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جامعة العلوم التطبيقية تهنئ وزارة الرتبية 

مبنا�شبة اعتماد نتائج املرحلة الثانوية

جامعة AMA الدولية حتت�شن طاولة حوار عن

 احلياة اجلامعية مب�شاركة طلبة من جامعات خارج اململكة

»تريند مايكرو« تطلق من�شتها اجلديدة

اأعلنت  تريند مايكرو اإنكوربوريتد )املدرجة 

 :TYO :يف بور�صة طوكيو حتت الرمز

تورنتو  بور�صة  ويف   4704

 ،)4704  :TSE الرمز:  حتت 

جمال  يف  الرائدة  ال�صركة 

تد�صني  عن  ال�صحابي  الأمن 

 Trend اجلديدة  من�صتها 

 Micro Vision One
وابتكاًرا  اإجنــاًزا  تعد  والتي 

الروؤية  قدرات  �صعيد  على  جديًدا 

فرق  املن�صة  هذه  �صتمكن  حيث  وال�صتجابة، 

العمليات الأمنية ال�صيربانية من التخل�س من احلجم الكبري للتنبيهات الأمنية ال�صادرة 

من وحدة حتكم واحدة. 

واأو�صح الدكتور معتز بن علي، نائب الرئي�س واملدير العام لرتيند مايكرو يف ال�صرق 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا اأهمية اإطالق هذه املن�صة قائالً: »�صهد العام املا�صي تعقيدات غري 

العمل  بيئة  نحو منوذج  التوجه  ظل  ا يف  التكنولوجي خ�صو�صً ال�صعيد  على  م�صبوقة 

XDR بهدف ربط كل جانب من  الهجينة. وقد قامت تريند مايكرو �صابًقا بت�صميم حل 

جوانب البنية التحتية الأمنية ابتداء بالربيد الإلكرتوين«.

على  التطبيقية  العلوم  جامعة  تعمل 

اإىل  و�صولً  التعليمية  منظومتها  تطوير 

حتقيق روؤيتها التي تركز على توفري اأف�صل 

تعزيز  يف  ي�صهم  مما  للطلبة  اخلدمات 

نوعية  وحت�صني  الأكادميية   م�صريتها 

املخرجات التعليمية.

بظروف  الــعــامل  بــه  ميــر  وقــت  ويف 

جائحة  العامل  على  فر�صتها  ا�صتثنائية 

العلوم  جامعة  رئي�س  ــد  اأك ــا،  كــورون

عواد  غ�صان  الدكتور  الأ�صتاذ  التطبيقية 

على اأهمية توظيف التكنولوجيا والتقنيات 

احلديثة خلدمة العملية التعليمية، م�صرًيا 

اجلائحة،  فر�صتها  التي  املتغريات  اأن  اإىل 

التعليمية  املوؤ�ص�صات  جميع  على  حتتم 

توفرها  التي  الإمكانات  من  ال�صتفادة 

العملية  ا�صتمرارية  ل�صمان  التكنولوجيا 

التعلمية خلدمة الطلبة واملجتمع.

التي  باجلهود  اجلامعة  رئي�س  واأ�صاد 

ل�صتدامة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بذلتها 

الظروف  من  بالرغم  والتعلم  التعليم 

البحرين  مملكة  تعي�صها  التي  ال�صتثنائية 

هذه  تخطي  يف  الــوزارة  وجناح  والعامل، 

اخلريجني  الطلبة  نتائج  باعتماد  الظروف 

اإىل  بالتهنئة  متقدًما  الثانوية،  املرحلة  من 

ماجد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزيــر 

الوزارة  منت�صبي  وكل  النعيمي،  علي  بن 

الوزارة  يوؤكد قدرة  الذي  النجاح  على هذا 

التعامل مع خمتلف الظروف ل�صمان  على 

ا�صتمرار العملية التعليمية.

الدكتور غ�صان عواد  الأ�صتاذ  كما هناأ  

جميع الطلبة الناجحني يف الثانوية العامة 

وتخرجهم  جناحهم  مبنا�صبة  وذويهم 

ظروف  ظل  يف  ــاز  الإجن هذا  وحتقيقهم 

الأمــور،  واأولياء  الطلبة  عا�صها  �صعبة 

التطبيقية  العلوم  جامعة  اأن  اإىل  م�صرًيا 

فخورة بكل طالب كان على قدر امل�صوؤولية 

جديدة  مرحلة  وبدء  النجاح  من  ومتكن 

الدرا�صية، بثبات وعزمية لبناء  من حياته 

م�صتقبله يف املرحلة اجلامعية.

