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الملتقى اإلعالمي

وأك��د المش��هدانى ب��أن اله��دف م��ن 
الملتق��ى هو دعم القضاي��ا والتحديات 
المش��تركة ف��ي دول الخلي��ج العرب��ي 
وتفعي��ل دور اإلعالم في دعم االقتصاد 
الخليجي خاصة أثناء األزمات، باإلضافة 
إل��ى توطيد العالق��ة بين المؤسس��ات 
األمني��ة  والمؤسس��ات  اإلعالمي��ة 
واالقتصادي��ة ف��ي دول الخليج العربي 
واستش��راف مس��تقبل كل من األوضاع 
األمنية واالقتصادية في ضوء متغيرات 

دولية وإقليمية متجددة.
وأك��د المش��هداني عل��ى أن الجامع��ة 
الخليجي��ة تس��عى لتعزي��ز دور البح��ث 
العلمي في الجامعة من خالل مش��اركة 
العدي��د م��ن الخب��راء ذوي اإلختصاص 
م��ن أج��ل اإلس��هام ف��ي دف��ع عجل��ة 
البح��ث العلم��ي نح��و األم��ام لتحقيق 
البحرينى  العالي  التعلي��م  رؤية مجلس 
وتعزي��ز مفاهي��م ومه��ارات وفعاليات 

البحث العلمي بأش��كالها المختلفة في 
وربطه��ا بقضايا  الخليجي��ة،  الجامع��ة 

المجتمع المحلي والخليجي.
وأش��ار المش��هداني إلى التجاوب الكبير 
لعدٍد من الش��خصيات الب��ارزة والمهمة 
أوراق  وإلق��اء  والمش��اركة  بالحض��ور 
النقاش في هذا الملتق��ى لدليٌل واضٌح 
عل��ى تعط��ش الكثي��ر إلب��داء آراءه��م 
وتعليقاتهم من خالل النقاش��ات التي 

ستجري في الملتقى.
الملتق��ى  أن  إل��ى  المش��هدانى  وأك��د 

يهدف إلى :
* دع��م القضايا والتحديات المش��تركة 
وأهمه��ا  العرب��ي  الخلي��ج  دول  ف��ي 
التحديات األمني��ة واالقتصادية خاصة 
في ظل متغيرات سياسية  واقتصادية 
اإلقليم��ي  المس��توى  عل��ى  وإعالمي��ة 

والدولي .
* تفعيل دور اإلعالم في دعم االقتصاد 

الخليجي خاص��ة أثناء األزم��ات، ومنها 
اقتصاد مملكة البحرين .

المؤسس��ات  بي��ن  العالق��ة  توطي��د   *
األمني��ة  والمؤسس��ات  اإلعالمي��ة 
واالقتصادي��ة ف��ي دول الخليج العربي 

ومنها مملكة البحرين.
* استشراف مس��تقبل كل من األوضاع 
األمنية واالقتصادية في ضوء متغيرات 

دولية وإقليمية متجددة
* تعزي��ز مفاهيم ومه��ارات وفعاليات 
البحث العلمي بأش��كالها المختلفة في 
وربطه��ا بقضايا  الخليجي��ة،  الجامع��ة 

المجتمع المحلي والخليجي .
* إكس��اب الط��الب مه��ارات التفكي��ر 
العلم��ي والحوار والمناقش��ة ومعايش��ة 
فعالي��ات األنش��طة العلمية ف��ي بيئة 

مواتية.
* تدريب طالب برنامج اإلعالم والعالقات 
العامة على تنظي��م الملتقيات العلمية 

تحت رعايٍة كريمٍة من سعادة وزير شؤون اإلعالم

 الجامعة الخليجية تنظم الملتقى
اإلعالمى األول » اإلعالم وتحديات الخليج العربى«

واالحت��كاك  الضي��وف  واس��تقبال 
بالمصادر اإلعالمية من المشاركين في 
الملتقى والضيوف بما يحقق مهارات 

التخصص للبرنامج .
ومن أبرز المتحدثين والمش��اركين في 
ه��ذا الملتق��ى وزي��ر التعلي��م العالى 
البرلمانية لمجلس��ى  الش��ئون  ووزي��ر 
الش��عب والشورىالس��ابق بجمهورية 
مصر العربية أ.د. مفيد شهاب، وأستاذ 
اإلقتص��اد بجامعة المل��ك عبدالعزيز 
الس��عودية  العربي��ة  بالمملك��ة 
البروفيس��ور حبيب اهلل التركس��تاني، 
السياس��ي  والباح��ث  واألكاديم��ي 
مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين 
الدكت��ور عاي��د المن��اع، واألكاديمي��ة 
اإلعالمية د. سهير المهندي، وأستاذة 
د.  الكوي��ت  م��ن  السياس��ية  العل��وم 
إستقالل العازمي، ورئيس قسم اإلعالم 
بالجامع��ة الخليجي��ة د.صابر حارص، 
ورئيس جمعية الصحفيين البحرينيين 
األستاذ مؤنس المردي، ومدير برنامج 
والجيوسياس��ية  الدولي��ة  الدراس��ات 
بمركز البحرين للدراسات اإلستراتيجية 

الدكتور  والطاقة  والدولية 
العبيدلي باإلضافة  عمر 

واس��عة  مش��اركة  إلى 

من أساتذة الجامعة الخليجية من ذوي 
التخصص فض��الاً عن حض��ور طالبي 

واسع.
مواضي��ع  س��ت  الملتق��ى  وناق��ش 
أساسية اندرجت تحت محوري اإلعالم 
والتحدي  األمن��ي واإلع��الم  والتح��دي 
اإلقتص��ادي حيث ب��دأ وزي��ر التعليم 
العالي والبحث العلمي ووزير الش��ؤون 
البرلماني��ة الس��ابق األس��تاذ الدكتور 
مفيد ش��هاب بط��رح ورقت��ه البحثية 
الدول��ي  والمجتم��ع  »اإلع��الم  ح��ول 
في مواجه��ة اإلره��اب« بينما عرض 
األكاديمي والباحث السياسي الكويتي 
الدكت��ور عايد المن��اع » تجربة الخليج 

العربي في التصدي لإلرهاب«.
السياس��ية  العل��وم  أس��تاذة  وبين��ت 
بالكويت الدكتورة اس��تقالل العازمي 
رؤيتها حول » اإلعالم الجديد واإلرهاب 
.. المش��كلة والحل«، كما وضح أس��تاذ 
اإلقتص��اد بجامعة المل��ك عبد العزيز 
بالمملك��ة العربية الس��عودية حبيب 
اهلل تركس��تانى » كيف يدعم اإلعالم 
بينم��ا   ،» عام��ةاً الخليج��ي  اإلقتص��اد 
الصحفيي��ن  جمعي��ة  رئي��س  رص��د 
البحرينيي��ن مؤنس الم��ردي »كيف 
اإلقتصادي��ة  المؤسس��ات  تدع��م 

العام��ة والخاصة اإلع��الم الخليجي؟«، 
وس��لط مدير برنامج الدراسات الدولية 
البحري��ن  بمرك��ز  والجيوسياس��ية 
والدولي��ة  اإلس��تراتيجية  للدراس��ات 
للطاقة الدكت��ور عم��ر العبيدلي على 
»المالمح الرئيسية لمستقبل اإلقتصاد 
الخليج��ي في ظل المتغي��رات الدولية 

واإلقليمية«.
الخليجي��ة  الجامع��ة  رئي��س  وص��رح 
»إن  المش��هداني:  مهن��د  الدكت��ور 
الهدف من الملتقى  هو دعم القضايا 
والتحديات المشتركة في دول الخليج 
ف��ي  اإلع��الم  دور  وتفعي��ل  العرب��ي 
دع��م االقتصاد الخليج��ي خاصة أثناء 
األزمات باإلضاف��ة إلى توطيد العالقة 
بين المؤسسات اإلعالمية والمؤسسات 
األمنية واالقتصادي��ة في دول الخليج 
العربي واستش��راف مستقبل كل من 
األوض��اع األمني��ة واإلقتصادي��ة ف��ي 
ض��وء المتغي��رات الدولي��ة واإلقليمية 

المتجددة«.
الجدي��ر بالذك��ر ب��أن اإلع��الم العربي 
ا قد تناقلت  ا والصحافة خصوصاً عموماً
أخبار الملتقى اإلعالمي األول بش��كٍل 
واس��ع مؤكدين عل��ى أهمي��ة الحدث 
والموض��وع الذي تم انتق��اءه من قبل 
الجامع��ة الخليجية مؤكدي��ن على أنه 

ا بالغ االهمية وذو نتائج مميزة. حدثاً

الملتقى اإلعالمي

 وزير شؤون اإلعالم

مايو 2017:
الملتق��ى  الخليجي��ة  الجامع��ة  أقام��ت 
عن��وان  يحم��ل  ال��ذي  األول  اإلعالم��ي 

»اإلع��الم وتحديات الخلي��ج العربي« في حرمها الجامعي تح��ت رعايٍة كريمٍة من 
سعادة وزير شؤون اإلعالم علي بن محمد الرميحي وذلك في الواحد والعشرين من 
شهر مايو بتنظيم من الجامعة وبمشاركة شخصيات أكاديمية وإعالمية وسياسية 
من الوطن العربي إلستعراض التحديات األمنية واإلقتصادية لدول الخليج العربي 

في ظل التغيرات السياسية واإلعالمية الدولية.
وصرح رئي��س الجامعة الخليجية الدكتور مهند المش��هداني: بأن تالحق األحداث 
وما نتج عنها من تحوالت سريعة هو السبب الرئيسي الذي دفع الجامعة الخليجية 
��ا من رس��التها وواجبها الوطني أن تعقد هذا الملتقى المهم الذي يس��لط  إنطالقاً

الضوء على كل ما يتعلق بدور اإلعالم في مواجهة تحديات الخليج العربي.



د. مفيد شهاب 
وزير التعليم 

العالي المصري 
السابق أثناء 

لقْاء محاضرته 
في المؤتمر

صورة تذكارية ألعضاء هيئة التدريس مع ضيوف الملتقى

الجامعة الخليجية تكرم وكيل وزارة اإلعالم في الملتقى اإلعالمي

في كلمته أمام الملتقى اإلعالمي للجامعة الخليجية برعاية وزير اإلعالم.. 

وكيل وزارة شؤون اإلعالم: ترسيخ قيم المواطنة والتسامح 
واالنتقال نحو االتحاد الخليجي ضرورة لمواجهة التحديات

أك��د س��عادة الس��يد عبدالرحم��ن محم��د 
بح��ر وكي��ل وزارة ش��ؤون اإلع��الم أهمية 
تعزيز الش��راكة بين المؤسسات اإلعالمية 
ف��ي  الخليجي��ة  والثقافي��ة  والتعليمي��ة 
واإلس��المية،  العربي��ة  الهوي��ة  ترس��يخ 
وتكريس قيم المواطنة والتسامح، وتعزيز 
مس��يرة التع��اون واالنتقال نح��و االتحاد 
الخليجي كن��واٍة فاعل��ٍة للوح��دة العربية 
لتعزي��ز  اس��تراتيجي  وخي��اٍر  المنش��ودة، 
القدرات الخليجي��ة والعربية على مواجهة 

التحديات كافة.
وأش��ار س��عادته، في كلمته أمام الملتقى 
اإلعالم��ي األول للجامع��ة الخليجي��ة حول 
»اإلع��الم وتحديات الخلي��ج العربي« الذي 
عق��د بمقر الجامع��ة تحت رعاية س��عادة 

الس��يد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون 
اإلع��الم، إلى ح��رص الوزارة عل��ى توطيد 
الوطني��ة ف��ي  الجامع��ات  م��ع  الش��راكة 

النهوض بالرس��الة اإلعالمية، بما يواكب 
والحضارية  التنموي��ة  المنج��زات  مس��يرة 
الزاه��ر لصاحب  المتواصلة خ��الل العهد 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى.

