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البروفيسور  وج��ه  المناسبة،  وبهذه 
والتقدير  الشكر  خالص  ال��ح��واج  عبداهلل 
وحكومتها  البحرين  لقيادة  وال��ع��رف��ان 
الرشيدة على توفير البيئة المالئمة لتبوء 
المكانة  وجامعاتها  البحرين  مملكة 
بكل  منوها  وعالميا،  إقليميا  المرموقة 
طوال  بها  حظي  التي  والمساندة  الدعم 
م��س��ي��رت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة واألك��ادي��م��ي��ة من 

الحكومة الموقرة.
“هذا  قائال:  الحواج  البروفيسور   وأضاف 
التعيين ثمرة جهود جميع أساتذة وطلبة 
الجامعة األهلية الذين حققوا تجربة مميزة 
خصوصا في الفترة الماضية حيث أن الجائحة 
التعليم  لمسيرة  وتحديا  هاجسا  شكلت 
في مختلف دول العالم، وقد نجحنا بفضل 
في  وطلبة  وأساتذة  إدارة  وتكاتفنا  تعاوننا 
الحفاظ على سير العملية التعليمية بكل 
من  ج��زء  وه��و  ومتطلباتها،  مقتضياتها 
والتعليم  التربية  وزارة  حققته  كبير   نجاح 

بمملكة البحرين  في هذا المجال.
ال��ح��واج  ع��ب��داهلل  البروفيسور   وك���ان 

من  العلوم  في  الفخرية  الدكتوراه  نال  قد 
أع��رق  إح��دى  البريطانية  برونيل  جامعة 
تعد  حيث   ،2019 العام  في  العالم  جامعات 
الدكتوراه الفخرية أعلى تقدير علمي تمنحه 
البريطانية للعلماء والمفكرين  الجامعات 
ذلك  جاء  وقد  االستثنائيين،  واألكاديميين 
البروفيسور  وإسهامات  إلنجازات  تتويجا 
وتاريخه  العلوم  مجاالت  في  الرائدة  الحواج 
العلم  خ��دم��ة  ف��ي  والمستمر  ال��ح��اف��ل 
الجامعة  ل��ت��ف��وق  وت��ق��دي��را  واإلن��س��ان��ي��ة، 
محلي  تعليم  وتقديمها  ورياديتها  األهلية 
الجودة  درجات  وبأعلى  عالمية  بمواصفات 

واالحترافية.
الجامعات  ق��ي��ادات  م��ن  ع��دد   واش���اد 
العالمية  ال��ش��ب��ك��ة  ض��م��ن  ال��م��ن��ض��وي��ة 
التي  باالنجازات  التكنولوجية  للجامعات 
حققها البروفيسور الحواج طوال مسيرته 
التعليم  وض��ع  في  ساهم  مما  العلمية 
والمنطقة  البحرين  مملكة  في  الجامعي 
على منصات التفوق واإلبداع والتواجد الحي، 
كما أشادوا بدوره في تأسيس أول جامعة 
واعتالئها  البحرين  مملكة  ف��ي  أهلية 

التقييم  مؤسسات  من  التقديرات  ألعلى 
رأسها  وعلى  الدولية  العلمي  والتصنيف 
وضعت  التي  العالمية  إس  كيو  مؤسسة 
نادي  في  النخبة  ضمن  األهلية  الجامعة 

النجوم.
يوسف  عبداهلل  البروفيسور  أن   يذكر 
الحواج كان قد حصل على شهادة الدكتوراه 
في علوم الرياضيات من جامعة مانشستر 
البريطانية، وتدرج في المناصب األكاديمية 
درج��ة  إل��ى  وص��ل  حتى  البحرين  بجامعة 
الطلبة  لشؤون  عميدا  ك��ان  وق��د  أستاذ، 
أول  يؤسس  أن  قبل  والتسجيل  والقبول 
وهي  البحرين  مملكة  في  خاصة  جامعة 
اختياره  تم  أن  بعد  وذلك  األهلية،  الجامعة 
بقرار سام من جاللة الملك المفدى عضوا 
الوطني  العمل  لميثاق  العليا  اللجنة  في 
األلفية  مطلع  في  التعليم  لقطاع  وممثاًل 
مما ساهم في إدراج بند واضح في الميثاق 
الخاصة  الجامعات  تأسيس  على  يشجع 
إشعاع  مراكز  أنها  اعتبار  على  واألهلية 

علمي وحضاري.

الجامعة االهلية ت�سجل انجازا جديدا في طريقها نحو العالمية

انتخاب البروفي�سور الحواج نائبا لرئي�س ال�سبكة العالمية للجامعات التكنولوجية

الأهليـة اأخبار 
والعشـــرون  العــدد السابع   -  2020  - األول   تشرين   - اكتوبر 

انتخبت  األه��ل��ي��ة،  للجامعة  ج��دي��د  إن��ج��از  ف��ي 
في  المنضوية  للجامعات  العمومية  الجمعية 
التكنولوجية  للجامعات  العالمية  الشبكة 
رئيس  األهلية  للجامعة  المؤسس  الرئيس 
الحواج  عبداهلل  البروفيسور  األمناء  مجلس 
تأسست  التي  الشبكة  رئيس  نائب  لمنصب 
قبل 3 سنوات وتقع أمانتها العامة في جامعة 
يأتي  حيث  المتحدة،  المملكة  في  ب��رادف��ورد 
الحواج  البروفيسور  لجهود  تقديرا  القرار  هذا 
الشبكة،   جهود  ومساندة  دعم  في  وإنجازاته 
بالتطور  التكنولوجية  الجامعات  من  واعتزازا 
االستعانة  ف��ي  األهلية  للجامعة  المتسارع 
الجامعة  حققت  حيث  التعليم،  بتكنولوجيا 
أون  التعليم  نحو  التحول  في  رائعة  نجاح  قصة 

الين في مواجهة جائحة كوفيد 19.

الحواج: تجربة البحرين في التعليم الرقمي رائدة على م�ستوى المنطقة
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للجامعة  ال��م��ؤس��س  ال��رئ��ي��س  دع���ا 
األهلية ورئيس مجلس األمناء البروفيسور 
عبداهلل الحواج، طلبة الجامعة المستجدين 
إلى التطلع نحو اإلبداع واالبتكار والتميز في 
الحياة األكاديمية والعملية، وقال مخاطبا 
الطلبة المستجدين في يوم التهيئة: لتكن 
بقدراتكم  تستهينوا  ال  أحالمكم،  لديكم 
متميزة  جامعة  ف��ي  أن��ت��م  وط��اق��ات��ك��م، 
لديكم  الكبار،  األساتذة  من  طاقما  تضم 
من  أكبر  طموح  لتشكيل  كبيرة  فرصة 
مجرد شهادة ووظيفة، ليكن اتجاه القمة 
طموحكم، وستنير لكم الجامعة األهلية 

الطريق لتحقيق ذلك.
كلمته  في  الحواج  البروفيسور  وقال 
التي  التهيئة  ي��وم  لفعاليات  االفتتاحية 
نظمتها عمادة شؤون الطلبة عبر التواصل 
العام  بدء  بمناسبة  التفاعلي  االلكتروني 
الدراسي الجديد 2021/2020 بأن الجامعة بكل 
وهيئات  وكليات  إدارات  من  تتضمنه  ما 
األول،  المقام  في  طلبتها  خدمة  أجل  من 
المشاعر  من  أج��واء  بإضفاء  تعتني  وأنها 
لتمثل  الجامعي  مجتمعها  في  العائلية 
الثاني  البيت  منتسبيها  لجميع  الجامعة 
نفسه  الوقت  في  داعيا  يحتضنهم،  الذي 
الطلبة المستجدين إلى االنفتاح بعقولهم 
بكل  الجامعية  الحياة  على  وقلوبهم 
والثقافية  العلمية  وأبعادها  تفاصيلها 
واالجتماعية والرياضية، من خالل االشتراك 

في مختلف األنشطة الالصفية.
الجامعة  رئ��ي��س  رح��ب  جانبه   وم��ن 
الجدد  بالطلبة  العالي  منصور  البروفيسور 
األهلية،  بالجامعة  اللتحاقهم  وهنأهم 
سوف  جامعتهم  ب��أن  أمامهم  وتعهد 
تشعرهم بالفخر لكونها الجامعة الخاصة 
الحائزة على االعتماد المؤسسي والحاصلة 
التعليم  ج��ودة  هيئة  تقديرات  أعلى  على 
جميع  ف��ي  البحرين  بمملكة  وال��ت��دري��ب 
برامجها، والمصنفة  ضمن جامعات »الفئة 
األولى«، وألنها تعتزم االستمرار في االرتقاء 
بمختلف برامجها األكاديمية، إذ إن التطوير 
للمؤسسات  مالزمتان  صفتان  والتحديث 

الجامعية الناجحة.
 ومن جانبه أوضح عميد شؤون الطلبة 
العمادة  ب��أن  ال��ش��وي��خ  فيصل  ال��دك��ت��ور 

في  الطلبة  وتساعد  تخدم  تضم 4 إدارات 
هي  اإلدارات  وه��ذه  الدراسية  مسيرتهم 
والتوجيه،  واإلرش���اد  والتسجيل،  القبول 
المهنية.  والعالقات  الطالبية  واألنشطة 
جميع  تحويل  في  العمادة  نجاح  إلى  وأشار 
خدماتها إلى الخدمة االلكترونية المبسطة 
في ظل الجائحة  عبر برنامج أدرج االلكتروني 
شأنهما  م��ن  اللذين   م��ودي��ل،  وب��رن��ام��ج 
المقررات،  تسجيل  على  الطلبة  مساعدة 
وإص����دار ال��رس��ائ��ل واالف�����ادات، وإج����راءات 
المعادلة، أو االنسحاب المؤقت والكلي من 
الجامعة عند الضرورة ومتابعة المحاضرات 
متطلبات  بمختلف  والقيام  والتكاليف 

الدراسة اليومية عبر األون الين.

شارك في فعاليات يوم التهيئة مديرة 
األنشطة الطالبية األستاذة أمينة السليطي 
باألنشطة  تعريفية  ف��ق��رة  ق��دم��ت  ال��ت��ي 
ش��ؤون  ع��م��ادة  تنظمها  ال��ت��ي  الطالبية 
الشخصية  الجوانب  تنمية  بهدف  الطلبة 
لدى  والرياضية  واالجتماعية  والثقافية 
والندوات  المحاضرات  خ��الل  من  الطلبة 
والفنية  والثقافية  الرياضية  والمسابقات 
مهارات  صقل  بهدف  ال��رح��الت    وترتيب 
الطلبة وتهيئتهم لسوق العمل، ورفدهم 
بمختلف المهارات الشخصية واالجتماعية 

التي يحتاجونها.
المستجدين  الطلبة  إلى   كما وتحدثت 
رشا  األس��ت��اذة  والتوجيه  اإلرش���اد  م��دي��رة 
خدمات  بشأن  إطاللة  قدمت  التي  النجدي، 
في  الطلبة  اندماج  ضمان  أجل  من  إدارتها 

البيئة األكاديمية وتحفيز مواهبهم، فيما 
األستاذ  المهنية  العالقات  مدير  ت��ن��اول 
التدريبية  الخدمات  حبيب  محمد  حسين 
إدارت��ه  تقدمها  التي  المهني  المجال  في 
مديرة  لتعقبه  وخريجيها،  الجامعة  لطلبة 
متناولة  نصيب  مناير  األستاذة  المكتبة 
والبحثية  ال��دراس��ي��ة  ال��خ��دم��ات  مختلف 
للطلبة  وفضاءاتها  المكتبة  توفرها  التي 

والدارسين.
ومن جهته أوضح األستاذ عمار الحواج 
أنه  بالجامعة  الدولية  العالقات  إدارة  مدير 
دوائر  لتوسعة  الجامعة  سعي  إط��ار  وفي 
المعرفة  لدى طالبها، ورفع الوعي الدارسي، 
إلى  تسعى  إليهم،  العملية  الخبرات  ونقل 
من  واألكاديمية  العلمية  بيئتها  تمييز 
خالل تبادل الطلبة واألساتذة بنظرائهم في 
الطلبة  ابتعاث  الجامعات األخرى، من خالل 
واستقبال  عريقة،  جامعات  في  للدراسة 
عزم  مؤكدا  الجامعات،  تلك  من  طلبة 
والبلدان  الجامعات  عدد  في  التوسع  إدارته 

التي تتعاون معها الجامعة.
األهلية  ال��ج��ام��ع��ة  أن  ب��ال��ذك��ر   ج��دي��ر 
بشكل  التهيئة  ي���وم  ب��رن��ام��ج  ت��ن��ظ��م 
المستجدين  الطلبة  تهيئة  بهدف  فصلي 
بالخدمات  وتعريفهم  وأكاديميًا  نفسيًا 
واللوائح  ومرافقها  بالجامعة  المتوفرة 
الطالب  تهم  التي  واإلرش���ادات  واألنظمة 
الطلبة  استفسارات  عن  واإلجابة  الجامعي 
وتسهيل اإلجراءات التي ينبغي على الطلبة 
الطلبة  ودع��وة  بها،  القيام  المستجدين 
لالنخراط في أنشطة عمادة شؤون الطالب 
الفاعلة  والمشاركة  الطلبة  ومجلس 

فيها.

