
99 نوفمبر - 2017

الجامعة  طلبة  مجلس  كوادر  شارك 
وتوجيه  ارشاد  في  كبيرة  بفاعلية  األهلية 
بااللتحاق  والراغبين  المستجدين  الطلبة 
بالجامعة، وتذليل الصعاب التي قد تواجه 

بعض الطلبة في فترة الحذف واإلضافة.

بمجلس  اإلعالمية  اللجنة  رئيس  وأشاد 
الطلبة الطالب علي الحداد بالجهود التي 
قامت بها عمادة شؤون الطلبة بالجامعة 
مطلع  الطلبة  انتظام  تسهيل  أجل  من 
العام الدراسي الجديد، واستيعاب الطلبة 
االلتحاق  في  والراغبين  المستجدين 
بالجامعة هذا العام، مؤكدا على فاعلية 
في  االلكتروني  أدرج  نظام  وأهمية 
خطوات  الطلبة  جميع  على  التسهيل 
تسجيل المواد الدراسية والحذف واالضافة 
والطلبات،  المعامالت  مختلف  واجراء 
بما  الدراسية  جداولهم  تنسيق  عن  فضال 
يتفق مع رغباتهم وظروفهم المختلفة.

الطلبة  مجلس  كوادر  بأن  الحداد  وأوضح 
القبول  موظفي  جانب  إلى  تواجدت 
الطلبة  شؤون  بعمادة  والتسجيل 
الجدد  الطلبة  توجيه  في  للمساعدة 
التي  األكاديمية  بالبرامج  وتعريفهم 
ومميزات  األهلية  الجامعة  تقدمها 
إلى  باالضافة  أكاديمي،  برنامج  كل 
قد  طالب  ألي  والمساندة  الدعم  توفير 
أو  المواد  تسجيل  في  ما  صعوبة  يواجه 
اكتمال  نتيجة  واالضافة  الحذف  اجراءات 
مواعيد  تغير  أو  الدراسية  المجموعات 

بعضها وما إلى ذلك.

وتعد الجامعة األهلية أول جامعة خاصة 

مملكة  حكومة  قبل  من  لها  يرخص 

نحو  فيها  ينتظم   .2001 عام  في  البحرين 

خالل  خرجت  وقد  وطالبة،  طالب   2000

الطلبة  من  فوجا   12 الماضية  السنوات 

أن يتقلد  الذين استطاع عدد كبير منهم 

العام  القطاعين  في  مهمة  مواقع 

الخليج  ودول  البحرين  بمملكة  والخاص 

العربية. 

مجلس الطلبة يشارك في توجيه 
الطلبة المستجدين

إجراءات الحذف واإلضافة تمر بسالسة عالية

مجلس الطلبة يشارك  بفاعلية في تسهيل عمليات الحذف واالضافة
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والعلوم  المحاسبة  في  البكالوريوس 

العلوم  في  البكالوريوس  ودرجة  المالية، 

البكالوريوس  ودرجة  والمصرفية،  المالية 

في االقتصاد والمال، ودرجة البكالورويس 

ودرجة  االدارية،  المعلومات  نظم  في 

والتسويق،  االدارة  في  البكالوريوس 

إدارة  في  الماجستير  برنامج  الى  باالضافة 

األعمال.

العلوم  كلية  في  التعليمية  العملية 
جهود  تتظافر  حيث  والمالية،  اإلدارية 
الخمسة  وأقسامها  الكلية  عمادة 
أجل  من  بالجامعة  العالقة  ذات  واإلدارات 
توفير تعليم أكاديمي متقدم وذو جودة 
ومواكبة  الكلية،  طلبة  لجميع  عالية 
المعرفية  العمل  سوق  متطلبات  جميع 
والمهارية، فعالم األعمال متجدد ومتغير 
مواكبة  يستدعي  مما  الدوام،  على 
علوم  من  الكلية  تقدمه  ما  بين  مستمرة 
وتحديات  ومتطلبات  جهة  من  ومهارات 

سوق العمل من جهة أخرى.

لجميع  األكاديمي  الطاقم  توزع  وقد 
الرئيسية  القاعة  بهو  في  الكلية  أقسام 
لوجه  وجها  لاللتقاء  الجامعة  بمقر 
بالطلبة المستجدين وتعريفهم باقسام 
على  المباشرة  واالجابة  وأنظمتها  الكلية 
يخص  فيما  وإرشادهم  استفساراتهم 

مسيرتهم التعليمية.

