
عرب الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم عن سعادته ملا ملسه من حس وطني 

النور  اسرتاتيجية سرتى  االتفاق عىل رشاكة  عن  أسفرت  الجامعة  لحفل  رعايته  أن  مؤكدا  الخليجية،  الجامعة  طلبة  لدى 

العلمية،  الناحية  من  االتحاد  ومنتسبي  كوادر  وتطوير  تأهيل  يف  الجامعة  إمكانيات  من  لالستفادة  القريب  املستقبل  يف 

وأنشطة.  وبطوالت  فعاليات  من  االتحاد  برامج  تنظيم  يف  املساهمة  يف  الجنسني  من  الشبابية  الطاقات  من   واالستفادة 

الذي نظمته  الوطني املجيد،  الحكم، والعيد  امللك املفدى مقاليد  الجاللة  جاء ذلك خالل االحتفال مبناسبة تويل صاحب 

الجامعة، حيث بدء الحفل بالسالم الوطني وتالوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.... التكملة صفحة 4

الشيخ عيل بن خليفة يرعى احتفاالت الجامعة الخليجية باألعياد الوطنية

أخبار الجامعةأخبار الجامعة

الدولة،  مؤسسات  بني  والتعاون  املجتمعية  الرشاكة  ملفهوم  ترسيخا 

وقعت شئون الجنسية والجوازات واإلقامة والجامعة الخليجية اتفاقية 

تدريبية تقوم الجامعة مبقتضاها بعقد دورات يف مختلف التخصصات 

تناسب احتياجات املوظفني والتي تم دراستها وتحليلها سابقا من قبل 

الجامعة وعىل ضوئها تم تحديد تلك الدورات...... التكملة صفحة 3

نظمت لجنة اإلعالم الريايض بجمعية الصحفيني والجامعة الخليجية 

االتحاد  إرشاف  تحت  والتصويرالريايض  الجديد  اإلعالم  دورة 

اآلسيوي للصحافة الرياضية خالل الفرتة من 25- 27 بفندق غولدن 

توليبب.... التكملة صفحة 6

الجامعة الخليجية تساهم يف تنمية املوارد 

ــامــة واإلق الجنسية  بشئون  الــبــرشيــة 

الريايض  ــالم  اإلع ولجنة  الخليجية  الجامعة 

دورة  ــان  ــظ ــن ت الــصــحــفــيــني  بــجــمــعــيــة 

ــايض ــري ــر ال ــوي ــص ــت ــد وال ــدي ــج ــالم ال ــ اإلعـ
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مرمي �سعيد - ح�سة فرحان
الخليجية  الجامعة  تقيمها  التي  التدريبية  الدورات  أوىل  اختتمت 
ملوظفي شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة والتي جاءت تحت مسمى » 
تشخيص وتحليل املشكالت« والتي تواصلت عىل مدى ثالثة أياٍم متتالية 

يف مبنى الجامعة الخليجية الرئييس بسند.
وجاءت هذه الدورة بعد توقيع إتفاقيٍة رسميٍة بني الجامعة الخليجية 
وشؤون الجنسية والجوازات لعقد مجموعة من الدورات التدريبية يف 
مختلف التخصصات لتتناسب مع احتياجات املوظفني وتزيد من كفاءة 
وجودة أداءهم و تساهم يف تنمية املوارد البرشية وإضافة املزيد من 

املهارات لهم.
وشهدت الدورة التي حارضت فيها عميدة كلية اإلدارة والعلوم املالية 
قبل  من  الفتًا  حضوًرا  أيامها  أول  يف  مطاريد  محمد  ناهد  الدكتورة 
منتسبي شؤون الجنسية والجوازات، حيث ركزت الدورة عىل مهارات 
تشخيص املشكالت واتخاذ القرارات بأساليبه وطرقه املختلفة وكيفية 
معرفة مواطن القوة والضعف يف شخصية الفرد والتي متكنه من تحليل 
املشكالت وإيجاد عدة حلول وتقييمها إلختيار الحل األفضل حيث تم 

اإلشارة إىل معايري اختيار الحل األمثل.
ويف هذا الصدد رصحت الدكتورة ناهد قائلة: » سعدُت بإقامة هذه 
الدورة ملوظفي شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة كا كان يل الرشف 
الكبري أن أخدم قطاًعا مهًا وفعااًل يف املجتمع البحريني وأمتنى أنني 
استطعت افادة املشاركني يف هذه الدورة التدريبية املهمة للغاية والتي 
سعينا من خاللها لتطوير قدرات املوظفني التحليلية واستخدام فن حل 

املشكالت يف واقعهم العميل«
بهذه  سعادته  عن  خالد  األستاذ  الجاف  الحوض  منفذ  رئيس  وعرب 
الدورة قائاًل:« أود أن اتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان إىل إدارة الجامعة 
الخليجية عىل إتاحتها هذه الفرصة ملوظفي شؤون الجنسية والجوازات 
لتلقي مثل هذه الدورات الرائعة واملتميزة، كا أتوجه بالشكر للدكتورة 
األفكار  وعىل  واليسري  السهل  الطرح  يف  املتميز  أسلوبها  عىل  ناهد 
واملعلومات التي رسدتها وأكملت العديد من النواقص لدى املوظفني، 
كا نتمنى تكثيف مثل هذه الدورات حتى يتسنى للموظف أن يرتقي 

بنفسه يف مجال عمله«
ويف هذا الشأن أعرب القائم بأعال رئيس الجامعة الخليجية الدكتور 
مهند املشهداين عن سعادته بتوقيع هذه اإلتفاقية التي تأيت لتفعيل 
مبدأ الرشاكة املجتمعية بني الجامعة ووزارة الداخلية ممثلًة يف شئون 
من  كبرية  رشيحة  تستهدف  والتي  واإلقامة  والجوازات  الجنسية 

منتسبيها لتدريبهم.
الجامعات  من  واحدة  تعترب  الخليجية  الجامعة  أن  بالذكر  الجدير 
مخرجاتها  بكفاءة  تتميز  التي  البحرين  مملكة  يف  الرائدة  الخاصة 
وقدرة طلبتها عىل االنخراط يف سوق العمل املحيل والدويل، وتقدم 
بكالوريوس  برنامج  منها  األكادميية  الربامج  من  العديد  الجامعة 
اإلعالم والعالقات العامة، برنامج بكالوريوس املحاسبة والنظم املالية، 
برنامج بكالوريوس املوارد املالية وبرنامج بكالوريوس هندسة التصميم 
الداخيل، علًا أن باب التسجيل ما زال مفتوًحا لجميع هذه الربامج.

رئيس الجامعة وعميدة كلية العلوم اإلدارية يتوسطان متدريب شؤون الجنسية والجوازات مع قيادات الجامعة

الجامعة الخليجية تختتم دورة تشخيص وتحليل املشكالت

بني  والتعاون  املجتمعية  الرشاكة  ملفهوم  ترسيخا 

مؤسسات الدولة، وقعت شئون الجنسية والجوازات 

تدريبية  اتفاقية  الخليجية  والجامعة  واإلقامة 

مختلف  يف  دورات  بعقد  مبقتضاها  الجامعة  تقوم 

تم  والتي  املوظفني  احتياجات  تناسب  التخصصات 

دراستها وتحليلها سابقا من قبل الجامعة وعىل ضوئها 

تم تحديد تلك الدورات.

بني  املشرتك  التدريبي  التعاون  ضمن  االتفاقية  تأيت 

باعتبارها  الخليجية  والجامعة  والجوازات  الجنسية 

واحدة من  الجامعات املرموقة التي تضم كثريا من 

التخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وقع االتفاقية من جانب شئون الجنسية والجوازات 

السيد  واملالية  البرشية  املوارد  إدارة  مدير  واإلقامة  

نايف أحمد الرشوقي والدكتور مهند املشهداين القائم 

بعمل رئيس الجامعة الخليجية.

قامت  الذي  التدريبي  الربنامج  ان  بالذكر  وجدير 

العلوم  الدكتورة ناهد مطاريد عميدة كلية  باعداده 

حالة  ودراسات  موسعة  لدراسات  خضع  اإلدارية 

لشئون  الالزمة  االحتياجات  تحديد  يف  ساهمت 

الجنسية والجوازات واإلقامة بحيث يكتسب كل موظف 

العمل خالل  لتطوير  يناسبه  ما  اداري  مستوى  وكل 

الفرتة املقبلة.

واإلقامة الجنسية  بشئون  البرشية  ــوارد  امل تنمية  يف  تساهم  الخليجية  الجامعة 

الدكتورة ناهد مطاريد
عميدة كلية العلوم اإلدارية

نيلة الروحي - نورة �سريدة



�سارة مو�سى - امرية �سيف
عرب الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس االتحاد البحريني 

لكرة القدم عن سعادته ملا ملسه من حس وطني لدى طلبة الجامعة 

الخليجية، مؤكدا أن رعايته لحفل الجامعة أسفرت عن االتفاق عىل 

لالستفادة  القريب  املستقبل  يف  النور  سرتى  اسرتاتيجية  رشاكة 

من إمكانيات الجامعة يف تأهيل وتطوير كوادر ومنتسبي االتحاد من 

الجنسني يف  من  الشبابية  الطاقات  من  واالستفادة  العلمية،  الناحية 

االتحاد من فعاليات وبطوالت وأنشطة.  برامج  تنظيم   املساهمة يف 

جاء ذلك خالل االحتفال مبناسبة تويل صاحب الجاللة امللك املفدى 

مقاليد الحكم، والعيد الوطني املجيد، الذي نظمته الجامعة، حيث بدء 

الحفل بالسالم الوطني وتالوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.

الجامعة  رئيس  بأعال  القائم  املشهداين  مهند  الدكتور  وألقى 

األمناء  مجلس  أعضاء  وباسم  باسمه  فيها  رفع  كلمة  الخليجية 

أصدق  الجامعة  طالب  وجميع  واالدارية  األكادميية  الهيئة  وأعضاء 

الجاللة  لحرضة صاحب  السامي  املقام  إىل  والتربيكات  التهاين  آيات 

الوزراء  رئيس  املليك  السمو  صاحب  وإىل  املفدى  البالد  عاهل 

النائب  القائد األعىل  نائب  العهد  السمو املليك ويل  املوقر وصاحب 

األرسة  وإىل  ورعاهم،  الله  حفظهم  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول 

الوطنية. باألعياد  البحرين  احتفاالت  مبناسبة  البحرينية   الرياضية 

القدم عىل رعايته  البحريني لكرة  االتحاد  لرئيس  وأعرب عن شكره 

خدمة  يف  إمكانياتها  تضع  الجامعة  أن  مؤكدا  الشبابية،  لالحتفالية 

االتحاد البحريني لكرة القدم بشكل خاص والرياضة البحرينية بشكل 

الرياضة  تحققها  التي  واالنجازات  املتسارع  بالتطور  مشيدا  عام، 

يف البحرين بفضل الدعم الالمحدود من قبل سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 

لرئيس املجلس األعىل للشباب 

االتحاد  رئيس  والرياضة 

القوى.  أللعاب   البحريني 

الشاعرة  قدمت  ذلك  بعد 

ورحاب  الحوسني  حصة 

محمد  والشاعر  يوسف 

شعرية  قصائد  الخالدي 

استحسان  القت  وطنية 

قسم  عرض  كا  الحضور، 

االعالم والعالقات العامة بالجامعة فيلا تسجيال يعكس دور الجامعة 

 يف الرشاكة املجتمعية مع مختلف الهيئات واألندية الرياضية باململكة. 