الجامعة تنظم فعاليات التهيئة للطلبة الم�ستجدين.. البروفي�سور الحواج:

االأهليـة هـنا لتفتـح لكــم اأبـــواب النجـــاح والتمـــيز واالإبــداع

ال�سيراوي: قدمنا منح جزئية الأكبر عدد ممكن من طالبنا

مرونة في الدفع وا�ستمرار القبول والت�سجيل في الجامعة االأهلية
أكدت مساعدة الرئيس لشؤون اإلعالم 
بالجامعة  العامة  والعالقات  والتسويق 
األهلية الدكتورة ثارة الشيراوي أن الجامعة 
ومن وحي توجيهات مجلس األمناء برئاسة 
البروفيسور  للجامعة  المؤسس  الرئيس 
باب  فتح  ف��ي  مستمرة  ال��ح��واج  ع��ب��داهلل 
مع  المقبلة  األيام  في  والتسجيل  القبول 
في  الدفع  في  المرونة  درج��ات  أعلى  إتاحة 
بها  تمر  التي  االستثنائية  ال��ظ��روف  ظ��ل 
موضحة   ،19 كوفيد  جائحة  جراء  المملكة 
بأن الجامعة قدمت وما تزال المنح الجزئية 

ألكبر عدد ممكن من طلبة الجامعة.
الجامعة  بتقديم  الشيراوي  ونوهت 
ال��رس��وم  م��ن   %50 ت��ع��ادل  ج��زئ��ي��ة  منحا 
وأبنائهم  الطبية  الكوادر  لجميع  الدراسية 
منتسبي  من  وأبنائهم  األمنية  والكوادر 
ووزارة  البحرين  دف��اع  وق��وة  الصحة  وزارة 
جائحة  مكافحة  في  العاملين  الداخلية 
المسؤولية  ض��م��ن  وذل���ك   ،19 ك��وف��ي��د 
األهلية  للجامعة  والمجتمعية  الوطنية 
لعمل  األساسية  األرك��ان  أحد  تمثل  التي 

الجامعة.
وأوض��ح��ت ب���أن ال��ج��ام��ع��ة ب����ادرت إل��ى 
الرسوم  من   %50 تعادل  جزئية  منح  طرح 
المجتمع،  في  شرائح  لخمس  الدراسية 
الطلبة  المنح  ه��ذه  م��ن  يستفيد  حيث 

إلى  باالضافة  والمتميزين،  المتفوقين 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  االيتام  الطلبة 
والطلبة المبدعين، إلى جانب جميع الكوادر 
الصفوف  في  العاملين  واألمنية  الطبية 
الجامعة  تطمح  حيث  وأبنائهم،  األمامية 
في استقبال عددا من الطلبة الباحثين عن 
التميز واإلبداع واالنفتاح على تعليم يتصف 

بالمستوى العالمي.
الرسوم  من   %  50 الجزئية  المنح  وتبلغ 
الصفوف  في  العاملين  لجميع  الدراسية 
 19 كوفيد  جائحة  مكافحة  في  األمامية 
 50 وتبلغ  والمحولين،  الخريجين  وأبنائهم 
االحتياجات  وذوي  األيتام  الطلبة  لجميع   %

الخاصة والمبدعين الملهمين، فيما تتراوح 
بين 20 و50 % لجميع الطلبة الحاصلين على 
80% فأكثر في المرحلة الثانوية، حيث تقدم 
الجامعة للطلبة الحاصلين على نسبة %80 
في الثانوية العامة منحة جزئية تعادل %20، 
منحة   %90 نسبة  على  الحاصلين  وللطلبة 
جزئية تعادل 25%، وللطلبة الحاصلين على 
نسبة 95% منحة تعادل 50%، فيما الفرصة 
متاحة أيضا أمام الطلبة اآلخرين لالستفادة 
أثناء  تميزهم  أثبتوا  إذا  جزئية  منح  من 

دراستهم الجامعة.
العام  في  الدراسة  بوضع  يتعلق  وفيما 
الدراسي الحالي، قالت الشيراوي أن الدراسة 
 2020 الدراسي  العام  من  األول  الفصل  في 
اإللكتروني  التعليم  بين  س��ت��زاوج   2021  /
لجنة   أسست  الجامعة  وأن  والتقليدي، 
العامة  الصحة  على  للحفاظ   19  – كوفيد 

في الجامعة.
كافة  سخرت  الجامعة  أن  إلى  وأشارت 
هذه  خالل  الطلبة  لمساعدة  اإلمكانيات 
من  مجموعة  عبر  االستثنائية  الظروف 
أثناء فترة  الطلبة  التي تساعد  التسهيالت 
دفع  عملية  في  المرونة  وأبرزها  الدراسة 
األقساط من خالل قدرة الطالب على دفع 
دفعات  مجموعة  على  الدراسية  رسومه 

ميسرة خالل الفصل الدراسي الواحد.
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موؤكدا اأنها ت�سمل جميع خطوات القبول وت�سجيل المواد والدفع والدرا�سة والتقويم

ال�سويخ: منظومة »االأهلية« للتعليم االإلكتروني التفاعلي ت�ساهي الجامعات العالمية
ت�سمل اأبناء الكوادر الطبية والمتفوقين واأ�سحاب الهمم

االأهلية: جميع المنح الجزئية متاحة للطلبة المحولين من الجامعات االأخرى
بالجامعة  الطلبة  ش��ؤون  عميد  أك��د 
األه��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور ف��ي��ص��ل ال��ش��وي��خ أن 
الجامعة األهلية نجحت في وضع منظومة 
التفاعلي  االلكتروني  للتعليم  متكاملة 
منوها  العالمية،  الجامعات  أعرق  تضاهي 
بالجامعة  بااللتحاق  الراغبين  الطلبة  أن  إلى 
االل��ت��ح��اق  ب��ط��ل��ب��ات  ال��ت��ق��دم  يمكنهم 
إج���راءات  جميع  واس��ت��ك��م��ال  الكترونيا 
ذلك  في  بما  الكترونيا  والتسجيل  القبول 
والمقابلة  المستوى  تحديد  اختبارات  إجراء 
الشخصية وتسجيل المواد ودفع الرسوم 
رغبة  حسب  بالتقسيط  أو  كلي  بشكل 

الطالب وولي أمره.
صحافي  تصريح  ف��ي  الشويخ  ول��ف��ت 
في  تجربتها  استعرضت  الجامعة  إل��ى أن 
في  التفاعلي  االلكتروني  للتعليم  التحول 
مؤتمرات عالمية وحظيت باهتمام وتقدير 
حول  والخبراء  المختصين  من  العديد  من 
وحي  ومن  الجامعة  أن  إلى  مشيرا  العالم، 
الرئيس  برئاسة  األمناء  توجيهات مجلس 
عبداهلل  البروفيسور  للجامعة  المؤسس 
القبول  ب��اب  فتح  ف��ي  مستمرة  ال��ح��واج 
تذليل  مع  المقبلة  األي��ام  في  والتسجيل 
الراغبين  الطلبة  تواجه  قد  التي  الصعاب 
بااللتحاق بالجامعة سواء كانوا من خريجي 
للجامعة  االنتقال  في  الراغبين  أو  الثانوية 

األهلية من الجامعات األخرى.
منحا  الجامعة  بتقديم  الشويخ  ونوه 

الدراسية  الرسوم  من   %50 تعادل  جزئية 
والكوادر  وأبنائهم  الطبية  الكوادر  لجميع 
وزارة  منتسبي  م��ن  وأب��ن��ائ��ه��م  األم��ن��ي��ة 
الصحة وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية 
 19 كوفيد  جائحة  مكافحة  في  العاملين 
للجامعة  الوطنية  المسؤولية  ضمن 

األهلية.
طرح  إل��ى  ب��ادرت  الجامعة  ب��أن  وأوض��ح 
ال��رس��وم  م��ن   %50 ت��ع��ادل  ج��زئ��ي��ة  م��ن��ح 
المجتمع،  في  شرائح  لخمس  الدراسية 
الطلبة  المنح  ه��ذه  م��ن  يستفيد  حيث 
إلى  باالضافة  والمتميزين،  المتفوقين 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  االيتام  الطلبة 
والطلبة المبدعين، إلى جانب جميع الكوادر 
الصفوف  في  العاملين  واألمنية  الطبية 
الجامعة  تطمح  حيث  وأبنائهم،  األمامية 
في استقبال عددا من الطلبة الباحثين عن 
التميز واإلبداع واالنفتاح على تعليم يتصف 

بالمستوى العالمي.
الرسوم  من   %  50 الجزئية  المنح  وتبلغ 
الصفوف  في  العاملين  لجميع  الدراسية 
 19 كوفيد  جائحة  مكافحة  في  األمامية 
 50 وتبلغ  والمحولين،  الخريجين  وأبنائهم 
االحتياجات  وذوي  األيتام  الطلبة  لجميع   %
الخاصة والمبدعين الملهمين، فيما تتراوح 
بين 20 و50 % لجميع الطلبة الحاصلين على 
80% فأكثر في المرحلة الثانوية، حيث تقدم 
الجامعة للطلبة الحاصلين على نسبة %80 

في الثانوية العامة منحة جزئية تعادل %20، 
منحة   %90 نسبة  على  الحاصلين  وللطلبة 
جزئية تعادل 25%، وللطلبة الحاصلين على 
نسبة 95% منحة تعادل 50%، فيما الفرصة 
متاحة أيضا أمام الطلبة اآلخرين لالستفادة 
أثناء  تميزهم  أثبتوا  إذا  جزئية  منح  من 

دراستهم الجامعة.

سخرت  الجامعة  أن  إلى  الشويخ  وأشار 
خالل  الطلبة  لمساعدة  اإلمكانيات  كافة 
مجموعة  عبر  االستثنائية  الظروف  هذه 
أثناء  الطلبة  تساعد  التي  التسهيالت  من 
عملية  في  المرونة  وأبرزها  الدراسة  فترة 
دفع األقساط من خالل قدرة الطالب على 
مجموعة  على  ال��دراس��ي��ة  رس��وم��ه  دف��ع 

دفعات ميسرة طوال فترة الدراسة.

