر 

استقبلت الجامعة األهلية وفدا أكاديميا ممثال لمعهد 
الدوحة للدراسات العليا يترأسه الدكتور عبد الّرحيم بنحاّدة 

العميد المشارك بالمعهد.

العالي  منصور  البروفيسور  الجامعة  رئيس  رحب  وقد 
الدوحة  معهد  به  يضطلع  الذي  بالدور  منوها  الزائر،  بالوفد 
بالمنطقة  العلمي  البحث  بيئة  تعزيز  في  العليا  للدراسات 
األهلية  للجامعة  المعهد  اختيار  مثمنا  عمره،  حداثة  رغم 

لبحث فرص التعاون األكاديمي والبحثي معها. 

المشارك  العميد  بنحاّدة  الّرحيم  عبد  الدكتور  ونوه 
بالمعهد بالحفاوة التي حظي بها الوفد في الجامعة األهلية، 
وبما تتميز به الجامعة من تقدم في مجال الجودة، وتطرق 
العلمي  البحث  تشجيع  في  وأهدافه  المعهد  نشاطات  إلى 
العامة  واإلدارة  واالنسانية  االجتماعية  العلوم  مجال  في 
األكاديمية  الشراكة  دعائم  وإرساء  التنمية  واقتصاديات 

بين المؤسسات ذات العالقة.

الدوحة  معهد  وفد  زيارة  يومين  لمدة  واستمرت 
بنحاّدة  الّرحيم  عبد  الدكتور  برئاسة   العليا  للدراسات 
والقبول  االستقطاب  قسم  ورئيس  المشارك  العميد 
والمنح، والدكتور فريد الصحن رئيس برنامج اإلدارة العامة، 
التنمية،  اقتصاديات  برنامج  رئيس  داود  يوسف  والدكتور 
والدراسات  اإلعالم  برنامج  رئيس  دواي  عزيز  والدكتور 

الثقافية. 

لطالب  محاضرتين  بتقديم  الدوحة  معهد  وفد  وقام 
الدراسة  بفرص  تعريًفا  األهلية  الجامعة  في  البكالوريوس 
ومحاضرة  العليا،  للدراسات  الدوحة  معهد  في  والبحث 
لطالب الماجستير في إدارة األعمال حول موضوع »الفوارق 
بين الجنسين واسبابها في ريادة األعمال«، ومحاضرة أخرى 
لطالب الماجستير في اإلعالم حول موضوع »رهانات البحث 
المحاضرات  القت  وقد  اإلعالمية«.  الدراسات  في  العلمي 

المقدما حضوًرا واسًعا وتفاعال من طالب الجامعة. 

باجتياز  بالجامعة  المعلومات  تكنولوجيا  كلية  احتفلت 
52 طالبا وطالبة الختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 
للجامعة  المؤسس  الرئيس  من  كل  كرمهم  حيث   ،ICDL
العضو المنتدب البروفيسور عبداهلل الحواج ورئيس الجامعة 
بهذه  أقيم  بهيج  حفل  في  العالي،  منصور  البروفيسور 
مجمع  في  الجامعة  بمقر  الرئيسية  القاعة  في  المناسبة 

التأمينات.

وقد أكد رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي خالل 
شهادات  على  خريجيها  بحصول  الجامعة  اعتناء  على  الحفل 
ومؤهالت احترافية إلى جانب المؤهل األكاديمي، ما يعطيهم 
االستجابة  على  أكبر  وقدرة  العمل  سوق  في  تنافسية  ميزة 

للمتغيرات والمستجدات المتسارعة في هذا السوق. 

بمختلف  الجامعة  طلبة  العالي  البروفيسور  ودعا 
 5 عن  يقل  ال  ما  على  بالحصول  االعتناء  إلى  تخصصاتهم 
على  ليكونوا  الجامعية،  دراستهم  أثناء  احترافية  مؤهالت 
في  أسبقية  وأصحاب  العمل  سوق  في  للولوج  تام  استعداد 
النوع من  الراقية في السوق. وأكد على أن هذا  الوظائف  حجز 

البرامج يأتي في إطار التطور المستمر الذي تشهده الجامعة 
على الصعيد العلمي واألكاديمي واالهتمام بجودة المخرجات 

التعليمية.