بعدها قدم طلبة وطالبات الجامعة لوحة شعبية تجسد الرتاث البحريني 

الوطنية  األغاين  بني  ما  متنوعة  فنية  فقرات  عىل  واشتملت  األصيل 

املنار  دار  فرقة  أحيتها  والعرضة  )الجلوة(  كـ  الرتاثية  واألعراس 

 للفنون الشعبية شارك يف تصميمها مختلف كليات وأقسام الجامعة. 

عىل  خليفة  آل  خليفة  بن  عيل  الشيخ  اطلع  الزيارة  وخالل 

واستمع  الكليات  وعمداء  برؤساء  التقى  حيث  الجامعة  أقسام 

الجامعة  تقدمها  التي  الربامج  نوع  عىل  مفصل  رشح  إىل  منهم 

الحفل  راعي  أشاد  حيث  االتحاد،  عمل  لطبيعة  مالمئتها  ومدى 

البحريني. الشباب  قدرات  تنمية  يف  ودورها  الربامج   بتلك 

وأكد الدكتور مهند املشهداين رغبة الجامعة يف توقيع اتفاقية تعاون 

خاللها  تقدم  القدم  لكرة  البحريني  االتحاد  مع  اسرتاتيجية  ورشاكة 

الراغبني  الوطنية  واملنتخبات  األندية  لالعبي  الجامعة عروضا خاصة 

يف مواصلة دراستهم الجامعية.

 ويف نهاية الحفل قدمت الجامعة لوحة تذكارية لرئيس االتحاد البحريني 

لكرة القدم، باإلضافة اىل درع الجامعة التذكاري.

الشيخ عيل بن خليفة آل خليفة وعىل يساره رئيس الجامعة د. مهند املشهداين خالل النشيد الوطني

الشيخ عيل بن خليفة يرعى احتفاالت الجامعة الخليجية باألعياد الوطنية

الشيخ عيل بن خليفة آل خليفة

ــار ـــ ـــ ـــ ـــ ــب األخـــ

إحدى الصور املشاركة باملهرجان

املصور حسني مؤمن ممثل الجامعة
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دعاء �سمري - مروة العمدان
تشارك الجامعة الخليجية ممثلة ململكة البحرين يف فعاليات مهرجان سينا الدويل لفن 

أكتوبر2016  بني 27  الفرتة  بإيطاليا يف  مدينة سينا  يقام يف  والذي  الفوتوغرايف  التصوير 

ويستمر حتى 4 نوفمرب املقبل والذي ستشارك فيه 127 دولة بأكرث من 45000 صورة .

وستشمل فقرات هذه الدورة، حسب بالغ للمنظمني، أنشطة متنوعة من معارض وتظاهرات 

فنية وترفيهية، وتكريم فعاليات فنية تألقت يف ميدان التصوير الفوتوغرايف محليا ووطنيا 

للتصوير  سياحية  وجوالت  مستديرة  وموائد  علمية  وندوات  تكوينية  وورشات  ودوليا، 

الفوتوغرايف ومسابقات من تأطري خرباء دوليني.

كا يسعى املهرجان إىل تطوير آليات اشتغال الفنان املغريب والعريب والدويل عرب تحفيز 

حضوره ومواكبة مختلف التطورات املستجدة يف ميدان التصوير الفوتوغرايف.

وقد رصح رئيس قسم االعالم والعالقات العامة بالجامعة الخليجية د. احمد طوالبة ان 

هواية التصوير الفوتوغرايف  تعترب من الهوايات التي انترشت بني الشباب العريب بشكل 

كبري، وأصبح لها هاويها ومتابعيها ومعارضيها ومسابقات تقام بني الحني واآلخر يف بعض 

أنحاء العامل.

لكن باملقابل يعاين هواة التصوير الفوتوغرايف من نقص الحاضنات التي توّجههم وترشدهم 

من أجل أن يكتسبوا مهارات وخربات متّكنهم من أداء رسالة هذا الفن بشكل أفضل وإيصال 

أصواتهم إىل كافة رشائح املجتمع.

 واضاف د. طوالبة ان من الوسائل التي تساعد املصّور الفوتوغرايف يف تطوير مهاراته هي 

املشاركة يف املسابقات املحلية والعاملية، والتي من خاللها يكتسب خربات تصقل مهاراته 

وتجعله يرتقي يف سلّم االحرتاف و اكد عىل ان هذا اللقاء يعترب فرصة جيدة لتبادل الخربات 

مع املصوريني العامليني حيث يتمتع هذا الحدث بالعاملية واالحرتافية. 

ويجدر بالذكر اىل ان الطالب حسني مؤمن املشارك يف هذه الفعالية الكبرية هو احد طلبة 

الجامعة الخليجية املتميزين يف قسم االعالم والعالقات العامة واحد املصوريني املحرتفني 

بالبحرين وقد شارك يف العديد من امللتقيات واملعارض الدولية وحاز عىل العديد من الجوائز 

والتقديرات يف هذا الخصوص .

ومن املؤكد أن هذة املشاركة جاءت من حرص الجامعة الخليجية عىل دعم طالبها املوهوبني 

وتفجري طاقاتهم ودعا منها عىل اطالع الطلبة املتميزين عىل تجارب املصوريني العامليني 

واالستفادة من االطالع عىل اخر املستجدات يف عامل التصوير الفوتوغرايف.

الجامعة الخليجية تشارك يف ملتقى التصوير 
الدويل بروما

صورة لالحتفال

إحدى الصور املشاركة باملهرجان

املصور حسني مؤمن ممثل الجامعة
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عائ�سة البنعلي - لولوة فرج
نظمت لجنة اإلعالم الريايض بجمعية الصحفيني والجامعة الخليجية 

االتحاد  إرشاف  تحت  والتصويرالريايض  الجديد  اإلعالم  دورة 

اآلسيوي للصحافة الرياضية خالل الفرتة من 25- 27 نوفمرب بفندق 

وخارج  داخل  من  إعالمي   200 أكرثمن  ومبشاركة  توليبب،  غولدن 

الخليجية مهند  الجامعة  البحرين، وذلك تحت رعاية رئيس  مملكة 

املشهداين، وبحضور رئيس قسم اإلعالم بالجامعة الخليجية الدكتور 

ورئيس  الرياضية  للصحافة  اآلسيوي  االتحاد  ورئيس  الطوالبة  احمد 

الطالب محمد  البحرينية  الصحافيني  بجمعية  الريايض  اإلعالم  لجنة 

قاسم وعدد من ممثيل وسائل اإلعالم املحلية واملسئولني يف الجامعة 

الخليجية.

الذي  صابرحارص  الدكتور  مبشاركة  األول  اليوم  محارضات  وبدأت 

املعرفة  إىل  الرثثرة  من  الجديد  واإلعالم  العرب  موضوع  عن  تحدث 

والتي استغرقت ساعة واحدة ، تلتها املحارضة الثانية التي تحدث فيها 

املحارض حسام بركات وتناول فيها املهارات الالزمة لبناء منصة قوية 

يف اإلعالم الجديد من الساعة السادسة حتى السابعة والنصف.

والتصوير  الجديد  اإلعالم  دورة  من  الثاين  اليوم  فعاليات  وتستمر 

موضوع  عن  ندوم  خليل  واملصور  األستاذ  يحارض  عندما  الريايض 

الحادية  حتى  العارشة  الساعة  من  الريايض«،  التصوير  يف  »مقدمة 

حسام  لألستاذ  الثانية  املحارضة  تليها  صباحاً،  والنصف  عرشة 

التواصل  الجديد، وكيف نكسب  انترص اإلعالم  بعنوان »ملاذا  بركات 

االجتاعي؟« من الساعة الثانية عرشة حتى الواحدة والنصف ظهراً، 

بينا بدأت محارضات الفرتة الثانية من الساعة الثالثة والنصف حتى 

الخامسة مساء باملحارضة التي ألقاها الدكتور صابر حارص وتتناول 

موضوع »الصحافيون واإلعالم الجديد من الوسيلة إىل املصدر«، كا 

ألقى خليل ندوم محارضته من الساعة الخامسة والربع حتى السادسة 

والنصف عن موضوع »التجهيز قبل الحدث«، واختتمت محارضات 

الجديد«  اإلعالم  يف  املقرتح  الكتابة  »أسلوب  مبوضوع  الثاين  اليوم 

لألستاذ حسام بركات من الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة حتى 

الساعة الثامنة مساءا.

ومبناسبة افتتاح دورة اإلعالم الجديد والتصوير الريايض أعرب رئيس 

الجامعة الخليجية مهند املشهداين عن سعادته البالغة بإقامة مثل هذه 

الرياضيني  اإلعالميني  قدرات  وتطوير  تسهم يف صقل  التي  الدورات 

الريايض  التصوير  أو  الجديد  اإلعالم  أو  الصحافة  يف  العاملني  سواء 

واملتسلحني  املتميزين  اإلعالميني  من  كوكبة  تخريج  يف  يسهم  مبا 

بالخربة واملعرفة.

الريايض  اإلعالم  لجنة  به  تقوم  الذي  البارز  بالدور  املشهداين  وأشاد 

الدورات  تلك  تنظيم  خالل  من  البحرينيني  الصحافيني  بجمعية 

بالرشاكة ومالها من قيمة كبرية يف تطوير اإلعالم الريايض يف اململكة، 

االستفادة يف  أكرب قدر من  املشاركون  أن يحقق  أمله يف  معربا عن 

ظل مشاركة نخبة من أبرز املحارضين عىل مستوى اإلعالم الجديد 

والتصوير الريايض مؤكدا عىل أهمية تبني مثل تلك الدورات التي تلعب 

دورا بارزاً يف صناعة إعالميني متسلحني بالعلم واملعرفة.

تحت إرشاف االتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية

دورة  تنظان  الصحفيني  بجمعية  الريايض  اإلعالم  ولجنة  الخليجية  الجامعة 

اإلعالم الجديد والتصويرالريايض

ــار ـــ ـــ ـــ ـــ ــب األخـــ

د. صابر أثناء تحديد الفائزين

رئيس الجامعة خالل إلقاء كلمته

رئيس االتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية محمد قاسم

اأخبار اجلامعة - العدد الأول ، ابريل  2017
Universty News - 1st isuue - April 2017

6



ال�سيد حممد ها�سم - العنود الزايد
أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 

اتحاد دول غرب آسيا أللعاب القوى رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى، عن تقديره واعتزازه مببادرة 

الجامعة الخليجية مبنح نجم ألعاب القوى البحرينية عيل خميس، منحه دراسية يف إحدى تخصصات 

البكالوريوس تقديرا منها لعطائه الريايض املتميز ، والذي انعكس بشكل كبري عىل املستوى الذي ظهر 

به مبختلف املشاركات السيا بدورة األلعاب األوملبية التي استضافتها مدينة ريو دي جانريو الربازيلية 

يف أغسطس املايض، والذي حقق خاللها املركز السادس عامليا بسباق 400 مرت حواجز.

وأكد سموه أن هذه الخطوة تعكس الجهود الواضحة إلدارة الجامعة برئاسة القائم بأعال رئيس 

الجامعة الدكتور مهند املشهداين، لدعم قطاع الشباب والرياضة مبملكة البحرين، عرب منح الرياضيني 

املتميزين منحا دراسية تسهم يف رفع تحصيلهم الدرايس، مبا يوازي تفوقهم عىل املستوى الريايض، 

والذي يساهم يف تكوين قاعدة من الرياضيني الذين ميتلكون السجل الريايض الحافل بالنتائج املرشفة 

إىل جانب اكتساب العلم.

واضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الريايض الناجح الذي ميتلك املؤهل العلمي يف أحد 

التخصصات األكادميية، ميكنه املساهمة بشكل أفضل يف عملية البناء والتنمية بالحركتني الشبابية 

والرياضية، مبا يحقق أهداف وتطلعات سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ممثل جاللة امللك لألعال 

الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية، يف 

تنفيذ رؤى وتوجيهات عاهل البالد املفدى حفظه الله ورعاه، االهتام بالجانب األكادميي للنهوض 

بالرياضة البحرينية.

وقال سموه: »تعد الجامعة الخليجية إحدى املنارات العلمية يف ساء التعليم االكادميي بالبحرين، والتي 

تغذي املجتمع بالخريجني الذين ميتلكون املؤهل العلمي الرفيع، والقادرين عىل املساهمة يف العملية 

التنموية الشاملة مبختلف وزارات ومؤسسات اململكة وكذلك القطاع الخاص، والذي ينعكس بدورة 

عىل ازدهار وتقدم وطننا الغايل«، مشيدا سموه بهذه املبادرة ومتمنيا يف الوقت ذاته للجامعة التوفيق 

والنجاح يف طرح املزيد من املبادرات العلمية الداعمة للحراك الريايض بالبحرين.

من جانبه، أعرب النجم عيل خميس عن بالغ شكره وتقديره للجامعة الخليجية عىل هذه املبادرة 

الرائعة، والتي تعكس حرصها عىل دعم الرياضة والرياضيني وتقديراألبطال من أصحاب اإلنجازات 

الرياضية املتميزة، مثمناً دعم الجامعة الخليجية وتوفريها منحة دراسية تشجيعاً له ملواصلة العطاء 

يف ميدان الرياضة.

وأضاف خميس: »أتقدم بخالص الشكر والتقدير إىل الجامعة الخليجية عىل مبادرتها التي كان لها 

األثر اإليجايب يف نفيس، وتحفيزي عىل تقديم أفضل عطاء يف باقي االستحقاقات القادمة، ويف مقدمتها 

بطولة العامل 2017، وأسياد إندونيسيا 2018، وأوملبياد طوكيو 2020، حيث أن التحصيل العلمي يدعم 

التفوق الريايض، كا أنه ضان مهني ومعييش لالعب يف املستقبل«.

وجدد خميس شكره للجامعة الخليجية عىل مبادرتها، التي ستسهم يف تشجيع باقي الرياضيني عىل 

التألق والتميز يف ميادين الرياضة، مؤكداً حرصه عىل إكال دراسته الجامعية ليجمع بني التفوق 

الريايض والتحصيل املعريف.

خالد بن حمد: نقدر جهود الجامعة الخليجية 

الداعمة للرياضة والرياضيني مبملكة البحرين

إحدى  الخليجية  »الجامعة 

ساء  يف  العلمية  ــارات  ــن امل

الــتــعــلــيــمــي األكـــادميـــي«

الرياضة  لنجوم  دراسية  »منح 

العلمي« للتفوق  وتحفيزهم 
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مروة العمدان -  نورة �سريدة:
الذي  الريايض  والتصوير  الجديد  لإلعالم  التدريبي  الربنامج  اختتم 

 200 من  أكرث  فيه  وشارك  نوفمرب   27 إىل   25 من  أيام  ثالثة  استمر 

إعالمي من 14 دولة عربية ونظمته الجامعة الخليجية بالتعاون مع 

جمعية الصحفيني البحرينية  برعاية سعادة األمني العام للجنة األوملبية 

البحرينية عبدالرحمن عسكر، والدكتور مهند املشهداين رئيس الجامعة 

الخليجية ومحمدقاسم رئيس اإلتحاداآلسيوي للصحافة الرياضية.

وقال املشهداين يف بداية الجلسة الختامية أن الجامعة تسعى لتنظيم 

برنامج أخر متخصص يف صحافة التلفزة الرياضية بالتعاون مع لجنة 

تسهيالت  تقدم  كا  البحرينية،  الصحفيني  بجمعية  الريايض  اإلعالم 

ومزايا تشجيعاً لإلعالمني الراغبني يف الدراسة بها.

وأكد املشهداين عىل ان خدمة املجتمع البحريني يف جميع مجاالته 

تأيت يف أول اهتامات الجامعة الخليجية  هذا العام نتيجة لسياسات 

وتوجيهات املجلس األعىل للتعليم برضورة اندماج الجامعات وخرباتها 

االكادميية يف سوق العمل ومؤسسات املجتمع املتنوعة.

للشباب  املساعد  األمني  العسكر  عبدالرحمن  رحب  جانبه  ومن 

والرياضة باملشاركة الفعالة بني الجامعة الخليجية والكيانات اإلعالمية 

والشبابية البحرينية والعربية، ووعد مبزيد من الدعم للجنة اإلعالم 

الريايض خاصة يف انشطتها التي تركز عىل تنمية مهارات الصحفيني 

الرياضيني.

الرياضية  للصحافة  األسيوي  االتحاد  رئيس  قاسم  محمد  وأشاد 

املرشف عىل تنظيم الربنامج التدريبي بتنوع مجاالت اإلفادة التي خرج 

بها اإلعالميون العرب يف الخلفيات املعرفية التي قدمها الدكتور صابر 

استخدام  يف  والعربية  الدولية  واالحصاءات  الجديد  باإلعالم  حارص 

أداء  تطوير  يف  توظيفه  وسبل  الجديد  لإلعالم  والصحفيني  العرب 

الصحفيني واالعالميني.

وأملح قاسم إىل املهارات التطبيقية التي قدمها خليل ندوم يف قواعد 

إطالق  ومهارات  واثنائه،  الحدث  قبل  ومهاراته  الريايض  التصوير 

منصات اإلعالم الجديد وسبل تحسينها باستمرار التي قدمها حسام 

بركات.

وشهد الحفل الختامي تكرميا للمحارضين واملتدربني وتوزيع الدروع 

يف ختام الربنامج التدريبي األضخم يف اإلعالم الريايض

بها  الدارسني  ومتنح  التلفزة  صحافة  يف  متخصصاً  برنامجاً  تقرر  الخليجية 
مزايا شاملة

عىل  ويؤكدون  عريب  إعالمي   220 يكرمون  وقاسم  وعسكر  املشهداين 
استمرار تنمية املهارات

ــار ـــ ـــ ـــ ـــ ــب األخـــ

رئيس الجامعة يتوسط الكادر التعليمي وبعض الطلبة
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وقال  الخليجية،  للصحافة  األسيوي  واالتحاد  الخليجية  الجامعة  من 

الصحايف عبدالله الغزال أحد املشاركني يف الربنامج أن اإلقبال الكبري 

يف  التفاعلية  الصحافة  لتطور  ايجابيا  مؤرشاً  يعكس  الربنامج  عىل 

الوطن العريب مشريا إىل أهمية تكرار مثل هذه الربامج التدريبية يف 

املستقبل، فيا وصفت املذيعة التلفزيونية السعودية عفاف املحيسن 

لضخامة  فقط  ليس  الريايض  اإلعالم  تاريخ  يف  تظاهرة  بانه  الحدث 

املشاركني فيه ولكن ملالمسته لكل جوانب العمل اإلعالمي الذي منارسه 

االجتاعي  التواصل  أو منصات  التقليدية  املؤسسات  يوميا سواء يف 

والتصوير الريايض.

وقال الصحايف السوداين محمد خرض ان التعارف وتوثيق العالقات مع 

هذا العدد الضخم من 14 دولة كان هو الفائدة األكرب من الربنامج 

األحداث  الريايض يف  التصوير  اكتساب مهارات  إىل  إضافة  التدريبي 

واملناسبات املختلفة.

وشدد الدكتور أحمد الطوالبة رئيس قسم اإلعالم بالجامعة الخليجية 

التي  الجديد  اإلعالم  لتقنيات  العرب  اإلعالميني  مواكبة  أهمية  عىل 

االجتاعي  التواصل  منصات  عرب  اإلعالمية  الرسائل  بث  من  متكنهم 

يف قوالب جديدة تعتمد عىل املنافسة والرسعة واملوضوعية مشرياً إىل 

ان اتجاه الدورة كان يف هذا السياق.
رئيس االتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية خالل تكرميه

اإلعالميون املشاركون بالدورة

الدكتور صابر حارص خالل كلمته
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اآيات ابراهيم - م�ساعل بودهوم
فوز  عن  الخليجية  الجامعة  طالب  مجلس  انتخابات  نتائج  أسفرت 

)10( طالب من اصل )19( طالباً  يف كليتي العلوم اإلدارية والهندسة، 

يف  جاء  مقاعد   )6( عىل  واملالية  اإلدارية  العلوم  كلية  وحصلت 

مقدمتها: فواز العبدالله اإلعالمي الريايض، بدر حسن مقدم الربامج 

التلفزيونية،  قيس الدورسي املرشف عىل تنسيق الربامج التلفزيونية، 

عار عبدالعال مدير الدعاية واإلعالن بإحدى الرشكات، حنان زينل، 

محمد صالح، مروة الحمدان، بينا حصدت كلية الهندسة عىل )3( 

مقاعد فاز بها بلقيس أكرم، فواز ابراهيم، محمد رحمة.

وقال الدكتور مهند املشهداين القائم بعمل رئيس الجامعة أن نسبة 

االقرتاع لهذه الدورة بلغت70% من عدد الطلبة الذين يحق لهم االقرتاع 

مضيفاً إىل أن هذا يعكس وعي الطلبة برضورة املشاركة يف العملية 

االنتخابية والجهود التي بذلتها اللجنة االنتخابية وقسم شئون الطالب 

الرتشح  باب  ابتداء من فتح  الطلبة  االنتخابية عىل  العملية  لتسهيل 

وانتهاء بعمليات الفرز والتدقيق، الفتاً إىل أن العملية االنتخابية لهذه 

الدورة سارت بكل شفافية ويرس ومل تتلقى الجامعة اية طعون أو شكاوي 

من النتائج املعلنة.

الفائزين يف انتخابات مجلس الطلبة ودعا الذين مل  وهنأ املشهداين 

يحالفهم الحظ التعاون مع زمالئهم وتزويدهم باألفكار والربامج التي 

كانوا يتمنون تحقيقها يف املجلس، ُمشرياً إىل  ان هذه التجربة تستهدف 

تزويد الطلبة يف هذه املرحلة العمرية بأصول املارسة الدميقراطية 

واالنخراط يف الحياة العامة بكل ثقة واقتدار.

ووعد املشهداين برضورة دعم إدارة الجامعة ملجلس الطلبة وتيسري 

مهامه عليه  حتى يساهم يف تطوير الحياة الطالبية ويصبح رشيكا 

فاعالً يف كثري من السياسات والقرارات املهمة التي تتخذها الجامعة 

سواء يف سري العملية التعليمية وتطويرها وتفعيل العالقة الطالبية مع 

اساتذة الجامعة وكافة اإلدارات والقسام التي تقوم عىل خدمتهم.

مجلس  انتخابات  نتائج  تعلن  الخليجية 

طـــالبـــهـــا واإلعــــالمــــيــــون الــــدارســــون 

ــدون أكــــــرث األصــــــــوات ــ ــص ــ ــح ــ بـــهـــا ي

جانب من عملية اإلقرتاع

ح�سن زهرياملبارك
رصح د. هشام املرصفاوي مدير جودة التعليم يف الجامعة 

الخليجية بعزم الجامعة عىل رفع كفاءة ومستوى التعليم 

للوصول بالجامعة اىل اعىل املستويات محليا وعامليا.