من  واسعة  باقة  تقدم   األهلية  الجامعة  بأن  الشويخ  وأوضح 
المنح الجزئية التي تبلغ 50%، حيث يستفيد من هذه الباقة 5 فئات،  
األمامية  بالصفوف  والعاملون  الهمم،  وأصحاب  األيتام،  هم: 
األولوية  ستكون  فيما  والمتفوقون،  والمبدعون،  وأبنائهم، 
من  عدد  استقبال  في  تطمح  الجامعة  أن  على  مؤكدا  لألسبقية، 
يتصف  تعليم  على  واالنفتاح  واإلبداع  التميز  عن  الباحثين  الطلبة 

بالمستوى العالمي.
وذكر بأن الجامعة األهلية نالت االعتمادية المؤسسية بجدارة 
األداء  في  الجودة  قوائم  وتتصدر  العالي  التعليم  مجلس  من 
في  أدرجت  التي  الجامعات  أولى  من  وهي  واألكاديمي،  المؤسسي 
اإلطار الوطني للمؤهالت، مشددا على حرص قيادة الجامعة على 
التعاون المستمر مع المؤسسات ذات العالقة وخصوصا مجلس 
التعليم العالي بقيادة سعادة وزير التربية والتعليم وكذلك هيئة 

جودة التعليم والتدريب.
وقال عميد شؤون الطلبة »إن طلبة الجامعة األهلية يعبرون 

إلى  باإلضافة  واالجتماعي،  الثقافي  البحريني  المجتمع  تنوع  عن 
متعددة   جنسيات  من  طلبة  باحتضانها  اآلخ��ر  الجامعة  تميز 
والجمهورية  العربية  والدول  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من 
إيجابا على  العالم األخرى، ما ينعكس  الفرنسية والعديد من دول 
البيئة الجامعية وقيم التسامح والتآلف فيما بين أفرادها والطلبة 
أنفسهم من خالل فرص التفاعل واالحتكاك بأنماط متعددة من 

الثقافات واالهتمامات والتجارب اإلنسانية.

بالجامعة  الطلبة  ش��ؤون  عميد  أك��د 
على  ال��ش��وي��خ  فيصل  ال��دك��ت��ور  األه��ل��ي��ة 
الطلبة  من  واس��ع  عدد  باهتمام  اعتزازه 
المتفوقين والمبدعين لاللتحاق بالجامعة 
 5 إلى  أتاحت  الجامعة  بأن  موضحا  األهلية، 
المنح  من  االستفادة  المجتمع  من  فئات 
األهلية  الجامعة  تقدمها  التي  الجزئية 
في  والمحولين  المستجدين  للطلبة 
الدراسي  العام  من  األول  الدراسي  الفصل 
األكاديمية  للوائح  طبقا   2021/2020 الجديد 

لألمانة العامة لمجلس التعليم العالي .
األهلية  الجامعة  بأن  الشويخ   وأوضح 
تقدم  باقة واسعة من المنح الجزئية التي 
الباقة  ه��ذه  من  يستفيد  حيث   ،%50 تبلغ 
الهمم،  وأصحاب  األي��ت��ام،  ه��م:  فئات،    5
وأبنائهم،  األمامية  بالصفوف  والعاملون 
ستكون  فيما  والمتفوقون،  والمبدعون، 
برامج  ف��ي  خصوصا  لألسبقية  األول��وي��ة 
الجامعة  أن  على  مؤكدا  العليا،  الدراسات 

الطلبة  م��ن  ع��دد  استقبال  ف��ي  تطمح 
على  واالنفتاح  واإلبداع  التميز  عن  الباحثين 

تعليم يتصف بالمستوى العالمي.
نالت  األه��ل��ي��ة  ال��ج��ام��ع��ة  ب���أن  وذك����ر 
االعتمادية المؤسسية بجدارة من مجلس 
الجودة  قوائم  وتتصدر  العالي  التعليم 
وهي  واألك��ادي��م��ي،  المؤسسي  األداء  ف��ي 
اإلطار  في  أدرجت  التي  الجامعات  أولى  من 
حرص  على  مشددا  للمؤهالت،  الوطني 
المستمر  التعاون  على  الجامعة  قيادة 
وخصوصا  العالقة  ذات  المؤسسات  مع 
سعادة  بقيادة  العالي  التعليم  مجلس 
والتعليم وكذلك هيئة جودة  التربية  وزير 

التعليم والتدريب.
»إن  ال��ط��ل��ب��ة  وق����ال ع��م��ي��د ش����ؤون 
تنوع  عن  يعبرون  األهلية  الجامعة  طلبة 
واالجتماعي،  الثقافي  البحريني  المجتمع 
باإلضافة إلى تميز الجامعة اآلخر باحتضانها 

دول  م��ن  متعددة   جنسيات  م��ن  طلبة 
العربية  والدول  الخليجي  التعاون  مجلس 
دول  من  والعديد  الفرنسية  والجمهورية 
العالم األخرى، ما ينعكس إيجابا على البيئة 
الجامعية وقيم التسامح والتآلف فيما بين 
أفرادها والطلبة أنفسهم من خالل فرص 
من  متعددة  بأنماط  واالحتكاك  التفاعل 
الثقافات واالهتمامات والتجارب اإلنسانية.

الطلبة  ش���ؤون  ع��م��ادة  ب��أن  وأوض���ح 
الطلبة  وتساعد  تخدم  إدارات  أرب��ع  تضم 
اإلدارات  وه��ذه  الدراسية  مسيرتهم  في 
والتوجيه،  واإلرشاد  والتسجيل،  القبول  هي 
المهنية،  والعالقات  الطالبية  واألنشطة 
االستفادة  إلى  المستجدين  الطلبة  داعيا 
األك��ادي��م��ي  اإلرش����اد  ن��ظ��ام  م��ن  المثلى 
طلبته  يزود  المرشد  أن  حيث  بالجامعة، 
بالمشورة والتوجيه كما ويسهم في حل 
الطالب  لها  يتعرض  قد  عوائق  أي  وتذليل 

في مسيرته األكاديمية.

... و 5 فئات م�سمولة بمنٍح جزئية بمقدار 50 % من الر�سوم الدرا�سية
برنامج  أن  األهلية  الجامعة  رئيس  أكد 
تقدمه  ال��ذي  الهندسية  اإلدارة  ماجستير 
الجامعة األهلية بالشراكة مع جامعة جورج 
انطالقته  منذ  خ��رج  األمريكية  واشنطن 
واسع  عدد  الزمان  من  عقد  من  أكثر  قبل 
م��ن ال��ق��ي��ادات واإلداري���ي���ن ف��ي م��ج��االت 
الهندسة واإلدارة والصناعة واالنتاج، منوها 
بتراكم الخبرات البحرينية في مجال اإلدارة 
هذا  من  باالستفادة  وتقدمها  الهندسية 

البرنامج النوعي والمميز.
يستقطب  ال  البرنامج  هذ  ب��أن   وق��ال 
التخصصات  مختلف  م��ن  المهندسين 
يستقطب  وإن���م���ا  ف��ق��ط،  ال��ه��ن��دس��ي��ة 
والتكنولوجيا  اإلدارة  مجاالت  في  العاملين 
اإلداري��ة  المجاالت  بين  الفجوة  يسد  حيث 
إدارة  م��ج��االت  على  وي��رك��ز  والهندسية 
الوظائف  شاغلي  يساعد  بما  التكنولوجيا 
والصناعة  واالنتاجية  والتكنولوجية  اإلدارية 
مجال  في  وغيرها  والتسويقية  التحويلية 

الصناعة والهندسة على تحقيق معلومات 
ذاته  المجال  في  حديثة  ونظريات  إداري��ة 
التعامل  واإلداريين  المهندسين  ويمكن 

على نحو أفضل في بيئة األعمال التجارية.
المعتمدة  ال��س��اع��ات  ع���دد  وي��ب��ل��غ 
الطالب  وب��إم��ك��ان  س��اع��ة   36 للبرنامج 
واشنطن  ج���ورج  جامعة  ف��ي  ي���درس  ان 
في  المقررات  نصف  اجتيازه  بعد  األمريكية 
يحق  الحالتين  كلتا  وفي  األهلية  الجامعة 
الواليات  في  التخرج  حفل  في  الحضور  له 
الشهادة  إن  حيث  األمريكية،  المتحدة 
النهائية تصدر عن جامعة جورج واشنطن 

نفسها.
خريجي  إن  ال��ج��ام��ع��ة:  رئ��ي��س  يضيف 
تقدمه  ال��ذي  الهندسية  اإلدارة  ماجستير 
الجامعة  جامعة جورج واشنطن من خالل 
في  عالية  علمية  ك��ف��اءة  أثبتوا  األهلية 
نجاح  قصة  حقق  الذي  للبرنامج  دراستهم 
لطرحه  إيجابية  انعكاسات  ونتوقع  كبيرة، 

قطاعات  ع���دة  ف��ي  ال��ب��ح��ري��ن  بمملكة 
ومؤسسات وشركات ذات عالقة، خصوصا 

الشركات الهندسية والصناعية.

المجال  في  األهلية  الجامعة  وتقدم 
البكالوريوس  بدرجة  برنامجين  الهندسي 
الحاسب  هندسة  في  البكالوريوس  هما: 
اآللي واالتصاالت، والبكالوريوس في هندسة 
قد  وكالهما  والشبكات،  الجوال  الهاتف 
البرامجية  المراجعة  في  التامة  الثقة  حققا 
شأنهما  والتدريب،  التعليم  جودة  لهيئة 

شأن جميع برامج الجامعة األخرى.

الهندسية  الجامعة  برامج  وتتضمن 
شركتي  من  كل  تقدمها  احترافية  دورات 
»س��ي��س��ك��و« و«م��ي��ك��روس��وف��ت« وال��ت��ي 
الحائزين  ويتقاضى  العمل،  سوق  يتطلبها 
بأقرانهم  قياسا  مضاعفة  أج��ورا  عليها 

أصحاب المؤهالت األكاديمية فقط.

تقدمه »االأهلية« بالتعاون مع جامعة جورج وا�سنطن االأمريكية

ماج�ستير »االإدارة الهند�سية« يجتذب القيادات الهند�سية واالإدارية الرائدة

أكد عميد شؤون الطلبة بالجامعة األهلية الدكتور فيصل 
الشويخ على أن أبواب الجامعة مفتوحة للطلبة المحولين 
وداخلها  البحرين  خارج  من  ومعاهد  وكليات  جامعات  من 
للطلبة  الجزئية  المنح  جميع  أتاحت  الجامعة  أن  موضحا 
الخريجين  ش��أن  شأنهم  أخ��رى  جامعات  من  المنتقلين 
الجامعة  أن  إلى  منوها  تماما،  الثانوية  المرحلة  من  الجدد 
في  االجتماعية  المسؤولية  تحمل  في  مشاركتها  تؤكد 

الظروف االستثنائية التي تمر بها المملكة جراء الجائحة.
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إلى االستمرار  البروفيسور الحواج  ووجه 
االلتحاق  ف��ي  الراغبين  الطلبة  قبول  ف��ي 
ب���ال���دراس���ة ف���ي ب���رام���ج ال��ب��ك��ال��وري��وس 
مع  الجامعة  في  والدكتوراه  والماجستير 
التسهيالت  من  ممكن  قدر  أكبر  تقديم 
والمساندة في ظل الظروف االستثنائية التي 
تمر بها المملكة، حيث تحتم المسؤولية 
التضامن  للجامعة  واالجتماعية  الوطنية 
الدعم  أوج��ه  ك��ل  وتقديم  المجتمع  م��ع 
الممكنة إليه، خصوصا وأن الجامعة أتاحت 
المجتمع  شرائح  من  للعديد  جزئية  منحا 
مكافحة  في  العاملين  مقدمتهم  وف��ي 
بفرصة  يحظون  الذين  وأبنائهم  الجائحة 
من   %50 تعادل  جزئية  منحة  على  الحصول 

الرسوم الدراسية.
هامش  على  الحواج  البروفيسور   وأكد 
التفاعلي  االل��ك��ت��رون��ي  االج��ت��م��اع  ح��ض��وره 
كوفيد 19  جائحة  من  للوقاية  العليا  للجنة 
البروفيسور  الجامعة  رئيس  يترأسها  التي 
أساتذة  ب��ق��درة  ثقته  على  العالي  منصور 
رائعة  تجربة  تقديم  على  الجامعة  وطلبة 
في  ملهم  إنجاز  من  حققوه  ما  غ��رار  على 
الدراسي  العام  من  الثاني  الدراسي  الفصل 
التحول  في  الجامعة  نجحت  الذي  الماضي 
إلى  المباشر  النظامي  التعليم  من  فيه 
فترة  ف��ي  التفاعلي  اإللكتروني  التعليم 

