
1 مارس - ابريل   2021

ة
ي
هل

ال
 ا
ار

خب
أ

العـدد الواحد والثالثون   - 2021   - مارس وابريل  

الأهليـة اأخبــار 

في إنجاز عالمي كبير على المستوى 
المحلي والعربي، تبوأت الجامعة األهلية 
العالم  جامعات  بين  متقدما  موقعا 
تنشره  الذي  السنوي  التصنيف  بحسب 
 Times( العالمية   التايمز  مؤسسة 
 Higher Education Impact
ت��ق��دم  أظ��ه��ر  وال�����ذي   ،)Rankings
 +101 المركز  على  بحصولها  الجامعة 
من  مختارة  جامعة   1115 أفضل  بين  من 

تأثيًرا  األعلى  هي  العالم  دول  مختلف 
المستدامة،  التنمية  ألهداف  وتحقيًقا 
االنجاز  بهذا  األهلية  الجامعة  لتكون 
في  عالميا  عشر  والثالثة  محليا  األولى 
مؤشر جودة التعليم استناًدا إلى أهداف 
لألمم  التابعة  المستدامة  التنمية 

المتحدة.

t ص 3-2

واالنتماء  واالعتزاز  الفخر  مشاعر  تملؤها  أجواء  في 
ال��ح��واج  ع��ب��داهلل  البروفيسور  رع��اي��ة  وت��ح��ت  وال��وف��اء، 
الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية، 
وخريجين  وطالب  وأساتذة  إدارة  الجامعة  2021احتفلت 

بمرور 20 عاما على انطالقتها.

t ص 5-4

الجامعة تتبواأ المركز 13 عالميا في جودة 
التعليم المرتبط بالتنمية الم�ستدامة

الجامعة الأهلية تحتفل بمرور 
20 عاما على انطالقتها

»الأهلية« تطلق ا�ستراتيجيتها 
الجديدة لخم�سة اأعوام مقبلة

اإعفاء خريجي الجامعة الأهلية من 
)ACCA( 9 امتحانات لـ

t ص 11

األهلية  الجامعة  أطلقت 
اس��ت��رات��ج��ي��ت��ه��ا ال��ج��دي��دة 
المقبلة  الخمسة  لألعوام 
تسعى  وال��ت��ي   ،)2025-2021(
ال��ج��ام��ع��ة م��ن خ��الل��ه��ا إل��ى 
االنجازات  من  المزيد  تحقيق 
بما  والتعليمية  العلمية 
الوطنية،  األه����داف  ي��خ��دم 
في  الجامعة  دور  من  ويعزز 
 2030 البحرين  رؤي��ة  تحقيق 

التعليمي. البعد  في 
     t ص7-6

أحمد سيد  ليلى   : واخراج  وتنفيذ  اعداد   - الشيراوي  ثائرة  د.   : اشراف 
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تنامي  إط���ار  ف��ي  اإلن��ج��از  ه��ذا  وي��أت��ي 
اه��ت��م��ام ال��ج��ام��ع��ة األه��ل��ي��ة ب��أه��داف 
التنمية المستدامة ونجاحها في تحقيق 
بما  المجال،  هذا  في  واسعة  شراكات 
لمملكة  االقتصادية  الرؤية  مع  يتسق 
مملكة  جعل  إلى  الهادفة   2030 البحرين 
في  متقدم  ري��ادي  موقع  في  البحرين 
خدماتها  س��ي��م��ا  ال��خ��دم��ات  مختلف 

التعليمية.
الرئيس  أك���د  ال��م��ن��اس��ب��ة،  وب��ه��ذه 
ال��م��ؤس��س رئ��ي��س م��ج��ل��س األم��ن��اء 
هذا  أن  ال��ح��واج  ع��ب��داهلل  البروفيسور 
وهو  واالعتزاز  للفخر  يدعو  الكبير  االنجاز 
بأساتذتها  األهلية  الجامعية  انجاز  ليس 
يرجع  إنجاز  وإنما  منفردين  وطلبتها 
ل��ل��ق��ي��ادة  األول  ال��م��ق��ام  ف���ي  ف��ض��ل��ه 
الحكيمة، فلم يكن للجامعة األهلية أن 
تتبوء هذه المكانة العالمية لوال الدعم 
ال��ذي  والتوجيه  والمساندة  وال��رع��اي��ة 
الجاللة  صاحب  حضرة  لدن  من  تتلقاه 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، وصاحب 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 

األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة  آل 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه 
والمؤسسات  ال����وزارات  مختلف  وم��ن 
التربية  وزارة  مقدمتها  وفي  الحكومية 

العالي. التعليم  والتعليم ومجلس 

تحقيق  بأن  الحواج  البروفيسور  وأكد 
نتيجة  اال  هو  ما  التميز  لهذا  الجامعة 
جميع  ف��ي��ه  س��اه��م  ج��م��اع��ي  ل��ج��ه��د 
األكاديميين  م��ن  الجامعة  منتسبي 
والخريجين  الطالب  وكذلك  واإلداريين 
ح��ي��ث ق��ام��ت ال��ج��ام��ع��ة ب��ال��ع��دي��د من 
التنمية  مجال  في  المتنوعة  االنشطة 
العديد  دم��ج  في  ونجحت  المستدامة 
التي  المستدامة  التنمية  أه��داف  م��ن 
في  المتحدة  األم��م  منظمة  تتبناها 

التعليمية. الجامعة  مناهج 

دائما  تسعى  الجامعة  أن  الى  وأش��ار 
العالمية  الى  للوصول  قدما  المضي  الى 
التعليمية  مخرجاتها  ج��ودة  بتحسين 
كبير  أثر  من  له  لما  والخدمية  والبحثية 
وال��ت��روي��ج  األك��ادي��م��ي��ة  سمعتها  ف��ي 
بوصفها  عام  بشكل  البحرين  لمملكة 

مستوى  على  للتعليم  ري��ادي��ا  م��رك��زا 
المنطقة.

الجامعة  رئ��ي��س  ه��ن��أ  ج��ه��ت��ه  م��ن 
العالي  منصور  ال��ب��روف��ي��س��ور  األه��ل��ي��ة 
جميع منتسبي الجامعة وشركائها بهذا 
هو  التصنيف  هذا  أن  إلى  منوها  االنجاز، 
التايمز  أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة 
البريطانية والتي تصدرها سنويا لمقارنة 
أداء الجامعات عالميا بحيث يتم قياس 
يتعلق  فيما  وأدائها  جامعة  كل  فاعلية 
المتحدة  األم��م  أه��داف  من  هدف  بكل 
التعليم  مثل  المستدامة،  للتنمية 
االقتصاد،  ونمو  الالئق  والعمل  الجيد، 

والحد من اوجه عدم المساواة.

التزام  يظهر  التأثير  تصنيف  ان  كما 
بدعم  للتصنيف  الخاضعة  المؤسسة 
التابعة  المستدامة  التنمية  أه���داف 
التعليم  م��ج��ال  ف��ي  المتحدة  ل��ألم��م 
المعرفة، وكذلك  العلمي ونقل  والبحث 

الداخلية. تجسيدها في ممارساتها 

لضمان  الرئيس  مساعدة  ونوهت 
أح��الم  ال��دك��ت��ورة  والتخطيط  ال��ج��ودة 

موقعا  األهلية  الجامعة  تبوأت  والعربي،  المحلي  المستوى  على  كبير  عالمي  إنجاز  في 
التايمز  مؤسسة  تنشره  الذي  السنوي  التصنيف  بحسب  العالم  جامعات  بين  متقدما 
الجامعة  تقدم  أظهر  والذي   ،)Times Higher Education Impact Rankings( العالمية  
هي  العالم  دول  مختلف  من  مختارة  جامعة   1115 أفضل  بين  من   +101 المركز  على  بحصولها 
األعلى تأثيًرا وتحقيًقا ألهداف التنمية المستدامة، لتكون الجامعة األهلية بهذا االنجاز األولى 
محليا والثالثة عشر عالميا في مؤشر جودة التعليم استناًدا إلى أهداف التنمية المستدامة 

التابعة لألمم المتحدة.

ت�سنيف التايمز العالمي يتوج »الأهلية« المركز الأول على م�ستوى البحرين

البروفي�سور الحواج: الف�سل الأكبر للقيادة الحكيمة وما قدمته لنا من دعم ورعاية

tv

لخطط  اإلي��ج��اب��ي  ب���ال���م���ردود  ح��س��ان 
العالي  التعليم  مجلس  واستراتيجيات 
هذا  مثل  تحقيق  ف��ي  العامة  وأم��ان��ت��ه 
التي  الراجعة  التغذية  وكذلك  االن��ج��از، 
والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  تقدمها 
في هذا المجال. كما وأشارت إلى الدعم 
الجامعة  بها  حظيت  التي  والمساندة 
وخصوصا  للمرأة  األعلى  المجلس  من 
وانشطة  وخطط  سياسات  رس��م  في 

الجنسين. الفرص بين  تكافؤ 
التنفيذي  المدير  أكدت  جهتها،  ومن 
واالع��ت��م��ادي��ة  ال��ج��ودة  ض��م��ان  لمركز 
إس��راء  ال��دك��ت��ورة  األه��ل��ي��ة  بالجامعة 
تحرزه  ال���ذي  ال��ت��ق��دم  ه��ذا  أن  ال��ظ��اع��ن 
النجاحات  سلسلة  ضمن  يأتي  الجامعة 
واظهرتها  مؤخراً  للجامعة  توالت  التي 
مثل  المرموقة  العالمية  التصنيفات 
تصنيف ال� QS للجامعات، مشددة على أن 
الجامعة األهلية تتبنى خططًا إستراتيجية 

مع  التعليم،  في  العالمية  لبلوغ  تؤهلها 
المستقبل واالنخراط  الخطى نحو  تركيز 
بما  الرابعة،  الصناعية  الثورة  عالم  في 
االقتصادية  الرؤية  تطلعات  مع  ينسجم 
المشهودة  الجهود  مع  ويتكامل   2030

للحكومة الموقرة في هذا االتجاه.

التي  وقالت بأن »الجهود والتضحيات 
من  األهلية  الجامعة  منتسبو  قدمها 
الظروف  في  خاصة  وإداريين   أكاديميين 
الجائحة  فرضتها  ال��ت��ي  االستثنائية 
أسهمت في نشر ثقافة الجودة والتميز 
الجامعة  ن  مكَّ الذي  األمر  الجامعة،  في 
محليًا  متقدمة  لمستويات  بلوغها  من 

وعالميًا«.