وكيل وزارة شؤون اإلعالم:جاءت 	•
أهمية هذاالمنتدى اإلعالمي على أرض 
الجامعة الخليجية في ظل ما تتعرض 
له أمتنا العربية من استهداف لهويتها

ونوه وكيل وزارة شؤون اإلعالم نائب راعي 
الملتقى، إلى أهمية هذا المنتدى اإلعالمي 
ف��ي ظل ما تتعرض له أمتن��ا العربية من 
الثقافية والحضارية،  استهداف لهويتها 
وتهدي��دات ألمنه��ا القوم��ي م��ن أعمال 
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الملتقى اإلعالمي

عنف وإرهاب، وتنامي خطابات الكراهية، 
الداخلية  وتدخالت خارجية في ش��ؤونها 
تس��عى إلى زعزعة اس��تقرارها، وتش��ويه 
صورته��ا، وجره��ا إلى ح��روب طائفية أو 
طمس مالم��ح الدول��ة المدني��ة الحديثة، 

وتأثيراتها على المسيرة التنموية.
وشدد على أن هذه التحديات تفرض على 
جميع وس��ائل اإلعالم تحمل مسؤولياتها 
القومي��ة واألخالقية، من خ��الل احترامها 
آلداب المهن��ة، والتزامه��ا بالتش��ريعات 
والمواثي��ق اإلعالمي��ة ف��ي تح��ري الدقة 
واألمان��ة، وحفاظه��ا على  والموضوعي��ة 
الهوية الثقافية، ودعم التنمية المستدامة، 
ونش��ر قيم التسامح والوس��طية، وتعميق 
روح المواطن��ة، ونب��ذ الدع��وات المثي���رة 
للكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية 
أو المحرضة على التطرف واإلرهاب؛ فضالاً 
ع��ن توضيح الحقائق في مواجهة حمالت 

التضليل والتشويه اإلعالمي.
وأش��ار إلى حرص مملك��ة البحرين الدائم 
بقي��ادة صاح��ب الجاللة المل��ك المفدى، 
وفي مختلف المحاف��ل اإلقليمية والدولية 
عل��ى االرتقاء ب��دور اإلعالم في نش��ر قيم 
السالم والتسامح، ونبذ التطرف واإلرهاب، 
وترس��يخ مبدأ س��يادة القان��ون، وتهيئة 
األجواء اآلمنة أمام مواصلة مسيرة التنمية 
العمل  لتعزي��ز  المس��تدامة، ومبادراته��ا 
اإلعالم��ي الخليج��ي والعربي المش��ترك، 
وتفعي��ل التحرك الجماعي ف��ي مواجهة 
الحمالت المضادة، ووض��ع آلية لوقف بث 
القن��وات الفضائية المس��يئة أو المحرضة 
عل��ى الكراهي��ة واإلره��اب، بالتوافق مع 
العربي والمواثيق  ميثاق الشرف اإلعالمي 

الدولية.
وأعرب سعادة السيد عبدالرحمن محمد بحر 
وكيل وزارة شؤون اإلعالم عن تقدير مملكة 

البحري��ن واعتزازه��ا بالمواق��ف اإلعالمية 
الخليجي��ة والعربية المش��رفة في دعمها 
ألمنها واستقرارها، ومساندتها لمسيرتها 
التنموي��ة والديمقراطي��ة، وتضامنه��ا مع 
التحالف العربي بقي��ادة المملكة العربية 
السعودية الش��قيقة لترسيخ الشرعية في 
اليمن ومحاربة اإلرهاب، ورفض التدخالت 

الخارجية في شؤوننا الداخلية.
وفي خت��ام أعم��ال الملتقى، قام س��عادة 
وكي��ل وزارة ش��ؤون اإلعالم، وبحض��ور أ.د. 
من��ى راش��د الزيان��ى رئيس مجل��س أمناء 
المش��هداني  ود.مهند  الخليجية  الجامع��ة 
رئيس الجامع��ة الخليجي��ة، وأعضاء هيئة 
التدريس، بتكريم المتحدثين والمشاركين 
ف��ي الملتق��ى اإلعالم��ي، وم��ن أبرزهم: د. 
مفيد ش��هاب وزير التعليم والبحث العلمي 
ووزير الشؤون البرلمانية السابق بجمهورية 
مصر العربي��ة، د.حبيب اهلل التركس��تاني 
أستاذ االقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، 
د.عايد المناع مستش��ار جمعية الصحفيين 
الكويتي��ة، د.اس��تقالل العازم��ي أس��تاذة 
العلوم السياس��ية م��ن الكوي��ت، د. صابر 
ح��ارص رئي��س قس��م اإلع��الم بالجامعة 
الخليجية، د.سهير المهندي، مؤنس المردي 
البحريني��ة،  الصحفيي��ن  جمعي��ة  رئي��س 
خال��د األمين عض��و غرفة تج��ارة وصناعة 
ب��و حليق��ة عض��و  إحس��ان  د.  البحري��ن، 
مجلس الشورى السعودي أمين عام منظمة 
الخلي��ج لالس��تثمارات الصناعي��ة، ود.عمر 
العبيدل��ي مدير برنامج الدراس��ات الدولية 
والجيوسياس��ية بمركز البحرين للدراس��ات 

االستراتيجية والدولية والطاقة.

وكيل وزارة شئون اإلعالم

الملتقى اإلعالمي
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الجامعة الخليجية بمملكة البحرين تختتم فعاليات الملتقى اإلعالمي األول بعدد من التوصيات
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المشهداني: نجاح النسخة األولى من د.
الملتقى اإلعالمي فخٌر للجامعة ومنتسبيها

قال رئيس قس��م اإلعالم بالجامعة الخليجية 
الدكت��ور صابر ح��ارص في كلمت��ه:«  أن هذا 
الملتق��ى اإلعالمي جاء استش��عاراًا من قس��م 
لتوجيه��ات  الخليجي��ة  بالجامع��ة  اإلع��الم 
مجل��س التعلي��م العال��ي بمملك��ة البحرين 
بضرورة تحمل األقس��ام العلمية واالكاديمية 

لمسئوليتها تجاه ما يجرى فى المنطقة .
ومن جان��ب آخر أوضح د. صاب��ر حارص مقرر 
الملتق��ى بأن الخليج العربى بما يعكس��ه من 
ثروات نفطية ومواقع اس��تراتيجية ومنجزات 
تنموية ضخم��ة وتاريخ عروبي أصيل يعكس 
نقط��ة ارت��كاز ألي نهض��ة قائم��ة وقادم��ة 
في الوط��ن العرب��ي خاصة، وله��ذه األهمية 
المتزاي��دة للخليج العرب��ي كان من الطبيعي 
أن يواج��ه تحدي��ات ومطامع عدي��دة خاصة 
على المس��توى األمني والمستوى االقتصادي. 
وأضاف حارص بأنه ليس من قبيل المصادفة 
أن يرتبط التحدي االقتصادي بالتحدي األمني 
ارتباط��ااً وثيقااً، فالصراع��ات وأحداث اإلرهاب 
تستنزف موارد اقتصادية باهظة وتؤثر على 
مع��دالت النم��و والتنمي��ة ، كم��ا أن انخفاض 
أس��عار النف��ط وتراجع مع��دالت التنمية تعد 
أحد العوامل التي يس��تغلها الُمحرضون على 
التطرف واإلرهاب ومن هن��ا تأتي أهمية هذا 
الملتقى اإلعالم��ي ” بمحوريه: التحدي األمني، 

والتحدي االقتصادي.
وأضاف حارص أن اإلعالم قاسم مشترك فى 
كل التحدي��ات التى يواجه��ا الخليج العربي 
وخاصة التحدي األمن��ي والتحدي االقتصادي 
نتيجة للممارس��ات اإلعالمية التى تأتي حيناًا 
غير مهنية وتتطلب من األقس��ام األكاديمية 
أن تقوم برصدها وتقويمها، وحذر حارص من 
االستهانة بدور اإلعالم الذي يمكنه هدم أو بناء 
اإلقتص��اد القومي وأيضا إمكانية اس��تخدامه  
في تغذية الفكر المتط��رف والتحريض على 

العنف واإلرهاب أو في إمكانية التصدي له .
 وبعث حارص برسالة الملتقى إلى المؤسسات 
اإلعالمية واالقتصادية واألمنية والتي مفادها 
الخليج��ي أن يدع��م  كي��ف يمك��ن لإلع��الم 
التحديات األمنية واإلقتصادية ببلدان الخليج 
العرب��ي، فاألوضاع االقتصادية غير مس��تقرة 
وتراجع معدالت التوظيف واالس��تثمار كانت 
الغذاء الرئيس��ى الفكار التطرف خاصة حينما 
قام االعالم المعادي بتوظيفها فى التحريض 

والكراهي��ة، كم��ا أن أحداث العن��ف واإلرهاب 
تس��تنزف وال تزال معظم الموارد االقتصادية 

التى كانت ستتجه نحو تنمية البالد .  
وم��ن جهته أك��د رئي��س الجامع��ة الخليجية 
الدكتور مهند المشهداني أن الملتقى يهدف 
إل��ى تعزيز دور البح��ث العلمي ف��ي الجامعة 
الخليجية من خالل مش��اركة نخبة من الخبراء 
والمختصين مما يسهم في دفع عجلة البحث 
العلمي وتعزيز مكانة مملكة البحرين في هذا 

الجانب على مستوى العالم . 
وأكد وكيل وزارة ش��ؤون اإلعالم سعادة السيد 
عب��د الرحمن بحر على أهمية تعزيز الش��راكة 
والتعليمي��ة  اإلعالمي��ة  المؤسس��ات  بي��ن 
والثقافي��ة الخليجي��ة ف��ي ترس��يخ الهوي��ة 
العربية واإلس��المية وتكريس قي��م المواطنة 
والتسامح، وتعزيز مس��يرة التعاون واالنتقال 
نحو االتح��اد الخليج��ي كنواٍة فاعل��ٍة للوحدة 
العربية المنش��ودة، وخياٍر استراتيجي لتعزيز 
الق��درات الخليجي��ة والعربية عل��ى مواجهة 

التحديات كافة.
وأشار س��عادته إلى حرص الوزارة على توطيد 
الش��راكة مع الجامعات الوطنية في النهوض 
بالرسالة اإلعالمية بما يواكب مسيرة المنجزات 
التنموية والحضاري��ة المتواصلة خالل العهد 
الزاهر لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى.
اإلع��الم  أس��تاذ  الطوالب��ة  أحم��د  د.  وص��رح 
المس��اعد بقس��م اإلعالم أنه فى ختام أعمال 
الملتق��ى ق��ام س��عادة وكي��ل وزارة ش��ؤون 
اإلع��الم، بتكري��م المتحدثي��ن والمش��اركين 
في الملتقى اإلعالمي، وم��ن أبرزهم: د. مفيد 
ش��هاب وزي��ر التعليم والبح��ث العلمي ووزير 
الش��ؤون البرلمانية الس��ابق بجمهورية مصر 
العربي��ة، د.حبي��ب اهلل التركس��تاني أس��تاذ 
االقتص��اد بجامعة المل��ك عبدالعزيز، د.عايد 
المناع مستش��ار جمعية الصحفيين الكويتية، 
د.اس��تقالل العازمي أستاذة العلوم السياسية 
من الكوي��ت، د. صاب��ر حارص رئيس قس��م 
اإلعالمي��ة  الخليجي��ة،  بالجامع��ة  اإلع��الم 
واألكاديمية د.سهير المهندي، مؤنس المردي 
رئيس جمعية الصحفيي��ن البحرينية، ود.عمر 
العبيدل��ي مدي��ر برنام��ج الدراس��ات الدولية 
والجيوسياس��ية بمرك��ز البحري��ن للدراس��ات 

االستراتيجية والدولية والطاقة.