قياسية ال تتجاوز األسبوع.
وشدد البروفيسور الحواج على أن صحة 
قصوى  أولوية  وأساتذتها  الجامعة  طلبة 
في منظور الجامعة، حيث ستكون األولوية 

للتعليم االلكتروني التفاعلي ويقتصر حضور 
تتطلب دراستها  التي  المقررات  الطلبة في 
واالس��ت��ودي��وه��ات  المختبرات  اس��ت��خ��دام 
والمرافق البحثية ضمن اإلجراءات االحترازية 
الدقيقة من دون أدنى تهاون أو تساهل في 

هذا المجال.
لمكافحة  العليا  اللجنة  ون��اق��ش��ت 
األهلية  بالجامعة   19 كوفيد  ف��اي��روس 
الجامعة  وضعتها  التي  االستعدادات  آخ��ر 
واالطالع  الجديد،  الدراسي  العام  النطالقة 
الجامعة  اس��ت��ع��دادات  مستجدات  على 
من  ومساندتهم  الجدد  الطلبة  الستقبال 
أجل االندماج في العملية التعليمية بشقيها 
النظري  الجانب  في  التفاعلي  اإللكتروني 

والتعلم المباشر في الجانب العملي.
البروفيسور  الجامعة  رئيس  قدم  وقد 
قامت  لما  مختصراً  عرضًا  العالي  منصور 
سيما  ال  الماضية  الفترة  خالل  الجامعة  به 
انتشار جائحة »كوفيد-19«  في مرحلة بدء 
التي  االحترازية  التدابير  اتخاذ  حّتمت  والتي 
وزارة  إليها  ووجهت  الوطني  الفريق  أقرها 
العالي،  التعليم  ومجلس  والتعليم  التربية 
والتي كان من بينها توقف التعليم المباشر 
التفاعلي،  االلكتروني  للتعليم  واالنتقال 
نجاح  قصة  األهلية  الجامعة  حققت  حيث 
االلتزام  روح  بفضل  ذلك  تطبيق  في  رائعة 
على  وطلبتها  أساتذتها  لدى  والمسؤولية 

حد سواء.
التعليم  استمرار  آلية  االجتماع   وتناول 

الدراسي  الفصل  خالل  التفاعلي  االلكتروني 
األول من العام األكاديمي الجديد بعد النجاح 
الكبير الذي حققته الجامعة في تطبيق تلك 
التجربة خالل العام األكاديمي الماضي، األمر 
الذي ساعد في اكتساب المزيد من الخبرات 
البنية  على  التحديثات  من  العديد  وإج��راء 

التحتية
اإلدارية  الخدمات  إدارة  بدوره قدم مدير 
األستاذ محمد جاسم تقريرا مفصال بشأن 
كافة اإلجراءات التي اتخذتها الجامعة لتنفيذ 
الوطني  الفريق  من  ال��ص��ادرة  التوجيهات 
ومنها  والتعليم  والتربية  الصحة  ووزارت��ي 
التأكيد على ضرورة إجراء الفحوصات الالزمة 
واإلش��راف  العمل،  مباشرة  قبل  للجميع 
من  والخروج  الدخول  تنظيم  عملية  على 
مداخل الجامعة، وتوفير قياس الحرارة  في 
الملصقات  وتوفير  الجامعة  مداخل  كافة 
المعقمات  وتوفير  التوعوية،  واإلرش���ادات 

ووسائل الحماية الشخصية للجميع.
جرى  االح��ت��رازي��ة،  اإلج����راءات  وبموجب 
تقليص السعة اإلجمالية للفصول الدراسية 
النصف،  من  أقل  إلى  العلمية  والمختبرات 
تعامل خاص مع  بروتوكول  فيما سيوضع 
أصحاب األمراض المزمنة وذوي االحتياجات 
على  دراستهم  ستقتصر  الذين  الخاصة 
وسيتم  التفاعلي،  اإلل��ك��ت��رون��ي  التعلم 
المطلوب  العملي  الجانب  عن  التعويض 
مع  تتفق  حلول  خ��الل  من  دراستهم  في 
اإلجراءات االحترازية المشددة الخاصة بهم.

أكدت مديرة اإلرشاد والتوجيه بالجامعة 
ترحيب  على  النجدي  رشا  األستاذة  األهلية 
الهمم  أصحاب  بضم  واهتمامها  الجامعة 
العلمية،  وتخصصاتها  كلياتها  مختلف  إلى 
يحظون  الهمم  أص��ح��اب  أن  إل��ى  منوهة 
الجامعة  قيادة  من  خاص  واهتمام  برعاية 
األهلية ومختلف أعضاء الهيئتين األكاديمية 
واإلدارية بالجامعة، كما ويحصلون على منح 
جزئية بنسبة 50% من الرسوم الدراسية، األمر 
الذي جعل الجامعة األهلية األكثر جذبا لهذه 

الشريحة بين الجامعات.
وأوضحت النجدي في تصريح صحافي بأن 

أصحاب الهمم أو ذوي االحتياجات الخاصة كما هي التسمية العلمية لهم 
كانوا جزء من قصة النجاح الملهمة للجامعة األهلية منذ تأسيسها في 
العام 2001، حيث تضمنت جميع أفواج الخريجين وعددها 14 فوجًا عشرات 
منهم  عدد  تبوأ  الذين  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  المتميزين  الطلبة 

مواقع مرموقة وحقق عدد منهم تميزاً ملحوظا في تحصيله األكاديمي.
الشريحة  هذه  مساندة  على  منها  وحرصا  الجامعة  أن  إلى  وأش��ارت 
فإنها تقدم إليا منحًا جزئية تعادل 50% من الرسوم الدراسية شأنهم شأن 
الطلبة األيتام والمتفوقين والمبدعين وكذلك أبناء العاملين في الصفوف 

األمامية في مكافحة جائحة كوفيد 19.
 ونوهت إلى أن الجامعة األهلية تعد استناداً لمؤشرات علمية دقيقة 
لما  الخاصة  االحتياجات  لذوي  صداقة  التعليمية  المؤسسات  أكثر  من 
االعاقة  تحدي  على  للتغلب  الشريحة  لهذه  خاصة  خدمات  من  توفره 

والتمكن من التحصيل العلمي الجامعي.
 وقالت بأن الجامعة حين تحتضن فئة ذوي االحتياجات الخاصة، فإنها 
اإلبداعية،  مهاراتهم  إب��راز  خالل  من  المجتمع  في  إدماجهم  إلى  تسعى 
مؤكدة على أهمية حث ذوي االحتياجات الخاصة على االنخراط في طريق 
التفوق واإلبداع بما يتيح المجال أمامهم لخدمة الوطن والمجتمع، فكم 
من صاحب إعاقة استطاع أن يحقق التفوق؟ وكم من هذه الفئة الغالية 
إتاحة  يتحقق من دون  من قدم خدمات عظيمة لمجتمعه؟ وهذا ما ال 
استثمارها  من  وتمكينهم  وتفوقهم  مواهبهم  إلطالق  لهم  الفرصة 

وتوفير األدوات الالزمة لهم كي ينطلقوا في طريق التفوق.
ال  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  الطالب  قبول  أن  إلى  النجدي  ونوهت 
يتم اعتباطا وإنما بعد عرض تقاريرهم على لجنة متخصصة، حتى تتأكد 
الجامعة من أنها مستعدة بشكل تام الستقبالهم ومساندتهم وتلبية 
الجامعية  درجتهم  على  الحصول  من  تمكنهم  أجل  من  احتياجاتهم 

وتفعيل مشاركتهم المجتمعية.
 وبشكل منتظم تعمل إدارة اإلرشاد والتوجيه على المتابعة المستمرة 
لطالبها من ذوي االحتياجات الخاصة من أجل االطمئنان على تحصيلهم 
الدراسي، ومن خالل االمتحانات تستمر في متابعتها لعالج حاالت الخوف 
والنسيان التي يواجهها بعذ هؤالء الطالب أو أي عوائق طارئة قد يتعرضون 
إليها، وقد يتم اللجوء إلى نقلهم لقاعات امتحان أكثر مالءمة عند الحاجة 
مع تقديم المساندة التي ال تمس بقياس تحصيلهم العلمي والمعرفي 

وتمكنهم من الكفايات المطلوبة الجتياز المادة.

البروفي�سور الحواج: اأ�ساتذتنا وطلبتنا بحجم الم�سوؤولية و�سيقدمون تجربة رائعة

»االأهلية« تعتمد اأ�سلوب التعليم االإلكتروني التفاعلي في العام الجديد

على  الشديد  األهلية  الجامعة  حرص  الحواج  عبداهلل  البروفيسور  األهلية  للجامعة  المؤسس  الرئيس  أكد 
استمرار عملية التعليم والتعلم وفق أعلى معدالت التحصيل العلمي في ظل جائحة كوفيد 19، منوها  إلى تبني 
الجامعة أسلوب التعليم المزدوج الهادف إلى مواصلة التعليم االلكتروني التفاعلي في جميع المقررات النظرية، 
لمقررات  وفقا  االحترازية  اإلج��راءات  جميع  يستوعب  ودقيق  محكم  صحي  بروتوكول  وفق  الطلبة  حضور  مع 
وإرشادات الفريق الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

النجدي: خرجنا الع�سرات من اأ�سحاب الهمم وجامعتنا �سديقة لهم

»االأهلية« االأكثر جذبا للطلبة من ذوي االحتياجات الخا�سة

ماجستير  برنامج  أن  األهلية  الجامعة  رئيس  أكد 
األهلية  الجامعة  تقدمه  ال��ذي  الهندسية  اإلدارة 
بالشراكة مع جامعة جورج واشنطن األمريكية خرج 
منذ انطالقته قبل أكثر من عقد من الزمان عدد واسع 
القيادات واإلداريين في مجاالت الهندسة واإلدارة  من 
البحرينية  الخبرات  بتراكم  منوها  واالنتاج،  والصناعة 
في مجال اإلدارة الهندسية وتقدمها باالستفادة من 

هذا البرنامج النوعي والمميز.

 وقال بأن هذ البرنامج ال يستقطب المهندسين 
وإنما  فقط،  الهندسية  التخصصات  مختلف  م��ن 
يستقطب العاملين في مجاالت اإلدارة والتكنولوجيا 
حيث يسد الفجوة بين المجاالت اإلدارية والهندسية 
يساعد  بما  التكنولوجيا  إدارة  مجاالت  على  ويركز 
واالنتاجية  والتكنولوجية  اإلداري��ة  الوظائف  شاغلي 
مجال  في  وغيرها  والتسويقية  التحويلية  والصناعة 
إداري��ة  معلومات  تحقيق  على  والهندسة  الصناعة 
ونظريات حديثة في المجال ذاته ويمكن المهندسين 
األعمال  بيئة  أفضل في  نحو  التعامل على  واإلداريين 

التجارية.

 36 للبرنامج  المعتمدة  الساعات  ع��دد  ويبلغ 
جورج  جامعة  في  يدرس  ان  الطالب  وبإمكان  ساعة 
في  المقررات  نصف  اجتيازه  بعد  األمريكية  واشنطن 
الحضور  له  الحالتين يحق  األهلية وفي كلتا  الجامعة 
في حفل التخرج في الواليات المتحدة األمريكية، حيث 
إن الشهادة النهائية تصدر عن جامعة جورج واشنطن 

نفسها.

