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البحرين  معهد  وقع  المشترك؛  التعاون  تعزيز  من  انطالقا 
تهدف  تفاهم،  مذكرة  األهلية  الجامعة  مع  السياسية  للتنمية 
إلى نشر ثقافة الوعي الوطني في المجتمع، ودعم وتعزيز الجوانب 
األكاديمية والبحث العلمي والتوعية السياسية لدى طلبة الجامعة، 

بالحرم الجامعي.

ومثل المعهد في توقيع اإلتفاقية إيمان جناحي المدير التنفيذي، 
الجامعة،  رئيس  العالي  منصور  البروفيسور  الجامعة  جانب  ومن 

وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كال الطرفين.

وبهذه المناسبة، أشادت األستاذة إيمان جناحي المدير التنفيذي 
معتبره  المذكرة،  بهذه  السياسية  للتنمية  البحرين  لمعهد 
للكوادر  الجامعة  توفير  حيث  من  للطرفين  االستفادة  توفر  أنها 
في  المعهد  جهود  ودعم  المعهد،  فعاليات  لتقديم  األكاديمية 
مجال توعية فئة مهمة من فئات المجتمع؛ أال وهي فئة الشباب، 
برامج  لتقديم  االتفاقية  هذه  خالل  من  يسعى  المعهد  إن  حيث 

تدريبية وتوعوية تستهدف طلبة الجامعة على وجه الخصوص.

إنشــاء  أهداف  مع  تماشًيا  تأتي  االتفاقية  أن  جناحي  وأضافت 

المعهــد بنشــر ثقافــة الديمقراطيــة، ودعــم وترســيخ مفهــوم 
التدريــب  برامــج  وتوفــير  الســليمة،  الديمقراطيــة  المبــادئ 
والقانــوني  الدســتوري  بالمجــال  المتعلقة  والبحــوث  والدراســات 
البرامــج  وضــع  في  دوره  جانــب  إلى  المختلفــة  الشــعب  لفئــات 
المتعلقــة بالدراســات الخاصــة بحقــوق اإلنســان ودعــم البحــوث 

العلميــة في مجــال النظــم السياســية والقانــون الدســتوري.

مذكرة تفاهم متبادلة بين«معهد التنمية ال�سيا�سية« والجامعة الأهلية

الأهليـة اأخبار 
والعشرون اخلامس  العدد   -  2020   - آذار    - مارس   - والنشر    الصحافة  قسم  عن  يصدر 

الجامعة الأهلية تتيح العمل في المنزل للأمهات واأ�سحاب الأمرا�ض المزمنة
المؤسس  الرئيس  أشــاد 
البروفيسور  األهلية  للجامعة 
عبداهلل الحواج باللفتة الكريمة 
صاحب  المفدى  البالد  لعاهل 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
للجهات  وتوجيهه  خليفة  آل 
المختصة في الحكومة الموقرة 
بتطبيق  األم  ــوم  ي بمناسبة 
لألم  المنزل  من  العمل  نظام 
من  مراعاة  البحرينية  العاملة 
جاللته لالحتياجات األسرية أثناء 

هذه الفترة االستثنائية.

وقال رئيس مجلس األمناء 
البروفيسور الحواج على هامش 
اجتماع تقييمي لمستوى سير 
العملية التعليمية في الجامعة 
أون الين وسبل تعزيزها ضمن 
بأن  االستثنائية  الظروف  هذه 
وحي  ومــن  األهــلــيــة  الجامعة 
التوجيه الملكي السامي ستتيح 
المنزل  من  العمل  نظام  أيضا 
كليا أو جزئيا لألمهات العامالت 
ــاء  ــض ـــن أع ــة م ــع ــام ــج ـــي ال ف
واإلداريــة،  األكاديمية  الهيئتين 
ال  وإجـــراءات  احتياطات  ضمن 
التعليمية  العملية  تخل بسير 

في  انطلقت  الــتــي  ـــن،  الي أون 
الجامعة األهلية منذ سريان قرار 
وزارة التربية والتعليم بتعطيل 
االجازة  وبدء  التقليدي  التعليم 
لجميع  تقررت  التي  االحترازية 
والجامعات  الــمــدارس  طلبة 
الماضي   2020 فبراير  نهاية  في 
ضمن االجراءات االحترازية اتجاه 
في  المستجد  كورونا  فيروس 

مملكة البحرين.

رئيس  ــنــى  أث جهته  ومـــن 
البروفيسور  األهلية  الجامعة 
قصة  عــلــى  ــي  ــال ــع ال مــنــصــور 
حققها  الــتــي  الــبــاهــرة  الــنــجــاح 
اساتذة وطلبة الجامعة األهلية 
العملية  سير  على  بالحفاظ 
التعليمية أون الين مستعينين 
لها  المعد  البديلة  بالخطط 
مسبقا بمجرد صدور قرار وزارة 
االجازة  بإجراء  والتعليم  التربية 
لجميع  تقررت  التي  االحترازية 
والجامعات  الــمــدارس  طلبة 
الماضي   2020 فبراير  نهاية  في 
ضمن االجراءات االحترازية اتجاه 

فيروس كورونا.

للجامعة  المؤسس  الرئيس  أشــاد 
ــداهلل الــحــواج  ــب األهــلــيــة الــبــروفــيــســور ع
بمبادرة الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
الملكي  السمو  صاحب  بقيادة  )كورونا( 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
النائب  األعلى  القائد  نائب  األمين  العهد 
في  منوها  ــوزراء،  ال مجلس  لرئيس  األول 
“ستاتيستا”  منصة  بإعالن  نفسه  الوقت 
العالمية، أن مملكة البحرين جاءت في المرتبة األولى بين 7 دول 
لفيروس  للتصدي  واستباقية  احترازية  إجــراءات  اتخذت  عالمية 
المملكة  لخفض  رئيس  كسبب  جعلها  ما   ،)19 )كوفيد  كورونا 

لمعدالت اإلصابة اليومية الجديدة.

الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  الحواج  البروفيسور  وأعلن 
األهلية عن تقدمه للتطوع للعمل في الحملة الوطنية لمكافحة 
فيروس )كورورنا(، مبديا ثقته بأن عددا واسعا من أساتذة وموظفي 
وطلبة وخريجي الجامعة األهلية سارعوا إلى ذلك أيضا وأن الجامعة 
تشجع جميع منتسبيها على القيام بذلك بالتأكيد، حيث أن االنتماء 
من  أساسيين  مرتكزين  الحكيمة  لقيادته  والوفاء  الوطن  لهذا 
أو  األهلية  الجامعة  الشخصية سواء في  التعليم وبناء  مرتكزات 
األخرى. وأضاف: نفخر  الوطنية  في مختلف جامعاتنا ومؤسساتنا 
بمسارعة عدد واسع من أساتذتنا وموظفينا وطالبنا إلى التقدم 
للتطوع للعمل في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، 
فهو واجب يحتمه علينا انتماؤنا لهذا الوطن العزيز ووالؤنا لقيادته 
وطلبتها  وكوادرها  أساتذتها  بكل  األهلية  فالجامعة  الحكيمة، 
رهن اإلشارة لخدمة هذا الوطن العزيز في هذا الظرف االستثنائي 

الذي يمر به العالم أجمع.

»الأهلية« تبدي ا�ستعدادها للتطوع في الحملة الوطنية لمكافحة كورونا
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الحواج: الجائزة هي موؤ�س�سة متاألقة اأو اأكاديمية محكمة

الجامعة الأهلية تح�سد مركزا متقدما �سمن فئة القطاع الخا�ض
المؤسس  الــرئــيــس  أكـــد 
البروفيسور  األهلية  للجامعة 
ـــأن جــائــزة  عـــبـــداهلل الـــحـــواج ب
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  قرينة 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
بمثابة  أصبحت  اهلل  حفظها 
أكاديمية  أو  متألقة  مؤسسة 
تقدم  دفة  قيادة  في  محكمة 
حتى  النواحي  مختلف  في  المرأة 
االقليمية  إلى  المحلية  تجاوزت 
نموذجا  ــت  ــح وأض ــة  ــي ــدول وال
يحتذى في ترسيخ ثقافة تقدم 

المرأة وتفوقها.

الحواج  البروفيسور  وأشــاد 
التي  الملهمة  النجاح  بقصة 
حققها المجلس األعلى للمرأة 
طوال أكثر من 12عاما من عمر 
الجامعة  بفوز  منوها  الجائزة، 
األهلية بمركز متقدم عن فئة 
لتبني  كنتيجة  الخاص  القطاع 
مع  تتسق  لسياسات  الجامعة 
غرسها  التي  واالتجاهات  القيم 
المجلس األعلى للمرأة وشجع 
مختلف  في  بها  االهتمام  على 
العام  القطاعين  مؤسسات 

تحفز  سياسات  وهي  والخاص، 
المناصب  تــبــوء  على  ــرأة  ــم ال
العليا ومراكز اتخاذ القرار، إضافة 
ومراعية  داعمة  بيئة  خلق  إلى 
في  ــرأة  ــم ال احتياجات  ـــاج  إلدم

برامج عمل المؤسسة.

بجهود  ــر  ــخ ــف “ن وأضــــــاف: 
التي  للمرأة  األعلى  المجلس 
رائدة  البحرين  مملكة  جعلت 
إقــلــيــمــيــا وعــالــمــيــا فـــي دفــع 
كنا  فكما  المرأة،  عجلة  تقدم 
النساء،  تعليم  فــي  سباقين 
حيث أُنشئت أول مدرسة للبنات 
عام 1928 ها نحن اليوم كذلك 
تقدمهن  تحقيق  في  سباقين 
للمرأة  األعلى  المجلس  بفضل 
بــدورهــا  الحكيمة”.  وقــيــادتــه 
أوضـــحـــت مــســاعــدة رئــيــس 

ــة لـــشـــؤون اإلعــــالم  ــع ــام ــج ال
العامة  والعالقات  والتسويق 
بأن  الشيراوي  ثائرة  الدكتورة 
تحقيق الجامعة األهلية  المركز 
الثالث في فئتها جاء بعد جهود 

كبيرة بذلتها كوادر الجامعة.

واضـــافـــت:  “نــحــن ســعــداء 
للجامعة  إن  االنــجــاز،  بهذا  جــدا 
لكن  عــديــدة،  انــجــازات  االهلية 
متقدم  مركز  على  للحصول 
في جائزة صاحبة السمو طعم 
آخر، فخورون بما حققناه كثيرا، 
المزيد  نحو  لنا  دافعا  وسيكون 
ــن أجــل  ــن الــجــد والــعــمــل م م
ومن  البحرينية،  المرأة  تقدم 
التي  المكانة  في  نكون  أن  أجل 

ترضي صاحبة السمو عنا”.
أشادت  نفسه،  السياق  وفي 

ــة الــطــالبــيــة  ــط ــش مـــديـــرة األن
بالجامعة األهلية األستاذة أمينة 
الساعية  بالجهود  السليطي 
البحرينية  بالمرأة  لالهتمام 
على  الــقــائــمــيــن  فــي  ممثلة 
المجلس االعلى للمرأة، برئاسة 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة 
البحرين  مملكة  ملك  قرينة 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
حفظها اهلل ورعاها، وذلك على 
سموها  توليه  الــذي  االهتمام 
الدور  وتعزيز  البحرينية  بالمرأة 
في  العاملة  لــلــمــرأة  الــقــيــادي 

مختلف المجاالت واألصعدة.