من  األولى  الدورة  في  المسجلين  الطلبة  اجتاز  وقد 
التشغيل  نظام  وهي  األربع  الوحدات  بجدارة  البرنامج 
البيانات  وجداول   ،WorD الكلمات   ومعالج   ،WInDoWs

.PoWerPoInt والعروض التقديمية ،exCeL
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Ahlia News

 Ahlia University hosts an Academic Delegation from
Doha Institute for Graduate Studies

 Ahlia University Students Pass the ICDL Certification Test

Ahlia University hosted an academic delegation 
from Doha Institute for Graduate Studies, led by 
Dr. Abdul Rahim Bin-Hadah, Associate Dean in 
the Institute.
Prof. MansoourAlaali, President of the Uni-
versity welcomed the visiting delegation, and 
touched upon the role played by Doha Institute 
for Graduate Studies in promoting the scientific 
research environment in the region despite its 
recent history, and welcomeed the selection of 
Ahlia University to discuss opportunities of aca-
demic and research cooperation.
Dr. Abdul Rahim Bin-Hadah, Associate Dean in 
the Institute, paid tribute to the hospitality ex-
tended to the delegation at Ahlia University, and 
the progress the University has made in the field 

of quality academic work.  He also touched upon 
the Institute’s activities and objectives in encour-
aging scientific research in the field of social and 
humanitarian sciences, public administration and 
economics of development, in addition to laying 
the foundations of academic partnership among 
the relevant institutions.
The visit of the delegation of the  Doha Institute 
for Graduate Studies, which lasted for two days, 
was headed by Dr. Abdul Rahim Bin-Hadah, As-
sociate Dean in the Institute and Head of Reg-
istration, Admission and Grants Department, 
as well as Dr. Fareed Al-Sahn, Head of  Public 
Administration  Program, Dr. Yousef Dawood, 
Head of the Development Economics Program, 
and Dr. Aziz Dawai, Head of Media and Cultural 
Studies Program.
The delegation of the Doha Institute for Gradu-
ate Studies gave two informative lectures to un-
dergraduate students at Ahlia University on the 
opportunities for study and research in the Doha 
Institute for Graduate Studies, in addition to two 
lectures to MBA students, 

The College of Information Technology at the 
University celebrated the success of 52 students in 
ICDL, who were honored by the Founding Presi-
dent of the University, Prof. Abdullah Al-Hawaj 
and Professor Mansoor Alaali, the President of the 
University, during a ceremony held at the main 
hall at the headquarters of the University.
During the ceremony, the University President, 
Professor Mansoor Ahmed Alaali, stressed the 
University’s care for its graduates iucludin eusun-
ing they obtaining degrees and professional quali-

fications as to as academic qualifications, which 
provide them with a competitive advantage in the 
labor market, and a better ability to respond to 
rapid changes and developments in that market.
Professor Mansoor Alaali called on the University 
students from various disciplines  to strive to ob-
tain at least five professional qualifications during 
their university studies, to be fully prepared and 
competitive in the labor market. He also stressed 
that this type of program is part of the continu-
ous development of the University at the scientific 
and academic levels, and oflects Ahlia’s care for 
the quality of educational outcomes.
The registered students have completed the first 
session of the program of four units, Windows op-
erating system, word wordprbcessing, Excel data 
tables, and PowerPoint.
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Great Students’ Interaction with the activities of the Fifth Career Day

26 Academics and staff members join Ahlia University

The President of Ahlia University, Professor 
Mansoor Alaali, welcomed to the participation 
of 65 ministries, institutions and companies in 
the Careers Day, held on munday un and stressed 
that the keenness of institutions to actively par-
ticipate expresses the strength and depth of the 
relationship between the University and the la-
bor market, as well as the confidence of insti-
tutions and companies in the graduate output of 
Ahlia University.

