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�لمر�غي: طموحنا رفع �النفاق على �لبحث �لعلمي �إلى 1% من الناتج االجمالي 
العلمي  البحث  إدارة  مديرة  دعت 
باألمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
األسـاتـذة  المراغي  فرزانة  الـدكتـورة 
والباحثين إلى االهتمام بثالثة مجاالت 
البحرين  لمملكة  قصوى  أهمية  ذات 
في رؤيتها االقتصادية 2030، اهتمت بها 
على نحو خاص االستراتيجية الوطنية 
للبحث العلمي، وهي الخدمات المالية 
والخدمات  والتأمين،  والمصرفية 
وتكنولوجيا  العامة،  والصحة  الصحية 
إلى  منوهة  واالتصاالت،  المعلومات 
أنها مجاالت ذات صلة وثيقة بمواطن 
القوة لدى رأس المال البشري البحريني 
االقتصادية  المجتمع  واحتياجات 
المقبلة،  العقود  في  واالجتماعية 
مجلس  طموح  أن  على  مؤكدة 
االنفاق  يرتفع  أن  هو  العالي  التعليم 
العلمي  البحث  على  المحلي  االجمالي 
من النسبة الحالية 0.4٪ إلى 1٪ من الناتج 
المحلي االجمالي بمشاركة مؤثرة من 

القطاع التجاري الخاص في هذا المجال.
التي  جاء ذلك في ورقتها العلمية 
شاركت بها في ملتقى البحث العلمي 
افتتح  والذي  األهلية،  للجامعة  السابع 
 12 الموافق  األربعاء  صباح  أعماله 
الرئيس  رعاية  تحت   2019 يونيو/حزيران 
رئيس  للجامعة  المــــــؤســــس 
مجلس األمناء البروفيســـور عبداهلل 

الحواج.
المراغي  فرزانة  الدكتورة  وقالت 
 2030 االقتصادية  البحرين  رؤية  بأن 

والتطوير  البحث  »تشجيع  على  نصت 
لبناء  العالي  التعليم  مؤسسات  في 
مؤكدة  المعرفة«،  على  قائم  اقتصاد 
على ضرورة أن نتحول من اقتصاد قائم 
على مصادر الطاقة غير المتجددة إلى 
لن  وهذا  المعرفة،  على  قائم  اقتصاد 
يتأتى دون تشجيع البحث وتطويره في 

مؤسسات التعليم العالي.

تضمين  إلى  ورقتها  في  ونوهت 
خمسة  العلمي  البحث  استراتيجية 
البنية  إنشاء  وهي:  شاملة،  أهداف 
التحتية لحوكمة البحث العلمي، وتعزيز 
وتعزيز  الجامعية،  البحثية  القدرات 
األكاديمية  المؤسسات  بين  التكامل 
مع مؤسسات البحث العلمي العالمية، 
واالبتكار،  العلمي  البحث  ثقافة  ونشر 
البحثية  األولويات  معالجة  وأخيرا 

الوطنية.

وزير �لتربية يكرم متفوقي 
�لجامعة �الأهلية وي�شيد بتقدمها

السـيد  أشـــاد 
المــــؤيد  فـــاروق 
مجلــس  رئيـــس 
األكاديميــة  إدارة 
للخدمات  العربية 
لـتعـــليــميـــــــة  ا
بالنتائج  والبحوث 

من  العديد  في  للجامعة  المتميزة 
حيث  والدولية،  العالمية  التصنيفات 
ضمن   301 المركز  الجامعة  احتلت 
حسب  عالميًا  جامعة   500 أفضل 
تصنيف »التايمز« للتعليم العالي في 
التنمية  أهداف  وتحقيق  التأثير  مدى 
أهم  من  يعد  الذي  المستدامة 
مستوى  على  الدولية  التصنيفات 
الجامعة  أن  إلى  منوها  المعمورة، 

احتلت  قد  التصنيف  بهذا  األهلية 
جامعة  بعد  محليًا  الثاني  المركز 
المؤيد  اثنى  كما  الوطنية،  البحرين 
نادي  األهلية  الجامعة  ولوج  على 
النجوم كأول جامعة بحرينية تحقق 
النجوم  تصنيف  على  بحصولها  ذلك 
حيث  العالمية   QS مؤسسة  من 
مستوى  في  نجوم  خمس  حصدت 
االجتماعية  والمسئولية  التدريس 

المجتمع. والتسهيالت وخدمة 

في �لجمعية �لعمومية �لعادية للأكاديمية �لعربية للخدمات �لتعليمية
�لموؤيد ي�شيد بالنتائج �لمتميزة للجامعة �الهلية في �لت�شنيفات �لعالمية