يضيف رئيس الجامعة: إن خريجي ماجستير اإلدارة 
من  واشنطن  جورج  جامعة  تقدمه  الذي  الهندسية 
أثبتوا كفاءة علمية عالية في  خالل الجامعة األهلية 
كبيرة،  نجاح  قصة  حقق  ال��ذي  للبرنامج  دراستهم 
ونتوقع انعكاسات إيجابية لطرحه بمملكة البحرين 
في عدة قطاعات ومؤسسات وشركات ذات عالقة، 

خصوصا الشركات الهندسية والصناعية.

الهندسي  المجال  في  األهلية  الجامعة  وتقدم 
البكالوريوس  هما:  البكالوريوس  بدرجة  برنامجين 
في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت، والبكالوريوس 
قد  وكالهما  والشبكات،  الجوال  الهاتف  هندسة  في 
لهيئة  البرامجية  المراجعة  في  التامة  الثقة  حققا 
برامج  والتدريب، شأنهما شأن جميع  التعليم  جودة 

الجامعة األخرى.

دورات  الهندسية  الجامعة  ب��رام��ج  وتتضمن 
»سيسكو«  شركتي  م��ن  ك��ل  تقدمها  احترافية 
العمل،  س��وق  يتطلبها  وال��ت��ي  و«ميكروسوفت« 
قياسا  مضاعفة  أج���ورا  عليها  الحائزين  ويتقاضى 

بأقرانهم أصحاب المؤهالت األكاديمية فقط.

تقدمه »االأهلية« بالتعاون مع جامعة جورج وا�سنطن االأمريكية

ماج�ستير »االإدارة الهند�سية« يجتذب القيادات الهند�سية واالإدارية الرائدة
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دع����ت ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال���م���ع���ل���وم���ات ب���ال���ج���ام���ع���ة األه��ل��ي��ة 
المرحلة  خريجي  ال��دك��ت��ورة وس��ن ع��واد  
نحو  ال��ت��وج��ه  إل���ى  المتميزين  ال��ث��ان��وي��ة 
تتزايد  التي  الجامعية  والبرامج  التخصصات 
وأهمها  العمل  س��وق  في  إليها  الحاجة 
الموزعة  المعلومات واألنظمة  تكنولوجيا 
منوهة  )الملتميديا(  المتعددة  والوسائط 
أهمية  من  عززت   19 كوفيد  جائحة  أن  إلى 
بالتكنولوجيا  التخصصات المتصلة  دراسة 
وتقنية المعلومات، حيث تتزايد حاجة سوق 
العمل البحرينية والسوق العالمية بشكل 
باالعتبار  األخذ  مع  التخصصات  لهذه  عام 
البنية التحتية المتقدمة لتقنية المعلومات 
للعب  تؤهلها  والتي  البحرين  مملكة  في 
دور كبير في هذا القطاع إقليميا ودوليا في 

الوقت الحاضر والمستقبل.
بأن  صحافي  تصريح  في  ع��واد   وقالت 
تفضيل  على  درجوا  العامة  الثانوية  خريجي 
مجاالت معينة مثل الطب والهندسة وهي 
وحيويتها،  أهميتها  من  نقلل  ال  مجاالت 
في  أيضا  الكثير  إن��ج��از  يمكنهم  ولكن 
مجاالت تكنولوجيا المعلومات التي يتنامى 
وبشكل  يوم  بعد  يوما  وأهميتها  دوره��ا 

سريع. 
تكنولوجيا  ك��ل��ي��ة  اس��ت��ع��داد  وع���ن 
المقبل  ال���دراس���ي  ل��ل��ع��ام  ال��م��ع��ل��وم��ات 
بالجامعة  الكلية  عميدة  أكدت   ،2021/2020
األهلية إلى استعداد الكلية التام الستقبال 
برامج  في  المستجدين  الطلبة  من  فوج 
المعلومات  تكنولوجيا  في  البكالوريوس 
وكذلك  الملتميديا  في  والبكالوريوس 

المعلومات  تكنولوجيا  في  الماجستير 
حيث إن باب القبول في برامج الكلية ما يزال 
مفتوحا،  مشددة على انحياز برامج الكلية 
تقدم  وعملية  نظرية  دراس���ات  لتقديم 
حلوال للمشكالت والتحديات التكنولوجية 
تحرص  حيث  العمل،  سوق  في  المتوقعة 
لطيف  برامجها  استيعاب  على  الكلية 
واسع من المهارات التي تمتد من البرمجة 
وهندسة  تصميم  إلى  المشاريع  إدارة  إلى 
المعلومات  وأم��ن  المعلوماتية  البرامج 

والتشبيك.  
ب��رام��ج  أن  جميع  ون��وه��ت ع��واد إل��ى 
بالثقة(  )جدير  تقدير  على  حائزة  الكلية 
هيئة  ع��ن  ال��ص��ادرة  التقييم  نتائج  ف��ي 
من  والمعتمدة  والتدريب  التعليم  جودة 
الذي  الوقت  في  الموقر،  ال��وزراء  مجلس 
العلماء  من  الكلية  مجموعة  فيه  تضم 
المعلومات  أم���ن  ف��ي  والمتخصصين 
التعليم  وأت��م��ت��ة  االص��ط��ن��اع��ي  وال��ذك��اء 
المواقع  وأنظمة  الهاتفية  والتطبيقات 
الطلبة  الضخمة، وهو ما يساعد  والبيانات 
المهارات  من  العديد  من  التمكن  على 

التقنية الحديثة والمستجدة.
تكنولوجيا  ك��ل��ي��ة  أن  إل���ى   ون��وه��ت 

من  جيل  إع���داد  إل��ى  تطمح  المعلومات 
في  المحترفين  البحرينيين  الخريجين 
على  ال��ق��ادري��ن  المعلومات،  تكنولوجيا 
دائ��رة  م��ن  والمنطقة  بالبحرين  ال��خ��روج 
استهالك التكنولوجيا واستقبالها فقط إلى 
الدائرة األوسع المشتملة على المساهمة 
ومهاراتها،  التكنولوجيا  تطور  في  الفاعلة 
واقتصادها  البحرين  على  بالنفع  يعود  بما 

ونهضتها العلمية بشكل عام..
تكنولوجيا  دراس����ة  أن  إل���ى   ون��وه��ت 
واالحتياج  أهميتها  تتصاعد  المعلومات 
في  يواجه  ص��ار  العالم  وأن  خاصة  إليها، 
السنوات األخيرة تهديدات رقمية متطورة 
وغير مسبوقة وحروبا إلكترونية لم نشهد 
لها مثيال، لها تداعياتها التنموية االقتصادية 
يتطلب  المعلومات  تقنية  أمن  جعل  مما 
جزء  ويشكل  جدا  متطورة  استراتيجيات 

مهما من البنية التحتية للبلدان.
المعلومات  تكنولوجيا  كلية   وتعمل 
تتمثل  واضحة  برؤية  األهلية  الجامعة  في 
المهارات  ذوي  م��ن  خريجين  إع���داد  ف��ي 
االحترافية والمؤهلين تأهيال عاليا في مجال 
يتمتعون  ممن  المعلومات  تكنولوجيا 
ومجاالت  أوجه  كافة  في  عالية  بمهارات 
البرمجيات  ذل��ك  ف��ي  بما  المعلوماتية 
الكلية  تركز  حيث  والتصميم،  والبرمجة 
وعلى  العملي  ال��ت��دري��ب  ع��ل��ى  ج��ه��وده��ا 
تطبيقات الكمبيوتر بما يجمع بين التميز 
األكاديمي والبحث العلمي بطريقة إبداعية 
على نحو يمكن الطالب من التعامل بقدرة 
تكنولوجيا  وتطبيقات  متطلبات  مع  عالية 

المعلومات.

ال��ج��ام��ع��ة األه��ل��ي��ة ع��ن فتح  أع��ل��ن��ت 
برامج    6 في  االلتحاق  لطلبات  القبول  باب 
األول  ال��دراس��ي  للفصل  العليا  للدراسات 
2021/2020، حيث سيظل باب القبول مفتوحا 
فيما   ،2020 سبتمبر/أيلول  شهر  نهاية  حى 

ستكون األولوية لألسبقية.
الرئيس  أوض���ح  ال��م��ن��اس��ب��ة  وب��ه��ذه 
البروفيسور  األهلية  للجامعة  المؤسس 
العليا  الدراسات  برامج  بأن  الحواج  عبداهلل 
أركان  إحدى  والدكتوراه  الماجستير  بدرجة 
حيث  بالجامعة  العلمي  البحث  منظومة 
تهدف إلى صقل المهارات العلمية وتطوير 
عن  فضال  لمنتسبيها  القيادية  القدرات 
العلمي  البحث  مسيرة  تعزيز  في  أهميتها 
على مستوى الجامعة األهلية وفي مملكة 

البحرين بشكل عام.
وأوضح البروفيسور الحواج بأن الجامعة 
يمكن  العليا  الدراسات  في  برامج   6 تتيح 
ألص��ح��اب م��ؤه��الت ال��ب��ك��ال��وري��وس من 
بها  االلتحاق  متعددة  ومجاالت  تخصصات 
تكنولوجيا  في  الماجسيتر  برنامج  وه��ي: 
المعلومات وهو برنامج مفتوح للمهتمين 
بالمجاالت التكنولوجية والمجاالت اإلدارية 
وبرنامج  المعلومات،  بأنظمة  المتصلة 
العامة،  والعالقات  اإلعالم  في  الماجستير 

وبرنامج الماجستير في إدارة األعمال.ن
برامج   3 إلى  الحواج  البروفيسور  وأشار 
مع  ب��ال��ش��راك��ة  الجامعة  تقدمها  أخ���رى 
برنامج  وه��ي:  عريقة،  عالمية  جامعات 
ال��ذي  الهندسية  اإلدارة  ف��ي  الماجستير 
جامعة  م��ع  بالشراكة  الجامعة  تقدمه 

جوروج واشنطن األمريكية ويحصل الطالب 
على شهادته بعد التخرج من جامعة جورج 
الدكتوراه  برنامجا  أما  نفسها.  واشنطن 
اإلداري���ة  ال��ع��ل��وم  ف��ي  ال��دك��ت��وراه  فهما: 
المعلومات،  تكنولوجيا  في  وال��دك��ت��وراه 
وكالهما تقدمهما الجامعة بالشراكة مع 
جامعة برونيل البريطانية حيث يكون لكل 
مرشدين  البرنامجين  هذين  في  دراس 
برونيل  جامعة  من  أحدهما  أكاديميين 
األهلية،  الجامعة  من  واآلخ��ر  البريطانية 
بعد  الشهادة  على   الخريج  يحصل  فيما 
جامعة  من  البرنامجين  متطلبات  إنهاء 

برونيل البريطانية نفسها.
وأك����د رئ��ي��س م��ج��ل��س األم���ن���اء أن 
من  ال��دك��ت��وراه  ببرنامجي  الملتحقين 
المواطنين وأشقائهم الخليجيين والعرب 
أثبتوا كفاءة علمية عالية في دراستهم التي 
استقطب  حيث  رائعة،  نجاح  قصة  حققت 
الماضية  السنوات  خالل  الدكتوراه  برنامج 
واألكاديميين  الباحثين  م��ن  جيدا  ع��ددا 

وأصحاب المواقع المرموقة.
التي  والمساندة  الدعم  أن  على  وأك��د 
ومسيرة  الوطنية  الجامعات  بها  تحظى 
الحكيمة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  العلمي  البحث 
سعادة  بقيادة  العالي  التعليم  ومجلس 
بن  ماجد  الدكتور  والتعليم  التربية  وزي��ر 
علي النعيمي، تشكل حافزا كبيرا للجامعة 
خطوات  تحقيق  نحو  ومنتسبيها  األهلية 

رائدة في هذا االتجاه.
أبحاث  بأن  المؤسس  الرئيس  وأوضح 
منتسبي برنامج الدكتوراه تغطي مجموعة 
من األنظمة منها أنظمة المعلومات وادارة 
المجاالت  العديد من  إلى  األعمال باإلضافة 
التي تم  إلى أن المساهمات  األخرى، مشيرا 
أهمية  ذات  البرنامج  سياق  في  تقديمها 
بل  المحلي  للمجتمع  فقط  ليس  كبيرة 
بشكل  والعالم  المنطقة  مستوى  على 

عام.
وأشار إلى أن الجامعة تهدف إلى توسعة 
البحرينيين  والمبدعين  الباحثين  قاعدة 
الحاصلة  الفجوة  يسد  بما  والخليجيين 
التي  والتنموية  االقتصادية  النهضة  بين 
البحث  وم��س��ي��رة  المنطقة  تشهدها 
ماسة  حاجة  وج��ود  إل��ى  منوها  العلمي، 
والتجارية  التكنولوجية  القطاعات  ل��دى 
لديهم  مؤهلين  باحثين  إلى  والمصرفية 
ابتكار حلول وعالجات  الكاملة على  القدرة 
تواجهها  التي  التحديات  لمختلف  مالئمة 
تحقيق  من  يمكنها  بما  القطاعات،  هذه 
اآلنية  التحديات  وم��واج��ه��ة  التنافسية 

والمستقبلية.

