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حث الرئيس المؤسس للجامعة األهلية البروفيسور 
عبداهلل الحواج موظفي الجامعة وكوادرها اإلدارية في لقاء 
مفتوح مع الكادر اإلداري بالجامعة بمناسبة انطالق العام 
متكاملة  رعاية  تقديم  إلى   2020/2019 الجديد  األكاديمي 
في  أنهم  يشعرهم  بما  ومنتسبيها،  الجامعة  لطلبة 
بيتهم اآلخر، منوها في الوقت نفسه بالروح العائلية التي 
الجامعة  تحتضن  حيث  األهلية،  الجامعة  حرم  بها  يتصف 

بكل حب وود جميع أساتذتها وطلبتها وموظفيها.

على  اإلداريين  الموظفين  الحواج   البروفيسور  وشكر 
واإلنجازات  النتائج  تحقيق  في  والحيوي  المهم  دورهم 
ما  وهو  والعالمي،  الوطني  الصعيدين  على  والنجاحات 
عربية  جامعة   1200 بين   35 المرتبة  الحتالل  الجامعة  أهل 
العالمية  إس  كيو  منظمة  لقوائم  طبقا   2018 العام  في 

المتخصصة في تصنيف الجامعات،
منصور  البروفيسور  الجامعة  رئيس  أكد  جانبه،  ومن 
العالي على أن الهيئة اإلدارية بالجامعة ال تقل في أهميتها 

الوقت  في  مشيدا  األكاديمية،  الهيئة  عن  ومسؤولياتها 
بالدورات  الجامعة  موظفي  من  كبير  عدد  بالتحاق  نفسه 

التطويرية. والورش 
الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية د. منير   ونوه نائب 
لدى  الجامعة  خدمات  عن  الرضا  نسب  بتصاعد  المبارك 
وأولياء  الطلبة  ولدى  جهة،  من  والموظفين  االساتذة 
األخيرة  المسوحات  أخرى، وذلك بحسب  األمور من جهة 
التي أجرتها الجامعة، مؤكدا على أن الجامعة لن تألوا جهدا 
في تقديم كل الدعم والمساندة لجميع الموظفين من 

أجل رفع كفاءتهم وترقيهم مهنيا.

»�لأهلية« عائلة كبير تحت�سن جميع �أ�ساتذتها وطلبتها وموظفيها

الأهليـة اأخبار 
يصدر عن قسم الصحافة والنشر   - نوفمبر - تشرين الثاني  -  2019 - العدد الرابع والعشرون

�لبروفي�سور �لحو�ج ينال �لدكتور�ه �لفخرية من �أعرق �لجامعات �لبريطانية
العاصمة  احتضنت 
شهر  في  لندن  البريطانية 
يوليو/تموز 2019 الماضي حفال 
كبيرا حضره علماء وأساتذة 
فيه  منحت  وأكاديميون 
البريطانية  برونيل  جامعة 
الدكتوراه الفخرية في العلوم 
للرئيس المؤسس للجامعة 
مجلس  ورئيس  األهلية 
عبداهلل  البروفيسور  األمناء 
الحواج،  يوسف 

تعد  والتي 
أعلى تقدير 

علمي 

البريطانية  الجامعات  تمنحه 
والمفكرين  للعلماء 

واألكاديميين االستثنائيين.
التكريم  هذا  يأتي 
وإسهامات  إلنجازات  تتويجا 
الرائدة  الحواج  البروفيسور 
وتاريخه  العلوم  مجاالت  في 
في  والمستمر  الحافل 
خدمة العلم واإلنسانية، كما 
الجامعة  لتفوق  تقديرا  يأتي 
ورياديتها     األهلية 
يمها  تقد و
محلي  تعليـم 
ت  صفا ا بمو
لميـــــــــة  عـا
عــــــــــلى  بأ و
ت  جــــــــــا ر د
ة  د لجــــــــــو ا

واالحترافية.