3-2

الأهليـة اأخبار 
يصدر عن قسم الصحافة والنشر   - يوليو - متوز  -  2019 - العدد الثالث والعشرون



يوليو   22019 

ة
ي
هل

أل
 ا
ار

خب
أ

وزير �لتربية يكرم متفوقي �لجامعة �الأهلية وي�شيد بتقدمها
�لنعيمي: �لجامعة �الأهلية �إحدى ثمر�ت ميثاق �لعمل �لوطني

والتعليم  التربية  وزير  أشاد 
العالي  التعليم  مجلس  رئيس 
النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 
واألكاديمي  العلمي  بالتقدم 
هذه  ان  إلى  منوها  األهلية،  للجامعة 
ميثاق  ثمرات  إحدى  كانت  الجامعة 
عاهل  به  دشن  الذي  الوطني  العمل 
مشروعه  ورعاه  اهلل  حفظه  البالد 
النقاشات  مستذكرا  االصالحي، 
شهدتها  التي  الجميلة  العلمية 
فيها  وشارك  الميثاق  كتابة  مرحلة 
للجامعة  المؤسس  والرئيس  الوزير 
الحواج  عبداهلل  البروفيسور  األهلية 

المرموقين. االساتذة  من  وعدد 

رعايته  هامش  على  ذلك  جاء 
الذي  المتفوقين،  تكريم  لحفل 
مساء  األهلية  الجامعة  أقامته 
يونيو/حزيران   19 الموافق  األربعاء 
الخليج،  بفندق  أوال  قاعة  في   2019
والتعليم  التربية  وزير  كرم  حيث 
الطلبة  من  وطالبة  طالبًا   180
في  والمتميزين  المتفوقين 
والبكالوريوس  الماجستير  مرحلتي 
الرئيس  قائمة  على  والمدرجين 

الكليات. عمداء  وقوائم  الشرفية 

المناسبة  بهذه  كلمته  وفي 
الطلبة  جميع  التربية  وزير  هنأ 

شاكًرا  أمورهم  وأولياء  المتفوقين 
األهلية،  الجامعة  على  القائمين 
شهدته  بما  كلمته  في  واشاد 
قفزات  من  التعليمية  المسيرة 
لحضرة  الزاهر  العهد  ظل  في  نوعية 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
حيث  ورعاه،  اهلل  حفظه  المفدى 
مختلف  التطويرية  الجهود  شملت 
فيها  بما  الدراسية،  المراحل 
خطط  وفق  وذلك  العالي،  التعليم 
مع  وبالتعاون  مدروسة،  استراتيجية 
في  أسهم  بما  عالمية،  خبرة  بيوت 
الدولية  اإلنجازات  من  العديد  تحقيق 

المشرفة.

الرئيس  قال  جانبه   ومن 
رئيس  األهلية  للجامعة  المؤسس 

البروفيسور  األمناء  مجلس 
“إن   : كلمته  في  الحواج  عبداهلل 
األهلية  والجامعة  يأتي  اليوم  حفلنا 
تكون قد حققت في مضامير التفوق 
بانتمائها  تفخر  يجعلها  ما  واإلثبات 
بين  متقدمة  تعليمية  لمنظومة 
فمن  المنطقة،  في  شقيقاتها 
قد  الجامعة  تكون  أن  الفخر  دواعي 
 1200 بين  من   35 المرتبة  احتلت 
حسب  العربي  الوطن  في  جامعة 
لعام  QS العالمية  منظمة  تصنيف 
عالم  في  دخولها  إلى  باالضافة   ،2018

العام”.  هذا  مطلع  النجوم 

رحب  رئيس  جهته،  ومن 
البروفيسور  األهلية  الجامعة 
وزير  سعادة  برعاية  العالي  منصور 
ماجد  الدكتور  والتعليم  التربية 
تكريم  لحفل  النعيمي  علي  بن 
التي  بالجهود  منوها  المتفوقين، 
والتعليم  التربية  وزارة  تقودها 
التعليم،  بقطاع  النهضة  في  بقيادته 
بوأت  التي  المضنية  الجهود  وهي 
تعليمية  مكانة  البحرين  مملكة 
من  العديد  أكدتها  دولًيا،  رائدة 

