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العـدد الثالثون   - 2021   - شباط    - فبراير 

الأهليـة اأخبــار 

إلع��داد  العليا  اللجنة  عضو  أك��د 
م���ش���روع م��ي��ث��اق ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي 
األهلية  للجامعة  المؤسس  الرئيس 
ال���ح���واج، أن  ال��ب��روف��س��ي��ر ع���ب���داهلل 
أي  فيها  يكن  لم  اللجنة  مناقشات 
للجنة  ك��ان  كما  طرحه،  يحظر  أم��ر 
التعديالت  إدخ��ال  في  الحرية  مطلق 
من  المقدمة  الميثاق  مسودة  على 
قبل الحكومة، مبينا أن اللجنة أدخلت 
 %80 إلى   70 من  تراوح  بنسبة  تعديالت 

المسودة. على 
»الوطن«،  الحواج خالل ندوة  وقال 
ال��وط��ن��ي..  العمل  »م��ي��ث��اق  ب��ع��ن��وان: 
اإلصالح  »مشاريع  إن  وط��ن«:  نهضة 
في  ولكن  ال��ق��اع��دة،  م��ن  تأتي  دائ��م��ا 
التجربة البحرينية جاءت المبادرة من 
رأس الهرم وتلقفتها القاعدة، معتبراً 
الرؤى  ألن  للنجاح  مهمًا  سببًا  ذلك 

القيادة والقاعدة توافقت«. بين 
t ص 4-3-2

رصيد  من  يرفع  جديد  إضافي  إنجاز  في 
المحلي  المستوى  على  األهلية  الجامعة 
المتحدة  األمم  منظمة  أدرجت  والعالمي، 
الجامعة األهلية ضمن شركائها في أهداف 
المنظمة  من  تقديرا  المستدامة،  التنمية 
في  الجامعة  لريادة  اإلنمائي  وبرنامجها 
في  مؤخرا  نجاحها  و  التعليم  جودة  مجال 
في  التفاعلي  االلكتروني  التعليم  تنفيذ 
جهود  عن  فضال   ،19 كوفيد  جائحة  أعقاب 
تعليم  تقديم  في  المشهودة  الجامعة 

عصري وتعزيز تكافؤ الفرص.
األهلية  الجامعة  هنأ  المناسبة،  وبهذه 
أساتذة  جميع  الحواج  عبداهلل  البروفيسور 
مؤكدا  وخريجيها،  وطلبتها  الجامعة 
بين  عاليا  المملكة  اسم  رفع  أهمية  على 
بمختلف  االرت��ق��اء  خ��الل  من  العالم  دول 
الجامعات  السيما  الوطنية  المؤسسات 
في  والتنوير  اإلشعاع  منارات  تمثل  التي 

المجتمع.
t ص 5

ع�سو اللجنة العليا الحواج: تعديالتنا على م�سودة الميثاق بلغت %80

في اإنجاز اإ�سافي جديد يرفع من ر�سيد الجامعة 

»الأمم المتحدة« تدرج الجامعة الأهلية على قائمة �سركائها في التنمية الم�ستدامة

وزير الإعالم يدعو اإلى �سناعة النموذج الإعالمي البحريني الخا�ص.. �ص 6

الجامعة الأهلية تطلق م�سابقة »�سور وار�سل« بين طلبتها وخريجيها .. �ص 7
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رئيسة  قامت  عندما  أنه  إلى  وأش��ار 
بزيارة  روب��رت��س��ون  م��اري  إيرلندا  وزراء 
تدرس  بالدها  إن  قالت  مؤخراً،  البحرين 
وأن  اإلشادة  وتستحق  عالمية  تجارب   3
من نفذها فعاًل قائد ملهم، وهي تجربة 
مانديال،  نلسون  إفريقيا  جنوب  قائد 
التي  تشكسوفاكيا  الثانية  والتجربة 
الشيوعي  الحكم  من  رئيسها  نقلها 
تجربة  الثالثة  والتجربة  الديمقراطي،  إلى 
الخليج  دول  أن  يعني  وه���ذا  البحرين 
والدول العربية تسير على نفس خطوات 
واألم���ان  ب��األم��ن  تنعم  ألن��ه��ا  البحرين 

والتنمية. واالستقرار 

وذكر أنه تحققت خالل هذه السنوات 
اإلنجازات،  من  الكثير  الميثاق  وبسبب 
نوعًا  تجد  عندما  تنجز  الشعوب  فدائما 
هذه  صاحب  أن  م��ؤك��داً  ال��ح��ري��ات،  م��ن 
التاريخ، فال  المبادرة يجب أن يسجل في 

تأتي المبادرات إال من رجل شجاع.

صدر عن الميثاق مساواة بين 
الرجل والمرأة

مساواة  الميثاق  عن  »ص��در  وق��ال: 
ق���ادرة  لجعلها  وال���م���رأة  ال��رج��ل  ب��ي��ن 

بفضل  االنتخابات،  في  المشاركة  على 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  توجيهات 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
جميع  ال���م���رأة  م��ن��ح  ح��ي��ث  ال��م��ف��دى، 
العظيمة  المبادرات  فدائما  حقوقها، 
وأقول  وملهمين،  عظماء  لقادة  تحتاج 
هدية  كان  الميثاق  إن  وافتخار  عز  بكل 
العظيم  الشعب  هذا  البحرين  لشعب 

العظيم«. الميثاق  يستحق هذا 

البحرين نقلت نقلة نوعية إلى 
المتقدمة الدول 

بمرور  االحتفال  »مع  الحواج  وأض��اف 
الوطني،  العمل  ميثاق  على  ذك��رى   20
التي  األي����ام  ت��ل��ك  ع��ن  أت��ح��دث  ف��إن��ن��ي 
ال��دول  إل��ى  نوعية  نقلة  البحرين  نقلت 
دستورية  مملكة  وأصبحنا  المتقدمة 
المميزة  اللقاءات  أتذكر  حيث  بفضله، 
المفدى،  الملك  جاللة  يعقدها  كان  التي 
والنوادي  الجمعيات  مع  متعددة  لقاءات 
وجماعية  فردية  كانت  واالجتماعات، 
ولم  مولود  وكأنه  مشروع  هناك  وكان 
وكيف  المولود،  هذا  حجم  نعرف  نكن 
أم  كبيرا  المولود  ه��ذا  عليه  سيكون 
أن  والحقيقة  قبيحا،  أم  جميال  أم  صغيرا 

األجواء كانت مهيأة«.

عضوا  بصفتي  ذل��ك  »أق��ول  وأض��اف: 
لجنة  ممثل  وأي��ض��ا  العليا  اللجنة  ف��ي 
بإلقائي  وتشرفت  الميثاق،  في  التعليم 
الملك  ج��الل��ة  أم���ام  التعليم  خ��ط��اب 
األولى  الوثيقة  سلمناه  عندما  المفدى 
الوطني  للمشروع  النهائية  المسودة 
حدث،  الذي  واالستفتاء  االنتخابات  قبل 

والكل كان يتحدث عن ذلك«.

وامتنان  فخر  بكل  الحواج،  واستذكر 
المفدى  الملك  جاللة  مع  اللقاءات  أحد 
وتذكرت  الصافرية،  قصر  ف��ي  وك��ان��ت 
الملك  لجاللة  قلت  أن��ن��ي  أم��ان��ة  بكل 
وليا  كنت  عندما  سنة   20 قبل  وقتها 
للعهد كان لك بصمة كبيرة في التعلم 
كان  أنه  كيف  العالي  التعليم  وخصوصا 
يشجع الدراسة، وعندما نتحدث عن هذا 
يناقشها  كان  الميثاق  وفكرة  الميثاق 
بتشكيل  الملكي  األم��ر  يصدر  أن  قبل 
اللجنة، كان مسرورا جدا، واعتبر التعليم 
إني  وحيث  إعالمية  عملية  أي  قلب  في 
في مجال التعليم، كنت أتمنى أن تحدث 

للتعليم. نوعية  نقلة 

جاءتني  قليلة  بأيام  »بعدها  وأضاف: 

الشيخ  سمو  له  المغفور  من  مكالمة 
العدل  وزير  خليفة  آل  خالد  بن  عبداهلل 
اللجنة  رئ��ي��س  اإلس��الم��ي��ة،  وال��ش��ؤون 
حيث  الميثاق  م��ش��روع  إلع���داد  العليا 
درجة  إلى  وديمقراطيًا  عظيمًا  رجاًل  كان 
بنود  نناقش  كنا  عندما  لها  ح��دود  ال 
أعضاء في  أن نكون  الميثاق، وطلب منا 

اللجنة«. هذه 

شخصيا شعرت بعزة، وبأن 
هناك مهمة مطلوبة منا

ويقول الحواج: »شخصيا شعرت بعزة، 
وكيف  منا  مطلوبة  مهمة  هناك  وبأن 
األمر  جاء  أن  إلى  المهمة  هذه  ستكون 
للميثاق  العليا  اللجنة  بتشكيل  األميري 
األول��ى  ال��م��س��ودة  مناقشة  ف��ي  وب��دأن��ا 
التوجيه  وكان  لنا،  قدمت  التي  للميثاق 
عن  المسؤولون  أنتم  ومباشرا..  واضحا 
ولكم  فقط،  مسودة  هذه  الميثاق  هذا 
النهائية  المسودة  تكون  كيف  تقرروا  أن 

الكثير منها«. وتغير 

وقال: »كنا في البداية نتوقع أننا سنقر 
عليه  التصويت  فكرة  وطرحت  الميثاق، 
البحرين،  جامعة  في  كبير  مؤتمر  عبر 
أن  إل��ى  تطور  ث��م  شخص،   2000 ل��ه  دع��ي 
جاء توجيه من جاللة الملك المفدى بأن 
الشعبي  االستفتاء  على  الميثاق  يعرض 

العام«.