قد  المتحدة  األمم  منظمة  وكانت 
أدرجت الجامعة األهلية ضمن شركائها 
تقديرا  المستدامة،  التنمية  أه��داف  في 
من المنظمة وبرنامجها اإلنمائي لريادة 

ونجاحها  ال��ج��ودة  مجال  ف��ي  الجامعة 
االلكتروني  التعليم  تنفيذ  في  مؤخرا 
 ،19 كوفيد  جائحة  أعقاب  في  التفاعلي 
المشهودة  الجامعة  جهود  عن  فضال 
تكافؤ  وتعزيز  عصري  تعليم  تقديم  في 

الفرص.
إلى  كبيرة  إضافة  اإلنجاز  ه��ذا  ويعد 
الجامعة  التي حققتها  سلسلة اإلنجازات 
الحصول  وأهمها  األخ��ي��رة،  األع��وام  في 
مجلس  من  المؤسسي  االعتماد  على 
الجودة  قوائم  وتصدرها  العالي،  التعليم 
تقارير  بحسب  والبرامجية  المؤسسية 
ج��ودة  هيئة  ع��ن  ال��ص��ادرة  ال��م��راج��ع��ة 
مواقع  وت��ص��دره��ا  وال��ت��دري��ب،  التعليم 
العالمي،  إس  كيو  تصنيف  في  متقدمة 
عدد  مع  المتميزة  شراكتها  عن  فضال 
وأهمها  العالمية  الجامعات  أعرق  من 
جامعة برونيل البريطانية وجامعة جورج 

األمريكية. واشنطن 
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في  الحواج  عبداهلل  البروفيسور  وأكد 
عقد  الذي  االحتفال  في  المعبرة  كلمته 
نجاح  أن  التفاعلي  اإللكتروني  الفضاء  عبر 
األول  المقام  في  يرجع  وتألقها  الجامعة 
من  ومساندة  دعم  من  به  حظيت  لما 
حضرة  ف��ي  ممثلة  الحكيمة  ال��ق��ي��ادة 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه، مؤكداً أن الجامعة األهلية تحتفل 
وسط  انطالقتها  على  عاما   20 ب��م��رور 
مما  والرقي  العطاء  من  حافلة  مسيرة 
جعلها تتبوأ مكانة علمية بين الجامعات 

على المستوى المحلي والدولي.

كلمة  ال��ح��واج  البروفيسور  ووج���ه 
صناعة  في  ش��ارك��وا  من  لجميع  شكر 
قصة النجاح الكبير التي حققتها الجامعة 
البذرة  مستذكرا  عاما،   20 طوال  األهلية 
في  فكرة  كان  حينما  للمشروع  األول��ى 
ذهنه، والحوارات والمواقف التي كان يدافع 
أيضا  ومستذكرا  الفكرة،  هذه  عن  فيها 
المشروع اإلصالحي الكبير لجاللة الملك 
حيث  الوطني  العمل  وميثاق  المفدى 
الملك  جاللة  ببصيرة  الميثاق  هذا  أت��اح 

البحرين تحقيق  النافذة لمملكة  ورؤيته 
العديد من االنجازات الحضارية واالنسانية 
أبرزها السماح بتأسيس الجامعات  ومن 
الخاصة واألهلية، فكانت الجامعة األهلية 
من أوائل الجامعات التي تم الترخيص لها 
بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني.

كنت  ب��أن��ي  أفتخر  معقبا:  ق��ال  ث��م 
العمل  لميثاق  العليا  اللجنة  في  عضوا 
الخطاب  ألقي  أن  شرف  لي  وكان  الوطني، 
وثيقة  سلمنا  حين  بالتعليم  المتعلق 
الميثاق لجاللة الملك حفظه اهلل ورعاه، 
حيث تضمن هذا الميثاق على نحو صريح 
تأسيس  ومساندتها  المملكة  تشجيع 

الجامعات والمعاهد الخاصة.
باسم  ال��ح��واج  البروفيسور  ووج���ه 
وخريجيها  وطلبتها  الجامعة  أس��ات��ذة 
لصاحب  واالم���ت���ن���ان  ال��ش��ك��ر  خ��ال��ص 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
مجلس  رئيس  العهد   ول��ي  خليفة  آل 
التربية  ولوزير  ورعاه  اهلل  حفظه  ال��وزراء 
والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
على كل ما حظيت به الجامعة من دعم 
ووزارة  الموقرة  الحكومة  من  ومساندة 

التعليم  ومجلس  والتعليم  التربية 
العالي، منوها إلى أن نجاح الجامعة األهلية 
فصولها  بدأت  أكبر  نجاح  قصة  من  جزء 
تكون فيها مملكة البحرين مركز رياديا 
ما  وه��و  المنطقة،  في  العالي  للتعليم 
بفضل  الطيبة  األرض  لهذه  سيتحقق 

قيادتها الحكيمة بإذن اهلل تعالى.
الجامعة  رئيس  ألقى  جهته،  وم��ن 
كلمة  ال��ع��ال��ي  م��ن��ص��ور  ال��ب��روف��ي��س��ور 
وموظفي  أساتذة  عن  وبالنيابة  باسمه 
وطلبة الجامعة وجه فيها خالص الشكر 
ما  كل  على  الحكيمة  للقيادة  والتقدير 
للتعليم  ومساندة  دع��م  م��ن  قدمته 

العالي في مملكة البحرين.
ث���م ت��ط��رق ال��ب��روف��ي��س��ور ال��ع��ال��ي 
للشخصية التي أسست الجامعة األهلية 
لجميع  الملهمة  والقيادة  األب  وكانت 
وهو  والطلبة،  والموظفين  األس��ات��ذة 
البروفيسور عبداهلل الحواج، حيث أسس 
مبادئ  على  الرائدة  الجامعة  هذه  بنيان 
الحكيمة  لقيادته  والوفاء  الوطن  حب 
في  والتعاون  واألخوة  الحب  مبادئ  ونشر 
ما  وهو  وإداراتها،  الجامعة  كليات  جميع 

في أجواء تملؤها مشاعر الفخر واالعتزاز واالنتماء والوفاء، وتحت رعاية البروفيسور عبداهلل 
إدارة  الجامعة  2021احتفلت  األهلية،  الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  المؤسس  الرئيس  الحواج 

وأساتذة وطالب وخريجين بمرور 20 عاما على انطالقتها.

الجامعة الأهلية تحتفل بمرور 20 عاما على انطالقتها

البروفي�سور الحواج:  القيادة الحكيمة قدمت كل الدعم والم�ساندة فكانت ق�سة النجاح

خبراء عالميون يدعون لدمج مفاهيم الذكاء ال�سطناعي في الن�سطة المالية

الأهلية تنظم ندوة تناق�ش تاأثير التكنولوجيا التحويلية على ممار�سات التدقيق والمحا�سبة

tv

المحلية  اإلشادات  من  العديد  لنيل  أهله 
الفخرية  الدكتوراه  وأحدثها  والعالمية، 
من جامعة برونيل البريطانية إحدى أعرق 
والتي  المتحدة،  المملكة  في  الجامعات 
للعلماء  إال  الشهادة  هذه  مثل  تمنح  ال 
بتضحيات  أسهموا  الذين  والمفكرين 
العلم  خ��دم��ة  ف��ي  ك��ب��ي��رة  وع���ط���اءات 

والمعرفة.

عددا  العالي  البروفيسور  واستعرض 

األهلية على  الجامعة  إنجازات  واسعا من 
المرأة  وتمكين  التعليم  جودة  مستوى 
مختلف  في  القيادية  الكفاءات  وتخريج 
البحث  مجال  في  وال��ص��دارة  المجاالت 
العلمي وتعزيز المكانة العلمية لمملكة 
العالمية  العلمية  المحافل  في  البحرين 
تجتهد  تزال  ما  الجامعة  أن  على  مشددا 
البحريني  للشباب  أكبر  آف��اق  فتح  في 
نواة  ليشكلوا  وتطويرا  وتأهيال  تعليما 

صناعة المستقبل المشرق لهذا الوطن 
العزيز.

الجامعة  أس��ات��ذة  م��ن  ع��دد  وق���دم 
والفخر واالعتزاز  والثناء  التقدير  مداخالت 
األهلية  الجامعة  أضحت  التي  بالمكانة 
العمل  بمواصلة  متعهدين  بها  تحظى 
لجامعتهم  خ��دم��ة  وع���زم  إرادة  بكل 
الرائعة ووطنهم العزيز ووفاء لقيادتهم 

الحكيمة    

المراأة وتمكين  الجودة  في  اإنجازات  من  حققوه  بما  يفخرون  الأهلية  اأ�ساتذة 

أوصت ندوة التكنولوجيا التحويلية 
التدقيق  م��م��ارس��ات  ع��ل��ى  وأث���ره���ا 
إلى  األهلية  بالجامعة  والمحاسبة 
تكنولوجيا  الجامعات  خريجي  تأهيل 
المثلى  االستفادة  من  يمكنهم  بما 
م��ن م��م��ي��زات ال���ذك���اء االص��ط��ن��اع��ي 
ممارسات  في  السحابية  والحوسبة 

والمحاسبة. التدقيق 
المؤسس  ال��رئ��ي��س  رح���ب  وق���د 
رئ��ي��س م��ج��ل��س أم���ن���اء ال��ج��ام��ع��ة 
الحواج  عبداهلل  البروفيسور  األهلية  
افتتاحه  في  الندوة  في  بالمشاركين 
الطلبة  إل��م��ام  أه��م��ي��ة  م��ؤك��دا  ل��ه��ا 
التحويلية  بالتكنولوجيا  والخريجين 
استغاللها  ي��م��ك��ن  ال��ت��ي  وال���ف���رص 
العلمية  باألسماء  ون��وه  خالها،  من 
من  يمتلكونه  وما  فيها  المشاركة 

خبرات أكاديمية ومهنية واسعة.
تقنية  أن  الحواج  البروفيسور  وأكد 
وح��ل��وال  ف��رص��ا  خلقت  ال��م��ع��ل��وم��ات 
رغم  المحاسبة  مجال  وأن  متعددة 
أنه  إال  القديمة  المجاالت  من  كونه 
وبالشك  باستمرار  ومتطور  متجدد 
من  االستفادة  المجال  لهذا  يمكن 

كبير. بشكل  التكنولوجيا 
وق����د أوض�����ح ال���دك���ت���ور ج��اج��ان 
األكاديمية  الهيئة  عضو  كوكريجا 
وال��م��ال��ي��ة  اإلداري�����ة  ال��ع��ل��وم  بكلية 
ب��ال��ج��ام��ع��ة ب���أن م��ن��اق��ش��ات ال��ن��دوة 
األف��ك��ار  م��ن  مجموعة  إل��ى  خلصت 
دمج  في  والحيوية  المهمة  وال��رؤى 
مناهج  في  التكنولوجية  المستجدات 