اأما الدولية  انطالًقا من حر�س جامعة 

م�صتويات  رفــع  على  البحرين  مبملكة 

لهم  الــالزمــة  الفر�س  وتوفري  الطلبة، 

مهاراتهم  و�صقل  قــدراتــهــم،  لتطوير 

واأ�صاليب  واملهنية  والقيادية  ال�صخ�صية 

احلوار لديهم، ودعم مواهبهم وابتكاراتهم 

التعبري عن  واإجنازاتهم، وت�صجيعهم على 

الأكادميية  براجمهم  حول  ب�صفافية  اآرائهم 

وحياتهم اجلامعية، نظمت اجلامعة طاولة 

الإلكرتوين  الف�صاء  عرب  م�صتديرة  حوار 

 AMA جامعة  طلبة  من  ــدًدا  ع �صمت 

وذلك  اململكة،  خــارج  اأخــرى  وجامعات 

ال�صبت  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�صاعة  يف 

تناولت  اإذ   ،2021 فرباير   13 املوافق 

طاولة احلوار الفرتا�صية عدًدا من املحاور 

حتت  ب�صاأنها  التحدث  يف  للم�صاركني 

عنوان »كيف هي احلياة اجلامعية« �صملت 

ال�صتعداد النف�صي، والهتمامات والهوايات 

الأكادميي،  الربنامج  لختيار  اأدت  التي 

التعليمي  الإعـــداد  مع  التكيف  واآلــيــات 

التخرج  بعد  الوظيفي  والتطور  للجامعة، 

خان  نوال  الطالبة  وقامت  اجلامعة.  من 

البحرين  مبملكة  الدولية  اأما  جامعة  من 

يف  امليكاترونك�س  هند�صة  تدر�س  وهي 

والإ�صراف  احلوار  حلقة  بتقدمي  اجلامعة 

املهنية  ما يعك�س  اقتدار،  بكل  اإدارتها  على 

طلبة  بها  يتمتع  التي  واحلرفية  والثقة 

جامعة اأما الدولية والإمكانات املتاحة لهم 

خالل خمتلف مراحل الدرا�صة يف اجلامعة، 

كما �صارك يف هذه احللقة اإىل جانب الطالبة 

من  عمر  وحممد  �صيخ  اأمين  من  كل  نوال 

اإبراهيم  فاطمة حممد  والطالبة  اأما  جامعة 

من دولة الإمارات العربية املتحدة والطالب 

عبدالوهاب عثمان اهلل من ماليزيا والطالبة 

دانة الكردي من اململكة العربية ال�صعودية 

والطالبان مك�صيم برييوت وماثيو براي�س 

حي  ف�صائي  بث  عرب  وذلــك  فرن�صا،  من 

والأ�صاتذة  الطلبة  من  كبري  عدد  �صاهده 

اهتمامات  باإ�صهاب  تناول  الدول،  هذه  يف 

هوؤلء الطلبة وهواياتهم وما اكت�صبوه من 

خربة علمية وعملية من خالل رحلتهم مع 

الذي  والدور  املختارة  الأكادميية  براجمهم 

واإعدادهم  تهيئتهم  يف  جامعاتهم  تلعبه 

العمل  �صوق  احتياجات  مع  للتجاوب 

الوافية  تغطيتهم  على  عالوة  ومتطلباته، 

هذه  مثل  واأهمية  احلوار  طاولة  ملحاور 

الطلبة  مب�صتويات  الرتقاء  يف  الأن�صطة 

املتعلقة  واملهارات  العلمي  وحت�صيلهم 

التي  الركائز  اأحد  كونه  املجتمع  بخدمة 

تقوم عليها موؤ�ص�صات التعليم العايل.