وأك����د أن��ن��ا ت��ح��دث��ن��ا ع���ن ال��ح��ري��ات 
والتعليم،  االقتصاد  كحرية  الشخصية، 
في  الكالم  قرأ  الذي  المثال  سبيل  وعلى 
الفصل األول للميثاق يقول إن الجامعات 
دولة  وتشجع  وحضارية  علمية  منارات 
األهلية  ال��ج��ام��ع��ات  إن��ش��اء  ال��ب��ح��ري��ن 
جدا  كبير  نقاش  حدث  وهنا  والخاصة، 
اعترض،  العليا ألن هناك من  اللجنة  من 
في  وتعليم  جامعات  عن  نتحدث  كيف 

الميثاق؟.

قيل لنا تحدثوا وسنأخذ بما 
إليه تتوصلون 

جاء  المباشر  »ال��ت��وج��ي��ه  إن  وق���ال 
قلب  في  التعليم  يكن  لم  ما  إلص��الح 
الفصل  ف��ي  ول��ذل��ك وض��ع  اإلص���الح  ه��ذا 
الحكم  نظام  عن  الحديث  قبل  األول 
حديث  هناك  وكان  الحكم،  نظام  ونوع 
أن  نتوقع  وكنا  العسكرية،  الخدمة  عن 
لنا  قيل  ولكن  محظورة  وسائل  ه��ذه 
إليه،  تتوصلون  بما  وسنأخذ  تحدثوا 
وكان الشيخ عبد اهلل بن خالد آل خليفة 
عليه،  االتفاق  يتم  بما  يأخذ  اهلل،  رحمه 
كان ديمقراطيا ولذلك خرج هذا الميثاق 

بصيغته.
أن  يتمنى  الجميع  أن  الحواج،  وأوضح 
وأن  خصوصًا  الميثاق،  هذا  إليه  ينسب 
نسبة  أع��ل��ى  ك��ان��ت  المشاركة  نسبة 
وكانت   %95 بلغت  إذ  تقريبًا،  تصويت 

في  وه��ذا   ،%98.4 نعم  ق��ال  من  نسبة 
البحرين  ونقلنا  جديدة  مبايعة  الواقع 
الدستورية،  الممالك  إل��ى  كبيرة  نقلة 
أولى  من  هي  األهلية  الجامعة  أن  مبينًا 
لجاللة  اإلص��الح��ي  ال��م��ش��روع  ث��م��رات 
الملك المفدى، ألننا تقدمنا بإنشاء هذه 
أو 9 سنوات وظل يراوح  الجامعة منذ 8 
وال��وزراء،  الحكومة  بين  الموضوع  هذا 

ولم يحركه اال الميثاق.

كيف كان التعليم قبل الميثاق 
واليوم بعد 20 سنة

مؤشرات  نضع  أن  أردن���ا  »ل��و  وق���ال: 
لنرى  التجربة  ه��ذه  نجاح  على  قياس 
واليوم  الميثاق  قبل  التعليم  كان  كيف 
بأخذ  البحرين  ب��دأت  حيث  سنة،   20 بعد 
دول  جيرانها  بين  الطبيعي  موقعها 
متخلفة  كانت  أن  بعد  التعاون  مجلس 
 100 قبل  تقدمنا  من  الرغم  على  عنهم 
قمنا  دول  آخر  فنحن  التعليم،  في  سنة 
 15 البحرين  ف��ي  وال��ي��وم  جامعة،  بفتح 
جامعة، وعدد كبير حصلت على االعتماد 
البحرين  تكون  أن  ويمكن  األكاديمي 
مجلس  بين  العالمي  التعليم  في  رائدة 

الخليجي«. التعاون 
اآلن  وصلت  البحرين،  أن  إل��ى  ولفت 
حيث  من  المتقدمة  ال��دول  نسب  إل��ى 
ل��م يكن  ال��م��ش��روع  ال��ت��ع��ل��ي��م، ف��ه��ذا 
وليد  كان  إنما  ساعات،  أو  اللحظة  وليد 

ميثاق  مشروع  إلع��داد  العليا  اللجنة  عضو  أك��د 
األهلية  للجامعة  المؤسس  الرئيس  الوطني  العمل 
البروفيسور عبداهلل الحواج، أن مناقشات اللجنة لم 
يكن فيها أي أمر يحظر طرحه، كما كان للجنة مطلق 
الميثاق  مسودة  على  التعديالت  إدخ��ال  في  الحرية 
المقدمة من قبل الحكومة، مبينا أن اللجنة أدخلت 

تعديالت بنسبة تراوح من 70 إلى 80% على المسودة.

وقال الحواج خالل ندوة »الوطن«، بعنوان: »ميثاق 
العمل الوطني.. نهضة وطن«: إن »مشاريع اإلصالح 
البحرينية  التجربة  في  ولكن  القاعدة،  من  تأتي  دائما 
القاعدة،  وتلقفتها  الهرم  رأس  من  المبادرة  جاءت 
معتبراً ذلك سببًا مهمًا للنجاح ألن الرؤى بين القيادة 

والقاعدة توافقت«.

ع�سو اللجنة العليا الحواج: تعديالتنا على م�سودة الميثاق بلغت %80

tv



فبراير   42021 

ة
ي
هل

أل
 ا
ار

خب
أ

5 فبراير  2021

ة
ي
هل

ال
 ا
ار

خب
أ

هنأ  ال��م��ن��اس��ب��ة،  وب���ه���ذه 
للجامعة  المؤسس  الرئيس 
عبداهلل  البروفيسور  األهلية 
الجامعة  أساتذة  جميع  الحواج 
مؤكدا  وخريجيها،  وطلبتها 
على أهمية رفع اسم المملكة 
عاليا بين دول العالم من خالل 
المؤسسات  بمختلف  االرتقاء 
التي  الجامعات  سيما  الوطنية 
والتنوير  اإلشعاع  منارات  تمثل 

المجتمع. في 
الحواج  البروفيسور  وأك��د 
على أهمية هذا اإلنجاز في تحفيز 
ومنتسبيها  االهلية  الجامعة 
الجهد  ب��ذل  م��ن  ال��م��زي��د  على 
والعطاء خدمة لوطنهم العزيز 
لطالما  التي  السامية  والرسالة 
رايتها  الحكيمة  القيادة  رفعت 
والتنمية  للسالم  الدعوة  في 

في مختلف أرجاء العالم.
أوضحت  المناسبة  وبهذه 
بأن  الظاعن  إس��راء  الدكتورة 
واستجابة  األه��ل��ي��ة  الجامعة 
لتوجيهات القيادة الحكيمة في 
مملكة  لجعل  الجهود  تضافر 
رائ��دا  تعليميا  مركزا  البحرين 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  المنطقة،  ف��ي 
االنمائي  المتحدة  برنامج األمم 
تحقيق  ف��ي  بفاعلية  ت��ش��ارك 
المستدامة  التنمية  أه���داف 
على  المتحدة  األمم  لمنظمة 
واإلقليمي  المحلي  المستوى 

والعالمي. بل 

أهداف  حضور  إن  وأضافت: 
وخصوصا  المستدامة  التنمية 
في  بالتعليم  المتعلقة  تلك 
ومناهج  وخطط  استراتيجيات 
وفعالياتها  األهلية  الجامعة 
المتصلة  وجهودها  الطالبية 
ب��ال��م��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

مدعاة للفخر واالعتزاز.

إش����راك  أن  ع��ل��ى  وأك�����دت 
والمتميزة  الرائدة  الجامعات 
التنمية  أه����داف  تحقيق  ف��ي 
االم��م  لبرنامج  المستدامة 
يثمر  االن���م���ائ���ي   ال��م��ت��ح��دة 
األف��ك��ار  ت��الق��ح  على  تشجيعا 
والمجتمع  القرارات  صناع  بين 
عن  فضال  واألكاديمي،  العلمي 
االستفادة  أهمية  على  التركيز 
والدراسات  البحوث  جميع  من 
وال��ت��ح��ل��ي��الت االق��ت��ص��ادي��ة 
في  تساعد  التي  واالجتماعية 
وتحديد  المحلي  الواقع  فهم 
ي��ت��ن��اس��ب مع  ب��م��ا  األول���وي���ات 

التنمية. أجندة 

ون����وه����ت إل�����ى اه���ت���م���ام 
بالعديد  الكبير  األهلية  الجامعة 
التعليمية  ال��م��ف��اه��ي��م  م��ن 
بالتنمية  المتصلة  والمعرفية 
وتطوير  كاالبتكار  المستدامة 
كما  المعرفة،  وتبادل  القدرات 
دمج  في  الجامعة  أساتذة  نجح 
منظومة  في  المفاهيم  هذه 

التعليمية. الجامعة 

الجامعة  ر�سيد  من  يرفع  جديد  اإ�سافي  اإنجاز  في 

الأهلية  الجامعة  تدرج  المتحدة«  »الأمم 

الم�ستدامة التنمية  في  �سركائها  قائمة  على 

أن  يمكن  ال  واضحة  رؤي��ة  في  سنوات 
سعادته  مبديًا  ملهم،  قارئ  من  إال  تأتي 
حضرة  أم���ام  كلمة  ب��إل��ق��اء  بتشرفه 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
عندما  المفدى،  البالد  عاهل  خليفة  آل 
في  نحن  وها  المسودة  بتسليمه  قمنا 

طريقنا إلى تحقيق ما كنا نتمناه.