وزير �لعمل ي�سيد بمبادر�ت �لجامعة �تجاه �سوق �لعمل

أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية السيد جميل 
بن محمد علي حميدان بمبادرات الجامعة األهلية وروح 
الشراكة لديها من أجل التكامل في الفكر والممارسة 
مالمسة  على  مثنيا  العمل،  سوق  أطراف  مختلف  مع 
ومشاركتها  المجتمع  في  الحقيقية  للقضايا  الجامعة 

اإليجابية في معالجتها من خالل األفكار الخالقة.
والتنمية  العمل  وزير  رعاية  خالل  ذلك  جاء 
لتأهيل  الشراكة  بناء  لمنتدى  وافتتاحه  االجتماعية 
الطلبة لسوق العمل 2019 الذي نظمته الجامعة االهلية 
بالتعاون مع صندوق العمل »تمكين« في 20 من شهر 
الجامعات والمعاهد  الوزير  يونيو/حزيران 2019، حيث دعا 
المهنية والعالمية في مناهجهم  المستجدات  لدمج 

وبرامجهم التعليمية.
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�لم�سحكي تهنئ �لجامعة  بمنا�سبة ��ستيفائها متطلبات �سمان �لجودة

والتدريب  التعليم  جودة  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  قامت 
األهلية،  الجامعة  إلى  بزيارة  المضحكي،  شاهين  جواهر  الدكتورة 
للدورة  الجودة  ضمان  متطلبات  استيفائها  شهادة  لتسليمها 
الثانية من المراجعة المؤسسية الصادرة عن الهيئة، وذلك يوم 
الزيارة بعد اعتماد المجلس األعلى  األحد الموافق 30 يونيو، وتأتي 
لتطوير التعليم والتدريب بتقرير المراجعة المؤسسية للجامعة 

األهلية.
منصور  الدكتور  األهلية  الجامعة  رئيس  تقدم  جهته،  من 
العالي، بالشكر والثناء للرئيس التنفيذي الدكتورة جواهر شاهين 
الجامعة  استيفاء  شهادة  بتسليم  مبادرتها  على  المضحكي 
األهلية متطلبات ضمان الجودة، وبحضورها الشخصي، وإن ذلك 
هذه  معتبًرا  األهلية،  الجامعة  على  للقائمين  واعتزاز  فخر  محل 
الخطوة تأكيًدا على أنَّ الجامعة والهيئة شريكان في العمل مًعا 

لتطوير قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين.

13 طالبا يفوزون بمقاعد �لبرلمان �لطالبي

أعلن نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية 
وطالبة  طالبا  فوز 13  عن  المبارك  منير  الدكتور 
 ،2019 للعام  الجامعة  طلبة  مجلس  بعضوية 
يوم  جرت  التي  االنتخابية  العملية  بنجاح  منوها 
الثالثاء الموافق 15 أكتوبر/تشرين األول 2019 ، وروح 

المنافسة الشريفة بين الطلبة المترشحين.
للجامعة  المؤسس  الرئيس  وكان 
البروفيسور عبداهلل الحواج بمعية رئيس الجامعة 
قيادات  من  وعدد  العالي  منصور  البروفيسور 
أجواء  خاللها  تفقدوا  بجولة  قاموا  قد  الجامعة 
االنتخابية،  العملية  وسير  الطالبية  المنافسة 
المرشحين  الطلبة  من  بعدد  خاللها  والتقوا 
التي  الوطنية  بالروح  أشادوا  حيث  والناخبين، 
اتسمت بها المنافسة االنتخابية، والتزام جميع 
المرشحين بأنظمة ولوائح الجامعة طوال فترة 
االنتخابات، وعبروا عن شكرهم واعتزازهم بجميع 

المرشحين المتنافسين من دون استثناء.

عبر  رئيس الجامعة األهلية 
عن  العالي  منصور  البروفيسور 
فخره واعتزازه بما حققه 4 من 
في  الماجستير  برنامج  طلبة 
تقدمه  الذي  الهندسية،  اإلدارة 
جامعة  مع  بالشراكة  الجامعة 
جورج واشنطن األمريكية وهم: 
مي الكعبي ومحمد نبيل وحازم 

جناحي وأحمد عبداهلل.      
      جاء ذلك أثناء استقباله 
جورج  جامعة  ممثلي  بمعية 
المتميزين  للطلبة  واشنطن 
تم  حيث  ومشرفيهم 
الرائع،  االنجاز  بهذا  تكريمهم 
الجامعة  رئيس  أكد  فيما 
علوم  بأن  الجامعة  إيمان  على 
العلوم  أهم  من  الهندسة 
لإلنسانية  خدمة  وأكثرها 

بمسيرة  وارتباطا 
ما  وهو   التنمية، 
نحو  الجامعة  حفز 
تقديم برنامجين في 
الهندسي  المجال 
البكالوريوس  وهما 
اآللي  الحاسب  هندسة  في 
والبكالوريوس  واالتصاالت، 
الجوال  الهاتف  هندسة  في 
إلى أن هذين  والشبكات، منوها 
التامة  الثقة  حققا  البرنامجين 
لهيئة  البرامجية  المراجعة  في 
شأن  شأنهما  التعليم  جودة 

باقي برامج الجامعة.
عميد  أكد  جهته  ومن 
والمالية  اإلدارية  العلوم  كلية 
حمدان  عّلام  البروفيسور 
ضمن  تأتي  البحثية  األوراق  أن 
البحثية  الكلية  إنجازات  طالئع 
األمانة  بتوصيات  والتزامها 
العامة لمجلس التعليم العالي 
نحو تحفيز  النشر  في المجالت 

العالمية المحكمة.