د. غ�سان عواد

مب�شاركة علماء واأ�شاتذة اأكادمييني وباحثني من اجلامعتني

»الأهلية« تنظم موؤمتر الدكتوراه بالتعاون مع »برونيل« الربيطانية

اجلامعة امللكية للبنات حتتفل باليوم الريا�شي عرب تقنية الت�شال املرئي

HUAWEI اأف�شل 3 تطبيقات جمانية يف متجر

»فر�شتي« تخرج دفعة جديدة من قادة تكنولوجيا معلومات امل�شتقبل

الربوفي�صور  رعــايــة  حتــت 

املوؤ�ص�س  الرئي�س  احلواج  عبداهلل 

اجلامعة  اأمــنــاء  جمل�س  رئي�س 

الأهلية  اجلامعة  نظمت  الأهلية، 

برونيل  جامعة  مع  بال�صرتاك 

الثاين  العلمي  املوؤمتر  الربيطانية 

عرب  ــوراه  ــت ــدك ال لطلبة  ع�صر 

وذلك  املبا�صر،  املرئي  الت�صال 

املوافق  الأربــعــاء  اأم�س  �صباح 

يومني  وملدة   2021 فرباير   17

ي�صتعر�س  حــيــث  متتاليني، 

لربنامج  ــني  ــص ــدار� ال ــن  م عــدد 

املوؤمتر  يومي  خــالل  الدكتوراه 

واإجنازاتهم  البحثية  م�صاريعهم 

العلمية،  نتائجهم  واأبرز  املرحلية 

من  ــدد  ع مــن  فاعلة  مب�صاركة 

الأكادمييني  والأ�صاتذة  العلماء 

بح�صور  املتخ�ص�صني،  والباحثني 

من  كل  من  وخمت�صني  حمكمني 

برونيل  وجامعة  الأهلية  اجلامعة 

الربيطانية.

اأو�صحت  املنا�صبة،  وبهذه 

ال�صرياوي  حممد  ثائرة  الدكتورة 

ل�صوؤون  اجلامعة  رئي�س  م�صاعدة 

العامة  ــات  ــالق ــع وال الإعــــالم 

تعتني  اجلامعة  اأن  والت�صويق 

�صنوي  ب�صكل  املوؤمتر  هذا  بعقد 

يف  برونيل  جامعة  مع  بال�صراكة 

هذا  لأهمية  وذلك  املتحدة،  اململكة 

احلدث يف حتفيز وتن�صيط البحث 

عام،  ب�صكل  اجلامعة  يف  العلمي 

الباحثني  اأمــام  الفر�صة  واإتاحة 

الدكتوراه  مرحلة  يف  والدار�صني 

املوؤمتر  ف�صاء  مــن  لال�صتفادة 

اأبحاثهم  نتائج  لعر�س  العلمي 

بح�صور  ومناق�صتها  ودرا�صاتهم 

علماء واأ�صاتذة متخ�ص�صني.

املوؤمتر  فعاليات  اأن  وذكــرت 

الأربعاء  اأم�س  �صباح  انطلقت 

املوؤ�ص�س  للرئي�س  افتتاحية  بكلمة 

اأمنائها  جمل�س  رئي�س  للجامعة 

الربوفي�صور عبداهلل احلواج، وكلمة 

الربوفي�صور  اجلامعة  رئي�س 

امل�صوؤول  وكلمة  العايل،  من�صور 

بجامعة  الدكتوراه  برنامج  عن 

الربوفي�صور  الربيطانية  برونيل 

�صتيفن مولينز.

يقدم  �صوف  »كذلك  واأ�صافت: 

جامعة  من  اوزبيلجني  م�صطفى 

يف  املتحدة   اململكة  يف  برونيل 

اأعقاب اجلل�صة الفتتاحية للموؤمتر 

الناجح  العلمي  الن�صر  ورقة حول 

لر�صائل الدكتوراه ، ثم ويف جل�صات 

من  جمموعة  ي�صتعر�س  متعددة 

الدكتوراه  لربنامج  الدار�صني 

�صتتاح  حيث  وخرباتهم،  جتاربهم 

الفر�صة للباحثني على مدى يومني 

متت  بحثية  ــة  ورق  12 لتقدمي 

م�صبًقا  ا�صتعرا�صها  على  املوافقة 

�صمن فعاليات هذا املوؤمتر«.

ال�صرياوي  الدكتورة  ونوهت 

كل  تبذل  الأهلية  اجلامعة  اأن  اإىل 

اأهمية  على  للتاأكيد  و�صعها  يف  ما 

البحرين  العلمي يف مملكة  البحث 

احليوي،  املــجــال  ــذا  ه وتعزيز 

املوؤمترات  هذه  مثل  ت�صفي  حيث 

لتطوير  للباحثني  ــاءات  فــ�ــص

اأفكارهم وتعزيز مهاراتهم العلمية، 

اإ�صهامات  حتقيق  من  ميكنهم  مبا 

ملحوظة وتوفري حلول للعديد من 

والقت�صادية  الجتماعية  امل�صاكل 

التي  والتكنولوجية  وال�صحية 

تواجهها املجتمعات املحلية.

