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التاسع والعشرون  العـدد   -  2021   - الثاني   كانون   - يناير 

الأهليـة اأخبــار 

للجامعة  المؤسس  الرئيس  أش��اد 
األه��ل��ي��ة ورئ���ي���س م��ج��ل��س أم��ن��ائ��ه��ا 
ال��ب��روف��ي��س��ور ع��ب��داهلل ي��وس��ف ال��ح��واج 
دعم  من  الحكيمة  القيادة  تقدمه  بما 
العام  بجناحيه  لقطاع التعليم  ومؤازرة 
على  نفسه  الوقت  في  مثنيا  والخاص، 
التعليم  مجلس  يضطلع به  الذي  الدور 
ال��ع��ال��ي وأم��ان��ت��ه ال��ع��ام��ة ب��رئ��اس��ة وزي��ر 
علي  بن  ماجد  والتعليم الدكتور  التربية 
الجامعي  التعليم  تطوير  في  النعيمي 
وصيانته بما يتفق مع رؤية البحرين 2030 
مرموقا  تعليميا  موقعا  لتتبوأ  ويؤهلها 

واإلقليمي. المستوى الدولي  على 
الحواج في تصريح  البروفيسور  وذكر 
كل  تسخر  األهلية  الجامعة  أن  صحافي 
وهو  واح��د  أج��ل ه��دف  م��ن  إمكانياتها 
العمل  لسوق  وأكفاء  مبدعين  تخريج 
وقبل ذلك مواطنين صالحين وفاعلين، 
ي��ت��ح��ل��ون ب��م��ش��اع��ر االن��ت��م��اء وال���والء 

الحكيمة. العزيز وقيادته  لوطنهم 
وم����ن ج��ه��ت��ه��ا أك�����دت م��س��اع��دة 
والتسويق  اإلع���ام  ل��ش��ؤون  ال��رئ��ي��س 
الشيراوي  ث��ائ��رة  د.  العامة  وال��ع��اق��ات 
القبول في  أب��واب  الجامعة  فتحت  أن 

والماجستير  البكالوريوس  برامج  جميع 
جزئية  منحا  أت��اح��ت  كما  وال��دك��ت��وراه، 
تصل  المتفوقين  البكالوريوس  لطلبة 
فيما  ال��دراس��ي��ة،  ال��رس��وم  م��ن   %50 إل��ى 
جزئية  منحا  متعددة  لشرائح  أت��اح��ت 
اعتزاز  إلى  مشيرة   ،%  50  –  20 بين  تتراوح 
المتفوقين  الجامعة  باهتمام الطلبة 
م��ن أص��ح��اب ال��م��ع��دالت األك��ادي��م��ي��ة 
األهلية  بالجامعة  بااللتحاق  العالية 
كمؤسسة  ري���ادة  م��ن  تتميز به  لما 
والتعليم  الجودة  مجاالت  في  جامعية 

جميع  أن  إلى  الرصين، منوهة  الجامعي 
أو  البكالوريوس  بدرجات  الجامعة  برامج 
الماجستير أو الدكتوراه متاحة باالستناد 
وأمانته  العالي  التعليم  مجلس  لقرارات 
العامة حيث تحظى الجامعة باالعتمادية 
التعليم  م��ج��ل��س  م��ن  ال��م��ؤس��س��ي��ة 
التقييم  نتائج  تصدرها  عن  فضا  العالي، 
ج��ودة  لهيئة  وال��ب��رام��ج��ي  المؤسسي 
رضا  الجامعة  لدى  بأن  وذكرت  التعليم، 
ظروف  في  طلبتها  تحصيل  عن  ع��ام 

الجائحة.

البروفي�س�ر الح�اج: نحظى بم�ؤازرة ودعم القيادة الحكيمة

الأهلية تقدم منحا جزئية ت�سل اإلى 50% من الر�س�م الدرا�سية

»الأهلية« تفتح باب القب�ل ومعر�ض تعريفي ببرامجها في ال�سيتي �سنتر

البروفي�س�ر العالي: الجائحة عززت من اهتمام المجتمع بالدرا�سة الجامعية
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معرضها  األهلية  الجامعة  تختتم 
سنتر«  »السيتي  مجمع  في  التعريفي 
يناير/  31 الموافق  األح��د  اليوم  مساء 
منصة  شكل  أن  بعد   ،  2021 األول  كانون 
التعريفي  الفريق  فيها  تفاعل  حيوية 
األكاديميين  من  العديد  مع  بالجامعة 
ووج��وه  والنخب  العمل  س��وق  وأرب���اب 
وأول��ي��اء  الطلبة  ع��ن  فضا  المجتمع، 
أب��دى ع��دد واس��ع منهم  األم��ور  وال��ذي 
الرفيعة  العلمية  بالمكانة  إعجابهم 
من  العديد  وتصدرها  األهلية،  للجامعة 
البحرينية  وال��ج��ودة  التفوق  منصات 

والخارجية.
الرئيس  م��س��اع��دة  أوض��ح��ت  وق���د 
والعاقات  والتسويق  اإلع��ام  لشؤون 
ال��ع��ام��ة ال��دك��ت��ورة ث��ائ��رة ال��ش��ي��راوي 
يناير/  27 ف��ي  ب��دأ  ال��ذي  المعرض  ب��أن 
أيام،  لخمسة  وامتد   2021 األول  كانون 
في  األخ��ذ  مع  أهدافه  تحقيق  في  نجح 
االح��ت��رازي��ة  اإلج����راءات  االعتبار  جميع 

المطلوبة.
أهدافه  حقق  المعرض  وقالت بأن 
وأولياء  الطلبة  تعريف  في  المنشودة 
جميلة  اجتماعية  أج���واء  ف��ي  األم���ور 
وأنشطتها،  وأهدافها  الجامعة  ببرامج 
الجامعة  فريق  لقاءات  أن  إل��ى  منوهة 
قدمت  أم��وره��م  وأول��ي��اء  الطلبة  م��ع 
طبيعة  ع��ن  أي��ض��ا  ل��م��ح��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
يتعلق  فيما  وميولهم  اهتماماتهم 

ال�سيراوي: حقق لقاءات مثمرة مع اأرباب �س�ق العمل والطلبة واأولياء الأم�ر

الجامعة الأهلية تختتم معر�سها التعريفي في »ال�سيتي �سنتر«
يرغبون  التي  ال��دراس��ي��ة  بالتخصصات 
برامج  أن  الحظنا  فقد  بها،  بااللتحاق 
تجد  والهندسة  المعلومات  تكنولوجيا 
كالوسائط  ال��ذك��ور  من  أكبر  اهتماما 
هندسة  أو  »الملتميديا«  المتعددة 
تنحاز  فيما   ، واالتصاالت  اآللي  الحاسب 
مثل  وإدارية  فنية  تخصصات  إلى  اإلناث 
والتسويق.  اإلدارة  أو  الداخلي  التصميم 
لكنها استدركت موضحة: وهذا ال يعني 
باهتمام  تحظى  تخصصات  وجود  عدم 
التعبير  ص��ح  إذا  متقارب  أو  مشترك 
أو  العامة  والعاقات  االع��ام  كبرنامج 

المالية. والعلوم  المحاسبة 
وذكرت بأن الجامعة وبهدف اجتذاب 
بالتعليم  والجديرين  المتميزين  الطلبة 
للمتفوقين  جزئية  منحا  تقدم  الرائد، 
للطلبة  فتقدم  الثانوية،  المرحلة  في 
الثانوية  في   %80 نسبة  على  الحاصلين 
وللطبة   ،%20 تعادل  جزئية  منحا  العامة 
جزئية  منحا   %90 نسبة  على  الحاصلين 
على  الحاصلين  وللطلبة   ،%25 تعادل 
منحا  العامة  الثانوية  في   %95 نسبة 
جزئية تعادل 50%. ونوهت إلى أن الفرصة 
لاستفادة  اآلخرين  الطلبة  أمام  متاحة 
تميزهم  أثبتوا  إذا  الجزئية  المنح  من 

الجامعة. دراستهم  أثناء 
األهلية  الجامعة  طلبة  بأن  وذكرت 
المجتمع  فسيفساء  جميع  يمثلون 
واالجتماعي،  الثقافي  بتنوعه  البحريني 
باحتضانها  اآلخ��ر  تميزها  إلى  باإلضافة 
من  م��ت��ع��ددة   جنسيات  م��ن  لطلبة 
والدول  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
العالم  دول  من  والعديد  وأوروبا  العربية 
البيئة  على  إيجابا  ينعكس  ما  األخ��رى، 

فيما  والتآلف  التسامح  وقيم  الجامعية 
من  أنفسهم  والطلبة  أف��راده��ا  بين 
بأنماط  واالحتكاك  التفاعل  فرص  خال 

واالهتمامات  الثقافات  م��ن  متعددة 
اإلنسانية. والتجارب 
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صحافي  تصريح  في  ضيف  وأوضحت 
في  تجربتها  استعرضت  الجامعة  إل��ى أن 
في  التفاعلي  االلكتروني  للتعليم  التحول 
مؤتمرات عالمية وحظيت باهتمام وتقدير 
من العديد من المختصين والخبراء حول 
العالم، مشيرة إلى أن الجامعة ومن وحي 
للجامعة  المؤسس  الرئيس  توجيهات 
مستمرة  الحواج  عبداهلل  البروفيسور 
في فتح باب القبول والتسجيل في األيام 
المقبلة مع تذليل الصعاب التي قد تواجه 
الطلبة الراغبين بااللتحاق بالجامعة سواء 
في  الراغبين  أو  الثانوية  خريجي  من  كانوا 
الجامعات  من  األهلية  للجامعة  االنتقال 

األخرى.