 أكد رئي��س الجامعة الخليجي��ة الدكتور 
مهن��د المش��هداني أن الملتقى يهدف 
العلم��ي ف��ي  البح��ث  إل��ى تعزي��ز دور 
الجامع��ة الخليجي��ة من خالل مش��اركة 
نخبة من الخبراء والمختصين مما يسهم 
ف��ي دفع عجل��ة البحث العلم��ي وتعزيز 
مكان��ة مملكة البحرين ف��ي هذا الجانب 
على مس��توى العالم ، واعتم��د الملتقى  
ا  عل��ى خالصة األبح��اث ونتائجها مؤكداً
أنه س��يتم التنس��يق بين الجامعة ووزارة 
اإلع��الم البحريني��ة لتفعي��ل التوصيات 
والنتائج التى س��يتوصل إليها الملتقى  
لتقدي��م رؤي��ة استش��رافيه لمس��تقبل 
اإلع��الم والتحديات الت��ى تواجه الخليج 
العربى ، مش��يراًا إلى نجاح النسخة األولى 
من الملتقى اإلعالمي يعد فخٌر للجامعة 

ومنتسبيها .
وأكد د. صابر حارص رئيس قسم اإلعالم 
فى بداية كلمته بأن  الخليج العربىيمثل 
بما يعكس��ه من ثروات نفطي��ة ومواقع 
اس��تراتيجية ومنج��زات تنموي��ة ضخمة 
وتاري��خ عروب��ي أصي��ل نقط��ة ارت��كاز 
ألي نهض��ة قائم��ة وقادمة ف��ي الوطن 
العربي والعالم اإلسالمي خاصة، ولهذه 
األهمي��ة المتزايدة للخلي��ج العربي كان 
من الطبيعي أن يواجه تحديات ومطامع 
عدي��دة خاصة عل��ى المس��توى األمني 
والمس��توى االقتصادي، وليس من قبيل 
المصادفة أن يرتبط التحدي االقتصادي 
وثيق��ااً،  ارتباط��ااً  األمن��ي  بالتح��دي 
اإلرهاب تس��تنزف  فالصراعات وأحداث 
م��وارد اقتصادي��ة باهظ��ة وتؤث��ر على 
معدالت النم��و والتنمية )اليمن وس��وريا 

والع��راق وليبي��ا ( حاالت واضح��ة لذلك، 
كما أن انخفاض أس��عار النف��ط وتراجع 
معدالت التنميةوالتوظيفوارتفاع األسعار 
تعتب��ر الغذاء الرئيس��ى ال��ذى تنمو فيه 
أفكار التط��رف والتحريض خاصة عندما 
يتم اس��تغاللها إعالميا من جانب القوى  
الحاقدة والمعادية، وف��ي كلتا الحالتين 
ف��ي  مش��تركااً  قاس��مااً  اإلع��الم  يمث��ل 
تحديات الخليج العرب��ي عامة والتحدي 
األمن��ي واالقتص��ادي خاص��ة، وأصب��ح 
معلومااً للعامة والخاص��ة األدوار المركبة 
والمزدوج��ة الت��ي يق��وم به��ا اإلع��الم 
س��واء في تغذي��ة التط��رف واإلرهاب أو 
في مواجهت��ه والتصدي له، وينس��حب 
الدور نفس��ه عل��ى التح��دي االقتصادي، 
حي��ث يمكن لإلع��الم أن يعرقل التنمية 
االقتصادية عب��ر معالجاته غير المهنية 
وخاص��ة أثناء األزمات وفت��رات التحول، 
فيق��وم بالتش��هير ب��دال م��ن اإلص��الح 
وتحري��ض المواطنين بدال من توعيتهم 
وتضخيم السلبيات بدال من توخى الدقة 
فيه��ا ، كما يمكن��ه أن يدع��م االقتصاد 
الوطني والقومي في البلدان التي يصدر 
فيها، فيب��رز نقاط القوة ف��ى االقتصاد 
الوطنى ويبرز مجاالت االس��ثمار للداخل 
والخارج ويناقش الم��وارد البديله للنفط 
ويش��يع ثقاف��ة اإلنت��اج واإلدخ��ار ومن 
هنا تأتي أهمية ه��ذا الملتقى اإلعالمي 
العرب��ي«  الخلي��ج  »اإلع��الم وتحدي��ات 
والتح��دي  األمن��ي،  التح��دي  بمحوري��ه: 

االقتصادي.  
وق��ال رئي��س قس��م اإلع��الم بالجامعة 
الخليجية “ بأن قس��م اإلع��الم بالجامعة 

التعلي��م  وزارة  توجيه��ات  استش��عر 
ومجل��س التعلي��م األعل��ى للمتغي��رات 
الخطي��رة الت��ي ال يمك��ن أن يتجاهلها 
القسم، س��واء على المس��توى األمني، أو 
االقتص��ادي، ولذل��ك جاء ه��ذا الملتقى 
لكي يبعث برس��الة واح��دة، وهي كيف 
يدع��م  أن  الخليج��ي  لإلع��الم  يمك��ن 
التحديات األمني��ة القائمة في المنطقة، 
وكيف يمكن لإلع��الم الخليجي أن يدعم 
االقتصاد القومي والوطني ببلدان الخليج 

والوطن العربي”.
وتابع “ممارس��ات اإلع��الم المهنية وغير 
المهنية، يمكن أن تكون معوقااً للتنمية 
االقتصادي��ة، ويمك��ن أن تك��ون دافعااً 
لتنمية االقتص��اد الوطني، ونعلم جميعااً 
أن اإلعالم استخدم كثيرااً لتغذية األفكار 
المتطرف��ة، والتحري��ض عل��ى العن��ف 
واإلره��اب، وف��ي الوقت ال��ذي يمثل به 
اإلعالم حالاً لكل ذلك بالتزامه ومهنيته”.

وزاد ح��ارس “هن��اك عالق��ة وطيدة بين 
االقتصاد واألمن، فحي��ن تكون األوضاع 
األمني��ة غير مس��تقرة فبالتأكيد س��وف 
بالخلي��ج،  الوطن��ي  االقتص��اد  يتأث��ر 
وس��وف تنفق أموال باهظة لكي تواجه 
األفكار المتطرف��ة، وتقضي على أحداث 
العن��ف واإلره��اب، وأيض��ااً حينما تكون 
األوضاع االقتصادية متدهورة، واألسعار 
مرتفع��ة، واالس��تثمارات متراجعة، فإن 
الحاقدين واألعداء يستغلون هذا المناخ؛ 
ألنه سيكون مناسبااً لتحريض المواطنين 
على أفكار العنف واإلره��اب، وعليه جاء 
هذا الملتقى والذي يجس��د التحدي الذي 

نواجه جميعااً”.

 افتتاحية
 الملتقى:

د. صابر حارص

االستهانة بدور 
اإلعالم الذي 

يمكنه هدم أو 
بناء اإلقتصاد 
القومي وأيضا 

إمكانية استخدامه  
في تغذية 

الفكر المتطرف 
والتحريض على 
العنف واإلرهاب 
أو في إمكانية 

التصدي له

الملتقى اإلعالميالملتقى اإلعالمي
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حمل���ت الجلس����ة األول����ى 
حول  رئيسياًا  محوراًا  للملتقى 
اإلع����الم والتح��دى  األمن��ى 
ش��ارك فيها سعادة األستاذ 
الدكت��ور مفيد ش��هاب وزير 
المصرى  البرلمانية  الش��ئون 
االس��بق بورق��ة بحثية حول 
اإلعالم والمجتمع الدولي في 
والدكتور  اإلره��اب،  مواجهة 
األكاديم��ى  المن��اع  عاي��د 
والباحث السياسى ومستشار 
الكويتية   الصحفيين  جمعية 
بورقة ح��ول تجرب��ة الخليج 
العربى فى التصدى لإلرهاب 
العازمى  دليل  اس��تقالل  ود. 
السياس��ية  العل��وم  أس��تاذ 
ذائ��ر  وأس��تاذ  بالكوي��ت 
بعنوان  الخليجية  بالجامع��ة 
اإلع��الم الجدي��د واإلره��اب: 
عم��ر  ود.  والح��ل  المش��كلة 
العبيدلي خبير ومدير برنامج 
بمرك��ز البحري��ن للدراس��ات 
والدولي����ة  اإلس��تراتيجي���ة 
والطاقة بورقة حول اإلرهاب 
وأدار  الخلي��ج  واقتصادي��ات 
الجلسة الدكتور صابر حارص 

رئيس قسم اإلعالم.

الثانية  الجلس��ة  استعرضت 
االقتصادي  والتحدي  اإلعالم 
اإلعالمي��ة  أدارته��ا  والت��ي 
واشتملت  المهندي،  س��هير 
دع��م  كيفي��ة  محاض��رة 
اإلع��الم لالقتص��اد الخليجي 
ا  ��ا والبحرين��ي خصوصاً عموماً
للبروفيسور حبيب اهلل محمد 
التركستاني أستاذ االقتصاد 
عبدالعزيز  المل��ك  بجامع��ة 
بجدة، وبدأت بعدها محاضرة 
المؤسس��ات  تدع��م  كي��ف 
العامة والخاصة  االقتصادية 
ا  خصوصاً الخليج��ي  اإلع��الم 
ف��ي البحرين لرئيس جمعية 
المردي  الصحفيي��ن مؤن��س 
للدكت��ور  بحثي��ة  وورق��ة 
أس��تاذ  الس��امرائى  ش��فيق 
العل��وم  بكلي��ة  المحاس��بة 
اإلداري��ة والمالي��ة بالجامعة 
الخليجي��ة حول  استش��راف 
مستقب االقتصاد الخليجيى 
والورقة البحثية األخيرة حول 
اإلع��الم واالقتص��اد عالق��ة 
خلف  وليد  للدكتور  تكاملية 
اهلل  أس��تاذ اإلعالم المساعد 
بالجامع��ة  اإلع��الم  بقس��م 

الخليجية

 الجلسة

األولـى:
 الجلسة

الثانية أ.د. مفيد شهاب: اإلعالم أصبح وسيلة 

للتنظيمات اإلرهابية لتجنيد العمالء
بدأت الجلس��ة األولى للملتق��ى بورقة بحثية 
حوالإلع��الم والمجتم��ع الدولي ف��ي مواجهة 
اإلرهاب والتي قدمها : د. مفيد ش��هاب وأكد 
فى ورقت��ه البحثيةح��ول اإلع��الم والمجتمع 
الدول��ي ف��ي مواجه��ة اإلرهاب��أن الحكومات 
العربي��ة يج��ب أن تفعل ال��دور اإلعالمى فى 
واإلره��اب،  المتطرف��ة  الجماع��ات  محارب��ة 
واس��تخدام أدوات اإلع��الم الجدي��د وتوضيح 
مواقفها من القضاي��ا الدولية، وإيجاد خطاب 

إعالمى عربى مستنير يقضى على التطرف.
وحذر ش��هاب من أن اإلرهابيين يس��عون إلى 
االس��تئثار باهتمام وس��ائل اإلعالم ومتابعة 
الرأي العام والسياسيين، حتى أنه أصبح مبررا 

لوجود اإلرهاب بل العامل األساس��ي لتعزيزه 
إلى الدرجة التي لم يعد هناك قيمة لإلرهاب 

في غياب التغطية اإلعالمية.
وأكد أن اإلعالم يعد من أهم وسائل التنظيمات 
اإلرهابي��ة حالي��ا لتجني��د العمالء واكتس��اب 
األنص��ار عبر غس��ل األدمغ��ة، وتروي��ج أفكار 
ضال��ة بصناعة مواد إعالمي��ة مزيفة، وفبركة 
ص��ور وفيديوهات وم��واد أخ��رى، منوها بأن 
البعض يرى أن المعالجات اإلعالمية لألحداث 
اإلرهابي��ة هي ش��ريان الحياة لإلره��اب، وأن 
مقاوم��ة اإلرهاب تتطلب حرم��ان اإلرهابيين 
من الوصول لوس��ائل اإلعالم باعتبارها الرئة 

التي يتنفس بها اإلرهاب.

أشارت الدكتورة استقالل العازمي أستاذ زائر بالجامعة الخليجية إلى أن الجامعة الخليجية تلعب 
دورااً مهم��ااً من خالل إقامة مثل ه��ذه المؤتمرات في تقديم الحلول وطرح الروىء للمس��ؤولين 
عن صناع��ة الفرار، وهذا المؤتمر قدم الكثير من الحلول للقضايا الحالية بما يتناس��ب وظروف 
ومتغي��رات المنطقة، فكلنا نعلم كيف تم في اآلونة األخيرة اس��تغالل اإلعالم في هدم أنظمة 

ودول انهارت بين لحظة وضحاها وال تزال تعاني حتى اآلن.
وقالت الدكتورة اس��تقالل العازمي  إن الملتقى يأتي في وقت بالغ الحساس��ية، نظرااً لموجات 
العن��ف واإلرهاب التي تضرب المنطق��ة، خصوصااً أن اإلعالم الرقمي أصبح س��الحااً ذو حدين ، 

ويستغل في تجنيد إرهابيين جدد.
وأضاف��ت، أن المش��كلة التي يجب ايج��اد حل لها هي غي��اب تعريف واضح وش��امل ومحدد  
لإلرهاب، حتى يمكن التصدي له، خصوصااً أن اإلعالم يلعب دورااً أساسيااً ومحوريااً في هذا الشأن.

