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تم  حيث  تاريخها  في  إنجاز  أكبر  الجامعة  حققت 
تصنيفها من إحدى أهم مؤسسات التصنيف األكاديمي 
من  األولى  المرتبة  لتحتل  وهي QS البريطانية  العالمية 
عالوة  العربي،  الوطن  في  تقدمًا  األكثر  الجامعات  بين 
على احرازها للمركز الـ 35 من بين أكثر من ألف جامعة 
بالمنطقة العربية إلى جانب اعتالئها “قمة الترتيب من 
والمركز  البحرين  مملكة  في  الخاصة  الجامعات  بين 
مجلس  دول  في  الخاصة  الجامعات  بين  من  الخامس 

التعاون قاطبة وذلك للعام 2018م.
األمناء  مجلس  رئيس  المؤسس  الرئيس  وأعرب 
فخره  عن  الحواج  يوسف  بن  عبداهلل  البروفيسور 
يدل  إنما  شيء  على  دل  إن  الذي  اإلنجاز  بهذا  واعتزازه 
المركز  تكون  أن  تستطيع  البحرين  مملكة  أن  على 
وأنه  الخليج  بمنطقة  المهم  والتنويري  اإلشعاعي 
يمكنها المساهمة على مستوى المنطقة والعالم في 
المعرفة  مصادر  وتصنيع  المتقدمة  التكنولوجيا  إنتاج 

بمختلف تخصصاتها وعلى اختالف درجات تنوعها.
وقال البروفيسور الحواج أن هذا التصنيف يعد بمنزلة 
العمل  من  عاما   16 لجهود  المتوجة  النوعية  النقلة 
علمي  بحث  برامج  تطوير  سبيل  في  الدؤوب  واالجتهاد 
متقدمٍة نوعًا وكمًا ، حيث كان هذا الطموح أحد األركان 
بالجامعة  تصل  استراتيجية  خطة  ضمن  في  المهمة 
األهلية إلى تلك المكانة بقدوم عام 2020م على أن تكون 
بقدوم  العالم  مستوى  على  جامعة   500 أفضل  ضمن 
الشديد  والحرص  اهلل  توفيق  بفضل  ولكن  2030م،  عام 
من قيادات الجامعة ومختلف أجهزتها أكاديمية وإدارية 
الحكيمة  القيادة  الذي تحصل عليه من  الكبير  والدعم 
من  “األهلية”  تمكنت  الدولة  مؤسسات  ومختلف 
تحقيق هذا اإلنجاز من خالل الوصول إلى العدد المطلوب 
من براءات االختراع واالختراعات المسجلة باسمها في 

الُمحكمة  العالمية  البحث  العلمية ومجالت  المحافل 
الجامعة  الحواج خريجة  أمينة  الباحثة  اختراع  براءة  مثل 
في  تدقيقها  يجري  التي  البراءات  من  وغيرها  األهلية 
الوقت الراهن لتحصل على الزمالة المستحقة مع براءة 
التي  األخرى  العشرة  المعايير  إلى  باإلضافة  أمينة  إختراع 
وفقًا  يتم  التي  والمعايير  المرتكزات  صميم  في  تدخل 

لها تحديد مكانة الجامعة وتأكيد موقعها.
هذه  بين  من  أنه  عن  الحواج  البروفيسور  وكشف 
هذا  األهلية  الجامعة  منح  خاللها  من  تم  التي  المعايير 
التقدير سمعتها األكاديمية والوظيفية ونسبة األساتذة 
وعدد  للجامعة  االلكترونية  الصفحة  وتأثير  الطلبة  إلى 
إلى  باإلضافة  االختراع  براءات  وعدد  المنشورة  البحوث 
مؤهالت أعضاء هيئة التدريس والتنوع الدولي لألساتذة 
والطالب ومعدل التبادل الطالبي العالمي واالقليمي إلى 
التي  العلمية  البحوث  من  االستفادة  مؤشرات  جانب 
تنتجها الجامعة ويتم تحكيمها حسب األصول المرعية 

أكاديميًا سواء من داخل المنطقة أو خارجها.
البروفيسور  الجامعة  رئيس  أعرب  جانبه  ومن 
منصور العالي عن بالغ سعادته بهذا اإلنجاز الكبير مؤكداً 
استمرار الجامعة في مسيرتها التنويرية مطورة برامج 
دراسية متقدمة، وطرق تدريس محدثة، وبحوث علمية 