وأضافت: “لقد عمت الفرحة 
الجامعة  وطلبة  أساتذة  جميع 
بهذا االنجاز، واستقبلنا اتصاالت 
العديد  من  والتبريك  التهاني 
ــاء  ــرك ــش مـــن الــخــريــجــيــن وال
ــــوف تــكــون  ــن، وس ــي ــي ــارج ــخ ال
الخاصة  احتفاالتهم  لطلبتنا 
جهود  ثمرة  فهي  االنجاز،  بهذا 
كل أفراد عائلة الجامعة األهلية 
وموظفين  وأســـاتـــذة  ــادة  ــي ق

وطلبة وخريجين.

»الأهليــة« ف�ســـاء وا�ســـع للتميـــز والإبــــداع والبتـــكار
المؤسس  الــرئــيــس  ــث  ح
ورئيس مجلس أمناء الجامعة 
ــجــامــعــة  ــة ال ــب ــل األهـــلـــيـــة ط
في  التميز  ــى  إل المستجدين 
مشددا  األكاديمية،  حياتهم 
ــادة من  ــف ــت عــلــى أهــمــيــة االس
ليكون  لالبداع   األهلية  مركز 
تود  التي  العقول  لجميع  متاحا 
االبداعية،  بافكارها  تساهم  أن 
األفكار  هــذه  تمر  أن  أجــل  من 
وتتحول  المطلوبة،  بالمراحل 
ومشاريع  اخــتــراع  بــــراءات  ــى  إل
في  تطبيقها  يمكن  حقيقية 
العديد  أن  إلى  ونــوه  المجتمع. 
تطرح  التي  واآلراء  األفكار  من 

الجامعية  الدراسة  قاعات  في 
اختراع،  ــراءات  ب لتكون  مؤهلة 
شريطة أن يكون لدى األساتذة 
ــم الــحــس الــكــافــي  ــه ــالب وط
واحتضانها  األفكار  تلك  لتلقف 
مرحلة  إلى  ونقلها  وتهذيبها، 

يجعلها  بما  والنضج  التكامل 
إبداعات وابتكارات تأخذ طريقها 

إلى المجتمع.
كلمته  ـــي  ف ــــك  ذل ــــاء   ج
االفــتــتــاحــيــة لــفــعــالــيــات يــوم 
عمادة  نظمتها  التي  التهيئة 

ــة لــلــطــلــبــة  ــب ــل ــط شــــــؤون ال
بدء  بمناسبة  المستجدين 
الــفــصــل الـــدراســـي الــثــانــي من 
حيث   2020/2019 الدراسي  العام 
ــواج  ــح ــبــروفــيــســور ال ـــب ال رح
على  وهنأهم  الجدد  بالطلبة 
األهلية،  بالجامعة  التحاقهم 
بانضمامهم  أنهم  لهم  وأكد 
مؤسسيا  معتمدة  جامعة  إلى 
وحــاصــلــة عــلــى أعــلــى درجـــات 
من  لعدد  ومــتــصــدرة  الــجــودة 
وضعوا  قد  العالمية  التصانيف 
السلم  درجـــات  على  أرجلهم 
الرفعة والعلو مؤكدا على  نحو 
االستمرار  تعتزم  الجامعة  أن 



3 نوفمبر   2019

ة
ي
هل

ال
 ا
ار

خب
أ

حمدان يحرز  المرتبة الأولى وال�سرطاوي يحرز المرتبة ال�ساد�سة ع�سر

الجامعة الأهلية الأولى عربيا كجامعة يتم ال�ست�سهاد باأبحاث اأ�ساتذتها
ــاز جــديــد ألســاتــذة  ــج ــي ان ف
ــي الــجــامــعــة األهــلــيــة،  ــث ــاح وب
عربيا  األهلية  الجامعة  تصدرت 
كأكثر جامعة يتم االستشهاد 
وباحثيها،  أساتذتها  بأبحاث 
فيما أحرز القائم بأعمال عميد 
والمالية  ــة  اإلداي العلوم  كلية 
الــبــروفــيــســور عـــالم حــمــدان  
للمؤلفين  األولــــى  الــمــرتــبــة 
بأبحاثهم  استشهاًدا  األكــثــر 
 105,000 و  مــؤلــف   13,000 ضــمــن 
زميله  أحرز  فيما  علمي،  بحث 
المطلب  عبد  الدكتور  بالكلية 
السرطاوي ف المرتبة السادسة 
واحتفظ  نفسه،  التصنيف  في 
عبدالصادق  الدكتور  من  كل 
رياض  سامح  والدكتور  حسن 
من  ليكونان  متقدمة  بمواقع 
األكثر  للمؤلفين   100 أعلى  بين 
بــأبــحــاثــهــم في  ــاًدا  ــه ــش ــت اس
الــعــربــي، وضــمــن فئة  الــوطــن 
هذا  في  الباحثين  من   %5 أعلى 

المجال.

وأعرب كل من البروفيسور 
عبد اهلل يوسف الحواج الرئيس 
مجلس  ــــس  رئ الـــمـــؤســـس 
منصور  والبروفيسور  األمناء، 

الجامعة  رئيس  العالي  أحمد 
بهذا  اعــتــزازهــمــا  عــن  األهلية 
اإلنجاز معبرين عن تبريكاتهم 
حمدان  ــام  عــّل للبروفيسور 
ــع أســـاتـــذة  ــي ــم وزمــــــالءه وج
حققوه  لما  األهلية  الجامعة 
ــن إنـــجـــازات مــشــهــودة في  م
ــث والــكــتــابــة  ــح ــب مـــجـــاالت ال
تفوق  بوضوح  تكشف  والتأليف، 
الجامعة األهلية وتوجه بوصلة 
أكبر  نحو  وطلبتها  أساتذتها 
باألنشطة  االهتمام  من  قــدر 

العلمية والبحثية.

مملكة  أن  عــلــى  وأكـــــدوا 
تكون  بأن  فعاًل  جديرة  البحرين 

متقدما  وبحثيًا  علميًا  مركزاً 
على مستوى المنطقة والشرق 
منوهين  عام،  بشكل  األوسط 
في الوقت نفسه إلى أن الجامعة 
األهلية ليست مجرد مؤسسة 
هي  وإنما  وأكاديمية،  تعليمية 
وأساتذتها  إدارتها  منظور  في 
وطلبتها صرح علمي واكاديمي 
على  قــادرة  أجيال  بخلق  يعنى  
ـــداع واالبــتــكــار ورفــد سوق  اإلب
قــادرة  مؤهلة  بــكــوادر  العمل 
المطلوبة،  التنمية  احداث  على 
الجامعة  فإن  أخرى  جهة  ومن 
علميًا  مــركــزاً  تمثل  األهلية 
مختلف  يــالحــق  رائــــداً  وبحثيًا 
التحديات التي تواجهها مسيرة 

البحريني  المجتمع  في  التنمية 
الحول  عن  ويبحث  والخليجي 

واالبتكارات المناسبة لها.

البيانات  قــاعــدة  وأعــلــنــت 
الــرقــمــيــة الــعــربــيــة “مــعــرفــة” 
أكتوبر  في  العلمي  للمحتوى 
تصنيف  عـــن  ــي  ــاض ــم ال  2019
الــبــاحــثــيــن الــــعــــرب األكـــثـــر 
ضمن  بأبحاثهم  استشهاًدا 
واالستشهاد  التأثير  “معامل 
معلوم  ــو  ه وكــمــا  ــي”.   ــرب ــع ال
لمجلة  التأثير  معامل  فــإن 
بحثية  أو  )أكاديمية(  علمية 
لإلشارة  يستخدم  مقياس  هو 
للمجالت  النسبية  لألهمية 
ضمن  تأثيرها  ومدى  العلمية 
يعكس  وهــو  حقلها،  مــجــال 
الجديدة  األبحاث  ارتباط  مــدى 
سابًقا  نــشــرت  الــتــي  بــاألبــحــاث 
واالستشهاد  المجلة  تلك  في 
بها ضمن فترة زمنية معينة.  
على  المؤشر  هذا  يعكس  كما 
تأثيره  ومــدى  الباحث  مستوى 
في محيطه األكاديمي والعلمي، 
ــام  ــع ــول ال ــب ــق ــر إلــــى ال ــي ــش وي
ومصداقيته  العلمي  لنشاطه 
في الوسط األكاديمي والعلمي.

برامجها،  بمختلف  االرتقاء  في 
إذ إن التطوير والتحديث صفتان 
الزمتان للمؤسسات الجامعية 

الناجحة.
المستجدين  الطلبة  ودعا 
ــام بــالــمــشــاركــة  ــم ــت ـــى االه إل

الجامعي  المجتمع  في  الفاعلة 
الورش  مع  التجاوب  خالل  من 
ـــمـــرات  ـــمـــؤت والـــــنـــــدوات وال
والفعاليات  التي تنظمها كليات 
االهتمام  وكــذلــك  الجامعة، 
الفعاليات  ــي  ف بــالــمــشــاركــة 

الطالبية  واالنشطة  الوطنية 
شؤون  عمادة  تحتضنها  التي 
مزدهرة  أنشطة  فهي  الطلبة، 
ومبادرات  بجهود  الجامعة  في 
الطلبة  وتستهدف  الطلبة 

أنفسهم في المقام األول. 

ووجه القائم بأعمال شئون 
الطلبة  الطلبة فيصل الشويخ 
االســتــفــادة  ــى  إل المستجدين 
ــام االرشــــاد  ــظ الــمــثــلــى مــن ن

األكاديمي بالجامعة.