وأشارت إلى أن الجامعة بادرت إلى طرح 

الرسوم  من   %50 إل��ى  تصل  جزئية  منح 
المجتمع،  ف��ي  ش��رائ��ح  لعدة  ال��دراس��ي��ة 
الطلبة  المنح  ه��ذه  من  يستفيد  حيث 
إلى  باالضافة  والمتميزين،  المتفوقين 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  االيتام  الطلبة 
والطلبة المبدعين، حيث تطمح الجامعة 
في استقبال عدد من الطلبة الباحثين عن 
التميز واإلبداع واالنفتاح على تعليم يتصف 

بالمستوى العالمي.

وتبلغ المنح الجزئية 50 % من الرسوم 
الدراسية للطلبة األيتام وذوي االحتياجات 
فيما  الملهمين،  والمبدعين  الخاصة 
تتراوح بين 20 و50 % لجميع الطلبة الحاصلين 
على 80% فأكثر في المرحلة الثانوية، حيث 
على  الحاصلين  للطلبة  الجامعة  تقدم 

نسبة 80% في الثانوية العامة منحة جزئية 
تعادل 20%، وللطلبة الحاصلين على نسبة 
وللطلبة   ،%25 تعادل  جزئية  منحة   %90
تعادل  منحة   %95 نسبة  على  الحاصلين 
50%، فيما الفرصة متاحة أيضا أمام الطلبة 
اآلخرين لاستفادة من منح جزئية إذا أثبتوا 

تميزهم أثناء دراستهم الجامعة.

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

ميسرة طوال فترة الدراسة.

�سيف: الجامعة الهلية تب�اأت م�قعا مرم�قا في التعليم اللكتروني

خط�ات  كل  ت�سمل  اللكترونية  المنظ�مة 

الي�مية والدرا�سة  الم�اد  وت�سجيل  القب�ل 

باب  فتح  عن  األهلية  الجامعة  أعلنت 
بدرجة  األكاديمية  برامجها  في  القبول 
والدكتوراه،  والماجستير  البكالوريوس 
ذلك للطلبة المستجدين والمحولين في 
الدراسي  العام  من  الثاني  الدراسي  الفصل 
األكاديمية  للوائح  طبقا   2021/2020 الجديد 
العالي ،  التعليم  لمجلس  العامة  لألمانة 
وذلك بالتزامن مع تدشين منصة تعريفية 
األهلية  للجامعة  األكاديمية  بالبرامج 
األرضي  بالطابق  مجمع سيتي سنتر،  في 
بالقرب من مدخل 3، والتي سوف تنطلق 
أيام   5 ولمدة  األربعاء  غد  يوم  من  ابتداء 
صباحا  والنصف  التاسعة  الساعة  م��ن 
بهدف  مساء  العاشرة  الساعة  ولغاية 
تعريف في تعريف الزائرين والمهتمين من 
الجامعة  ببرامج  والمقيمين  المواطنين 
والماجستير  ال��ب��ك��ال��وري��وس  ب��درج��ة 
اإلج���راءات  جميع  مراعاة  مع  وال��دك��ت��ورا، 

االحترازية المطلوبة.
الشيراوي  ثائرة  الدكتورة   وأوضحت 
مساعدة رئيس الجامعة لشؤون اإلعام 
أب��واب  أن  والتسويق  العامة  والعاقات 
من  والمحولين  الجدد  للطلبة  القبول 
ستكون  فيما  مفتوحة،  أخ��رى  جامعات 
برامج  في  خصوصا  لألسبقية  األول��وي��ة 
الجامعة  أن  على  مؤكدة  العليا،  الدراسات 
الطلبة  م��ن  ع��ددا  استقبال  ف��ي  تطمح 
الباحثين عن التميز واإلبداع واالنفتاح على 

تعليم يتصف بالمستوى العالمي.
ون��وه��ت ال��دك��ت��ورة ال��ش��ي��راوي إل��ى 
باالعتماد  تحظى  األهلية  الجامعة  أن 

العالي  التعليم  مجلس  من  المؤسسي 
وتتصدر قوائم الجودة في األداء المؤسسي 
التي  الجامعات  أولى  من  وهي  واألكاديمي، 

أدرجت في اإلطار الوطني للمؤهات.
الجامعة  أن  ال��ش��ي��راوي  وأوض��ح��ت 
المتميزين  الطلبة  اج��ت��ذاب  وب��ه��دف 
منحا  تقدم  الرائد،  بالتعليم  والجديرين 
الثانوية،  المرحلة  في  للمتفوقين  جزئية 
فتقدم للطلبة الحاصلين على نسبة %80 
في الثانوية العامة منحة جزئية تعادل %20، 
منحة   %90 نسبة  على  الحاصلين  وللطبة 
جزئية تعادل 25%، وللطلبة الحاصلين على 
نسبة 95% في الثانوية العامة منحة جزئية 
متاحة  الفرصة  أن  إلى  وأشارت   .%50 تعادل 
أمام الطلبة اآلخرين لاستفادة من منح 

دراستهم  أثناء  تميزهم  أثبتوا  إذا  جزئية 
الجامعة.

األهلية  الجامعة  طلبة  ب��أن  وذك��رت 
المجتمع  فسيفساء  جميع  يمثلون 
واالجتماعي،  الثقافي  بتنوعه  البحريني 
باحتضانها  اآلخ��ر  تميزها  إل��ى  باإلضافة 
دول  من  متعددة   جنسيات  من  لطلبة 
العربية  والدول  الخليجي  التعاون  مجلس 
األخ��رى،  العالم  دول  من  والعديد  وأوروب��ا 
الجامعية  البيئة  على  إيجابا  ينعكس  ما 
وقيم التسامح والتآلف فيما بين أفرادها 
والطلبة أنفسهم من خال فرص التفاعل 
الثقافات  بأنماط متعددة من  واالحتكاك 

واالهتمامات والتجارب اإلنسانية.

»الأهلية« تفتح باب القب�ل ومعر�ض تعريفي ببرامجها في ال�سيتي �سنتر

الجامعة  بأن  ضيف  فاتن  األستاذة  األهلية  بالجامعة  والتسجيل  القبول  مديرة  أكدت 
نجحت في وضع منظومة متكاملة للتعليم االلكتروني التفاعلي تضاهي أعرق الجامعات 
بطلبات  التقدم  يمكنهم  بالجامعة  بااللتحاق  الراغبين  الطلبة  أن  إلى  منوهة  العالمية، 
ذلك  في  بما  الكترونيا  والتسجيل  القبول  إجراءات  جميع  واستكمال  الكترونيا  االلتحاق 
الرسوم  ودفع  المواد  وتسجيل  الشخصية  والمقابلة  المستوى  تحديد  اختبارات  إجراء 

أمره. وولي  الطالب  رغبة  حسب  بالتقسيط  أو  كلي  بشكل 
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للجامعة  المؤسس  الرئيس  أك��د 
أن  الحواج  عبداهلل  البروفيسور  األهلية 
طلبتها  جميع  تولي  األهلية  الجامعة 
عناية خاصة، وتشتد هذه العناية  بالطلبة 
من ذوي االحتياجات الخاصة، حيث تحرص 
وحضورهم  ت��واج��ده��م  على  الجامعة 
وبرامجها  كلياتها  جميع  ف��ي  المميز 
ال��ت��وج��ه��ات  وتستلهم  األك��ادي��م��ي��ة، 
أجل  من  الرشيدة  للحكومة  المتقدمة 
قد  ال��ت��ي  وال��م��ع��وق��ات  ال��ص��ع��اب  تذليل 

تواجهه هذه الشريحة من المجتمع.