كا أكد عىل ان تطوير طرق التدريس وتطوير كفاءة 

عليها  تعمل  التي  األنشطة  اهم  من  ها  األستاذة 

مستوى  تحسني  اهمية  وكذلك   حاليا،  الجامعة 

يف  املقبولني  الطالب  مستوى  وتحسني  االمتحانات 

الجامعة مع تطبيق املعايري الدولية واملحلية لضان 

الجودة واالخذ باألمثلة الجيدة عىل مستوى العامل.

وأوضح بأن كل من يف الجامعة  مسؤول بالقيام واملشاركة 

بهذا النشاط، مبعنى ان فريق ضان الجودة يتابع مع 

الكليات لتطبيق معايري الجودة، والكليات بدورها تلتزم 

بالتطبيق وتكتب التقارير الالزمة لعملية التطوير.

من  مجموعة  وضع  طريق  عن  النشاط  هذا  وسيتم 

اللوائح واإلجراءات والجداول الزمنية للتنفيذ واملتابعة 

والتحسني، كا أن هذا  نشاط  مركز ضان الجودة  

يتضمن زيارات ميدانية للكليات وبشكل دائم ومستمر 

عىل مدار السنة.

مدير جودة التعليم: 

مرصون عىل رفع 

كفاءة ومستوى 

التعليم بالجامعة 

الخليجية

ت
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عائ�سة البنعلي - لولوة فرج
دشنت الجامعة الخليجية مع املجلس البلدي للمنطقة الشالية يف 

إطار رؤية  البحرين االقتصادية 2030 اسرتاتيجية تعاون بحثي لخدمة 

املجتمع البحريني واالرتقاء بخدمات املواطن وتوظيف البحوث العلمية 

يف تقديم الحلول املناسبة للمشكالت التي تواجه املنطقة الشالية 

وتحقيق طموحات مواطنيها.

وكشف رئيس املجلس البلدي للمنطقة الشالية محمد خليفة بوحمود 

يف اجتاع موسع مع قيادات الجامعة الخليجية وإدارة البحث العلمي 

وخدمة املجتمع عن وجود الكثري من املوارد املتاحة الظاهرة والدفينة 

التي تتطلب استثارها واستخراجها من خالل إجراء البحوث العلمية 

التي تنري الطريق وتضمن سالمة التنفيذ وإصدار القرارات الالزمة.

وقدم رئيس الخدمات اإلدارية والتنسيق محمود العافية عرضاً تضمن 

دراسة   )24( 2030 شملت  البحرين  لرؤية  داعمة  اسرتاتيجية  رؤية 

علمية يف مجاالت الهندسة والقانون واألحياء والكيمياء واإلدارة واملالية.

اهتمت بحوث الهندسة مبستقبل املدينة الشالية وشوارعها ومشكالت 

العمراين  التخطيط 

االجتاعية،  وآثارها 

عىل  املعدات  وتأثري 

األطفال ومعايري جودة 

العمل يف تنمية املدن 

والقرى، يف حني ركزت 

الدراسات القانونية عىل مراجعة القوانني البلدية والتشكيالت اإلدارية 

للمجالس النيابية والغرامات املالية عىل املخالفني مبا يحقق الصالح 

والنظام العام.

رصد  إىل  املوضوعات  اتجهت  والكيمياء  األحياء  بحوث  مجال  ويف 

صحة  عىل  البيئي  والتلوث  والبالستيك  واملركبات  املصانع  تأثريات 

املواطن، إضافة إىل دراسة مستقبل األمن الغذايئ يف البحرين والدور 

الذي ميكن ان تساهم به املنطقة الشالية يف تحقيقه.

كا تناولت رؤية املجلس البلدي سبل تحويل اآلثار باملنطقة الشالية 

إىل مواقع سياحية وإيجاد الحل املناسب ملشكلة الباعة الجائلني وسبل 

وإجراءات حاية املستهلك يف املنطقة الشالية، إضافة إىل مستوى 

الجودة الشاملة باملجلس البلدي ومناقشة ميزانيته وإجراءات وسبل 

األمن والسالمة.

رئيس  بأعال  القائم  املشهداين  مهند  الدكتور  رحب  جانبه  ومن 

الجامعة الخليجية والدكتور أسامة الراوي رئيس لجنة البحث العلمي 

وعميد كلية الهندسة باملبادرة التي طرحها املجلس البلدي، وأكدا عىل 

رسعة دراسة هذه األفكار ووضع الخطط التنفيذية لتحقيقها عرب اتفاق 

تعاون تفصييل يتضمن املراحل الزمنية والخطط البحثية لكل مرشوع.

اإلدارية  العلوم  ناهد مطاريد عميدة كلية  الدكتورة  حرض االجتاع 

واملالية والدكتور هشام املرصفاوي مدير وحدة ضان الجودة بالجامعة 

الخليجية والدكتور عمر موفق عميد كلية الحاسب اآليل والدكتور إسالم 

محمد رئيس قسم هندسة العارة والتصميم الداخيل. 

الخليجية والشالية تدشنان اسرتاتيجيتها لدعم رؤية 2030

24 دراسة علمية يف مستقبل األمن الغذايئ والبيئي وصحة املواطن 

والتخطيط العمراين والسياحة وتنمية املدن والقرى

صورة لإلجتاع

املوارد  من  الكثري  وجود   : بوحمود  محمد 

تتطلب  التي  والدفينة  الظاهرة  املتاحة 

إجراء  خالل  من  واستخراجها  استثارها 

البحوث العلمية التي تنري الطريق وتضمن 

سالمة التنفيذ وإصدار القرارات الالزمة.
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الدكتور صابر حارص يف محارضته عن العرب واالعالم الجديد

الو�سائل يف  اندماج  ال�سائد هو  - مل يعد هناك اعالم جديد واعالم تقليدي لأن الجتاه 
كيان واحد

- امل�ستخدمون العرب ل�سبكات التوا�سل الجنماعي يتزايدون �سنويا بواقع 20 % 
�سكانها  عدد  اىل  ن�سبة  النرتنت  ا�ستخدام  يف  انت�سارا  الكرث  هي  العربي  اخلليج  دول   -

باإ�ستثناء ُعمان
- املواطن ال�سحفي ا�ساف نكهة خا�سة لالأخبار اختلطت فيها الآراء والتعليقات

اف�سل بكثري من  التوا�سل الجتماعي  امل�سداقية واملو�سوعية والتنوع يف من�سات  - معدل 
العالم التقليدي

التعليق  من  اأكرث  فالعجاب  اليجابية،  من  اأكرث  العرب  لل�سحفيني  ال�سلبية  -  الن�سطة 
والقراءة اكرث من امل�ساهدة وم�ساركة املواد املقروءة اكرث من املرئية.

- على ال�سحفي توثيق م�سدر املواد ال�سحفية على من�سات التوا�سل، حيث ل توجد مادة 
م�سدرها من�سة توا�سل.

اإعداد : جابر زمان - خالد البلو�سي
كشف د. صابر حارص استاذ االعالم العريب يف برنامج تدريب له الكرث من 200 اعالمي عريب من 14 دولة انه مل يعد هناك اعالم جديد واعالم 

تقليدي، ألن االتجاه السائد هو اندماج الوسائل يف كيان واحد، فاملؤسسات االعالمية والصحفية اصبحت جزءا من منظومة اعالمية تضم 

البوابات واملواقع وحسابات الفيسبوك وتويرت ومحطات االذاعة والفيديو عىل اليوتيوب.

واضاف حارص ان هذا الدمج بني االعالم التقليدي واالعالم الجديد اطال من عمر املؤسسات التقليدية، وليس كا هو شائع ترك تهديدا ضاراً 

بها، مشريا حارص اىل ان زيادة عدد القراء للمؤسسات الصحفية واتساع جمهور املشاهدين للقنوات الفضائية بسبب املواقع والصفحات التي 

أنشأتها هذه املؤسسات عىل منصات التواصل االجتاعي.

وقال حارص يف بداية الربنامج الذي نظمه االتحاد اآلسيوي مع الجامعة الخليجية ان االحصائيات العربية ملستخدمي منصات التواصل االجتاعي متقدمة 

بالنسبة لالعالميني العرب، بينا بلغت بالنسبة للمستخدمني العرب 71 مليون نهاية عام 2013، واوضح حارص ان تزايد عدد املستخدمني العرب لشبكات 

التواصل االجتاعي يزيد سنويا بواقع 20 % تقريبا، وان هذه الزيادة تجعل املستخدمني العرب بنهاية عام 2016 ما يقارب من 100 مليون.

واشار حارص اىل ان دول الخليج العريب هي االكرث انتشارا يف استخدام االنرتنت نسبة اىل عدد سكانها بإستثناء ُعان، بينا تستأثر مرص بربع 

املستخدمني العرب تقريبا )23 %( من اجايل املستخدمني، واضاف حارص ان هناك 4 مليون مستخدم جديد يضافون اىل املجتمع املرصي كل 

عام.

د. صابر حارص

ــر ــ ــ ــري ــ ــ ــق ــ ــ ت
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واملح حارص اىل نتائج البحوث والدراسات العلمية التي كشفت عن 

التي  الصحفي  املواطن  بظاهرة  االعالميني  جانب  من  كبري  ترحيب 

ساهمت كثريا يف تقديم قصص اخبارية جديدة واضافت نكهة خاصة 

املواطن  والتعليقات، واصبحت ظاهرة  اآلراء  فيها  اختلطت  لألخبار 

تحولت  ولكنها  اضافية  اعالمية  رسالة  مجرد  فقط  ليست  الصحفي 

اىل مصدر اعالمي ثري ومميز لكل وسائل االعالم وبرامجها وابوابها 

الصحفية.

واعلن حارص يف برنامجه 

حمل  الذي  التدريبي 

الصحفيون  عنوان 

واالعالم  العرب 

ان  الجديد 

املصداقية  معدل 

واملوضوعية والتنوع 

التواصل  منصات  يف 

االجتاعي افضل بكثري 

من االعالم التقليدي رغم 

النرش  يشوبه من فوضوية  ما 

تشويه  ومحاوالت  االشاعات  وبث 

السمعة والصورة للرشكات والشخصيات العامة وخاصة اثناء االزمات.

واستعرض  حارص نتائج  بعض الدراسات التي أظهرت غلبة االنشطة 

السلبية للصحفيني العرب، فاالعجاب أكرث من التعليق ، القراءة اكرث 

من املشاهدة ، مشاركة املواد املقروءة اكرث من املرئية ، واقل مشاركة 

للقصص الصحفية ) االنشطة السلبية اكرث من التفاعلية (، أنت تأخذ 

اقل  التفاعلية  فاألنشطة  تعطي،  ما  بقدر 

الدردشة،  الخاصة،  الرسائل  )إرسال 

الكتابة عىل حوائط اآلخرين، مشاركة 

الروابط  الصور  مشاركة  الكتابة، 

الدعوات،  مع  التفاعل  الفيديوهات، 

مجموعات  انشاء  الرد،  و  التعليق 

الصورة  تحديث  و  صفحات  و 

الشخصية(.