»تكنولوجيا االأهلية« تطمح اإلى تخريج كفاءات في مجال في تقنية المعلومات

 الجائحة عززت من اأهمية درا�سة تخ�س�سات التكنولوجيا

البروفي�سور الحواج: 6 برامج ماج�سير ودكتوراه و�سراكة مع اأعرق جامعات العالم

الجامعة االأهلية تفتح باب القبول في برامج الدرا�سات العليا

علماء واأدباء عرب يبحثون التداعيات االأدبية واللغوية للوباء

منتـــدى »االأهلــــية« يجتـــذب اأوراقـــا تقتـــحم اأدب الجائحـــة
البروفيسور  األمناء  مجلس  رئيس  المؤسس  الرئيس  رعاية  تحت 
عبداهلل الحواج، تنظم كلية اآلداب والعلوم بالجامعة األهلية في الساعة 
الخامسة من مساء اليوم عبر منصة Microsoft Teams منتدى األدب 
العربي في زمن الجائحة بمشاركة عدد من أساتذة اآلداب واللغة بالجامعة 

األهلية ونخبة متميزة من العلماء المتخصصين من العالم العربي.

        وقد دعا عميد كلية اآلداب والعلوم بالجامعة األهلية البروفيسور 
والنقاد  والشعراء  واألدب��اء  وطلبتها  الجامعة  أساتذة  نوري  اسماعيل 
المنتدى  العربي وعموم الجمهور لحضور ومتابعة  والمهتمين باألدب 

عبر الموقع االلكتروني للجامعة األهلية.

        وقال نوري بأن هذه الفعالية األدبية محط أنظار العديد من النقاد 

حيث  العربي  العالم  في  والمتخصصين 
أوراقها  على  واإلش���راف  إليها  االع��داد  تم 
مقدمتهم  وفي  الكلية  أساتذة  قبل  من 
الدكتور  وبمشاركة  فرحان،  علي  الدكتور 

علي عمران والدكتورة رفيقة رجب.
بمشاركة  الكلية  اعتزاز  إلى  ونوه          
أسماء  يشكلون  ونقاد  وباحثين  علماء 
حيث  ال��ع��رب��ي،  النقد  س��م��اء  ف��ي  الم��ع��ة 
حيث  محكمة،  علمية  ب��أوراق  يشاركون 
الظواهر  الزين  عماد  البروفيسور  يتناول 
كوفيد 19،  حقبة  في  المستجدة  اللغوية 
الخواجا  ميسا  ال��دك��ت��ورة  ان��ح��ازت  فينا 
لتحليل النكتة واألنساق الثقافية الكامنة 
فيها، فيما توجه اهتمام الدكتورة سهام 
أثر االهتمام الصوتي في تناسق  إلى  دويفي 
)االمتاع  القديم  العربي  السرد  في  األلفاظ 

والمؤانسة أنموذجا(.

        وأضاف: كذلك يتحفنا الدكتور علي 
عمران بدراسة نوعية تبحث صورة المرأة 
في رواية ساق البامبو، فيما ينحاز الدكتور 
الجائحة  اقتحام  إلى  فرحان  عبدالنبي  علي 
في جغرافيتها بالنظر إلى صورة المكان في 

سرد روايات األوبئة والجوائح.

والعلوم  اآلداب  كلية  عميد  وأكد          
األسئلة  أحد  الجائحة  زمن  في  اإلب��داع  أن 
األدب  عالم  في  ليس  نفسها  تثير  التي 
واللغة وحسب وإنما في مختلف مجاالت 
الحياة، والموضوع محل االهتمام في هذا 
المنتدى آفاق الكتابة الجديدة مع ما خلفته 

الجائحة من تأثير على العقل والوجدان.
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خالل ندوة افترا�سية عقدتها جمعية التكنولوجيا واالأعمال والجامعة االأهلية

 19 كوفيد- جائحة  اآثار  تخطي  في  نجح  الجامعي  التعليم 
واالت�ساالت المعلومات  تكنولوجيا  با�ستخدام 

في  الحواج  مشاركة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
جمعية  نظمتها  التي  االفتراضية  الندوة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  واألع���م���ال  التكنولوجيا 
ع��ن��وان نظم  ت��ح��ت  األه��ل��ي��ة  ال��ج��ام��ع��ة 
فترة  خالل  العالي  والتعليم  المعلومات 
جائحة كورونا، واستضافت الندوة كاًل من 
البروفسور عبداهلل الحواج رئيس مجلس 
وال��ب��روف��س��ور  األه��ل��ي��ة،  الجامعة  أم��ن��اء 
األهلية،  الجامعة  رئيس  العالي  منصور 
وقد أدار الندوة السيد عصام هادي رئيس 
التكنولوجيا  بجمعية  االستشارية  اللجنة 

واألعمال.
على  المترتبة  اآلث��ار  ال��ن��دوة  وتناولت 
بالتعليم  يتعلق  فيما  كوفيد-19  جائحة 
واستخدام  الطلبة  دعم  خدمات  والتعلم 
وقد  واالتصاالت.  المعلومات  تكنولوجيا 
األكاديميين  من  ع��دداً  الندوة  في  شارك 
مجاالت  ف��ي  والمتخصصين  والباحثين 
طلبة  من  وع��دد  والتعليم  التكنولوجيا 

الجامعات.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس 
إدارة جمعية التكنولوجيا واألعمال السيد 
األهلية  الجامعة  بدعم  الحلو  مشعل 
ع��دداً  تناولت  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  ه��ذه  إلق��ام��ة 

إلى  مشيراً  المهمة،  الموضوعات  م��ن 
تركز  التي  الندوات  هذه  مثل  عقد  أهمية 
وسبل  الجائحة  على  المترتبة  اآلث��ار  على 
التقنيات  التعامل معها باستخدام أفضل 
التقليل  أو  القضاء  أجل  من  والبرمجيات 

من اآلثار السلبية التي ترتبت عليها.
وقال الحواج خالل مشاركته في الندوة، 
التعامل مع  الجامعة األهلية في  أن تجربة 
متمّيزة،  تجربة  كانت  كوفيد-19  جائحة 
جاهزة  ك��ان��ت  الجامعة  أن  إل��ى  م��ش��ي��راً 
الجائحة  فرضته  الذي  الواقع  مع  للتعامل 
خالل  من  استعدت  قد  كانت  أنها  حيث 
منصات التكنولوجيا الحديثة التي اعتمدت 
استراتيجي  ك��خ��ي��ار  ب��ع��د  ع��ن  التعليم 
لطلبتها،  التعليمية  المنظومة  الستمرار 
توفير  استطاعت  التكنولوجيا  أن  وأضاف 
خ��الل  م��ن  للتعليم  ال��ن��ج��اح  م��ق��وم��ات 
الوسائل الحديثة التي مكنت جميع الطلبة 
بصورة  والتواصل  التعليم  مواصلة  من 

فعالة بل وقد حققوا نتائج مبهرة.
مع  ال��ت��ع��ام��ل  أن  إل���ى  ال��ح��واج  وأش����ار 
زي��ادة  في  ساهم  الحديثة  التكنولوجيا 
نطاق االبتكار في تقديم خدمات تعليمية 
بسبب  سابقًا  متوفرة  تكن  لم  جديدة 

التقليدي،  بشكله  التعليم  على  االعتماد 
في  التعليم  مسيرة  م��ن  ع���ّزز  م��ا  وه��و 
جديدة  أبعاداً  لها  وأضاف  البحرين  مملكة 
لم تكن موجودة سابقًا، مؤكداً أنه بفضل 
على  تحقيقه  تم  الذي  والتنسيق  التعاون 
فإن  البحرين  مملكة  في  الوطني  النطاق 
قطاع التعليم نجح في التغلب على كافة 

الجائحة. التي أوجدتها  اآلثار السلبية 
منصور  البروفسور  أشار  جانبه،  ومن 
الجامعة  أن  األهلية  الجامعة  رئيس  العالي 
األهلية ومنذ ظهور جائحة كوفيد-19 قد 
نجحت في توفير المنصات التقنية الحديثة 
جميع  وتدريب  وتجربتها  فحصها  تم  التي 
على  واإلدارية  التعليمية  الهيئتين  أعضاء 
لتكون  األمثل  االستخدام  استخدامها 
متمّيزة  تعليمية  تكنولوجية  منصة 
وبالفعل  منها،  المرجوة  األه��داف  تحقق 
التعليمية  األنشطة  جميع  نقل  تم  فقد 
تعليمية  أنشطة  إلى  التقليدية  والتدريبية 
تقنية  م��ن��ص��ة  ع��ل��ى  تعتمد  وت��دري��ب��ي��ة 
قدرة  بكل  بعد  عن  معها  التعامل  يتم 

واستطاعة.
الجامعة  تجربة  أن  إل��ى  العالي  وأش��ار 
األه��ل��ي��ة اع��ت��م��دت ع��ل��ى إن���ش���اء ب��واب��ة 
للطلبة  يسمح  اتصال  ومركز  إلكترونية 
دروس  وتقديم  التواصل  والمدرسين 
عن  فضاًل  بعد،  ع��ن  وال��ت��دري��ب  التعليم 
أعضاء  مكنت  قد  التجربة  هذه  فإن  ذلك 
الهيئتين التعليمية واإلدارية على مواصلة 
عملهم سواء من الجامعة أو من المنزل 
توفير  للجميع  يحقق  الذي  األمر  بعد،  عن 
الرفاهية  م��ع  الصحية  الحياة  مقومات 
وجودة التعليم واالبتكار والتمّيز في األداء 
األمم  أه��داف  تحقيق  مع  يتماشى  وبما 

لالستدامة.

أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية البروفسور عبداهلل 
رسالة  بأسره  العالم  إلى  وجهت  قد  كوفيد-19  جائحة  أن  الحواج 
واضحة مفادها أن علينا جميعًا أن نتعاون معًا لمواجهة وتخطي 
تكنولوجيا  وفرته  ما  أن  مضيفًا  الجائحة،  أحدثتها  التي  اآلث��ار 
من  التعليم  قطاع  مكن  قد  وسائل  من  واالتصاالت  المعلومات 

مواصلة عمله باقتدار وكفاءة عالية.