    الحواج: يدعو الطلبة الم�ستجدين اإلى التميز في حياتهم الأكاةديمية
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 اأوراق بحثية تتناول القت�ساد والذكاء ال�سطناعي والثقافة

موؤتمر الدكتوراه بالجامعة الأهلية يزخر بمناق�سات ثرية

ــرئــيــس الــمــؤســس  أكـــد ال
البروفيسور  األهلية  للجامعة 
أهمية  على  ــواج   ــح ال عــبــداهلل 
ــاث  ــح ــالب ــي ل ــم ــل ــع الـــنـــشـــر ال
التي  تلك  وخصوصا  والدراسات، 
والحلول  الــرؤى  بتقديم  تعنى 
المناسبة لمشكالت المجتمع 
أو  الصناعية  أو  االقــتــصــاديــة 

الصحية أو غيرها،.
الــبــحــث  إن  ــــى  إل واضـــــــاف  
العلمي ليس مجرد إثراء علمي 
مرتكز  هـــو  وإنـــمـــا  وحـــســـب، 
أجل  من  عليه  المراهنة  يمكن 
وسبل  وأفــكــار  بحلول  الظفر 
المشكالت  من  العديد  تعالج 
واإلدارية  االقتصادية  والتحديات 

التي تواجهها أوطاننا.
ــى هــامــش  ــل جــــاء ذلــــك ع
المشاركين  للباحثين  تكريمه 
الــدكــتــوراه  طلبة  مؤتمر  فــي 
عشر  الحادي  السنوي  العلمي 
 11 الموافق  الثالثاء  أمــس  يــوم 
فبراير/شباط 2020، والذي نظمته 
مع  بالتعاون  األهلية  الجامعة 
في  البريطانية   برونيل  جامعة 
قاعة أوال بفندق الخليج ليومين 
الفرصة  إتاحة  بهدف  متتاليين، 
للباحثين ومشرفيهم لتقديم 
ـــم الــعــلــمــيــة ونــتــائــج  ـــه أوراق
أبحاثهم ومناقشتها، بمشاركة 
أكاديميين وإداريين من كل من 
الجامعة األهلية وجامعة برونيل 

لندن البريطانية.
الحواج  البروفيسور  وحــث 
لبرنامج  المنتسبين  الباحثين 
ــذل مــزيــد من  ــى ب الــدكــتــوراه إل
المتطلبات  الجــتــيــاز  الــجــهــد 
والعمل  للبرنامج،  الدقيقة 

على نشر أبحاثهم في الدوريات 
العالمية العريقة.

ــات  ــس ــل ــــي ج  وشــــــــارك ف
والتسويق  التنظيمي  التطوير 
بورقة  نصيف  يوسف  الباحث 
تأثير  فــيــهــا  ــش  ــاق ن عــلــمــيــة 
عملية  على  األغذية  استهالك 
للمستهلكين  الــتــثــاقــف 
أن  إذ  وسلوكهم،  العرقيين 
تضم  ـــيـــوم  ال الــمــجــتــمــعــات 
من  المستهلكين  من  العديد 
والجنسيات  األعـــراق  مختلف 
مما يجعلهم عرضًة الكتساب 
بحثه  في  واستند  أخرى،  ثقافات 
الثقافية  الهوية  نظرية  على 

ونموذج جون بيري للتثاقف.
عمار  الباحث  شــارك  فيما 
التي  العلمية  بورقته  الــحــواج 
ناقشت دور مجتمعات العالمة 
تعزيز  في  )البراندنج(   التجارية 
فيها  وناقش  واالبتكار،  االبــداع 
للقيمة  المشترك  التكوين 
وهو استيراتيجية عمل تشجع 
لخلق  ــة  ــفــعــال ال ــة  ــارك ــش ــم ال
أبعاد  ثــالثــة  ويحمل  القيمة، 
المنطق  في  تمثلت  مختلفة 
الــذي  الخدمة  على  المهيمن 
يركز على كيفية تكوين القيمة 
متميزة  وجــعــلــهــا  للمنتج 
من  وفريدة  مستمرة  بفاعلية 
ونظرية  للمستهلكين،  نوعها 
ثقافة المستهلك التي تعكس 
جانب  ــى  إل الثقافية  التعددية 

نظرية الهوية الذاتية.
الباحث  ــة  ــروح أط وجـــاءت 
خليفة  آل  مــحــمــد  ــخ  ــي ــش ال
األزمــــــات  إدارة  لـــتـــنـــاقـــش 
الدور  االستيراتيجية:  والمرونة 

االلكترونية،  للجاهزية  الرئيسي 
مستعرضًة التعامل مع الحاالت 
ــي مــجــال األعــمــال  ــة ف ــطــارئ ال
على  القدرة  جانب  إلــى  واإلدارة، 
من  الــحــاالت  لتلك  االستجابة 
تحديد  فـــي  الــمــرونــة  نــاحــيــة 
واستثمار  والتنسيق  المصدر 
والمعرفة  والقدرات  المهارات 
واستخدامها  المعلوماتية 
الجاهزية  خلق  وبالتالي  بكفاءة 
أي  إلـــى  للتصدي  اإللــكــتــرونــيــة 

خطر.
وفـــي جــلــســات الـــدراســـات 
قامت  والمالية  المحاسبية 
نوفة  للباحثة  العلمية  الورقة 
بورشيد على دراسة استقصائية 
التكنولوجيا  خدمات  تبني  حول 
الصناعة  المالية )Fintech( في 
فيها  واستعرضت  المصرفية، 
هذه  تكون  أن  إما  حول  جدلية 
النشاط  لتحسين  الــخــدمــات 
المالي أو تهدد الوجود األساسي 

للبنوك.
ــل  ــرج ولـــوجـــود الـــمـــرأة وال
العديد  فــي  متكافئ  كعنصر 
الورقة  ــاءت  ج القطاعات  مــن 
سند  زكية  للباحثة  العلمية 
التنوع  بين  العالقة  في  للبحث 
على  وتأثيره  اإلدارة  مجلس  في 
في  التنوع  أن  حيث  األربــاح،  إدارة 
مجلس اإلدارة من ناحية وجود 
مختلف  ــن  م والــرجــل  الــمــرأة 
الجنسيات والثقافات ينتج عنه 
ُمختلف اآلراء ويؤثر على القرارات 

الصادرة عن المجلس.
وتضمنت جلسات المؤتمر 
إعجاب  ــارت  أث ثرية،  مناقشات 
من  الدكتوراه  برنامج  مشرفي 

والباحثين  الجامعتين  كلتا 
ــــاح لهم  أت حــيــث  أنــفــســهــم، 
األفكار  توليد  فرصة  المؤتمر 
مواضيع  مــن  ــدد  ع ومناقشة 
دقيق.  احترافي  بشكل  األبحاث 
الرئيسية  الــقــاعــة  ــدت  ــه وش
 12 مناقشة  األهلية   بالجامعة 
بحثًا علميا اختلفت في عناوينها 
قدمها  العلمية،  وموضوعاتها 
لبرنامج  الــدراســيــن  مــن  ــدد  ع

الدكتوراه.
برنامج  أن  بــالــذكــر  ــر  جــدي
بين  الــمــشــتــرك  ـــدكـــتـــوراه  ال
إذ  نوعه،  من  فريد  الجامعيتن 
أو  البحرين  في  الطالب  يتمكن 
تحقيق  في  المنطقة  دول  من 
بمؤهالته.  واالرتقاء  طموحاته 
المتطلبات  البرنامج  ويشمل 
للبرنامج  لالنضمام  الضرورية 
ــك  ــذل وبـــرنـــامـــج الــعــمــل، وك
طريق  عن  الــالزمــة  االرشـــادات 
اإلشــــــراف وإعــــــداد أطـــروحـــة 
الخطوة  هذة  وتعتبر  الدكتوراه. 
التي  ـــدة  ـــرائ ال ــوات  ــط ــخ ال مــن 
األهلية  الجامعة  إليها  تسعى 
مملكة  دور  ــأكــيــد  ت ــدف  ــه ب
والثقافي،  الــحــضــاري  البحرين 
وجعلها مركزا للعلوم والثقافة 
المنطقة.  فــي  والتكنولوجيا 
التحاقه  حال  في  الطالب  ويعد 
ــامــج مــســجــال في  ــبــرن ــذا ال ــه ب
البريطانية  جامعة برونيل لندن 
وله كل االمتيازات والحقوق التي 
برونيل  في  الطالب  بها  يحظى 
كل  على  يشرف  كما  نفسها. 
في  أحدهما  مشرفان،  طالب 
في  واآلخــــر  األهــلــيــة  الجامعة 

جامعة برونيل. 
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 البروفي�سور الحواج ي�سيد بالحتياطات الحكومية بقيادة �سمو ولي العهد

اأ�ساتذة »الأهلية« يقدمون الدرو�ض والمحا�سرات لطلبتهم عبر )الأون لين(
للجامعة  الــمــؤســس  الــرئــيــس  دعـــا 
طلبة  الحواج  عبداهلل  البروفيسور  األهلية 
الجامعة األهلية لتقديم نموذج يحتذى في 
والتعلمية  التعليمية  فاعليتهم  استمرار 
التي تقررت  االحترازية  االجازة  خالل أسبوعي 
بناء  والجامعات  المدارس  طلبة  لجميع 
برئاسة  التنسيقية  اللجنة  توجيهات  على 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بتعطيل 
المدارس، بعد رصد حاالت أصيبت بفيروس 

كورونا المستجد في مملكة البحرين.
االستثنائي  االجــتــمــاع  ــي  ف ذلـــك  جـــاء 
الخميس  يوم  األهلية  الجامعة  لمجلس 
 ،2020 فبراير/شباط   27 الموافق  الماضي 
بحضور رئيس مجلس األمناء البروفيسور 
التوجيهات  على  أثنى  الذي  الحواج،  عبداهلل 
انتهجتها   التي  الحكيمة  واإلدارة  السديدة 
السمو  صاحب  برئاسة  التنسيقية  اللجنة 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي 
لرئيس مجلس الوزراء في التصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19( وذلك بهدف منع انتشاره 

في مملكة البحرين.
وأكد البروفيسور الحواج على أن صاحب 
بأعلى  التحدي  هذا  قاد  العهد  ولي  السمو 
سالمة  على  ــحــرص  وال الحكمة  ـــات  درج
جميع مواطني مملكة البحرين والمقيمين 
فيها، وخصوصا بتوجيهه إلى تشكيل لجنة 
قبل  ووقائية  احترازية  ـــراءات  وإج وطنية 
من  البحرين  مملكة  الــى  المرض  وصــول 
خالل المسافرين، وهو األمر الذي أسهم في 
حتى  المملكة  داخل  المرض  انتشار  عدم 
قادمين  مسافرين  على  اقتصر  وإنما  اآلن 

من دول أخرى.
وأكـــد الــبــروفــيــســور الـــحـــواج عــلــى أن 

وخططها  األهلية  الجامعة  استراتيجيات 
البديلة المعد لها مسبقا كفيلة بأن تحقق 
الفاعلية  اســتــمــرار  فــي  يحتذى  نــمــوذجــا 
فترة  في  للجامعة  والتعلمية  التعليمية 
االجازة االحترازية، خصوصا مع توفير برنامج 
دراسية  وبيئة  فصوال  يوفر  الذي  الموديل 
لطلبة  مساندة  كانت  لطالما  افتراضية 
ومعززة  دراستهم  في  األهلية  الجامعة 