واشار حارص اىل التقرير الذي أصدرته وكالة 

لتيكست للعالقات العامة يف لندن 

 %40 ان  وأظهر   ،2012 عام 

الفيسبوك  مستخدمي  من 

يستخدموه   الصحفيني  من 

املهنية،  عالقاتهم  لتطوير 

وأن 86% يستخدمون تويرت 

الهاتف و  العامة يستخدمون  العالقات  يف عملهم، كا ان مارسوا 

االمييل اكرث من منصات التواصل االجتاعي، ان 85% من الصحفيني 

يفضلون أن يتواصل معهم مارسوا العالقات العامة من خالل تويرت.

اما عن أساليب البحث عن القصص الصحفية، فقد أوضح حارص  ان 

16% من البحث املتقدم كان  يف الشخصيات و االماكن و الصور التي 

تهم الصحفي يف بناء القصة، و %21.3 

االهتامات  قوائم  نسبة  هي 

و  الصحفي  ينشأها  التي 

يعتقد انها  تخدم عمله 

 %53.6 و  الصحفي، 

تصنيف  نسبة  هي 

و  الصفحات 

االشخاص  حسابات 

حسب  قوائم  يف 

 %3.6 و  موضوعاتها، 

تواصل  عىل  البقاء  هي 

الصحفية  املصادر  مع 

أن  التواصل دون  عىل منصات 

تضطرها لكشف هويتها أو مصادقتها.

واضاف حارص ان هناك تضمني للمشاركات  اطلقه فيسبوك يف الثاين 

من حزيران 2013 والتي تسمح بأن يضمن الصحفي عىل مدونته أو 

ان   كا  الصحفية،  قصصه  يف  القرار  تفاعالت  الشخصية  صفحته 

هناك ايضا االنضام للمجموعات و التفاعل معها ألنها تضم يف العادة 

متخصصني أو مهتمني يف مجال ما يتبادلون اآلراء و األفكار، وتقدم 

دعوات  ألنها  الدعوات،  متابعة  واخريا  للقصص،  مفتاحاً  االقل  عىل 

لفعاليات حقيقية عىل أرض الواقع و أنشطة متنوعة تسمح للصحفي 

بالتواصل مع املنظمون للدعوة و معرفة التفاصيل وتغطيتها. 

واختتم حارص حديثه حول أخالقيات الصحفي عىل منصات التواصل، 

البيانات الشخصية له  انه يجب عليه ان يحرص عىل إظهار  وكيف 

و إظهار طبيعة العمل الصحفي الذي يقوم به، وايضا توثيق مصدر 

املواد الصحفية ، حيث ال توجد مادة مصدرها منصة تواصل، واخريا 

القصص  عن  بحثا  ملجموعات  االنضام  اىل  السعي  الصحفي  عىل 

اإلخبارية.
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فاطمة الفردان - عائ�سة املطريي
مشرتكة  مبادرة  الخليجية  والجامعة  البحرينية  اإلعالم  وزارة  دشنت 

للتعاون بحضور اإلعالمية املعروفة مريم بوكال رئيس القسم الريايض 

القسم  تحرير  مرشف  الديب  حمود  واإلعالمي  البحرين  بتلفزيون 

الريايض والدكتور أحمد الطوالبة رئيس قسم اإلعالم، وعدد كبري من 

طالب قسم اإلعالم وأعضاء هيئة التدريس.

 وأوضح الدكتور مهند املشهداين القائم بعمل رئيس الجامعة الخليجية 

ان الجامعة ترحب بتالقي وتالقح أفكار سعادة وزير شؤون اإلعالم عيل 

الرميحي مع طموحات الجامعة الخليجية ألن يكون طالبها ليسوا فقط 

مجرد متدربني بالوزارة، بل مارسني للمهنة ايضاً.

بتلفزيون  املعروفة  السياق ذاته أشارت مريم بوكال اإلعالمية  ويف 

طالب  من  االستفادة  برضورة  اإلعالم  وزير  توجيهات  إىل  البحرين 

الشباب  حيوية  يتطلب  الذي  امليداين  العمل  يف  اإلعالم  وداريس 

وتحمسهم يف التغطيات اإلعالمية وعمل التقارير التلفزيونية.

وكان املحرر الصحفي فواز العبدالله مدير العالقات العامة مبحافظة 

املحرق وأحد داريس اإلعالم بالجامعة الخليجية قد قام بالتنسيق بني 

تلفزيون البحرين والجامعة الخليجية حتى يتسنى للطالب مارسة 

املهنة قبل التخرج ودعم العمل امليداين بتلفزيون البحرين.

واعرب د احمد الطوالبة يف كلمته عن ترحيبه البالغ بتلفزيون البحرين 

بالتواصل مع تلفزيون  الدكتور مهند املشهداين  إىل توجيهات  ُمشرياً 

البحرين وتقديم الدعوة لإلعالمية الرياضية مريم بوكال واالعالمي 

حمود الديب لعقد ورشة عمل ملناقشة أفضل السبل ملارسة الطالب 

عمل التقارير التلفزيونية. 

وافتتحت بوكال ورشة العمل بسبق صحفي لطالب الجامعة الخليجية 

اعلنت فيه ألول مرة عن برنامجها الريايض الجديد الذي يعترب األول 

من نوعه بالبحرين، وقدمت عرضاً له تضمن اسم الربنامج )ملعب( 

وتوقيت بثه صباح األحد إىل الخميس، والجمهور الذي يستهدفه من 

كل رشائح املجتمع الصغار والشباب والكبار والذكور واإلناث، باعتبار 

أن الربنامج يغطي كل أنواع وجوانب النشاط الريايض داخل البحرين 

الثقافة  يتناول  الذي  الشامل  مبفهومها  الرياضة  ويقدم  وخارجها، 

واكتشاف  واملدارس  الجامعات  ورياضة  العربية  والكرة  الرياضية 

وإنعاش  البحرينية  النجوم  عىل  الضوء  وتسليط  الرياضية  املواهب 

ذاكرة البحرين الرياضية والربامج الغذائية والصحة البدنية والنفسية 

واألخالق الرياضية.  

وقال حمود الديب مرشف تحرير القسم الريايض بتلفزيون الخليج أن 

برنامج »ملعب« الذي يبث ألول مرة بالبحرين يضم ألول مرة أحدث 

الربنامج  مقدم  مع  مذيعني  ثالث  لتداخل  يتسع  استيديو  واضخم 

اإلعالمية مريم بوكال:

مبادرة إعالمية تسمح لطالب الجامعة الخليجية بعمل التقارير التلفزيونية من 

مواقع األحداث

املبادرة محطة انطالق لربط اإلعالم بسوق العمل وتطوير التدريب اإلعالمي 

إىل املارسة الفعلية 

ــار ـــ ـــ ـــ ـــ ــب األخـــ

مريم بوكال

من اليمني الدكتور وليد خلف الله والدكتور صابر حارص و الدكتور احمد طوالبة واإلعالمية مريم بوكال
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الرئييس، ويسمح باستضافة معلق ريايض وبث تقارير تلفزيونية حية 

من مواقع األحداث واستطالع آراء الشارع البحريني فيا ينرش عىل 

مواقع وقنوات التواصل االجتاعي.

وداريس  طالب  من  يستفيد  أن  يأمل  الربنامج  ان  الديب  واضاف 

اإلعالم سواء يف األفكار الشبابية الجديدة أو حتى الطريفة والغريبة، 

وكذلك افكار وتقييات اساتذة اإلعالم التي تساعد يف صقل الربنامج 

واستمرارية نجاحه.

املشارك  واالتصال  الصحافة  استاذ  حارص  صابر  الدكتور  ووصف 

هذه املبادرة باألوىل من نوعها يف البلدان العربية سواء عىل مستوى 

بني  العالقة  ان  موضحاً  اإلعالم،  وزارات  مستوى  عىل  أو  الجامعات 

نظري  قرن مجرد حديث  واملارسني ظلت طوال نصف  األكادمييني 

تخرج به توصيات البحوث واملؤمترات العلمية يف مجال اإلعالم.

وأضاف حارص أن مبادرة وزارة اإلعالم والجامعة الخليجية وضعت 

وصنعت  التنفيذ،  موضع  ومارسته  اإلعالمي  التدريب  بني  العالقة 

مفهوماً متقدماً ملستويات التدريب اإلعالمي الذي يشكو منه الطالب 

واألساتذة بكل الجامعات العربية، واتاحت للطالب فرص عمل واعدة 

ومضمونة تحتاج لوساطات قوية من شخصيات وجهات عليا يف بلدان 

اخرى، مؤكداً أنه ليس مطلوباً من الطالب مهارات معينة للقيام بهذا 

العمل بقدر ما يتوفر لديه الرغبة واالستعداد واالعتاد عىل خربات 

طاقم الربنامج يف تزويدهم باملهارات الالزمة.

وشدد حارص عىل رسعة استثار هذه الفرصة التي أُتيحت للجامعة 

الخليجية دون غريها كنموذج لتعاون وزارة اإلعالم مع طالب وداريس 

يف  املبادرة  نجاح  أهمية  إىل  ُمشرياً  البحرينية،  الجامعات  يف  اإلعالم 

يف  تعميمها  إىل  اإلعالم  وزارة  يدفع  الذي  األمر  الخليجية  الجامعة 

بقية الجامعات، كا 

برامج  بقية  يدفع 

البحريني  التلفزيون 

الطالب  توظيف  إىل 

التقارير  صناعة  يف 

يف  التلفزيونية 

األخرى  املجاالت 

غري الرياضية.

ومن جانبه مثن الدكتور وليد خلف الله هذه املبادرة واعتربها محطة 

انطالق للجامعة الخليجية نحو افاق ربط التعليم بسوق العمل يف وقت 

التي تقوي  االقرتاحات واالفكار  العديد من  الطالب  مبكر، كا قدم 

املبادرة املشرتكة.

 الدكتور مهند املشهداين :

أفكار  وتالقح  بتالقي  ترحب  الجامعة 

الرميحي  عيل  اإلعالم  شؤون  وزير  سعادة 

ألن  الخليجية  الجامعة  طموحات  مع 

متدربني  مجرد  فقط  ليسوا  طالبها  يكون 

بالوزارة، بل مارسني للمهنة ايضاً.

جانب من الحضور
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الكاتب البحريني احمد زمان:

- الصحافة البحرينية قفزت بعد مجىء جاللة امللك لتضم صحفا عربية واجنبية

له نــاقــال  مــجــرد  كـــان  أن  بــعــد  للخرب  صــانــعــا  الصحفي  اصــبــح   -
نفسه تكوين  عــىل  يستعجل  اال  مستجد  صحفي  ــل  ك انــصــح   -

دخل احمد زمان املجال اإلعالمي كمراسل لوكالة األنباء السعودية عام 1976، وشغل منصب رئيس قسم األخبار بوزارة اإلعالم 

منذ العام 1981 حتى العام 1986، وكان احد املؤسسني املساهمني لصحيفة األيام التي تأسست عام 1989 والذي عمل صحفيا 

وكاتب عمود لها منذ ذلك الحني، وان كان قد انقطع عنها لبضع سنوات لصالح صحيفة البالد قبل ان يعود اىل صحيفة األيام 

مرة أخرى.

احمد زمان ايضا هو مؤسس اول جمعية خريية برتخيص رسمي يف تاريخ البحرين 

تحت اسم »صندوق الحد الخريي« ورئيسا لها ملدة عرش سنوات.

البحرينية  الصحافة  اللقاء، وومضات من  لنا هذا  كان  الحد،  منزله مبدينة   ويف 

ومسرية طويلة من الكفاح.