المالية.  والعالوم  المحاسبة 

ونظم  المحاسبة  أستاذ  وتحدث 
األع��م��ال  إدارة  بكلية  ال��م��ع��ل��وم��ات 
ف��ي ج��ام��ع��ة ك��ان��س��اس األم��ري��ك��ي��ة  
البروفيسور راجيندرا سريفاستافا عن 
في  الخبراء  ونظام  االصطناعي  الذكاء 
حديثه  في  متناوال  الحسابات،  مراجعة 
الروبوتات  وتشغيل  الخبيرة  النظم 

اآللية في عمليات المحاسبة.
مجال  الصناعي  الذكاء  بأن  وق��ال 
تتعاظم أهميته في مختلف المجاالت، 
حيث يؤدي روا مهما في تحويل العديد 
من المهام التي يقوم بها اإلنسان إلى 
الفتا  االلكترونية،  واالنظمة  االجهزة 
أجل  من  موسع  علمي  جهد  وجود  إلى 
على  قادرة  لجعلها  الروبوتات  تطوير 
التي  المهام  م��ن  واس��ع  ع��دد  عمل 
للقيام بها  كان البد من عنصر بشري 
الرقابة  تقييم  المصرفية،  كالتسوية 

التحليلية. بالمهام  والقيام  الداخلية، 
خدمات  عملية  عن  وتحدث  كما 
المراجعة المالية للحسابات والضمان 

المالي، باإلضافة لعرض هيكل مراجعة 
ال��ح��س��اب��ات. واس��ت��ع��رض ع���ددا من 
تطرق  كما  المجال  هذا  في  التجارب 
البيانات لقياس أمور  إلى تطوير قواعد 
والعالوات  الرواتب  معرفة  مثل  عدة 
وم��ؤس��س��ات  معينة  ش��رك��ات  ف��ي 

معينة.

كوهين  أري����ك  ال��س��ي��د  وش�����ارك 
أح���د م���الك ش��رك��ات االس��ت��ش��ارات 
الواليات  في  المرموقة  الحاسوبية 
حيث  الندوة  في  األمريكية  المتحدة 
الموزعة  البيانات  قاعدة  نموذج  تناول 
ووضح  المتبادل،  التشغيل  وقابلية 
وجود العديد من مساوئ الفهم تجاه 
يجب  والتي  الموزعة  البيانات  قاعدة 
توضيحها للعاملين والمهتمين بهذا 

المجال.

وقال بأن هناك جهد متواصل من 
عامة  عالمية  شفرات  ان��ج��ازت  أج��ل  
وواضحة ونموذجية مدعومة بعملية 
التطور  أتاح  حيث  الحسابات،  مراجعة 

القدرات. الكثير من  التكنولوجي 

ودعا كوهين الجامعات إلى مواكبة 
هذه المستجدات والتطورات واالنفتاح 
كالعمالت  مستجداته  مختلف  على 
إلى  الفتا  الربوتات،  وتوظيف  الرقمية 
عالم  ال��م��وزع��ة  البيانات  ق��واع��د  أن 
كيفية  يفهم  وال  بعد،  مكتمل  غير 
داعيا  الناس،  من  جدا  القليل  إال  عمله 
العمالت  في  االستثمار  في  الحذر  إلى 

. الرقمية 
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»الأهلية« تطلق ا�ستراتيجيتها الجديدة لخم�سة اأعوام مقبلة

ال�ستراتيجية تركز على التعليم الإلكتروني واقت�ساد المعرفة وال�سراكة المجتمعية
أط���ل���ق���ت ال��ج��ام��ع��ة 
األه��ل��ي��ة اس��ت��رات��ج��ي��ت��ه��ا 
الجديدة لألعوام الخمسة 
 ،)2025-2021( المقبلة 
من  الجامعة  تسعى  والتي 
المزيد  تحقيق  إلى  خاللها 
العلمية  االن���ج���ازات  م��ن 
يخدم  ب��م��ا  والتعليمية 
ويعزز  الوطنية،  األه��داف 
في  ال��ج��ام��ع��ة  دور  م���ن 
البحرين 2030  تحقيق رؤية 

في البعد التعليمي.

اعتمدها  التي  االستراتيجية  وتركز 
تعزيز  على  م��ؤخ��را  الجامعة  مجلس 
ال��ت��م��ّي��ز ال��ن��وع��ي ف��ي م��ج��االت أدائ��ه��ا 
اكتشاف  تعزيز  في  المتمثلة  الرئيسية 
المشاركة  خالل  من  ونشرها  المعرفة 
الهادفة في المجاالت الفكرية والعلمية 
وأطر  مفاهيم  إلى  باالستناد  والثقافية 
جانب  إل���ى  ال��ح��دي��ث��ة،  العلمي  ال��ب��ح��ث 
بمستويات  الجودة  عالي  تعليم  تقديم 
المستجدات  مختلف  تواكب  عالمية 
وأخيرا  والمهنية،  واألكاديمية  العلمية 
مجتمع  تطوير  في  الفاعلة  المساهمة 
دعم  ف��ي  التميز  عبر  بالحياة  ن��اب��ض 
ضمن  واالجتماعية  الوطنية  التنمية 
التي  المجتمعية  ال��ش��راك��ة  سياسة 

الجامعة.  بها  تعتني 
رئيس  ال��م��ؤس��س  ال��رئ��ي��س  وأك���د 
م��ج��ل��س أم���ن���اء ال��ج��ام��ع��ة األه��ل��ي��ة 
أهمية  على  الحواج  عبداهلل  البروفيسور 
تضمنتها  التي  االستراتيجية  االه���داف 
والتي  ال��ج��دي��دة،  االستراتيجية  الخطة 
حضرة  توجيهات   من  استلهامها  تم 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
حفظه  المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل 
لصاحب  المتقدمة  وال��رؤى  ورع��اه  اهلل 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة  آل 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه 
برئاسة  ال��م��وق��رة  الحكومة  وج��ه��ود 
والتعليم  التربية  وزارة  السيما  سموه 

العالي.  التعليم  ومجلس 

على  ال��م��ؤس��س  ال��رئ��ي��س  وش����دد 
اهتمت  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  األه�����داف  أن 
المعرفة  اقتصاد  إل��ى  الطالب  بتهيئة 
المحلية  العمل  أسواق  في  والمنافسة 
في  التعليم  نوعية  وتحسين  والعالمية 
الهيئة  أعضاء  اطالع  خالل  من  الجامعة 
المستجدة  الخبرات  على  األكاديمية 

والمزيد من االنفتاح على سوق العمل. 

بتألق  ال��ح��واج   ال��ب��روف��ي��س��ور  ون���وه 
اإللكتروني  التعلم  مجال  في  الجامعة 
السريع  ال��وص��ول  وتسهيل  التفاعلي 
تنويع  إلى  باإلضافة  للتعلم،  والشامل 
مصادر الحصول على المعرفة وتنميتها، 
اإلنجازات  على  البناء  أهمية  على  مشددا 
اهتمامات  م��ج��االت  ف��ي  تحققت  التي 
بالتعليم،  المتمثلة  الرئيسية  الجامعة 

المجتمعية. والشراكة  العلمي  والبحث 

لتوفير  ت��ه��دف  الجامعة  أن  وأك���د 
أف����ض����ل م���س���ت���وى م����ن ال��ت��ع��ل��ي��م 
االعتماد  على  وتشجيعهم  لطلبتها، 
إلدراك  وإل��ه��ام��ه��م  م��واه��ب��ه��م،  ع��ل��ى 
الجامعة  خريجي  أن  إلى  الفتا  إمكاناتهم، 
سوق  في  والمطلوبين  المتميزين  من 
العمل سواًء على المستوى الوظيفي أو 

في مجال ريادة األعمال. 

الجامعة  رئ��ي��س  ن��وه  جانبه  وم��ن 
بجهود  ال��ع��ال��ي  منصور  ال��ب��روف��ي��س��ور 

والخريجين  وطلبتها  الجامعة  أساتذة 
مبديا  الجديدة،  االستراتيجية  انجاز  في 
عبر  الجامعة  طلبة  بمشاركة  اعتزازه 
الجامعة  وخريجي  الطالبي  المجلس 
في  األخرى  والقنوات  الخريجين  نادي  عبر 
في  وصياغتها  االستراتيجية  هذه  انجاز 

النهائية.  صورتها 
تستلهم  كما  الصدد:  هذا  في  وقال 
ومبادئها  قيمها  االستراتيجية  ه��ذه 
فقد  الحكيمة،  القيادة  توجيهات  من 
االستراتيجية  م��ن  ك��ث��ي��را  اس��ت��ف��ادت 
مملكة  في  العالي  للتعليم  الوطنية 
واالستراتيجية   )2024-2014( البحرين 
 )2024-2014( العلمي  للبحث  الوطنية 
التعليم  مجلس  أدبيات  مختلف  ومن 
إلى  ال��ه��ادف��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ع��ال��ي وأم��ان��ت��ه 
في  واالحترافية  الجودة  مبادئ  تكريس 
بما  التعليمية  المنظومة  أبعاد  مختلف 
يمهد لتحقق طموحنا جميعا نحو جعل 
للتعليم  رياديا  مركزا  البحرين  مملكة 

المنطقة.  العالي في 
األهلية  الجامعة  برامج  أن  إلى  وأشار 
بعد  طيبة  سمعة  الجامعة  أكسبت 
مصاف  إل���ى  االرت���ق���اء  م��ن  تمكنت  أن 
مستوى  على  ال��م��رم��وق��ة  ال��ج��ام��ع��ات 
الجامعة  ع��زم  على  مشددا  المنطقة، 
ت��وس��ي��ع إم���ك���ان���ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 
على  التركيز  م��ن  والمزيد  ال��م��وج��ودة 
وقطاعات  المحلي  المجتمع  خ��دم��ة 

والمجتمع.  والصناعة  التجارة 

وت��ع��م��ل االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ج��دي��دة  
لشؤون  الرئيس  مساعدة  توضح  كما 
الجودة الدكتورة أحالم حسان على وضع 
المؤسسة  موقع  في  األهلية  الجامعة 
خالل  من  والرائدة  المبادرة  التعليمية 
يتناول  متميز  أكاديمي  تعليم  توفير 
بفاعلية  ويسهم  المعاصرة  التحديات 
خالل  من  الوطنية،  التنمية  تحقيق  في 
المساهمة في بناء مجتمع يعتمد على 

المعرفة. اقتصاد 

وت��ض��ي��ف: ت��ك��رس االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
محور  ال��ط��ال��ب  ج��ع��ل  م��ب��دأ  ال��ج��دي��دة 
تعليم  وتقديم  التعليمية،  العملية 
ويستند  العملي،  التطبيق  على  يشتمل 
الكفاءات،  ويعزز  العلمي،  البحث  على 
وي��ص��ق��ل ال��م��ه��ارات، وي��ث��ري ال��ق��درات 

المهنية. 
الجامعة  تسعى  البحث  مجال  وفي 
في استراتيجيتها الجديدة إلى التفوق في 

باحتياجات  الصلة  ذات  المركزة،  البحوث 
بالشراكة  للقياس،  والقابلة  المجتمع، 
أجل  من  والشركات  المؤسسات  مع 
بالمعرفة  واالستعانة  الحلول  إي��ج��اد 

واالبتكار. 