تحاكي احتياجات المجتمعات الجديدة.
وقال العالي: إن الشرف العظيم بالتتويج على واحدة 
من أهم منصات التفوق األكاديمي في المنطقة والعالم 
يعد تكليفًا والتزامًا جديداً من منظومة “األهلية”، ويعتبر 
الملقاة  األخرى  الصعبة  المهام  إلى  يضاف  فارقًا  تحديًا 
بالجامعة  واإلدارية  األكاديمية  الهيئتين  عاتق  على 
وااللتزام،  المواكبة  بركب  ملتحقين  هكذا  نظل  لكي 
والقياس  واالمتثال  االعتماد  درجات  أعلى  ومحققين 

األكاديمي والمعرفي المعتبر.

احتلت المركز »35« بين أكثر من ألف جامعة في الوطن العربي

عربيًا  تقدمًا  األك��ث��ر  الجامعات  بين  األول���ى  »األه��ل��ي��ة« 
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 كريمة من صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، احتفلت الجامعة مساء 
الفوج  الثاني  بتخريج  نوفمبر/تشرين   12 الموافق  األحد 
الثاني عشر من طلبتها، حيث أناب سموه سمَو الشيخ 
الجنوبية  المحافظة  محافظ  خليفة  آل  علي  بن  خليفة 
لحضور الحفل وتكريم الخريجين الذين بلغ عددهم 400 
والبكالوريوس،  الماجستير  حملة  من  وخريجة  خريج 
المسؤولين  وكبار  الوزراء  من  واسع  لفيف  بحضور 
الجامعة  أساتذة  من  كبير  وعدد  العامة  والشخصيات 

وطلبتها، وذلك في مركز المؤتمرات بفندق الخليج.
الشيخ خليفة بن  الحفل سمو  راعي  نائب  أدلى  وقد 
آل خليفة بتصريح نقل من خالله تهاني وتبريكات  علي 
الطلبة  إلى  الوزراء  رئيس  الملكي  السمو  صاحب 
الخريجين وتمنيات سموه لهم بدوام التوفيق والنجاح 

في مسيرتهم العلمية والمهنية.

شكلت  األهلية  الجامعة  أن  على  سموه  وأكد 
نموذجا متميزا في مسار الجامعات الخاصة التي تواكب 
التعليم  أعلى مستويات  تقديم  إلى  كل حديث وتسعى 
مع  األكاديمية  الروابط  وتعزيز  الشراكة  خالل  من 
جهود  على  سموه  وأثنى  العالم.  في  الجامعات  كبريات 
الجامعة  أمناء  مجلس  ورئيس  المؤسس  الرئيس 
القائمين  وجميع  الحواج  عبداهلل  البروفيسور  األهلية 
والهيئة  األكاديميين  من  ومنتسبيها  الجامعة  على 
التعليمية والكوادر اإلدارية، ودورهم العملي واألكاديمي، 
النجاح  متمنيا سموه للجامعة والقائمين عليها دوام 

والتوفيق.

أكد سمو محافظ الجنوبية أن الجامعة 
في  متميزا  نموذًجا  شكلت  قد  األهلية 
التي تواكب كل  الخاصة  الجامعات  مسار 
حديث، وتسعى إلى تقديم أعلى مستويات 
وتعزيز  الشراكة  خالل  من  التعليم 
الروابط األكاديمية مع كبريات الجامعات 

العالمية.

تقدم  األهلية  خليفة:  الشيخ  سمو 
بشراكتها  التعليم  مستويات  أعلى 
العالمية ال��ج��ام��ع��ات  ك��ب��ري��ات  م��ع 

مهيب حفل  في  طلبتنا  من   12 الفوج  تخريج 
الجامعات مسار  في  متميزا  نموذجا  األهلية  خليفة:  الشيخ  سمو 
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الرئيس  الحواج،  عبداهلل    البروفيسور  عبر 
مجلس  ورئيس  األهلية  للجامعة  المؤسس 
التخرج  حفل  سموه  برعاية  فخره  عن  أمنائها 
لحفلنا  الكريمة  الرعاية  »إن  بالقول  السنوي 
الفوج  بتخريج  الجامعة  فيه  تحتفي  الذي  السنوي 
الماجستير  أبنائكم وبناتكم طلبة  الثاني عشر من 
من  ولكل  لي،  عظيم  شرف  لهو  والبكالوريوس، 
تلتقي خبرتكم  الحفل، حيث  إلى هذا  بالحضور  حظي 
المجيد  الوطني  وتاريخكم  وإباؤكم  ووفاؤكم 

