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 طالب هندسة جامعة البحرين يتلقون
تدريبًا عمليًا مكثفًا في »أونيكس بحرين بي«

     »الكوهجي«: تطوير مهارات الطالب والتعرف على الهياكل المؤسسية
الكوهج��ي  ش��ركة  اس��تقبلت 
للمقاوالت والتطوير العقاري طالبًا 
م��ن كلي��ة الهندس��ة ف��ي جامعة 
البحرين، وذلك في موقع مشروعها 
أونيك��س بحري��ن ب��ي، حي��ث من 
كلي��ة  ط��الب  يعم��ل  أن  المق��رر 
الهندس��ة المدنية والعمارة ضمن 
فريق عمل الكوهجي المس��ؤولين 
عن مش��روع بحرين بي، لتتاح لهم 
بذلك فرصة التع��رف على مختلف 
جوان��ب المش��روع، بم��ا ف��ي ذلك 
المشروع وخطط  وإدارة  التخطيط 
برنام��ج  ليس��تكملوا  التصمي��م، 
التدريب العملي الذي يعد جزءًا من 

متطلبات تخرج الطالب.
ويع��د مش��روع أونيك��س بحري��ن 
بي الذي أطلقته ش��ركة الكوهجي 
للمقاوالت والتطوي��ر العقاري أحد 
األيقوني��ة  المعماري��ة  المش��اريع 
ضمن مش��روع خليج البحرين، ومن 
المقرر استكماله في مارس 2022. 
ويتك��ون المش��روع م��ن برجي��ن 
متميزي��ن، ب��رج )أ( وه��و أونيكس 
بحرين بي ويشتمل على 400 شقة 
س��كنية فاخرة متاحة للتملك الحر، 
وبرج )ب( ويضم 320 شقة فندقية 
سيتم إدارته من قبل مشغل فندقي. 
وحول برنامج التدريب العملي من 

جامعة البحرين، قال نائب الرئيس 
لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين 
األنصاري:  د.محم��د  الجامع��ة  في 
»نهدف م��ن خالل قس��م التدريب 
بتجربة  الط��الب  تزوي��د  العمل��ي 
تعليمي��ة ومعرفة عملية تس��اعد 
على تطويره��م وإعدادهم للعمل. 
وقد اس��تفاد طالب كلية الهندسة 
ه��ذا العام م��ن فرص��ة العمل مع 
واحدة من أكبر الش��ركات العقارية 
الكوهج��ي  الرائ��دة مث��ل ش��ركة 
العق��اري،  والتطوي��ر  للمق��اوالت 
األم��ر ال��ذي يتي��ح له��م التع��رف 
عل��ى كيفي��ة تطبي��ق المفاهي��م 
واكتس��اب  المتعددة  األكاديمي��ة 
مهارات ومعلومات تعليمية بشكل 
أفض��ل«. وأض��اف: »س��وف يت��اح 
للطالب من خ��الل برنامج التدريب 
العمل��ي تطوير مه��ارات ومعرفة 
فني��ة مختلفة والتع��رف أكثر على 
الهياكل المؤسسية. باإلضافة إلى 
ذلك، سيتمكن الطالب من تطوير 
ف��ي  بم��ا  الش��خصية  مهاراته��م 
ذل��ك الثقة بالنف��س، وروح العمل 
الجماعي، ومهارات االتصال ضمن 

بيئات عمل مختلفة«.
وأردف: »في العام الماضي اشتمل 
البرنام��ج عل��ى 64 طالب��ًا، ولك��ن 

القليل منهم انضم إلى الش��ركات 
الكثي��ر م��ن  العقاري��ة، حي��ث إن 
الش��ركات العقارية ال تشتمل على 
قسم للعمارة ضمن أعمالها. ولكن 
في هذا الصيف وبسبب انتشار وباء 
كورون��ا )كوفيد19( س��وف يقتصر 
التدريب العمل��ي للطالب على 36 
طالب��ًا فق��ط. ولك��ن حصلن��ا هذا 
الع��ام على فرصة التدريب العملي 
على أعم��ال الهندس��ة المعمارية 
م��ع ش��ركة الكوهج��ي للمقاوالت 
والتطوي��ر العق��اري. أما بالنس��بة 
للهندسة المدنية، فعادة ما يصل 
عدد الطالب إلى حوالي 140 طالبًا 
كل عام، ولكن هذا الصيف وبسبب 

جائحة )كوفيد19( سيقتصر العدد 
عل��ى 70 طالبًا فق��ط«. فيما قالت 
أس��تاذ مس��اعد بحث وتدريس في 
الداخلي  العمارة والتصميم  قس��م 
في جامعة البحري��ن د.مي خلفان، 
المعماري��ة  العناص��ر  واصف��ًة 
لمش��روع أونيكس بحرين بي: »إن 
التصمي��م المنحن��ي للمبن��ى يعزز 
اإلطالالت الخالبة ويضفي الش��كل 