وقال في هذا الصدد: »نحن في الجامعة 
التعليم  في  رائدة  جامعة  كونها  األهلية، 
الجامعي بمملكة البحرين، نولي اهتمامًا 
كبيراً بذوي االحتياجات الخاصة، وقد وجهنا 
لهذه  والدعم  للتعاون  األساتذة  جميع 
خاص،  اهتمام  إلى  فعًا  تحتاج  التي  الفئة 
في  كبير  بجهد  يعملون  أنهم  والسيما 
عقلية  إمكانات  ولهم  العلمي  التحصيل 
أفئدتهم  بين  ويحملون  كبيرة،  وذهنية 
نفوسًا طموحة ترغب في التقدم لألمام 
علميًا وأكاديميًا، والجامعة األهلية، ومن 
تقوم  الطلبة،  إدارات عمادة شئون  خال 
في  ومساعدتهم  إجراءاتهم  بتسهيل 

جميع أمورهم«.

استقباله  ه��ام��ش  ع��ل��ى  ذل���ك  ج���اء 
لألمين العام للجنة البارالمبية البحرينية 
السيد علي محمد الماجد بحضور رئيس 
العالي  منصور  البروفيسور  الجامعة 

المجتمعية  ال��ش��راك��ة  لجنة  ورئ��ي��س 
بالجامعة البروفيسور فؤاد شهاب.

للجنة  العام  األمين  ق��ال  جانبه  من 
محمد  علي  السيد  البحرينية  البارالمبية 
واسعا  تميزا  رصدت  اللجنة  بأن  الماجد 
ذوي  من  األهلية  الجامعة  خريجي  ل��دى 
من  العديد  في  الهمم  وأصحاب  االعاقة 
اعتزاز  على  مؤكدا  والمجاالت،  المحطات 
بها  تضطلع  التي  والجهود  بالدور  اللجنة 
الجامعة األهلية في تأهيل هذه الشريحة 
من المجتمع أكاديميا ومرونتها وتعاونها 
بين  المطلوب  التوازن  تحقيق  أجل  من 
والنشاط  واألكاديمي  العلمي  التحصيل 
االحتياجات  ذوي  م��ن  للطلبة  الرياضي 

الخاصة.

واس����ت����ع����رض رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة 
العالي ورئيس لجنة  البروفيسور منصور 
فؤاد  البروفيسور  المجتمعية  الشراكة 
الجامعة  تبذلها  التي  الجهود  شهاب 
الشريحة  ه��ذه  دم��ج  أج��ل  م��ن  األهلية 
سبيل  على  سوء  الجامعي،  التعليم  في 
الجامعة  تقدمها  التي  الجزئية  المنح 
من   %50 تبلغ  وال��ت��ي  ال��ش��ري��ح��ة  ل��ه��ذه 
الدراسية، أو على مستوى توفير  الرسوم 
الشريحة  ه��ذه  الن��دم��اج  مائمة  بيئة 
واالجتماعية  الفيزيائية  ال��ن��واح��ي  م��ن 
الجامعة  والثقافية، فضا عن ما تنظمه 
بذوي  خاصة  ومنتديات  مؤتمرات  من 
التعليمي  ودمجهم  الخاصة  االحتياجات 

وتمكينهم المهني.

الماجد: اأبهرنا عدد من خريجي الجامعة من اأ�سحاب الهمم

»الأهلية« تبحث التعاون مع اللجنة البارالمبية البحرينية

أك�����د ال���ق���ائ���م ب���أع���م���ال ع��م��ي��د 
ش����ؤون ال��ط��ل��ب��ة ب��ال��ج��ام��ع��ة األه��ل��ي��ة 
أب��واب  أن  الدكتور فيصل الشويخ على 
المحولين  للطلبة  مفتوحة  الجامعة 
من جامعات وكليات ومعاهد من خارج 
الجامعة  أن  موضحا  وداخلها  البحرين 
للطلبة  الجزئية  المنح  جميع  أتاحت 
شأنهم  أخرى  جامعات  من  المنتقلين 
المرحلة  م��ن  ال��ج��دد  الخريجين  ش��أن 
الجامعة  ان  إلى  منوها  تماما،  الثانوية 
تؤكد مشاركتها في تحمل المسؤولية 
التي  االجتماعية في الظروف االستثنائية 

تمر بها المملكة جراء الجائحة.
األهلية  الجامعة  وأوضح الشويخ بأن 
الجزئية  المنح  من  واسعة  باقة  تقدم  
هذه  من  يستفيد  حيث   ،%50 تبلغ  التي 
ال��ب��اق��ة األي���ت���ام، وأص���ح���اب ال��ه��م��م، 
فيما  وال��م��ت��ف��وق��ون،  وال��م��ب��دع��ون، 
على  مؤكدا  لألسبقية،  األولوية  ستكون 
عدد  استقبال  في  تطمح  الجامعة  أن 
واإلبداع  التميز  عن  الباحثين  الطلبة  من 

بالمستوى  يتصف  تعليم  على  واالنفتاح 
العالمي.

نالت  األه��ل��ي��ة  الجامعة  ب��أن  وذك���ر 
من  ب��ج��دارة  المؤسسية  االع��ت��م��ادي��ة 
قوائم  وتتصدر  العالي  التعليم  مجلس 
الجودة في األداء المؤسسي واألكاديمي، 
في  أدرجت  التي  الجامعات  أولى  من  وهي 
على  مشددا  للمؤهات،  الوطني  اإلطار 

التعاون  على  الجامعة  ق��ي��ادة  ح��رص 
العاقة  ذات  المؤسسات  مع  المستمر 
وخصوصا مجلس التعليم العالي بقيادة 
الدكتور  والتعليم  التربية  وزير  سعادة 
هيئة  وكذلك  النعيمي  علي  بن  ماجد 

التعليم والتدريب. جودة 

شؤون  عميد  بأعمال  القائم  وق��ال 
األهلية  الجامعة  طلبة  »إن  الطلبة 
البحريني  المجتمع  تنوع  عن  يعبرون 
تميز  إلى  باإلضافة  واالجتماعي،  الثقافي 
من  طلبة  باحتضانها  اآلخ��ر  الجامعة 
مجلس  دول  م��ن  متعددة   جنسيات 
وأوروبا  العربية  والدول  الخليجي  التعاون 
ما  األخ���رى،  ال��ع��ال��م  دول  م��ن  وال��ع��دي��د 
الجامعية  البيئة  على  إيجابا  ينعكس 
بين  فيما  وال��ت��آل��ف  ال��ت��س��ام��ح  وق��ي��م 
خال  م��ن  أنفسهم  والطلبة  أف��راده��ا 
بأنماط  واالح��ت��ك��اك  ال��ت��ف��اع��ل  ف���رص 
واالهتمامات  الثقافات  م��ن  متعددة 

اإلنسانية. والتجارب 

ت�سمل الأيتام والمتف�قين واأ�سحاب الهمم

ال�س�يخ: جميع المنح الجزئية متاحة للطلبة المح�لين من الجامعات الأخرى

للجامعة  المؤسس  الرئيس  أشاد 
األه��ل��ي��ة ورئ���ي���س م��ج��ل��س أم��ن��ائ��ه��ا 
بالتوجيه  الحواج  عبداهلل  البروفيسور 
األمير  الملكي  السمو  لصحاب  الكريم 
العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
البرنامج  إط���اق  إل���ى  ال����وزراء  رئ��ي��س 
الثانية،  نسخته  في  للتوظيف  الوطني 
والذي يهدف إلى خلق 25 ألف وظيفة في 
تدريبية  فرصة  آالف   10 وتوفير   2021 عام 
المنشودة  التطلعات  يحقق  بما  سنويا، 
األمثل  الخيار  البحريني  المواطن  بجعل 

العمل. سوق  في 
أن  ال��ح��واج  البروفيwسور  وأك���د 
تقتضي  لسموه  الحكمية  السياسة 
محوٌر  البحريني  ال��م��واط��ن  ي��ك��ون  أن 
وال��ب��رام��ج  الخطط  لمختلف  أس��اس��ي 
على  س��م��وه  ح��رص  ي��ؤك��د  التنموية، 
من  وتوسعته  الوطني  االقتصاد  تعزيز 
للباحثين  النوعية  الوظائف  خلق  أجل 
برفد  منوها  المواطنين.،  من  عمل  عن 

التدريبية  ال��ف��رص  بتوفير  ال��م��ش��روع 
من  ي��ع��زز  ب��م��ا  وال��خ��ري��ج��ي��ن  للشباب 

العمل. سوق  في  التنافسية  قدرتهم 
الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  وأكد 
تضطلع  أن  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  األه���ل���ي���ة 
م��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ب��دوره��ا 
تدريب  ف��ي  الفاعلة  المساهمة  ف��ي 
ضمن  البحرينيين  المواطنين  وتوظيف 
ستجد  وال��ت��ي  ال��وط��ن��ي،  البرنامج  ه��ذا 
صاحب  بقيادة  الموقرة  الحكومة  من 
السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 

والتقدير. والمساندة  الدعم  كل 
سموه  من  المتابعة  هذه  بأن  وذكر 
وه���ذا االه��ت��م��ام رغ���م ك��ل ت��ح��دي��ات 
وطني  ن��ج��اح  ع��ن  لتكشف  ال��ج��ائ��ح��ة 
الرعاية  أوجه  مختلف  تقديم  في  ملهم 
ل��ل��م��واط��ن��ي��ن رغ���م ق��س��وة ال��ظ��روف 

والتحديات.
وأكد أن  الجامعة األهلية تضع نصب 

أكفاء  مواطنين  تخريج  هدف  عينيها 
وإمكانياتهم  قدراتهم  في  يتفوقون 
في سوق العمل، خصوصًا وأن للجامعة 
القطاعين  بمؤسسات  وثيقة  عاقة 
لمواكبة  وت��س��ع��ى  وال���خ���اص،  ال��ع��ام 
العمل  س��وق  ومستجدات  متطلبات 

باستمرار.