4 طالب بالأهلية ين�سرون �أبحاثهم في دوريات عالمية

طالبنا يحرزون �لجائزة �لف�سية 

في م�سابقة �لبرمجة للجامعات

حقق فريق الجامعة األهلية الجائزة الفضية 
في  مسابقة البحرين للبرمجة لطلبة الجامعات 
المؤهلة   المسابقة  تعد  والتي  والكليات 
للمسابقة األقليمية العربية التي عقد نوفمبر 
في مدينة شرم الشيخ وثم للمسابقة الدولية  
كلية  فريق  وتشكل  العالم،  جامعات  لطالب 
من  األهلية  بالجامعة  المعلومات  تكنولوجيا 
الطلبة: محمد فاضل بدو، وسلمان وحيد المال 
عليهم  وأشرفت  القاسمي  حسن  ومحمد 
تكنولوجيا  بكلية  المحاضرة  موسى  جنان 

المعلومات.
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د. و�سن عو�د تدعو �لخريجين �إلى 

�لتوجه نحو مجالت �لم�ستقبل
كلية  عميدة  دعت 
المعلومات  تكنولوجيا 
األهلية  بالجامعة 
عواد   وسن  الدكتورة 
الثانوية  المرحلة  خريجي 
إلى  المتميزين  وخصوصا 
التخصصات  نحو  التوجه 
التي  الجامعية  والبرامج 

وأهمها  العمل  سوق  في  إليها  الحاجة  تتزايد 
الموزعة  واألنظمة  المعلومات  تكنولوجيا 
أن  إلى  )الملتميديا( منوهة  المتعددة  والوسائط 
من  وغيره  »تمكين«  العمل  صندوق  دراسات 
الجهات ذات العالقة تثبت تزايد حاجة سوق العمل 
باالعتبار  األخذ  مع  التخصصات  لهذه  البحرينية 
البنية التحتية المتقدمة لتقنية المعلومات في 
مملكة البحرين والتي تؤهلها للعب دور كبير في 

هذا القطاع في الوقت الحاضر والمستقبل.
الكلية  برامج  جميع  أن   إلى  عواد  ونوهت   
حائزة على تقدير )جدير بالثقة( في نتائج التقييم 
الصادرة عن هيئة جودة التعليم والمعتمدة من 
مجلس الوزراء الموقر، في الوقت الذي تضم فيه 
والمتخصصين  العلماء  من  مجموعة  الكلية  
في أمن المعلومات والذكاء االصطناعي وأتمتة 
المواقع  وأنظمة  الهاتفية  والتطبيقات  التعليم 
على  الطلبة  يساعد  ما  وهو  الضخمة،  والبيانات 
التمكن من العديد من المهارات التقنية الحديثة 

والمستجدة.

�لجامعة تختتم معر�سها �لتعريفي في »�ل�سيتي �سنتر«
اختتمت الجامعة األهلية معرضها 
سنتر«  »السيتي  مجمع  في  التعريفي 
يوم األحد الموافق األول من سبتمبر/
أيلول 2019، بعد أن شكل منصة حيوية 
تفاعل فيها قيادات الجامعة وأساتذتها 
األكاديميين  من  العديد  مع  وطلبتها 
ووجوه  والنخب  العمل  سوق  وارباب 
وأولياء  الطلبة  عن  فضال  المجتمع، 
والذي  والخليجيين  البحرينيين  األمور 
إعجابهم  منهم  واسع  عدد  أبدى 
للجامعة  الرفيعة  العلمية  بالمكانة 
منصات  من  العديد  وتصدرها  األهلية، 

التفوق والجودة البحرينية والخارجية.
الرئيس  مساعدة  أوضحت  وقد 

والعالقات  والتسويق  اإلعالم  لشؤون 
بأن  الشيراوي  ثائرة  الدكتورة  العامة 
المعرض اشتمل على تواجد لعدد من 
أكاديمي الجامعة وموظفيها وطلبتها 
المعرض  على  تردد  حيث  وخريجيها، 
مواطني  من  شخص،   1200 عن  يربو  ما 
مملكة البحرين ودول مجلس التعاون 