للبيئة التعليمية في الجامعة.
وأضاف: بادر عدد من األساتذة مشكورين 
إلى تفعيل الدروس والمحاضرات االفترضية 
من  أكثر  قبل  الموديل  برنامج  خالل  من 
االجازة  هذه  ومع  طارئ،  ألي  تحسبا  أسبوع 
الحافظ  للغاية من أجل  المهمة  االحترازية 
تشكر  والتي  الطلبة  أبنائنا  سالمة  على 
أدعو  فإنني  اقرارها،  على  الموقرة  حكومتنا 
التفاعل  إلى  األهلية  الجامعة  طلبة  جميع 
التي  والمحاضرات  ـــدروس  ال مــع  االيجابي 
االحترازية  االجــازة  فترة  طــوال  ستستمر 
ومتابعاتهم  العلمي  لتحصيلهم  تعزيزا 
الدراسية، خصوصا وأن لدى الجامعة األهلية 
البنية االلكترونية المؤهلة لكل ذلك، ولدى 
جل أساتذة الجامعة الخبرة والقدرة الكاملة 
وتزويدهم  الكترونيا  معهم  التواصل  على 
ــالــمــحــاضــرات الــمــبــاشــرة والــمــدعــمــة  ب
بالسبورة الذكية واألدوات التفاعلية كما لو 

كانوا في فصول دراسية حقيقية.
األهلية  الجامعة  رئيس  نوه  جهته  من 
عدد  بمبادرة  العالي  منصور  البروفيسور 
الـــدروس  لتقديم  الجامعة  أســاتــذة  مــن 
مع  لطلبتهم  االفتراضية  والمحاضرات 
كــورونــا  فــيــروس  لتهديد  ـــى  األول ــوادر  ــب ال
)كوفيد19( العالمي، حيث قدموا تجربة رائعة 
ومتميزة جدا في هذ المجال، خصوصا مع ما 
أبداه الطلبة من حرص شديد على التفاعل 

االيجابي مع تلك الدروس االفتراضية.

وأكد رئيس الجامعة على أن فنيي مركز 
أي  وفي  بالجامعة  المعلومات  تكنولوجيا 
وفي  االستعداد  أهبة  على  هم  كانوا  موقع 
والمساندة  الدعم  لتقديم  االوقات  جميع 
)أون الين( لالساتذة والطلبة في حال احتاجوا 
طلبة  أن  فــي  الكبيرة  ثقته  مبديا  إليها، 
الجامعة قادرون على  تحقيق أقصى قدر من 
االحترازية،  االجازة  خالل  واالستفادة  التعلم 
الحماس  كل  لديهم  الجامعة  أساتذة  وأن 
االلكتروني  بالتواصل  والرغبة في االستمرار 
أبنائهم الطلبة في  التدريسي مع  والتفاعل 
هذه الفترة، خصوصا وأن لذلك دعم معنوي 
الدراسة  أهــداف  من  آخر  هدفا  يمثل  كبير 

االفتراضية.
التربية والتعليم  الجدير بالذكر أن وزارة 
التنسيقية  اللجنة  توجيهات  على  وبناء 
جميع  ــي  ف الـــدراســـة  تعليق  ــن  ع أعلنت 
الحكومية  الــعــالــي  التعليم  مــؤســســات 
الحكومية  المدارس  إلى  إضافة  والخاصة 
أسبوعين  لمدة  األطفال  ورياض  والخاصة 
 .2020 فبراير   26 الموافق  األربعاء  من  ابتداء 
على  لالطمئنان  احــتــرازي  كــإجــراء  ــك  وذل
التي  االحتياطات  ضوء  في  الطلبة  سالمة 
اتخذتها المملكة للحد من انتشار فايروس 

»كورونا«.
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 باحثون ي�ستعر�سون درا�ساتهم بموؤتمر »الأهلية« لطلبة الدكتوراه  

الحواج: البحـــرين بيـئة خ�ســبة للبحــث العـــلمي

وفد من »الأهلية« يقدم التعازي في مقر ال�سفارة العمانية

للجامعة  الــمــؤســس  الــرئــيــس  أكـــد 
األهلية رئيس مجلس األمناء البروفيسور 
البحرين  مملكة  أن  عبداهلل الحواج على 
مختلف  في  العلمي  للبحث  خصبة  بيئة 
من  جامعاتها  به  تتمتع  ما  مع  المجاالت 
االرتقاء  أجل  من  حكومية  ومساندة  دعم 
بحلول  والظفر  العلمي  البحث  بمسيرة 
مختلف  تعالج  نوعها  من  فريدة  وأفكار 
المشكالت والتحديات االقتصادية واإلدارية 

محليا أو عالميا.
ــة  ــي ــاح ــت ــت وجـــــاء ذلــــك كــلــمــتــه االف
العلمي  الدكتوراه  طلبة  مؤتمر  لفعاليات 
االثنين  أمس  صباح  عشر  الحادي  السنوي 
والــذي  2020م،  شباط   / فبراير   10 الموافق 
مع  بالتعاون  األهلية  الجامعة  نظمته 
جامعة برونيل البريطانية، بمشاركة علماء 
األهلية  الجامعة  من  كل  من  وأكاديميين 
يومين  لمدة  وجامعة برونيل البريطانية، 

متتاليين بقاعة أوال في فندق الخليج.
الــحــواج  الباحثين  البروفيسور   وحــث 
المنتسبين لبرنامج  الدكتوراه  الذي تقدمه 
الجامعتان إلى تعقب المشكالت والتحديات 
والتعاون من  الحديثة  والعالمية  االقليمية 

أجل حلها، 
 على ان التاون والشراكة أثبتا نجاحهما 
كان  سواء  القضايا  من  العديد  معالجة  في 
هذا التعاون بين الدول أو كان بين الجامعات 

والمؤسسات واألفراد.
النساء  مــن  العديد  باستفادة  ونـــوه 
برنامج  ــن  م والخليجيات  البحرينيات 
حيث  الجامعتين  بين  المشترك  الدكتوراه 
حقق لهن فرصة استكمال الدراسات العليا 

دون التخلي عن مسؤلياتهن األخرى.
منصور  األهلية  الجامعة  رئيس  وحث 
العالي الباحثين على االهتمام بثالثة مجاالت 
رؤيتها  في  البحرين  لمملكة  أهمية  ذات 
نحو  على  بها  اهتمت  التي   ،2030 االقتصادية 
خاص االستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 
الخدمات  وهــي  العالي،  التعليم  لمجلس 

الصحية،  والخدمات  والمصرفية،  المالية 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

ــوراه  ــت ــدك ــــدت رئــيــســة بــرنــامــج ال وأك
الدكتورة  برونيل  جامعة  مــن  المنتدبة 
الدكتوراه  طلبة  أن  على  شفنجلوال  شيرلي 
كفاءة  أثبتوا  والخليجيين  البحرينيين 
حقق  الذي  للبرنامج  دراستهم  في  علمية 
 13 منذ  بـــدأ  حيث  عظيمة،  نــجــاح  قصة 
مملكة  من  الباحثين  عشرات  وخرج  عاما 
البحرين ودول المنطقة، جلهم من أصحاب 
المواقع المرموقة والمهمة في العديد من 

المؤسسات والشركات.

واجب  األهلية  الجامعة  من  وفد  قدم 
بن  قابوس  السلطان  جاللة  بوفاة  العزاء 
–، وذلك  – طيب اهلل ثراه  سعيد بن تيمور 
صباح أمس الثالثاء الموافق 14 يناير 2020 في 
مجلس العزاء الذي أقامته سفارة سلطنة 

عمان بمقر سفارتها في المنامة.
ــذي كــان في مقدمة  ال الــوفــد،   ــرأس  وت
بن  عبداهلل  العماني  السفير  مستقبليهم 
العماني  الثقافي  والملحق  الديلوي  راشــد 
وعــــدد مــن أعــضــاء الــســفــارة، الــرئــيــس 
ورئــيــس  األهــلــيــة  للجامعة  الــمــؤســس 
مجلس األمناء البروفيسور عبداهلل الحواج 
منصور  البروفيسور  الجامعة  ورئــيــس 
العالي  ونواب الرئيس ومساعديه وعدد من 
العالقات  وممثلي  والمستشارين  العمداء 

العامة بالجامعة.
الحواج  عــبــداهلل  البروفيسور  وأعـــرب 
عن  األهلية  للجامعة  المؤسس  الرئيس 
عمان  لسلطنة  ومواساته  تعازيه  خالص 

وعموم  وشعبا  وحكومة  قيادة  الشقيقة 
الحزن  عمهم  الذين  العربي  الوطن  أبناء 
جميعا بهذا المصاب الجلل، مؤكدا على أن 
الجامعة األهلية بكافة منتسبيها واحتذاء 
– حفظه اهلل ورعاه  المفدى  الملك  بجاللة 
القائد  - تعبر عن حزنها وحدادها لفقد هذا 

العربي العظيم.
ورد  وكما  البحرين  مملكة  إن  وأضــاف: 

 - اهلل  حفظه   – المفدى  الملك  جاللة  عن 
عمان  سلطنة  جانب  إلــى  وقوفها  تؤكد 
في  الشقيق  العماني  والشعب  الشقيقة 
بالعرفان  لتستذكر  األليمة،  الظروف  هذه 
في  البارزة  الكبير  الفقيد  بصمات  والتقدير 
كل  في  وتطورها  عمان  سلطنة  نهضة 
الميادين، ودوره في تعزيز العالقات األخوية 

التاريخية الوثيقة مع مملكة البحرين.
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 تخفي�سات ت�سل اإلى 50% ونظام دفع مرن ينا�سب الجميع  

»الأهلية« تقيم معر�سًا تعريفيًا في ال�سيتي �سنتر
األهلية  الجامعة  افتتحت 
ـــ 22  يــوم األربــعــاء الــمــوافــق ل
منصتها   2020 الثاني  يناير/كانون 
التعريفية بمجمع السيتي سنتر 
شهادة  على  بحصولها  احتفاء 
ــي من  ــس ــؤس ــم ال االعـــتـــمـــاد 
مجلس التعليم العالي وبهدف 
األكاديمية  ببرامجها  التعريف 
وخدماتها البحثية واالجتماعية.