يتحدث عن سبب  أحدا  عندما أسمع 
العلم  لطلب  وي��ك��ون  البحرين  زي���ارة 
هي  هذه  أن  كبحريني  أشعر  للعالج،  أو 
موطني  من  كثيراً  ألن  القديمة،  البحرين 
دول مجلس التعاون تعلموا في البحرين 
قبل 100 سنة وميثاق العمل الوطني يعزز 

التوجه«. هذا 

ت��ج��رب��ة  ن��ق��ي��م  ألن  ال���وق���ت  وح����ان 
قياس،  مؤشرات  ونضع  سنة  العشرين 
التعليمي  ال��م��ج��ال  ف��ي  حققنا  م���اذا 
والصحي واالقتصادي حتى نقيس أنفسنا 
دولة   ،2030 رؤية  إلى  متجهون  نحن  هل 
وأول  نعم  أقول  وأنا  الممتازة  الخدمات 
التعليم  خدمة  هي  الممتازة  الخدمات 
أدعو  ولذلك  خدمة  أسمى  فهي  العالي 
إلى االستثمار في التعليم بغزارة ألن هذا 
قطار  في  حظ  لنا  يكون  ألن  طريقنا  هو 
الدول  وصلت  أين  ونرى  السريع  الحضارة 

التعليم. بسبب  المتقدمة 

باراك أوباما إن من خلق عظمة 
أمريكا هي جامعاتها، فنحن 

نمر في نفس القارب
السابق  األمريكي  الرئيس  يقول  إذ 
أمريكا  عظمة  خلق  من  إن  أوباما  باراك 
جامعات  العشر  إلى  وأشار  جامعاتها  هي 
القارب  نفس  في  نمر  فنحن  باالسم، 
هذا  مثل  في  البحرين  ن��رى  أن  وأتمنى 
بالميثاق  تمسكنا  ول��و  وأكثر  التقدم، 
قانونية  وثيقة  هو  فالميثاق  سنصل، 
أعلى  هي  ولذلك  الجميع  عليها  صوت 
خرجت  بالميثاق  وبتمسكنا  وثيقة، 
بينما   2011 في  حدث  مما  بخير  البحرين 

بعض الدول ضاعت.

على  أدخلت  التي  التغييرات  أبرز  وعن 
»المسودة  إن  ال��ح��واج:  ق��ال  الميثاق، 
التعليم  ع��ن  فيها  نتحدث  ل��م  األول���ى 
االستفتاء  عن  أحاديث  هناك  يكن  ولم 
الفكرة  كانت  المستقبل،  واستشرافات 
 2000 تقريبًا  به  ش��ارك  مؤتمر  يعقد  أن 
يكن  ل��م  إن��ه  ق��ال  م��ن  وي��وج��د  شخص 
هذا  على  ويبصمون  محدود  عدد  هناك 
أول جلسة من  الميثاق، وكان هناك في 
من  انسحب  من  وهناك  معنا  اختلف 
البعض  واضحة،  ألسباب  العليا  اللجنة 
الميثاق  هذا  سنعطي  هل  متخوفا،  كان 

المجال  لنا  سيكون  أم  عليه  ونبصم 
لمناقشته.

وقد قيل لنا إن »هذه مسودة ولكن 
أن  ويمكن  أنتم  تقررونها  ما  المخرجات 
سلمت  التي  والمسودة  بها،  ما  تبدلوا 
بنسبة  األول���ى  ع��ن  تختلف  األخ��ي��ر  ف��ي 
جذري  تغير  وبها   ،%80 إلى   70 بين  تتراوح 
عدد  بعمل  قمنا  الجميع،  فيها  وشارك 
بين  ولكن  الطويلة  االجتماعات  م��ن 
من  العشرات  هناك  االجتماعات،  هذه 

االجتماعات«.

كنا نشعر بالسعادة ألننا نرسم 
معالم هذا المولود

األوقات  جميع  في  نتجمع  »كنا  وتابع 
بالسعادة  نشعر  كنا  كتب،  مما  وكثير 
وقمنا  المولود،  هذا  معالم  نرسم  ألننا 
هناك  يكون  أال  وأتمنى  بأيدينا  برسمه 
سيكون  وج��د  وإن  الميثاق  ف��ي  نقص 
نتيجة  ج��اء  الميثاق  ألن  منا  التقصير 
وهناك  األع��ض��اء.  لهؤالء  مضن  عمل 
البنود  بعض  في  الميثاق  إن  يقول  من 
يحتاج للتفسير، ولذلك كان هناك خالف 
كان  الواقع  في  المجلسين،  قضية  على 
إنه تقليد على ما هو موجود  واضحا جدا، 

في أمريكا.

األهلية  الجامعة  رصيد  من  يرفع  جديد  إضافي  إنجاز  في 
األم��م  منظمة  أدرج���ت  والعالمي،  المحلي  المستوى  على 
التنمية  أهداف  في  شركائها  ضمن  األهلية  الجامعة  المتحدة 
لريادة  اإلنمائي  وبرنامجها  المنظمة  من  تقديرا  المستدامة، 
التعليم  الجامعة في مجال الجودة و نجاحها مؤخرا في تنفيذ 
عن  فضال   ،19 كوفيد  جائحة  أعقاب  في  التفاعلي  االلكتروني 
وتعزيز  عصري  تعليم  تقديم  في  المشهودة  الجامعة  جهود 

الفرص. تكافؤ 
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السيد  سعادة  أكد  دعا 
الرميحي  محمد  ب��ن  علي 
وزي�����ر اإلع������الم أس���ات���ذة 
اإلع�����������الم وط����الب����ه����م 
والمشتغلين  والباحثين 
إلى  اإلع��الم��ي  ال��م��ج��ال  ف��ي 
العربي  ال��ن��م��وذج  صناعة 
مع  ال��م��ت��س��ق  اإلع����الم����ي 
وقيمنا  وثقافتنا  هويتنا 
مبديا  األص��ي��ل��ة،  العربية 
ع�����دم م���واف���ق���ت���ه ع��ل��ى 
اس���ت���ن���س���اخ ال���ب���رام���ج 
والنماذج االعالمية الغربية 
بدون غربلة ومعالجة مما 
سلبية  آث��ار  عليه  تترتب 

واسعة.
الطاقات  وتميز  كفاءة  على  وأك��د 
الذين  الشبابية  البحرينية  االعالمية 
قنوات  وزارة  مختلف  عليهم  تعتمد 
جميع  إدارة  ف��ي  ومحطاتها  االع���الم 
مشددا  االعالمية،  وبرامجها  منتجاتها 
على أن هؤالء الشباب البحريني الطموح 
فرضوا  قد  الوطنية  جامعاتنا  خريجي 
بجدهم  كفاءتهم  وأثبتوا  أنفسهم 
اإلب��داع  عناصر  واكتشاف  واجتهادهم 

لديهم. والتميز 
وأعرب سعادة الوزير، في لقاء مفتوح 
األهلية  الجامعة  وطلبة  أس��ات��ذة  م��ع 
فخره  عن  اإلعالمية،  االستراتيجية  حول 
تقنية  عب�ر  الندوة  هذه  بانعقاد  واعتزازه 
االحتفال  مع  بالتزامن  المرئي  االتصال 
الوطني، وما أحدثه  العمل  بذكرى ميثاق 
اإلصالح  لمسيرة  حضارية  انطالقة  من 
ظل  في  اإلعالمي  واالنفتاح  والتحديث 
الملك  الالمحدود من لدن جاللة  الدعم 
ال��م��ف��دى ل��ح��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة واإلع���الم 
ورعاية  المعرفي  المجتمع  وترسيخ 
الحقيقية  الثروة  باعتبارهم  الشباب، 

للوطن.
للجامعة  المؤسس  الرئيس  وافتتح 
الحواج  ع��ب��داهلل  البروفيسور  األهلية 
وشاكرا  الوزير  بسعادة  مرحبا  الندوة 
الجامعة  ل��دع��وة  الطيبة  استجابته 

الحواج  البروفيسور  أشاد  حيث  األهلية، 
سعادة  بقيادة  االع��الم  وزارة  بمساعي 
من  الرميحي  محمد  ب��ن  علي  السيد 
تتسق  بحرينية  بتجربة  االرت��ق��اء  أج��ل 
األصيلة،  وقيمنا  وأعرافنا  هويتنا  مع 
دون  اآلخ��ري��ن  ت��ج��ارب  م��ن  باالستفادة 

إلى استنساخها. الحاجة 
ون���وه ال��ب��روف��ي��س��ور ال���ح���واج ب��روح 
وزارة  بها  تتصف  التي  والتعاون  التواصل 
بالشراكة  اعتزازه  على  مؤكدا  اإلع��الم 
في  وال�����وزارة  الجامعة  بين  المثمرة 
برنامج  خريجي  من  واس��ع  ع��دد  تدريب 
وتخطيط  األهلية،  الجامعة  في  اإلعالم 
الوطنية  الوزارة  أهداف  لخدمة  الجامعة 

والعلمية. البحثية  عبر جهودها 
بن  علي  االستاذ  االع��الم  وزي��ر  ودع��ا 
كليات  ال��ن��دوة  عبر  الرميحي  محمد 
وأقسام اإلعالم في الجامعات البحرينية 
عالم  في  المتسارع  التطور  مواكبة  إلى 
باستمرار،  مناهجهم  وتحديث  اإلعالم 
وتبنى مقولة »ال مجد في اإلعالم« حيث 
والكم  اإلعالمي  التطور  تسارع  ف��رض 
الهائل من المنتج اإلعالمي سرعة أفول 
كل ما يصل إلى القمة ويكون مبتكرا أو 
المشتغلين  أو جديدا، مما يجعل  مميزا 
أمام  اإلعالمي  الميدان  في  والعاملين 

تحد كبير دائم ومستمر.