المنشورات  توزيع  الفعالية  تضمنت  وقد 
مع  اإلرشادية،  والكتيبات  التوضيحية 
المتاحة  التعليمية  للوسائل  واف  شرح 
للتواصل  المودل  كموقع  الجامعة  في 

واألساتذة،  الطالب  بين  االلكتروني 

والخدمات االلكترونية في مجال الدراسة 

توفرها  التي  البيانات  وقواعد  األكاديمية 

الدخول  كيفية  و  مجانا  للطلبة  الجامعة 

التقارير  انجاز  في  منها   واالستفادة  اليها 

أن  يذكر  التخصصية.  والدراسات  العلمية 

 5 تقدم   والمالية  االدارية  العلوم  كلية 

درجة  هي:  البكالوريوس  بدرجة  برامج 

مجتمع »األهلية«

خريجونا جديرون
بأن يكونوا رواد أعمال متميزين 

كلية اإلدارة تنظم ملتقى تعريفيًا لطلبتها .. العالي:

في  بفاعلية  الطلبة  مشاركة  أهمية  على 
من  فيها  لما  الطالبية  والبرامج  األنشطة 
لهم  وتزويد  الشخصية  مهاراتهم  صقل 

بالمعارف والتجارب والخبرات.

اإلدارية  العلوم  كلية  عميد  أوضح  وقد 
برنامج  بأن  المبارك  منير  الدكتور  والمالية 
يعد  اإلدارة  لطلبة  التعريفي  الملتقى 
المقام  في  تهدف  ثابتة،  سنوية  فعالية 
االستفسارات  على  اإلجابة  إلى  األول 
وتعريف  اإلدارة  مجاالت  في  التخصصية 
الدراسة  لوائح  على  دقيق  بشكل  الطلبة 
واإلداري  األكاديمي  وهيكلها  الكلية  في 

ونظمها المختلفة.

محور  يمثل  الطالب  بأن  المبارك  وأوضح 

البروفيسور  األهلية  الجامعة  رئيس  أكد 

يمتلك  أن  أهمية  على  العالي  منصور 

المهارات  والمالية  اإلدارية  العلوم  خريجو 

ريادة  غمار  لخوض  المطلوبة  والقدرات 

األهلية  الجامعة  أن  على  مؤكدا  األعمال، 

أكفاء  موظفين  تخريج  إلى  تطمح  ال 

وحسب، وإنما إلى تخريج أصحاب مشاريع 

رائدة ومبتركة وفعالية تخلق فرص عمل 

جديدة في السوق وتحقق قيمة مضافة.

اليوم  برنامج  هامش  على  ذلك  جاء 

العلوم  كلية  نظمته  الذي  التعريفي 

وللطلبة  طلبتها،  لعموم  والمالية  اإلدارية 

البكالوريوس  برامج  في  المستجدين 

تعزيز  بهدف  الخصوص،  نحو  على 

الطلبة  بين  والتعارف  التواصل  أواصر 

المرشدين  وخصوصا  الكلية  واساتذة 

الطلبة  تعريف  إلى  باالضافة  األكاديميين، 

والمهارية  األكاديمية  الكلية  بمتطلبات 

الخدمات  ومختلف  ومستجداتها، 

واساتذة  أقسام  من  للطلبة  المقدمة 

الكلية، وجميع مرافق وخدمات الجامعة 

ومكتبة  والتسجيل،  القبول  كقسم 

واإلرشاد،  التوجيه  ودائرة  الجامعة، 

واألنشطة الطالبية.

بالدور  العالي  منصور  البروفيسور  ونوه 

لكلية  طلبة  من  عدد  به  يضطلع  الذي 

زمالئهم  وتوجي  إرشاد  في  المتميزين 

التعريفي، مؤكدا  اليوم  المستجدين في 
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مسيرتهم  في  الطلبة  وتساعد  تخدم 
القبول  هي  اإلدارات  وهذه  الدراسية 
الخريجين،  شؤون  وإدارة  والتسجيل، 
الطالبية  واألنشطة  والتوجيه،  واإلرشاد 
خطوات  إلى  واشارت  المهنية.  والعالقات 
التسجيل التي يمر بها الطالب والخدمات 
الميسرة من خالل برنامج أدرج االلكتروني، 
في  الطلبة  مساعدة  شأنها  من  التي  
الرسائل  وإصدار  المقررات،  تسجيل 
واالفادات، وإجراءات المعادلة، واالنسحاب 
عند  الجامعة  من  والكلي  المؤقت 
التخرج  بحفل  الطلبة  وتسجيل  الضرورة 

بعد االنتهاء من السنة الدراسية األخيرة.