الذي  الوقت  في  ذلــك  يأتي 
تميزها  الجامعة  فيه  تواصل 
من خالل ما حققته من إنجازات 
علمية وأكاديمية على مختلف 
برامجها  ومــواكــبــة  ــدة،  ــع األص
المتالحقة  العلمية  للتطورات 
ومتطلبات  احتياجات  ومختلف 

سوق العمل.
واثناء افتتاحه للمنصة، أكد 
للجامعة  المؤسس  الرئيس 
األمناء  مجلس  رئيس  األهلية 
البروفيسور عبداهلل الحواج على 
أن الجامعة األهلية تسير بخطى 
واثقة نحو التميز لها ولطلبتها 
وخريجيها، حيث تحرص على أن 
يكون خريجيها على أعلى درجات 
سوق  في  والتقدير  التنافسية 
مختلف  يــواكــبــوا  وأن  العمل، 
والتقنية  المهنية  المستجدات 
في مجاالت اختصاصهم، مبديا 
اعتزازه بكل الدعم الذي تحظى 
القيادة  من  األهلية  الجامعة  به 

في  والــمــســؤولــيــن  الحكيمة 
وزارة التربية والتعليم ومجلس 
التعليم العالي وفي مقدمتهم 
الدكتور  والتعليم  التربية  وزير 

ماجد بن علي النعيمي.
ومن جهتها قالت مساعدة 
ــــالم  ـــؤون اإلع ـــش الـــرئـــيـــس ل
العامة  والعالقات  والتسويق 
بأن  الشيراوي  ثائرة  الدكتورة 
افتتحت  الطلبة  شؤون  عمادة 
في  والتسجيل  الــقــبــول  بـــاب 
البكالوريوس  برامج  مختلف 
تقدمها  ــي  ــت ال والــمــاجــســتــيــر 
ــج  ــام ــرن ــا ب ــم ــي الـــجـــامـــعـــة س
والعالقات  اإلعالم  بكالوريوس 
العامة الذي تطرحه كلية اآلداب 

والعلوم مجددا بحلة جديدة.
الــحــمــد  وهلل  ــــت:  ــــاف واض
ـــاء  ـــي ــطــلــبــة وأول اســتــقــبــل ال
الجامعة  مفاجئة  أمـــورهـــم 
أن  بعد  شديد،  بترحيب  األهلية 
مفاجأة  عن  الجامعة  كشفت 
بها  بااللتحاق  الراغبين  للطلبة 

الجامعة  حــصــول  بمناسبة 
االعتماد  شهادة  على  األهلية 
من  ــي  ــم ــادي واألك المؤسسي 
حيث  العالي،  التعليم  مجلس 
بقيمة  “فوجر”  المنصة  تقدم 
1000 دينار بحريني كهدية للطلبة 
الجدد الراغبين بااللتحاق ببرامج 
البكالوريوس مضافة إلى نسبة 
لهم  المستحقة  التخفيض 
العامة  الثانوية  لمعدالت  طبقا 

والتي تصل إلى 50%.
مديرة  أكـــدت  جانبها  مــن 
بالجامعة  والتسجيل  القبول 
فاتن ضيف بأن الجامعة وبهدف 
المتميزين  الطلبة  ــذاب  ــت اج
الــرائــد،  بالتعليم  والــجــديــريــن 
المرن  الدفع  نظام  خدمة  توفر 
تخفيضات  وتقدم  بالتقسيط، 
جزئية للمتفوقين في المرحلة 
للطلبة  ــدم  ــق ــت ف الــثــانــويــة، 
في   80% نسبة  على  الحاصلين 
الثانوية العامة تخفيضات جزئية 
الحاصلين  وللطلبة  تعادل20%، 

تخفيضات   %  90 نسبة  عــلــى 
وللطلبة  ـــعـــادل25%،  ت جزئية 
%59فــي  نسبة  على  الحاصلين 
الثانوية العامة تخفيضات جزئية 
على  يحصل  ولمن   50% تعادل 
نسبة %79 فما فوق في الثانوية 
التقدم  فــي  الــحــق  ــه  ل الــعــامــة 
إلعــفــائــه مــن كــامــل الــرســوم 
الدراسية. ونوهت إلى أن الفرصة 
اآلخرين  الطلبة  أمـــام  متاحة 
تخفيضات  مـــن  ــادة  ــف ــت ــالس ل
أثناء  تميزهم  أثبتوا  إذا  جزئية 

دراستهم الجامعة.
ــة  ــب ــل ـــــــأن ط ــــــــــرت ب وذك
يمثلون  ــة  ــي ــل األه الــجــامــعــة 
المجتمع  فسيفساء  جميع 
الــبــحــريــنــي بــتــنــوعــه الــثــقــافــي 
ــة إلــى  ــاف ــاإلض واالجــتــمــاعــي، ب
لطلبة  باحتضانها  اآلخر  تميزها 
ــن جــنــســيــات مــتــعــددة من  م
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
والجمهورية  العربية  والـــدول 
دول  مــن  والــعــديــد  الفرنسية 
ينعكس  ــا  م األخــــرى،  الــعــالــم 
الجامعية  البيئة  على  إيــجــابــا 
بين  والتألف  التسامح  وقيم 
أنفسهم  الطلبة  ولدى  افرادها، 
ــــرص الــتــفــاعــل  ــــالل ف ـــن خ م
واالحتكاك بأنماط متعددة من 
الثقافات واالهتمامات والتجارب 

اإلنسانية.

طلبة الأهلية يحتفلون بالعيد الوطني وعيد جلو�ض جللة الملك
بحرينية  ـــواء  أج فــي 
حب  نسمات  تملؤها 
قصائد  وترنمات  الوطن 
الحكيمة  للقيادة  الوالء 
وصـــــخـــــب األغـــــانـــــي 
وتحتضنها  الــوطــنــيــة، 
وصور  المملكة  أعــالم 
طلبة  احتفل  قــادتــهــا، 
بالعيد  األهلية  الجامعة 
وعيد  المجيد  الوطني 
الملك  جــاللــة  جــلــوس 
محافظ  برعاية  المفدى 
العاصمة سعادة الشيخ 
عبدالرحمن  بن  هشام 

وبــحــضــور  خــلــيــفــة،  آل 
ــس  ــؤس ــم الـــرئـــيـــس ال
لــلــجــامــعــة األهـــلـــيـــة 

الــبــروفــيــســور عــبــداهلل 
ورئيس  الحواج،  يوسف 
البروفيسور  الجامعة 

وحضور  العالي   منصور 
واسع من أعضاء الهيئة 
ــمــيــة واإلداريـــــة  األكــادي

بــالــجــامــعــة وعــــدد من 
الضيوف إلى جانب جموع 

الطلبة.
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في درا�ســـة جــــديدة مـــن نوعــــها

باحث في الأهلية يو�سي ال�سحف البحرينية بالتحول ل�سحافة الفيديو

»الأهلية« تنظم اإخلء افترا�سي بالتعاون مع »الدفاع المدني«

ـــا  ـــراه أوصــــــت دراســـــــة أج
ــن بــالــجــامــعــة  ــي ــث ــاح ــب ــــد ال أح
في  المحلية  األهلية  الصحف 
باللغة  تــصــدر  الــتــي  الــبــحــريــن، 
التركيز  ضـــرورة  الــى  الــعــربــيــة، 
وتحويل  الفيديو  صحافة  على 
مرئي،  الــى  المطبوع  محتواها 
ــرة،   لــكــي تــكــون صــحــافــة مــؤث
من  أكــثــر  وتــحــظــى  بمتابعة 
تزايد  ظل  في  الورقية،  الصحف 
ـــــداد مــســتــخــدمــي وســائــل  إع
والهواتف  اإلجتماعي  التواصل 

الذكية. 
حسن  الـــبـــاحـــث  وخـــلـــص 
رسالته  مناقشة  في  محفوظ 
جاءت  التي  الماجستير  لدرجة 
تحت عنوان صحافة الفيديو في 
البحرين )دراسة تحليلة لتجربة 
بالجامعة  البحرينية(  الصحف 
بدرجة  اجتازها  والــتــي  األهلية، 
من  الــشــرف  مرتبة  مــع  امتياز 
اللجنة المكونة؛ من الممتحن 
ــور  ــت ــدك ـــاذ ال ـــت الـــخـــارجـــي االس
والممتحن  الدليمي  عبدالرزاق 
عبدالصادق  الــدكــتــور  الــداخــلــي 
حسن ومشرف الرسالة الدكتور 

زهير ضيف. 
وقال الباحث حسن محفوظ 
خالل عرض النتائج ان الصحافة 
العالمية أصبحت تتجه تدريجيا 
باعتبارها  الفيديو  صحافة  نحو 

بسبب  المستقبل،  صحافة 
تعد  لم  المطبوعة  الصحف  ان 
وتخلق  المتابعين  إشباع  تحقق 
كما  والتشويق  اإلثــارة  لديهم 
فضال  المرئي،  المحتوى  في  هو 
المطبوعة  الصحف  حرص  عن 
وعلى  وجودها  على  للمحافظة 
الصحف،  ــذه  ه ومتابعي  قـــراء 
متابعي  ثــقــة  ــع  ــراج ت ــل  ظ ــي  ف
ازالت  بعد  الصحف  المطبوعة، 
والمكانية  الزمانية  الــحــواجــز 

للخبر .
ان  ــة  ــدراس ال نتائج  ـــدت  وأك
الــمــرئــي  الــمــحــتــوى  مــن   %35
الخليج  ــار  ــب أخ وهـــي  للصحف 
ـــام والــوطــن والــبــالد يأخذ  واألي
شكل القالب الخبري بينما %23 
ياخذ التقرير الخبري سواء التقرير 
المقروء او المرفق للتدليل، في 
المشاهد  نسبة  بلغت  حين 

مع   %19 تعريفها  مع  المصورة 
غياب قوالب اخرى مهمة، وهذا 
تنوع  في  ضعف  هناك  ان  يدلل 
القوالب الصحفية المستخدمة 
المتابعين  جذب  على  يؤثر  مما 
االعالمية  الصحف  لمنصات 

ومتابعة محتواها.
ان  الـــنـــتـــائـــج  وأوضــــحــــت 
82%  من الفيديوهات الصحفية 
التي تنتجها الصحف يتم نشرها 
على تطبيق االنستغرام،  بسبب 
التطبيق  أعداد متابعي هذا  تزايد 
من  الكثير  وتوجه  البحرين،  في 
ما  وهو  فيه،  لإلعالن  المعلنين 
دفع الصحف لتحديد زمن األخبار 
والتقارير  الصحيفة وفقا للوقت 
تطبيق  عــلــى  بــه  الــمــســمــوح 

االنستغرام وهو دقيقة واحدة. 
إلى  ايــضــا  النتائج   وأشــــارت 
المرئي  المحتوى  مــن   %81 ان 

محتوى  هو  البحرينية  للصحف 
محلي، وهذا يعني ان الصحف غير 
مهتمة باالخبار والقضايا العربية 

واألجنبية.
ادارات  الـــدراســـة   وأوصــــت 
ــــرورة تـــدريـــب  ــــض الـــصـــحـــف ب
التقنيات  عــلــى  الــصــحــفــيــيــن 
صحافة  مواد  انتاج  في  الحديثة 
الفيديو، بحيث يمكنهم القيام 
بدور الصحفي الشامل لمواكبة 
الصحافة،  طـــرأ  ـــذي  ال الــتــطــور 
اضافة الى اهمية تنويع المحتوى 
المضمون  ناحية  مــن  المرئي 

وناحية الجانب الفني.
ــات  ــه ــج   كـــمـــا أوصــــــت ال
ــــــرورة  ــــــض ـــــة ب ـــــرســـــمـــــي ال
والقوانين  تطوير  التشريعات 
بصحافة  لة  الصِّ ذات  الخاصة 
أهمية  عـــن  فــضــال  ــو،  ــدي ــي ــف ال
والمعاهد  الــجــامــعــات  قــيــام 
صحافة  مقرر  وتدريس  بتدريب 
فيديو  صحفيي  لتخريج  الفيديو 
دراســة  ــازت  ح محترفين. وقد 
على  محفوظ  حسن  الــبــاحــث 
الرسالة،  إعجاب هيئة مناقشة 
اللجنة  أوصــــى  رئــيــس  وقــــد 
كمقرر  كــتــاب  الـــى  بتحويلها 
رسالة  اول  بإعتبارها  أكاديمي، 
ــاول هــــذا الـــمـــوضـــوع في  ــن ــت ت

الخليج.