د. استقالل العازمي:  الجامعة الخليجية تلعب دوراً مهمًا في 

تقديم الحلول وطرح الروىء للمسؤولين عن صناعة القرار

استعرض رئيس جمعية الصحفيين مؤنس 
الم��ردي بالورقة التي قدمه��ا في الملتقى 
عن الواق��ع الصعب الذي تمر بها الصحافة 
الورقية ف��ي البحرين، مؤك��دااً أنها تعيش 
بأس��وأ حاالتها؛ بس��بب انكماش الس��وق 
اإلعالني بالسنوات األخيرة. وبين المردي أنه 
“حين تبدأ المؤسسات التجارية والحكومية 
ف��ي التقش��ف، فإنه��ا تب��دأ بالميزانيات 
اإلعالني��ة للصح��ف قب��ل غيرها،ثم دعوة 
لالستش��راف وطرح المقترحات حول سبل 
الخ��روج م��ن األزم��ة االقتصادي��ة الراهنة، 
والمالم��ح الرئيس��ية لمس��تقبل االقتصاد 
الخليج��ي ف��ي ظ��ل المتغي��رات الدولي��ة 
واإلقليمية للدكتور شقيق السامرائي أستاذ 

االقتصاد بالجامعة الخليجية،
وق��ال الم��ردي “ال��دور المح��وري والمه��م 
للصحافة الوطنية بالبحرين في الدفاع عن 
هوية البل��د ومقدراتها ال يق��ل أهمية عن 
دور المؤسس��ات العسكرية نفس��ها، ولقد 
أثر هذا التقشف المتزايد والمستمر في دور 
الصحافة التنويرية والريادي والدفاعي عن 
البحرين في الداخ��ل والخارج خصوصااً، مع 
أهمية األخذ بعي��ن االعتبار أن الحرب التي 
تش��هدها مملك��ة البحرين في الس��نوات 

األخيرة حرب إعالمية بامتياز”.
وأك��د أهمية تغيي��ر الفك��ر التقليدي لكي 
نحافظ على وج��ود ودور الصحافة الورقية، 
وذل��ك من خ��الل إقامة ورش عم��ل تخرج 

بتوصيات مؤثرة تصل لصناع القرار
ثم دعوة لالستش��راف وط��رح المقترحات 
حول س��بل الخروج من األزم��ة االقتصادية 
الراهن��ة، والمالم��ح الرئيس��ية لمس��تقبل 
االقتص��اد الخليج��ي ف��ي ظ��ل المتغيرات 
ش��فيق  للدكت��ور  واإلقليمي��ة  الدولي��ة 
الس��امرائي أس��تاذ االقتص��اد بالجامع��ة 
الخليجية،وال��ذى أك��د خالله��ا ب��أن أه��م 
المقوم��ات الت��ي يج��ب أن يرتك��ز عليها 
االقتص��اد الخليج��ي في المرحل��ة المقبلة 
ه��و تفعيل ق��رارات التكام��ل االقتصادي 
الخليجي، والمض��ي قدمااً في تنفيذ قرارات 
المجل��س األعل��ى لق��ادة دول الخليج التي 
ص��درت ف��ي القم��م الخليجي��ة الس��ابقة 
ومنها الس��وق الخليجية المشتركة، العملة 
الجمرك��ي،  االتح��اد  الموح��دة،  الخليجي��ة 
تبس��يط إجراءات نق��ل البضائع والس��لع، 
المشتركة  الخدمية  المشروعات  واستكمال 

كمشروع السكة الحديد الخليجية .
وجاءت الورقة البحثية األخيرة حول اإلعالم 
واالقتصاد عالق��ة تكاملي��ة للدكتور وليد 
خلف اهلل  أس��تاذ اإلعالم المس��اعد بقسم 
اإلع��الم بالجامع��ة الخليجي��ة والت��ى أكد 
خاللها ب��أن اإلعالم واالقتص��اد إذا تالحما 
ا بشكل اس��تراتيجي سيحققان صورة  سوياً
اقتصادي��ة طيب��ة ع��ن مجتمعن��ا العربي 
والخليج��ي للعال��م أجم��ع يحق��ق طف��رة 

اقتصادية عالمية .

المردي: التقشف وضع 
الصحافة الورقية 
بأسوأ حاالتها

د. سهير المهندي تدير فعاليات الجلسة الثانية

الملتقى اإلعالميالملتقى اإلعالمي
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• تأس��يس مرصد إعالمي خليجي لتقييم أداء اإلعالم الخليجي 
في معالجاته ألحداث اإلرهاب وأفكار التطرف.

• إفتتاح أقس��ام جدي��دة لإلعالم االقتص��ادي يؤهل خريجيه 
لممارس��ة الكتابة والبحث االقتصادي بش��كل إعالمي وأسلوب 
مهن��ي يمكنه من معالجة االزمات االقتصادية وفترات التحول 

التي تمر بها منطقة الخليج خاصة والمنطقة العربية عامة.

وتوصل المشاركون في الملتقى إلى عشر توصيات وهي: 
• بن��اء اس��تراتيجية إعالمي��ة خليجية موحدة على المس��توى 

ا. العربي والدولي للتعامل مع اإلرهاب إعالمياًا وفكرياً

•  تأس��يس مرصد إعالمي خليجي لتقييم أداء اإلعالم الخليجي 
في معالجاته ألحداث اإلرهاب وأفكار التطرف.

• ضرورة استفادة اإلعالم من اإلس��تراتيجية العربية لمكافحة 
اإلرهاب س��واء على مس��توى وزراء الداخلي��ة أو مجالس الوزراء 

وأهمية إعادة النظر في تناول اإلعالم ألحداث االرهاب.

• تأهي��ل اإلعالميين في الخلي��ج العربي عبر برامج متخصصة 
ف��ي التعامل مع أحداث االرهاب وأس��اليب تغطياته الصحفية 

واالعالمية.
•  تقدي��م خطاب ديني يفند كل مزاع��م وأفكار التطرف التي 

يتصور بعض الشباب إنها افكار جهادية.

•  العم��ل عل��ى مخاطب��ة الجمهور غي��ر العربي في أوروب��ا وأمريكا 
وغيره��ا بخطاب إعالمي وديني يناس��ب عقليتهم وثقافتهم حيث 
سيبث هذا الخطاب على وسائل اعالم عربية دولية تتحدث باللغات 

االجنبية.

• توظي��ف الكفاءات الخليجي��ة والعربية في الخ��ارج لدعم الخطاب 
الديني المعتدل وخدمة السالم واالستقرار بالخليج العربي.

• إنش��اء مركز إعالمي متخصص في االقتصاد الخليجي يس��تهدف 
خلق االقتصاد المعرفي واإلعالم المعرفي لتحقيق التنمية المستدامة 
ووالدة المشاريع االنتاجي وتأهيل طلبة اإلقتصاد والفنون اإلعالمية 

المختلفة التي تؤهلهم للتعاطي مع اإلعالم االقتصادي.

• تأهيل االعالميين بالنظم والسياس��ات االقتصادية حتى يتمكنوا 
من المعالجات االقتصادية بشكل مهني.

•  إفتتاح أقسام جديدة لإلعالم االقتصادي يؤهل خريجيه لممارسة 
الكتابة والبحث االقتصادي بش��كل إعالمي وأس��لوب مهني يمكنه 
م��ن معالج��ة االزم��ات االقتصادية وفت��رات التحول الت��ي تمر بها 

منطقة الخليج خاصة والمنطقة العربية عامة.

تناول��ت وس��ائل اإلع��الم العربي��ة والخليجية بإهتم��اٍم بال��غ فعاليات 
أح��داث الملتقى اإلعالمي األول: اإلعالم وتحدي��ات الخليج العربي والذي 
أقامت��ه الجامعة الخليجي��ة يوم األح��د الماضي برعاية كريم��ة من وزير 
ش��ئون اإلعالم  على بن محمد الرميحي، حيث س��لطت الصحافة المحلية 
والخليجية والعربية الضوء على التوصيات العشر التي خرج بها الملتقى.

وم��ن جهته صرح رئيس الجامعة الخليجية الدكتور مهند المش��هداني:" 
إن تداول أخبار الملتقى اإلعالمي بين وس��ائل اإلعالم العربية والخليجية 
والمحلي��ة لدليٌل واضٌح عل��ى النجاح الذي حقق��ه الملتقى بفضل جهود  
تنظيمية من قس��م اإلع��الم بالجامع��ة الخليجية وللنتائ��ج والتوصيات 
ا عل��ى أن مواجهة قضايا  العلمي��ة والعملي��ة التى توصل إليه��ا ". مؤكداً
التط��رف واإلره��اب ه��ي مس��ئولية الجامع��ات والمؤسس��ات اإلعالمية 
ا  وكافة مؤسس��ات الدولة ولهذه االس��باب كان اإلهتمام اإلعالمي واضحاً
بتغطيات جلس��ات الملتقى من خالل المؤسس��ات اإلعالمية والصحفية 
البحرينية والعربية والتى تض��ع أولوية قصوى لتغطية مثل هذه األنواع 
من القضايا. وقال رئيس قسم اإلعالم بالجامعة الخليجية ومقرر الملتقى 

د. صابر حارص :" نقدم كل الشكر واإلمتنان لكافة وسائل اإلعالم المحلية 
والخليجية والعربية التي ش��اركتنا نقل ه��ذا الحدث اإلعالمي الكبير الذي 
ش��اركنا فيه نخبة من اإلعالميين والسياس��ين واإلقتصاديين والذي حقق 

ا تم رصده عن طريق الحضور الكثيف في الملتقى". نجاحاً
وتابع حارص:" إن تس��ليط الضوء اإلعالمي على الملتقى وما توصل إليه 
من توصيات مهمة ومفيدة للمجتمع لدافٌع أساس��ٌي إلقامة هذا الملتقى 
في الس��نوات القادم��ة لتحقيق المزيد م��ن اإلنجازات في مج��ال البحث 

العلمي".

اإلعالم العربي تناول باهتماٍم بالغ فعاليات الملتقى اإلعالمى األول للجامعة الخليجية بالمملكة البحرين

توصيات الملتقى:

المشهداني : تداول أخبار الملتقى اإلعالمي بين وسائل 
اإلعالم العربية دليٌل واضٌح على النجاح الذي حققه الملتقى

أعلن��ت الجامع��ة الخليجي��ة ف��ي الرابع من  
يوني��و ع��ن فت��ح ب��اب التس��جيل للمن��ح 
الدراس��ية للفصل الدراس��ي األول من العام 
الجامعي الجدي��د 2018 –2017 في البرامج 
الدراس��ية التالية:باكلوري��وس ادراة الموارد 
والنظم  المحاس��بة  باكلوري��وس  البش��رية، 
المالي��ة، باكلوري��وس اإلع��الم وهندس����ة 

التصميم الداخلي.
وصرح��ت مديرة مكتب القبول والتس��جيل 
األستاذة براء السامرائي:"أن الجامعة فتحت 
باب القبول والتس��جيل للطلبة المستجدين 
للع��ام الدراس��ي الق��ادم وأنه��ا عل��ى أتم 
وإكم��ال عملي��ة  اإلس��تعداد إلس��تقبالهم 
التسجيل لهم كما أنها ستعمل على توجيه 
الطلب��ة وتقدي��م النصائح لهم ف��ي اختيار 

الكلي��ات  م��ع  بالتنس��يق  وذل��ك  البرام��ج 
المعنية". وأكدت السامرائي على أنَّ اإلعالن 
َعن فتح بابِ تقدي مطلبات اإللتحاق، وبقية 
إجراءات القبول س��تتم عبر وس��ائل اإلعالم 
المختلفة ووف��ق ماجرت بِه ع��ادة الجامعة 
في الحرِص على كافة المعلومات المتعلقة 

بعملي��ة القب��ول بكل س��هولة ويس��ر إلى 
الطلبة ِوأولياء األم��ور ِفي موعدها. وأضافت 
السامرائي:"إن الجامعة أنهت استعداداتها 
الستقبال الطلبة المستجدين حيث حرصت 
إدارةالجامع��ة على تقدي��م أفضل الخدمات 
للط��الب من خ��الل تجهيز الح��رم الجامعي 
بالقاعات الدراس��ية  والمختبرات والمراس��م 
المجه��زة بأحدث الوس��ائل التقنية لضمان 
أفضل األجواء الدراس��ية للطلبة". وأش��ارت 
الس��امرائي إلى أن الجامعة الخليجية تقدم 
من��ح دراس��ية للطلب��ة المتفوقين دراس��ياًا 
والموهوبي��ن حي��ث تص��ل إل��ى 50% م��ن 
إجمالي الرسوم الدراسية حيث استفاد منها 
أكثر من 100 طالب وطالبة العام الدراس��ي 

الماضي.