تكون  ألن  االستراتيجية  تسعى  كما 
أكاديمية  مؤسسة  األهلية   الجامعة 
ومحركا  متميزة،  ودول��ي��ة  اقليمية 
وذلك  واالجتماعي،  االقتصادي  للتحول 
من خالل تعزيز أعلى مستوى من النزاهة 

التعليم والبحث. التميز في  في تحقيق 

المجتمعية  الشراكة  مجال  وف��ي 
تؤكد اإلستراتيجية على المضي قدما في 
للمجتمع  خدمة  فّعالة  شراكات  عقد 
العلمي  للبحث  ودعما  للتعليم  وإث��راء 

الشاملة. للتنمية  وتحفيزا 

البروفي�سور العالي: 

ن��ع��ت��ز ب��م�����ش��ارك��ة 

وخريجيها  طلبتنا 

فــــــي �ـــســـيـــاغـــة 

ــتــراتــيــجــيــة ال�ــس

قيمنا  نــ�ــســتــلــهــم  ــــواج:  ــــح ال ــور  ــس ــ� ــي ــروف ــب ال

الحكيمة ــادة  ــي ــق ال تــوجــيــهــات  مــن  ــا  ــن ــادئ ــب وم
ال�سويخ: الم�سابقة ك�سفت عن عدد من الطاقات المتميزة والمبدعة

الجامعة الأهلية تعلن الفائزين في م�سابقة الإبداع المقالي بمنا�سبة ذكرى الميثاق
الطلبة  ش����ؤون  ع��م��ادة  أع��ل��ن��ت 
الفائزين  أسماء  عن  األهلية  بالجامعة 
في »مسابقة اإلبداع في كتابة المقال« 
ال��ت��ي أط��ل��ق��ت��ه��ا ب��م��ن��اس��ب��ة ال��ذك��رى 
الوطني«،  العمل  لميثاق  العشرين 
وطالبات  طلبة  لجميع  وجهت  والتي 

األهلية. الجامعة 
وأعلن القائم بأعمال عميد شؤون 
في  الشويخ  فيصل  الدكتور  الطلبة 
المسابقة،  نتائج  عن  صحفي  تصريح 
عقيل  ف����راس  ال��ط��ال��ب  أح����رز  ح��ي��ث 
مقاله  عبر  المسابقة  في  األول  المركز 
»البحرين في معركة  الذي جاء عنوانه: 
الحياة والموت«، والذي قدم فيه لوحة 
الوطنية  الجهود  وصف  في  رائعة  فنية 
الوطني  الفريق  ودور  الوباء  لمكافحة 
الوزراء  رئيس  العهد  ولي  سمو  بقيادة 
في  العاملين  لتضحيات  أيضا  وتطرق 

الصفوف األمامية في هذ المجال.
من  ك��ان  فقد  الثاني  المركز  أم��ا 
ال��ذي  ي��وس��ف  ص��ال��ح  ال��ط��ال��ب  نصيب 
فريق  »ميثاق  عنوان:  تحت  مقاال  كتب 
القيم  بين  فيه  رب��ط  حيث  البحرين«، 
ال��وط��ن��ي��ة ل��م��ي��ث��اق ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي 
الملك  لجاللة  اإلص��الح��ي  والمشروع 
المفدى حفظه اهلل ورعاه وروح االلتزام 

شعب  بها  اتصف  التي  والمسؤولية 
الجائحة. البحرين في مواجهة 

لؤي  الطالب  الثالث  بالمركز  وف��از 
كان  ال��ذي  مقاله  عبر  ط���رادة  يوسف 
البحرين  مملكة  »ج��ه��ود  ع��ن��وان��ه: 
انتشار  من  والحد  للتصدي  المبذولة 
ف��ي��روس ك��ورون��ا )ك��وف��ي��د-19( ال��ذي 
حققتها  التي  االنجازات  من  عددا  سرد 
ال��م��م��ل��ك��ة ف���ي م��واج��ه��ة ال��ج��ائ��ح��ة 
والمقومات التشريعية والحقوقية التي 
أسهمت في نجاح الجهود الوطنية في 

هذا االتجاه.

وتعتزم العمادة نشر مقاالت الطلبة 
الفائزين عبر موقع الجامعة ومنصاتها 
األهلية«  »ص���وت  ومجلة  اإلع��الم��ي��ة 

أن  التحكيم  لجنة  وأك��دت  الطالبية، 
مقاالتهم  عبر  أظهروا  الجامعة  طلبة 
مليئة  رائعة  وطنية  روح  وكتاباتهم 
بحب الوطن والوفاء لقيادته الحكيمة، 
بالتجديد  الطلبة  وقد تميزت محاوالت 
واإلبداع في ربط الحاضر بذكرى الميثاق 

المجيدة.
أطلقها  التي  المسابقة،  هذه  وتأتي 
إدارة األنشطة الطالبية بعمادة شؤون 
بوصفه  الميثاق  لذكرى  إحياًء  الطلبة، 
كما  الصاعدة،  لألجيال  األم��ِل  وثيقَة 
استكشاف  إل���ى  ال��م��س��اب��ق��ة  ت��ه��دف 
لدى  الكتابة  في  اإلبداعية  المواهب 
في  العطاء  على  وتشجيعهم  الطلبة 
هذا المجال الخصب من مجاالت اإلبداع 

الراقي. اإلنساني 
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»الهلية« تحت�سن ملتقى جهود الجامعات في تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة

الحواج: نجحنا في �سم 7 من اأهداف التنمية الم�ستدامة في مناهجنا التعليمية

ــز  ــزي ــع ــت ــــون يــــوجــــهــــون دعـــــــوة ل ــــي ــــم ــــادي اأك

ــمــي ــل ــع ـــث ال ـــح ـــب ــل وال ــي ــل ــح ــت الــتــعــلــم عـــبـــر ال

تأثير  ملتقى  في  المشاركون  أودعا 
أه���داف  ع��ل��ى  ال��ع��ال��ي  التعليم  ج��ه��ود 
من  االستفادة  الى  المستدامة  التنمية 
كوفيد  جائحة  ظل  في  التعليم  تجربة 
التعلم  خ���ي���ارات  ت��ع��زي��ز  أج���ل  م��ن   19
والتحليل  البحث  عبر  والتعلم  الذاتي 
ال��م��ال  رأس  ف��ي  األم��ث��ل  واالس��ت��ث��م��ار 

الفكري.

جهود  تأثير  ملتقى  ف��ي  ذل��ك  ج��اء 
األم��م  أه����داف  ع��ل��ى  ال��ع��ال��ي  التعليم 
ال��ذي  المستدامة  للتنمية  المتحدة 
بمشاركة  األهلية  الجامعة  نظمته 
عدد من الجامعات والهيئات التعليمية 
وهيئات  بالجودة  المختصة  والهيئات 
الطالب  عن  وممثلين  الدولي  االعتماد 

العمل. وأصحاب 

رئيس  المؤسس  الرئيس  وافتتح 
م��ج��ل��س أم���ن���اء ال��ج��ام��ع��ة األه��ل��ي��ة 
الملتقى  الحواج  عبداهلل  البروفيسور 
للتنمية  المتحدة  األمم  بأهداف  وأشاد 
على  اإلي��ج��اب��ي��ة  وآث��اره��ا  ال��م��س��ت��دام��ة 
سيما  التجربة  االق��ت��ص��ادات  تنمية 
الحكومة  فيها  تتطلع  التي  البحرينية، 

الملكي  السمو  صاحب  بقيادة  الموقرة 
خليفة ولي  آل  حمد  بن  األمير سلمان 
حفظه  ال���وزراء  مجلس  رئيس  العهد 
لرؤية  وفقا  قوي  اقتصاد  بناء  اهلل نحو 
هذه  وفق  البحرين  مملكة  2030  تكون 
الخدمات  دول��ة  تعالى  اهلل  ب��إذن  الرؤية 
ال��م��م��ت��ازة ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ص��ح��ة 

المجاالت. والسياحة  ومختلف 

اهتمام  ال��ح��واج  البروفسور  وأك��د 
أه��داف  من   7 بدمج  األهلية  الجامعة 
مناهجها  ف��ي  المستدامة  التنمية 
أثمر  الجامعية ما  التعليمية وأنشطتها 
منظمة  شركاء  ضمن  الجامعة  ضم 
أه���داف  تحقيق  ف��ي  ال��م��ت��ح��دة  األم���م 
الشراكة  أهمية  على  مؤكدا  األهلية، 
العلمية  والمؤسسات  الجامعات  بين 
في  المتحدة  األم��م  منظمة  وج��ه��ود 

المستدامة. التنمية  أهداف  تحقيق 

إدارة  مديرة  الملتقى  في  وشاركت 
الوطني بهيئة جودة  اإلط��ار  عمليت 
عصمت  والتدريب األستاذة  التعليم 
اإلط���ار  دور  اس��ت��ع��رض��ت  ال��ت��ي  ج��ع��ف��ر 
أهداف  تحقيق  في  للمؤهالت  الوطني 

المستدامة،  للتنمية  المتحدة  األمم 
وجه  على  ال��راب��ع  ال��ه��دف  على  م��رك��زًة 

الجيد. التعليم  وهو:  أال  الخصوص 
وقالت بأن اإلطار الوطني للمؤهالت 
م��ت��ك��ام��ل��ة  م���راح���ل   10 ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
أبعاده  مختلف  في  التعليم  تستوعب 
واستعرضت  وم��ؤس��س��ات��ه،  وم��راح��ل��ه 
والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  جهود 
العالي  التعليم  في مساعدة مؤسسات 