نــفــذت الــجــامــعــة األهــلــيــة، 
مجمع  فــي  الجامعي  بحرمها 
المنامة  بالعاصمة  التأمينات 
w تمرين إخالء افتراضي بالتعاون

مع اإلدارة العامة للدفاع المدني 
بمشاركة  الــداخــلــيــة،  ــــوزارة  ب
جموع الطلبة وأعضاء الهيئتين 
بالجامعة  ــة  واإلداري األكاديمية 
أهــدافــه  التمرين  حقق  حيث 
والتدريبية  والوقائية  اإلجرائية 
إتمام عملية اإلخالء  بنجاح في 

في وقت قياسي.
صرح  المناسبة،  بــهــذه  و 
ـــة  اإلداري الــخــدمــات  إدارة  مدير 
محمد  ـــاذ  ـــت األس بــالــجــامــعــة 

ـــالء  اإلخ عملية  ـــأن  ب ــم  ــاس ج
تم  أن  بعد  ناجح،  بشكل  تمت 
مع  المسبق  واإلعــداد  التنسيق 
العالقة،  ذات  الجهات  مختلف 
استخدام  تضمن  أن  إلى  منوها 
إرشاد  فيه  وتم  الطوارئ  منافذ 
والموظفين  الطلبة  وتوجيه 
وجميع المتواجدين في الجامعة 

إلى نقاط التجمع المحددة.
على  الجامعة  حرص   وأكــد 
السالمة  معايير  بأعلى  االلتزام 
خالل  من  التعليمية  البية  في 
تقدم  عــمــل  وورش  دورات 
بشكل  والموظفين  للطلبة 
بالتعاون  تم  منها  عدد  دوري، 

مع اإلدارة العامة للدفاع المدني 
بوزارة الداخلية.

واكد على أن الجامعة تجري 
دراسة بشكل مستمر لتقييم 
وأسباب  الجامعية  منشئاتها 

المتوافرة  واألمــــان  الــســالمــة 
تدريب  إلــى  عمدت  كما  فيها، 
والطلبة  الموظفين  من  عــدد 
األولية  االسعافات  مجال  في 

والتعامل مع الحاالت الطارئة.
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�سمن معر�ض م�ساريع التخرج الذي اأقامته كلية الآداب والعلوم

ابداعات متميزة لطلبة الت�سميم الداخلي بالجامعة الأهلية

الجامعة ت�ست�سيف خبيرا في ال�ستفادة من  قاعدة »بروكوي�ست«

مكتبة »الأهلية« م�ستركة في 46 قاعدة بيانات عالمية

أشاد خبراء ومهندسون بمشاريع التخرج 
التي أنجزها عدد من طلبة التصميم الداخلي 
الطلبة  بمهارة  ونوهوا  األهلية،  بالجامعة 
متطلبات  مع  تتسق  تصاميم  تقديم  في 
الوقت  في  المحلي  المجتمع  واحتياجات 
الذي تتوفر على جميع السمات العصرية في 

فنون التصميم.
البروفيسور  الجامعة  رئيس  وافتتح 
منصور العالي معرض مشاريع التخرج لطلبة 
التصميم الداخلي بالجامعة األهلية بمعية 
البروفيسور  والعلوم  اآلداب  كلية  عميد 
إسماعيل نوري وبحضور خبراء ومهندسين 
وأكاديميين في مجال التصميم الداخلي إلى 
جانب أعضاء المجلس االستشاري للكلية 

وعدد من الطلبة.
رئـــيـــس قسم  ـــــح  أوض ــه  ــت ــه ـــن ج م
العسولي  عماد  الدكتور  الداخلي  التصميم 
سوق  فــي  الداخلي  التصميم  أهمية  ــأن  ب
العمل البحريني تزداد يوما بعد يوم، مع إدراك 
ألهميته  واالنشائية  الهندسية  القطاعات 
في المعالجة المكانية لمختلف المنشآت 
محالت  كانت  ســواء  والفضاءات  واالبنية 

خدمية  مرافق  أو  سكنية  وحدات  أو  تجارية 
والمجمعات  والحدائق  كالمستشفيات 

ومختلف المرافق العامة.
مشاريع  طلبتنا  قـــدم  وأضـــــاف:          
الصحية  ــة  ــاي ــرع ال ــال  ــج م فـــي  مــتــنــوعــة 
الثقافية،  والمجاالت  الترفيهية  واألنشطة 
المشاريع،  هذه  خالل  من  جدارتهم  واثبتوا 
نحن فعال فخورون بهم وواثقون من أنهم 
في  المجال  هذا  في  نوعية  إضافة  يحققون 

سوق العمل.
على  »اإلقــبــال  أن  إلــى  العسولي  ولفت 

الطلبة  قبل  من  الداخلي  التصميم  قسم 
البحرينيين والخليجيين في تصاعد مستمر، 
الوعي  تصاعد  على  إيــجــابــي  مــؤشــر  وهــو 
خصوصا  المجال«،  هذا  بأهمية  المجتمعي 
لخريجي  رائــعــة  نــجــاح  قصص  هــنــاك  وأن 
الجامعة األهلية في سوق العمل، منوها إلى 
أن القسم تلقى العديد من االرشادات والردود 
االيجابية بخصوص خريجة من أرباب العمل، 
طلبتها  انخرط  على  الجامعة  تحرص  حيث 
بالتدريب الميداني في العديد من الشركات 
مملكة  في  والعامة  الخاصة  والقطاعات 

البحرين كجزء من متطلبات تخرجهم.

ــة  ــع ــام ــج اســـتـــضـــافـــت  ال
التدريب  األهلية ضمن جلسات 
المكتبية ألعضاء هيئة التدريس 
شريف  توحيد  الخبيرة  والطلبة، 
البيانات  ــدة  ــاع ق شــركــة  ــن  م
بــروكــويــســت لــيــقــدم ورشــة 
المثلى  االستفادة  في  علمية 
أساتذة  ولتعريف  القاعدة،  من 
عام  بشكل  وطلبتها  الجامعة 
من  الكبيرة  االستفادة  بفرص 
في  الرقمية  الخدمات  توسع 

المكتبة.

 وتتوفر في مكتبة الجامعة 
من  اآلالف  عــشــرات  الرقمية 
االلكترونية  والكتب  المجالت 
بيانات  ــدة  ــاع ق  46 خـــالل  ــن  م
نشر  دور  على  تشتمل  خاصة 
أبــرزهــا  بروكويست  مرموقة 
من  ــدة  واح بكونها  تتميز  التي 
الشمولية  البيانات  قواعد  أكثر 
والتي تتيح الوصول إلى أكثر من 
إلكترونيا،  ـــدارا  إص  29,953.500

فيما تسعى المكتبة من خالل 
هذه الجلسة إلى تعزيز استفادة 
القواعد  مــن  الجامعة  طلبة 
بوصفها  البيانات،  من  الضخمة 
تمتاز بدرجة كبيرة من المرونة 
يتوفر  ال  بما  والفعالية  والحداثة 
البيانات  قواعد  من  الكثير  في 

األخرى.
مناير  ــاذة  ــت األس وأوضــحــت 
نصيب مديرة المكتبة بالجامعة 
الجلسة  هــــذه  بــــأن  ــة  ــي ــل األه
تعريف  إلــى  التدريبية  تــهــدف 

بخدمات  الجامعة  منتسبي 
بروكويست  البيانات  قــاعــدة 
المهمة  ومراجعها  وإصداراتها 
االستفادة  وسبل  والمتنوعة 
منها، حيث قد ما لخبير المنتدب 
للطلبة  خــاصــا  تــدريــبــا  ألجلها 
والكليات على كيفية استخدام 

قاعدة البيانات الخاصة بهم.
  وأكـــــدت نــصــيــب عــلــى أن 
تقدم  األهلية  الجامعة  مكتبة 
عدة خدمات لمنتسبي الجامعة 
من أعضاء هيئة تدريس وطلبة 

ــد  ــواع ــث فـــي ق ــح ــب تــشــمــل ال
والنسخ  الخاصة  المعلومات 
وفرص  واالستعارة،  والطباعة 
الدراسة  قاعات  من  االستفادة 
خدمات  من  والعديد  والــقــراءة 
المعلومات، فهي مقصد روتيني 
بال  الجامعة  منتسبي  لجميع 
استثناء، ومفتوحة الستقبالهم 
طوال ايام األسبوع بما في ذلك 

يومي السبت والجمعة.

مكتبة  أن  بــالــذكــر  ــر   جــدي
جوانبها  ــي  ف تــضــم  الــجــامــعــة 
الكثير من مواد البحث والتعليم 
األكــاديــمــيــة  ــبــرامــج  ال لجميع 
أنها  كما  مستوياتها،  بمختلف 
الرقمية  مدعمة  بالمكتبة 
للموارد  موفر  أفضل  تعد  التي 
للطلبة  التعليمية  والمصادر 
حيث  التدريس،  هيئة  وأعضاء 
تــعــمــل الــمــكــتــبــة الــرقــمــيــة 
في  وهــم  الجميع  خدمة  على 

مكاتبهم أو بيوتهم.
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لدى رعايتها لموؤتمر تكافوؤ الفر�ض

زينل: بف�سل دعم جللة الملك المراأة البحرينية تقدم ق�سة نجاح
اكدت معالي السيدة فوزية 
رئيسة  ــل  ــن زي عـــبـــداهلل  بــنــت 
أن دعم ورعاية  النواب  مجلس 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
خليفة  آل  عــيــســى  بــن  حــمــد 
حفظه  المفدى  الــبــالد  عــاهــل 
البحرينية  للمرأة  ورعــاه   اهلل 
المنجزات  من  العديد  وتحقيق 
مجاالت  مختلف  في  الحضارية 
تتبوأ  جعلها  الشاملة  التنمية 
المسؤوليات الرفيعة وتسهم 
من  وتنتقل  الدولة  نهضة  في 
مرحلة  ــى  إل التمكين  مرحلة 
قصة  بــذلــك  لتسطر  التقدم 

نجاح رائدة.
الحيوي  ــدور   ــال ب   وأشـــادت 
الجامعات  ــه  ب تضطلع  ـــذي  ال
في  التعليمية  والمؤسسات 
تبذلها  ــتــي  ال الــجــهــود  تــعــزيــز 
من  المرأة  تمكين  نحو  الدولة 
وتميز  بفاعلية  الــمــشــاركــة 
ومنوهة  القطاعات،  جميع  في 
التي تحققت  الكبيرة  باالنجازات 
والخطط  االستراتيجيات  بفعل 
األعلى  المجلس  وضعها  التي 
السمو  صاحبة  بقيادة  للمرأة 
بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي 
اهلل  حفظها  خليفة  آل  إبراهيم 
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  قرينة 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة.