البروفي�س�ر الح�اج ي�سيد باإطالق الن�سخة الثانية من البرنامج ال�طني للت�ظيف
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وقال البروفيسور العالي بأن الجامعة 
من  إمكانياتها  ك��ل  تسخر  األه��ل��ي��ة 
مبدعين  تخريج  وه��و  واح��د  أج��ل ه��دف 
وأك���ف���اء ل��س��وق ال��ع��م��ل وق��ب��ل ذل��ك 
يتحلون  صالحين وفاعلين،  مواطنين 
لوطنهم  وال���والء  االن��ت��م��اء  بمشاعر 
منوها  وقيادتهم الحكيمة،  ال��ع��زي��ز 
المجتمع  باهتمام  نفسه  الوقت  في 
ما  وه��و  الجامعية  بالدراسة  البحريني 
الجامعيين  الطلبة  ان��ت��ظ��ام  ي��ؤك��ده 
التفاعلية  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  ال��دراس��ة  ف��ي 
الجامعة  واستقطاب  معها  وتأقلمهم 
المستجدين  الطلبة  من  ألعداد  األهلية 
الطلبة  م���ن  ج��ي��د  ع���دد  ب��ي��ن��ه��م  م���ن 

والمبدعين. المتفوقين 

وق����د أع��ل��ن��ت ال��ج��ام��ع��ة األه��ل��ي��ة 
برامج  جميع  عن فتح باب القبول في 
والدكتوراه  والماجستير  البكالوريوس 
للفصل  المستجدين  لقبول الطلبة 
ال���دراس���ي ال��ث��ان��ي م��ن ال��ع��ام ال��دراس��ي 
انهاء  امكانية  ت��ت��اح  حيث   ،2021/2020
المواد  وتسجيل  القبول  اجراءات  جميع 
الكترونية  مساندة  وضمن  الكترونيا 
أم��وره��م،  وأول��ي��اء  للطلبة  متكاملة 
تتصل  إض��اف��ي��ة  معايير  ت��راع��ي  فيما 
لعلمي  ا ى  لمستو ا و ل  لقبو ا ط  و بشر
ل��ل��م��ت��ق��دم��ي��ن ل��ب��رام��ج ال��م��اج��س��ت��ي��ر 

والدكتوراه.

وق����ال ال��ب��روف��ي��س��ور ال��ع��ال��ي ب��أن 
ال��ط��ل��ب��ة ال��م��ت��ف��وق��ي��ن م���ن أص��ح��اب 
يتنافسون  العالية  المعدالت األكاديمية 
األهلية  بالجامعة  االل��ت��ح��اق  أج��ل  م��ن 
كمؤسسة  ري���ادة  م��ن  تتميز به  لما 
والتعليم  الجودة  مجاالت  في  جامعية 
جميع  أن  إلى  الرصين، منوها  الجامعي 
البكالوريوس  بدرجات  الجامعة  برامج 
مفتوحة  أو ال��دك��ت��وراه  الماجستير  أو 
العالي  التعليم  مجلس  لقرارات  استنادا 
الجامعة  أن أح��رزت  بعد  العامة  وأمانته 
أعلى  وحققت  المؤسسية  االعتمادية 
نتائج التقييم المؤسسي والبرامجي من 

التعليم والتدريب. هيئة جودة 

تقدمه  بما  العالي  منصور  البروفيسور  األهلية  الجامعة  رئيس  أشاد 

العام  بجناحيه  لقطاع التعليم  وم��ؤازرة  دعم  من  الحكيمة  القيادة 

مجلس  يضطلع به  الذي  ال��دور  على  نفسه  الوقت  في  مثنيا  والخاص، 

التعليم العالي وأمانته العامة في تطوير التعليم الجامعي وصيانته بما 

يتفق مع رؤية البحرين 2030 ويؤهلها لتتبوأ موقعا تعليميا مرموقا على 

المستوى الدولي واإلقليمي.

م�ؤكدا ا�ستقطاب الجامعة الأهلية عددا جيدا من المتف�قين والمبدعين

البروفي�س�ر العالي: الجائحة عززت من اهتمام المجتمع بالدرا�سة الجامعية

كشف رئيس الجامعة األهلية البروفيسور منصور 
الشبكة  من  واسعة  إشادة  الجامعة  تلقي  عن  العالي 
نجاح  بمناسبة  التكنولوجية  للجامعات  العالمية 
التفاعلي  االلكتروني  للتعليم  التحول  في  الجامعة 
العملية  انتظام  في  ارب��اك  اي  ودون  سريع  بشكل 
التعليمية، مؤكدا أن البنية التحتية لمملكة البحرين 
والجاهزية المسبقة للجامعة األهلية مكنت أساتذة 
قاعات  من  االنتقال  من  وطلبتها  األهلية  الجامعة 
اإللكتروني  التعليم  إلى  التقليدية  الدراسة  ومختبرات 

التفاعلي بشكل سريع ومرن ودون أي معوقات.

وأبدى البروفيسور العالي اعتزازه بهذه االشادة من 

و .... الجامعة تقدم تجربتها لل�سبكة العالمية للجامعات التكن�ل�جية

العالي: نجاح باهر للجامعة الأهلية في تطبيق التعليم الإلكتروني التفاعلي

سنوات   4 قبل  تأسست  التي  الشبكة 
وتقع أمانتها العامة في جامعة برادفورد 
حققت  أن  بعد  المتحدة،  المملكة  في 
في  رائعة  نجاح  قصة  األهلية  الجامعة 
التحول نحو التعليم االلكتروني التفاعلي 

في مواجهة جائحة كوفيد 19.

من  عدد  في  الجامعة  رئيس  وأوضح 
اللقاءات النقاشية التي نظمتها جامعات 
عالمية مرموقة ومنظمات تعليم عال 
المرئي  االتصال  تقنية  عبر  متخصصة 
يحظى  العالي  والتعليم  العالم  التعليم 
برعاية ومساندة كبيرتين من الحكومة 
الملكي  السمو  صاحب  بقيادة  الموقرة 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 

العهد رئيس الوزراء

وطلبتها  الجامعة  أساتذة  بأن  وذكر 
استمرار  أجل  من  العمل  في  جدية  أبدوا 
يدعو  بما  الجودة  درجات  بأعلى  الدراسة 
التي  الثقة  كل  شاكرا  واالع��ت��زاز،  للفخر 
بالجامعة  وطلبتهم  األمور  أولياء  أبداها 
األهلية، التي تؤكد أن النجاح ثمرة شراكة 
عناصر  جميع  بين  وف��اع��ل��ة  حقيقية 

التعليمية. العملية 

االنتقال  ف��ي  الجامعة  بنجاح  ون��وه 
والبحثية  التعليمية  خدماتها  بجميع 
الطابية  أنشطتها  وحتى  واالجتماعية 
بحيث  وااللكترونية  الرقمية  للنظم 
استكمال  في  الجامعة  طلبة  استمر 
أي  دون  والمهاري  العلمي  تحصيلهم 
التي  االستثنائية  للظروف  سلبي  تأثير 
الجامعة  ب��أن  وذك��ر  الجائحة.  فرضتها 
ال��دروس  م��ن  كبيرا  كما  استخلصت 
للتعليم  االن��ت��ق��ال  ج����راء  وال��ت��ج��ارب 
لها  س��ي��ك��ون  ال��ت��ف��اع��ل��ي  االل��ك��ت��رون��ي 
الجامعة  مسيرة  على  اإلي��ج��اب��ي  أث��ره��ا 
على  الجامعة  وستحرص  وعطاءاتها 
إذ  الجائحة،  انتهاء  بعد  منها  االستفادة 
على  التعليم  يعود  أن  ال��وارد  من  ليس 