ومن مختلف الجنسيات بشكل عام.
المعرض  شكل  كذلك  واضافت: 
من  بالعديد  لاللتقاء  رائعة  فرصة 
والمدراء  األعمال  ورجال  األكاديميين 
حيث  عام،  بشكل  المثقفة  والنخب 
فضاءات  المعرض  أجواء  وفرت 
مستويات  بشأن  الثري  للحوار  جميلة 

وصلتها  الجامعة  لدى  الرفيع  الجودة 
بسوق العمل بقطاعيه العام والخاص 
ومسؤولياتها اتجاه المجتمع وتبنيها 
للعديد من االنشطة الفنية والثقافية 
الجامعة  تهتم  حيث  واالجتماعية، 
بدورها وفاعليتها االجتماعية بوصفها 
والنهوض  التنوير  عناصر  أهم  إحدى 

بالمجتمع.

»�لدر��سات �لعليا« تدعو �لباحثين لالهتمام بم�ساكل �ل�سناعة و�لخدمات و�سوق �لعمل

رعاية  تحت 
عبداهلل  البروفيسور 
الرئيس  الحواج  يوسف 
ورئيس  المؤسس 
الجامعة  أمناء  مجلس 
كلية  نظمت  األهلية، 
الدراسات العليا والبحوث 
بالجامعة برامج التهيئة 

برامج  في  المستجدين  للطلبة 
تعريفهم  بهدف  الماجستير 
على أنظمة الدراسة ومتطلباتها، 
المقدمة  الخدمات  ومختلف 
واإلدارات  الكليات  من  للطلبة 
وجميع مرافق وخدمات الجامعة 
كعمادة شؤون الطلبة، ومكتبة 

الجامعة، واألنشطة الطالبية.
الحواج  البروفيسور  دعا  وقد 
برامج  في  المستجدين  الطلبة 
بالبحث  االهتمام  الماجستيرإلى 
أساتذة  مع  والتعاون  العلمي، 
أجل  من  وأكاديميها  الجامعة 
علمية  وبحوث  دراسات  انجاز 
تحظى بفرص النشر في المجالت 
وتكون  المحكمة،  العلمية 
سجلهم  إلى  قيمة  ذات  اضافة 
العلمي والبحثي«، منوها بالمكانة 
الجامعة  أساتذة  بها  يحظى  التي 
االهلية في ميادين البحث العلمي 

والنشر.

عميدة  دعت  جهتها  ومن 
كلية الداراسات العليا والبحوث د. 
المستجدين  الطلبة  كامل  داليا 
إلى  الماجستير  برامج  في 
تخدم  التي  للدراسات  االنحياز 
والخليجي  البحريني  المجتمع 
ذات  بالموضوعات  واالسترشاد 
الخطة  حسب  القصوى  األهمية 
اإلستراتيجية للبحث العلمي التي 
وضعتها األمانة العامة لمجلس 
على  مؤكدة  العالي،  التعليم 
أهمية دراسة مشكالت الصناعة 
من  العمل،  وسوق  والخدمات 
واالنتاج  العمل  مواقع  زيارة  خالل 
وساحات المجتمع ورصد الظواهر 
التي  والمشكالت  والقضايا 
تحتاج إلى البحث عن حلول ورؤى 
وتصورات واالنتقال بها إلى قاعات 
الدراسة وطاوالت البحث من أجل 
ووضع  علمي  بشكل  تحليلها 
المناسبة  والحلول  الفرضيات 

إليها.
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.. �لم�ستجدين  للطلبة  �لتهيئة  يوم  في 

�لحو�ج: »�لأهلية« بيتكم �لثاني وحيث تكون �إبد�عاتكم ومو�هبكم �لمتعددة
حث الرئيس المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة 
األهلية طلبة الجامعة المستجدين إلى التميز في حياتهم 
المجاالت  في  انخراطهم  أهمية  على  مشددا  األكاديمية، 
البحثية والثقة بقدرتهم على االبداع واالبتكار، مؤكدا مساندة 
الجامعة لجميع طلبتها لتتحول أفكارهم إلى براءات اختراع 
ونوه  المجتمع.  في  تطبيقها  يمكن  حقيقية  ومشاريع 
في  تطرح  التي  واإلجابات  واآلراء  األفكار  من  العديد  أن  إلى 
وبراءات  مشاريع  لتكون  مؤهلة  الجامعية  الدراسة  قاعات 
الحس  وطالبهم  األساتذة  لدى  يكون  أن  شريطة  اختراع، 
الكافي لتلقف تلك األفكار واحتضانها وتهذيبها، ونقلها إلى 
مرحلة التكامل والنضج بما يجعلها إبداعات وابتكارات تأخذ 