المرموقة. العالمية  التقارير 

إلى  الجامعة  رئيس  وتحدث 
التفوق  قائال:  المتفوقين  الطلبة 
عن  ويكشف  عظيم  إنجاز  الدراسي 
أبنائي  تمتلكونها  كبيرة  قدرات 
ما  وهو  والمتفوقات،  المتفوقين 
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لكننا  بكم،  نفخر  جميعا  يجعلنا 
ساحات  في  آخر  تفوقا  منكم  ننتظر 
وفي  المجتمع،  خدمة  وفي  العمل، 
الحكيمة  لقيادتنا  والعرفان  الوفاء 
قدموا  الذين  الموقرة  وحكومتنا 
الشكر  يوجب  مما  الكثير  الكثير  لنا 

والوفاء”. والعرفان 

خالد  نورة  الطالبة  تخف  ولم       
الطلبة  كلمة  ألقت  التي  البستكي 
حيث  بالفخر،  شعورها  المتميزين 
بعون   – المحطة  هذه  “إن  قالت: 
استرخاء  محطة  تكون  لن   - اهلل  
فيها  نتزود  محطة  بل  تراخ،  أو 
يبلغ  لم  فطموحنا  أخرى،  النطالقة 
نهاية  تصل  لم  وآمالنا  بعد،  مداه 
التميز  طريق  يزال  فال  المطاف، 
المنال،  بعيد  النهاية  وخط  طويال 
هي  نهاية  كل  السبيل  هذا  في  إذ 

جديدة”. لبداية  مخاض 

لراعي  األهلية  الجامعة      وأهدت 
تجربتها  يختصر  مؤثر  فيديو  الحفل 
الهمم  ذوي  دمج  في  المتميزة 
وبرامجها  كلياتها  مختلف  في 
الفيديو  ذلك  حظي  وقد  األكاديمية، 
وجميع  الوزير  سعادة  باعجاب 

الحضور.

جمهور  تصفيق  ووسط      
المتميزون  الطلبة  تقدم  الحاضرين 
الحفل  تضمن  كما  للتكريم، 
متفوقين  لطالبين  خاص  تكريم 
نماذج  الوزير  سعادة  أمام  قدما 
األهلية  الجامعة  طلبة  مواهب  من 
الطالبان  وهما  وأهدياه،  االبداعية 
وسيد  عبدالمجيد  سارة  المتفوقان 

جعفر.  حسن 
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حملة طلبة »�الأهلية« للتعاي�ش �ل�شلمي ت�شق طريقها نحو �لعالمية
مملكة  بإعالن  مستلهمين 
العالمي  حمد  الملك  ومركز  البحرين 
السلمي،  والتعايش  األديان  بين  للحوار 
انطلق عدد من طلبة الجامعة األهلية 
إلى  وااللكتروني  المحلي  الفضاء  من 
الفضاء العالمي في حملتهم المناهضة 
نحن  “معا  شعار  تتبنى  والتي  للتطرف 
 ،   TogeTherٍِSAFe# أمان”  في 
سمو  بجهود  ذلك  في  مستنيرين 
خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
الخيرية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء 
المؤسسة الخيرية الملكي الذي أكد في 
مواطن عدة أن مملكة البحرين تدرك 
أهمية تهيئة بيئة معززة للسالم من 
خالل تمكين األفراد والمجتمعات من 

الشعور بالرضا حيال أنفسهم.
من  مجموعة  تبناها  التي  الحملة 
طلبة التسويق وإدارة األعمال بإشراف 
حامد،  بن  أنجي  الدكتورة  أستاذتهم 
سعت لنشر الوعي المجتمعي بأهمية 
وتقبل  التطرف،  اشكال  لكل  التصدي 
مزيد  أجل  من  اختالفاته  بكل  اآلخر 
من االلفة والمحبة و نبذ الكراهية بين 
مختلف اطياف المجتمع، فيما تستند 
تقنيات  تطبيق  فكرة  على  الحملة 
االتصال  وسائل  وخصوصا  التسويق 
الرقمي، من اجل نشر محتوى الحملة 
و ايصاله ألكبر شريحة من الشباب في 

مملكة البحرين والعالم بشكل عام.
إلى  تسعى  التي  الحملة  وكانت 
اجتماعي  كنموذج  البحرين  تقديم 
قد  العالم،  مستوى  على  به  يحتذى 
العالمية  إلى  المحلية  من  انطلقت 
قامت  التي  األنشطة  من  بمجموعة 
العاصمة  زيارة  بينها  ومن  مؤخرا  بها 
البريطانية لندن واالجتماع بدوق يورك 
أندرو  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
العالمي  المؤتمر  في  والمشاركة 
للشراكة بين القطاعين العام والخاص 
المستدامة  التنمية  خطط  تنفيذ  في 
لرؤية منظمة األمم المتحدة 2030 الذي 
انعقد في مقرمنظمة األمم المتحدة 