كيف ترى ال�سحافة يف البحرين بني الأم�ص واليوم ؟
تطورت الصحافة تطورا كبريا يف السنوات األخرية، فقد كانت الصحافة مقترصة عىل صحيفة واحدة يف السبعينيات وهي 

صحيفة اخبار الخليج، اما اآلن فلدينا عدة صحف باإلضافة اىل الصحيفة األوىل ومنها صحيفة األيام وصحيفة الوطن وصحيفة 

الوسط وصحيفة البالد، اما صحيفة الوقت فقد اوقفت عن الصدور بسبب مصاعب مالية، هذا باإلضافة اىل ان هناك عدد من 

الصحف االسبوعية كالجلف ِمرور باللغة اإلنجليزية والنجمة اإلسبوعية التي تصدرها رشكة نفط البحرين بابكو، عالوة عىل 

صحيفة انجليزية يومية اخرى وهي جلف داييل نيوز.

حـــــــــــــوارات

أحمد زمان
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هل تعتقد باأنه ا�سبح لل�سحفي البحريني دور اكرب من ال�سابق ؟ دلل على ذلك.
بال شك ان اهمية الصحفي ازدادت يف السنوات األخرية، وبعد ان كان الصحفي مجرد ناقل للخرب اصبح الصحفي صانع 

الخرب، مبعنى انه هو الذي يخلق الخرب، فالصحافة كا هو معروف هي السلطة الرابعة يف املجتمعات الحديثة واملتطورة، 

فباإلضافة اىل وجود السلطات الثالث التنفيذية والترشيعية والقضائية اصبحت الصحافة هي السلطة يف خدمة املجتمع وبلورة 

توجهاته ورؤاه حول املستقبل، اي ان الصحافة اصبحت هي الصانع للمستقبل ولتاريخ اي وطن.

ما هو حجم دور ال�سحافة والإعالم عموما يف ت�سكيل الراأي العام البحريني براأيك ؟
ال شك ان الصحافة واإلعالم يعدان ركيزتان هامتان يف بلورة الرأي العام وتحديد اتجاهاته، والصحافة يف الدول الدميقراطية 

الغربية استطاعت ان تسقط كثري من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات بعد نرش فضائحهم املالية واألخالقية، ولعلنا الزلنا نذكر 

فضيحة ووترجيت التي اسقطت احد الرؤساء األمريكيني السابقني. اما يف البحرين فتلعب الصحافة واإلعالم دورا هاما يف 

تحديد اتجاهات املجتمع البحريني كا انها تربز السلبيات يف املجتمع ما يؤدي إلصالح الكثري من مواطن القصور والخطأ.

كيف تقيم ال�سحافة من بعد عهد الإ�سالح جلاللة امللك ؟
ال شك ان الصحافة تطورت وقفزت قفزات لألمام بعد مجىء جاللة امللك اىل 

سدة الحكم عام 1999، فالدستور البحريني وميثاق العمل الوطني اللذان جاءا 

الصحافة واهمية دورها  اكدا عىل حرية  امللك اإلصالحية  مع مسرية جاللة 

يف بلورة الشخصية البحرينية وابراز ايجابيات العمل الدميقراطي خاصة مع 

نجاح التجربة الربملانية والشورية يف مملكة البحرين.

اخربنا باإيجاز عن اهم ال�سعوبات اللتي واجهتك �سخ�سيا يف حياتك املهنية ك�سحفي.
من اهم الصعوبات قلة املوارد املالية التي يحصل عليها الصحفي والتي ال تتناسب مع عطاءه وجهده، كا ان بعض ادارات 

التحرير ال تحرتم الصحفيني الذين يعملون تحت ادارتها لذلك سمعنا كثريا عن اقالة العديد من الصحفيني البارزين بحجة 

ترشيد اإلنفاق والتقشف مع ان السبب الحقيقي هو النظرة السلبية التي ينظر بها رؤساء التحرير لهذه الكوكبة الصحفية.

عيوب ما زالت حتتاج اىل تدارك وا�سالح يف العمل ال�سحفي يف البحرين.
يف  سواء  الصحف  فجميع  بها  اإلعالن  نسبة  وزيادة  الصحافة  لتطوير  االموال  من  املزيد  اىل  البحرين  يف  الصحافة  تحتاج 

البحرين او يف خارجها تعترب اإلعالن هو املُورِد االسايس لها ولذلك اضطرت الكثري من الصحف سواء يف الداخل او يف الخارج 

اىل االغالق او تقليل صفحاتها نتيجة عدم التوازن بني الدخل والرصف.

ن�سيحة من �سوء خربتك الطويلة توجهها اىل ال�سحفيني امل�ستجدين ؟
انصح كل صحفي مستجد ان ال يغرت بنفسه وان يعرف بأن الصحافة بحرها غزير وعميق وان ال يستعجل بنرش ما يسمى بالعمود 

او املقال ألن العمود واملقال يف الدول األخرى ال يُنرشا اال بعد ان يستمر الصحفي يف عطاءه اكرث من عرشين عاما، اما صحفيونا 

فإنهم يريدون نرش اعمدتهم منذ اليوم األول لولوجهم عامل الصحافة.

حوارأجراه: جابر زمان

أحمد زمان
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دعاء �سمري - نيلة الروحي
اساتذة  أشهر  األمريكية  بجامعة جورجيا  هاوزر  توم  الربوفسري  أشاد 

هندسة العارة والتصميم الداخيل يف تقييم ومراجعة برامج الجامعات 

التواصل   بديناميكية  للبحرين  له  زيارة  خالل  الخارج  من  الخليجية 

يف  والصناعة  العمل  وسوق  الخليجية  الجامعة  طالب  بني  والتفاعل 

البحرين.

وقال هاوزر عقب مشاركته يف ندوة كبرية عن التصميم الداخيل وسوق 

العمل يف البحرين أن ورش العمل التي شارك فيها بالجامعة الخليجية 

التصميم وطالبه والخريجني  اساتذة  استكملت حلقات أطرافها من 

وأصحاب العمل يف السوق البحريني، مشرياً إىل معدل االنفتاح العايل 

واملشاركة االيجابية والتفاهم الذي ساد املناقشات.

ومن جانبها أشارت املهندسة نورا املطوع التي عرضت تجربتها منذ ان 

كانت دارسة وباحثة ماجستري يف التصميم الداخيل وحتى مارستها 

العمل يف السوق البحريني إىل أهمية مثل هذه الندوات وورش العمل يف 

عرض وتقديم الصورة الحقيقية لسوق العمل الذي يواجهه الطالب بعد 

التخرج وسبل تغلب الخريجني عىل العراقيل التي تصادفهم.

الجامعة  رئيس  بعمل  القائم  املشهداين  مهند  الدكتور  وأوضح   

الخليجية ان زيارة العمل لها وزر واملطوع اكدت عىل رضورة زيادة 

عدد االستديوهات التي تستوعب كل طالب التصميم الداخيل وتسمح 

باتساع  وتفعيل مساحة العمل الجاعي بني األساتذة والطالب معاً .

ويف السياق ذاته أشار الدكتور أسامة الراوي عميد كلية الهندسة إىل 

ومراجعته  التصميم  يف  ومرشوعاتهم  الطالب  ألعال  هاوزر  تقييم 

للربنامج العلمي ومصادره والبنية التحتية التي تضم املختربات واملكتبة 

باستمرار هو  الذات  تطوير  ان  عىل  واالستديوهات، مؤكداً  العلمية 

الخالصة التي ميكن الخروج بها من زيارة هاوزر واملطوع.

عن  العمل  وورش  الندوة  يف  املشاركون  والخريجني  الطالب  وأعرب 

جدواها يف زيادة الثقة يف املستقبل ونقل خربات وتجارب جاهزة خالل 

يوم واحد ما يساعد يف إقبالهم عىل سوق العمل. 

مروة العمدان -  نورة �سريدة:
نظمت الجامعة الخليجية ضمن فعالياتها التي تستضيف فيها الخرباء ورموز النجاح يف املجتمع البحريني ندوة كربى تحدث فيها هشام عرفه 

الخبري والعضو االستشاري لقسم العارة والتصميم الداخيل مع أساتذة وطالب كلية الهندسة عن مسريته ومحطات نجاحه والعقبات التي 

واجهته والقيم التي التزم بها حتى صار خبريا دولياً يف مجال العارة والتصميم الداخيل واستطاع النهوض برشكته وتطوير منتجاتها وخدماتها 

التي تجاوزت حدود الوطن وأصبحت عاملية.

ويف إجابته عىل كثري من أسئلة واستفسارات الطالب واألساتذة، أكد عرفة أن قيم املثابرة وتكرار املحاولة وقوة العزمية واإلرادة وسياسة النفس 

الطويل واالطالع عىل التجارب املشابهة العاملية هي التي تضمن النجاح والتميز خاصة يف مجال العارة والتصميم الداخيل.

حرض اللقاء عميد كلية الهندسة الدكتور أسامة الراوي، ورئيس قسم هندسة التصميم الداخيل الدكتور اسالم محمد، ومدير وحدة ضان الجودة 

الدكتور هشام املرصفاوي، وأعضاء هيئة التدريس ومساعدي املختربات.

الـــــــــــــداخـــــــــــــيل: والــــــــتــــــــصــــــــمــــــــيــــــــم  الـــــــــــــــعـــــــــــــــارة  يف 

العمل ــوق  سـ مــع  الــتــفــاعــل  يف  الخليجية  ــالب  طـ بديناميكية  يــشــيــد  األمـــريـــيك  هــــاوزر 

ــات ــوه ــدي ــت ــي وزيــــــادة االس ــاع ــج ــل ال ــم ــع ــر الـــــذات وال ــوي ــط ــة تــؤكــد عـــىل ت ــع ــام ــج وال

الخبري  تستضيف  الخليجية  بالجامعة  ــدوة  ن

وتؤكد  الداخيل  والتصميم  العارة  يف  العاملي 

النجاح املحاولة كأساس  املثابرة وتكرار  عىل قيم 

هاوزر متوسطا الكادر التعليمي وطالب كلية الهندسة

ــار ـــ ـــ ـــ ـــ ــب األخـــ
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الـــــجـــــدد ــالب  ــ ــ ــط ــ ــ ــال ــ ــ ب لــــقــــائــــهــــا  يف  ــة  ــ ــي ــ ــج ــ ــي ــ ــل ــ ــخ ــ ال الـــــجـــــامـــــعـــــة 

التعليم   لــجــودة  حديثة  اسرتاتيجية  وتطبيق  املحيل  بالسوق  التعليم  مخرجات  لربط  نسعى 

قيادات الجامعة مع الطالب الجدد

ح�سة فرحان – امرية �سيف:
تدريب  دورة  الخليجية يف  الجامعة  شاركت 

أكادميية  عقدتها  التي  للمناظرات  املدربني 

مناظرو  شعار  تحت  قطر  مناظرات  مركز 

اليوم قادة املستقبل، يف قاعات مركز أكادميية 

املناظرات يف قطر.

تأهيل  إىل  أسايٍس  بشكٍل  الدورة  وتهدف 

للجهات  التابعني  املناظرات  مدريب  وتطوير 

األكادميية التي ستشارك يف مسابقة مناظرات 

الجامعات القادمة والتي من املؤمل أن تنطلق 

منافساتها خالل الفرتة من )6 إىل 12 أبريل/

نيسان 2017( حيث ستشتمل املسابقة عىل 

املنافسة يف مجال مهارات تدريب املتناظرين 

وتحكيم املناظرات.