طريقها إلى المجتمع.
وقال البروفيسور الحواج مخاطبا الطلبة المستجدين: 
إنها  “الجامعة األهلية ليس مجرد دوام يومي تلتزمون به، 
إلبداعاتكم  المالئم  الفضاء  يتوفر  وحيث  الثاني،  بيتكم 
وتصقلونها  تنمونها  مواهبكم،  ومختلف  وابتكاراتكم 
وتنطلقون من جامعتكم بكل عنفوان وعزم وإرادة لخوض 

غمار الحياة”

ورحب البروفيسور عبداهلل الحواج  في كلمته االفتتاحية 
لفعاليات يوم التهيئة التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة 
بمناسبة   2019 سبتمبر/أيلول   29 الموافق  األحد  يوم 
على  وهنأهم  الجدد  بالطلبة  الجديد  الدراسي  العام  بدء 
التحاقهم بالجامعة األهلية، وتعهد أمامهم بأن جامعتهم 
سوف تشعرهم بالفخر لكونها الجامعة الحاصلة على أعلى 
جامعات  ضمن  والمصنفة   التعليم،  جودة  هيئة  تقديرات 
“الفئة األولى”، وألنها تعتزم االستمرار في االرتقاء بمختلف 

برامجها.

للمؤسسة  العام  األمين  دعا 
مصطفى  الدكتور  الملكية  الخيرية 
والمؤسسات  المنظمات  السيد 
من  النجاح  بهرم  االحتذاء  إلى  الخيرية 
أجل تحقيق أهدافها المنشودة بأعلى 
إلى  منوها  واألداء،  االنجاز  مستويات 
يحقق  أن  يمكن  العلمي  التخطيط  أن 
وفعالة  ملموسة  نتائج  للمؤسسة 
في مجال العمل الخيري كما هو الحال 
التجاري والصناعي،  العمل  في مجاالت 
قد  البحرين  مملكة  أن  على  مؤكدا 

حققت انجازات عظيمة جدا  في مجال 
العمل اإلنساني داخل مملكة  وخارجها، 
المؤسسة  تجربة  أن  إلى  ومنوها 
الخيرية الملكية الممتدة إلى أكثر من 
وضع  من  فيها  العاملين  مكنت  عقد 
قضايا  مع  التعامل  في  فعالة  مناهج 
عن  الناجمة  واللجوء  والتشرد  الفقر 
والكوارث  والمآسي  والنزاعات  الحروب 

الطبيعية.

جاء ذلك أثناء مناقشته لعدد من 
أساتذة وطلبة الجامعة األهلية للطرق 

العلمية في إدارة المؤسسات الخيرية، 
ضمن ندوة علمية من تنظيم كلية 
العلوم اإلدارية والمالية بالجامعة يوم 

االثنين الموافق 1 يوليو/تموز 2019.

م�سطفى �ل�سيد: »هرم �لنجاح« طريق �لموؤ�س�سات �لخيرية لتحقيق �أهد�فها

السيد  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  سعادة  التقى 
العالي  منصور  بالدكتور  حميدان،  علي  محمد  بن  جميل 

والسيدة سامية يوسف، وذلك بمكتبه بالوزارة.

»أخالقيات  كتاب  من  نسخة  ويوسف  العالي  أهدى  وقد 

العمل«، والذي يعد أحدث إصداراتهما المشتركة، حيث 
في  العمل  أخالقيات  مفهوم  توضيح  الكتاب  تضمن 
مختلف المجاالت، والتي يجب أن يتحلى بها رب العمل، 
في  والمتمثلة  العمل،  أخالقيات  معنى  إلى  متطرقًا 
المقاييس والقواعد التي تبنى عليها قرارات وأفعال داخل 
اإليجابي  السلوك  وتطبيقات  والمؤسسات،  الشركات 
في  الزمالء  مع  الذوق  ضمن  الالئق  بالشكل  والتصرف 

العمل أو من له عالقة بالعمل.

حميد�ن ي�سيد بالجامعة �لأهلية لإ�سد�رها كتاب »�أخالقيات �لعمل«