المتميز للمشروع«.
المعم��اري  التصمي��م  وح��ول 
اللغة  قالت: »تتناغ��م  للمش��روع، 
ف��ي  المس��تخدمة  المعماري��ة 
ب��ي  بحري��ن  أونيك��س  مش��روع 
بش��كل جيد م��ع البيئ��ة المحيطة، 

وتوف��ر الواجهة الخارجية الزجاجية 
بالكامل إطالالت ساحرة من جميع 
االتجاهات، باإلضافة إلى ذلك، فإن 
التصميم المنحن��ي للمبنيين يعزز 
اإلطالالت الخالبة ويضفي الش��كل 
المتمي��ز للمبنى. كم��ا أن التصور 
المبنى  تح��ول  يظه��ر  المعم��اري 
ف��ي الليل والنهار م��ن خالل اختيار 
المواد ونظام اإلض��اءة، حيث تقف 
واجهة المبنى شامخة ومتألقة في 
الليل، مما يضيف التميز للمش��روع 

بالتأكيد«.
وأضاف��ت: »أما بالنس��بة لتصميم 
المس��احات الخارجي��ة، وم��ع األخذ 
في االعتبار الظروف البيئية الحارة، 
ف��إن الجي��وب الخض��راء والمناطق 
المظلل��ة تس��اعد عل��ى تحس��ين 
الم��كان  ف��ي  المناخي��ة  الظ��روف 
لتخل��ق تجربة لطيفة للمس��احات 
الخارجي��ة. ويبدو ذل��ك واضحًا من 
خ��الل إضاف��ة العناص��ر المظلل��ة 
والجيوب الخضراء على المس��احات 
الخارجية المتعددة. هذا باإلضافة 
الداخلية  الخض��راء  الحديق��ة  إل��ى 
عل��ى  ورق��ي  بعناي��ة  المصمم��ة 
مس��احة تزيد ع��ن 600 متر مربع 
والتي توفر للمقيمين في المشروع 
إمكانية االستمتاع بالطبيعة طوال 

العام وتش��مل وجود قب��ة زجاجية 
على الس��طح تتي��ح دخول أش��عة 

الشمس في النهار«.
وواصلت: »ينعكس اس��م المشروع 
التش��طيبات  عل��ى  »أونيك��س« 
والمواد المس��تخدمة ف��ي الديكور 
الداخلي والت��ي توفر أجواًء عصرية 
فخم��ة. أما األل��وان المس��تخدمة 
والتي ترتكز على األلوان المحايدة 
والترابية فتساعد على خلق ديكور 
متناغم��ة.  تصامي��م  ذي  داخل��ي 
األقمش��ة  بي��ن  الجم��ع  ويضف��ي 
والتش��طيبات  المعدنية  والعناصر 
الالمع��ة والمطف��أة المزي��د م��ن 
الفخام��ة والرقي على المس��احات. 
المتنوع��ة  التصامي��م  وتس��اعد 
من أنظم��ة اإلضاءة المس��تخدمة 
عل��ى توفي��ر مس��تويات عالية من 
اإلضاءة وتعزيز الشعور باالسترخاء 
ويعكس  الغ��رف.  ف��ي  والس��كينة 
التصور المعماري كل هذه العناصر 
بطريق��ة ملفت��ة وجذاب��ة. ويوفر 
مشروع أونيكس العديد من المزايا 
للمقيمي��ن، بما في ذل��ك المرافق 
المتط��ورة ومس��توى  الخدماتي��ة 
المعيشة الراقي، فضاًل عن موقعه 

المتميز في المملكة«.

د.مي خلفان د. محمد األنصاري

 »خيرية اإلصالح«: توزيع 100 ذبيحة على
األسر المتعففة احتفاء بفتح المساجد

قال الرئي��س التنفيذي للجنة األعمال الخيرية 
بجمعية اإلصالح أ.محمد سيار إن اللجنة قامت 
بالتعاون مع ش��ركة »ماجيك شاين« بتنظيف 
وتعقيم عدد من مس��اجد المملكة باإلضافة 
التعقي��م  ومس��تلزمات  أدوات  توزي��ع  إل��ى 
والنظافة على 100 مس��جد، وذلك استبش��ارًا 
بق��رار المجل��س األعلى للش��ؤون اإلس��المية 
بش��أن العودة التدريجية ف��ي إقامة العبادات 
واإلج��راءات  االحتياط��ات  وف��ق  الجماعي��ة 
االحترازية الالزمة، وقرار وزارة العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوقاف بفتح المس��اجد تدريجيًا 
وذلك ب��أداء ص��الة الفجر فق��ط يومي��ًا بدءًا 

من يوم الجمعة التاس��ع م��ن محرم 1442ه� 
الموافق 28 أغسطس 2020.