التضخم  عند  الرميحي  الوزير  وتوقف 
ال��ه��ائ��ل ف���ي ال��ق��ن��وات وال��ف��ض��ائ��ي��ات 
األخير،  العقود  في  اإلعالمية  والمنصات 
الدعاية  مجاالت  في  ينفق  ما  أن  إلى  الفتا 
يصرف  ما  يفوق  أو  يضاهي  صار  واالعالم 
يعبر  ما  عالميا،  والجيوش  التسلح  على 
وتأثيره  لإلعالم  المتنامية  األهمية  عن 

في مجريات األمور.
استراتيجية  االع���الم  وزي���ر  وت��ن��اول 
تبذل  التي  االعالمية  البحرين  مملكة 
ال�����وزارة ج��ه��ودا ك��ب��ي��رة وف��اع��ل��ة من 
أج���ل ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا، ح��ي��ث ت��ت��ح��رك ه��ذه 
متوازيين  اتجاهين  في  االستراتيجية 
استراتيجية  تراعي  حيث  وخارجي،  داخلي 
اإلعالم الداخلي التوعية والتثقيف واألمن 
وتعزيز  الوطنية  الكوادر  وتأهيل  القومي 
إنجاز  أثمر  ما  وهو  والتعبير،  الرأي  حرية 
يزال  ما  واالعالم  للصحافة  جديد  قانون 
الحريات  يقيد  ال  النهائية،  مرحلته  في 
وي��خ��ف��ف ال���ج���زاءات ات��ج��اه ال��ت��ج��اوزات 
باالضافة  يمكن،  ما  أدنى  إلى  االعالمية 
إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في 

تطوير قطاع اإلعالم واالتصال.
فتعزز  الخارجي  المستوى  على  أم��ا 
المملكة  حضور  ال���وزارة  استراتيجية 
العام  ال���رأي  ت��زوي��د  اإلع��الم��ي م��ن خ��الل 
الصحيحة  والحقائق  باالخبار  العالمي 

في لقاء مفتوح مع اأ�ساتذة وطلبة الجامعة الأهلية

وزير الإعالم يدعو اإلى �سناعة النموذج الإعالمي البحريني الخا�ص

وزير الإعالم: ال�سباب البحريني المتخرج من جامعاتنا اأثبت كفاءته وتميزه

البروفي�سور الحواج: وزارة الإعالم تقود تجربة متقدمة تت�سق مع هويتنا وثقافتنا

مملكة  بشأن  ينشر  ما  جميع  ورص��د 
أخبار  أي  بالرد على  االهتمام  البحرين مع 
باالضافة  مغلوطة،  إعالمية  منتجات  او 
إلى تنفيذ االستراتيجية االعالمية العربية 
زيادة  على  والعمل  االره��اب  لمكافحة 
شبكة  في  العربي  اإلع��الم��ي  المحتوى 

االنترنت.

التجربة  ال��رم��ي��ح��ي  ال��وزي��ر  وت��ن��اول 
االعالمية الغربية بالنقد داعيا إلى أن نوجد 
تتفق  التي  المتقدمة  االعالمية  تجربتنا 
مع هويتنا وقيمنا وأعرافنا وخصوصيتنا 
العربية، مشددا على أن النجاح الغربي في 

والعديد  والتعليم  واالقتصاد  الصناعة 
كل  في  تفوقهم  يعني  ال  المجاالت  من 
تجاربهم  نستنسخ  أن  يعني  وال  شيء، 
لذلك  تكون  فقد  وفحص  غربلة  بدون 
مجتمعاتنا  ع��ل��ى  ال��وخ��ي��م��ة  ن��ت��ائ��ج��ه 
فعال  حصل  ما  وهو  االعالمية  وتجربتنا 

في بعض التجارب في المنطقة.

ال��وزارة  جهود  سعادته  واستعرض 
في تحديث البنية التحتية لقطاع اإلعالم 
االستثمارية  جاذبيته  وتعزيز  واالتصال، 
تحوله  بعد  الحديثة،  للتقنيات  ومواكبته 
تتجاوز  ضخمة  عالمية  ص��ن��اع��ة  إل��ى 

قيمتها 2.2 تريليون دوالر أمريكي، يمثل 
اإلعالم الرقمي 57% منها، الفًتا إلى إنجاز 
الوزارة ألكثر من 20 مشروًعا فنًيا وتقنًيا، 
التراثية«  »القرية  مشروع  أهمها:  من 
لتعزيز اإلنتاج اإلعالمي والفني واستقطاب 
الخاص،  القطاع  مع  بالشراكة  المواهب 
واستوديوهات  البث  أنظمة  وتحديث 
لإلبداع  إدارة  وإنشاء  والتلفزيون  اإلذاعة 
المنصة  وتدشين  اإللكتروني،  واإلع��الم 
تلفزيونية  قنوات  ست  لبث  الرقمية 
التطبيقات  عبر  إذاعية  محطات  وعشر 

الذكية. اإللكترونية واألجهزة 
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الطالبية  األن��ش��ط��ة  إدارة  دع��ت 
الجامعة  طلبة  األهلية  بالجامعة 
وخ��ري��ج��ي��ه��ا وم��ن��ت��س��ب��ي��ه��ا إلح��ي��اء 
الثالثاء  اليوم  الوطني  الرياضي  اليوم 
عبر   2021 فبراير/شباط   9 ال��م��واف��ق 
إليهم  المفضلة  الرياضة  ممارسة 
عملية  لقطات  وتصوير  منازلهم  في 
على  وإرس��ال��ه��ا  ال��م��م��ارس��ات  لتلك 
بالجامعة  الخاص  االنستجرام  حساب 
واخضاعها  نشرها  أجل  من  األهلية 
الجمهور، وذلك تحت شعار  لتصويت 
اإلدارة  أطلقته  ال��ذي  وارس��ل«  »ص��ور 
ال��ري��اض��ة  م��م��ارس��ة  ع��ل��ى  تشجيعا 

الجائحة. المنزلية في ظروف 

وب���ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة أوض��ح��ت 
مديرة  السليطي  أمينة  االس��ت��اذة 

األهلية  بالجامعة  الطالبية  األنشطة 
منها  واستجابة  األهلية  الجامعة  بأن 
بن  خ��ال��د  الشيخ  سمو  لتوجيهات 
لرئيس  األول  النائب  خليفة  آل  حمد 
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس 
لالحتفال بالنسخة الخامسة من اليوم 
الرياضي الوطني لهذا العام مع أهمية 
والصحية،  االحترازية  اإلج��راءات  اتباع 
وخريجيها  طلبتها  تحفيز  ق���ررت 
ممارسة  على  منتسبيها  وجميع 
الرياضية في منازلهم مع  أنشطتهم 
التقاط  عبر  البعض  بعضهم  تشجيع 
صور حية ألنشطتهم الرياضية وبثها 
االتصال  وسائل  في  حساباتهم  عبر 
البريد  عبر  ل��إلدارة  وإرسالها  الرقمي 
aalsulaiti@ahlia .edu . االلكتروني 

الجامعة  منصات  عبر  لنشرها   bh g
االعالمية.

الجامعة  أن  إلى  السليطي  ونوهت 
تتضمن  تشجيعية  مسابقة  وضعت 
األكثر  ال��ص��ور  ألص��ح��اب  ج��وائ��ز  منح 
حساب  ف��ي  اإلع���ج���اب  ع��ل��ى  ح��ص��وال 

للجامعة. التابع  االنستجرام 
الرياضي  اليوم  أهمية  على  وأكدت 
للجميع  ال��ري��اض��ة  مفهوم  لتعزيز 
الرياضة  بأهمية  الوعي  مستوى  ورفع 
والمجتمع  الطلبة  حياة   في  ودوره��ا 
والجسدية  النفسية  الصحة  وتعزيز 
للطلبة الجامعة، مشددة على أهمية 
كأسلوب  الرياضية  الثقافة  غ��رس 
وبث  المجتمع،  أبناء  نفوس  في  حياة 

روح الحب والوالء للوطن.

ا�ستجابة لتوجيه �سمو ال�سيخ خالد بن حمد في الحتفال باليوم الريا�سي

الجامعة الأهلية تطلق م�سابقة »�سور وار�سل« بين طلبتها وخريجيها
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ال���م���ؤس���س  ال����رئ����ي����س  أك�������د      
عبداهلل  البروفيسور  األهلية  للجامعة 
العلمي  البحث  أهمية  يوسف الحواج على 
في مواجهة التحديات المستجدة صحية 
منوها  اقتصادية،  أو  تعليمية  او  كانت 
بالمساندة التي يحظى بها التعليم العالي 
االرت��ق��اء  أج��ل  م��ن  البحرين  مملكة  ف��ي 
البحث  ومسيرة  المتخصصة  بمخرجاته 
أجل  ومن  الجامعات،  مختلف  في  العلمي 
نوعها  من  فريدة  وأفكار  بحلول  الظفر 
والتحديات  المشكالت  مختلف  تعالج 

االقتصادية واإلدارية محليا أو عالميا.