التعليم. جودة  تحقيق  على 
يهتم  الوطني  اإلط��ار  ب��أن  وذك��رت 
كما  التعليمية  المؤسسات  بجودة 
من  وأك��ث��ر  برامجها  ب��ج��ودة  ويهتم 
على  التعليمية  المؤسسات  يحفز  ذلك 
سوق  لمتطلبات  المثلى  االستجابة 

العمل.
البحث  ق��س��م  رئ��ي��س  وش���ارك���ت 
ال��ع��ال��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  بمجلس  ال��ع��ل��م��ي 
الملقتى  في  بوعالي  أمينة  الدكتورة 
الفكري  المال  رأس  حول  تحدثت  حيث 
تعليم  تحقيق  ف��ي  األس��اس��ي  ودوره 
أن رأس  عالي بمواصفات جيدة، وذكرت 
الطلبة  من  للعديد  مهم  الفكري  المال 

والقطاعات. والدول  والمؤسسات 

ب��رأس  االه��ت��م��ام  أن  ع��ل��ى  وأك���دت 
أفضل  ف��رص��ًا  يخلق  ال��ف��ك��ري  ال��م��ال 
الممكن  من  بأنه  وقالت  للجامعات، 
تتأثر  بأن  الجامعات  ومعايير  لسمعة 
المعرفة  نوع  على  بناء  إيجابًا  أو  سلبًا 
ويقدمونها  يخلقونها  يحددونها،  التي 
الفكري  المال  رأس  بأن  وقالت  للطلبة. 
جائحة  أزم���ة  بعد  مختلفًا  أص��ب��ح  ق��د 
متاحا  أص��ب��ح  حيث  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 
الجامعات  في  التعليم  خيار  للطلبة 
غير  ب��دوره  وال��ذي  بعد  عن  التعليم  أو 
تغير  جراء  الفكري،  المال  رأس  مفهوم 

والتدريس. التعليم  طرق 

على  م��س��ؤول��ي��ة  ع��ل��ى  وش�����ددت 
تعليمية  طرق  اتباع  في  األكاديميين 
الحالية  والتطورات  للتغييرات  مواكبة 

والمستقبلية.

  وش������ارك ف���ي ال��م��ل��ت��ق��ى رئ��ي��س 
ال��م��ن��ظ��م��ة ال���ع���ال���م���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
ر  فيسو و لبر ا  )w a s d ( مة  ا لمستد ا
دور  أهمية  على  أكد  أحمد الذي  عالم 
التنمية  أه��داف  تحقيق  في  الجامعات 
الدول  نجاح  أن  على  مشددا  المستدامة 
بفضل  ك��ان  المجال  ه��ذا  في  العظمى 
دور  بأن  وقال  جامعاتها.  وجود  مبادرة 
الكفاءات  بتخريج  ينتهى  ال  الجامعات 
في  االن��دم��اج  على  مساعدتها  وان��م��ا 
إيجابية  عناصر  يكونوا  وأن  العمل  سوق 
من  فعال  دور  لعب  في  المجتمع  في 

اإليجابي. التغيير  تحقيق  أجل 

واس��ت��ع��رض ال��ب��روف��ي��س��ور ع��الم 
خطة  وضع  في  المصرية  التجربة  أحمد 
لكل  أن  إلى  منوها  المستدامة  للتنمية 
يتصل  فيما  خصوصياتها  بعض  دول��ة 
المستدامة وأن  التنمية  أهداف  بتحقيق 
فرص  وتوفير  الجنسين  بين  المساواة 
أول��وي��ات  أه��م  إح���دى  ال��ج��ي��د  التعليم 
المنطقة  ف��ي  ال��م��س��ت��دام��ة  التنمية 

العربية.

ك��م��ا وت���ح���دث ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 
االقليمية  الشبكة  رئ��ي��س  الملتقى 
االجتماعية البروفيسور  للمسؤولية 
موضوع  م��ت��ن��اوال  ال��غ��ف��ار  عبد  ي��وس��ف 
التعليم  العربي ودور  البطالة في الوطن 
خالل  من  المشكلة  هذه  معالجة  في 
ودعا  والمستجدات.  التطورات  مواكبة 
البروفيسور يوسف عبدالغفار في حديثه 
واستقالل  األكاديمية  الحرية  تعزيز  إلى 
وان��خ��راط  التعليمية  ال��م��ؤس��س��ات 
المجتمعية  الهموم  ف��ي  الجامعات 
اإلي��ج��اب��ي��ة في  ال��م��ش��ارك��ة  أج���ل  م��ن 
فيه  أكد  ال��ذي  الوقت  معالجتها. وفي 
حضور  تعزيز  ض��رورة  على  عبدالغفار 
ومناهج  ب��رام��ج  ف��ي  العملي  التدريب 
الجامعات فإنه شدد على أهمية إظهار 
مختلف  بين  وال��ت��ع��اون  الشراكة  روح 
فيما  المنافسة  م��ن  ب��دال  الجامعات 

بينهم. 

االق���ت���ص���ادي في  ال��خ��ب��ي��ر  وت���ح���دث 

السيد  االنمائي  المتحدة  األمم  مكتب 
التنمية  اج��راءات  تأثير  عن  لوفي  بيتي 
ال��م��س��ت��دام��ة م���ن ق��ب��ل م��ؤس��س��ات 
اهمية  مشددا على  العالي،  التعليم 
وعي  تعزيز  ف��ي  ال��ج��ام��ع��ات  م��ش��ارك��ة 
التحديات  يخص  فيما  المجتمعات 
وما  والبيئة  والتعليم  كالفقر  العالمية 

إلى ذلك.

وش���دد ل��وف��ي ع��ل��ى ق��ن��اع��ة األم��م 
ال���م���ت���ح���دة ب����أن ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة 
استناداً  يتم  أن  يمكن  ال  المستدامة 
حيث  ف��ق��ط،  ال��ح��ك��وم��ات  ج��ه��ود  ع��ل��ى 
المجتمع  قبل  من  الجهود  بذل  يجب 
تحقيقها.  أج��ل  من  القطاعات  وشتى 
التي  األساسية  أدوار  األربع  عن  وتحدث 
في  العالي  التعليم  مؤسسات  تلعبها 
عليها  يجب  حيث  المستدامة  التنمية 
المستدامة  التنمية  عن  الطلبة  تعليم 
التعليمة،  مناهجها  في  وشملها  بل 
بالتنمية  المتعلقة  األب��ح��اث  ودع���م 
في  الجامعات  ومشاركة  المستدامة، 
بالتعليم  يقومون  ال  حيث  المجتمع؛ 
ف��ق��ط ب���ل وال��ت��ط��ب��ي��ق، ك��م��ا وع��ل��ى 
ال��م��ع��رف��ة مع  ال��ج��ام��ع��ات م��ش��ارك��ة 
التنمية  أن  على  وأكد  األخرى.  الجامعات 
في  بما  الجميع؛  تشمل  المستدامة 
الجميع  وأن  والغنية  الفقيرة  الدول  ذلك 

تطبيقها. في  مهم  دور  لعب  يستطيع 

الجامعات  مشاركة  أهمية  على  وباحثون  وأكاديميون  مسؤولون  أكد 
ومختلف مؤسسات القطاع األهلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
والتحديات  القضايا  من  العديد  معالجة  في  التعليم  أهمية  على   aمشددين
المستجدة، شريطة أن يكون تعليما جيدا ومواكبا للتطورات المتسارعة في 

سوق العمل.

tv
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اأهداف التنمية الم�ستدامة عنوان اأ�سا�سي في خطط الجامعة الأهلية

الظاعن: ملتقى جهود الجامعات حقق نجاحا كبيرا في تحويل الأفكار اإلى خطط عملية

اإنجاز علمي ومهني جديد لكلية »العلوم المالية والإدارية« بالجامعة الأهلية

)ACCA( اإعفاء خريجي الجامعة الأهلية من 9 امتحانات لـ
على  الظاعن  إس��راء  الدكتورة  أكدت 
نجاح ملتقى جهود الجامعات في تحقيق 
إيجاد  في  المستدامة  التنمية  أه��داف 
الهادفة  وال��رؤى  األفكار  من  مجموعة 
التنمية  أه��داف  من  ق��در  أكبر  دم��ج  إل��ى 
في  الجامعي  التعليم  في  المستدامة 

مملكة البحرين وعموم المنطقة.فكا
وأثنت الظاعن في تصريح صحافي على 
في  المعنيين  أبداه  الذي  الكبير  التجاوب 
العالي  التعليم  لمجلس  العامة  األمانة 
ومكتب  والتدريب  التعليم  جودة  وهيئة 
والمنظمة  االن��م��ائ��ي  المتحدة  األم���م 
)wasd( المستدامة للتنمية  العالمية 
للمسؤولية  االق��ل��ي��م��ي��ة  وال��ش��ب��ك��ة 
حظي  ال���ذي  الملتقى  م��ع  االجتماعية 
المختصين  الكثير من  باهتمام وتفاعل 

والمهتمين.
الملتقى  ح��وارات  أن  الظاعن  وأك��دت 
الجامعات  مشاركة  أهمية  إلى  خلصت 
األه��ل��ي  ال��ق��ط��اع  م��ؤس��س��ات  ومختلف 
المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  في 
شريطة إيجاد منظومة تعليمية تواكب 
العمل.  سوق  في  المتسارعة  التطورات 
لجميع الجامعات  ش��ك��ره��ا  ووج��ه��ت 
والهيئات التعليمية والهيئات المختصة 
بالجودة وهيئات االعتماد الدولي والطالب 
فعاليات  م��ع  تفاعلوا  ال��ذي��ن  وأص��ح��اب 

الملتقى.
في  األهلية  الجامعة  نجاح  بأن  وقالت 
المستدامة  التنمية  أهداف  من   7 دمج 
وأنشطتها  التعليمية  مناهجها  ف��ي 
الجامعية أحد اإلنجازات الكبيرة للجامعة 
في هذا المجال وتخطط الجامعة لتحقيق 
ري��ادي  دور  صاحبة  يجعلها  بما  المزيد 
وم��ح��وري وف��ع��ال ف��ي ال��وص��ول أله��داف 
التعاون  خالل  من  المستدامة  التنمية 
العالقة  ذات  الجهات  جميع  مع  الوثيق 
لمجلس  العامة  األمانة  مقدمتها  وفي 

التعليم العالي.
وأكدت على أن إشراك الجامعات الرائدة 
التنمية  أه��داف  تحقيق  في  والمتميزة 
المتحدة  االم��م  لبرنامج  المستدامة 
االنمائي  يثمر تشجيعا على تالقح األفكار 
العلمي  والمجتمع  ال��ق��رارات  صناع  بين 
واألكاديمي، فضال عن التركيز على أهمية 

البحوث والدراسات  االستفادة من جميع 
التي  والتحليالت االقتصادية واالجتماعية 
وتحديد  المحلي  الواقع  فهم  في  تساعد 
األولويات بما يتناسب مع أجندة التنمية.