الواعد«. بالمستقبل 
أضاف الحواج »لقد خطت الجامعة بفضل الدعم 
عديدة  خطوات  الموقرة  الحكومة  من  الالمحدود 
أشواًطا  وقطعت  واإلنجاز،  التطور  طريق  على 
المؤسسي  واالدراج  الجودة  ساللم  في  بعيدة 

والبرامجي«.

العالي  البروفيسور منصور  الجامعة  أكد رئيس 
في كلمته أن »اإلنجاز الفارق و المتقدم للجامعة في 
إذا  إال  أن يتحقق  القيمة واإلبداع، ما كان له  مضامير 
كان للجامعة الفتية ربان ماهر، وصاحب رؤيًة ثاقبة، 
يعرف فنون اإلتقان للعلوم واآلداب ما يضعها على 
مرمى التفوق والحداثة، وهو البروفيسور عبداهلل بن 

يوسف الحواج«.
 وفي خطاب مليء بالفخر، قال العالي للخريجين 
»ها انتم اليوم متزينون بزي تخرجكم في جامعتكم، 
والمعرفة  العلم  تلقيتم  حيث  األهلية،  الجامعة 
البحث،  طرق  وتعلمتم  اختصاصكم  مجال  في 
وريادة األعمال، ومهارات التحليل، ومهارات االتصال، 
والمهارات  العلوم  من  وغيرها  التفكر  ومهارات 
العمل  سوق  إلى  لالنطالق  جاهزون  أنتم  المهمة. 

لتسهموا في بناء الذات والوطن«.

خريجونا جاهزون لالنطالق في سوق العملخطوات عديدة على طريق التطور واإلنجاز
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الكفاءة من  عالية  درجة  على  األهلي��ة  خريج��و 
والتنمية  العمل  وزارة  وكيل   
إلى  الدوسري  صباح  االجتماعية 
من  األهلية  الجامعة  خريجي  أن 
الذكور واإلناث على درجة عالية من 
منهم  كبير  عدد  ويتبوأ  الكفاءة، 

مواقع مرموقة في سوق العمل.

مؤتمر  فعاليات  في   ذلك  جاء 
والمرأة  الرجل  بين  الفرص  تكافؤ 

الذي نظمته الجامعة 
مـــع  بالتعـاون 

معــــــــة  جــــــا
نيـــــــــل  و بر

البريطانية برعايـــة  وزيـــــــر العمــل 
جميل  االجتماعية  والتنمية 
من  والعاشر  التاسع  في  حميدان 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 

بفندق روتانا داون تاون في المنامة.

القيـــــادة  أن  الدوســــري  وأكد 
البحرين  مملكة  في  الرشيدة 
الكاملة  الفرصة  إتاحة  على  عملت 
مسؤولية  تحمل  في  للمرأة 
إلى  جنًبا  والعمل  التنمية 
جنب مع الرجل، لتحقيق 
في  واالزدهار  التقدم 
قطاعات  مختلف 

المجتمع.

مــــــــــــــن 
بينت  جهتها 
ة  ر مستشــــا
ج  مــــــــــــا د إ

احتياجات المرأة في المجلس األعلى 
الديلمــــــي،  بهيجـــــــــــــة  للمرأة 
البحرينية  المرأة  أن  المؤتمر،  خالل 
ريادة  في  كبيًرا  تقدًما  حققت 
من   ٪  43 تمثل  جعلها  ما  األعمال، 
التجارية  السجالت  أصحاب  مجموع 
على  تتفوق  نسبة  وهي  والخدمية، 
النسب الموجودة في أوروبا والعديد 
العالم،  في  المتقدمة  الدول  من 
والتي تستقر فيها النسب غالبا عند 

.٪ 30

أهمية  ورقتها  في  وأكدت 
األكاديمية  المؤسسات  دور 
الفرص،  تكافؤ  مبدأ  تفعيل  في 
الوعي  نشر  في  عليها  يعّول  حيث 
المرأة  احتياجات  إدماج  بمفاهيم 
تكافؤ  مبدأ  واعتماد  التنمية،  في 
والترقي  التعيين  فرص  في  الفرص 
والدولية،  الوطنية  والمشاركات 
وإيجاد لجنة تكافؤ الفرص بالتعاون 
مع المجلس األعلى للمرأة، وشكرت 
السبق  لها  التي  األهلية  الجامعة 
هذه  تشكل  خاصة  جامعة  كأول 

اللجنة في البحرين.