فعاليات  ال��ح��واج  البروفيسور  ورع��ى 
السنوي  مؤتمر طلبة الدكتوراه العلمي 
صباح  أعمالها  انطلقت  الذي  عشر  الثاني 
األهلية  الجامعة  نظمته  وال���ذي  أم��س، 
جامعة برونيل البريطانية،  مع  بالتعاون 
ب���ه���دف إت���اح���ة ال���ف���رص���ة ل��ل��ب��اح��ث��ي��ن 
العلمية  أوراقهم  لتقديم  ومشرفيهم 
بمشاركة  ومناقشتها،  أبحاثهم  ونتائج 
علماء وأكاديميين من كل من الجامعة 
وذلك  وجامعة برونيل البريطانية،  األهلية 
في  أوال  بقاعة  متتاليين  يومين  لمدة 

فندق الخليج.

الحواج  الباحثين  البروفيسور    وحث 
لبرنامج  ال��دك��ت��وراه  ال��ذي  المنتسبين 

المشكالت  تعقب  إلى  الجامعتان  تقدمه 
الحديثة  والعالمية  االقليمية  والتحديات 
والتعاون من أجل حلها، مؤكدا اعتزازه بقصة 
الجامعتان  حققتها  التي  المتميزة  النجاح 
في تقديم برنامج الدكتوراه وتعزيز حركة 
البحث العلمي في الجامعتين بشكل عام، 
على  ق��ادرة  كفاءات  تخريج  أثمر  ما  وهو 
إيجاد قيمة مضافة في المجتمع، خصوصا 
أن برنامج الدكتوراه حقق للكثيرين فرصة 
استكمال الدراسات العليا دون التخلي عن 

مسؤلياتهم األخرى.

الجامعة  رئ��ي��س  أش���اد  جهته   وم��ن 
العالي  م��ن��ص��ور  ال��ب��روف��ي��س��ور  األه��ل��ي��ة 
الدكتوراه  برنامج  وباحثي  خريجي  بتمكن 
نشر  م��ن  الجامعتين  بين  المشترك 
أبحاثهم ودراساتهم في مجالت ودوريات 
نجاحا كبيرا  عالمية محكمة ما يعكس 
حققه البرنامج ويؤكد أهمية األبحاث التي 
ينجزها الباحثون المشاركون في البرنامج، 
في  التوسع  على  الجامعتان  يحفز  ما  وهو 
برنامج الدكتوراه، خصوصا وأن العديد من 
مجاالت هذا البرنامج تتقاطع مع المجاالت 
االستراتيجية  ف��ي  عليها  المنصوص 
من  المعتمدة  العلمي  للبحث  الوطنية 

مجلس التعليم العالي. 

وقدم البروفيسور مصطفى أوزبليجن 

من جامعة برونيل البريطانية ورقة علمية 
الدكتوراه،  لرسائل  العلمي  النشر  تناولت 
في  الباحثين  جميع  ق��درة  على  مشددا 
أن  شريطة  إنجازه  على  الدكتوراه  برنامج 
لتحقيق  المطلوبة  بالحماسة  يتصفوا 
ذلك.  وقلل البروفيسور أوزبليجن  من أثر 
معنويات  على  العلمي  النشر  في  الفشل 
النسر في  الفشل في  أن  الباحثين، مؤكدا 
وحين  اعتيادية  ظاهرة  األول��ى  المراحل 
ونجاحا  تميزا  الناشرين  أكثر  لتأريخ  نرجع 
العديد  أن  العلماء واألكاديميين نجد  من 
عديدة،  مرات  للرفض  تعرضوا  قد  منهم 
ثم جاء اليوم الذي يحصل فيه هؤالء على 

جائزة نوبل تكريما ألبحاثهم المثمرة. 

واشار إلى أن لكل باحث دكتوراه تجربته  
الخاصة والمختلفة وإن التقت تلك التجارب 
في عناصرها وأسسها الرئيسية كتحديد 
وأسس  وأهدافها  المناقشة  موضوع 

التحضير لها. 

وت��ض��م��ن��ت ج��ل��س��ات ال��م��ؤت��م��ر ف��ي 
إعجاب  أثارت  ثرية،  األول مناقشات  يومه 
كلتا  ب��رن��ام��ج ال��دك��ت��وراه م��ن  م��ش��رف��ي 
حيث  أنفسهم،  والباحثين  الجامعتين 
األفكار  توليد  لهم المؤتمر فرصة  أت��اح 
األب��ح��اث  م��واض��ي��ع  م��ن  ع��دد  ومناقشة 

بشكل احترافي دقيق.

وأك����د رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة األه��ل��ي��ة 
العالي على أهمية  البروفيسور منصور 
الجامعات  بين  ال��ت��ع��اون  ف��ي  التوسع 
أو  العلمي  البحث  مستوى  على  عالميا 
والتبادل  االساتذة  تبادل  مستوى  على 
الطالبي الدولي، بما يمكن الجامعات من 
التعاون والشراكة في مواجهة منظومة 
تفرضها  التي  التحديات  من  متعددة 
والثورة  والعولمة  المستجدة  األوبئة 
األخرى،  التحديات  من  وغيرها  الرقمية 
الدكتوراه  برنامج  بنجاح  اعتزازه  مبديا 
المشترك بين الجامعة األهلية وجامعة 
برونيل ما يحفز الجامعتان على التخطيط 

للتوسع في التعاون فيما بينهما.

وق���دم���ت ال��خ��ب��ي��رة األك��ادي��م��ي��ة 
العلمي  البحث  مجال  في  المتخصصة 

جامعة  من  كالقونوفا  تاتيانا  الدكتورة 
تحت  علمية  ورقة  البريطانية  برونيل 
استكشاف  في  التصور  »تقنيات  عنوان 
استكشفت  العلمي«  البحث  فجوات 
التعرف على االسئلة  من خاللها سبل 
العلمية الجديرة باالهتمام في مشروع 
أهمية  على  مشددة  العلمي،  البحث 
مرحلة  ف��ي  الباحثين  اط���الع  س��ع��ة 
والبحوث  ال��دراس��ات  على  ال��دك��ت��وراه 

المقاربة لموضوع البحث.
 

ق��راءة  تاتيانا  ال��دك��ت��ورة  وشبهت 
يبدأ  حيث  فنية،  لوحة  برسم  البحوث 
جهدا  تتطلب  ص��ورة  برسم  ال��رس��ام 
واسعا ووقتا طويال، ومع انتهاء الرسام 
من كل مرحلة من مراحل الرسم يعود 

للوراء قليال ألخذ لمحة كاملة ثم يعود 
الستكمال لوحته، وكذلك فيما يتعلق 
بالقراءة الموسعة التي يتطلبها البحث 
من  العديد  الباحث  يقرأ  حيث  العلمي، 
التفاصيل ثم يعود خطوة للخلف ليفكر 

بالصورة الكلية للبحث، وهكذا.

وعرفت مراجعة األدبيات على أنها »
سبب البحث وهدفه«، مشيرة لكون ه
ذا السبب هو ما سيشكل البحث باكم
له ومؤكدًة على أنه »ال بحث بال سبب«
. حيث إن على الباحث اإلجابة على سؤا
ل لم يتم اإلجابة عليه أو تغطيته من ق
بل باحث آخر، وهو أمر يمكن معرفته 
عبر قراءة الدراسات السابقة المتعلقة 

بمجال البحث العلمي.

�سمن فعاليات موؤتمر الدكتوراه بالجامعة الأهلية

البروفي�سور الحواج: البحث العلمي اأداة الأمم لمواجهة التحديات الم�ستجدة

البروفي�سور العالي: نجاح باحثينا في الن�سر العلمي موؤ�سر على نجاح برنامج الدكتوراه

البروفي�سور اأوزبليجن: اأكاديميون ُرف�ست اأبحاثهم ثم ح�سلوا على جائزة نوبل

موؤتمر الأهلية:  جوهر البحث العلمي اإجابته على ال�سئلة المجهولة

ال��ب��روف��ي�����س��ور ال���ع���ال���ي: ت���ع���اون ال��ج��ام��ع��ات ال�����س��ب��ي��ل 

ال���م���ث���ل���ى ل���م���واج���ه���ة ال����ت����ح����دي����ات ال��م�����س��ت��ج��دة

مؤتمر  فعاليات  في  المشاركون  والباحثون  األساتذة  أكد 
برونيل  وجامعة  األهلية  للجامعة  السنوي  العلمي  الدكتوراه 
إجابته  في  يكمن  العلمي  البحث  جوهر  أن  على  البريطانية 
مسبقا  عنها  االجابة  تتم  لم  والتي  المجهولة  األسئلة  على 

الحياة. في  المستجدة  للتحديات  معالجته  أو 

tv
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ش��ؤون  عميد  ب��أع��م��ال  ال��ق��ائ��م  دع��ا 
جميع  الشويخ  فيصل  الدكتور  الطلبة 
الطلبة الراغبين بااللتحاق بالجامعة األهلية 
المحولين  أو  العامة  الثانوية  خريجي  من 
بإنجاز  المسارعة  إلى  أخرى  جامعات  من 
عزم  مؤكدا  والتسجيل  القبول  إج��راءات 
الجامعة االستمرار في التعليم االلكتروني 
الثاني  ال��دراس��ي  الفصل  ط��وال  التفاعلي 
قصة  بعد   2021/2020 ال��دراس��ي  العام  من 
التي حققتها  النجاح المتميزة والملهمة 
التي  والتحديات  الظروف  رغم  الجامعة 

تفرضها الجائحة.