Professor Mansoor Alaali thanked the Found-
ing President of the University, Prof. Abdul-
lah Al-Hawaj, for his patronage  of the Careers 
Day openin cerewing on, the Upper Hoor of the 
University Campus at GOSI complex, and for 

his honoring of the institutions and companies 
which participated in the exhibition. He also 
highlighted the efforts of staff iuvolued in organ-
isingthis fifth coveers day and hailed itc success 
as a “window to the requirements of the labor 
market on the one hand, and a reflection of the 
academic efficiency and training levels among 
Ahlia students on the other hand.”

Ahlia University has recently appointed distin-
guished group of new academics who will join 
the various Colleges and disciplines to enrich 
the University with their experience and pass 
such experience and ideas to the students. The 
University has also appointed a new group of 
administrative staff for the purpose of enhanc-
ing the academic and educational services pro-
vided by the University for its students, staff 
and the Bahraini community in general.

26 new academics and administrative staff 
members joined the Ahlia University commu-
nity, with most joining the College of Business 
and Finance, which welcomed 8 academics and 
one administrative staff member. Those includ-
ed the following: Professor Jasim Yusuf Ali Ab-
dulla AlAjmi, Dr. Najah Shahin, Dr. Abdallah 
Mahmood Ali Muslih, Dr. Fatema Majeed Ab-
dulla Mansoor Alaali, Dr. Tareq Shareef Younus 
Alalwash and Dr. Sayed Mohamed Jaafar Mo-
hamed Hasan Fadhul (Lecturer), Zainab Hasan 
Isa Abdulla Alghasra (Lecturer).

Dr. Khalid Shaker Jasim Jasim, Dr. Hasan Ab-
dulredha Saleh Kadhem, lab supervisor Khalifa 
Abdulla Juma Mohamed Mahaiza and admin-

istrative employee Alyaa Waleed Abdulla Ab-
dulhusain Khalaf the Faculty of Information 
Technology. Faculty of Arts, Education, and 
Science received the following three newly 
appointed academics: Dr. Reda Abdel Waged 
Amin Yousef, Dr. Mohamed Hasan Mohamed 
Hasan and Dr. Mohamed Mustafa Masfaka. Dr. 
Ahmed Jedidi the College of Engineering.

It has also been decided to further enhance a 
number of services and educational depart-
ments.

Kanika Berri is administrative employee in the 
Office of the President, while Rasha Al-Najdi 
joined as Head of the Department for students 
with Special Needs, Haneeda Abdulla AlAali as 
assistant Director of Admission and Registra-
tion, Jenan Ali Ahmed Omran as an employee 
in the library, Yusuf Abdullah Yusuf Alhawaj 
as an administrat Branding and Digital Depart-
ment,  Eman Fouad F. Alhawaj as an administra-
tive employee in the HR department,  Masooma 
A.Karim Alsakran as a switchboard employee 
Gopalakrishnan Sankar in accounts, Jahangir 
Mohiuddin Mollick in maintenance and Ka-
lamathy Marimuthu as a cleaning employee.
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Ahlia News

Ahlia University Students Visit Major Media Institutions in UAE

Our Students Achieve the First Rank at the Chamber of Commerce Competition

Professor Mansoor Alaali, the President of Ahl-
ia University, Praised the efforts of the Bahrain 
Chamber of Commerce and Industry in motivat-
ing and encouraging young academics to innovate 
and set up small and medium enterprises, and he 
noted that the University is very interested in the 
development of students skills and abilities related 
to the spirit of entrepreneurship, innovation and 
project planning, as well as the development of 
scientific abilities. Moreover, he stressed that the 
Chamber of Commerce and Industry is a key part-
ner of Bahraini universities in providing the with 
these abilities and skills.

Professor Mansoor Alaali said: “Ahlia University 

students” v  winning of the first rank at the Contest 
for Entrepreneurship in its first version is an ad-
ditional achievement to the outstanding achieve-
ments made by Ahlia students in various fields,” 
. The center for Project Initiatives has awarded  
first rank to Ahlia University team at the  contest, 
which lasted three days. Each of the participating 
teams and representatives from universities have 
formulated commercial projects’ plans that will 
be implemented in their respective universities to 
meet the needs of students.

Professor Mansoor Ahmed Alaali expressed his 
pride of the high level of the students at the con-
test and the efforts made by Dr. Angie Bin_Hamed 
Amarah, Supervisor of the participating  team. 