للجائحة مستقبا. السابقة  صورته 

طلبة  ال��ع��ال��ي  ال��ب��روف��ي��س��ور  ودع���ا 
نحو  التطلع  إلى  المستجدين  الجامعة 
الحياة  ف��ي  والتميز  واالب��ت��ك��ار  اإلب����داع 
أن  على  مؤكدا  والعملية،  األكاديمية 
إدارات  من  تتضمنه  ما  بكل  الجامعة 
خدمة  على  تحرص  وهيئات  وكليات 
وتعتني  األول،  ال��م��ق��ام  ف��ي  طلبتها 
العائلية  المشاعر  من  أج��واء  بإضفاء 
الجامعة  لتمثل  الجامعي  مجتمعها  في 
الذي  الثاني  البيت  منتسبيها  لجميع 
نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  داع��ي��ا  يحتضنهم، 

ال��ط��ل��ب��ة ال��م��س��ت��ج��دي��ن إل���ى االن��ف��ت��اح 
ب��ع��ق��ول��ه��م وق��ل��وب��ه��م ع��ل��ى ال��ح��ي��اة 
وأب��ع��اده��ا  تفاصيلها  بكل  الجامعية 

ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وال��ري��اض��ي��ة، م��ن خ���ال االش���ت���راك في 

الطابية. األنشطة  مختلف 
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أوسطية  الشرق  وال��دراس��ات  العربية  اللغة  مركز  احتفى 
للغة  العالمي  باليوم  يومين  م��دى  على  األهلية  بالجامعة 
العربية من خال تنظيم عدد من الفعاليات والندوات والبرامج 
الحوارية المتصلة باللغة العربيى، تضمنت تقديم البروفيسور 
الدالل محاضرة تحت عنوان »الكنز الخفي في مفردات  شوقي 
أدبي  ملتقى  أيضا  المناسبة  بهذه  أقيم  فيما  العربية«،  اللغة 
ثقافي فّني بالتعاون مع جمعية الفن المعاصر وجمعية الخط 
من  عدد  بمشاركة  المعاصر«  والفّن  اللغة  بعنوان«  العربي، 

األهلية. الجامعة  أساتذة 
اللغة  منح  أهمية  على  األهلية  الجامعة  أساتذة  وأك��د 
اللغات  وترجمة  وتأليفا  تدريسا  االهتمام  من  المزيد  العربية 
عليها  والحفاظ  العربية  اللغة  أهمية  على  مشددين  األخرى، 
العمل  الى  باإلضافة  والتاريخية،  الثقافية  بهويتنا  لاحتفاظ 
الناطقين بغيرها. على نشرها وتعليمها للمهتمين بها من 
لغير  العربية  اللغة  تعليم  أن  الجامعة  أس��ات��ذة  وأك��د 
أيًضا،  العربية  وللغة  لنا  سفراء  يجعلهم  بها  الناطقين 
مشيرين إلى أن هناك اهتمام عالمي متصاعد  باللغة العربية 
يوًما  العالمية  المنظمات  تخصيص  على  حفز  مما  وتعلمها، 

العربية. باللغة  لاحتفاء 
الحواج  عبداهلل  البروفيسور  األمناء  مجلس  رئيس  ووجه 
للتوسع  العربية  اللغة  يوم  لفعاليات  االفتتاحية  كلمته  في 
تصدير  بهدف  بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  في 
إرساء  إلى  باإلضافة  العالم،  بلدان  لمختلف  العربية  ثقافتنا 
من  بها  للمتحدثين  السليمة  العربية  اللغة  وأصول  مبادئ 

مختلف األمم والثقافات.
رجب  رفيقة  الدكتورة  العربية  اللغة  أستاذة  وقدمت 
الخطر  بالشراكة مع فنانيين من جمعية  فقرة فنية مميزة 
محمد  الدكتور  قدم  فيما  المعاصر،  الفن  وجمعية  العربي 
اللغة  تعليم  في  تجربتهما  عبدالنبي  زينب  والدكتورة  حسن 
العربية لغير الناطقين بها والتحديات التي واجهتهما في هذا 

المجال.
وخلص األساتذة المشاركون إلى وجود عدة تحديات تواجه 

لدى  اللغة  كازدواجية  بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم 
هؤالء وتأثرهم بلغتهم األم فنقلهم أصواتهم المستخدمة 
أو  الفصحى  اللغة  استخدام  وتدني  العربية  اللغة  إلى  فيها 

العربية. اليومية في المجتمعات  الحياة  مقاربتها في 

تعليم  في  الحديثة  التكنولوجيا  توظيف  إلى  االساتذة  ودعا 
مع  المجال،  هذا  في  المناسبة  المناهج  وتهيئة  العربية  اللغة 
بشأن  السائدة  الذهنية  الصورة  تغيير  أجل  من  الجهود  تكاثف 

اللغة العربية على أنها لغة صعبة وال يمكن تعلمها.

الجامعة الأهلية تحتفي بالي�م العالمي للغة ال�ساد

اأكاديمي�ن ي�ؤكدون على اأهمية الهتمام بالعربية تدري�سا وتاأليفا وترجمة
للجامعة  المؤسس  الرئيس  أش��اد 
بابداعات  األمناء  مجلس  رئيس  األهلية 
وابتكارات خريجي وطلبة الجامعة األهلية 
المؤسسات  ف��ي  عملهم  م��واق��ع  ف��ي 
اعتزاز  عن  معبرا  والخاصة،  الحكومية 
الجامعة األهلية بجميع منتسبيها بكل 
مسيرة  ت��خ��دم  م��ب��ادرة  أو  ن��ج��اح  قصة 
التنمية والبناء في وطننا العزيز لخريج أو 

طالب من طلبة الجامعة األهلية. 
ترحيبه  ه��ام��ش  ع��ل��ى  ذل���ك  ج���اء 
البروفيسور  الجامعة  رئ��ي��س  بمعية 
البادي  محمود  بالسيد  العالي  منصور 
طالب  »تمكين«  العمل  ص��ن��دوق  م��ن 
ماجستير إدارة األعمال بالجامعة األهلية 
والسيد مهند النعيمي مستشار االتصال 
اإلعام  شئون  بوزارة  الدولية  والعاقات 
خريج ماجستير اإلعام والعاقات العامة 
هنأهما  حيث  األه��ل��ي��ة،  الجامعة  م��ن 
فكرتيهما  بتأهل  المؤسس  الرئيس 
في  متأهلة  ف��ك��رة   12 أف��ض��ل  بين  م��ن 
)ف��ك��رة(،  الحكومي  االب��ت��ك��ار  مسابقة 
بين  من  النهائية  للمرحلة  بوصولهما 
يعكس  م��ا  الجامعة،  منتسبي  م��ن   5
األهلية  الجامعة  خريجي  لدى  اإلبداع  روح 

وحس المسؤولية الوطنية لديهم. 
ويرفع  يسعدنا  الصدد:  هذا  في  وقال 
وطلبة  لخريجي  ي��ك��ون  أن  ق��درن��ا  م��ن 
هذه  في  متميزا  حضورا  األهلية  الجامعة 
صاحب  تفضل  التي  الوطنية  المسابقة 
الوزراء  العهد رئيس  الملكي ولي  السمو 
بتكريم أصحاب األفكار الفائزة فيها، كما 
الفائزة  األفكار  إح��دى  تكون  أن  يسعدنا 
أحد  من  مطروحة  األولى  الثاثة  بالمراكز 
السيد  وهو  األهلية  الجامعة  في  طلبتنا 

محمود البادي.

البادي  محمود  السيد  واستعرض 
قدمها  التي  »تمليك«  برنامج  فكرة 
المتأهلة  فكرة   12 بين  من  وترشحت 
بتصويت  وف���ازت  النهائية  للمسابقة 
الجمهور، وهي عبارة عن مقترح لخدمة 
للمواطنين  تتيح  ج��دي��دة  اس��ك��ان��ي��ة 
أصحاب الطلبات االسكانية من الحصول 
على منازلهم في وقت قياسي وبتكلفة 

منخفضة.
استعرض  فقد  النعيمي  مهند  أم��ا 
فكرة المنصة الوطنية للتبرع بالدم، وهي 
عبارة عن منصة ذكية اجتماعية تفاعلية 
البحرين  مملكة  وريادة  جهود  من  تعزز 
في قطاع الصحة، وتعمل على استخدام 
للتواصل  الذكية  الهواتف  في  التطبيقات 
فئة  بحسب  كا  بالدم  المتبرعين  مع 
والزمني  الجغرافي  النطاق  وبحسب  دمه 
إلى  إضافة  البنك،  يحدده  الذي  المطلوب 
والمشاركة  التسجيل  عملية  تنظيم 
أكثر  بأسلوب  بالدم  التبرع  حمات  في 
تفاعلية  خارطة  وجود  وضمان  فاعلية، 

األزم��ات  إدارة  في  متطورة  عمل  والية 
الس��ت��ي��ع��اب أك��ب��ر ع����دد م��م��ك��ن من 
المتبرعين وبما يعكس جودة الخدمات 

الطبية في مملكة البحرين. 