في  الجامعة  استمرار  الشويخ   وأكد 
الجزئية  المنح  من  واسعة  باقة  تقديم 
لعدد من الطلبة المتفوقين والمبدعين 
أن  إلى  منوها  واأليتام،  الهمم  وأصحاب 
وخصوصا  لألسبقية  القبول  في  األولوية 
على  مؤكدا  العليا،  ال��دراس��ات  برامج  في 
عدد  استقبال  ف��ي  تطمح  الجامعة  أن 
واإلبداع  التميز  عن  الباحثين  الطلبة  من 
بالمستوى  يتصف  تعليم  على  واالنفتاح 

العالمي.

شؤون  عميد  بأعمال  القائم  ون��وه 

نالت  األهلية  الجامعة  أن  إل��ى  الطلبة 
من  ب��ج��دارة  المؤسسية  االع��ت��م��ادي��ة 
قوائم  وتتصدر  العالي  التعليم  مجلس 
واألكاديمي،  المؤسسي  األداء  في  الجودة 
أدرج��ت  ال��ت��ي  الجامعات  أول���ى  م��ن  وه��ي 
مشددا  للمؤهالت،  الوطني  اإلط��ار  في 
التعاون  على  الجامعة  قيادة  حرص  على 
العالقة  ذات  المؤسسات  مع  المستمر 
بقيادة  العالي  التعليم  مجلس  وخصوصا 
وكذلك  والتعليم  التربية  وزي��ر  سعادة 

هيئة جودة التعليم والتدريب.
الجزئية  المنح  أن  الشيراوي  وأوض��ح 
تبلغ 50 % للطلبة األيتام وذوي االحتياجات 

الخاصة، فيما تتراوح بين 20 و50 % لجميع 
في  فأكثر   %80 على  الحاصلين  الطلبة 
الجامعة  تقدم  حيث  الثانوية،  المرحلة 
في   %80 نسبة  على  الحاصلين  للطلبة 
 ،%20 تعادل  جزئية  منحة  العامة  الثانوية 
منحة   %90 نسبة  على  الحاصلين  وللطبة 
الحاصلين  وللطلبة   ،%25 تعادل  جزئية 
ونوه   ،%50 تعادل  منحة   %95 نسبة  على 
إلى أن الفرصة متاحة أمام الطلبة اآلخرين 
أثبتوا  إذا  جزئية  منح  م��ن  ل��الس��ت��ف��ادة 

تميزهم أثناء دراستهم الجامعة.

األهلية  الجامعة  طلبة  ب��أن  وذك���ر 
المجتمع  فسيفساء  جميع  يمثلون 
واالجتماعي،  الثقافي  بتنوعه  البحريني 
باإلضافة إلى تميز الجامعة اآلخر باحتضانها 
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 خالل فرص التفاعل 
الثقافات  بأنماط متعددة من  واالحتكاك 

واالهتمامات والتجارب اإلنسانية.

دع���ت م��س��اع��دةرئ��ي��س 
ال��ج��ام��ع��ة األه��ل��ي��ة ل��إلع��الم 
العامة  والعالقات  والتسويق 
الطلبة  ال��ش��ي��راوي  ث��ائ��رة  د. 
االلتحاق  بطلبات  المتقدمين 
بالجامعة إلى المسارعة بإنهاء 
تثبيت القبول في  إج����راءات 
إلى  منوهة  المقبلة،  األي���ام 
أن الجامعة تقدم خدمة مرنة 
جدا في دفع الرسوم الدراسية 
وت��ت��ي��ح ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا وأول���ي���اء 
ال��رس��وم  تقسيط  أم��وره��م 
على امتداد الفصل الدراسي إلى 
تتيحه الجامعة من  ما  جانب 
الرسوم  تلك  في  تخفيضات 

تصل إلى %50.

استمرار  الشيراوي  وأكدت 
برامج  باب القبول في  فتح 
والماجستير  البكالوريوس 
المقاعد  نفاد  حتى  والدكتوراه 
للطلبة  المخصصة  الدراسية 
المستجدين للفصل الثاني من 
العام الدراسي الجديد 2021/2020، 

ط��ب��ق��ا ل��ل��وائ��ح األك��ادي��م��ي��ة 
لمجلس  ال��ع��ام��ة  ل��ألم��ان��ة 
ومتطلبات  العالي  التعليم 
جميع  أن  إلى  منوهة  الجودة، 
ق��ن��وات ال��ت��واص��ل م��ف��ت��وح��ة 
ل��ل��ط��ل��ب��ة وأول����ي����اء األم����ور 
الجامعة  برامج  على  للتعرف 
األكاديمية وخدماتها العلمية 
تقدمها  ال��ت��ي  والتسهيالت 

لطالبها.

أول  وتعد الجامعة االهلية 
مملكة  ف��ي  خ��اص��ة  جامعة 
فيها  ينتظم  إذ  ال��ب��ح��ري��ن، 
2000 طالب وطالبة،  اليوم نحو 
من  ف��وج��ا   13 خ��رج��ت  فيما 
خريجين  متضمنين  طلبتها 
ب����درج����ات ال��ب��ك��ال��وري��وس 
من  والدكتوراه  والماجستير 
كلية  ه��ي:  علمية،  كليات   5
كلية  المعلومات،  تكنولوجيا 

ال��ع��ل��وم اإلداري�����ة وال��م��ال��ي��ة، 
وال��ع��ل��وم،  اآلداب  وك��ل��ي��ة 
وكلية  ال��ه��ن��دس��ة،  وك��ل��ي��ة 
إذ  والبحوث.  العليا  الدراسات 
نشأتها  تهدف الجامعة منذ 
من  راق  ن��م��وذج  تقديم  إل��ى 
العالية  ال��ج��ودة  ذو  التعليم 
الريادي  ال��دور  تعزيز  إط��ار  في 
مجال  في  البحرين  لمملكة 

التعليم العالي.

موؤكدا ا�ستمرار التعليم اللكتروني التفاعلي طوال الف�سل الدرا�سي الثاني

ال�سويخ يدعو الطلبة الجدد ل�ستكمال اإجراءات القبول والت�سجيل

اإلى جانب ما تتيحه من منح جزئية ت�سل اإلى %50

الأهلية تقدم خدمة المرونة في الدفع والتق�سيط لطلبتها

تكنولوجيا  كلية  عميدة  دع��ت 
ال��م��ع��ل��وم��ات ب��ال��ج��ام��ع��ة األه��ل��ي��ة 
الشركات والمؤسسات إلى االستفادة 
التخصصات  وخ��ري��ج��ي  ط��ل��ب��ة  م��ن 
تطوير  ف��ي  والتكنولوجية  التقنية 
أع��م��ال��ه��ا م��ن��وه��ة إل���ى ق����درة ه��ذه 
وخصوصا  الخريجين  من  الشريحة 
المتميزين منهم على تحقيق قيمة 
وأنشطة  أعمال  في  عالية  مضافة 
يمكن  التي  والمؤسسات  الشركات 
تحديات  مواجهة  على  تساعدهم  أن 

الجائحة.

واك��������دت ع�������واد ف����ي ت��ص��ري��ح 

تكنولوجيا  كلية  برامج  بأن  صحافي 
البكالوريوس  بدرجتي  المعلومات 
من  العديد  خرجت  قد  والماجستير 
الماضية  السنوات  في  المتميزين 
وعطائهم  بتألقهم  الجامعة  تفخر 
في ميادين سوق العمل، سواء خريجي 
بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات أو 
خريجي بكالوريوس األنظمة الموزعة 
)الملتميديا(،  المتعددة  والوسائط 
العمل  سوق  حاجة  تزايد  مع  خصوصا 
األخذ  مع  الخريجين  لهؤالء  البحرينية 
المتقدمة  التحتية  البنية  باالعتبار 
مملكة  ف��ي  ال��م��ع��ل��وم��ات  لتقنية 

عميدة تكنولوجيا المعلومات ت�سجع ال�سركات على تطوير اأنظمتها

خريجو الأهلية في تكنولوجيا المعلومات قيمة م�سافة في �سوق العمل

كبير  دور  للعب  تؤهلها  والتي  البحرين 
في  ودول��ي��ا  إقليميا  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  ف��ي 

الوقت الحاضر والمستقبل.
صحافي  تصريح  ف��ي  ع��واد   وق��ال��ت 
على  درجوا  العامة  الثانوية  خريجي  بأن 
الطب  مثل  معينة  م��ج��االت  تفضيل 
من  نقلل  ال  مجاالت  وه��ي  والهندسة 
يمكنهم  ولكن  وحيويتها،  أهميتها 
إنجاز الكثير أيضا في مجاالت تكنولوجيا 
المعلومات التي يتنامى دورها وأهميتها 

يوما بعد يوم وبشكل سريع.
تكنولوجيا  كلية  عميدة  وأك���دت 
مفتوح  القبول  باب  أن  على  المعلومات 
ف��ي ب��رام��ج ال��ب��ك��ال��وري��وس وك��ذل��ك 
تكنولوجيا  ف��ي  الماجستير  ب��رن��ام��ج 
برامج  انحياز  على  المعلومات،  الفتة 
الكلية لتقديم دراسات نظرية وعملية 
والتحديات  للمشكالت  حلوال  تقدم 
س��وق  ف��ي  المتوقعة  التكنولوجية 

ال��ك��ل��ي��ة على  ت��ح��رص  ال��ع��م��ل، ح��ي��ث 
من  واس��ع  لطيف  برامجها  استيعاب 
إلى  البرمجة  من  تمتد  التي  المهارات 
وهندسة  تصميم  إلى  المشاريع  إدارة 
المعلومات  وأمن  المعلوماتية  البرامج 

والتشبيك.  
الكلية  برامج  أن  جميع  ونوهت  إلى 
في  بالثقة(  )ج��دي��ر  تقدير  على  ح��ائ��زة 
جودة  هيئة  عن  الصادرة  التقييم  نتائج 
التعليم والتدريب، في الوقت الذي تضم 
العلماء  م��ن  الكلية  مجموعة  فيه 
المعلومات  أم��ن  في  والمتخصصين 
التعليم  وأتمتة  االصطناعي  وال��ذك��اء 
المواقع  وأنظمة  الهاتفية  والتطبيقات 
يساعد  م��ا  وه��و  الضخمة،  والبيانات 
من  العديد  من  التمكن  على  الطلبة 
المهارات التقنية الحديثة والمستجدة.