Team members were as follows: Mohammad 
Abdul Jalil Humaidan, Fatima Ali Akram, Walaa 
Abdul-Sattar Hammad, Fawaz Mohamed Rabie, 
Mary Al-Amir, Elham Mohammed Somaie, Alaa 
Hussein Al-Mokhreq and Areej Mohammed Ab-

A delegation of Media and Public Relations stu-
dents from the Faculty of Arts at Ahlia Univer-
sity visited to major media institutions in Dubai, 
United Arab Emirates, in order to leam abant the 
reality of professional media practice, to commu-
nicate with the media makers and entrepreneurs 
in the Arab world, and to open effective commu-
nication channels with 
these institutions for the 
benefit of the Media stu-
dents at the University.
On this occasion, Pro-
fessor Hemat Al-Saka, 
Dean of the College of 
Arts, Science and Edu-
cation at the University, stated that the academic 
tove included a number of important visits, such 
as visiting the MBC group channels and Dubai 
Media Channels, the headquarters of Thomson 
Reuters, the global news Agency, the Internation-
al Bell Pottinger Company, which is specialist 

in the field of public relations, in addition to the 
headquarters of Al-Bayan Newspaper.
Dr. Redha Amin, Associate Professor of Media 
and the MA Media program Co-coordinator  at 
the University, stated that the visit, which in-
cluded 15 undergraduate and graduate students 

of the Media Program, 
has had a number of 
important outcomes, 
the most important of 
was were linking theo-
retical knowledge to 
applied aspects, as well 
as creating training and 
job opportunities for a 

number of students, as have agreed to allocate 
Thomson Reuters Agency on the allocation of 
two training seats for Media students. Al-Bayan 
newspaper has also offered to provide training 
opportunities to a number of Media students from 
Ahlia University.
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Virtual Fire Evacuation of University
Building in Collaboration with the Civil Defense

The University Launches its New Release on Work Ethics
Under the patronage of Prof. Abdullah Bin 
Yusuf Al-Hawaj, the Founding President of 
Ahlia University, Abdul-Rahman Kanoo Cul-
tural Center, which is located in Al-Masla area, 
hosted the launch ceremony of the book «Work 
Ethics: Content and Application» by the Profes-
sor Mansoor Ahmed Alaali, President of Ahlia 
University, and Ms. Samia Yusuf, Assistant Di-
rector of the Communications and Information 
Technology Center at the University. The cer-
emony was attended by a number of academ-
ics, intellectuals and members of the University 
and the Center.

The authors of the book, Professor Mansoour 
Alaali and Ms. Samia Yusuf, confirmed that 
their idea was rooted  in their ambition develop 
a memorandum of ethics for computer program-
mers and computer systems analysts, which 
was subsequently developed and  expanded 
to become a book on work ethics in general, 
combining the values   and principles of Islamic 
Sharia and the latest modern human civilization 
developments in this field.

Professor Mansoour Alaali stated the book aims 

to identify work, professionalism and work eth-
ics and to explain these ethics, their reasons, 
and their impact on the individual and society.

Ms. Samia Yusuf added that the medium-sized 
149 /-page book is divided into seven parts. The 
first chapter includes an introduction and iden-
tification of the objective of the book. The sec-
ond chapter deals with the definition of work as 
well as a review of the views of philosophers 
throughout history and Islamic scholars of the 
concept of work, while the third addresses the 
concept of profession and professionalism as 
having an intellectual scientific method ac-
quired through special education, and the pos-
sibility of its application in the various fields of 
life.

Evacuation drills 
were conducted 
at the campus of 
Ahlia University  
in cooperation 
with the General 
Directorate of Civil 
Defense at Interior 
Ministry, involving 
a number of students 
and members of 
the academic and 
administrative bodies of the University. The 
drills successfully achieved their procedural 
and preventdire objectives loy completing the 

evacuation process 
in record time.
The drills aimed 
to coordinate and 
prepare in advance 
with the various 
parties concerned, 
involving the use 
of emergency exits 
under the supervision 
of members of the 
emergency team 

. The students and staff at the University 
were directed to the designated fire assembly 
points.
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Ahlia News

Al-Banna Calls for directing Scientific Research towards the Crises

We Rely on Scientific Research to Meet the Challenges of the Economy

 Ahlia University, in collaboration 
with Brunel University of London, 
Annual organized the Seventh Sci-
entific Annual Conference for PhD 
students in order to provide an op-
portunity for researchers and their 
supervisors to submit and discuss 
their scientific papers and the results 
of their research. The Conference 
was attended by academics and ad-
ministrators from both Ahlia Univer-
sity and Brunel University at Al-Taaj Ballroom at 
the Sheraton Hotel, Bahrain.