ون���وه���ت إل����ى اه��ت��م��ام ال��ج��ام��ع��ة 
المفاهيم  من  بالعديد  الكبير  األهلية 

المتصلة  وال��م��ع��رف��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وتطوير  كاالبتكار  المستدامة  بالتنمية 
نجح  كما  المعرفة،  وت��ب��ادل  ال��ق��درات 
دمج  في  عالية  بنسبة  الجامعة  أساتذة 
الجامعة  منظومة  في  المفاهيم  هذه 

التعليمية.
وقد شارك في الملتقى رئيس قسم 
العالي  التعليم  بمجلس  العلمي  البحث 
إدارة  بوعالي  ومديرة  أمينة  الدكتورة 
ج��ودة  بهيئة  الوطني  اإلط���ار  عمليات 
عصمت  والتدريب  األس��ت��اذة  التعليم 
العالمية  المنظمة  ج��ع��ف��ر ورئ��ي��س 
للتنمية المستدامة )wasd( البروفيسور 
االقليمية  الشبكة  أحمد ورئيس  عالم 
االجتماعية البروفيسور  للمسؤولية 
يوسف عبد الغفار والخبير االقتصادي في 
السيد  اإلنمائي  المتحدة  األم��م  مكتب 

بيتي لوفي.

اإلدارية  العلوم  لكلية  جديد  إنجاز  في 
اعتمدت  األهلية،  بالجامعة  والمالية 
ج��م��ع��ي��ة ال��م��ح��اس��ب��ي��ن ال��ق��ان��ون��ي��ي��ن 
البريطانية )ACCA( برنامج  المعتمدين 
الذي  والمالية  المحاسبة  بكالوريوس 
االعتماد  هذا  يتيح  بحيث  الكلية،  تقدمه 
بالكلية  والمالية  المحاسبة  لخريجي 
امتحان  في  إعفاءات  تسع  على  الحصول 
خريجي  يجعل  مما   ، )ACCA( ا شهادة 
على  حظا  األوف���ر  والمالية  المحاسبة 
ال��م��ح��ل��ي واإلق���ل���م���ي في  ال��م��س��ت��وى 
على  ال��ح��ص��ول  متطلبات  اس��ت��ك��م��ال 
إذ  المرموقة  المهنية  الشهادة  ه��ذه 
منهم  الراغبين  الطلبة  على  سيتعين 
على  الحصول  متطلبات  استكمال  في 
هذه الشهادة من تقديم اربعة امتحانات 

اضافية فقط من أصل 13 امتحان.

الرئيس  قدم  المناسبة          وبهذه 
رئيس  األه��ل��ي��ة  للجامعة  ال��م��ؤس��س 
عبداهلل  البروفيسور  األم��ن��اء  مجلس 
وطلبة  ألساتذة  تهانيه  خالص  الحواج 
المحاسبة  بكالوريوس  برنامج  وخريجي 
بجميع  م��ن��وه��ا  ب��ال��ك��ل��ي��ة  وال��م��ال��ي��ة 
تم  التي  والمهنية  األكاديمية  الجهود 

يأتي   وال��ذي  االن��ج��از،  ه��ذا  لتحقيق  بذلها 
لمواءمة  ال����دؤوب  لعملهم  كثمرة 
المحاسبة  بكالوريوس  برنامج  مناهج 
هذه  متطلبات  مختلف  م��ع  والمالية 
ال�   شهادة  تع[  والتي  المهنية  الشهادات 

»ACCA« واحدة من أهمها.
الجامعة  رئ��ي��س  عبر  جهته  وم��ن 
اعتزازه  عن  العالي  منصور  البروفيسور 
حصول   أن  على  م��ؤك��دا  االن��ج��از  ب��ه��ذا 
خريجي الجامعة على الشهادات المهنية 
االستراتيجية  األه���داف  أح��د  المساندة 
فرصهم  ت��ع��زي��ز  أج���ل  م��ن  للجامعة 

التنافسية في سوق العمل.
اعتماد  أن  إلى  الجامعة  رئيس  وأشار 
والمالية  المحاسبة  بكالوريوس  برنامج 
 ، ACCA مثل عالمية  مهنية  هيئة  من 
سمعة  كسب  ف��ي  كبيرة  أهمية  ل��ه 
عام،  بشكل  وللجامعة  للبرنامج  دولية 
البرنامج  لخريجي  االنجاز  هذا  يتيح  حيث 
برنامج  ش��ه��ادة  على  الحصول  فرصة 
المعتمدين  القانونيين  المحاسبين 
مهنية  ودرجة  مهمة،  شهادة  باعتبارها 
احترافية للعاملين في مجال المحاسبة، 
أمامهم  الطريق  تمهد  أن  شأنها  من 

مجال  في  مرموقة  بوظائف  لاللتحاق 
المحاسبة.

المحاسبة  قسم  رئيس  أكد  وبدوره 
بالجامعة  والمصرفية  المالية  والعلوم 
األهلية الدكتور عبدالمطلب السرطاوي 
بأن القسم يسعى الى تحقيق اعلى معايير 
برامجه  وت��ط��وي��ر  األك��ادي��م��ي��ة  ال��ج��ودة 
سوق  ومتطلبات  ينسجم  بما  الدراسية 
عقد  على  القسم  يعكف  حيث  العمل؛ 
لربط  المعيارية  الدراسات  من  مجموعة 
برامجه األكاديمية مع مختلف الشهادات 
المحاسبة  مهنتي  مجال  في  المهنية 
القسم  خريجي  يكسب  بما  والصيرفة 
ميزة تنافسية في سوق العمل ويكسب 
الطالب مجموعة من المهارات المتحولة 
التعليم  مبدأ  تحقيق  في  تسهم  التي 
أساسيا  معيارا  يعتبر  ال��ذي  المستمر 
وفقا  التعلم  مخرجات  جودة  قياس  في 
التي  ورسالتها  األهلية  الجامعة  لرؤية 
الخدمات  في  التميز  تحقيق  إلى  تسعى 
المحلي  المجتمع  رفد  بهدف  التعليمية 
واإلقليمي بنخبة من الخريجين القادرين 
االقتصادية  التنمية  في  المساهمة  على 

واالجتماعية المستدامة.

البروفي�سور الحواج: مميزات تناف�سية  لدى خريجينا في �سوق العمل
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»الأهلية« و«اأ�سرة الأدباء« ينظمان �سل�سلة فعاليات بمنا�سبة يوم ال�سعر العالمي

العالي: ال�سعراء �سركاوؤنا في ر�سالة التنوير والتعليم في المجتمع

بالتعاون  األه��ل��ي��ة  ال��ج��ام��ع��ة  أح��ي��ت 
العالمي  اليوم  والكتاب  األدب��اء  أسرة  مع 
ال��ش��ع��راء  م��ن  ن��خ��ب��ة  ب��ح��ض��ور  للشعر 
رئيس  وقال    ، والنقاد  والمثقفين  واألدباء 
العالي  منصور  ال��ب��روف��ي��س��ور  الجامعة 
الجامعة  انفتاح  يعكس  االحتفاء  هذا  إن 
ويؤكد  االبداع  أنماط  مختلف  على  األهلية 
الذين  والشعراء  بالشعر  الجامعة  اهتمام 
القيم  إث��راء  في  طليعي  ب��دور  يضطلعون 
األهلية  للجامعة  شركاء  فهم  االنسانية 

في رسالتها التنويرية والتنموية.

وك���ان ج��م��ه��ور ال��ش��ع��ر ع��ل��ى م��وع��د  
حيث  الشعرية،  الفعاليات  من  باقة  مع 
األدباء  أسرة  بمعية  الجامعة  استضافت 
والكتاب على مدى يومين أصبوحة شعرية 
الشباب  الشعراء  خيرة  من  ع��ددا  ضمت 
حين  والشاعر  المؤلف  علي  الشاعر  وهم 

وأمسية  بوصفوان،  حسين  والشاعر  يوسف  صالح  والشاعر  عابد 
بن  خليفة  د.  والشاعر  الحليبي  حسين  الشاعر  ضمت  أخرى  شعرية 
والشاعر  زهير  عبداهلل  والشاعر  محسن  فاطمة  والشاعرة  عربي 

الدكتور علي عمران من الجامعة األهلية.
التراث  تحقيق  تجربة  استعراض  اإلحتفاء  فعاليات  وتضمنت 
للشاعر  الذبيح«  السيد  »قيام  ديوان  في  وقراءة  )شهادات(،  الشعري 
حول  محاضرة  الموسوي  ع��ارف  الناقد  قدم  هنديكما  بو  إبراهيم 
التعالق النصي في شعر محمد حسن كمال الدين مع تعيب لألستاذ 
حسن جعفر. وتضمنت الفعاليات التي نظمتها الجامعة واألسرة حوار 
الغنائي وتحديات  الدكتور راشد نجم حول خصائص الشعر  مع األديب 

كتابة األغنية ومميزاتها، حاوره الشاعر كريم رضي.
والدراسات  العربية  اللغة  مركز  رئيس  أوضح  المناسبة،  وبهذه 
الشرق أوسطية الدكتور علي فرحان بأن الجامعة احتضنت سلسلة من 
الفعاليات بالتعاون مع أسرة األدباء والكتاب على مدى يومين متتاليين 
االلتزام  متطلبات  مختلف  مراعاة  مع  األهلية،  بالجامعة  مقرها  في 
المطلوبة،  الصحية  االشتراطات  على  والحفاظ  االجتماعي  بالتباعد 

باالضافة إلى بث الفعاليات عبر االتصال اإللكتروني التفاعلي.
وأضاف: بما أن اللغة العربية من أكبر حواضن الشعر اإلنساني على 
األدباء  بالتعاون مع أسرة  المناسبة  أن نحتفل بهذه  ارتأينا  التاريخ،  مر 
والوسط  عموما  الجمهور  انتباه  للفت  فعاليات  بسلسلة  والكتاب 
معبرا  إنسانيا  فعال  بوصفه  الشعر  أهمية  إلى  خاص  نحو  على  الطالبي 