الجهــــود  عـــلى  وأكـــــدت 
األعلى  المجلس  بذلها  التي 
لتحقيق  والهادفة  للمرأة 
تكافؤ الفرص بين المرأة 
في  وخصوًصا  والرجل، 
وريادة  العمل  مجاالت 
األعمـــــــال وتحقيـــــــق 

االجتم��اعي�ة والتنمي�ة  العم��ل  وزارة  وكي�ل 
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خطط  في  االجتماعية  العدالة  مبدأ 
ومؤسسات  وزارات  وسياسات 

الدولة.

وأشارت إلى أهمية دور الجامعات 
إعداد  في  األهلية  الجامعة  سيما  ال 
الدراسات والبحوث في مجال المرأة 
وتكافؤ الفرص، وتضمين موضوعات 
في  الفرص  وتكافؤ  بالمرأة  تتعلق 
المقررات العلمية، باإلضافة إلى إبراز 

النماذج النسائية الرائدة والمتميزة 
على المستويين الوطني والدولي، 

اإلرشاد  برامج  تطوير  وأخيًرا 
والتوجيه  األكاديمي 

يضمن  بما  المهني 
بالتخصصات  االلتحاق 
المضافة  القيمة  ذات 

الدراسات  وفق  والواعدة 
لمتطلبات  االستشرافية 

سوق العمل.

قال رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي 
الجامعة  تنظمه  الذي  الفرص  تكافؤ  مؤتمر  إن 
في  ينعقد  البريطانية  برونيل  جامعة  مع  بالتعاون 
صياغة  إعادة  إلى  تدعو  عالمية  اقتصادية  ظروف 
النظام االقتصادي واالجتماعي استناًدا إلى متغيرات 
حديثة ومستجدة، أحد أبرز شروط مواكبتها شحذ 
على  طاقاتها  واستثمار  جهة،  من  المرأة  طاقات 

أفضل وجه من جهة أخرى.

إنجازات  الغالية  مملكتنا  حققت  “لقد  وأضاف: 
المرأة في ظل حكمة  عظيمة في مجال تمكين 
ما  كل  رغم  وعلى  السياسية،  قيادتها  وبصيرة 
فإن  وفاعلة  مشهودة  إنجازات  من  تحقيقه  تم 
إلى  والمستندة  النمطية  والثقافية  الفكرية  البنى 
مفاهيم وموروثات غير علمية تشكل تحدًيا كبيًرا 
ا بين أدوار الرجال  فيما تثمره من تمييز ولو كان خفًيّ
هذا  أن  إال  الحياة  شؤون  مختلف  في  النساء  وأدوار 
التمييز نتيجة تكوين فكري وثقافي معين، وبالتالي 

يمكن معالجته وتغييره”.

عند  تتوقف  ال  الجامعات  مسؤولية  أن  وأكد 
رفد  إلى  تمتد  وإنما  المؤهلة  الكوادر  تخريج 
خالل  من  الحضارة  ومفاهيم  بقيم  المجتمعات 

رسائل التنوير والثقافة والفن واإلبداع واالبتكار.

تتوقف  ال  الجامعات  مسؤولية 
الكوادر تخريج  عند 

من   ٪43 يشكلن  النساء  الديلمي: 
البحرين في  األعمال  رواد  مجموع 

المؤتمر فعاليات  ضمن  محاور   3
اليوم  في  والمرأة  الرجل  بين  الفرص  تكافؤ  مؤتمر  جلسات  دارت 
األول حول 3 محاور أساسية، هي: تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة 
الدراسات والبحوث  بينهما في  المساواة  في ريادة األعمال، وأهمية 
وتشكيل  الذهنية  الصورة  موضوع  بحث  إلى  باإلضافة  العلمية، 
اتجاهات المجتمع نحو المرأة، حيث استعرض العلماء واألكاديميون 