بجنيف.
وبهذه المناسبة قالت مديرة مركز 
ريادة األعمال بالجامعة والمشرفة على 
إنجي  الدكتورة  الطالبية  الحملة  هذه 
الجامعة  بن حامد بأن عددا من طلبة 
 ،2017 العام  في  الحملة  هذه  أطلقوا 
كبيرين  واهتمام  بتفاعل  وحظيت 
االجتماعية  النخب  من  العديد  من 
والثقافية من جهة وكذلك في فضاء 
به  استعان  حيث  الرقمي  االتصال 
الطلبة للتسويق ألفكارهم تجاه قيم 
التي  والسالم  والتعايش  التسامح 
السامية  الخطابات  بها  زخرت  لطالما 
بها  واعتنت  المفدى  الملك  لجاللة 

في  المعنية  والمؤسسات  الوزارات 
التربية  وزارة  سيما  البحرين  مملكة 
التغريدات  نشروا  حيث  والتعليم، 
من  وغيرها  الفيديو  ومقاطع  والصور 
أدوات التسويق االلكتروني عبر مختلف 

مواقع التواصل االجتماعي. 
وتعلق الطالبة مريم العريض قائلة: 
توسعنا في حملة “معا نحن في أمان” 
لتعزيز  فسعينا  تحملها،  التي  والقيم 
ثقافة العمل الجماعي وتعزيز تماسك 
لبعضهم  وتقديرهم  المجتمع  أفراد 
تقبل  بأهمية  الوعي   وتعزيز  البعض، 
االخر بغض النظرعن الجنس أو العرق أو 

الدين أو المهنة أو غير ذلك.

المركز  الجامعة األهلية  أحرزت 
التداول  تحدي  برنامج  في  األول 
كويست(  )تريد  االستثماري 
في  البحرين  بورصة  نظمته  الذي 
وهو  والعشرين،  الحادية  نسخته 
تجربة  يحاكي  افتراضي  تحدٍّ  برنامج 
األسواق  في  االستثماري  التداول 
إلى  ويهدف  العالمية،  المالية 
تنمية مهارات الطلبة المشاركين 
في  العملية  الخبرة  وإكسابهم 
األسهم  وتحليل  االستثمار  مجال 
من  محفظة  وإدارة  واختيارها، 
الشركات  في  االستثمارية  األدوات 
نيويورك  بورصة  في  المدرجة 

البحرين. وبورصة 

الرئيس  قدم  جهته  ومن 
أمناء  مجلس  رئيس  المؤسس 
والشكر  التهنئة  األهلية   الجامعة 
األول  بالمركز  الفائزين  للطلبة 
والكليات  الجامعات  جميع  على 
البحرينية المشاركة في المسابقة 
الذي  والمتميز  الرائع  أدائهم  على 

االنجاز. هذا  لتحقيق  أوصلهم 

وأكد مرشد الفريق البروفيسور 
عناية  ان  على  العجمي  جاسم 
بالمهارات  طلبتها  بتزويد  الكلية 
منحهم  والتطبيقية  العلمية 
حيث  أقرانهم،  مع  تنافسية  ميزة 
الجانب  بهذا  اجماال  الكلية  تعتني 

�لجامعة تفوز بالمـركز �الأول فـــــــــــــــــــــي م�شابقة تحدي �لتد�ول �ال�شتثماري
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�لجامعة �الأهلية تفوز بجائزة »�أف�شل منتج« في م�شابقة �إنجاز �لبحرين

فاز طلبة الجامعة األهلية بجائزة 
للعام  الجامعات  لفئة  منتج”  “أفضل 
شركة  مشروع  عن  2019م،  الجاري 
عشرة  الحادية  النسخة  في   )BTAg(
من المسابقة السنوية للشباب رائدي 
البحرين،  إنجاز  تقيمها  التي  األعمال، 
تحت رعاية سمو الشيخة حصة بنت 
إدارة  آل خليفة رئيس مجلس  خليفة 
الطالبة  ترأست  حيث  البحرين،  إنجاز 
األهلية  الجامعة  فريق  جليل  زهرة 
الفريق  وتضمن  بالجائزة،  الفائزة 
عبد  ايمان  الدين،  بدر  بكر  أبو  الطلبة: 
الحايكي،  علي  عاشور،  حوراء  األمير، 

وابراهيم بخش.