الجامعة الخليجية تعلن عن فتح باب التقديم للمنح 
الدراسية للفصل الدراسي األول 2018-2017
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• م��ا طبيعة مهامك��م كمدير للخدمات 
الطالبية بالجامعة؟

من الواض��ح أن وحدة الخدمات الطالبية 
تعتب��ر ركي��زة أساس��ية ف��ي الجامع��ة 
وتلع��ب دورااً محوريااً من خ��الل المهام 

التي تقوم بها:
- وحدة توظيف الخريجين وومتابعتهم
ذوي  م��ن  الطلب��ة  خدم��ات  وح��دة   -

االحتياجات الخاصة
- وحدة االستثمارات الطالبية

ويرتب��ط نج��اح الجامعة ف��ي النهوض 
ب��ادور ال��ذي تلعب��ه وح��دة الخدم��ات 
الطالبي��ة في زي��ادة الموائمة مس��توى 
المنهج التعليم��ي الذي تقدمه الجامعة 
للمجتم��ع وبين االحتياج��ات المتطورة 
والمتجدده لسوق العمل واالرتقاء بنوعية 
الخريجين واالس��تجابة لمتطلباتالتطور 

المعاصر.

• ما األنش��طة الطالبية ولفعاليات التي 
قمت��م به��ا خالل ه��ذا العام الدراس��ي 

بالجامعة؟
ان لوحدة الخدمات الطالبية خطة سنوية 

واألنش��طة  الفعاليات  كاف��ة  تتضم��ن 
الطالبية مخططة ومبرمجة على أساس 
الفعالي��ة – التاري��خ – األه��داف الت��ي 
نسعى إليها وموزعة على مدار الفصول 

الدراسية. وعلى سبيل المثال ال الحصر:
- فعالي��ة يوم المهن تح��ت رعاية وزير 

العمل والشئون االجتماعية
- فعالية دورة التنس طاولة تحت رعاية 

سعادة رئيس اتحادة كرة الطاولة
الرياضي��ة  الفعالي��ات  م��ن  العدي��د   -
الداخلي��ة  وال��دورات  والمجتمعي��ة 

والخارجية.

للط��الب  امقدم��ة  التس��هيالت  م��ا   •
بالجامع��ة الخليجي��ة الذي��ن يلتحقون 
به��ا؟ وآلي��ة اختي��ار وش��روط القب��ول 

للدراسة بالجامعة الخليجية؟
ان دور وحدة الخدمات الطالبية يتمحور 
حول المواد وتنمية المه��ارات واقدرات 
الطالبي��ة وتبدأ منذ دخ��ول الطالب في 
الجامع��ة الى حين تخرجه وتأهيله ألداء 
دوره الحي��وي في نهض��ة المجتمع، أما 
بم��ا يتعق بألي��ة االختي��ار والقبول في 

الجامع��ة فهذا يقع ضم��ن مهام وحدة 
القبول والتسجيل ونحنكجهة مساندة.

• هل هناك ميزانية مخصصة من ادارة 
والمجتمعية  الثقافية  اجامعة لألنشطة 

داخل الجامعة ؟
للفعالي��ات  الس��نوية  اخط��ة  نع��م 
واألنش��طة الطالبية يخصص لها مبالغ 
وتح��دد بميزاني��ة خاصة تغط��ي كافة 
هذه الفعالي��ات ويتم المصادقة عليها 
من قبل مجلس اإلدارة ويتم العمل بها 
على مدار س��نة دراس��ية كامل��ة بعد أن 

يتم إعداد االنشطة والفعاليات.

أو  ثقافي��ة  ن��دوات  تق��ام  ال  لم��اذا   •
مجتمعية داخ��ل الجامعة ؟ وهل هناك 
رب��ط مع ع��دد م��ن المؤسس��ات داخل 

المملكة مع الجامعة لخدمة الطالب؟
على العكس من ذلك إن لوحدة الخمات 
الطالبي��ة العديد من الن��دوات الثنائية 
والمجتمعي��ة س��واء كان��ت داخلي��ة أو 
منظم��ات  م��ع  بالمش��اركة  خارجي��ة 

المجتمع المدني.

تع��د الخدمات الطالبية بالجامعة الخليجية هي العمود الفقري 
للطالب حيث تتكون شخصية الطالب من المشاركات 

في الندوات والمؤتم��رات وغيرها, كما تعد الخدمات 
الطالبية ف��ي الجامعة ه��ي الخدم��ة األفضل التي 

تقدم للطالب.
ل��ذا إرتأين��ا نحن طالب مق��رر الكتاب��ة للعالقات 
العام��ة أن نج��ري هذا الح��وار مع دكتور ش��فيق 
الخدم��ات الطالبي��ة  الس��امرائي مدي��ر وح��دة 

بالجامعة:

تحقيق
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• االيجابية في الجامعة الخليجية
• هل تؤمن بقيمة االيجابية ولماذا؟

نعم ، االيجابية هي الرؤية الحقيقية للمستقبل 
.

• ما مفهومك لاليجابية في الجامعة؟
االيجابية هي االنفتاح ، التعلم ، االس��تفادة من 

اآلخرين والتفاؤل .
• العناصر االيجابية التي تراها في ادارة الجامعة 

الخليجية؟
االنفتاح ، الشفافية ، التعلم ، التخطيط السليم .

• اذكر موقف ايجابي قمت به داخل الجامعة؟

التعامل الدائم مع جميع الزمالء والطلبة وتقديم 
اقتراح��ات بش��أن تفعي��ل ال��دورات التدريبية 

والرحالت العلمية .
• معوقات العمل االيجابي داخل الجامعة؟

من معوقات العم��ل االيجابي في الجامعة عدم 
تخصي��ص مراكز خاصة لالس��تفادة من قدرات 

ومواهب الطالب واالخذ بآرائهم .
• م��ا االقتراح��ات التي تقدمه��ا ألعضاء هيئة 

التدريس لكي يكونون ايجابيين؟ 
- التعاون ، تقبل األخر ، االحترام .

- تشجيع االبداع ، التسامح ، العمل بروح الفريق .

ذكر دكتور بليغ بش��ير رئيس قس��م الموارد البش��رية بكلية العلوم اإلداري��ة والمالية بأن 
االيجابية س��مة من سمات الش��خصية وتعنى الخروج من التمركز حول الذات إلى االنفتاح 
على العال��م الخارجى ، والرغبة الحقيقية فى إصالح الذات وإص��الح المجتمع ، ووجود إرادة 

التغيير لألفضل .

شير 
غ ب

 د. بلي

• االيجابية في الجامعة الخليجية
• هل تؤمن بقيمة االيجابية ولماذا؟

نعم ، ألنها الطريق إلى رسم مستقبل واعد . 
• ما مفهومك لاليجابية في الجامعة؟
التميز في جودة التدريس والخدمات .

• العناص��ر االيجابي��ة التي تراها ف��ي ادارة الجامعة 
الخليجية؟

جودة في التدريس ، جودة في الخدمات .
• اذكر موقف ايجابي قمت به داخل الجامعة؟

مس��ؤولية  تحم��ل  عل��ى  ق�ادري��ن  طلب��ة  تخري��ج 
التخصص.

• معوقات العمل االيجابي داخل الجامعة؟
البيقراطيه .

• ما االقتراحات التي تقدمها ألعضاء هيئة التدريس 
لكي يكونون ايجابيين؟ 

- التحفيز المعنوي .

ويرى د. أحمد طوالبه اس��تاذ اإلعالم المس��اعد في قس��م اإلعالم بأن االيجابية هي القدرة 
عل��ى التفاعل الجيد م��ع اآلخرين ، والتفكي��ر اإليجابي والتفاؤل وتوكي��د الذات والوضوح 
والقدرة على حل المش��كالت واتخاذ القرار السليم والتخطيط للمستقبل مما ينعكس على 

الشخص اإليجابي بحالة من الطمأنينة الروحية .

ه 
الب

طو
د 

حم
. أ

 د

ى 
رائ

ما
س

 ال
ق

في
ش

د.  د.شفيق السامرائي:
الخدمات الطالبية هي العمود الفقري للطالب

تحقيق: مريم البنعلي  
غادة البنعلي
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يوليو 2017:
أنهت الجامعة الخليجية استعداداتها 
إلقامة حفل تخرج الفوج الثاني عش��ر 
من طلبتها والذي يضم ما يقارب 300 
ا وخريجة وذلك ضمن حفٍل عقد  خريجاً
مساء يوم الثالثاء  الموافق 2 يوليو في 

فندق الكراون بالزا.
وقال رئي��س اللجنة التحضيرية لحفل 
التخ��رج ومدي��ر إدارة البح��ث العلم��ي 
دكت��ور مؤيدعزي��ز الطائ��ي إن اللجنة 
التحضيري��ة  ق��د أتم��ت ترتيباته��ا 
لإلحتف��ال بتخرج أبنائه��ا الطلبة من 
كافة البرامج األكاديمية المطروحة في 
الجامع��ة، مبينااً أنهم س��ينضمون إلى 
أكثر من آالف من زمالئهم وزميالتهم 
حمل��ة ش��هادة الباكلوري��وس ط��وال 

مسيرة الجامعة.
وأض��اف الطائ��ي:« يمثل ه��ذا اليوم 
بداية جديدة لطلبتنا في مس��يرتهم 
العلمية والعملية حيث س��يكونوا خير 
س��فراٍء للجامعة الخليجي��ة في جميع 
جمي��ع المحاف��ل المحلي��ة والدولي��ة، 

الخليجي��ة  الجامع��ة  تح��رص  لذل��ك 
عل��ى أن تنظ��م حفل التخرج بش��كٍل 
دورٍي ومس��تمر يليق بمستوى الطلبة 

والطالبات الخريجين«.
وأش��ار الطائي:«عقد حفل التخرج هذا 
الع��ام في فن��دق الكراون ب��الزا تحت 
رعايٍة كريمٍة من معالي الس��يد خليفة 
أحم��د الظهراني رئيس مجلس النواب 
الس��ابق وبحضور رئيس مجلس أمناء 
الخليجية الدكتورة منى راشد  الجامعة 
الزيان��ي ورئي��س الجامع��ة الخليجية 
الدكتور مهند إس��ماعيل المش��هداني 
وأهال��ى الطلب��ة الخريجي��ن وموظفي 

الجامعة وضيوفها«.
وب��دأت ف��ي تم��ام الس��اعة الثامن��ة 
الرس��مية  التخ��رج  حف��ل  فعالي��ات 
حي��ث تم تكري��م الطلب��ة المتفوقين 
والمتميزي��ن وتوزيع الش��هادات على 
الطلب��ة الخريجين، وتمك��ن الحاضرون 
من متابعة الحفل من خالل شاش��ات 
العرض ف��ي القاعة إضاف��ةاً إلى البث 
المباش��ر للحف��ل من خالل حس��ابات 

الجامعة الخليجية

الجامعة على مواقع التواصل اإلجتماعي .
وقد اتخذت الجامعة كافة اإلس��تعدادات 
واإلحتياط��ات الالزمة إلنج��اح هذا الحفل 
كم��ا وجه��ت في وق��ٍت س��ابق الدعوات 
ف��ي  الش��خصيات  لكاف��ة  الرس��مية 
المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة 
لمش��اركتها الفرح��ة ف��ي تخ��رج أبناءها 