والباحثون المشاركون عدة أوراق بحثية في هذه المجاالت.
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الشباب مشاريع  وتميز  لنجاح  خصبة  بيئة  البحرين 

المستجدين الطلبة  توجيه  في  يشارك  الطلبة  مجلس 

أكد رئيس الجامعة البروفيسور 
انفتاح  أهمية  على  العالي  منصور 
ريادة  مجال  على  الجامعي  الشباب 
التحدي  غمار  وخوضهم  األعمال 
نفسه  الوقت  في  منوها  والتجربة، 
مملكة  بها  حظيت  التي  بالمكانة 

البحرين في هذا المجال.

افتتاحه  هامش  على  ذلك  جاء 
األمناء  مجلس  رئيس  بمعية 
الحواج  عبداهلل  البروفيسور 
لفعاليات ريادة األعمال التي نظمتها 
والمالية  اإلدارية  العلوم  كلية 

ريادة  أسبوع  بمناسبة  بالجامعة 
المملكة  به  احتفت  الذي  األعمال 
في األسبوع الثاني من شهر نوفمبر/

أكد  حيث  الماضي،  الثاني  تشرين 
مرحلة  أن  على  الحواج  البروفيسور 
الشباب هي المرحلة األكثر مالءمة 
لالبداع واالبتكار والتميز، داعيا طلبة 
نحو  بحماس  االنطالق  إلى  الجامعة 
ومبتكرة  جديدة  أفكار  عن  البحث 
مشددا  خالقة،  مشاريع  واكتشاف 
تضامن  على  نفسه  الوقت  في 
الجامعة قيادة وأساتذة وطلبة مع 

يبادر  خالق  مشروع  أو  فكرة  كل 
إليه أحد طلبتها.

ريادة  فعاليات  وتضمنت 
وندوات  ورشا  بالجامعة  األعمال 
ومسابقات في مجال ريادة األعمال، 
الرواد  من  عدد  استضافة  جانب  إلى 
الذين  الجامعة  وخريجي  البحرينيين 
ريادة  في  ناجحة  تجارب  خاضوا 
مشاريع  إلى  باالضافة  األعمال، 
طالبية مميزة لمؤسسات صغيرة 
مبتكرة  بأفكار  متوسطة  أو 

وخالقة.

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

الطلبة في فترة الحذف واإلضافة.

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

الدراسية أو تغير مواعيد بعضها وما إلى ذلك.
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الحواج: البروفيسور  المستجدين..  للطلبة  التهيئة  فعاليات  ضمن 
والتميز النجاح  أبواب  لكم  لتفتح  هنا  األهلية 

دعا الرئيس المؤسس للجامعة 
ورئيس مجلس األمناء البروفيسور 
الجامعة  طلبة  الحواج،  عبداهلل 
نحو  التطلع  إلى  المستجدين 
الحياة  في  والتميز  واالبتكار  االبداع 
األكاديمية والعملية، وقال مخاطبا 
يوم  في  المستجدين  الطلبة 
ال  أحالمكم،  لديكم  لتكن  التهيئة: 
وطاقاتكم،  بقدراتكم  تستهينوا 
تضم  متميزة  جامعة  في  أنتم 
لديكم  الكبار،  األساتذة  من  طاقما 
فرصة كبيرة لتشكيل طموح أكبر 
ليكن  ووظيفة،  شهادة  مجرد  من 
وستنير  طموحكم،  القمة  اتجاه 
الطريق  األهلية  الجامعة  لكم 

لتحقيق ذلك.
في  الحواج  البروفيسور  وقال 
يوم  لفعاليات  االفتتاحية  كلمته 
التهيئة التي نظمتها عمادة شؤون 
الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي 
بكل  الجامعة  بأن   2018/2017 الجديد 
وكليات  إدارات  من  تتضمنه  ما 