ألعضاء  فريق  استقباله    وخالل 
الفائز  واإلدارية  المالية  العلوم  كلية 
مستوى  على  منتج  أفضل  بجائزة 
نادي  وأعضاء  البحرينية  الجامعات 
-AhliA BuS لألعمال  )األهلية 
عبر   ،  )neSS CluB- ABC
للجامعة  المؤسس  الرئيس 
عن  الحواج   البروفيسورعبداهلل 
أدائهم  على  الجامعة  لطلبة  شكره 
التي  االبداعية  وافكارهم  المتميز 
رئيس  وإلى  االنجاز،  هذا  نحو  قادتهم 
الدكتور  واالقتصاد  المحاسبة  قسم 

واألستاذة  السرطاوي،  عبدالمطلب 
والتقدير  بالشكر  الرواحي  فاطمة 
وإشراف  توجيه  من   قدموه  ما  على 
أكاديمي، واستشارات مهنية ألعضاء 

الفريق خالل فترة البرنامج.  

المحاسبة  قسم  رئيس  وقال 
عبدالمطلب  الدكتور  واالقتصاد 
المستحق  الفوز  هذا  بأن  السرطاوي 
لطلبة الجامعة األهلية ما هو إال نتيجة 
التدريس  هيئة  أعضاء  جهود  لتكاتف 
طلبتهم  تميز  أجل  من  بالجامعة 
اكساب  نحو  الدؤوب  وسعيهم 
الضرورية  المهارات  أهم  طلبتهم 
الرامية إلى رفد سوق العمل بخرجين 
ذوي كفاءة مهنية قادرين على خدمة 

المجتمع البحريني.  

الفائز  الفريق  رئيسة  وعبرت 
الطالبة زهرة جليل عن شكرها إلدارة 
بالذكر  وخصت  وأساتذتها  الجامعة 
من  قدموه  ما  على  الفريق  مرشدي 
فترة  طوال  للفريق  وتوجيه  دعم 

المسابقة ومراحلها المختلفة. 

تنمية  إلى  المسابقة  وتهدف 
والمجتمعية  االبداعية  المهارات 
لدى  الجماعي  العمل  روح  وتنمية 
وإكسابهم  المشاركين  الطلبة 
ريادة  مجال  في  العملية  الخبرة 
 28 طالب  تنافس  حيث  األعمال، 
جامعات   8 منهم  ومدرسة،  جامعة 
و18 مدرسة، وذلك لنيل ألقاب: أفضل 
تأثير  وأفضل  منتج  وأفضل  شركة 

اجتماعي.

سوق  في  بالغة  أهمية  من  له  لما 
العمل.

الفائز  الفريق  عضو  وعبرت 
شكرها  عن  الحواج  نور  الطالبة 
وخصت  وأساتذتها  الجامعة  إلدارة 
الدكتورة  الفريق  مرشدة  بالذكر 
قدمته  ما  على  العالي  فاطمة 

طوال  ومساندة  دعم  من  للفريق 
المسابقة. مراحل 

الجامعة  طلبة  فريق  وترأس 
شكيب،  علي  الطالب  الفائز  األهلية 
فيما ضم الفريق: محمد نبيل، علي 
جعفر، نور الحواج، علي محسن، وأبو 

الدين. بكر بدر 

�لجامعة تفوز بالمـركز �الأول فـــــــــــــــــــــي م�شابقة تحدي �لتد�ول �ال�شتثماري
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مبادرات  في  الريادي  الدور  إبراز  إلى   
على  الضوء  وتسليط  الطفولة  رعاية 
قصص النجاح المثيرة والملهمة وما 
مؤكدا  البحريني،  المجتمع  في  أكثرها 
الجهات  من  المبذول  الجهد  أن  على 
الطفولة  رعاية  في  واألهلية  الرسمية 
ومشهود  رائع  البحرين  مملكة  في 

محليا وعالميا.

االفتتاحية  كلمته  في  ذلك  جاء 
البحرينية  للجمعية  الثامن  للمؤتمر 
 .. الطفولة  “رعاية  الطفولة  لتنمية 
راعي  عن  بالنيابة  وطن”  مستقبل 
المؤتمر الدكتور حسن عبداهلل فخرو 
للشؤون  الملك  جاللة  مستشار 
إدارة  مجلس  ورئيس  االقتصادية 
الطفولة،   لتنمية  البحرينية  الجمعية 
مع  بالتعاون  الجمعية  نظمته  الذي 
بفندق  أوال  قاعة  في  األهلية  الجامعة 

الخليج.