الطلبة.
واس��تهل الحفل بدخول موك��ب األعالم 
وموكب أعضاء الهيئة التدريسية وموكب 
الطلب��ة الخريجي��ن لتبدأ بعدها مراس��م 
التخ��رج، حيث ألقت رئي��س مجلس أمناء 
الجامع��ة الخليجي��ة الدكتورة منى راش��د 
الزياني كلمةاً ش��كرت فيها معالي السيد 
خليفة أحمد الظهراني على رعايته الحفل 
وهنئ��ت فيه��ا الخريجي��ن داعي��ةاً إياهم 
لبذل المزيد من الجه��د لتطوير قدراتهم 
ومهاراتهم ف��ي العلمي��ة والعملية التي 
تس��هم في إظهار اسم الجامعة الخليجية 
بأفض��ل الص��ور ف��ي المحاف��ل المحلية 

والدولية وبالتالي اإلرتقاء بالوطن.
من جهته توجه رئيس الجامعة الخليجية 
الدكت��ور مهند المش��هداني ف��ي كلمته 
التي ألقاها بخالص التهاني والتبريكات 
إلى الخريجي��ن والخريجات وأولياء أمورهم 
على هذا اإلنجاز، ُمعبراًا عن فخره واعتزازه 
به��ذه الكوكب��ة المتمي��زة م��ن خريجي 
الجامع��ة الخليجي��ة وتميزه��ا ف��ي مجال 
عملها مم��ا يعكس المس��توى التعليمي 

المتميز الذي توفره الجامعة لمنتسبيها.
الجامع��ة  أن  عل��ى  المش��هداني  وأك��د 

حريصة أش��د الحرص على صقل الطالب 
م��ن كاف��ة النواح��ي واإلهتم��ام بالبحث 
الجامعي��ة  السياس��ات  ووض��ع  العلم��ي 
لتطوير مرافق الجامعة والتي من ش��أنها 
أن تس��هم ف��ي توفي��ر البيئة المناس��بة 
للطلب��ة لإلرتق��اء بمس��تواهم األكاديمي 
والفك��ري لتظل الجامع��ة الخليجية منارةاً 
من من��ارات التعلي��م العالي ف��ي مملكة 
البحري��ن وخريجيه��ا م��ن ذوي الكفاءات 

العلمية والعملية.
وقال��ت الخريجة إيمان زين��ل في كلمتها 
الخليي��ة  الجامع��ة  إن  ألقته��ا:«  الت��ي 
بيئ��ة وحصن للحري��ة الفكري��ة والكرامة 
اإلنس��انية وموطن للخل��ق واإلبداع حيث 
إنها كان��ت تض��ع ف��ي أول اهتماماتها 
العل��م  بقي��م  المحص��ن  اإلنس��ان  بن��اء 
والمعرف��ة« ووجهت زينل عبارات الش��كر 
والتقدير إلدارة الجامعة وأعضاء الهيئتين 
التدريس��ية واإلدارية على جهودهم التي 
بذلوها في س��بيل خدم��ة الطلبة وتوفير 

سبل الراحة لهم.
واختت��م الحفل بفيل��م بتكري��م الطلبة 
المتفوقي��ن والمتميزي��ن باإلضاف��ة إلى 

تسليم الشهادات لكافة الخريجين.

تحتفل بتخريج الفوج الثاني عشر من طلبتها

جانب من ضيوف الجامعة الخليجية في حفل تخريج الفوج الثاني عشر من طلبتها

كتب - عبداهلل يوسف:

حفل التخرج
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الجامعة الخليجية تملك رؤى استراتيجية قادرة على  
تغيير المنظمومة العلمية والتعليمية بمملكة البحرين

رئيس مجلس أمناء الجامعة الخليجية الدكتورة منى راشد الزياني في كلمتها بحفل الخريجين:

الجامع��ة  أمن��اء  مجل��س  رئي��س  ألق��ت 
الخليجي��ة الدكت��ورة من��ى راش��د الزياني  
كلم��ة فى حفل تخرج الفوج الثاني عش��ر 
من طلبته��ا والذي يضم م��ا يقارب 300 
��ا وخريجة  ش��كرت معالي الس��يد  خريجاً
خليف��ة أحم��د الظهران��ي عل��ى رعايت��ه 
الحف��ل وهنئت فيه��ا الخريجي��ن داعيةاً 
إياهم لب��ذل المزي��د من الجه��د لتطوير 
العلمي��ة  ف��ي  ومهاراته��م  قدراته��م 
والعملي��ة التي تس��هم في إظهار اس��م 
الجامع��ة الخليجي��ة بأفض��ل الص��ور في 
وبالتال��ي  والدولي��ة  المحلي��ة  المحاف��ل 
اإلرتق��اء بالوط��ن، مؤك��دة ب��أن الجامعة 
الخليجي��ة جرص��ت منذ تأسيس��ها على 
وض��ع خطط اس��تراتيجية طويل��ة المدى 
وذلك لخلق خريج متميز ينافس الس��وق 
العالمى، كما اشارت سيادتها بالتطورات 
ش��هدتها  الت��ى  والثقافي��ة  العلمي��ة 
الجامعة الخليجية خ��الل األعوام الماضية 
، واستعرضت سادتها المشاريع والخطط 
التى تعتزم به��ا الجامعة الخليجية منها 
عمل اس��توديو لقس��م اإلع��الم ومواكبة 
التط��ورات التكنولوجي��ة والعصري��ة فى 
ط��رق التدري��س والتعل��م ، إضاف��ة غلى 
تأهيل أعضاء هيئ��ة التدريس بالجامعة 

مؤكدة عل��ى أن الجامعة الخليجية  تملك 
تغيي��ر  عل��ى   ق��ادرة  اس��تراتيجية  رؤى 
المنظموم��ة العلمي��ة والتعليمية بمملكة 

البحرين .
من جهته توجه رئيس الجامعة الخليجية 
الدكت��ور مهند المش��هداني ف��ي كلمته 
التي ألقاها بخالص التهاني والتبريكات 
إلى الخريجي��ن والخريجات وأولياء أمورهم 
على هذا اإلنجاز، ُمعبراًا عن فخره واعتزازه 
به��ذه الكوكب��ة المتمي��زة م��ن خريجي 
الجامع��ة الخليجي��ة وتميزه��ا ف��ي مجال 
عملها مم��ا يعكس المس��توى التعليمي 

المتميز الذي توفره الجامعة لمنتسبيها.
الجامع��ة  أن  عل��ى  المش��هداني  وأك��د 
حريصة أش��د الحرص على صقل الطالب 
م��ن كاف��ة النواح��ي واإلهتم��ام بالبحث 
الجامعي��ة  السياس��ات  ووض��ع  العلم��ي 
لتطوير مرافق الجامعة والتي من ش��أنها 
أن تس��هم ف��ي توفي��ر البيئة المناس��بة 
للطلب��ة لإلرتق��اء بمس��تواهم األكاديمي 
والفك��ري لتظل الجامع��ة الخليجية منارةاً 
من من��ارات التعلي��م العالي ف��ي مملكة 
البحري��ن وخريجيه��ا م��ن ذوي الكفاءات 

العلمية والعملية.

د. مهند المشهدانيأ.د. منى راشد الزياني

حفل التخرجحفل التخرج
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وض��م المعرض، الذي ش��اركت في��ه وزارة العم��ل والتنمية 
االجتماعي��ة )35( جناح��ااً، ال��ى جانب عدد من المؤسس��ات 
الحكومية، فضالاً عن المؤسس��ات العامل��ة بالقطاع الخاص، 
حيث تس��تهدف الفعالية الطلبة الخريجي��ن ومن هم على 
أب��واب التخرج من الجامع��ة الخليجية، يتع��رف من خاللها 
الطلب��ة عل��ى الش��واغر الوظيفي��ة للجهات المش��اركة في 
المعرض، إضاف��ة إلى االطالع على احتياجات س��وق العمل 

الفعلية من األيدي العاملة المؤهلة بمملكة البحرين.
وقد قام الدوس��ري بجولة على أجنحة المع��رض، واطلع مع 
المس��ئولين بالجامعة على أنواع الفرص التدريبية والشواغر 
الوظيفي��ة المقدم��ة ف��ي عدد م��ن التخصص��ات الوظيفية 

والمهنية.

وعلى هامش المعرض، أشاد الدوسري بمبادرات المؤسسات 
التعليمية والتدريبية الخاصة على إقامة فعالية يوم المهن، 
لتعريف طالبها على الفرص الوظيفية التي يوفرها س��وق 
العم��ل، وما يحتاجه أصح��اب العمل من الكف��اءات والموارد 
البشرية الوطنية، الفتااً إلى أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
تدعم مثل هذه المبادرات التي تجس��د الشراكة المجتمعية 
بي��ن مختل��ف الجهات ف��ي البحري��ن لتوظي��ف المواطنين 

الباحثين عن عمل باعتبارها مس��ؤولية تتطلب 
تكاتف مختلف الجهات الرسمية واألهلية وبما 
يخدم مشاريع وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
وبرامجه��ا في تأهيل وتوظيف الخريجين الجدد 

في سوق العمل.
من جهته، ثمن المش��هداني رعاية وزير العمل 
والتنمي��ة االجتماعي��ة جمي��ل حمي��دان له��ذه 
الفعالي��ة الت��ي تأت��ي إيمانااً م��ن إدارة الجامعة 
بضرورة الشراكة المجتمعية لتوظيف الباحثين 
اً إلى أن يوم المهن يعد فرصة  عن عمل، مش��يرا
لتعرف طلب��ة الجامعة على الف��رص الوظيفية 
والشواغر التي يوفرها القطاع الخاص للباحثين 

عن عمل.

35 مؤسسة في »يوم المهن« بالجامعة الخليجية
تحت رعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية.. جميل حميدان: 

أقامت الجامعة الخليجية الخميس )20 أبريل/ نيسان 
2017( فعالي��ة »ي��وم المه��ن«، ف��ي مق��ر الجامعة 

بمنطقة سند.
وافتت��ح وكي��ل وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعية 
المعني بقطاع العمل، صباح سالم الدوسري، المعرض 
نياب��ة عن الوزير، وذلك بحض��ور رئيس مجلس امناء 
الجامعة الخليجية منى راشد الزياني، ورئيس الجامعة 
مهند المشهداني، إضافة إلى المسئولين في الهيئة 

اإلدارية والتعليمية بالجامعة والمدعوين.

اختتمت الجامعة الخليجية منافس��ات بطولة 
جامع��ات مملكة البحرين األولى لكرة الطاولة 
الت��ي أقامتها الجامعة يوم الس��بت 13 مايو 
البحرينية  اللجن��ة األولمبي��ة  بالتع��اون م��ع 
وبحضور عضو مجل��س إدارة المجلس األعلى 
للش��باب والرياضة عضو مجلس إدارة اللجنة 
األولمبي��ة البحرينية رئي��س اإلتحاد البحريني 
لك��رة الطاولة الش��يخة حياة بن عب��د العزيز 
آل خليف��ة ورئي��س مجل��س أمن��اء الجامعة 
الخليجية الدكتورة منى راشد الزياني ورئيس 
الجامعة الخليجية الدكتور مهند المشهداني.

وب��دأت المباري��ات في جو مليء بالمنافس��ة 
والتح��دي بين كاف��ة المش��اركين الذين بلغ 
ا ومشاركة من 9 جامعات  عددهم 48 مش��اركاً
حكومي��ة وخاص��ة مملكة البحري��ن: الجامعة 
الخليجية، بوليتكنك البحرين، جامعة الخليج 
العرب��ي، الجامع��ة األهلي��ة، جامع��ة العلوم 
التطبيقية، جامعة أم��ا الدولية، جامعة طالل 
أبو غزالة، جامعة المملك��ة والجامعة العربية 

المفتوحة.
إخ��راج  بنظ��ام  البطول��ة مفتوح��ة  وُلعب��ت 
المغل��وب وبتحكي��م ممي��ز من قب��ل الحكام 
البحريني حي��ث تمكنت  التابعي��ن لإلتح��اد 
الالعبة كلثم الياسي من الحصول على المركز 
األول عن فئة الطالبات بعد مباراة تنافس��ية 
مع الالعبة حصة الزياني من الجامعة العربية 

المفتوحة بينما حصلت الالعبة رقية الياسي  
على المركز الثالث عن الفئة نفسها.