وهيئات من أجل خدمة طلبتها في 
بإضفاء  تعتني  وأنها  األول،  المقام 
في  العائلية  المشاعر  من  أجواء 
مجتمعها الجامعي لتمثل الجامعة 
الذي  الثاني  البيت  لجميع منتسبيها 
نفسه  الوقت  في  داعيا  يحتضنهم، 
االنفتاح  إلى  المستجدين  الطلبة 
الحياة  على  وقلوبهم  بعقولهم 
وأبعادها  تفاصيلها  بكل  الجامعية 
واالجتماعية  والثقافية  العلمية 
في  االشتراك  خالل  من  والرياضية، 
والتردد  الالصفية  األنشطة  مختلف 
تمثله  لما  المكتبة  على  باستمرار 
الطالب  أهمية قصوى في حياة  من 
غمار  لخوض  وتأهيله  الجامعي، 

الحياة.
وتضـــمـــــنـــت 

توزيع  الفعاليات 
ت  ا ر لمنشـــــو ا
ضيحيــــــة  لتو ا

اإلرشـــــادية،  والكتيبـــــات 
للوسـائل  واف  شــرح  مع 

الجامعة  في  المتاحة  التعليمية 
للتواصل  المودل  كموقع  األهلية 
واألساتذة،  الطالب  بين  االلكتروني 
مجال  في  االلكترونية  والخدمات 
البيانات  وقواعد  األكاديمي  الدراسة 
مجانا  للطلبة  الجامعة  توفرها  التي 
واالستفادة  اليها  الدخول  كيفية  و 
العلمية  التقارير  انجاز  في  منها  

والدراسات التخصصية.
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.. العالي: لطلبتها  تعريفيا  ملتقى  تنظم  اإلدارة  كلية 
متميزين أعمال  رواد  يكونوا  بأن  جديرون  خريجونا 

األهلية  الجامعة  رئيس  أكد 
على  العالي  منصور  البروفيسور 
العلوم  خريجو  يمتلك  أن  أهمية 
والقدرات  المهارات  والمالية  اإلدارية 
ريادة  غمار  لخوض  المطلوبة 
الجامعة  أن  على  مؤكدا  األعمال، 
األهلية ال تطمح إلى تخريج موظفين 
تخريج  إلى  وإنما  وحسب،  أكفاء 
ومبتركة  رائدة  مشاريع  أصحاب 
جديدة  عمل  فرص  تخلق  وفعالية 

في السوق وتحقق قيمة مضافة.

برنامج  هامش  على  ذلك  جاء 
كلية  نظمته  الذي  التعريفي  اليوم 
لعموم  والمالية  اإلدارية  العلوم 
المستجدين  وللطلبة  طلبتها، 
نحو  على  البكالوريوس  برامج  في 
الخصوص في 20 أكتوبر/تشرين األول، 
بهدف تعزيز أواصر التواصل والتعارف 
بين الطلبة واساتذة الكلية وخصوصا 
باالضافة  األكاديميين،  المرشدين 
إلى تعريف الطلبة بمتطلبات الكلية 
األكاديمية والمهارية ومستجداتها، 
ومختلف الخدمات المقدمة للطلبة 
من أقسام واساتذة الكلية، وجميع 
كقسم  الجامعة  وخدمات  مرافق 
القبول والتسجيل، ومكتبة الجامعة، 
واألنشطة  واإلرشاد،  التوجيه  ودائرة 

الطالبية.

ونوه البروفيسور منصور العالي 
من  عدد  به  يضطلع  الذي  بالدور 
إرشاد  في  المتميزين  الكلية  طلبة 

المستجدين  زمالئهم  وتوجيه 
على  مؤكدا  التعريفي،  اليوم  في 
أهمية مشاركة الطلبة بفاعلية في 
األنشطة والبرامج الطالبية لما فيها 
الشخصية  مهاراتهم  صقل  من 
والتجارب  بالمعارف  لهم  وتزويد 

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

ونظمها المختلفة.
الطالب  وأوضح المبارك بأن 
التعليمية  العملية  محور  يمثل 
والمالية،  اإلدارية  العلوم  كلية  في 

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

العمل من جهة أخرى.

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

فيما يخص مسيرتهم التعليمية.