ومثّل الجامعة الخليجية يف هذا املحفل الدويل 

املتميز عميد كلية هندسة وعلوم الحاسوب 

ومدير وحدة التعليم اإللكرتوين بالجامعة عمر 

موفق مصطاف، بجانب العديد من املدربني 

من مختلف الجهات األكادميية الدولية التي 

وصل عددها إىل 37 دولًة مشاركة.
وعن هذه املشاركة، رصح عمر موفق: » إنها 
أكادميية  قبل  من  ومتميزة  رائعة  لبادرة 
العديد  منها  إستفدنا  قطر  مناظرات  مركز 

املناظرات  فن  يف  املتعلقة  األمور  من 

وتحكيمها، أما بالنسبة للمسابقة فهي تتيح 

التحدث  فرصة  سيشاركون  الذين  للطلبة 

أنفسهم  يف  ثقتهم  من  وستزيد  واملخاطبة 

املعرفية«. تجاربهم  رصيد  يف  زيادة   وبالتايل 

رئيس  بأعال  القائم  أكد  فقد  جهته  ومن 

أن  عىل  املشهداين  مهند  الخليجية  الجامعة 

التجارب الدولية فرصة ال تقدر بثمن للطلبة 

املشاركني وأن الجامعة الخليجية تحرص عىل 

املجاالت  كافة  يف  طلبتها  مهارات  تصقل  أن 

وامليادين.

مرمي �سعيد - �سارة مو�سى
نظمت الجامعة الخليجية لقاء تواصلياً موسعاً ضم الطالب الجدد مع 
القائم  اللقاء الدكتور مهند املشهداين  القدامى، حرض  بعض الطالب 

بعمل رئيس الجامعة واعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية.
رحب املشهداين بالطالب الجدد وعرب عن سعادته بانضامهم لربامج 
وكليات الجامعة الخليجية ودعاهم إىل السعي نحو تحقيق االهداف 
الجامعية مبعدالت متميزة تساعدهم عىل  والحصول عىل شهادتهم 

إيجاد فرص العمل بالسوق املحيل.
الشخصية  تشكيل  التعليم يف  توظيف  أهمية  املشهداين عىل  وشدد 
البناءة وااليجابية التي تساهم يف بناء وتطوير املجتمع البحريني عرب 
والتقييم  والتحليل  التفكري  مهارات  واكتساب  تحصيل  عىل  الرتكيز 

والنقد البناء. 
وأوضح املشهداين ان الجامعة الخليجية اسست لتكون منارة لتحصيل 
العلم واملعرفة ألبناء اململكة، وانها حريصة عىل توفرياملناخ االكادميي 
األنشطة  يف  املشاركة  عىل  وتشجيعهم  طالبها،  لجميع  والبحثي 
االجتاعية والثقافية والرياضية التي تنظمها الجامعة وتشارك بها عىل 

املستويات املحلية والخليجية.

وأضاف املشهداين أن الجامعة لديها سياسات وقيم واعراف يلتزم بها 
الطالب والهيئة األكادميية عىل السواء، وحريصة عىل اعداد جيل واعد 
وشخصية متكاملة ومتوازنة عن طريق صقل مواهب الطلبة وتنمية 
قدراتهم عرب تطبيق أحدث نظم الجودة التي تصنع طالباً مبدعاً لديه 

القدرة عىل املارسة العملية للعلوم واملعارف التي يتلقاها.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة ناهد مطاريد عميدة كلية العلوم االدارية 
واملالية حقوق وواجبات الطالب واالنظمة املتعلقة بالقبول والتسجيل 
وفقا للخطط الدراسية املعتمدة واجراءات عملية الحذف واالضافة، 
وأشار الدكتور أسامة الراوي عميد كلية الهندسة اىل الربامج واللوائح 

األكادميية املعتمدة.
وتناول عميد كلية هندسة الحاسوب ورئيس وحدة التعليم االلكرتوين 
دكتور عمر موفق إدارة التعليم والتعلم ونظام معلومات الطالب واملكتبة 
االلكرتونية وغريها، كا أشار مدير مركز ضان الجودة دكتور هشام 
املرصفاوي اىل الخطة االسرتاتيجية املعتمدة من الجامعة لبناء برامج 
تطويرية واثرائية لضان جودة املخرجات املؤهلة لخدمة الوطن وتزويد 
وتهيئتهم  تفوقهم  تدعم  التي  والقدرات  واملهارات  باملعارف  الطلبة 

ليكونوا قادة املستقبل ونواة للكفاءات العلمية املتميزة.

ــة«  ــجــي ــي ــل ــخ ــة ال ــعـ ــامـ ــجـ »الـ

ــب  ــدري ت دورة  يف  تـــشـــارك 

قطر يف  للمناظرات  ــني  ــدرب امل
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مرمي جوهر - العنود الزايد
يف أول رد فعل شبايب وجامعي الحتفاالت الجامعة الخليجية باليوم الوطني وعيد جلوس صاحب الجاللة امللك التي رعاها سعادة الشيخ عيل بن 

خليفة بن احمد أل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم، قال الدكتور مهند املشهداين رئيس الجامعة الخليجية ان االحتفاء باليوم الوطني 

البحريني ال تكفيه الكلات واالناشيد واملشاعر الجياشة بل تلزمنا بالعطاء واالخالص واالستمرار يف البناء والتنمية يف جميع املجاالت.

وأضاف املشهداين ان عطاء الجامعات للبحرين يجب ان يظهر يف اليوم الوطني بحيث يصبح اليوم الوطني محطة لالحتفاء باإلنجازات التي متت  

ومحطة انطالق النجازات قادمة، مشريا إىل ان العطاء العلمي والتعليمي للجامعات يجب ان يتقدم باملسرية الوطنية باعتبار ان العلم والتعليم 

بإجاع الرؤى ونتائج الدراسات هو قاطرة التقدم والتنمية يف العرص الحديث.

وأوضح املشهداين أن مجلس امناء الجامعة الخليجية  وجه منذ وقت مىض بأهمية التجديد يف االحتفاء باليوم الوطني بحيث يصبح تنفيذ 

سياسات وتوجيهات مجلس التعليم األعىل وخاصة يف اشتباك الجامعة بخدمة املجتمع هي املحور الرئييس ملفهوم الوطنية واالنتاء.

وكشف املشهداين عن انجازات كربى تليق باحتفاالت اليوم الوطني، يف مقدمتها برامج تدريبية لوزاريت الداخلية والبلدية لتنمية مهارات العمل 

والتنمية البرشية إضافة إىل خدمة الجامعة للقطاع الخاص وخاصة يف اعال التصميم والتشييد الداخيل والخارجي.

ووعد املشهداين مبناسبة اليوم الوطني بانطالق الجامعة الخليجية يف تفعيل رؤية 2030 عرب دورها املنوط بها يف حقيل البحث العلمي وخدمة 

املجتمع، مشرياً إىل ان الجامعة وضعت اسرتاتيجية جديدة للبحث العلمي ربطت فيها تحديات املجتمع البحريني يف مجاالت عديدة بالتخصصات 

والربامج التعليمية التي تهتم بها الجامعة.

 وحدد املشهداين أكرث من عرشين مجاالً بحثيا تأخذها الجامعة عىل عاتقها يف خدمة املجتمع احتفاالً باليوم الوطني يف مقدمتها التشييد 

والبناء والتصميم والتنمية البرشية واالقتصاد والصناعة والبيئة والتنمية املستدامة واإلدارة واملسئولية االجتاعية والتسويق واإلعالم واالستثار 

وتقنيات الحاسب األيل وشبكات التواصل االجتاعي.

ومن جانبهم عرب الصحفيون واإلعالميون الدارسون بالجامعة الخليجية يف ردود افعالهم باحتفاالت الجامعة باليوم الوطني عن سعادتهم 

وتقديرهم لسعادة الشيخ عيل بن خليفة بن احمد أل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم لرعاية احتفاالت الجامعة.

وقال فواز العبدالله الصحفي واإلعالمي الريايض رئيس مجلس الطلبة بالجامعة الخليجية أن شباب الجامعة أظهر يف مشاركته لالحتفاالت انتاًء 

يفوق التصور يف حب الوطن والتضحية من اجله إىل درجة انهم جمعوا بني تنظيم الحفل واملشاركة يف فقراته واستقبال الضيوف وخدمتهم يف آن واحد. 

واعرب محمد قاسم رئيس االتحاد األسيوي للصحافة الخليجية عضو مجلس الطالب بالجامعة الخليجية عن انبهاره بتوظيف الفنون الشعبية 

واألفالم التوثيقية يف االحتفاء باليوم الوطني، مشرياً إىل ان العرس الشعبي الرتايث الذي اقامه طالب وطالبات الخليجية حول االحتفاالت اىل 

اعراس حقيقية شعر فيها الحارضون بقمة السعادة والفرح.

واملح اإلعالمي بدر محمد حسن احد الدارسني ايضا بالجامعة الخليجية ان الشعر الوطني الذي اشعل االحتفاالت وخاصة من املرأة البحرينية لهو 

ابلغ دليل عىل الخصوصية التي تتمتع بها املرأة يف مجتمع البحرين وانتائها الجياش لرتاب الوطن. 

يف اول رد فعل الحتفاالت الخليجية باليوم الوطني برعاية عيل آل خليفة

الخليجية تؤكد ان اليوم الوطني كشف حساب..ومحطة لالنطالق

واإلعالميون الدارســون بها يشيدون بأداء الطلبة يف الشعر والفن 

محمد قاسم
رئيس االتحاد االسيوي للصحافة الخليجية

بدر محمد حسن
إعالمي

فواز العبدالله
إعالمي ريايض

د. مهند املشهداين
رئيس الجامعة الخليجية

ــار ـــ ـــ ـــ ـــ ــب األخـــ
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ومن بني الجامعات املتميزة واملهمه يف البحرين تكون )الجامعة الخليجية( 

حيث تضم تخصصات مرموقة وتفيد البالد، وتجعله بلد حضاري متطور 

ومحط انظار الدول حوله، فالطالب هناك اشبه مبشاريع للتطور ملا لديهم 

من مواهب وحب لتخصصاتهم.

ويعود هذا اإلبداع والتميز طبعاً اىل جودة التعليم ويتميز األساتدة حيث 

يتبعون منط تعليمي يخرج طالباً لديهم مهارات وإمكانيات كثرية فيتميزون 

يف وظائفهم فيكون انتاجهم مميز وذو فائدة، ويكونون ايضاً عنرص فعال يف 

مقر عملهم إلعتيادهم عىل الجدية يف الجامعة يف أوقات الدراسة وهناك 

انشطة جاعية ورحالت تدريبة وتحفيزية لتشجيعهم يف وظائفهم  ايضاً 

الحقاً ويتخرجون بإمكانية مبارشة للعمل وبثقه تامة  يف اإلتقان يف عملهم 

فيقل توترهم وارتباكهم يف اوائل أيام العمل بعد الجامعة.

لقد استفدت كثرياً واحببت دراستي يف هذه الجامعة، الجامعة الخليجية ذات 

تعليم راقي وامتنى من كل شخص يود التخصص يف احد تخصصات الوارده 

يف الجامعة الخليجية ان يلتحق بها دون تردد.

بقلم: نباأ حم�سن الق�ساب

مل يدر بخلدي يوًما ما أنني سأنضم للجامعة  الفتية الجامعة الخليجية والتي ال يتجاوز عمرها 

عقد ونصف، فقد تأسست  يف 17 سبتمرب 2001 م ،  ذهبت يف جولة للتعرف عليها وعىل كلياتها 

وتخصصاتها. 