تكنولوجيا  كلية  أن  إل��ى  ون��وه��ت 
من  جيل  إعداد  إلى  تطمح  المعلومات 

في  المحترفين  البحرينيين  الخريجين 
على  القادرين  المعلومات،  تكنولوجيا 
دائرة  من  والمنطقة  بالبحرين  الخروج 
واستقبالها  التكنولوجيا  استهالك 
المشتملة  األوس���ع  ال��دائ��رة  إل��ى  فقط 
تطور  ف��ي  الفاعلة  المساهمة  على 
التكنولوجيا ومهاراتها، بما يعود بالنفع 
ونهضتها  واقتصادها  البحرين  على 

العلمية بشكل عام..

تكنولوجيا  دراسة  أن  على  وشددت 
واالحتياج  أهميتها  تتصاعد  المعلومات 
يواجه  ص��ار  العالم  وأن  خاصة  إليها، 
رقمية  تهديدات  األخيرة  السنوات  في 
م��ت��ط��ورة وغ��ي��ر م��س��ب��وق��ة وح��روب��ا 
لها  مثيال،  لها  نشهد  ل��م  إلكترونية 
مما  االقتصادية  التنموية  تداعياتها 
يتطلب  المعلومات  تقنية  أمن  جعل 
ويشكل  ج��دا  متطورة  استراتيجيات 

جزء مهما من البنية التحتية للبلدان.
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للجامعة  المؤسس  الرئيس  أك��د 
األهليةرئيس مجلس األمناء البروفيسور 
عبداهلل الحواج على أهمية النشر العلمي 
التي  تلك  وخصوصا  والدراسات،  لألبحاث 
المناسبة  والحلول  الرؤى  بتقديم  تعنى 
لمشكالت المجتمع، منوها إلى إن البحث 
إثراء علمي وحسب،  العلمي ليس مجرد 
عليه  المراهنة  يمكن  مرتكز  هو  وإنما 
وسبل  وأف��ك��ار  بحلول  الظفر  أج��ل  من 
المشكالت والتحديات  العديد من  تعالج 

التي تواجهها أوطاننا.
تكريمه  ه��ام��ش  ع��ل��ى  ذل���ك  ج���اء 
طلبة  مؤتمر  في  المتميزين  للباحثين 
عشر،  الثاني  السنوي  العلمي  الدكتوراه 
بالتعاون  األهلية  الجامعة  نظمته  الذي 
البريطانية  ل��ن��دن  ب��رون��ي��ل  جامعة  م��ع 
ليومين  التفاعلي  المرئي  االت��ص��ال  عبر 
للباحثين  الفرصة  إتاحة  بهدف  متتاليين، 
العلمية  أوراقهم  لتقديم  ومشرفيهم 
بمشاركة  ومناقشتها،  أبحاثهم  ونتائج 
أكاديميين وإداريين من كل من الجامعة 

األهلية وجامعة برونيل البريطانية.
الباحثين  العالي  البروفيسور  وح��ث 
بذل  على  الدكتوراه  لبرنامج  المنتسبين 
المتطلبات  الجتياز  الجهد  م��ن  مزيد 
نشر  على  والعمل  للبرنامج،  الدقيقة 

أبحاثهم في الدوريات العالمية العريقة.
بتوفيِق  األهلية  الجامعة  أن  وأوض��ح 
الحكيمة  ال��ق��ي��ادة  ب��دع��م  ث���م  اهلِل، 
على  تفوقت  أمنائها  مجلس  وتوجهات 

كثيٍر من الجامعات المحلية واإلقليمية 
حيث  متقدما،  علميًا  موقعًا  وت��ب��وأَت 
تتحرك بوصلة الجامعة لتحويل المعارف 
للوطن  نافعٍة  منتجاٍت  إل��ى  والخبرات 
والمجتمع، وبراءات اختراٍع دولية وسلوك 
البحريني  اإلنتاَج  ُم  تَدعِّ حياتية  وثقافة 

وتميز اإلنسان في مملكة البحرين.
بأفضل  عبداهلل  حسين  الباحث  وفاز 
تكنولوجيا  م��ج��ال  ف��ي  بحثية  ورق���ة 
المعلومات وعلوم الحاسب فيما أحرزت 
الباحثة ثريا عمران أفضل عرض تقديمي 
في المجال نفسه. وفي مجال اإلدارة أحرز 
الباحث يوسف طارق أفضل ورقة بحثية، 
رواح��ي  فاطمة  الباحثة  زميلته  لتنال 
أفضل عرض تقديمي في المجال نفسه. 
الدكتوراه  برنامج  أن  بالذكر  جدير 
المشترك بين الجامعتين فريد من نوعه، 

إذ يتمكن الطالب في البحرين أو من دول 
المنطقة في تحقيق طموحاته واالرتقاء 
البرنامج المتطلبات  بمؤهالته. ويشمل 
وبرنامج  للبرنامج  لالنضمام  الضرورية 
عن  الالزمة  اإلرش���ادات  وكذلك  العمل، 
طريق اإلشراف وإعداد أطروحة الدكتوراه. 
وتعتبر هذة الخطوة من الخطوات الرائدة 
بهدف  األهلية  الجامعة  إليها  تسعى  التي 
الحضاري  البحرين  مملكة  دور  تأكيد 
والثقافي، وجعلها مركزا للعلوم والثقافة 
والتكنولوجيا في المنطقة. ويعد الطالب 
مسجال  البرنامج  بهذا  التحاقه  حال  في 
وله  البريطانية  لندن  برونيل  جامعة  في 
بها  يحظى  التي  والحقوق  االمتيازات  كل 
يشرف  كما  نفسها.  برونيل  في  الطالب 
في  أحدهما  مشرفان،  طالب  كل  على 
جامعة  ف��ي  واآلخ����ر  األه��ل��ي��ة  ال��ج��ام��ع��ة 

برونيل.

عشرة  الثانية  ف��ي  ال��ن��دوة،  وت��ق��ام 
م��اي��ك��روس��وف��ت  م��ن��ص��ة  ع��ب��ر   ، ظ��ه��را 
الدور  المتحدث  يستعرض  حيث  تيمز، 
األمني  باإلعالم  المناطة  والمسؤوليات 
ودورها  الداخلية  وزارة  جهود  إطار  في 
مسيرة  يعزز  بما  الوطن  أمن  حفظ  في 
اإلصالحي  المشروع  ظل  في  االستقرار 

المفدى. الملك  لجاللة 

كلية  عميد  دعا   ، المناسبة  وبهذه 
إسماعيل  البروفيسور  والعلوم  اآلداب 
وخريجيها  الجامعة  طلبة  جميع  نوري 
ال��ن��دوة  ه��ذه  م��ن  المثلى  ل��الس��ت��ف��ادة 
خ��ص��وص��ا م��ن��ت��س��ب��ي ب��رن��ام��ج اإلع���الم 
تصل  وال���ذي���ن   ، ال��ع��ام��ة  وال���ع���الق���ات 
عن  عديدة  إيجابية  انطباعات  للجامعة 
ميادين  مختلف  في  وتفوقهم  تميزهم 
كل  ينظر  أن  أهمية  على  مشددا  العمل، 
إلى  اإلعالمي  المجال  في  وطالب  خريج 
االعالم  من  يتجزأ  ال  جزءا  بوصفه  نفسه 
خالل  من  البحرين،   لمملكة  الوطني 
الى نفسه بوصفه إعالميا مسؤوال  النظر 

عنه. والذود  وطنه  حماية  عن 

في  ال��ن��دوة  ه��ذه  أهمية  ن��وري  وأك��د 
بشكل  والمهتمين  االعالميين  تعريف 
تواجهها  التي  األمنية  بالتحديات  عام 
تعزيز  ف��ي  اإلع���الم  وأهمية  المملكة 
الوعي  مستوى  ورفع  الصالحة  المواطنة 

البحريني. الشباب  بين 

الأه����ل����ي����ة ُت������ك������ّرم ال���ب���اح���ث���ي���ن ال���م���ت���م���ي���زي���ن ف��ي 

م���وؤت���م���ر ط��ل��ب��ة ال����دك����ت����وراه ال��ع��ل��م��ي ال���ث���ان���ي ع�����س��ر

الأهلية بالجامعة  ن��دوة  في  يتحدث  الأم��ن��ي  الإع���الم  ع��ام  مدير 

»اإلعالم  ندوة   ، »األربعاء«  يوم   ، األهلية  الجامعة  تحتضن 
االتصال  تقنية  عبر  تعقد  والتي  والمسؤولية«  الدور   .. األمني 
المرئي ويتحدث فيها مدير عام اإلعالم والثقافة األمنية بوزارة 
المؤسس  الرئيس  بحضور  دينه،  بن  محمد  العميد  الداخلية 
الجامعة  ورئ��ي��س  ال��ح��واج  ع��ب��داهلل  البروفيسور  للجامعة 
األكاديمية   القيادات  من  وع��دد  العالي  منصور  البروفيسور 