رعايتها  خـــالل  ذلـــك   جـــاء 
مؤتمر  مــن  الثالثة  للنسخة 
ــرأة  ــم تــكــافــؤ الــفــرص بــيــن ال
أعماله  انطلقت  الــذي  والرجل 
صباح أمس األربعاء بفندق داون 
التجاري  الحي  وسط  روتانا  تاون 
سعادة  وبــحــضــور  بالمنامة، 
النائب  النائب عبدالنبي سلمان 
النواب  مجلس  لرئيسة  االول 
الدولية  الشخصيات  من  وعدد 

والمحلية.
معاليها  واشـــــادت   كــمــا  
تربط  التي  المميزة  بالشراكة 
بجامعة  ــة  ــي ــل األه الــجــامــعــة 
والتي  البريطانية،  لندن  برونيل 
يشكل هذا المؤتمر الحيوي أحد 
ثمارها إلى جانب ثمار أخرى على 

المستويين التعليمي والبحثي.
الرئيس  عــبــر  جهته  ــن   م
األهلية  للجامعة  المؤسس 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس األمــــنــــاء 
البروفيسور عبداهلل الحواج عن 
لمعالي  وتقدره  شكره  خالص 
عبداهلل  بنت  فــوزيــة  السيدة 
النواب  مجلس  رئيسة  زينل 
حفل  وحضورها  رعايتها  على 
عن  يعبر  مــا  المؤتمر  افتتاح 
حرص السلطة التشريعية على 
رعاية ودعم فعاليات ومبادرات 
الجامعات وما يعكس اهتماما 
المؤتمر  هـــذا  بــعــنــوان  كبيرا 
ــرس  ــف ــتــكــافــؤ ال الــمــتــصــل ب

واالستدامة والتنمية.
 وقال الحواج بأن من دواعي 
راعية  تكون  أن  واالعتزاز  الفخر 
الجامعة  خريجات  من  المؤتمر 
والتي  ومؤسسيها،  األهــلــيــة 
ــا يــحــتــذى في  ــوذج ــم تــمــثــل ن
والتدرج  العلمي  التفوق  تحقيق 
إلى  بها  ــل  وص الــذي  المعرفي 
في  التشريعية  السلطة  قمة 
في  شيدا  الحبيبة،  مملكتنا 
الوقت نفسه بالدعم والتشجيع 
الذي حظيت به المرأة البحرينية 

من القيادة الحكيمة.
 وقال في هذا الصدد: قادتنا 
يدخرون  ال  الرشيدة  وحكومتنا 
ـــاء  ـــق ـــي ســبــيــل االرت جـــهـــدا ف
ــي الــتــنــوع  ــن ــوط بــاقــتــصــادنــا ال

المطلوب حتى يستقيم مظهر 
النماء مع حيوية االستدامة، مع 
إلى  الــوصــول  ــل  أج مــن  العمل 
الممتازة،  الخدمات  مملكة 
لذي  الرمسيا  الدعم  على  مثنيا 
يحظى به مؤتمر تكافؤ الفرص 
للعام الثالث على التوالي بوصفه 

تظاهرة علمية مباركة.
ـــال رئــيــس   مـــن جــهــتــه، ق
البروفيسور  األهلية  الجامعة 
اهتمام  بـــأن  الــعــالــي  مــنــصــور 
ــرص  ــف ــتــكــافــؤ ال ــة ب ــع ــام ــج ال
ــا  ــه ــق ــن الــــمــــرأة راف ــي ــك ــم وت
كمؤسسة منذ نشأتها، منوها 
أساسية  شريكة  المرأة  أن  إلى 
األكاديمية  االنــجــازات  كل  في 

والعلمية للجامعة.
 وأوضح رئيس الجامعة بأن 
الثالثة  نسخته  وفــي  المؤتمر 
لنسختيه  الباهر  النجاح  بعد 
ليتناول  ــاء  ج والــثــانــيــة  ـــى  األول
وحيوية  مهمة  مــوضــوعــات 
مشاركة  أهمية  على  مشددا 
في  والحقيقية  الفاعلة  المرأة 
نهضة الوطن، وتحقيق تنشئة 
مثلى لألجيال المقبلة، والنهضة 

في واقع األسرة والمجتمع.
بالتعاون  كلمته  في   ونــوه 
الجامعة  بين  والمتنامي  الوثيق 
لندن  برونيل  وجامعة  األهلية 
والعلمي،  البحثي  المجال  في 
برنامجي  تقديم  فــي  وكــذلــك 
الدكتوراه في اإلدارة وتكنولوجيا 
البرنامجان  وهما  المعلومات، 
رائعة  نجاح  قصة  حققا  اللذان 

طوال أكثر من 12 عاما.
الجامعة  ــس  ــي رئ  وأشــــاد 
المرموقة  بالمكانة  األهلية 
عززتها  التي  البحرينية  للمرأة 

للمجلس  الــكــبــيــرة  الــجــهــود 
صاحبة  برئاسة  للمرأة  األعلى 
السمو الملكي األميرة سبيكة 
قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 
مؤكدا  المفدى،  الملك  جاللة 
األهــلــيــة  ــة  ــع ــام ــج ال أن  ــى  ــل ع
المستنيرة  التوجهات  تحتذي 
الــمــجــال،  هـــذا  ــي  ف للمجلس 
الفرص  تكافؤ  لتعزيز  وتسعى 
تتاح  وان  كلياتها،  جميع  فــي 
لتقلد  لــلــمــرأة  ــة  ــادل ع فـــرص 
والمواقع  المناصب  مختلف 
وهو  واالبداع،  وللتميز  القيادية، 
عنه  غنى  ال  حيويا  دورا  أثمر  ما 
للمرأة في كل انجازات الجامعة 

األهلية.
ـــك، أشــــادت مــديــرة   إلـــى ذل
العالمية  الــتــحــديــات  بــرنــامــج 
والعلوم  واآلداب  اإلدارة  بكلية 
البريطانية  برونيل  جامعة  في 
ريتشارد  ميري  البروفيسورة 
للتعاون  الرائعة  النجاح  بقصة 
الجامعة  بين  والمنتج  الوثيق 
ــيــل  ــرون األهـــلـــيـــة وجـــامـــعـــة ب
برنامج  في  ســواء  البريطانية، 
بالشراكة  يقدم  الذي  الدكتوراه 
ــن الــجــامــعــتــيــن وتــشــكــل  ــي ب
المستفيدين  نصف  الــنــســاء 
البرنامج  هذا  أثروا  واللواتي  منه، 
وسجلوا انجازات بحثية متميزة 

من خالله.
النسختين  نجاح   وأضافت: 
تكافؤ  مؤتمر  من  السابقيتين 
بجد  العمل  إلــى  حفزنا  الفرص 
ــورة  ــص ــا وب ــراره ــك ـــل ت مـــن أج
ما  مع  خصوصا  فاعلية،  أكثر 
الــمــؤتــمــرات  هـــذه  ــه  ب تحظى 
القادة  من  ومساندة  دعم  من 
مملكة  فــي  ــيــن  والــمــســؤول

البحرين. 
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فعاليات يوم ريادة الأعمال بالجامعة

البروفي�سور الحواج ي�سيد بالمكانة العالمية لمركز الملك حمد للتعاي�ض ال�سلمي
المؤسس  الرئيس  أشـــاد 
ــة ورئــيــس  ــي ــل لــلــجــامــعــة األه
البروفيسور  أمنائها  مجلس 
عبداهلل الحواج بالمكانة الدولية 
الملك  مركز  بها  يتمتع  التي 
حمد العالمي للتعايش السلمي 
مهنئا قيادة المركز بتخريجها 
الفوج األول من المشاركين في 
لإليمان  حمد  »الملك  برنامج 
قيم  لنشر  الــشــبــاب  بــالــقــادة 
الوقت  في  منوها  التسامح«، 
طلبة  من   8 بمشاركة  نفسه 
 20 بين  مــن  األهلية  الجامعة 
طالبا شكلوا الفوج األول ضمن 

هذا البرنامج الرائد والمتميز.
الحواج  البروفيسور   وقــال 
الجامعة  طلبة  جموع  مخاطبا 
يوم  فعاليات  في  المشاركين 
الثالثاء:  أمــس  األعــمــال  ريـــادة 
الــبــارحــة حين  ســعــدت كــثــيــرا 
بنيل  تفيد  اتـــصـــاالت  تلقيت 
ــرف  ــا ش ــن ــالب ــيــة مـــن ط ثــمــان
ــال الــكــريــم  ــب ــق ــت ــور االس ــض ح
لرئيس  المفدى  البالد  لعاهل 
مركز  أمناء  مجلس  وأعــضــاء 
للتعايش  العالمي  حمد  الملك 
السلمي بالتعاون مع »هذه هي 
البحرين«، حيث حضر بمعيتهم 
20 من خريجي البرنامج الرائد في 
ومسؤولية  التسامح  مــجــال 
الشباب والموسم باسم جاللة 
اهلل  حفظه  الــمــفــدى  الــمــلــك 
ورعاه، وكان مما يدخل الغبطة 
من  ثمانية  يكون  أن  قلوبنا  إلى 
طلبة  أبنائنا  من  الطلبة  هؤالء 

الجامعة األهلية.
الحواج  البروفيسور  ــوه  ون
والحكم  العظيمة  بالمعاني 
الكلمة  تضمنتها  التي  األصيلة 
السامية لجاللة الملك المفدى 
مجلس  استقباله  بمناسبة 
أمناء مركز الملك حمد العالمي 
بمناسبة  السلمي  للتعايش 