المنظمة  اللجنة  رئيس  أما 
شهاب  فؤاد  البروفيسور  للمؤتمر 
ثقافة  بث  إلى  كلمته  في  دعا  فلقد 
احترام األطفال منتقدا الثقافة السائدة 
الصغار  تهميش  على  تقوم  التي 
االحترام  من  بقليل  ومعاملتهم 
اتجاههم،  الحب  بمشاعر  واالكتفاء 
مؤكدا على أنه ال حب من دون احترام، 
األطفال  لدى  االبداعية  السمة  وأن 
احترام  يجب  فإنه  لذلك  جدا،  كبيرة 
لهم  واالستماع  وأفكارهم  آرائهم 
التقدير  وكل  الثقة  كل  ومنحهم 

والتشجيع.

المؤتمر  فعاليات  تضمنت  وقد 
األولى  كانت  رئيسيتين،  جلستين 
الحواج،  عبداهلل  البروفيسور  برئاسة 
كانت  فيما  علمية  أوراق   5 وتضمنت 
الجلسة الثانية برئاسة الدكتور حسن 
أوراق   4 وتضمنت  كمال  إبراهيم 
الجلستين  من  كل  أعقب  علمية، 

مناقشات ثرية.

المقدمة  األوراق  إحدى  وكانت 
تناول  محمد  محسن  أكبر  للدكتور 
فيها تجربة البحرين في رعاية األطفال 
تعريفا  وتناولت  النسب،  مجهولي 
مجهولي  لرعاية  التاريخي  بالتسلسل 
والستينات  الخمسينات  في  األبوين 
على يد مستشفى االرسالية األمريكي 
في  الصحة  لوزارة  الرعاية  وانتقال 
السبعينات، ثم لوزارة العمل والشؤون 
الثمانينات،  من  بدًءا  االجتماعية 

التطور  إلى  نفسه  الوقت  في  متطرقا 
لهذه  المجتمع  نظرة  في  الملحوظ 
الخاصة  الرعاية  دار  كانت  حيث  الفئة، 
احتضانهم  إلى  يبادر  من  تفتقد  بهم 
صار  التي  للمرحلة  وصوال  ورعايتهم، 
الطفولة  لرعاية  بتلكو  بيت  فيها 
محرومة  ألسر  انتظار  بقائمة  يحتفظ 
أحد  رعاية  فرصة  تنتظر  االطفال  من 

األطفال.

القائم بأعمال عميد كلية  وقدم 
اآلداب والعلوم بالجامعة األهلية ورقة 
تحت عنوان )الطفولة الرقمية جدلية 
دراسة  وناقشت  والتنميط(،  االبتكار 
المتحققة  االشباعات  عن  ميدانية 
ألطفال الروضة من استخدام األلعاب 
التنشئة  في  ودورها  اإللكترونية، 
وصياغة  اإلعالم  ووسائل  االجتماعية 
األطفال  لدى  الحياتية  المفاهيم 

والمراهقين.

�لبروفي�شور �لحو�ج يفتتح موؤتمر تنمية �لطفولة �لثامن
�لطفولة رعاية  في  �لبحرينية  �لنجاح  ق�ش�ش  على  �ل�شوء  ي�شلط  �لموؤتمر 

دعا الرئيس المؤسس للجامعة 
مجلس  رئيس  نائب  األهلية 
لتنمية  البحرينية  الجمعية  إدارة 
عبداهلل  البروفيسور  الطفولة 
في  والعاملين  المختصين  الحواج 
إلى  األطفال  ورعاية  التربوي  الحقل 
إبراز الدور الريادي في مبادرات رعاية 

الطفولة وتسليط الضوء على
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أمناء  مجلس  رئيس   – المؤسس  الرئيس  أكد 
الجامعة األهلية البروفيسور عبداهلل بن يوسف الحواج أن 
الجامعات الخاصة في مملكة البحرين مؤهلة لضخ مليارا 

دينار بحريني في شرايين االقتصاد الوطني سنويًا .

الجامعات  بين  التكامل  تحقيق  ضرورة  على  أكد  كما 
الحكومية  الجامعات  تكون  وأال  والخاصة  الحكومية 
االرتقاء  يتم  حتى  الخاصة  الجامعات  مع  منافسة 
بدورها  القيام  من  وتمكينها  التعليمية  بالمنظومة 

المناط بها على أكمل وجه.

جاء ذلك خالل سهرة ثقافية تحدث فيها البروفيسور 
الحواج بمجلس أمير بن رجب بمشاركة عدد من النخب 
في  األعمال  ورجال  الجامعات  وأساتذة  والمفكرين 

المملكة.