عن  امل�صوؤول  ــد  اأك ــك،  ذل اإىل 

بجامعة  ــوراه  ــت ــدك ال بــرنــامــج 

الربوفي�صور  الربيطانية  برونيل 

طلبة  اأن  على  مولينز  �صتيفن 

الدكتوراه البحرينيني واخلليجيني 

درا�صتهم  يف  علمية  كفاءة  اأثبتوا 

جناح  ق�صة  حقق  الذي  للربنامج 

عاًما   14 منذ  بداأ  حيث  عظيمة، 

من  الباحثني  ع�صرات  وخــرج 

املنطقة،  ودول  البحرين  مملكة 

جلهم من اأ�صحاب املواقع املرموقة 

املوؤ�ص�صات  من  العديد  يف  واملهمة 

وال�صركات.

الأهلية مع  وتتعاون اجلامعة 

يف  الربيطانية  برونيل  جامعة 

امل�صرتك  الدكتوراه  برنامج  تقدمي 

من  فريد  ب�صكل  اجلامعتني  بني 

املواطنني  على  ي�صهل  اإذ  نوعه، 

واملقيمني يف مملكة البحرين ودول 

حتقيق  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

الرتقاء مبوؤهالتهم  طموحاتهم يف 

لــالإقــامــة يف  احلــاجــة  دون  مــن 

الربنامج  وي�صمل  املتحدة.  اململكة 

ال�صرورية،  املتطلبات  من  عدد 

عن  الالزمة  ــادات  ــص الإر� وكذلك 

اأطروحة  واإعداد  الإ�صراف  طريق 

اخلطوة  هــذه  وتعد  الدكتوراه. 

ت�صعى  التي  الرائدة  اخلطوات  من 

اإليها اجلامعة الأهلية بهدف تاأكيد 

احل�صاري  البحرين  مملكة  دور 

للعلوم  مركًزا  وجعلها  والثقايف، 

والثقافة والتكنولوجيا يف املنطقة. 

التحاقه  فيما يعد الطالب يف حال 

جامعة  يف  م�صجالً  الربنامج  بهذا 

كل  ــه  ول الربيطانية  برونيل 

يحظى  التي  واحلقوق  المتيازات 

بها الطالب يف برونيل نف�صها. كما 

م�صرفان،  طالب  كل  على  ي�صرف 

اأحدهما يف اجلامعة الأهلية والآخر 

يف جامعة برونيل.

تنفيًذا لتوجيهات �صمو ال�صيخ 

النائب  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد 

الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول 

اللجنة  رئي�س  والريا�صة  لل�صباب 

لالحتفال  البحرينية  الأوملبية 

اليوم  من  اخلام�صة  بالن�صخة 

من  التا�صع  يف  الوطني  الريا�صي 

فرباير 2021، نظم مكتب �صوؤون 

امللكية  اجلامعة  يف  الطالبات 

افرتا�صية  متارين  جل�صة  للبنات 

طالبات  مــن  كــبــرية  مب�صاركة 

اجلامعة وموظفاتها.

وتاأتي م�صاركة اجلامعة امللكية 

الريا�صي  احلدث  هذا  يف  للبنات 

واهتمامها  حر�صها  اإطار  يف  املهم 

للطالبات  ال�صحية  احلياة  لتعزيز 

وطاقمها الأكادميي والإداري برغم 

املتعلقة  ال�صتثنائية  الظروف 

بجائحة كورونا، حيث ا�صت�صافت 

خبرية  للبنات  امللكية  اجلامعة 

اآلت من  اآنا  اللياقة البدنية ال�صيدة 

الريا�صي،  فيتن�س  ليتننق  مركز 

وذلك لت�صجيع وم�صاركة الطالبات 

مبا�صرة  الريا�صية  التمارين  لعمل 

وعمل  املرئي  الت�صال  تقنية  عرب 

التدريبات الالزمة لتقوية اجل�صم. 

على  التدريبات  تلك  ا�صتملت  وقد 

الكتف  لتقوية  ال�صغط  متارين 

وع�صالت اليدين والبطن بالإ�صافة 

ــدهــون يف  ال ــرق  اإىل متــاريــن ح

اجل�صم. 

واأ�صارت القائمة باأعمال رئي�س 

الدكتورة  للبنات  امللكية  اجلامعة 

اجلامعة  اأن  اإىل  �ــصــوري  منى 

هذا  يف  امل�صاركة  على  حر�صت 

احلدث الريا�صي املهم الذي ت�صهده 

اململكة بكل موؤ�ص�صاتها تاأكيًدا على 

ن�صاًطا  باعتبارها  الريا�صة  اأهمية 

الظروف  ظل  يف  فعالً  �صحًيا 

بجائحة  املتعلقة  ال�صتثنائية 

التمارين  عمل  واإمكانية  كورونا 

واأو�صحت  املنزل.  من  الريا�صية 

اإقامة  على  حري�صة  اجلامعة  اأن 

الريا�صية  الثقافة  ون�صر  الأن�صطة 

يف  يتمثل  وذلــك  الطالبات،  بني 

خم�ص�س  ريا�صي  مركز  وجــود 

للطالبات واملوظفات وملعب لكرة 

فتحهم  �صيعاود   - وال�صلة  القدم 

املتعلقة  التوجيهات  �صدور  فور 

اجلائحة  اأثناء  الريا�صية  باملراكز 

الريا�صة  جلعل  اجلامعة  يف   -

ون�صاط  حياة  اأ�صلوب  واللياقة 

ترويحي وترفيهي لهن.