المتأهلة  األفكار  جميع  أن  يُذكر  مما 
 12 لتصل  مختلفة  تقييم  بمراحل  مرت 
عرض  وبعد  النهائية،  المرحلة  إلى  منها 
من  عدٍد  من  مكونة  لجنة  على  األفكار 
أصحاب السعادة الوزراء إلى جانب تصويت 
الجمهور، فازت كل من فكرة » توسعة 
المجتمع«  في  النفسية  الصحة  خدمات 
العصفور  حميد  بثينة  م��ن  المقدمة 
من  السلمان  حسين  علي  وال��دك��ت��ور 
الصحة،  بوزارة  النفسي  الطب  مستشفى 
اإلسعافات  أس��اس��ي��ات  »إدراج  وف��ك��رة 
المقدمة  الدراسية«  المناهج  في  األولية 
جاسم  ونادية  سلمان  ف��ؤاد  كوثر  من 
إلى  إضافة  الصحة،  وزارة  من  إدري��س  أبو 
والتي  الجمهور  باختيار  الفائزة  الفكرة 
أراض��ي  ط��رح  برامج  في  للتوسع  تهدف 
السيد  من  المقدمة  للمزايدة  اإلسكان 

محمود عدنان البادي من تمكين.

ينظمها  التي  المسابقة  وأقيمت 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  مكتب 
بهدف  التوالي  على  الثالث  للعام  ال��وزراء 
من  تطور  التي  واألفكار  اإلبتكار  تشجيع 
الخدمات الحكومية في مملكة البحرين 
من  أفكار سنويًا  ثاث  اختيار  يتم  حيث 
ليتم  ال��م��ش��ارك��ة  االف��ك��ار  م��ئ��ات  بين 

تنفيذها.

البروفي�س�ر الح�اج ي�سيد باإبداعات خريجي الجامعة الأهلية في م�اقعهم المهنية

5 من منت�سبي الجامعة الأهلية يح�سدون مراكز متقدمة في م�سابقة البتكار الحك�مي
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ن�سرتها مجلة ) الميرالد البريطانية (.. درا�سة اأكاديمية ت�ثق الحملة ال�طنية »فينا خير«

ن�سيب: ن�فر 46 قاعدة بيانات عالمية للطلبة والباحثين

مكتبة »الأهلية« تت��سع في خدماتها اللكترونية والرقمية

للمؤسسة  العام  األمين  استقبل 
الدكتور  اإلنسانية  لألعمال  الملكية 
أس��ت��اذ  مكتبه  ف��ي  ال��س��ي��د  مصطفى 
األهلية  بالجامعة  االقتصاد  المحاسبة 
الدكتور عادل السريع الذي قدم للدكتور 
األكاديمية  دراس��ت��ه  السيد  مصطفى 
المنشورة في مجلة ) االميرالد البريطانية 
( حول مبادرة الحملة الوطنية »فينا خير« 
التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد 
لألعمال  الملك  جالة  ممثل  خليفة  آل 
الشباب دعمًا لجهود  اإلنسانية وشؤون 
التنسيقية  للجنة  الوطنية  للجهود 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
العهد  ولي  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
المؤسسة  بتكليف  ال�����وزراء  رئ��ي��س 

الملكية لألعمال اإلنسانية.
وف���ي ب��داي��ة ال��ل��ق��اء رح���ب ال��دك��ت��ور 
السريع  عادل  بالدكتور  السيد  مصطفى 
وأشاد بجهوده في مجال البحث العلمي 
لتوثيق  متميز  عمل  من  به  ق��ام  وم��ا 
حضرة  ق��ي��ادة  بين  وال��ت��اح��م  ال��ت��راب��ط 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
حفظه  البحرين  مملكة  ملك  خليفة،  آل 
اهلل ورعا، والمواطنين من خال الحملة 
نجاحًا  حققت  والتي  خير«  »فينا  الوطنية 
للتصدي  الوطنية  الجهود  لدعم  كبيراً 
جالة  اهتمام  وتترجم  كورونا،  لجائحة 
الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه، بجميع 
أرض  ع��ل��ى  والمقيمين  ال��م��واط��ن��ي��ن 

البحرين. مملكة 
من جانبه أشاد الدكتور عادل السريع 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  بقيادة 
الوطنية »فينا خير« وما  للحملة  خليفة 
لتحقيق  كبير  دور  من  سموه  به  ق��ام 
الحملة  حققته  ال���ذي  الكبير  ال��ن��ج��اح 
االقتصادية  المستويات  جميع  على 
صيتها  ذاع  والتي  والثقافية،  واالجتماعية 
مثااًل  لتكون  التوثيق  فاستحقت  عالميًا 
القيادة  بين  والتعاضد  للتاحم  ودليًا 

والمواطنين في مملكة البحرين.
به  تقوم  ال��ذي  الكبير  ال��دور  مثمنًا 
اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة 
السيد،  مصطفى  الدكتور  به  ق��ام  وم��ا 
الملكية  للمؤسسة  ال��ع��ام  األم��ي��ن 
الحملة  رئ��ي��س  اإلن��س��ان��ي��ة  ل��ألع��م��ال 
الوطنية »فينا خير« من دور كبير وجميع 
أعضاء الفريق الذي عمل بكل جد إلنجاح 

هذه الحملة الخّيرة.
هذه  السريع  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  وب��ي��ن 
العلمية  ال��دراس��ات  من  تعتبر  الدراسة 

التجربة  لهذه  وثقت  التي  واالكاديمية 
االميرالد   ( مجلة  ف��ي  نشر  م��ا  عالميا 
 International Journal of البريطانية ( 
Ethics and Systems كدراسة محكمة 
خال  العطاء  دليل   « بعنوان  مشتركة، 
القواعد   -  ،)19  – )كوفيد  كورونا  جائحة 
المانحين«.  اخ��اق��ي��ات  على  ال��م��ؤث��رة 
االهلية  الجامعة  في  المشارك  للدكتور 

د. عادل محمد سريع.
استطاع  إلى  الدراسة  هذه  وتهدف 
والمتبرعين  ال��م��ان��ح��ي��ن  اس��ت��ج��اب��ات 
من  للتخفيف  األم���وال  جمع  ل��ن��داءات 
ألزم��ة  واالق��ت��ص��ادي  االجتماعي  التأثير 
لحملة   ،)19  – )كوفيد  ك��ورون��ا  جائحة 
ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة  خ��ي��ر«،  ف��ي  »ف��ي��ن��ا 
العطاء،  راب��ط  وتاثير  قوة  مدى  وتحديد 
مكتسبة(،  داخلية  )كعوامل  والتبرعات، 
والثقة )كعامل خارجي منظور(، في ميل 

المانحين لتقديم المال.
رابط  وجود  الى  الدراسة  خلصت  وقد 
المرتبطة  الخيرية  المشاريع  بين  قوي 
بالتبرعات والعطاء، والثقة بالمؤسسات 
أسس  ما  وهو  كقياده،  وإداراتها  الخيرية 
وتقديم  للعطاء  محفز  إيجابي  لتناغم 
عند  المانحين  قبل  من  بسخاء  المال 
في  للمساعدة  المال  لجمع  ن��داء  أول 

مواجهة جائحة )كوفيد – 19(.
خلصت  التي  العملية  النتائج  وم��ن 
الجهود  تظافر  ض��رورة  ال��دراس��ة،  إليها 
ومنظمات  الحكومة  بين  المشتركة 
بتوجيه  ال��دف��ع  ف��ي  ال��م��دن��ي  المجتمع 
بالعطاء  المرتبطة  الدينية  المعتقدات 
مواقف  تحفيز  في  مهمًا  دورا  تلعب  بأن 
التبرعات  جمع  في  للمشاركة  الناس 

لخلق  والشروع  االغاثة  لجهود  المعززة 
والتكافل  العطاء  بأهمية  ك��اف  وع��ي 
المانحين،  لدى  اإليمان  وبقوة  االجتماعي 
وجمعياتها  ال��خ��ي��ر  ص��ن��ادي��ق  وإن��ش��اء 
توصي  كما  ورصينة.  دقيقة  بمعلومات 