Prof. Saeed Al-Banna from Qatar University par-
ticipated as key-note speaker in the conference, 
and provided a scientific reading of the  Present 
and Rutwe reality of scientific research in the ar-
eas of management and economics in the Middle 

East.

future.

Professor Al-Banna called on pro-
fessors, researchers and PhD stu-
dents to pay attention to applied 
management research, which relates 
to conditions and challenges facing 
the Arab world in the Middle East, 
whether  economic ones related to 
the price of oil or those related to 

crises, wars and terrorism suffered by the coun-
tries of the region, including the Gulf Coopera-
tion Council (GCC).

 He also explained that scientific research that is 
combined with field studies is very limited in the 
Middle East and Arab countries, and that its level 
does not exceed 53%, while Turkey alone, for ex-

The Founding President of the University, Pro-
fessor Abdullah Bin Yousef Al-Hawaj stressed 
that scientific research is not a mere enrichment 
of the concepts of developed universities, but 
it is a major component to come up with new 
ideas and ways to address the economic prob-
lems and administrative challenges faced by our 
countries.
He said this while honoring the researchers at the 
Seventh Annual Resensh Conference  for Ph.D. 
students on Monday, 8 Feb,  2016, organized by 
Ahlia University in collaboration with Brunel 
University of London, under the patronage of 
Professor Mansoor Ahmed Alaali, the President 
of Ahlia University, in order to provide an op-
portunity for researchers and their supervisors 
to present and discuss their scientific papers 
and research findings, with the participation of 
academics and administrators from both Ahlia 
University and Brunel University, for a period 
of two consecutive days in Al-Taaj Ballroom at 
the Sheraton Hotel, Bahrain
The conference sessions included fruitful dis-
cussions, which impressed the Ph.D.  program 

administrators from both universities and the re-
searchers themselves. The conference constitut-
ed an opportunity to generate ideas and discuss a 
number of research topics in a professional and 
accurate way. The main hall of Ahlia University 
has witnessed the  discussion of 17 scientific pa-
pers of different titles and subjects, presented by 
the candidates for a Ph.D. from Brunel Univer-
sity.

Researcher Salman Shihab won the first prize for 
the best research paper, while the second prize 
was obtained by researcher Esra  Al Dheen. Re-
searcher Mohammad Al-Mohasbini won the 
first prize for the best presentation given in the 
conference, and researcher Litty Shibu win sec-
ond prize.

Prof. Saeed Al-Banna
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 Ahlia University Honors the Participants in the Organization 
 of the University Foundation Stone Laying Ceremony

12 Students Win Seats on the Student Council

Ahlia  University hosted a 
dinner banquet at  the Gulf 
Hotel in honor of  the stu-
dents who participated in the 
organization of the Foun-
dation Stone Laying Cer-
emony for the new Univer-
sity campus in the Northern 
City,  which was held under 
the patronage of His Royal 
Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, 
the Prime Minister, on 24th Feb, 2016. Professor 
Abdullah Yusuf Al-Hawwaj, the Founding Presi-
dent of the University, said in a speech during the 
dinner banquet that the attendance and patron-
age of His Royal Highness the Prime Minister, of 
the Foundation Stone Laying Ceremony for the 
new campus of Ahlia University marks a historic 
event for Ahlia University and demonstrals care 
and support for higher education in the Kingdom 
of Bahrain. Ahlia University once again pledged 
to His Royal Highness to continue to work whole-

heartedly with the relevant 
authorities for the develop-
ment of Bahrain’s position 
in the educational sector of 
the region.