املرا�صلة  تطبيقات  رواد   مــن  ــت  اأن هــل 

التطبيقات  اأف�صل  عن  وتبحث  والــدرد�ــصــة 

املجانية البديلة لال�صتفادة منها؟ ل ت�صيع وقتك 

املرا�صلة  تطبيقات  اأف�صل  اإليك  اأكرث..  البحث  يف 

 HUAWEI AppGallery املتوافرة على متجر

 )Imo(و  )Botim( تطبيقات  تعترب  الآن. 

و)Moya( من اأقوى تطبيقات املرا�صلة املوجودة 

والتي   ،HUAWEI AppGallery على من�صة 

التنزيالت  اأكرب عدد من  الت�صالت لكونها ت�صجل  تندرج حتت فئة 

يف جميع اأنحاء منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا.

يعمل تطبيق BOTIM على التقريب بني 

مكاملات  خالل  من  واأ�صدقائك  اأ�صرتك  اأفراد 

فهو  جمانية،  الدقة  عالية  وفيديو  �صوتية 

تطبيق جماين للمكاملات واملرا�صلة يف جميع 

من  اأقــرب  لتكون  للجميع،  العامل  اأنحاء 

اأي وقت م�صى.  اأكرث من  عائلتك واأ�صدقائك 

يدعم التطبيق الفيديو وال�صوت الدعوة بني 

ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة   .BOTIM م�صتخدمي 

الفيديو  واأ�صرطة  وال�صور،  ن�صية،  ر�صائل  اإر�صال  لك  يتيح  فاإنه 

الق�صرية.

مايكرو�صوفت  مع  بال�صراكة 

ــا  ــه ــائ ــرك ــص وبــــدعــــم مــــن �

اأعلن  الرئي�صيني،  ال�صرتاتيجيني 

تخريج  عن  »فر�صتي«  برنامج 

دفعة جديدة من قادة تكنولوجيا 

 2020 لعام  امل�صتقبل  معلومات 

واإعدادهم  تدريبهم  مت  والذين 

بنجاح لوظائف الغد.

اأف�صل  من  طالب  جنح  لقد 

التدريب  يف  اململكة  جامعات 

ال�صهادات  اأكرث  على  واحل�صول 

تكنولوجيا  �صناعة  يف  املرغوبة 

الطالب  ا�صتكمل  وقد  املعلومات. 

�صل�صلة من التدريبات التي بداأت 

ولغات  ال�صحابية،  احلو�صبة  مع 

اآجور،  ومايكرو�صوفت  الربجمة، 

واختتموها بالتدريب على اأحدث 

لتطوير  مايكرو�صوفت  من�صات 

الأعمال. تطبيقات 

ــذي  ــامــج ال و�ــصــمــح الــربن

للطالب  اأ�صهر  ثالثة  ا�صتغرق 

فعلية  م�صروعات  يف  بامل�صاركة 

وجاهزة  قيمة  تطبيقات  واإن�صاء 

تقنيات  با�صتخدام  لل�صناعة 

تناولت  امل�صاريع  هذه  خمتلفة. 

الذكاء  ت�صتخدم  التي  التطبيقات 

الطاقة  واأمتــتــة  ال�صطناعي 

من  وغريها  الأعــمــال  واأدوات 

التقنيات.

ــد احلــجــريي،  ــم ـــال اأح وق

ملعهد  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــ�ــس 

للتدريب  �صمارت  ثينك  معهد 

ملتزمون  »نحن  والتطوير: 

البحرينية  مواهبنا  ــداد  ــاإع ب

قيادية  منا�صب  ل�صغل  ال�صابة 

وتوفري  القطاعات  جميع  يف 

القادم.  جليلنا  م�صتدام  م�صتقبل 

مًعا  ميكننا  �صركائنا  من  وبدعم 

وامل�صاهمة  باقت�صادنا  النهو�س 

يف التنمية القت�صادية امل�صتدامة 

للبحرين«.

الربوفي�سور �ستيفن مولينزد. ثائرة ال�سرياويالربوفي�سور عبداهلل احلواج
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