وتمك��ن الالعب راش��د خالد س��ند من جامعة 
العل��وم التطبيقي��ة منالحصول عل��ى المركز 
األول ع��ن فئ��ة الطالب بعد فوزه المس��تحق 
على منافس��ه لؤي جمال محم��د من الجامعة 
نفسها بعد منافسٍة ش��ديدة بينهما تاركين 
الالع��ب فهد ش��رف الدي��ن من جامع��ة أما 

الدولية في المركز الثالث عن الفئة نفسها.
وجمع نهائ��ي الكادر التدريس��ي بين رئيس 
الجامعة الخليجية الدكتور مهند المش��هداني 
ورئي��س قس��م هندس��ة التصمي��م الداخلي 
بالجامع��ة الخليجية الدكتور إس��الم أبو حيلة 
حي��ث تمكن األخير من الحص��ول على المركز 
األول بعد فوزه على المشهداني الذي حل في 
المركز الثاني بينما حصل على المركز الثالث 

الدكتور محمد مصطفى من الجامعة األهلية.
وأثنت سعادة الش��يخة حياة بنت عبد العزيز 
على مبادرة الجامعة الخليجية بإقامة وتنظيم 
ه��ذه البطولة حيث صرح��ت:" إن إقامة هذه 
البطولة تعكس نه��ج الجامعة الخليجية في 
دع��م طلبتها من خ��الل مجال أساس��ي وهو 
الرياض��ة التي تع��زز الثق��ة بالنفس وتهيء 
الصحة الجس��دية والنفس��ية في روح الطالب 
ف��ي  المش��اركين  الطلب��ة  لجمي��ع  ��ا  فهنيئاً

البطولة".

وأع��رب رئي��س الجامع��ة الخليجي��ة الدكتور 
وتقدي��ره  ش��كره  ع��ن  المش��هداني  مهن��د 
لسعادة الشيخة حياة آل خليفة على رعايتها 
وتش��ريفها لبطولة جامعات مملكة البحرين 
األول��ى لك��رة الطاولة وصرح بالقول:" نش��كر 
كافة الجامعات المشاركة في البطولة ونهنئ 
كافة األش��خاص الذين حصلوا عل��ى المراكز 

المتقدمة وأمتعونا بلعبهم اإلحترافي".
وأعلن الدكتور مهن��د في البطولة عن تقديم 
الجامعة الخليجية لمنح دراسية لكافة الطلبة 
الرياضيين الج��دد أو المحولي��ن من جامعات 
أخرى ف��ي التخصصات التالي��ة: باكلوريوس 
اإلعالم، بكالوريوس المحاسبة والنظم المالية، 
بكالوريوس إدارة الموارد البش��رية وهندس��ة 
التصمي��م الداخل��ي، وق��ال:" إن��ه أبس��ط ما 
تس��تطيع الجامعة الخليجية تقديمه للتعبير 
عن شكرها وتقديرها لس��عادة الشيخة حياة 
بن��ت عب��د العزي��ز عل��ى دعمه��ا المتواصل 

لفعاليات الجامعة الخليجية".
وأب��دى مدير مكتب ش��ؤون الطلب��ة بجامعة 
المملكة الدكتور عبداهلل الخش��ن عن سعادته 
بالمش��اركة في هذه البطولة وقال:« نش��كر 
الجامع��ة الخليجية على إقامة ه��ذه البطولة 
وتنظيمه��ا المميز ونب��ارك لكاف��ة الفائزين 

بالبطولة«.

مشاركة 48 
العب والعبة

 الجامعة الخليجية تختتم بطولة
جامعات مملكة البحرين األولى لكرة الطاولة



توجهن��ا كطالب مقرر الكتابة للعالق��ات العامة إلى مكتب رئيس 
الجامعة الخليجية والذي يعرف عنه بالمرونة وحبه للطالب وعشقه 

للجامع��ة الخليجية للتعرف على نش��اطات الجامع��ة وأهدافها 
فعلى الفور رحب بهذا اللق��اء وعرض تاريخ الجامعة وكلياتها 
وأقسامها المختلفة، فوجدناه شخصااً محمالاً باألفكار والحماس 
ولدي��ه تحد وإصرار على تغيير المنظوم��ة الجامعية ووضعها 

في مستوى متميز فكان هذا الحوار:

حوارحوار
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• عق��ب توليك مه��ام منصب رئيس 
للجامعة، ما ه��ي أولوياتك في الفترة 

القادمة؟
يأتي ف��ي مقدم��ة أولويات��ي مقابلة 
والتع��رف على أفراد مجتم��ع الجامعة 
من طالب، وهيئة تدري��س، وعاملين، 
وآب��اء. حي��ث أرى أن وج��ود الجامع��ة 
يتش��كل من خالل مش��اركة وتضامن 
وترابط ه��ذه الدوائر األربعة الموجودة 
الخريجين  إل��ى دائرتي  هنا، باإلضافة 
الذين ينتش��ر أعضائهم��ا حول العالم 
العربى وهما دائرتان في غاية األهمية.
المس��تقبلية  والخطط  المش��اريع  ما   •

للجامعة؟
كنت في منص��ب رئيس الجامعة قبل 
سنتين ولكن كنت قائم بإعمال رئيس 
الجامعة توليت مهام رئاس��ة الجامعة 
ف��ي 23 ابريل 2017 بش��كل رس��مي 

اه��م النقاط االساس��ية التي وضعناها 
للجامع��ة  االس��تراتيجية  بالخط��ة 
بيئ��ة  تحس��ين  اوالاً  ه��ي  الخليجي��ة 
الطلبه داخ��ل الجامعة من خالل توفير 
أماك��ن تعليمية غي��ر رس��مية للطلبة 
، توفي��ر جمي��ع المص��ادر والمختبرات 
وجمي��ع االجهزة الخاصة بالطالب وتم 
المالحظ��ة من خ��الل قس��م التصميم 
الداخلي الذي تم تجهيزه بالمختبرات 
الحديث��ه وكم��ا ت��م توقي��ع عق��د مع 
ش��ركة ف��ي االم��ارات لقس��م االعالم 
والعالقات العامة لتجهيزه باس��تديوا 
اعالمي  متكامل )اذاع��ي ، تلفزيوني( 
هذه هي من أولوياتن��ا وايضااً التعاون 
مع جامع��ات دولية ولدين��ا االن ايضااً 
بريطاني��ة  م��ع جامع��ات  اتفاقي��ات 
وجامع��ات م��ن الماني��ا وم��ن الوط��ن 
العربي ارس��لت هذه مذكرات التفاهم 

الى مجلس التعليم العالي بعد احصاء 
ه��ذه الموافق��ة س��يتم االع��الن ع��ن 
الجامعات وعند الخطط االس��تراتيجية 
له��ا ، ايضااً تم اعادة سياس��ة الجامعة 
كلها واللوائح بم��ا يتوافق مع مجلس 
التعلي��م العالي وهيئة ضم��ان جودة 
التدريب والتعلي��م وهناك ايضااً محور 
مه��م ف��ي الخط��ة االس��تراتيجية هو 
محور البحث العلمي طموحنا أن نرتقي 
بأس��س الجامعة من خالل النش��ر في 
مجالت ومؤتم��رات عمليه محكمة ذات 
تأثير عال��ي وحققنا هذا العام الس��نة 
قفزه نوعية بهذا النوع نشر معدل 1.5 
لكل اس��تاذ بحث بمعنى ان كل استاذ 
مع��دل النش��ر ل��ه بحث ون��ص وكثير 
من البحوث نش��رت في قواعد بيانات 
عالمية وهذا مؤش��ر جي��د لنمو البحث 

العلمي داخل الجامعة الخليجية.

في حوار مع رئيس الجامعة الخليجية د. مهند المشهدانى
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• ماذا عن البرامج واالعتمادات األكاديمية 
داخل الجامعة الخليجية؟

تم الحص��ول على برنامجي��ن معتمدين 
بكالوريوس الموارد البشرية، و المحاسبة 
فح��ص  ت��م  وايض��ااً  المالي��ة  والنظ��م 
التصميم الداخلي ونحن بإنتظار النتيجة 
وان ش��اء اهلل في طريقها الى االعتمادية 
كما س��يختبر االعالم والعالق��ات العامة 
بنهاي��ة الع��ام االكاديم��ي وت��م اج��راء 
جميع االس��تعدادت لهمن قبل الجامعة 

للحصول على الثقة التامه.

• هل هن��اك رؤية لطرح برامج أكاديمية 
جديدة داخل الجامع��ة ؟ وما نوعية هذه 

البرامج؟
نعم يوج��د خطه لفتح برام��ج اكاديمية 
جدي��دة، وأتحف��ظ بتصري��ح عنه��ا في 
الوق��ت الحاضر الى حين اكمال و ارس��اله 
اول��ى وبعدها  العالي  لمجلس للتعلي��م 
س��يعلن اس��م البرنامج و كم��ا إن هناك 
اف��كار لتطوي��رو تنمي��ة برنام��ج االعالم 

والعالقات العامة بالجامعة.

• وه��ل هناك نية لفتح باب الدراس��ات 
العليا داخل الجامعة الخليجية؟

نع��م ، في ط��ور تقدي��م لفت��ح برنامج 
الماجستير الموارد البشرية .

• ما معامير اختيار وانتقاء أعضاء هيكل 
بالجامع��ة  يعمل��ون  الذي��ن  التدري��س 

الخليجية؟
يت��م اخياره��م على معايي��ر عديد منها 
الس��يرة الذاتية ل��ه ، الخب��رة االكاديمية 
والجامع��ات لت��ي تخرج منها كم��ا ايضُا 
الجامع��ات الت��ي عم��ل فيه��ا ،و البحث 
اً  العلمي له ، خبرته في الجودة مهمة جدا
فاالس��تاذ الذي يملك الخبرة في الجودة 

هو بالتأكيد مفضل على غيره.

• هل ترون ان الجامعة الخليجية تشارك 
في تطوي��ر المجتمع المدني وما هي نوع 

المشاركات ؟
نع��م ،نحن في خدمة المجتمع نعتبر من 
الجامعات الرائدة بذالك  ولنا مش��اركات 
كثي��رة منها تقدي��م خدمات االس��اتذه 
لدوائ��ر الدول��ة والجه��ات المعني��ة في 
مملكة البحرين وتطوير الموظفين وعمل 
دورات و ورش عمل وهنكا جانب انساني 
نحاول إن نرس��خه في نفوس طلبتنا في 
حب العمل التطوعي وهناك ايضااً مشروع 
مع بلدية المنظقة الش��مالية محاولة اخذ 
منزل لعائلة متهاوية ونحاول ان نصلحه 

بهمت الشباب واالساتذه.

• م��ا المعوق��ات الت��ي تواج��ه الجامعة 
الخليجية في العملية التعليمية؟

كمعوق��ات نحن نح��اول ان ندللها كلها 
وعندنا رؤية كاملة للتوس��ع في الجامعة 

الخليجية قريبااً ان شاء اهلل.

• ما التس��هيالت المقدمة للطالب الجدد 
داخل الجامعة؟

المن��ح للطلبة الج��دد وه��ي مبنية على 
اس��اس المعدل التراكمي للطالب فكلما 
كان الطال��ب متفوق دراس��يااً كلما تكون 
الرس��وم الدراس��ية مخفضه له والس��بب 
خط��ه  وضع��ت  الجامع��ة  ب��إن  يع��ود 
اس��تراتيجية أن تك��ون افض��ل جامع��ه 

خاصة  في مملكة البحرين.

•  ه��ل ت��رون أن الجامع��ة الخليجي��ة 
تناف��س الجامع��ات ف��ي ط��رح برامج 

أكاديمية متطورة؟
ف��ي البرامج األكاديمي��ة التي نطرحها 
نعم ، والدليل ان في البرامج االكاديمية 
الت��ي نطرحها نح��ن اعل��ى قبول في 
ع��دد الجامع��ات بع��دد الط��الب ف��ي 

هذه البرامج المطروح��ه ولكن الجامعة 
الخليجي��ة ما يعيقه��ا حقيقتااً هو عدد 
البرام��ج القليلةالمفتوح��ة فيها فهم 
ارب��ع برامج فق��ط، لذلك نحن الس��نة 
القادمة وبعد ما بيني��ا قاعدة مممتازة 

بهيئة ضمان الجودة 

• هل حصلت الجامعة على جوائز ؟
نع��م ، على مس��توى الط��الب حصلت 
على العدي��د من الجوائ��ز وخاصة في 
قسم االعالم كما أيضااً حصلت الجامعة 
على كتاب ش��كر من سمو الشيخ خالد 
لدع��م الش��باب و كتاب ش��كر من وزير 
الخارجية عل��ى الملتقى االعالمي الذي 
اقامت��ه الجامع��ة وهناك ع��دة جوائز 

اخرى أيضااً.