The Founding President of 
the University also offered 
his great thanks and grati-
tude to all those who have 

participated in the organization of the ceremony, 
honored by the presence of His Royal Highness 
the Prime Minister, and stressed that some of the 
elements of success of Ahlia University are the 
characteristics of its staff and students, the spirit 
of love, giving, unity and loyalty of the wise lead-
ership. Finally, he highlighted the significance of 
persistence and dedication to build a campus to 
become a national landmark and an embodiment 
of the goals set by His Royal Highness the Prime 
Minister, the leadership, professors, ataff, students 
and graduates of Ahlia University, as well as the 
people of Bahrain.

Mr. Ahmed Al Khaja, Manager of Student 
Services and Activities at the University, an-
nounced the names of the 12 winning students 
of membership on Ahlia University Student 
Council in 2016. The administrative positions 
of the Council were distributed by direct vote.
Mr. Khaja explained that the distribution of 
the administrative positions was conducted 
through direct secret ballot which resulted  in 

the following: Student Sajida Salah as Chair-
man of the Student Council, Mahmoud Ghyath 
as Vice-Chairman, and Talal Al Jallaf as Sec-
retary.
Student Marwa  Mattar won the position of 
Head of Culture and Art Committee, while her 
colleague Ryan Issa won the position of Head 
of the Media Committee, and his fellow stu-
dent Jalal Abbas won the position  of Head of 
Sports Committee, and Ali Swaar as Head of 
the Social Committee.
It was decided during the meeting that another 
five winners will act as administrative members 
to help the heads of the committees in order to 
achieve the objectives of the Council.
Those students were Munib Moatasem, Amal 
Abdel-Hamid, Ali Shahram, Hussein al-Sheikh, 
and Lua’y Mubarak.

Sajida SalahMahmoud Ghyath
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HRH Premier receives Ahlia University Board of Directors
 Nations’ civilizations rise and prosper depending
on how much they contribute to serving humility

His Royal Highness Prime Minister Prince Khalifa 
bin Salman Al Khalifa received at Gudaibiya Palace 
today the Board of Directors of Ahlia University, its 
Chairman Farooq Yussef Al-Moayed and founding 
President of Ahlia University Dr. Abdullah Yussef Al 
Hawaj, who thanked him for laying the cornerstone of 
the university’s new campus premises in the Northern 
City recently.
During the reception, HRH the Premier stressed that 
education is the foundation stone for any society seek-
ing to take accelerated steps towards development in 
various dimensions thereof,  stressing that civiliza-
tions and peoples rise and prosper depending on how 
much they contribute to serving humility, science and 
culture.
HRH the Premier said: “the Kingdom of Bahrain has 
established its cultural renaissance and continues to 
do so through its interest in education, building and 
forming its citizens resources in terms of knowledge 
and culture,  empowering them to participate in the 
process of the development and building.
HRH the Premier confirmed the Government’s sup-
port for and encouragement of investment in the edu-
cation sector through a comprehensive strategy which 
aims at preparing the investment stimulating environ-
ment in education, facilitating procedures, providing 
the facilities necessary for private education projects 
and developing the standards that ensure the provi-
sion of high levels of education quality in various lev-
els thereof.
He commended the confidence and high credibil-

ity of the academic level of higher education in the 
Kingdom of Bahrain and the care of the persons in-
charge of the academic institutions to satisfy the re-
quirements of education quality assurance that makes 
more attractive for students from various countries in 
the region.
HRH the Premier congratulated those in-charge of 
Ahlia University for launching the University’s new 
campus premises in the Northern City and the dis-
tinguished academic indicators and high education-
al levels achieved by the University. He wished the 
University and all its staff every success and progress 
urging them to continue  as an educational landmark 
together with other Bahraini universities in raising the 
standards of the educational march within the King-
dom.
On his part, Prof. Dr. Abdullah Yussef Al Hawaj 
thanked HRH the Prime Minister for his continued 
support for education and learning in the Kingdom of 
Bahrain, which enabled Bahrain to become a leading 
educational and scientific center in the region con-
tributing to the graduation of generations of qualified 
students equipped with the latest scientific knowledge 
and methods to play a significant role in enhancing the 
principles of comprehensive renaissance witnessed by 
the kingdom in various areas.
Dr. Al Hawaj praised HRH the Premier for laying the 
cornerstone of the university’s new campus premises 
in the Northern City,  which marks a significant event 
in the University’s history and acts as a stimulating 
element due to the continued efforts exerted to render 
educational services that satisfy the aspirations of the 
wise leadership in building society distinguished with 
modern science and knowledge. He confirmed that 
HRH the Premier’s wise directives represent an ac-
tion approach the University will strive to apply for 
further improvement in performing its educational 
mission.