م�سيدا بالتجربة البحرينية في مجال التعليم االلكتروني

الحواج: كل ال�سكر اإلى اأ�ساتذة »االأهلية« وطلبتها على هذا النجاح

البروفيسور  األهلية  للجامعة  المؤسس  الرئيس  أش��اد 
االهلية  الجامعة  أساتذة  أظهرها  التي  بالجدية  الحواج  عبداهلل 
من  والتعلم  التعليم  استمرار  على  المحافظة  في  وطلبتها 
الظروف  ظل  في  الحديثة  والتقنيات  التكنولوجيا  توظيف  خالل 
شكره  موجها   ،19 كوفيد  جائحة  فرضتها  التي  االستثنائية 

ألساتذة الجامعة وطلبتها على ما حققوه من نجاح باهر.
وأوض����ح ال��رئ��ي��س ال��م��ؤس��س رئ��ي��س م��ج��ل��س األم��ن��اء 
النقاشية  اللقاءات  من  عدد  في  الحواج  عبداهلل  البروفيسور 
التي نظمتها جامعات عالمية مرموقة ومنظمات تعليم عال 
متخصصة عبر تقنية االتصال المرئي بأن البنية التحتية لمملكة 
أساتذة  مكنت  األهلية  للجامعة  المسبقة  والجاهزية  البحرين 
ومختبرات  قاعات  من  االنتقال  من  وطلبتها  األهلية  الجامعة 

االلكتروني  التعليم  إلى  التقليدية  الدراسة 
حققتها  التي  بالنجاحات  منوها  التفاعلي، 
بشكل  البحرين  ومملكة  األهلية  الجامعة 

عام في هذا المجال.
وذكر بأن أساتذة الجامعة وطلبتها أبدوا 
الدراسة  استمرار  أجل  من  العمل  في  جدية 
للفخر  ي��دع��و  بما  ال��ج��ودة  درج���ات  بأعلى 
أولياء  أبداها  التي  الثقة  كل  شاكرا  واالعتزاز، 
التي  األهلية،  بالجامعة  وطلبتهم  األم��ور 
تؤكد أن النجاح ثمرة شراكة حقيقية وفاعلة 

التعليمية. العملية  بين جميع عناصر 
بجميع  االنتقال  في  الجامعة  بنجاح  ونوه 
واالجتماعية  والبحثية  التعليمية  خدماتها 
الرقمية  للنظم  الطالبية  أنشطتها  وحتى 
الجامعة  طلبة  استمر  بحيث  وااللكترونية 
والمهاري  العلمي  تحصيلهم  استكمال  في 
دون أي تأثير سلبي للظروف االستثنائية التي 

الجائحة. فرضتها 
وذكر بأن الجامعة استخلصت كما كبيرا 
من الدروس والتجارب جراء االنتقال للتعليم 
أثرها  لها  سيكون  التفاعلي  االل��ك��ت��رون��ي 
وعطاءاتها  الجامعة  مسيرة  على  اإليجابي 
منها  االستفادة  على  الجامعة  وستحرص 
أن  ال��وارد  من  ليس  إذ  الجائحة،  انتهاء  بعد 
السابقة للجائحة  التعليم على صورته  يعود 

مستقبال.

ودعا البروفيسور عبداهلل الحواج طلبة الجامعة المستجدين 
األكاديمية  الحياة  في  والتميز  واالبتكار  اإلبداع  نحو  التطلع  إلى 
إدارات  من  تتضمنه  ما  بكل  الجامعة  أن  على  مؤكدا  والعملية، 
األول،  المقام  في  طلبتها  خدمة  على  تحرص  وهيئات  وكليات 
مجتمعها  في  العائلية  المشاعر  من  أج��واء  بإضفاء  وتعتني 
الثاني  البيت  منتسبيها  لجميع  الجامعة  لتمثل  الجامعي 
المستجدين  الطلبة  نفسه  الوقت  في  داعيا  يحتضنهم،  الذي 
بكل  الجامعية  الحياة  على  وقلوبهم  بعقولهم  االنفتاح  إلى 
والرياضية،  واالجتماعية  والثقافية  العلمية  وأبعادها  تفاصيلها 

من خالل االشتراك في مختلف األنشطة الطالبية.
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الأول مرة .. اإجراء االنتخابات عبر الت�سويت االإلكتروني

الطالبي البرلمان  في  ممثليهم  يختارون  االأهلية  طلبة 
صباح  األه��ل��ي��ة  الجامعة  طلبة  ب��دأ 
 2020 أكتوبر   27 الموافق  األربعاء  اليوم 
عبر  الطلبة  مجلس  ف��ي  ممثليهم 
منافسة  بعد  االل��ك��ت��رون��ي،  التصويت 
التواصل  وس��ائ��ل  عبر  نزيهة  انتخابية 

االجتماعي.
وقد صرحت مديرة الشؤون الطالبية 
السليطي  أمينة  الطلبة  شؤون  بعمادة 
واستلهاما  الطلبة  ش��ؤون  عمادة  بأن 
البحرينية  الديمقراطية  التجربة  لقيم 
السنوية  الطالبية  انتخاباتها  تنظم   ،
إلى  منوهة  راقية،  تنافسية  أج��واء  في 
على  دأبت  تأسيسها  ومنذ  الجامعة  أن 
وتخصيص  االن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه  تنظيم 
الطلبة  تدريب  بهدف  للمجلس  ميزانية 
أجواء  في  الديمقراطية  الممارسة  على 
التي  القيم  ومختلف  الوطني  االنتماء 
لجاللة  اإلص��الح��ي  ال��م��ش��روع  أرس��اه��ا 

المفدى. الملك 
تجربة  سيشكل  االقتراع  بأن  وذكرت 
في  حركته  خالل  من  نوعها  من  جديدة 
الفضاء االفتراضي خالف األعوام السابقة 
عرسا  يعيش  الجامعي  الحرم  كان  حيث 
االنتخابات،  أي��ام  في  بهيجا  ديمقراطيا 
بين  جميل  تنافس  وج��ود  إل��ى  منوهة 

والطالبات. الطلبة  من  متقاربة  أعداد 

وق���������د ت����رش����ح 
اإلداري���ة  العلوم  كلية  طلبة  لتمثيل 
هم:  واح��دة،  وطالبة  طالب   4 والمالية 
وعبداهلل  شهاب،  وعلي  شعيل،  آل  أحمد 
عن  تترشح  فيما  زاي��د،  ومحمد  زينل، 
كلية  أما  م��راد.  مريم  النسوي  العنصر 
تمثيلها  على  فيتنافس  والعلوم  اآلداب 
الريس،  نور  الزايد،  عائشة  هم:  طالب   3

السعد. زين 
وترشح 3 طالب لكلية الهندسة هم: 
محمود مهدي، وشوق الحوسني، وإيمان 
المناعي، وكذلك 3 طالب وطالبة واحدة 
المعلومات،  تكنولوجيا  كلية  لتمثيل 
القاسمي،  ومحمد  الشيخ،  فاطمة  هم: 

المال، ومحمود بدو. وسلمان 
الجامعة  طلبة  مجلس  وي��ه��دف 
تفعيل  ف��ي  ال��م��س��اه��م��ة  إل���ى  األه��ل��ي��ة 
خالل  م��ن  بالجامعة  الطالبي  النشاط 

في  الطالبية  النشاطات  مختلف  تنظيم 
االجتماعية،  الثقافية،  العلمية،  الميادين 
التعاون  أواصر  وتوثيق  والفنية،  الرياضية 
العمل  على  وتحفيزهم  الطلبة  بين 
قضايا  متابعة  إل��ى  باإلضافة  الجماعي، 
الجامعة لحل  إدارة  الطلبة والتنسيق مع 
مسيرتهم  تعترض  قد  التي  المشكالت 

األكاديمية.
الممارسة  تنمية  إل��ى  يهدف  كما 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وال���ح���وار ال��م��وض��وع��ي 
شخصية  وصقل  اآلخ��ر،  ال��رأي  واح��ت��رام 
تستجيب  شمولية  نظرة  وفق  الطالب 
وتعزز  اإلسالمية  العربية  الحضارة  لقيم 
باإلضافة  والوطن،  الجامعة  إلى  االنتماء 
الهادف  االيجابي  التفاعل  فرص  إتاحة  إلى 
والكليات  الجامعة  وإدارة  الطلبة  بين 
الحياة  تعزيز  على  وال��ع��م��ل  واإلدارات 

الجامعية.

العالي ي�ستعر�س تجربة البحرين في التعليم عبر »االأون الين«

اأكاديميون: الجائحة تقدمت بالتعليم الرقمي 5 �سنوات قادمة
خلص علماء وأكاديميون من جامعات 
 19 كوفيد  جائحة  أن  إلى  متعددة  عالمية 
التعليمية  التحوالت  في  الزمن  اختصرت 
واختصرت  المقبل  العقد  خالل  المتوقعة 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  م��ن  ق��ادم��ة  س��ن��وات   5
تسارع  على  مؤكدين  التعليم،  مجال  في 
والبحث  التعليم  مجاالت  مختلف  التحاق 
الجائحة  جراء  التكنولوجيا  بركب  العلمي 
والجامعات  البلدان  من  العديد  وتقديم 
المجال،  هذا  في  وملهمة  ناجحة  تجارب 
ودعا األكاديميون المشاركون في المنتدى 
والجامعات  األكاديميين  جهود  لتظافر 
بالتعليم  النهوض  أجل  من  العالم  حول 
من  واالس��ت��ف��ادة  المقبلة  المرحلة  ف��ي 
التي  التحديات  معالجة  مع  الجائحة  ثمرات 

فرضتها.
نظمته  شبكة  الذي  المنتدى  وتناول 
بالتعاون  العالمية  التكنولوجيا  جامعات 
المحاور  من  ع��ددا  األهلية  الجامعة  مع 
الحيوية في مجال التعليم ومنها الدروس 
وأهمية   ،19 كوفيد  جائحة  من  المستفادة 
حدثت  التي  الجذرية  التغييرات  مع  التكيف 
مع  الجائحة  أعقاب  في  التعليم  قطاع  في 
من  أساسي  كعنصر  التكنولوجيا  دخ��ول 
عناصر العملية التعليمية وتحول التعليم 
والتحديات  الين«  »األون  إلى  المباشرة  من 
الجامعة  رئيس  بمشاركة  المستجدة، 
األهلية البروفيسور منصور العالي، والمدير 

جامعة  في  المعارف  إدارة  لمركز  العام 
ليبستادت/ ه��ام   – التطبيقية  العلوم 
ألمانيا البروفيسور جيدو كيبيلت، واألستاذ 
إدنبرة  وات/  هيرويت  جامعة  في  المشارك 

ماكلوهان. روزماري  الدكتور  – اسكتلندا 
العالي  منصور  البروفيسور  وت��ن��اول 
مملكة  تجربة  المنتدى  فعاليات  ضمن 
المحافظة  في  األهلية  والجامعة  البحرين 
التعليمية  العملية  سير  استمرار  على 
رغم الجائحة، منوها بالمكانة التي أضحت 
مملكة البحرين تحظى بها إقليميا وعالميا 
الطلبة  واجتذاب  العالي  التعليم  مجال  في 
في  جامعاتها  في  والخليجيين  البحرينيين 
من  الجامعي  التعليم  به  يحظى  ما  ظل 

قيادة  وم��ن  حكوميين  ودع��م  مساندة 
المملكة الحكيمة تحديدا.

الجامعة  أن  ك��ي��ف  ال��ع��ال��ي  وأوض����ح 
أون  للتعليم  االنتقال  في  نجحت  األهلية 
في  والفعالة  التفاعلية  درجاته  بأعلى  الين 
وقف  ق��رارات  صدور  بعد  جدا  قياسي  زمن 
مستوى  على  التقليدي  الطلبة  انتظام 
من  الجامعة  استفادت  حيث  المملكة، 
الحديثة  والتقنيات  المتطورة  التكنولوجيا 
الخاصة  التعليم  وسائل  ضمن  المتوفرة 
اللجان  الجامعة  شكلت  فيما  بالجامعة، 
المساعدة على تحول كل عمليات  الفنية 
والموظفين  االس��ات��ذة  ودوام  التعليم 

والطلبة إلى منظومة »األون الين«.