وما أن وطئت قدمي فيها أنتابني شعوًرا غريب وكأنها الجامعة التي طاملا حلمت بها والتي قدر يل 

التخرج منها، إحساس غريب لكنه اإلنطباع الذي سيخرج به زائرها للمرة األوىل، فاإلستقبال كان 

غاية يف اللطف والرتحيب من موظفي التسجيل والقبول، وكانت جنبات وجدران الجامعة توحي 

للمتجول يف إرجائها بأجواء حميمية وكأنه يف منزله، تستقبلك خاللها اإلبتسامات يف إمتحان 

القبول، وإريحية  يشعرك بها اساتذة الجامعة، كانت األجواء إيجابية ومشجعة للغاية.

 وبعد اإلنضام للكلية والتخصص املطلوب، بدأ عاملي الجديد ومرحلة أخرى من مراحل حيايت، 

مل يكن كل شيئ جميال وخياليًا طبًعا، فالحياة ليست وردية دامئًا، فقد عانينا مثال من عدم وجود 

إستاذ ثابت ملادة علم اإلجتاع، ما تسبب يف عدم إنتظام هذه املادة، وكانت بعض القاعات صغرية 

وال تتسع لعدد الطالب، ما يشتت تركيزنا يف التحصيل، لكن ما يثلج الصدر أن إدارة الجامعة 

ورؤساء الكليات واألقسام  واملدرسني كانوا ودودين ومرحبني ومتقبلني ملالحظاتنا وإنتقاداتنا، ما 

يبرش بحلول وتدارك للسلبيات، وهي ظروف صحية لجامعة حديثة تسعى للوصول للكال أو تقرتب 

منه، وتحاول يف كل اإلتجاهات  من أجل تهيئة أفضل الظروف لتحصيل الطالب وتفرغهم لحياتهم 

الجامعية .. اال وهي الجامعة الخليجية.

جامعتي
بقلم: نايف عي�سى املقهوي

التعليم يف جامعتي

اأعمق  فيها  التعليم  وا�سبح  اجلامعات  يف  التعليم  وخ�سو�سًا  البحرين،  مملكة  يف  التعليم  تطور 
واأح�سن وارقى ب�سكل مفيد ومب�سط.

وبهذا تكون ال�سهادة اجلامعية يف مملكتنا احلبيبه معتمده ب�سكل قوي، جلودة تدري�سها وتطورها 
امل�ستمر.

اأخبار اجلامعة - العدد الأول ، ابريل  2017
Universty News - 1st isuue - April 2017

21



رئيس القنوات التلفزيونية حول الوضع االقتصادي :

املالية األوراق  وســوق  بالسياحة  النفط  اسعار  انخفاض  عوضنا   -

الدخل مصادر  وتنوع  املالية  واملنح  الحكومي  االنفاق  لخفض  نحتاج   -

الدعم ــع  رف يف  ــدرج  ــت وال املـــايل  الــوضــع  إلدارة  تنسيقي  -  مجلس 

حوار اأجراه: قي�ص  الدو�سري
قال وليد الذوادي رئيس القنوات التلفزيونية أن انخفاض أسعار النفط عاملياً، وعدم متكن منظمة »أوبك« من إيجاد حل لألمر يف اجتاعها األخري، 

سبب وضعا صعبا القتصاديات دول الخليج العريب املنتجة واملصدرة له والعامل جميعاً، إذ اضطرت تلك الدول إىل تغيري عدد من سياساتها 

االقتصادية نحو استثار الفوائض املالية التي حصلت عليها خالل السنوات السابقة لتعويض الخسائر التي تكبدتها خالل الفرتة املاضية من 

جراء تراجع األسعار.

وأوضح الذوادي أن شدة تأثر دول الخليج العريب تتفاوت بحسب درجة اعتاد كل دولة عىل النفط، فاألثر البالغ يف هذا الرتاجع بدا أكرث وضوحاً 

لدى مملكة البحرين التي تعتمد إىل حّد كبري عىل عائدات النفط لتأمني الخدمات ملواطنيها.

وأن تراجع أسعار النفط من 115 دوالراً للربميل الواحد ما بني 50 و40 دوالراً شكل خالل الفرتة األخرية، تحّدياً بالنسبة لها، يف وقت يكافح 

مسؤولو هذا البلد إليجاد مصادر بديلة للعائدات خارج قطاع النفط الذي ميثّل الجزء األكرب من إجايّل إيرادات املنامة.

وحول طبيعة هذه األزمة يف مملكة البحرين خاصة قال وليد الذوادي إن هذه االزمة االقتصادية .

هي ازمة عاملية وليست ازمة مملكة البحرين فقط، وقال ان مملكة البحرين متتلك ارضية خصبة لالسثار البديل عن النفط وهو السياحة و 

الصناعة وسوق االوراق املالية و القطاع املايل بشكل عام، ونوه الذوادي حول التدابري والتكيف املالية التي قامت بها الحكومة البحرينية اثبتت أنها 

كافية لتعويض انخفاض أسعار النفط.

وعن قراءاته للتحديات والفرص املتاحة  خالل املستقبل القريب قال الذوادي ستواجه املنطقة تحديات صعبة إذا ما هبط متوسط سعر النفط عن 

50 دوالراً للربميل، وبالتحديد عند 45 دوالراً، ولكن إن اإليرادات عند هذا السعر لن تكون كافية لتغطية بعض املرصوفات و مملكة البحرين لديها 

رؤية اقتصادية 2030 قادرة عىل تخطي جميع الصعاب املتوقع حصولها.

ويضيف الذوادي أن البحرين تحتاج إىل سعر 80 دوالراً للربميل إلحداث توازن بني املرصوفات واإليرادات يف املوازنة العامة، وأن هبوط السعر إىل 

ما دون 50 دوالراً يحدث فجوة هائلة، وعجزاً كبرياً يف املوازنة لو كانت الدولة تعتمد اعتاد كيل عىل ريع النفط فقط.

حـــــــــــــوارات
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وليد الذوادي

مقاعد  والجلوس عىل  الجامعة  إىل  الدخول  الطالب  يقرر  أن  مبجرد 
الدراسة، فإنه يحسب الساعات واأليام والشهور والسنوات للتخرج، 
ويشعر الطالب حينها بالتعب واإلرهاق والضغط من الدراسة الجامعية، 

خاصة إذا كان هذا الطالب موظف أو رب أرسة.
ولكن ومبجرد التخرج بعد سنوات من الدراسة، فإن شعور فرحة التخرج 
كبرية جدا عىل الطالب الخريج الذي يتملكه احساس بأنه ملك الدنيا، 
ولكن يف ذات الوقت يشعر بحنني غريب لجامعته وألساتذته وزمالئه 
الطلبة والطالبات مبجرد بدء الفصل الذي ييل تخرجه، وهذا بالفعل 
ما شعرت به عندما تخرجت من الجامعة العزيزة عىل قلبي، أال وهي 

الجامعة الخليجية.
لقد عشت يف ردهات تلك الجامعة أكرث من أربعة أعوام مرت رسيعة، 
درايس  وبدء فصل  مبارشة،  التخرج  بعد  به  االحساس شعرت  وهذا 
جديد بدون أن اكون طالبا يف الجامعة، وهذا الشعور الذي قيل يل أنني 
سأشعر به مبارشة بعد التخرج مل اكن ألصدق هذا االمر، ألنني كنت 

حينها طالبا يف الجامعة احسب لحظة التخرج حسابا دقيقا.
ولكني بالفعل شعرت بحنني لجامعتي بكل تفاصيلها، وصدق من قال 
مبارشة،  تخرجي  ييل  الذي  الفصل  بدء  مبجرد  الحنني  هذا  تولد  يل 
لقد اشتقت فعال لجامعتي الخليجية ولدروس اإلعالم والعالقات العامة 
التي كنت أدرسها تحت إرشاف أساتذة أفاضل، وتعود يب الذاكرة أليام 

كنت انهل منهم العلم، واتناقش مع زماليئ صعوبة أو سهولة هذه املادة 
أو تلك، ونعرب عن رضانا أحيانا وعن عدمه أحيانا اخرى من الواجبات 
لبعضنا  الدراسية، ونشتيك  والبحوث  والقصرية  الطويلة  واالمتحانات 
من ضغوط العمل والتزامات األرسة، وتعب الدراسة التي اضافت لنا 

ها جديدا عىل اعتاقنا.
غري أن هم الدراسة يف الجامعة غريب بعد اليشء ألنه “هم” تشتاق 
إليه، وتتذكر أن كل الصعاب التي تواجهها يف الدراسة تنزاح عن صدر 
الطالب مبجرد حصوله عىل التقدير املأمول يف الشهادة نهاية الفصل، 
التخرج، وهي فرحة ال تضاهيها فرحة أخرى، ويشعر  او يف شهادة 
الطالب حينها أن كل التعب والضغط الدرايس كأنه مل يكن بعد حصوله 

عىل العالمات املرشفة والنجاح بتفوق.
بالتخرج،  مشاعري  عن  التعبري  يل  اتيح  الذي  املنرب  هذا  ومن خالل 
فإن الحنني إىل الجامعة الخليجية اليزال متقدا يف النفس، وكم وددت 
أن أعود طالبا فيها ولكن للدراسات العليا “ماجستري ودكتوراه” وهذا 
االمر طرحته عىل اإلدارة العليا وعىل اساتذيت األفاضل، فهي أمنية ال 
تزال قامئة عندي أن اعود طالب دراسات عليا يف الجامعة الخليجية 
وأرجو أن يتحقق ذلك قريبا، فجامعتي العزيزة أحق بطالبها من أي 

جامعة أخرى يف استكالهم ملشوار الدراسات العليا.

* كاتب ب�سحيفة الوطن واأحد خريجي اجلامعة.

حنني العودة للجامعة الخليجية 
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بقلم: علي اجلزاف *

وتنتج مملكة البحرين نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام تقريباً، منها 150 ألف برميل حصة البحرين من حقل أبو سعفة املشرتك مع 

اململكة العربية السعودية، ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين تقريباً.

وأشاد الذوادي بتحركات مملكة البحرين ملواجهة هذه التحديات عرب تحرك حكومي من خالل إصدار أمر مليك بحريني بتشكيل »مجلس تنسيقي« 

داخل الحكومة، يختص بحل املشكالت املالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، والتي تعتمد عليها البحرين يف دعم الخزينة العامة ومتويل 

املشاريع الحكومية.

ومتلك البحرين احتياطات نفطية ومالية ال بأس بها مقارنة بجريانها الخليجيني، واتخذت اململكة 

عدة خطوات ملواجهة تراجع عائدات النفط، حيث بدأت يف رفع الدعم عن بعض املواد الغذائية 

»اللحوم«، وتبع هذا قرارات رفع الدعم عن املشتقات النفطية التي تكلف الخزينة البحرينية نحو 

3.2 مليار دوالر )1.2 ( مليار دينار.

 وعن الخيارات املتاحة يف وطننا الحبيب يرى الذوادي  أن الخيارات أمام حكومة مملكة 

البحرين مفتوحه، من بينها انتهاج بعض السياسات املالية أو االقتصادية املغلقة التي من 

شأنها تقليل مرصوفات الدولة و تنوع مصادر الدخل للدولة من خالل تنوع مصادرها 

النفطية و الصناعية و املالية و تعديل بعض الرسوم الحكومية واعادة النظر يف بعض 

املنح املالية.



كلية العلوم الإدارية واملالية
ق�سم الإعالم والعالقات العامة

إرشافإعداد الطالب 
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