للط��الب  توجهه��ا  أخي��رة  كلم��ة   •
والعضاء الهيئة التدرسية بالجامعة

طلبتن��ا علين��ا التع��اون م��ع بع��ض 
واس��اس  وجودن��ا  اس��اس  فأنت��م 
العملي��ة التعليمي��ة ، نطم��ح أن يكون 
خريجن��ا الرقم واحد اهتم��وا واجتهدوا 
بدراستكم فنحن وضعنا العده إن نكون 
أفضل جامعة فعليكم إن يكون أفضل 
بالمتوفيق  للجمي��ع  وتمنياتي  الطالب 
الدائ��م فأنت��م م��ن تمثل��وا الجامع��ة 

بأحسن تمثيل.
الزمالء لالس��اتذه..  واجبكم األكاديمي 
واألخالق��ي والمهني يحت��م عليكم أن 
تعط��ون كل جهدك��م للط��الب ف��ي 
وه��م  ابنائك��م  فه��م   ، المحاض��رات 
شباب الغ�د يجب علينا إن نصلهم الى 
اماكنه��م الحقيقي��ة ، فالطال��ب الجيد 
يج��ب إن نش��جعه ونصله إل��ى مراتب 
عليا والطالب الضعيف إن نقف بجانبه 
ونس��انده فال يوجد طالب فاشل ولكن 
توجد بيئة ال تشجع الطلبه على النجاح.

تم الحصول على برنامجين معتمدين 
بكالوريوس الموارد البشرية، والمحاسبة والنظم 

المالية وأيضااً تم فحص التصميم الداخلي

تم إعادة سياسة الجامعة كلها واللوائح بما 
يتوافق مع مجلس التعليم العالي وهيئة 

ضمان جودة التدريب والتعليم

المنح للطلبة الجدد وهي مبنية على اساس المعدل 
التراكمي للطالب فكلما كان الطالب متفوق دراسيااً 

كلما تكون الرسوم الدراسية مخفضه

الجامعة حصلت على العديد من الجوائز وخاصة 
في قسم اإلعالم كما أيضااً حصلت الجامعة على 

كتاب شكر من سمو الشيخ خالد لدعم الشباب

 االصرار على رفعة
مكانة الجامعة الخليجية

حاوره - منى علي:
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وقع��ت الجامع��ة الخليجي��ة مذك��رة تفاهم مع 
جمعية المهن الش��بابية تهدف إلى إيجاد سبل 
تع��اوٍن متبادل بين الطرفين في مجال التطوير 
المهن��ي والتدريبي وتأهي��ل الكوادر البش��رية 
وكذل��ك في مجال مش��روعات البح��ث العلمي، 
حيث وقعها من جانب الجامعة رئيس الجامعة 
الخليجية الدكتور مهند المشهداني، ومن جانب 
جمعية المهن الشبابية الرئيس الفخري لجمعية 
المهن الشبابية النائب جمال بوحسن، حيث تم 

توقيع اإلتفاقية في مقر الجامعة بسند.
وبموجب هذه المذكرة ستقوم الجامعة الخليجية 
بتقديم الدورات التدريبية وورش العمل ألعضاء 
الجمعية وأس��رهم مما يسهم في تنمية معارف 
وق��درات األعض��اء ويزي��د م��ن انتاجيتهم بما 
يحق��ق التميز والتق��دم في مس��يرتها العملية 
وبالتالي رفع اس��م المملكة في جميع المحافل 
الدولي��ة، وم��ن جهتها س��تقوم جمعية المهن 
الش��بابية بالعم��ل عل��ى توفير ف��رص عملية 
وتدريبي��ة لخريجي الجامع��ة الخليجية وتنظيم 
الندوات وورش العمل التدريبية للطلبة التي من 

شأنها أن تزيد فرصهم في سوق العمل.
ا من اهتمام  ويأتي توقيع هذه اإلتفاقية إنطالقاً
المؤسستين بالعنصر البشري وتطويره ولتعزيز 

مه��ارات أعضاء جمعي��ة المهن الش��بابية في 
جمي��ع المج��االت اإلداري��ة الت��ي يحتاجونه��ا، 
كم��ا أنها تعزيز ودعم لمس��يرة الطالب العملية 
وخبرات��ه التي س��وف يحصل عليه��ا من خالل 
الت��ي  والوظيف��ي   العمل��ي  التدري��ب  ف��رص 
س��توفرها الجمعية، فضالاً عن مجاالت التعاون 
البحثية أوالدراس��ية وغيرها من األنش��طة ذات 

العالقة.
من جانبه صرح رئيس الجامعة الخليجية الدكتور 
مهند المش��هداني عقب توقي��ع المذكرة:" إننا 
ف��ي الجامعة الخليجي��ة نفخر ب��أن نتعاون مع 
هذه الجمعية الرائ��دة لتبادل الخبرات والميزات 
لدى كل طرف، فتنعك��س بالخير على مملكتنا 
��ا وعلى طلبة وخريج��ي جامعتنا  الغالي��ة عموماً

ا" خصوصاً

وق��د أك��د الرئي��س الفخ��ري لجمعي��ة المه��ن 
الش��بابية النائب جمال بوحسن على أن توقيع 
ه��ذه اإلتفاقية تأتي لتزيد م��ن فرص التعاون 
بين المؤسستين، وتمهد لدروٍب تعاونية كثيرة 

. يمكن العمل عليها مستقبالاً
وتع��د الجامع��ة الخليجي��ة إح��دى الجامع��ات 
الخاص��ة الرائدة ف��ي مملكة البحري��ن وينتظم 
فيها العديد من الطلبة في برامجها األكاديمية 
األربع��ة التي توفرها، وقد خرجت مئات الطلبة 
الذين اس��تطاعوا أن يتقلدوا مناصب مهمة في 
القطاعين الع��ام والخاص في مملك��ة البحرين 
ودول الخليج العربي��ة، حيث أنها تهدف طوال 
مسيرتها إلى تقديم أجود أنواع التعليم لتعزيز 
دور مملك��ة البحري��ن الرائد في مج��ال التعليم 

العالي.

الجامعة الخليجية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية المهن الشبابية

الجامعة الخليجية تحتفل بموظفاتها في يوم المرأة العالمي
احتفلت الجامع��ة الخليجية بموظفاتها م��ن الهيئتين األكاديمية 
واإلداري��ة بحفل إفطاٍر أقامت��ه صباح يوم الثامن م��ن مارس والذي 
يص��ادف اليوم العالم��ي للمرأة، حيث حضر الحف��ل رئيس الجامعة 
الخليجية الدكتور مهند المش��هداني وعميدة كلي��ة العلوم اإلدارية 
والمالية الدكتورة ناهد مطاريد باإلضافة إلى كافة موظفات الجامعة 
الخليجي��ة. وقد بدأ الحفل بكلمٍة ألقاها الدكتور مهند المش��هداني 
ا بالدور الب��ارز والحيوي  ��ا الموظف��ات بيومهن العالمي مش��يداً مهنئاً
الذي يقمن به في س��بيل النهوض بمستوى الجامعة، وتلتها كلمةاً 
للدكتورة ناهد مطاريد تثني فيها على الجامعة الخليجية إهتمامها 
بالمرأة وتقديرها لها عن طري��ق إقامة مثل هذه اإلحتفاالت. وعن 
هذه اللفتة ذكرت مديرة قس��م القبول والتسجيل براء السامرائي: » 
ليس بالغريب على الجامعة الخليجي��ة هذا اإلحتفاء والتقدير الذي 
تظهره لنا كنس��اء، ونشكر لهم هذه المبادرة الرائعة التي استطعنا 

م��ن خالله��ا أن نلتقي بجمي��ع أخواتنا في الجامع��ة«. وقد وجهت 
ا  الجامع��ة الخليجي��ة لموظفاته��ا وطالباتها كلمةاً تقديري��ة عرفاناً

وامتناناًا منها على وجود العنصر النسائي المهم في المجتمع.

أخبار
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أقامت الجامعة الخليجية مس��اء يوم 
 2017 يوني��و   7 الماض��ي  األربع��اء 
غبقتها ف��ي فندق ومنتج��ع العرين 
بالصخي��ر بحض��ور رئي��س الجامعة 
الخليجية الدكتور مهند المش��هداني 
ونائب رئيس مجل��س أمناء الجامعة 
العان��ي  مهن��د  األس��تاذ  الخليجي��ة 
وعدٍد من أس��اتذة وموظفي الجامعة 
باإلضافة إل��ى الطلبة والخريجين من 

مختلف البرامج األكاديمية.
وب��دأت الغبق��ة بكلم��ة م��ن رئيس 
المش��هداني  الدكتور مهند  الجامعة 
حيث رحب فيه��ا بالحضور وهنأهم 
ا على أهمية  بالش��هر الفضيل مؤكداً
ه��ذا التجم��ع الرمضان��ي كج��زء من 
الجامعة ومس��ؤوليتها  اس��تراتيجية 
في تعزيز روح الفريق بين الموظفين 
وتوطي��د أص��ر التواصل م��ع الطلبة 
والخريجي��ن. من جهت��ه نقل رئيس 
مجل��س الطلبة بالجامع��ة الخليجية 
ف��واز العب��د اهلل تبريكاته بمناس��بة 
الش��هر الفضي��ل إل��ى إدارة الجامعة 
ا عل��ى س��عادة كاف��ة الطلبة  مؤك��داً
بهذه المبادرة إذ إنه��ا تعتبر فرصة 
للتواص��ل بي��ن الطلب��ة ونش��ر روح 
المحبة والتآلف بينهم كما عبر العبد 
اهلل ع��ن ش��كره إلدارة الجامعة على 
اس��هامها الواضح في دف��ع وتحفيز 
مختل��ف  ف��ي  للمش��اركة  الطلب��ة 
والرياضي��ة  الثقافي��ة  الفعالي��ات 
لتحقيق  والترفيهي��ة  واإلجتماعي��ة 

مبدأ الشراكة بين الجامعة والطلبة.

الجامعة الخليجية 
تقيم غبقتها السنوية 
بمناسبة الشهر الكريم

االمتحانات تسير بانتظام فى الجامعة الخليجية

مطاري��د  ناه��د  أ.د.  قال��ت 
عميد كلية العل��وم اإلدارية 
والمالية بالجامعة الخليجية 
بالجامعة  اإلمتحان��ات  بان 
تسير بخطى ثابتة بالكلية 
وبالجامع��ة ، وأن الجامع��ة 
وضعت معايير مشددة  فى 
اللجان االمتحانية يلتزم بها 
الطالب ، وذكرت بأن اللجنة 
اإلمتحانية برئاس��ة د. عمر 
موفق تق��وم بكامل أدوارها 
فى خدمة الطالب والس��ادة 

اعضاء هيئة التدريس .

األس��بوع  الخليجي��ة  الجامع��ة  ش��اركت 
الدولى  المؤتم��ر  الماضى ف��ى فعالي��ات 
لج��ودة التعلي��م بأس��بانيا، حي��ث مث��ل 
هش��ام  الدكت��ور  األس��تاذ  الجامع��ة 
المرصفاوى  نائب رئيس الجامعة للشئون 
األكاديم��ة والس��يدة ابتس��ام  الحوتيرى 

بكلية الهندسة .
حي��ث ص��رح المرصف��اوى ب��أن الجامعة 
الخليجي��ة ته��دف إل��ى ج��ودة التعلي��م 

ومخرجاته مشيراًا إلى أن الجامعة الخليجية 
تس��ير بخطى ثابت��ه فى تأهي��ل أعضاء 
هيئ��ة التدري��س بالط��رق الحديث��ة فى 
طرق التدريس، وأكد سيادته بأن الجامعة 
الخليجية تقوم بالتش��بيك م��ع عدد من 
المؤسس��ات  التعليمية المحلية والعالمية 
م��ن أج��ل إكتس��اب المه��ارات وتب��ادل 
الخب��رات وأن الجامع��ة ف��ى طريقها إلى 

اعتماد عدد من البرامج األكاديمية بها.

الجامعة الخليجية تشارك في المؤتمر 

الدولى لجودة التعليم بأسبانيا
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