ترقيات وتكليفات
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أستاذ مساعد

رئيس الخدمات واآلنشطة الطالبيةمدير مركز ريادة األعمال

أستاذ مشارك

مشرف االنتاج الفلمي

رئيس قسم
 تكنولوجيا المعلومات

مسؤول إرشاد الطلبة مسؤولة  مركز ضمان الجودة

رئيس قسم  نظم 
المعلومات اإلدارية

رئيس قسم اإلدارة 
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السرطان مرضى  لألطفال  دعمها  على  الجامعة  تشكر  »ابتسامة«  مبادرة 

عالمية بيانات  قاعدة   53 في  مشتركة  الجامعة  مكتبة  نصيب: 
االلكترونية البيانات  قواعد  من  االستفادة  على  طلبتها  تدرب  الجامعة 

من  اآلالف  عشرات  توفر  والتي 
من  االلكترونية  والكتب  المجالت 
خاصة  بيانات  قاعدة   53 خالل 
مرموقة  نشر  دور  على  تشتمل 
وبروكويست  ايبسكو  مثل 
سي  آر  وسي  نيكسس  ولكسيس 
برس وآي جي آي جلوبال وانفوتراك 
لإلصدارات  وسفاري  هيل  وماجرو 
تتاح  حيث  االلكترونية،  واألبحاث 
أساتذة  لجميع  القواعد  هذه 
تسعى  فيما  الجامعة،  وطلبة 
الورش  هذه  خالل  من  المكتبة 
الجامعة  طلبة  استفادة  تعزيز  إلى 
من  الضخمة  القواعد  هذه  من 

بدرجة  تمتاز  بوصفها  البيانات، 
والحداثة  المرونة  من  كبيرة 
الكثير  في  يتوفر  ال  بما  والفعالية 

األخرى. البيانات  قواعد  من 
مناير  األستاذة  وأوضحت   
بالجامعة  المكتبة  مديرة  نصيب 
المفتوح  اليوم  بأن  األهلية 
دوري،  بشكل  يقام  للمكتبة 
الجامعة  منتسبي  تعريف  بهدف 
البيانات  قاعدة  بخدمات 
المهمة  ومراجعها  وإصداراتها 
االستفادة  وسبل  والمتنوعة 
مشتركة  الجامعة  إن  إذ  منها، 
توفر  بيانات  قواعد  عدة  في 

من  وقيمة  ضخمة  مجموعات 
من  والبحثية  العلمية  المراجع 

االنترنت. شبكة  خالل 
القواعد  هذه  أن  ونوهت   
األعمال،  إدارة  تخصصات  تغطي 
العالج  المعلومات،  تقنية  اإلدارة، 
الداخلي  التصميم  الطبيعي، 
من  والعديد  العامة،  والعالقات 
تتيح  فيما  األخرى.  المجاالت 
الوصول  الجامعة  لمنتسبي 
الكتب  من   40،000 من  أكثر  إلى 
التخصصات  لجميع  اإللكترونية 

الجامعة. في  تدرس  التي 

لجمعية  التابعة  »ابتسامة«  مبادرة  أعربت 
الدعم  بتقديم  والمعنية  الشبابية  المستقبل 
السرطان  مرضى  لألطفال  واالجتماعي  النفسي 
األهلية  للجامعة  شكرها  عن  امورهم  وأولياء 
على  العالي  منصور  البروفيسور  برئيسها  ممثلة 

للمبادرة. الجامعة  قدمته  الذي  الكريم  التبرع 
صباح  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  وأكد 
مبادرة  يساعد  الدعم  هذا  أن  الزياني  عبدالرحمن 
برامجها  تنفيذ  في  قدما  المضي  على  »ابتسامة« 
مرضى  األطفال  مساعدة  إلى  الرامية  الطموحة 

هذا  من  الصعبة  المراحل  اجتياز  على  السرطان 
الدعم  وتقديم  حياتهم  جودة  وتحسين  المرض، 

ولذويهم. لهم  النفسي 

األهلية  للجامعة  شكره  عن  الزياني  وأعرب 
العلم  نشر  في  سامية  مهمة  بجدارة  تؤدي  التي 
الشباب  من  متعاقبة  شرائح  بين  والمعرفة 
النهوض  على  حرصها  مع  جنب  إلى  جنبا  البحريني، 
المجتمع  تجاه  االجتماعية  بمسؤوليتها 

لبحريني. ا

أ. مناير نصيب

خدماتها  ضمن  األهلية  الجامعة  مكتبة  استضافت 
البحثية ألعضاء هيئة التدريس ومنتبي برامج الدراسات 
السيد  المعلومات  قواعد  خبير  الطلبة،  وعموم  العليا 
لقواعد   )geNgage( لمؤسسة  ممثل  شيتي  شاريت 
قواعد  من  االستفادة  بطرق  البريطانية،  المعلومات 
وطلبتها  الجامعة  أساتذة  لتعريف  االلكترونية،  البيانات 
الرقمية  الخدمات  توسع  من  الكبيرة  االستفادة  بفرص 