ال�سليطي: عدد متوازن بين الذكور واالإناث والت�سويت اإلكترونيا

15 طالبا يتر�سحون لع�سوية مجل�س طلبة الجامعة االأهلية
الطلبة  ش����ؤون  ع��م��ادة  أع��ل��ن��ت 
 15 بالجامعة األهلية عن اعتماد ترشح 
طالبا وطالبة لعضوية مجلس الطلبة، 
وقد حددت عمادة شؤون الطلبة يوم 
أكتوبر/تشرين   26 الموافق  االثنين  غد 
االنتخابات،  النطالق  موعدا   2020 األول 
فيما يزداد صخب المنافسة االنتخابية 
اقتراب  مع  المترشحين  الطلبة  بين 

الحسم.  موعد 
مديرة  صرحت  المناسبة  وبهذه 
ال��ش��ؤون ال��ط��الب��ي��ة ب��ع��م��ادة ش��ؤون 
انتخابات  بأن  السليطي  أمينة  الطلبة 
تدريب  بهدف  تعقد  الطلبة  مجلس 
الديمقراطية  الممارسة  على  الطلبة 

ف���ي أج�����واء م���ن االن���ت���م���اء ال��وط��ن��ي 
ومختلف  ال��ش��ري��ف��ة،  وال��م��ن��اف��س��ة 
اإلصالحي  المشروع  أرسى  التي  القيم 
أن  إلى  منوهة  قواعدها،  الملك  لجاللة 
مظاهر  إحدى  تعد  الطالبية  المجالس 
البحرين،  مملكة  في  الديمقراطية 
وه���ي م��ن ب��ي��ن م��ك��ت��س��ب��ات ع��دي��دة 

اإلصالحي.  المشروع  أضافها 
األع��داد  ب��أن  السليطي  وأوض��ح��ت 
م��ت��ق��ارب��ة ب��ي��ن ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات 
انتخابات  تختلف  فيما  المتنافسين 
ال��ع��ام م��ن خ���الل ح��رك��ت��ه��ا في  ه���ذا 
ال��ف��ض��اء االف��ت��راض��ي خ���الف األع���وام 
الجامعي  الحرم  ك��ان  حيث  السابقة 

في  بهيجا  ديمقراطيا  عرسا  يعيش 
االنتخابات.  أيام 

فيما  تجري  االنتخابات  بأن  وذكرت 
النسخة  إلط���الق  ال��ج��ام��ع��ة  تستعد 
بين  الفرص  تكافؤ  مؤتمر  من  الرابعة 
المرأة والرجل في مطلع شهر نوفمبر/
تشرين الثاني 2020 المقبل بالشراكة مع 
وبمشاركة  البريطانية،  برونيل  جامعة 
مختلف  م���ن  وم��خ��ت��ص��ي��ن  ب��اح��ث��ي��ن 
ذات  واألهلية  الرسمية  المؤسسات 

العالقة.
وقالت بأن جميع طلبات الترشح قد 
للفحص  أكاديمية  لجنة  على  عرضت 
لسجالت  النظر   خالل  من  والتدقيق 
سيرتهم  سالمة  من  والتأكد  الطلبة، 
الئحة  من   )6( للمادة  وفقا  الدراسية، 
تشترط   والتي  الجامعة،  طلبة  مجلس 
بالجامعة  منتظما  الطالب  يكون  أن 
حسن  يكون  وأن  عضويته،  مدة  طيلة 

أتم  قد  يكون  وأن  والسلوك،  السيرة 
معدله  يقل  ال  وأن  معتمدة،  ساعة   30
مسجال  يكون  وأن   ،2 ع��ن  التراكمي 
ال��دراس��ي،  ال��ن��ص��اب  م��ن  األدن���ى  للحد 
يترشح  ال  وأن  معتمدة،  ساعة   12 وهو 
فترتين.  من  ألكثر  المجلس  لعضوية 

الجامعة  طلبة  مجلس  وي��ه��دف 
تفعيل  ف��ي  المساهمة  إل��ى  األهلية 
خالل  من  بالجامعة  الطالبي  النشاط 
الطالبية  النشاطات  مختلف  تنظيم 
الثقافية،  ال��ع��ل��م��ي��ة،  ال��م��ي��ادي��ن  ف��ي 
وتوثيق  والفنية،  الرياضية  االجتماعية، 
وتحفيزهم  الطلبة  بين  التعاون  أواصر 
إلى  باإلضافة  الجماعي،  العمل  على 
مع  والتنسيق  الطلبة  قضايا  متابعة 
التي  المشكالت  لحل  الجامعة  إدارة 

األكاديمية.  مسيرتهم  تعترض  قد 
الممارسة  تنمية  إلى  يهدف  كما 
الموضوعي  وال��ح��وار  الديمقراطية 

شخصية  وصقل  اآلخ��ر،  ال��رأي  واحترام 
الطالب وفق نظرة شمولية تستجيب 
اإلسالمية  العربية  ال��ح��ض��ارة  لقيم 
والوطن،  الجامعة  إلى  االنتماء  وتعزز 
التفاعل  ف��رص  إت��اح��ة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
وإدارة  الطلبة  بين  ال��ه��ادف  االيجابي 
والعمل  واإلدارات  والكليات  الجامعة 

الجامعية.  الحياة  تعزيز  على 
طلبة  مجلس  أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
حيوي  ب��دور  يطلع  األهلية  الجامعة 
عمادة  وفعاليات  أنشطة  مختلف  في 
العديد  تنظيم  ف��ي  الطلبة،   ش��ؤون 
الالصفية  ال��ط��الب��ي��ة  األن��ش��ط��ة  م��ن 
والمسابقات  والندوات  كالمحاضرات 
وترتيب  والفنية  والثقافية  الرياضية 
ال���رح���الت ال��ع��ل��م��ي��ة واالس��ت��ط��الع��ي��ة 
صقل  بهدف  وخارجها،  البحرين  داخل 
لخوض  وتهيئتهم  الطلبة  مهارات 

العمل.  سوق  غمار 
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2020م والتعيينات   / الترقيات 

أستاذ  درج��ة  حسن  بكر  د  أ.  يمنح 
.)Professor Emeritus( فخري

االس��ت��اذ   – البستكي  ي��وس��ف  د.   -
اإلداري���ة  العلوم  كلية  ف��ي  ال��م��ش��ارك 
نظم  ق��س��م  ب��رئ��اس��ة   – وال��م��ال��ي��ة 

اإلدارية المعلومات 
 – ال��ب��س��ت��ك��ي  ي��وس��ف  د.  ي��ك��ل��ف   -
العلوم  كلية  ف��ي  المشارك  األس��ت��اذ 
اإلدارة  قسم  برئاسة  والمالية  اإلدارية 
وذلك  المعلومات  ونظم  والتسويق 

لمدة عام واحد.

األس��ت��اذ   – ع��م��ران  ع��ل��ي  د.  يكلف 
والعلوم  اآلداب  كلية  ف��ي  المشارك 
والعالقات  اإلع��الم  قسم  برئاسة   –

العامة 
رئيس   – ع��م��ران  علي  د.  -يعيين 
ق��س��م اإلع����الم وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة 
عميداً   – وال��ع��ل��وم  اآلداب  كلية  ف��ي 

مشاركًا.

 – اهلل  م����ال  إب���راه���ي���م  د.  ي��ع��ي��ن 
اآلداب  ك��ل��ي��ة  ف���ي  م���ش���ارك  أس���ت���اذ 
ل���ش���ؤون  م���ن���س���ق���ًا   – وال����ع����ل����وم 
العالي  التعليم  ومتطلبات  االمتثال 
 Coordinator for HEC( بالجامعة 
 )Compliance and Fallow-up

األكاديمية. مهامه  إلى  باإلضافة 

 – سوبرمانيان  سوريش  د.  يكلف 
تكنولوجيا  كلية  في  المساعد  األستاذ 
علم  ق��س��م  ب��رئ��اس��ة  ال��م��ع��ل��وم��ات 

الوسائط.

األستاذ   – ج��دي��دي  أحمد  د.  يعين 
قائمًا   – الهندسة  بكلية  المشارك 

الكلية. عميد  بأعمال 
األس���ت���اذ   – ج���دي���دي  أح���م���د  د.   -
درجة  إلى   – الهندسة  بكلية  المساعد 

مشارك أستاذ 

بمنصب  حمدان  ع��الم  د.  أ.  يكلف 
ادارة  في  الماجستير  برنامج  »منسق 
في   )MBA Coordinator( األعمال« 
اإلدارية والمالية باإلضافة  العلوم  كلية 

الكلية. كعميد  مهامه  إلى 

أستاذ  درجة  الدالل   شوقي  د  أ.  يمنح 
.)Professor Emeritus( فخري

األستاذ   – المبارك  منير  د.  أ.  يرقى   -
المشارك بكلية العلوم اإلدارية والمالية 

استاذ. درجة  إلى   –
القائم   – المبارك  منير  د  أ.  يكلف   -
اإلدارية  للشئون  الرئيس  نائب  بأعمال 
عميد  ب��م��ه��ام  ب��ال��ق��ي��ام   – وال��م��ال��ي��ة 

العلمي. والبحث  العليا  الدراسات 

اسماعيل  الدكتور  األستاذ  يكلف 
ن�����وري ب��م��ن��ص��ب »م��ن��س��ق ب��رن��ام��ج 
وال��ع��الق��ات  اإلع���الم  ف��ي  الماجستير 
 )MSMCPR Coordinator( العامة« 
إلى  باإلضافى  والعلوم  اآلداب  كلية  في 

كلية. كعميد  مهامه 

مصلح  ع��ب��دال��م��ط��ل��ب  د.  ي��ك��ل��ف 
في  المشارك  األس��ت��اذ   – ال��س��رط��اوي 
كلية العلوم اإلدارية والمالية – برئاسة 
المالية  وال��ع��ل��وم  المحاسبة  قسم 

واحد. عام  لمدة  وذلك  والمصرفية 

االس�������ت�������اذ  الشويخ  فيصل  د. 
 – وال��ع��ل��وم  األداب  بكلية  ال��م��ش��ارك 

الطلبة شؤون  عميد  باعمال  قائما 

األس��ت��اذ   – م��ط��ر  حميد  د.  يكلف 
والعلوم  اآلداب  كلية  ف��ي  المساعد 
الرياضية  العلوم  قسم  برئاسة   –
العامة وذلك لمدة  واللغات والدراسات 

عام واحد .

2020م والتعيينات   / الترقيات 

هيثم عبداهلل سلمان – مدير مركز 
والتوثيق للمعلومات  األهلية 

مساعد   – عبدالمجيد  حمزة  يكلف 
 – المعلومات  تكنولوجيا  بكلية  مختبر 
مهامه  إلى   باإلضافة  التالية  بالوظيفة 

األخرى .

م��ه��ا اب��راه��ي��م خ��ل��ي��ف��ة س��ل��ط��ان 
في  الجودة  ضمان  منسق  السعدون– 

– محاضر. الهندسة  كلية 

للموظفة  الوظيفي  المسمى  يغير 
»ن���س���ري���ن ال���ب���ن���اء« م���ن »م���س���ؤول 
والتسجيل  القبول  إدارة  في  الخريجين« 
 Head of( الخريجين  شؤون  رئيس  إلى 

.)Graduation Affairs

رئيس   – ال��ح��واج  ع��ب��داهلل  ي��وس��ف 
والتسويق الفعاليات 

ال��ت��واص��ل  – رئ��ي��س  ص��ال��ح ش��ه��اب 
الرقمي  والتسويق  االجتماعي 

االتصاالت  رئيس   – الحديد  تسنيم 
المحتوى وادارة 

فيصل  علي  »س��ي��د  السيد  يعين 
ال��ت��خ��ط��ي��ط  الدارة  م���دي���راً  س���ال���م« 

االستراتيجي.

ضمان  منسق   – سند  رض��ا  زكية 
ال��ج��ودة ف��ي ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم اإلداري����ة 

– محاضر. والمالية 

وحدة  رئيس   – علم  محمد  بشرى 
اإلنتاج الفني / منسق ضمان الجودة في 

والعلوم، األداب  كلية 

للموظفة  الوظيفي  المسمة  يغير 
االرشاد  مسؤول  من  بوجيري«  »سمية 
والتسجيل  القبول  إدارة  في  الطالبي« 
 Head of( ال��ت��س��ج��ي��ل  رئ��ي��س  إل����ى 

.)Registration