Ahlia University6



for development, progress and advanlimect 
of slience and education foundations in the 
country, saying: “What a delightful day with 
the honor and gracious care of Your Royal 
Highness, Your attendance, Is a great honor 
that fills our hearts and our souls with joy ful 
euphoria and paints a wonderful picture of 
fulfillment from the Patron of education and 
the renaissance.”

Prof. Al-Hawwaj extended his deepest thanks 
and gratitude to His Royal Highness saying: 
“ How great is the loyalty to the homeland, 
where we can dream and see our dream come 
true, such as we have with this great achieve-
ment of Ahlia University.

He added that, since its inception on 25 
March, 2001, the University has made many 
achievements and  excelled in its programs 
to become one of the most important accred-
ited universities in the region, and it has been 
able, despite its short life, to be one of the 
leading local universities in terms of quality 
and standards of excellence . Those achieve-
ments wouldnat have been realized without 
the support and care of the esteemed Govern-
ment.”

He concluded by saying: “ Your Royal High-
ness, You have suppcrted the University, may 

Allah grant you the highest levels, and you 
upheld the power of science, may Allah up-
hold your authority with glory and support. I 
submit my deepest gratitude and appreciation 
to His Majesty, who made our dreams and 
hopes a reality, King of Bahrain, His Majesty 
King Hamad bin Isa Al Khalifa, the Prime 
Minister, His Royal Highness Prince Khalifa 
bin Salman Al Khalifa, Crown Prince, Dep-
uty Supreme Commander and First Deputy 
Prime Minister ... - may Allah protect and 
prolong their lives- for the development and 
prosperity of our Kingdom.

Chairman of the Arab Academy, Mr. Farouk 
Yusuf Al-Moayyad and the Founding Presi-
dent of Ahlia University, Prof. Abdullah Yu-
suf Al-Hawwaj, submitted the Charter of al-
legiance  to His Royal Highness pledging to 
“remain supportive to the creative efforts of 
His Royal Highness in order to empower and 
promote the status of the nation and its secu-
rity.”

The ceremony was attended by a wide range 
of ministers, senior officials, politicians, 
diplomats, members of the Shura Council 
and Council of Representatives, and a large 
number of businessmen, academics and pub-
lic figures, as well as a large number of Uni-
versity professors  Astaff and students.
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 Prime Minister Lays the Foundation Stone for
the University Campus

On an unforgettable historic day in Bahrain His Royal Highness Prince Kha-
lifa bin Salman Al Khalifa, the Prime Minister, laid the foundation stone for 
Ahlia University’s  new campus. The Cenemany was held on 24th Feb, 2016, 
at a tent set up for this purpose at the Ritz Carlton Hotel and Resort.

HRH the Prime Minister- May Allah protect 
him- expressed his full support for science 
and investment in education, and praised the 
blessed scientific renaissance experienced by 
Bahrain. He also expressed his admiration of 
the Sophishiakd edifice of the new headquar-
ters of Ahlia University, and noted that its 
developmeut is a continuation of the march  
of science and education, which supports the 
development plans of Bahrain in a very civi-
lized and honorable way.

Mr. Farouk Yusuf Al-Moayyad, Chairman 

of Ahlia Academy of Researvh & Shidies, 
expressed his deep thanks and appreciation 
to His Royal Highness Prince Khalifa bin 
Salman Al Khalifa, for his patronage of the 
ceremony and his unlimited support for the 
march of science and education in general 
and Ahlia University in particular.

The  Founding President of Ahlia University, 
Professor Abdullah Yusuf Al-Hawwaj, gave 
a speech on this occasion valuing the leading 
role played by His Royal Highness the Prime 
Minister in establishing the  of und alians 
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