المكتبة، في 
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دورة  في  الجامعة  طلبة  من  عدد  شارك 
والثقافة  “المواطنة  بعنوان  تدريبية 
البحرين  مركز  نظمها  البرلمانية”، 
النواب،  بمجلس  البرلماني  للتدريب 
مدار  على  الجامعة  طلبة  خاللها  ناقش 
يومين أبعاد تطور الحياة البرلمانية في 
الملك  المشروع اإلصالحي لجاللة  إطار 

المفدى. 
زي��ارات  التدريبية  ال���دورة  وشملت 
األسبوعية  الجلسة  لحضور  ميدانية 
حضور  ج��ان��ب  إل��ى  ال��ن��واب،  لمجلس 
حيث  النيابية،  ال��ل��ج��ان  اج��ت��م��اع��ات 

طريقة  على  والطالبات  الطلبة  اطلع 
ال����م����داوالت وال��ن��ق��اش��ات وع���رض 
جلسة  في  عليها  والتصويت  الموضوعات 

لعمل  المتبعة  واآللية  النواب،  مجلس 
الموضوعات  وتمرير  النيابية  اللجان 

والمناقشات العامة.

النواب بمجلس  البرلمانية  الثقافة  يبحثون  الجامعة  طلبة 

1 ديسمبر/كانون األول 2017

بعمادة  الطالبية  األنشطة  إدارة  تنظم 
لكرة  السنوية  البطولة  الطلبة  شؤون 
القدم )صاالت( بين الجامعات في صالة نادي 

المحرق

4 ديسمبر/ كانون األول 2017

واإلعالم  العامة  العالقات  إدارة  تنظم 
يوم  بمناسبة  السنوية  الجامعة  احتفالية 

المرأة البحرينية.

5 – 6 ديسمبر/كانون األول 2017

والتبادل  الدولية  العالقات  إدارة  تنظم 
الطالبي استضافة  ورشة عمل تحت عنوان 
اللغة  تقييم  و  تعليم  في  الطلبة  دور   ((
الواليات  سفارة  مع  بالتعاون   ،  )) اإلنجليزية 
الجامعة  حرم  في  األميركية  المتحدة 

األهلية.

6 ديسمبر/كانون األول 2017

والعالقات  اإلعالم  قسم  يستضيف 
الكاتبة  والعلوم  اآلداب  بكلية  العامة 
لتقدم  خليل  عبداهلل  فاطمة  الصحافية 

ورشة في الكتابة اإلخبارية.

7 ديسمبر/ كانون األول 2017

العاصمة  محافظة  محافظ  برعاية 

خليفة   آل  عبدالرحمن  بن  هشام  الشيخ 
تنظم الجامعة احتفاليتها الوطنية الرئيسية 
وعيد  المجيد  الوطني  العيد  حلول  بمناسبة 
الحرم  في  المفدى  الملك  جاللة  جلوس 
اساتذة  من  واسعة  بمشاركة  الجامعي 

الجامعة وطلبتها.
10 ديسمبر/كانون األول 2017

تستضيف كلية العلوم الطبية والصحية 
أحمد  األستاذ  الطبيعي  العالج  اختصاصي 
العنزور  محاضرة علمية حول سبل الوقاية 
القاعة  في  وذلك  الرياضية،  اإلصابات  من 

الرئيسية بالجامعة.
13 ديسمبر/كانون األول 2017

المحاضرة  علي   أمينة  األستاذة  تقدم 
بكلية  العامة  والعالقات  اإلعالم  قسم  في 
الرقمي  المونتاج  في  ورشة  والعلوم  اآلداب 

.ADOBE PREMIIERE من خالل برنامج
20 ديسمبر/كانون األول 2017

والتبادل  الدولية  العالقات  إدارة  تنظم 
بمشاركة  الفرنسي،  اليوم  فعاليات  الطالبي 
والملتحقين  الفرنسيين  الجامعة  طلبة 
الطالبي  التبادل  برنامج  ضمن  بالدراسة 

الدولي.

مع���ة لجا ا ة جن����د أ
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