رئيس  التهيئة  يوم  فعاليات  في  وشارك 
سر  وأمينة  مبارك  لؤي  الطلبة  مجلس 
قدما  اللذين  الطاهر،  نوال  المجلس 
تعريفية  فقرة  المستجدين  للطلبة 
التي ينظمهما عمادة  الطالبية  باألنشطة 
بهدف  الطلبة  ومجلس  الطلبة  شؤون 
الشخصية  الجوانب  من  العديد  تنمية 
من  والرياضية  واالجتماعية  الثقافية 
والمسابقات  والندوات  المحاضرات  خالل 
وترتيب  والفنية  والثقافية  الرياضية 
بهدف  وخارجها  البحرين  داخل  الرحالت  
لسوق  وتهيئتهم  الطلبة  مهارات  صقل 
المهارات  بمختلف  ورفدهم  العمل، 

الشخصية واالجتماعية التي يحتاجونها.

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

استفساراتهم وتقديم المشورة لهم.

فاتن ضيف نوال الطاهر
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»األهلية« بأساتذتها وطالبها
مفخرة لنا جميعًا

الجامعة تنظم فعاليات التهيئة للطلبة المستجدين.. البروفيسور العالي:

منصور  البروفيسور  الجامعة  رئيس  دعا 

إلى  المستجدين  الجامعة  طلبة  العالي، 

في  والتميز  واالبتكار  االبداع  نحو  التطلع 

الحياة األكاديمية والعملية، وقال مخاطبا 

التهيئة:  يوم  في  المستجدين  الطلبة 

تستهينوا  ال  أحالمكم،  لديكم  لتكن 

جامعة  في  أنتم  وطاقاتكم،  بقدراتكم 

الكبار،  األساتذة  من  طاقما  تضم  متميزة 

لديكم فرصة كبيرة لتشكيل طموح أكبر 

اتجاه  ليكن  ووظيفة،  شهادة  مجرد  من 

القمة طموحكم، وستنير لكم الجامعة 

األهلية الطريق لتحقيق ذلك.

في  العالي  منصور  البروفيسور  وكان 

التهيئة  يوم  لفعاليات  االفتتاحية  كلمته 

الطلبة  شؤون  عمادة  نظمتها  التي 

الجديد  الدراسي  العام  بدء  بمناسبة 

2018/2017 قد رحب بالطلبة الجدد وهنأهم 

على التحاقهم بالجامعة األهلية، وتعهد 

أمامهم بأن جامعتهم سوف تشعرهم 

بالفخر لكونها الجامعة الخاصة الحاصلة 

الوطنية  الهيئة  تقديرات  أعلى  على 

التعليم  جودة  وضمان  للمؤهالت 

جميع  في  البحرين  بمملكة  والتدريب 

التي تمت مراجعتها، والمصنفة   برامجها 

وألنها  األولى«،  »الفئة  جامعات  ضمن 

بمختلف  االرتقاء  في  االستمرار  تعتزم 

التطوير  إن  إذ  األكاديمية،  برامجها 

للمؤسسات  الزمتان  صفتان  والتحديث 

الجامعية الناجحة.

إلى  الطلبة  العالي  البروفيسور  ودعا 

في  بالمشاركة  االهتمام  وكذلك 

الطالبية  واالنشطة  الوطنية  الفعاليات 

الطلبة  شؤون  عمادة  تحتضنها  التي 

أنشطة  فهي  الطلبة،  مجلس  وينظمها 

ومبادرات  بجهود  الجامعة  في  مزدهرة 

في  أنفسهم  الطلبة  وتستهدف  الطلبة 

الطالب  أن  على  مؤكدا  األول،  المقام 

يحقق  الذي  الطالب  ذلك  ليس  المثالي 

ذلك  وإنما  وحسب،  عاليا  تراكميا  معدال 

الجامعي  المجتمع  في  المتألق  الطالب 

المشاركة  وروح  بالمبادرة  والمتصف 

االنشطة  مختلف  مع  والتفاعل  والتعاون 

والفعاليات الوطنية والثقافية.

ومن جانبها أوضحت االستاذة فاتن ضيف 

شئون  بعمادة  والتسجيل  القبول  مديرة 

إدارات  خمس  تضم  العمادة  بأن  الطلبة 

في  الفاعلة  بالمشاركة  االهتمام 

التجاوب  خالل  من  الجامعي  المجتمع 

والمؤتمرات  والندوات  الورش  مع 

والفعاليات التي تنظمها كليات الجامعة، 

لؤي علي مبارك