الدراسة الى استدامة فينا خير.
   Emerald مجلة  أن  بالذكر   الجدير 
البيانات  لقاعدة  وفقا  عالميا  المصنفة 
عام  في  أسست  قد   Scopus العالمية 
األفكار  لدعم  المتحدة  بالمملكة   1967
البحث  تعزيز  شأنها  من  التي  الجديدة 
ومنها  ال��ع��ل��وم  مختلف  ف��ي  العلمي 
تدير  كما  واإلدارة.  واألع��م��ال  االقتصاد 
Emerald مجموعة من حوالي 300 مجلة 
كما  عالميا.  ومصنفة  محكمة  علمية 
عالمية  بيانات  قاعدة  هي   Scopus أن 
تحتوي على مراجع من مقاالت منشورة 
وتغطي  محكمة،  أكاديمية  مجات  في 
تقريبا 22 ألف عنوان من أكثر من 5 آالف 
تقييمها  يتم  مجلة  ألف   20 منها  ناشر، 
العلمية  التخصصات  بواسطة خبراء في 
في  )بما  واالجتماعية  والطبية  والتقنية 
أن  كما  اإلنسانية(.  والعلوم  الفنون  ذلك 
تشمل  سكوبوس  في  البحث  عمليات 
بيانات  قواعد  في  البحث  عمليات  أيضا 

براءات االختراع ايضا.
قد  السريع  ع��ادل  الدكتور  أن  كما 

حصل على شهادة التميز
 Emerald Literati Award for(
الى  باإلضافة   Emerald من   )Excellence
دار  قبل  من  الجائحة  عن  كتاب  نشره 
 )Taylor & Francis( العالمية  النشر 
وكذا عدد من األبحاث التي تناولت دراسة 
الجائحة وتأثيرها االجتماعي واالقتصادي.

بالجامعة  المكتبة  م��دي��رة  أك��دت 
نجاح  على  نصيب  مناير  األستاذة  األهلية 
إلى  التحول  في  األهلية  الجامعة  مكتبة 
المنصات  على  خدماتها  مختلف  تقديم 
من  مستفيدة  والرقمية  اإللكترونية 
التي  البيانات  قواعد  من  واسعة  شبكة 
الجامعة والتي تبلغ 46 قاعدة  ترتبط بها 

عالمية. بيانات 
استضافة  هامش  على  ذل��ك   ج��اء 
جلسة  ضمن  األهلية  الجامعة  مكتبة 
التدريب المكتبية ألعضاء هيئة التدريس 
والطلبة، خبير قواعد المعلومات ومدير 
العربية  إيبسكو  بمجموعة  الحسابات 
تدريبية  ورشة  قدم  الذي  صاح،  محمد 
بشأن  وطلبتها  ال��ج��ام��ع��ة  ألس��ات��ذة 
الخدمات  توسع  من  المثلى  االستفادة 
المكتبة  ف��ي  وال��رق��م��ي��ة  االلكترونية 
قواعد  م��ن  االس��ت��ف��ادة  ط��رق  وتحديدا 
الورشة  عقدت  حيث  العالمية،  البيانات 
التفاعلي. المرئي  عبر االتصال اإللكتروني 

 وأوضحت نصيب أن مكتبة الجامعة 
األهلية توفر عشرات اآلالف من المجات 
والكتب االلكترونية من خال 46 قاعدة 
نشر  دور  على  تشتمل  خاصة  بيانات 
من  المكتبة  تسعى  فيما  م��رم��وق��ة، 
وفعاليات  ورش  من  تنظمه  ما  خ��ال 
من  الجامعة  طلبة  استفادة  تعزيز  إلى 
بوصفها  البيانات،  من  الضخمة  القواعد 
تمتاز بدرجة كبيرة من المرونة والحداثة 
من  الكثير  في  يتوفر  ال  بما  والفعالية 
وأن  خصوصا  األخ���رى،  البيانات  ق��واع��د 
المباشر  حضورهم  دون  تحول  الجائحة 
ه��ذه  أه��م��ي��ة  م��ن  ي��ع��زز  م��ا  للمكتبة 

اإللكترونية. والبيانات  القواعد 

بمجموعة  الحسابات  مدير   وقدم 
صاح  تعريف  محمد  العربية  إيبسكو 
العربية  إيبسكو  بمجموعة  بخدمات 
وإص����دارات����ه����ا وم��راج��ع��ه��ا ال��م��ه��م��ة 

والمتنوعة وسبل االستفادة منها. 

مكتبة  أن  ع��ل��ى  ن��ص��ي��ب  وأك�����دت 
خدمات  ع��دة  تقدم  األهلية  الجامعة 
هيئة  أعضاء  من  الجامعة  لمنتسبي 
في  ال��ب��ح��ث  تشمل  وط��ل��ب��ة  ت��دري��س 
وتوفير  ال��خ��اص��ة  المعلومات  ق��واع��د 
متنوعة  باقة  وتقدم  الدراسية  الكتب 

للباحثين.  التخصصية  الخدمات  من 
ال��ج��ام��ع��ة  أن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 
أول  قبول  مع  مكتبتها  األهلية  أنشأت 
العام 2003، لتضم في  دفعة دراسية في 
جوانبها الكثير من مواد البحث والتعليم 
بمختلف  األكاديمية  البرامج  لجميع 
مدعمة  بمكتبة  ولتكون  مستوياتها، 
الجامعة األهلية الرقمية التي تعد أفضل 
التعليمية  وال��م��ص��ادر  للموارد  موفر 
حيث  التدريس،  هيئة  وأعضاء  للطلبة 
خدمة  على  الرقمية  المكتبة  تعمل 
بيوتهم،  أو  مكاتبهم  في  وهم  الجميع 
خال  من  المكتبة  توفره  ال  الذي  األمر 

المطبوعة. كتبها 
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في اإنجاز جديد للجامعة الأهلية على ال�سعيد العالمي

اعتماد وثيقة بحرينية تحث الجامعات على التغيير نح� تكاف�ؤ الفر�ض

        وب����ه����ذه ال���م���ن���اس���ب���ة، أك���د 
رئيس  ال��ح��واج  ع��ب��داهلل  ال��ب��روف��ي��س��ور 
ونائب  األهلية  الجامعة  أمناء  مجلس 
للجامعات  العالمية  الشبكة  رئيس 
اإلنجاز  ه��ذا  تحقيق  ب��أن  التكنولوجية 
البحرين  مملكة  اه��ت��م��ام  ي��ع��ك��س 
ال��م��ب��ادئ  ب��ه��ذه  الحكيمة  وق��ي��ادت��ه��ا 
ال��س��ام��ي��ة ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا االرت��ق��اء 
حركة  وتعجيل  اإلنسانية  بالمجتمعات 
العدالة  وتحقيق  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية 
الوقت  في  منوها  المنشودة،  اإلنسانية 
بها  يضطلع  التي  والجهود  بالدور  نفسه 
صاحبة  بقيادة  للمرأة  األعلى  المجلس 
بنت  سبيكة  األم��ي��رة  الملكي  السمو 
الملك  جالة  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم 
للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  المفدى 
أسهمت  التي  الجهود  تلك  اهلل،  حفظها 

للمرأة  مسبوق  غير  تمكين  تحقيق  في 
سيما  القطاعات  مختلف  في  البحرينية 
وه��ي  وال��ج��ام��ع��ي،  التعليمي  ال��ق��ط��اع 
تمكين  في  الرائدة  البحرينية  التجربة 

المرأة الجديرة بالنشر حول العالم.
بأعمال  الحواج  البروفيسور   وأش��اد 
النسخة الرابعة من مؤتمر تكافؤ الفرص 
الجامعة  نظمته  ال��ذي  الجنسين  بين 
برونيل  جامعة  م��ع  بالتعاون  األهلية 
التوالي  على  الرابعة  للسنة  البريطانية 
المجلس  وم��س��ان��دة  ب��دع��م  ويحظى 
العالي  التعليم  ومجلس  للمرأة  األعلى 
والعديد من مؤسسات القطاعين العام 
والخاص، منوها إلى أن هذه الوثيقة احدى 
الجامعة  واهتمام  المؤتمر  ه��ذا  ثمار 
وأن  خصوصا  الموضوع،  بهذا  األهلية 
المركز  على  حصلت  األهلية  الجامعة 

ال��دورة  في  الخاص  القطاع  عن  الثالث 
الملكي  السمو  صاحبة  لجائزة  األخيرة 
خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
على  يدلل  ما  البحرينية،  المرأة  لتقدم 
تدعو  أن  قبل  بنفسها  بدأت  الجامعة  ان 
دول  مختلف  من  الصديقة  الجامعات 
هذه  على  المشترك  للتوقيع  العالم 