الخاص  الجامعي  التعليم  أن  عن  الحواج  وكشف 
البحرين  بمملكة  تصعد  قد  انتقالية  بمرحلة  حاليًا  يمر 
المعرفة  صناعة  مجال  في  المتقدمة  الدول  مصاف  إلى 
أدوات  وتطوير  التكنولوجيا  وتطويع  االصطناعي  والذكاء 
نجاح  اشتراطات  أن  وقال  المعلومات.  ثورة  مع  المحاكاة 
المملكة  أن  خاصة  المنال  بعيدة  تكون  لن  المرحلة  تلك 
بتعليم  المرتبط  االتقان  لوائح  مختلف  استكملت  قد 
جامعي يضاهي مثيله في الدول المتقدمة وينافس نظيره 

في بلدان المنطقة. 

أو  قوسين  قاب  باتت  األماني  هذه  كل  أن  أكد  كما 

الجامعي  التعليم  أصبح  أن  بعد  التحقق  منصات  من  أدنى 
تصنيف  ومصادر  ومؤسسات  بقوانين  مؤطراً  الخاص 
العالي  التعليم  مجلس  وجود  أن  إلى  باإلضافة  ومعرفة 
وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وهما جناحا الدولة 
الراعية للتعليم الجامعي في البالد من شأنهما أن يساعدا 
المرحلة  زجاجة  عنق  من  المرور  على  الخاصة  الجامعات 
االنتقالية التي تربط بين التأسيس في انطالقته األولى عام 
2001م بدءاً بالجامعة األهلية وانتهاء بالسماح إلطالق ثالث 
جامعات دولية سوف ترى النور قريبًا ليصل عدد الجامعات 
الخاصة في المملكة إلى أكثر من 16 جامعة، وهو ما يدفعنا 
من  أكبر  جديدة  طالبية  أسواق  عن  والتنقيب  البحث  إلى 

تلك التي توفرها مملكة البحرين بأعدادها المحدودة .

تكون  أن  ضرورة  على  الحواج  البروفيسور  وشدد 
الطبيعي  العمق  بمثابة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
االستراتيجي الذي يأتي من خالله الطالب مثلما كان الحال 
الخاصة في  – 2010م عندما كانت جامعاتنا  أعوام 2008  في 
البحرين تحتضن أكثر من 16 ألف طالبا خليجيًا، مما أدى إلى 
بكامل أطقمها في رحلة  الجزيرة  تشغيل شركة طيران 
في  علينا  يفرض  ما  وهو  والكويت،  البحرين  بين  يوم  كل 
أجهزة  مختلف  أيدي  مع  أيدينا  نضع  أن  بالذات  الفترة  هذه 
أعلى  على  الحاصلة  الخاصة  جامعاتنا  لتسويق  الدولة 
التزكيات في معترك الجودة باإلضافة إلى أرقى التصنيفات 

من مؤسسات التقييس والتصنيف الدولية.

مجل�ش �أمير بن رجب ي�شت�شيف �شهرة ثقافية ب�شاأن م�شتقبل �لجامعات
�شنويًا �القت�شاد  في  دينار  مليار   2 ل�شخ  موؤهلة  �لخا�شة  �لجامعات 

أكد الرئيس المؤسس – رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية البروفيسور 
عبداهلل بن يوسف الحواج أن الجامعات الخاصة في مملكة البحرين مؤهلة 

لضخ مليارا دينار بحريني في شرايين االقتصاد الوطني سنويًا .
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تكنولوجيا  كلية  عميدة  أعلنت 
عواد  وسن  الدكتورة  المعلومات 
الطاقة  لتوسعة  الكلية  استعداد  عن 
الماجستير  لبرنامج  االستيعابية 
وعلم  المعلومات  تكنولوجيا  في 
الحاسب اآللي وانحيازالبرنامج لتقديم 
حلوال  تقدم  وعملية  نظرية  دراسات 
التكنولوجية  والتحديات  للمشكالت 
والمؤسسات  الوزرات  تواجهها  التي 
والشركات في مملكة البحرين، منوهة 
إلى أن برنامج الماجستير يشهد تطويرا 
مستمرا ليستوعب طيفا واسعا من 
إلى  البرمجة  من  تمتد  التي  المهارات 
وهندسة  تصميم  إلى  المشاريع  إدارة 
البرامج المعلوماتية وأمن المعلومات 

والتشبيك.

أن  برامج  إلى  عواد  ونوهت 
تكنولوجيا  بكلية  الماجستير 
)جدير  تقدير  على  حائز  المعلومات 
الصادرة عن  التقييم  نتائج  بالثقة( في 
من  والمعتمدة  التعليم  جودة  هيئة 
أحد  أنه  كما  الموقر،  الوزراء  مجلس 

البرامج التي حازت على ميزة التسكين 
الذي  للمؤهالت  الوطني  اإلطار  ضمن 

تشرف عليه الهيئة.