العالمي  المتحدة  ــم  األم يــوم 
للعالم  قــدم  ــذي  ال للتسامح، 
مجال  في  يحتذى  أنموذجا  كله 
خالل  مــن  والــتــآلــف،  التسامح 
البحرينية  بالتجربة  التعريف 
بتقاليدها المتميزة والمتحضرة 
ـــي الــتــعــامــل الــمــجــتــمــعــي  ف

المتسامح والمتآلف والمرن.
الحواج  البروفيسور  ــد  وأك
القيم  تحتذي  الجامعة  أن  على 
عاهل  إليها  يوجه  التي  والمثل 
التسامح  فــي  الــمــفــدى  الــبــالد 
المحبة  قيم  ونــشــر  والــتــآلــف 
لــتــكــون الــجــامــعــة الــمــمــيــزة 
ــة في  ــوع ــن ــت م بــفــســيــســفــاء 
تضم  حيث  وأساتذتها  طلبتها 
مقيمين  المواطنين  جانب  إلى 
وعرب وآسيويين وأوربيين ومن 
ضمن  العالم  بــلــدان  مختلف 
لهذا  ومــحــب  مــتــرابــط  نسيج 

الوطن المعطاء.
ـــادة األعــمــال  ــأن ري ــي ش  وف
لطلبة  الحواج  البروفيسور  أكد 
الكبير  التقدم  على  الجامعة 
في  المملكة  حققته  الــــذي 
إطار  في  األعمال،  ــادة  ري مجال 
التحفيزية  الحكومية  الجهود 
والداعمة لنشأة وتطور واتساع 
الــمــؤســســات الــمــتــوســطــة 
مع  يــتــســق  بــمــا   ، والــصــغــيــرة 
الحديثة  العالمية  التوجهات 

أن  على  مؤكدا  االتجاه،  هذا  في 
الجهود  وبــفــضــل  المملكة 
الحكيمة  لقيادتها  الكبيرة 
لمشاريع  خصبة  بيئة  أضحت 
والمتوسطة،  الصغيرة  الشباب 
واألدوار  بالجهود  اعتزازه  مبديا 
العمل  صــنــدوق  يلعبها  الــتــي 

»تمكين« في هذا االتجاه.
ـــيـــس  ـــرئ ــــــد حـــضـــر ال  وق
بمعية  للجامعة  المؤسس 
البروفيسور  الجامعة  رئيس 
ريــادة  فعاليات  العالي  منصور 
مركز  نظمها  الــتــي  ــال  ــم األع
بقيادة  بالجامعة  األعمال  ريادة 
حيث  حامد،  بن  إنجي  الدكتورة 
أن  على  الحواج  البروفيسور  أكد 
المرحلة  هي  الشباب  مرحلة 
واالبتكار  لالبداع  مالءمة  األكثر 
والتميز، داعيا طلبة الجامعة إلى 
البحث  نحو  بحماس  االنطالق 
ومبتكرة  ــدة  جــدي أفــكــار  عــن 
ــاف مــشــاريــع خــالقــة،  ــش ــت واك
على  نفسه  الوقت  في  مشددا 
تضامن الجامعة قيادة وأساتذة 
وطلبة مع كل فكرة أو مشروع 

خالق يبادر إليه أحد طلبتها.
ــادة  ري فعاليات  وتضمنت 
األعمال بالجامعة ورشا وندوات 
ــادة  ومــســابــقــات فــي مــجــال ري
استضافة  جانب  إلــى  األعــمــال، 
البحرينيين  ــــرواد  ال ــن  م عـــدد 

خاضوا  الذين  الجامعة  وخريجي 
تجارب ناجحة في ريادة األعمال، 
طالبية  مشاريع  إلــى  باالضافة 
صغيرة  لمؤسسات  مميزة 
مبتكرة  بأفكار  متوسطة  أو 
المنصات  مــن  وعــدد  وخــالقــة 
الــخــاصــة بــحــاضــنــات األعــمــال 
والمؤسسات  الوزارات  وممثلي 
كوزارة  األعمال  لريادة  الداعمة 
وصــنــدوق  والصناعة  الــتــجــارة 
ــل تــمــكــيــن ومــخــتــلــف  ــم ــع ال

الجهات.
وقـــدمـــت مــجــمــوعــة من 
طــلــبــة الــجــامــعــة أفــكــارهــم 
الجديدة لمشاريع ريادة األعمال، 
األولى  خطواته  بدأ  قد  بعضهم 
بــهــا فــعــال، فيما  الــقــيــام  ــي  ف
في  لتدشينها  آخــرون  يخطط 
الفترة المقبلة أو بعد تخرجهم 

من الجامعة.
ويسعى مركز ريادة األعمال 
تمكين  إلى   األهلية  بالجامعة 
المهارات  من  الجامعة  طلبة 
الــالزمــة لــخــوض غــمــار ريـــادة 
األعمال بعد التخرج من الجامعة، 
ليكون خريجي الجامعة قادرين 
ألنفسهم  وظــائــف  خلق  على 
ولزمالئهم ايضا بدال من اقتصار 
على  الحصول  على  خياراتهم 

وظيفة مناسبة.
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خليفة بن علي اآل خليفة: دور فاعل للقطاع الخا�ض في دعم م�سيرة التعليم

رئي�ض الوزراء ينيب محافظ الجنوبية لح�سور حفل تخريج الفوج 14 بالجامعة الأهلية
خليفة  الشيخ  سمو  وأكــد 
محافظ  خليفة  آل  عــلــي  ــن  ب
أن  ــة  ــي ــوب ــن ــج ال ــة  ــظ ــاف ــح ــم ال
التعليمي  بالقطاع  االهتمام 
الركائز  أحــد  يشكل  وتطويره 
عليها  تعتمد  التي  األساسية 
ــة صــاحــب  ــاس ــرئ الــحــكــومــة ب
الــوزراء  رئيس  الملكي  السمو 
وخططها  برامجها  جميع  في 
على  تحرص  وأنــهــا  التنموية، 
مملكة  في  التعليم  يكون  أن 
النظم  ألحدث  مواكًبا  البحرين 
العلمية والتعليمية في العالم.

تمثله  بــمــا  ســمــوه  ـــوه  ون
من  األهلية  الجامعة  مسيرة 
ـــإلصـــرار والــعــزيــمــة  نـــمـــوذج ل
المستويات  أعلى  تحقيق  على 
والمراتب العلمية المتقدمة في 
والعالمية،  الوطنية  التصنيفات 
حرص  من  توليه  ما  خــالل  من 
وصقل  طــالبــهــا  تــأهــيــل  عــلــى 
والحياتية  العلمية  مهاراتهم 
ببرامج ومناهج دراسية عصرية 
ولــوج  على  قــادريــن  تجعلهم 
مرتكزين  وهــم  العمل  ســوق 
المعرفة  من  قوية  قاعدة  على 
والعلم الذي يفيدون به أنفسهم 

ووطنهم.
ــــــرب ســمــو مــحــافــظ  وأع
المحافظة الجنوبية عن خالص 
للخريجين  والتبريكات  التهاني 
المناسبة،  بــهــذه  وأســـرهـــم 

مشيًدا بجهود قيادات الجامعة 
األكاديمية  كــواردهــا  وكــافــة 
أهمية  سموه  مؤكًدا  واإلداريــة، 
التخرج  أن  ــالب  ــط ال ـــدرك  ي أن 
هو  وإنما  المطاف  نهاية  ليس 
تحتاج  جــديــدة  لمرحلة  بــدايــة 
والجهد  المثابرة  استمرار  إلــى 
واالستزادة من العلم والمعرفة 
الذي يسهم في تطوير قدراتهم 
من  يمكنهم  بما  ومهاراتهم 
أن يكونوا أكثر نجاًحا وتفوق في 

حياتهم العملية.
من جانبه، توجه البروفيسور 
يوسف  ــن  ب ــداهلل  ــب ع الــدكــتــور 
المؤسس  ــرئــيــس  ال الـــحـــواج 
للجامعة األهلية رئيس مجلس 
بخالص  لــه،  كلمة  في  األمــنــاء 
صاحب  إلــى  والــتــقــديــر  الشكر 
الــوزراء  رئيس  الملكي  السمو 
على تفضله برعاية حفل تخريج 
طلبة  مــن  عشر  الــرابــع  الــفــوج 
لمناسبة  »إنها  قائاًل:  الجامعة، 
جليلة تلك التي تجمعنا في هذا 
معية  في  ونحن  الرائع  الرحاب 
مسيرة،  ـــي  وراع ملهم،  قــائــد 

وصانع نهضة. فباسم جامعتنا 
األهلية نرفع إلى المقام الكريم 
وأنبل  وأصــدقــه،  الحب  أخلص 
ــا، وأعــطــر  ــه ــم ــظ ـــي وأع ـــان األم
الــتــهــانــي بــنــجــاح الــفــحــوصــات 
الطبية سائلين المولى عز وجل 
الصحة  نعمة  عليكم  يديم  أن 
دوام  الغالي  ولوطننا  والعافية 

الرقي واالزدهار«.
الجامعة  حققته  ما  أن  وأكد 
الثمرة  بمثابة  جــاء  نجاح  من 
ــن ثــمــار الــمــشــروع  الــيــانــعــة م
اإلصالحي الكبير لحضرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  البالد  عاهل  خليفة،  آل 
وصــاحــب  ورعــــاه،  اهلل  حفظه 
خليفة  األمير  الملكي  السمو 
رئيس  خليفة  آل  سلمان  بــن 
الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه، 
والذي لم يدخر جهًدا في سبيل 
التعليمية  بمسيرتنا  النهوض 
التفوق  منصات  على  ووضعها 
الــعــلــمــي، واإلبـــــداع الــتــنــويــري، 
األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
خليفة  آل  حــمــد  ــن  ب ســلــمــان 

األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي 
مجلس  لرئيس  األول  النائب 
الذي  ورعــاه  اهلل  حفظه  ــوزراء  ال
على  النهائية  اللمسات  وضــع 
المتكامل  العمراني  المخطط 
النموذجية  سلمان  لمدينة 
في  األهلية  الجامعة  لتكون 
ــض وفــي  ــاب ــن ــز قــلــبــهــا ال ــرك م
منارة  الدائبة  حركتها  محور 
إبداع  وقيثارة  شامخة  علمية 
وإشعاع حضاري على مر األزمنة 

والعصور.
والتقدير  بالشكر  وتــوجــه 
ـــى جــمــيــع الــجــهــات  الــكــبــيــر إل
المنظومة  عــلــى  الــمــشــرفــة 
وفي  البحرين  فــي  التعليمية 
مقدمتهم سمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة نائب رئيس 
مجلس الوزراء رئيس المجلس 
ــب،  ــدري ــت وال للتعليم  ــى  ــل األع
والدكتور ماجد بن علي النعيمي 
رئيس  والتعليم  التربية  ــر  وزي
مجلس التعليم العالي واألمانة 
جودة  وهيئة  للمجلس  العامة 

التعليم والتدريب.