عن الهوية والقيم والمبادئ وكل المعاني السامية في الحياة.
وكانت اليونسكو قد أعلنت سنة 1999 يوم 21 مارس من كل عام 
يوما عالميا للشعر احتفاء بهذا التعبير األدبي االنساني العريق وتكريما 

للشعراء.
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�سمن فعاليات ملتقى البحث العلمي بالجامعة الأهلية

اأ�ساتذة وباحثون ي�ستعر�سون درا�ساتهم في ق�سايا ال�ساعة

»هواوي« والجامعة الأهلية توقعان من اأجل ال�سراكة العلمية والتكنولوجية

»الأهلية« تحت�سن خدمات اأكاديمية هواوية لتقنية المعلومات والت�سالت

البروفي�سور الحواج: نهدف اإلى توطين التكنولوجيا والم�ساهمة الفاعلة في تطويرها أك��د ال��ب��روف��ي��س��ور ع��ب��داهلل ال��ح��واج 
الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء 
الجامعة األهلية على أهمية البحث العلمي 
الجامعات  واستراتيجيات  خطط  ف��ي 
ال  الجامعات  دور  أن  إلى  منوها  والكليات، 
يقتصر على التدريس األكاديمي والتدريب 
وإنما  أهمية،  من  لهما  ما  مع  العملي 
التي  وال��دراس��ات  األب��ح��اث  لعمل  يمتد 
تسهم في االرتقاء بالمجتمع في النواحي 

اإلنسانية والطبيعية.
باألبحاث  الحواج  البروفيسور  وأش��اد 
أساتذة  من  عدد  قدمها  التي  والدراسات 
البحث  ملتقى  ف��ي  وباحثيها  الجامعة 
تنظمه  ال��ذي  للجامعة،  الثامن  العلمي 
كلية الدراسات العليا والبحوث بالجامعة 
األهلية بشكل سنوي، حيث عقد الملتقى 
طوال يومين متتاليين بهدف استعراض 
بحوث ودراسات أعضاء الهيئة األكاديمية 

وطلبة الدراسات العليا بالجامعة.
تبني  على  الحواج  البروفيسور  وأك��د 
الجامعة سياسة تشجيع البحث العلمي 
ال��م��ب��ادرات  مختلف  وتشجيع  ودع���م 
يتقدم  التي  المعتبرة  والبحثية  العلمية 
وعموم  وطلبتها  الجامعة  أساتذة  بها 

منتسبيها.
ومن جانبه رحب البروفيسور منصور 
بجميع  األهلية  الجامعة  رئيس  العالي 
في  المشاركين  والباحثين  األس��ات��ذة 
أهمية  على  مؤكدا  المؤتمر  فعاليات 
الوطن  بخدمة  العلمية  األب��ح��اث  رب��ط 
الوقت  في  منوها  البحريني،  والمجتمع 
مئات  بها  يضطلع  التي  بالجهود  نفسه 
العليا  ال��دراس��ات  برامج  من  الخريجين 
بدرجتي الماجستير والدكتوراه الذين أثروا 
من  العديد  وقدموا  البحرينية  المكتبة 
األبحاث المتقدمة والمشهود لها محليا 

وعالميا.
عطيفي  ال��ع��ال  أب��و  وق���دم  ال��دك��ت��ور 
بكلية  الذكية  النظم  أس��ت��اذ  حسنين 
القاهرة الورقة  جامعة  في  الحاسبات 
الرئيسة في المؤتمر والتي شكلت خالصة 
تجربته في البحث العلمي الممتدة لنحو 
اكتساب  أهمية  على  أكد  حيث  عاما،   35
الباحثين أدوات وأخالقيات البحث العلمي 

واكتسابهم عناصر التفكير االبداعي.

المصدقية  عنصر  أهمية  على  وشدد 
للنشر  العلمي  البحث  يصل  أن  أجل  من 
المطلوب من خالل المحافظة على مبدأ 
بمختلف  األدبية  الشرقة  وتجنب  النزاهة 
الباحث  بين  االيجابي  والتعاون  صورها 
المهني  وال��ت��ع��ام��ل  عليه  وال��م��ش��رف 
البحث  م��ش��روع  ي��واج��ه  حين  وال��ه��ادئ 

العلمي الرفض غير المتوقع.
عامر  البروفيسور  تناول   جهته  من 
القدرات  بناء  أهمية  ورقته  في  الربيعي 
االقتصادي  التنويع  لتحقيق  المعرفية 
ال��ت��ع��اون،  مجلس  دول  ف��ي  المنشود 
حيث شرح أهمية أن تسارع دول الخليج 
حيوية  أو  ن���ادرة  منتجات  ع��ن  للبحث 
على  اعتمادها  أن  حيث  لآلخرين  لتدرها 
معرضة  يجعلها  األول��ى  بالدرجة  النفط 
متنبئا  باستمرار،  االقتصادية  لالهتزازات 
تواجهها  ال  كبيرة  اقتصادية  تحديات 
دول  مختلف  وإن��م��ا  فقط  الخليج  دول 

واقتصاديات العالم.
البستكي  ي��وس��ف  ال��دك��ت��ور  وق���دم 
التعلم  خوارزميات  حول  علمية  ورق��ة 
عملية  شارحًا  الروائح،  لتصنيفات  اآللي 
العقل  تعرف  وكيفية  الروائح  استنشاق 

عليها.
جهاز  اس��ت��خ��دام  تجربة  ق��دم  وق��د 
باختالف  ال��روائ��ح  م��ن  ل��ع��دد  وتعريضه 
درج��ات��ه��ا ف��ي ال��ق��وة ث��م ت��س��اءل عن 
احتمالية القدرة على إنتاج جهاز يستطيع 

التعرف على الروائح والتفريق بينها. 
البيانات  على  دراسة  البستكي  وأجرى 
األنظمة  ألح��د  وأض��اف��ه��ا  جمعها  ال��ت��ي 
التصنيفات  أزال  ثم  بتصنيفها،  قام  ثم 

على  ق���ادراً  الجهاز  ك��ان  إذا  ما  لمعرفة 
متداخل  وغير  مختلف  بشكل  تصنيفها 

والتعرف عليها.
حلول  ن��ظ��ام  م��ن  أك��ث��ر  وب��ت��ج��رب��ة  
إذا  وع��م��ا  التصنيفات  ل��رؤي��ة  حسابية 
ُصنفت البيانات المدخلة بشكل مختلف 
متبعة،  حسابية  حلول  نظام  لكل  تبعًا 
روائح  ثالث  وجود  النتائج  أظهرت  حيث 

مختلفة إال أنه تواجد تداخل قليل بينها.

ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  واخ��ت��ت��م��ت  ه���ذا 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب��ال��ج��ام��ع��ة األه��ل��ي��ة 
األوراق  واتجاهات  مضامين  بمناقشة 
تكريم  إلى  باإلضافة  والدراسات،  البحثية 
راع����ي ال��م��ل��ت��ق��ى ال��رئ��ي��س ال��م��ؤس��س 
البروفيسور  األم��ن��اء  مجلس  ورئ��ي��س 
والباحثين  األكاديميين  الحواج  عبداهلل 
ودراستهم  عملهم  بأوراق  المشاركين 

البحثية في فعاليات الملتقى.

العليا  ال����دراس����ات  ك��ل��ي��ة  وت��ع��م��ل 
تهيئة  على  األهلية  بالجامعة  والبحوث 
بحيث  البحوث  إلج��راء  المناسبة  البيئة 
على  أبحاثهم  إدارة  من  الطالب  يتمكن 
أسس  ترسيخ  خ��الل  م��ن  مبتكر،  نحو 
بقواعده  الطلبة  وتسليح  العلمي  البحث 
ومتطلباته المختلفة، بما يمكن الطالب 
اكتشافات  إلى  الوصول  من  والدارسين 
وتكون  العليا  المعايير  مع  تتفق  جديدة 
لتصل  الدقيق  الفحص  اجتياز  على  قادرة 
العلمية  المجالت  في  النشر  لمرحلة 
يقود  أن  شأنه  من  الذي  األمر  المحكمة. 
طلبة الجامعة على مستوى الماجستير 
الدرجات  على  الحصول  إل��ى  وال��دك��ت��وراه 

العلمية المأمولة.

التي  العالية  المكانة  تؤكد  خطوة  في 
تتمتع بها الجامعة األهلية محليا واقليميا، 
العالمية  ال��ش��رك��ة  »ه�����واوي«،  وق��ع��ت 
واألجهزة  التحتية  البنى  بتوفير  ال��رائ��دة 
واالتصاالت  المعلومات  لتقنية  الذكية 
والجامعة األهلية مذكرتي تفاهم يتعاون 
الخبرات  تبادل  في  بموجبهما  الطرفان 
مهارات  صقل  في  والشراكة  والخدمات، 
الشباب البحريني وتوفير فرص العمل في 
مجاالت تكنولوجيا المعلومات وهندسة 
التعاون والشراكة  إلى  االتصاالت، باالضافة 
البحثية. وبموجب  المجاالت  في عدد من 
الجامعة  تحتضن  س��وف  الشراكة  ه��ذه 
لتقنية  هواوي  أكاديمية  خدمات  األهلية 
ألبناء  تتيح  التي  واالتصاالت  المعلومات 
البحرين توسيع معارفهم في عالم تقنية 

االتصاالت والمعلومات.         
الجامعة  طرف  من  المذكرتين  ووّقع 
األه��ل��ي��ة ال��ب��روف��ي��س��ور ع��ب��داهلل ال��ح��واج 
الرئيس المؤسس رئيس مجلس األمناء 
والبروفيسور منصور العالي رئيس الجامعة، 
ومن طرف شركة هواوي البحرين السيد 

جاو هونغيو الرئيس التنفيذي للشركة.
الموقعتين،  المذكرتين  وبموجب 
التدريبية  ال��ب��رام��ج  »ه�����واوي«  س��ت��وف��ر 
أكاديمية  ف��ي  المعتمدة  وال��ش��ه��ادات 
واالت��ص��االت  المعلومات  لتقنية  ه��واوي 
الهندسة وكلية تكنولوجيا  لطلبة كلية 
خالل  من  األهلية  بالجامعة  المعلومات 
للمعلومات  ه���واوي  أكاديمية  برنامج 
ستوفر  والشبكات )HAINA(. كما 

»هواوي« المعدات الالزمة للتدريب.
فيما تتولى الجامعة األهلية مسؤولية 
ت��وف��ي��ر ال��ف��ص��ول ال��دراس��ي��ة وال��م��راف��ق 
معدات  الستيعاب  األخ���رى  التعليمية 
هواوي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ليصبحوا  محترفين  مدربين  وترشيح 
فضال  ه��واوي،  أكاديمية  شهادة  مدربين 
شهادة HAINA في  دورات  ع��ن دم��ج 
بالجامعة  والعلمية  األكاديمية  المناهج 