كلية  إنجازات  أن  إلى  ونوهت 
تم  التي  المعلومات  تكنولوجيا 
البحثي  المؤتمر  في  استعراضها 
من  تعزز  الكلية  لمنتسبي  السنوي 
الخريجين  من  جيل  إعداد  جهود 
البحرينيين المحترفين في تكنولوجيا 
الخروج  على  القادرين  المعلومات، 
دائرة  من  والمنطقة  بالبحرين 
واستقبالها  التكنولوجيا  استهالك 
المشتملة  األوسع  الدائرة  إلى  فقط 
تطور  في  الفاعلة  المساهمة  على 
التكنولوجيا ومهاراتها، بما يعود بالنفع 
ونهضتها  واقتصادها  البحرين  على 

العلمية في هذا المجال.

أضحى  البرنامج  هذا  أن  وأوضحت 
تطور  ضوء  في  قصوى  أهمية  يمثل 
أصبح  التي  المعلومات،  تكنولوجيا 
مالحقة  أجل  من  يلهث  كله  العالم 

تشهدها  التي  المستمرة  التغيرات 
المعاصر،  عالمنا  في  االتصال  بيئة 
حيث لم يعد أمن المعلومات مسألة 
وقضايا  نظريات  أمسى  بل  بسيطة 
مجرد  تعد  لم  والمعلومات  معقدة، 
عنها  التعبير  يجري  أشياء  على  داللة 
بالطرق المختلفة كالكتابة والتصوير، 
رقميا  شكال  لنفسها  اتخذت  لكنها 
تتدفق  التي  كاألنهار  تجري  وراحت 
األسالك  من  غابة  عبر  انقطاع  بال 
الكرة  تلّف  التي  الالسلكية  والموجات 

األرضية برمتها.

�لماج�شتير تدري�ش  في  تتو�شع  �الأهلية«  »تكنولوجيا 

األهلية  الجامعة  رئيس  عبر 
عن  العالي  منصور  البروفيسور 
اعتزازه بإنجاز أساتذة كلية تكنولوجيا 
من  عددا  وطلبتها  المعلومات 
مع  بالشراكة  الدراسات  البحوث 
مثل  بحرينية  ومؤسسات  وزارات 
مؤكدا  الداخلية،  ووزارة  الصحة  وزارة 
والمساهمة  بالمجتمع  االرتقاء  أن 
التحديات  معالجة  في  الفاعلة 
الهدف  هو  يواجهها  التي  التنموية 

الحقيقي من وراء البحث العلمي. 

لمؤتمر  اإلفتتاحية  كلمته  وفي 
البحث العلمي الثاني لطلبة الدراسات 
المعلومات  تكنولوجيا  بكلية  العليا 
البروفيسور  الجامعة  رئيس  أكد 
يكون  أن  ضرورة  على  العالي  منصور 

الدراسات  طلبة  من  طالب  لكل 
أدنى  كحد  واحد  بحث  بالكلية  العليا 
منشور في إحدى المجالت المحكمة 

عالميا،.

كلية  عميدة  ألقت  جهتها  ومن 
الدكتورة  المعلومات  تكنولوجيا 
على  فيها  أكدت  كلمة  عواد  وسن 
من  المزيد  نحو  الكلية  طموح 
مشددة  العلمي،  بالبحث  االهتمام 
التي  والحوارات  للمناقشات  أن  على 
وجلساته  المؤتمر  ورش  تشهدها 

الكلية  طلبة  مواكبة  في  بالغ  أثر 
وتحديات  مستجدات  لمختلف 

الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.  

وتحدث مستشار جمعية البحرين 
لشركات التقنية أحمد الحجيري حول 
في  مستقبال  العمل  سوق  واقع 
تكنولوجيا  وفاعلية  دور  تنامي  ظل 
المعلومات، مؤكدا على أن تكنولوجيا 
األهم  المستقبل  هي  المعلومات 
كم  هناك  وأن  اليوم،  االقتصاد  في 
تتقلص  سوف  الوظائف  من  هائل 
ستخلق  فيما  تدريجيا،  وتضمحل 
التكنولوجيا  وظائف جديدة سيكون 
والمسلحين  تكنولوجيا  المؤهلين 
بالمؤهالت األكاديمية والمهنية في 

تقنية المعلومات األجدر بشغلها.

�لمعلومات تكنولوجيا  لطلبة  �لثاني  �لعلمي  موؤتمر�لبحث  وتقيم   ...