بالجامعة.

tv
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اللجنة  أن  ن���ورة  الشيخة  وأك���دت 
شركائها  وجميع  للمعرض  المنظمة 
يستلهمون  والتربية  العمل  وزارتي  في 
ارادة االستمرار في تنظيم هذا المعرض 
سموه  توجيهات  من  طموحاته  بكل 
والنجاح  الصلبة  وعزيمته  الكريمة 
ولي  سمو  بقيادة  المتميز  الحكومي 
ورعاه  اهلل  حفظه  ال��وزراء  رئيس  العهد 
في مواجهة الجائحة ومعالجة تداعياتها 
وسوق  والتدريب  التعليم  على  السلبية 

العمل واالقتصاد بشكل عام.
معرض  أعمال  اليوم  صباح  وتنطلق 
البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل 
شركة  تنظمه  والذي  يومين،  مدى  على 

مايكروسوفت  منصة  عبر  ميدبوينت، 
والتنمية  العمل  وزير  رعاية  تحت  تيمز، 
محمد  بن  جميل  السيد  االجتماعية 
المعرض  يستضيف  حيث  حميدان،  علي 
الموارد  منتدى  فعالياته  هامش  على 
عمل  ع��ن  الباحثين  ل��دع��م  البشرية 
من  وع��دد  جامعات  رؤس��اء  بمشاركة 
سوق  وأرب��اب  والتدريب  التعليم  ق��ادة 
طلبة  من  واس��ع  عدد  وبحضور  العمل 
والخريجين،  وال��ج��ام��ع��ات  ال���م���دارس 
بما  ومقاربتها  األفكار  تالقح  أجل  من 
هذه  بين  المنشودة  الشراكة  يحقق 
المؤسسات والطلبة والخريجين وصوال 
المفضل  الخيار  البحريني  الشاب  لجعل 

في سوق العمل.

ويتضمن المعرض على منصة التيمز 
وال��ورش  ال��ل��ق��اءات  م��ن  متنوعة  باقة 
طلبة  لجميع  المتاحة  والمحاضرات 
وطلبة  والخاصة  الحكومية  المدارس 
عمل  عن  الباحثين  والشباب  الجامعات 
وخاصة  حكومية  جامعات   9 بمشاركة 
والتربية  العمل  وزارتي  ومساندة  ودعم 
من  والعديد  العالي  التعليم  ومجلس 
ال��م��ؤس��س��ات ال��خ��اص��ة وأرب����اب س��وق 

العمل.

إلى  يهدف  المعرض  أن  بالذكر  جدير 
من  تخرجهم  المتوقع  الطلبة  تعريف 
بالفرص  والجامعية  الثانوية  المرحلتين 
والوظيفية  وال��ت��دري��ب��ي��ة  التعليمية 
س��وق  متطلبات  وطبيعة  ال��م��ت��اح��ة 
لالطالع  فرصة  يعتبر  أنه  كما  العمل، 
التي  والوظيفية  العلمية  المهارات  على 
القطاعات  بمختلف  مهنة  كل  تتطلبها 
بسوق العمل، فضاًل عن تقديمه اإلرشاد 
االرت��ق��اء  ف��ي  يرغب  لمن  والمساعدة 
وتوجيهه  والتدريبية  األكاديمية  بقدراته 
للشركات  كذلك  ويوفر  األفضل،  نحو 
استقطاب  ف��ي  وال��راغ��ب��ة  ال��م��ش��ارك��ة 
التعريف  فرصة  جامعية  بحرينية  كوادر 

بشواغرها عبر هذا المعرض.

الشيخة  توجهت  المناسبة،  وبهذه 
رئيس  خليفة  آل  خليفة  ب��ن��ت  ن����ورة 
 – م��ي��دب��وي��ن��ت  ش��رك��ة  إدارة  م��ج��ل��س 
بخالص   – للمعرض  المنظمة  الشركة 
لوزير  االمتنان  وعظيم  والتقدير  الشكر 
بن  جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل 
محمد علي حميدان على رعايته ودعمه 
انطالقته  منذ  المعرض  لهذا  المستمر 
في العام 2012، كما سجلت خالص الشكر 
الدكتور  والتعليم  التربية  لوزير   والتقدير 
ماجد بن علي النعيمي ومجلس التعليم 
والتعليم  الثانوي  التعليم  وإدارات  العالي 
على  بالوزارة  الطالبية  والخدمات  الخاص 
والمستمر  الكبير  وتعاونهم  دعمهم 

مع فعاليات المعرض.
اللجنة  ب��أن  ن��ورة  الشيخة  وذك���رت 
المعرض  صياغة  أع��ادت  قد  المنظمة 
ظل  في  االفتراضي  للفضاء  تحوله  بعد 
األه��داف  يحقق  أن  وبوصلتها  الجائحة 
شامال  تعريفا  إتاحته  عبر  ذاتها  المرجوة 

والباحثين  والجامعات  المدارس  لطلبة 
والتدريبية  التعليمية  بالبدائل  عمل  عن 
المرحلة  في  تنتظرهم  التي  والوظيفية 
المقبلة، فضال عن ما يشكله من حلقة 
والمفاهيم  واالتجاهات  لألفكار  مقاربة 
بين سوق العمل من جهة والمؤسسات 
ثانية  جهة  من  والتدريبية  التعليمية 
البحريني  والشباب  الخريجين  والطلبة 
إلى  منوهة  أخرى،  جهة  من  عام  بشكل 
مع  نوعه  من  طالبي  تجمع  أكبر  يعد  أن 

قادة التعليم والتدريب وسوق العمل.
وأكدت الشيخة نورة على حرص اللجنة 
من  متحدثين  استضافة  على  المنظمة 
االجتماعية  من  والتنمية  العمل  وزارة 
والمؤسسات  الشركات  تشجيع   أج��ل 
البحرينيين،  الخريجين  توظيف  على 
مشيدة بالتوجهات الحكومية المسؤولة 
األه��داف  أح��د  إن  االت��ج��اه،  حيث  ف��ي ه��ذا 
بحرنة   2030 البحرين   لرؤية  االستراتيجية 
خياراً  البحريني  وجعل  والوظائف  المهن 

العمل، وتفتخر شركة  مفضال في سوق 
ميدبوينت بأن تقدم مبادرات معززة لهذا 

الهدف الوطني النبيل.

ويتضمن المعرض على منصة التيمز 
وال���ورش  ال��ل��ق��اءات  م��ن  متنوعة  ب��اق��ة 
طلبة  لجميع  المتاحة  وال��م��ح��اض��رات 
وطلبة  والخاصة  الحكومية  المدارس 
عمل  عن  الباحثين  والشباب  الجامعات 
وخاصة  حكومية  جامعات   9 بمشاركة 
والتربية  العمل  وزارتي  ومساندة  ودعم 
وأرباب  الخاصة  المؤسسات  من  والعديد 

سوق العمل.

إلى  يهدف  المعرض  أن  بالذكر  جدير 
من  تخرجهم  المتوقع  الطلبة  تعريف 
بالفرص  والجامعية  الثانوية  المرحلتين 
التعليمية والتدريبية والوظيفية المتاحة 
كما  العمل،  سوق  متطلبات  وطبيعة 
المهارات  على  لالطالع  فرصة  يعتبر  أنه 
كل  تتطلبها  التي  والوظيفية  العلمية 
مهنة بمختلف القطاعات بسوق العمل، 
والمساعدة  اإلرش��اد  تقديمه  عن  فضاًل 
لمن يرغب في االرتقاء بقدراته األكاديمية 
والتدريبية وتوجيهه نحو األفضل، ويوفر 
كذلك للشركات المشاركة والراغبة في 
استقطاب كوادر بحرينية جامعية فرصة 

التعريف بشواغرها عبر هذا المعرض.

منتدى الموارد الب�سرية �سمن فعاليات معر�ص التعليم والتدريب

 ال�سيخة نورة: ن�ستلهم الإرادة والنجاح من جهود �سمو ولي العهد رئي�ص الوزراء

ال�سيخة نورة: معر�ص التعليم والتدريب ما قبل العمل بحلة جديدة

اأكبر تجمع طالبي مع قادة التعليم والتدريب واأرباب �سوق العمل

الشيخة  ميدبوينت  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  أشادت 
السمو  صاحب  بتوجيهات  خليفة  آل  خليفة  بنت  ن��ورة 
رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
الوطني  التوظيف  برنامج  بإطالق  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء 
من  ألفا   25 لنحو  مناسبة  عمل  فرص  إيجاد  إلى  يهدف  الذي 
إلى  باإلضافة  الخاص  القطاع  مع  بالتعاون  البحريني  الشباب 
10 آالف فرصة تدريبية سنويا للشباب، وذلك لتقديم  توفير 
عزز  ما  البحريني،  للشباب  والرعاية  المساندة  من  المزيد 

المستقبل. اتجاه  وآمالهم  البحريني  الشباب  طموحات 

جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزي��ر  رعاية  تحت 
للتدريب  البحرين  معرض  يعود  حميدان،  علي  محمد  بن 
العاشرة  نسخته  ف��ي  السنوي  العمل  قبل  م��ا  والتعليم 
الموافقين  األربعاء والخميس  يومي  في  العام  هذا  لالنعقاد 
منصة  عبر  وذلك   ،2021 فبراير/شباط  شهر  من  و25   24 ل� 

تيمز. المايكروسوفت 
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