والمتميزة. الرائعة  الوثيقة 
من جهته، أكد رئيس الجامعة األهلية 
اهتمام  على  العالي  منصور  البروفيسور 
تعليمية  مؤسسة  بوصفها  الجامعة 
بما  الفرص  تكافؤ  مبدأ  بتطبيق  رائ��دة 
المستوى  على  مميزا  نموذجا  يصيرها 
ذلك  في  مستلهمة  واالقليمي  المحلي 
األعلى  للمجلس  المتقدمة  التوجهات 
العامة  األمانة  وأنظمة  ولوائح  للمرأة  
لهذا  المعززة  العالي  التعليم  لمجلس 

المهم. المبدأ 
الفرص  تكافؤ  مؤتمر          وأض���اف: 
ونعقده  م��ؤخ��راً  أع��م��ال��ه  اختتم  ال���ذي 
أدواتنا لتعزيز هذا  بشكل سنوي هو أحد 
فاعلة  كحقيقة  به  واالنتقال  المفهوم 
األهلية  الجامعة  في  الواقع،  أرض  على 
القطاعين  مؤسسات  مختلف  ف��ي  أو 
تواجد  على  نحرص  التي  والخاص  العام 
لتحقيق  المؤتمر  فعاليات  في  ممثليها 

أكبر استفادة من جلساته ومحاوره.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعته 
الفرص  بتكافؤ  مختصة  لجنة  تتضمن 
أجل  من  حيوي  ودور  واسعة  بصاحيات 
وشروط  متطلبات  تطبيق  من  التحقق 
تكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف 

العالم  ح�ل  بالن�سر  جديرة  المراأة  تمكين  في  »البحرين«  تجربة  الح�اج:  البروفي�س�ر 

البروفي�س�ر العالي: بداأنا باأنف�سنا قبل اأن ندع� الجامعات ال�سديقة للت�قيع معنا على هذه ال�ثيقة

العالمية  الشبكة  أقرت  األهلية،  للجامعة  جديد  إنجاز            في 
بين  بالمساواة  وال��ت��زام  تعهد  وثيقة  التكنولوجية  للجامعات 
تعهد  الوثيقة  وتضمنت  األهلية،  الجامعة  بها  تقدمت  الجنسين 
قارات  مختلف  من  العالمية  الشبكة  ضمن  المنضوية  الجامعات 
العالم على بذل الجهود والعناية واالهتمام بالمساواة بين الجنسين 
والعمل على تعزيز تكافؤ الفرص بينهما بما يمكن هذه الجامعات 
من أن تصبح نماذج يحتذى بها في تحقيق مبادئ المساواة وتكافؤ 

الفرص في مجتمعاتها.

وأنظمتها  وإدارات��ه��ا  الجامعة  أنشطة 
أساتذة  مستوى  على  سواء  وسياساتها 
مستوى  على  أو  وموظفيها  الجامعة 

والخريجين. الطلبة 

العالمية  الشبكة  تأسست   وق��د 
سنوات   3 قبل  التكنولوجية   للجامعات 

وتقع أمانتها العامة في جامعة برادفورد 
ال��م��ت��ح��دة، وق����د تم  ال��م��م��ل��ك��ة  ف���ي 
الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  انتخاب 
الحواج  ع��ب��داهلل  البروفيسور  األهلية 
لجهوده  تقديرا  الشبكة  لرئيس  نائبا 
الشبكة  أنشطة  ومساندة  دع��م  ف��ي 

التكنولوجية  الجامعات  م��ن  واع��ت��زازا 
األهلية  للجامعة  المتسارع  بالتطور 
التعليم،  بتكنولوجيا  االستعانة  ف��ي 
رائعة  نجاح  قصة  الجامعة  حققت  حيث 
في  الين  أون  التعليم  نحو  التحول  في 

مواجهة جائحة كوفيد 19.

رئي�ض الجامعة الأهلية �سمن ور�سة عمل نظمتها وزارة الخارجية

الم�سروع الإ�سالحي ر�سخ مفاهيم حق�ق الإن�سان في مختلف الميادين
أك���د رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة األه��ل��ي��ة 
أن  ال��ع��ال��ي  ال��ب��روف��ي��س��ور م��ن��ص��ور 
والمؤسسات  الجامعات  اهتمام 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ب��م��ب��ادئ 
وتثقيفا  تعليما  االن��س��ان  ح��ق��وق 
ثمار  أحد  الواقع  أرض  على  وتطبيقا 
صاحب  لحضرة  اإلصاحي  المشروع 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
الذي  المفدى،  الباد  عاهل  خليفة 
قيم  على  الزاهر  عهده  بنيان  أسس 
وعم اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية 
ترسيخ  على  اإلصاحي  مشروعه  aل 
التنفيذية  الميادين  مختلف  في  ذلك 
وكذلك  والقضائية  والتشريعية 

. لتعليمية ا
في  مشاركته  ضمن   ذلك  جاء 
والمعرفة  )التعليم  عمل   ورش��ة 
نظمتها  ال��ت��ي  اإلن���س���ان(  وح��ق��وق 
الدكتور  رعاية  تحت  الخارجية  وزارة 
الزياني  وزير  راش��د  بن  عبداللطيف 
علي  بن  ماجد  والدكتور  الخارجية 
والتعليم،   التربية  وزي��ر  النعيمي 
والوكاء  ال��وزراء  من  ع��دد  بحضور 
التعليم  وق��ي��ادات  وال��م��س��ؤول��ي��ن 
متعددة،  دول  من  اإلنسان  وحقوق 
ألكثر  العمل  ورشة  استمرت  حيث 
الحضور  عدد  وبلغ  ساعات  ست  من 

مشاركا.   319
عن  ال��ع��ال��ي  البروفيسور  وع��ب��ر 
خالص شكره لوزير التربية والتعليم 

العالي  التعليم  مجلس  ومسؤولي 
ع��ل��ى دع��م��ه��م وم��س��ان��دت��ه��م من 
أجل تجذير ثقافة وممارسات حقوق 
التعليمية،  المؤسسات  في  اإلنسان 
الجامعة  اه��ت��م��ام  أن  إل���ى  م��ن��وه��ا 
األمانة  توجيهات  مع  يتسق  األهلية 
العالي  التعليم  لمجلس  العامة 
س����واء ف��ي ت��دري��س م��ق��رر ح��ق��وق 
أو  الجامعة،  طلبة  لجميع  اإلنسان 
التي  واالنشطة   المؤتمرات  تنظيم 
اإلن��س��ان  ح��ق��وق  بمفاهيم  تُ��ع��ن��ى 
تنظيم  جانب  إلى  فروعها،  بمختلف 
حقوق  تعزز  التي  االحتفاالت  من  عدد 
القضايا  مختلف  وت��دع��م  اإلن��س��ان 
مؤكًدا  والدولية،  المحلية  الحقوقية 
الطلبة  تشجيع  على  الجامعة  حرص 

المشاركة  على  الجامعة  وأساتذة 
ف���ي ال���م���ؤت���م���رات وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الجامعة  تُ��دع��ى  ال��ت��ي  المختلفة 
وتعزز  اإلنسان  بحقوق  وتُعنى  إليها 
باإلضافة  اإلنسان،  حقوق  مفاهيم 
ع��ل��ى ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ان اس��ت��ش��اري��ة 
بالتنمية  خاصة  بالجامعة  دائمة 
ال��م��س��ت��دام��ة، وت��ك��اف��ؤ ال��ف��رص، 
من  يتم  المجتمعية؛  وال��ش��راك��ة 
المقترحات  ودراسة  تقديم  خالها 
دور  وت��ط��وي��ر  ل��ت��ف��ع��ي��ل  ال��ه��ادف��ة 
حقوق  ثقافة  تعزيز  ف��ي  الجامعة 

اإلنسان. 
وأشار رئيس الجامعة األهلية إلى 
السياسات  من  حزمة  جامعته  تبني 
حقوق  لقيم  المعززة  وال��خ��ط��وات 
على  ال��ط��ل��ب��ة  ك��ت��دري��ب  االن���س���ان، 
وممارسة  البناء  والنقد  االنتخابات 
واحترام  اآلراء  إب��داء  في  حقوقهم 
االخ��ت��اف، ف��ض��ا ع��ن دع��م ودم��ج 
الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  من  الطلبة 
ال��ج��ام��ع��ي،  التعليم  ف��ي  واألي���ت���ام 
ما  بكل  الجامعة  أس��ات��ذة  وتثقيف 
أجل  م��ن  اإلن��س��ان  بحقوق  يتعلق 
اإللمام  لديها  جامعية  أجيال  إعداد 
والمعرفة  المتنوعة  بالمفاهيم 
من  اإلنسان  بحقوق  يتعلق  ما  بكل 
مما  والعملية  النظرية  ال��ن��واح��ي 
بحقوق  المملكة  اهتمام  يعكس 

اإلنسان.