األهلية.
وب���ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة، أك���د ال��رئ��ي��س 
المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة 

على  الحواج  عبداهلل  البروفيسور  األهلية 
اهتمام الجامعة األهلية بمواكبة اقتصاد 
الرقمي  باالقتصاد  واالهتمام  المعرفة 
ومستجدات التكنولوجية التي أثبتت جائحة 
كوفيد 19 أهميتها القصوى والمتنامية في 
رغبة  على  مشددا  الحياة،  مناحي  مختلف 
بجهودها  تكون  ب��أن  األهلية  الجامعة 
ومؤثرا  فاعال  عنصرا  والتعليمية  البحثية 
والمساهمة  التكنولوجيا  توطين  في 
االيجابية في تطويرها، وهو ما ينعكس على 
خريجي برامج الجامعة في هذا المجال من 
تكنولوجيا  وكلية  الهندسة  كلية  طلبة 
المعلومات الذين لطالما أثبتوا تميزا وتألقا 

الفتا في سوق العمل.
الرئيس  هونغيو  ج��او  السيد  وع��ب��ر 
مملكة  ف��ي  ه���واوي  لشركة  التنفيذي 
والتعاون  بالشراكة  اعتزازه  عن  البحرين 
م���ع ال��ج��ام��ع��ة األه��ل��ي��ة ب��ه��دف رع��اي��ة 
المعلومات  تقنية  م��واه��ب  وتنمية 
احتياجات  بتلبية  للمساهمة  واالتصاالت 
الالزمة  العاملة  القوى  وتوفير  الصناعة 
من  يجعل  م��ا  التقني،  القطاع  لتطوير 
تلبية  في  فعال  مساهم  ه��واوي  شركة 
وتوفير  التعليمية  العملية  متطلبات 
العمل للطالب، وذلك  الشهادات وفرص 
الجامعات  بين  التعاون  تعزيز  خ��الل  من 
تطوير  ف��ي  للمساهمة  والمؤسسات 
القطاع التقني وابتكار خطط واستراتيجيات 
أهداف  مع  يتماشى  بما  المواهب  لتنمية 

المؤسسات والشركات.
م���ن ج��ه��ت��ه أك���د رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة 
بأن  العالي  منصور  البروفيسور  األهلية 
الجامعة  بين  للتعاون  واسعة  آفاق  هناك 
األهلية وشركة هواوي تشكل المذكرتان 
وأن  لها، خصوصا  األولى  اللبنة  الموقعتان 
الجامعة عضو فاعل في الشبكة العالمية 

للجامعات التكنولوجية ويشغل الرئيس 
المؤسس للجامعة منصب نائب رئيس 
أهمية  تنامي  على  مشددا  الشبكة،  هذه 
في  واالب��داع  واالبتكار  التكنولوجيا  تعليم 
القريب  المستقبل  في  المجاالت  ه��ذه 
والتطورات  التغيرات  مواكبة  أج��ل  من 
ومختلف  اإلنتاج  ميادين  في  المتسارعة 

مجاالت سوق العمل.

وتشمل مذكرتا التفاهم بين الجامعة 
متعددة  أنشطة  هواوي  وشركة  األهلية  
الصناعية  الثورة  تقنيات  لتوظيف  تسعى 
والبيانات  االصطناعي  كالذكاء  الرابعة 
الجيل  وتقنية  األشياء  وإنترنت  السحابية 
الخامس في العملية التعليمية والعمل 
من  وذل��ك  اإلب��ت��ك��ار،  مسيرة  دع��م  على 
التي  وال��دورات  والبرامج  المسابقات  خالل 
والتي  الجامعة  طلبة  فيها  سيشارك 
مهاراتهم  صقل  ف��ي  ب��دوره��ا  تسهم 
مجاالت  مختلف  في  قدراتهم  وتنمية 

تقنية المعلومات.

ستنشئ  ال��ش��راك��ة،  ه��ذه  وبموجب 
تكنولوجيا  أك��ادي��م��ي��ة  ه����واوي  ش��رك��ة 
المعلومات واالتصاالت في الجامعة األهلية 
والطلبة  لألساتذة  تدريبية  برامج  لتقديم 
من خالل برنامج “HAINA”واالستفادة من 
خبرة الشركة العالمية في تلبية متطلبات 
المعلومات  تكنولوجيا  ق��ط��اع  طلبة 
ستدعم  كما  قدراتهم  وبناء  واالتصاالت 
إع��داد  في   الجامعة  أيًضا  ه��واوي  شركة 
مجموعة أبحاث متعلقة بانترنت األشياء  
بالتعاون مع كلية تكنولوجيا المعلومات 
وكلية الهندسة بهدف تمكين الطلبة في 
مجال التعلم وتحقيق أول مشروع تجريبي 
بعنوان »االستدامة وجودة الحياة في مدن 

البحرين الذكية«. 

الحواج: ن�سجع وندعم مختلف المبادرات البحثية لأ�ساتذة وطلبة الجامعة
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اأجرتها الجامعة الأهلية وتبنتها دار الن�سر البريطانية العريقة

درا�سة بحرينية ت�ست�سرف رواجا وا�سعا لل�سيارات الكهربائية في البحرين

إلى  حديثة  بحرينية  دراس���ة  دع��ت 
ت��أه��ي��ل ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة الس��ت��خ��دام 
نمط  باعتبارها  الكهربائية  ال��س��ي��ارات 
البيئي  والبديل  عالميا  المتصاعد  النقل 
واالقتصادي المقبل،  مستشرفة مردودا 
اقتصاديا وبيئيا كبيرا الستخدام السيارات 

الكهربائية في مملكة البحرين.

الجامعة  تميز  ت��ؤك��د  خ��ط��وة  وف��ي 
تبنت  ال��ع��ل��م��ي،  ف���ي  ال��ن��ش��ر  األه��ل��ي��ة 
 Journal of( المحكمة  الدولية  المجلة 
دار  عن  والصادرة   )Decision Systems
 Taylor &( العريقة  البريطانية  النشر 
بيانات  قواعد  في  والمدرجة   )Francis
البحرينية  الدراسة  هذه  نشر   )Scopus(
األهمية  غاية  في  موضوعا  تناولت  التي 
حيث  والعالمي  اإلقليمي  المستوى  على 
السيارات  أن  ال��خ��ب��راء  م��ن  العديد  ي��رى 
بإمكانات  أضحت  تتمتع  الكهربائية 
تقنية متقدمة لتشكل مستقبل قطاع 
التسابق  على  ال��دول  يحفز  مما  النقل، 
استخدام  لتسهيل  سياسات  تبني  في 
مجتمعاتها،  في  الكهربائية  السيارات 
فرصًا  تمثل  السيارات  هذه  وأن  خصوصا 

واعدة وتحديات متعددة.

استقصائية  علمية  دراسة  وتناولت 
الملتحق  شريدة  الرحمن  عبد  للباحث 

األعمال  إدارة  في  الماجستير  ببرنامج 
المختلفة  العوامل  األهلية  بالجامعة 
التي تؤثر في اعتماد السيارات الكهربائية 
والتحديات  الفرص  وتحديد  البحرين،  في 
من  العالقة  ذات  األط��راف  مختلف  أمام 
حيث  س��ي��ارات،  وشركات  مستهلكين 
من  الكهربائية  السيارات  اعتماد  يعد 
ال��س��ي��اس��ات ال��ه��ادف��ة إل��ى االس��ت��دام��ة، 
وتوفير الطاقة والبيئة النظيفة باإلضافة 
إلى مالئمة هذه األهداف مع رؤية البحرين 

.2030

آراء  ال����دراس����ة  اس��ت��ط��ل��ع��ت  وق����د 
المستهلكين في البحرين حول العوامل 
المؤثرة في قرارهم لالتجاه نحو السيارات 
 ، المستهلكين  وعي  وهي:  الكهربائية؛ 
سعة البطارية ومدى القيادة، توافر البنية 
أسعار  إليها،  الوصول  وإمكانية  التحتية 
الصيانة  وتكاليف  الكهربائية،  المركبات 
المستهلك  وعي  أن  تبين  وقد  والوقود. 
تأثير  لهما  الشرائية  وقوته  البحرين  في 
كبير على استعدادهم المتالك السيارات 

الكهربائية.

كما أجرى الباحث عددا من المقابالت 
مع مدراء التسويق في شركات السيارات 
اعتماد  البحرين لتحديد عوامل نجاح  في 
وال��ص��ع��وب��ات  الكهربائية  ال��م��رك��ب��ات 

الحكومية  الحوافز  أن  بينوا  إذ  المتوقعة، 
كاالعفاء والتخفيض الضريبي يمكنها أن 
على  القطاع  هذا  في  المستثمرون  تحفز 
أن  تبين  كما  الكهربائية،  السيارات  طرح 
للسيارات  المناسبة  التحتية  البنية  توفر 
التحديات  أك��ب��ر  م��ن  يعد  الكهربائية 
أم���ام ه��ذا ال��م��ش��روع م��ن وج��ه��ة نظر 

المستهلكين وشركات السيارات.

ممثلة  الجامعة  إدارة  ��أت  ه��نَّ وق��د 
مجلس  رئيس  المؤسس  الرئيس  في 
ال��ح��واج  ع��ب��داهلل  البروفيسور  األم��ن��اء 
منصور  البروفيسور  الجامعة  ورئيس 
شريده  ال��رح��م��ن  عبد  ال��ب��اح��ث  ال��ع��ال��ي 
مختار  ال��دك��ت��ور  األس���ت���اذ  وم��ش��رف��ه 
ال��ه��اش��م��ي -ال���ق���ائ���م ب��أع��م��ال ن��ائ��ب 
ل��ل��ش��ؤون األك��ادي��م��ي��ة- على  ال��رئ��ي��س 
ه���ذه ال���دراس���ة، وال��ت��ي ت��م ن��ش��ره��ا في 
 Journal( المحكمة الدولية  المجلة 
عن  of Decision Systems( والصادرة 
 Taylor( العريقة البريطانية  النشر  دار 
ق��واع��د  ف��ي  Francis &( والمدرجة 
باهتمام  ون��وه��ا   ،)Scopus( بيانات
األهلية  بالقضايا  الجامعة  باحثي  دراسات 
البحرين  ورؤيتها  مملكة  تخدم  التي 

االقتصادية 2030.   