وأض��اف أن »اللجن��ة أيض��ًا قام��ت بذبح 100 
البحريني��ة  األس��ر  عل��ى  وتوزيعه��ا  ذبيح��ة 
المتعففة بمختلف مناطق المملكة، شكرًا هلل 
ع��ز وجل على هذه النعمة، داعين اهلل عز وجل 
أن يتم فضله علينا ويتم فتح المساجد لجميع 
الصلوات بشكل كامل بإذن اهلل تعالى«، مثمنًا 
هذا القرار الذي يأتي مكماًل للجهود المتميزة 
الت��ي يقوم به��ا الفري��ق الوطن��ي لمكافحة 
في��روس كورونا )كوفيد19(، حيث س��اهم في 

محمد سيارنشر أجواء البهجة والسعادة بين الناس.

»التطبيقية«: نظم مرنة 
للدفع بالتزامن مع استمرار 

التسجيل للفصل األول
العل��وم  جامع��ة  أعلن��ت 
اس��تمرار   ع��ن  التطبيقي��ة 
القب��ول والتس��جيل للطلب��ة 
االلتح��اق  ف��ي  الراغبي��ن 
الفص��ل  ف��ي  بالجامع��ة 
الع��ام  م��ن  األول  الدراس��ي 
 ،2021-2020 األكاديم��ي 
ودعت مديرة إدارة التس��ويق 
رقي��ة  العام��ة  والعالق��ات 
محس��ن الطلب��ة إل��ى زي��ارة 
اإللكتروني  الجامع��ة  موق��ع 

للتعرف أكثر على برامجها األكاديمية، والتس��هيالت التي 
تقدمها.وأوضحت أنه نظرًا للظروف االستثنائية التي تمر 
بها البحري��ن والعالم، وبناء على توصيات مجلس التعليم 
العالي ف��إن التس��جيل بالجامع��ة لهذا الفصل س��يكون 
www.asu. إلكتروني��ًا عبر الموق��ع اإللكتروني للجامع��ة
admission@asu. أو عب��ر البري��د اإللكترون��ي ،edu.bh

edu.bh، أو من خالل رقم الواتس��اب 66633770، حفاظًا 
على صحة الطلبة وسالمتهم.

وأك��دت أن التخصص��ات المطروح��ة للفص��ل الدراس��ي 
القادم تش��مل البكالوريوس في الحق��وق، وإدارة األعمال، 
المعلوم��ات  ونظ��م  السياس��ية،  والعل��وم  والمحاس��بة، 
الجرافيك��ي،  والتصمي��م  الحاس��وب،  وعل��م  اإلداري��ة، 
والتصميم الداخلي، وتخصصات الماجس��تير في القانون، 
والقانون التجاري، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة األعمال، 
والمحاس��بة والتمويل، باإلضافة إلى برامج كلية الهندسة 
التي يحصل من خاللها الطالب على ش��هادة بكالوريوس 
بريطاني��ة معتم��دة من جامع��ة لندن س��اوث بانك في 

الهندسة المدنية والمعمارية.
وأش��ارت إلى أن الجامعة س��خرت كل اإلمكانات لمساعدة 
الطلب��ة خالل هذه الظروف االس��تثنائية عبر مجموعة من 
التس��هيالت التي تس��اعد الطلبة في أثناء فترة الدراس��ة 
من خالل صندوق دعم الطال��ب الذي يقدم منحًا تعليمية 
للطلب��ة المتفوقي��ن والمتعثري��ن مادي��ًا، والخصوم��ات 
للطلب��ة المتفوقي��ن في الثانوي��ة العام��ة، والخصومات 
الخاصة باإلخوة الدارس��ين بالجامعة، إضافة إلى المرونة 
ف��ي عملي��ة دفع األقس��اط من خ��الل ق��درة الطالب على 
دفع رسومه الدراس��ية على مجموعة دفعات ميسرة خالل 

الفصل الدراسي الواحد. 
يذك��ر أن الجامع��ة تبدأ عامه��ا الدراس��ي الجديد في ظل 
سلسلة كبيرة من اإلنجازات التي حققتها على المستويات 
المحلي��ة واإلقليمي��ة والدولية، حيث ت��م تصنيفها ضمن 
 QSأفضل 700 جامعة على مس��توى العالم، وفي تصنيف
World University Rankings 2021. كم��ا أظهر التقرير 
الجامعة ضمن أفض��ل 150 جامعة عالمية تحت عمر 50 
عاما، وف��ي المركز ال�37 على مس��توى الجامعات العربية 
في تصني��ف )QS( للجامعات العربي��ة، إضافة إلى كونها 
الجامع��ة البحرينية الوحيدة الحاصل��ة على أربع نجوم من 

 .QS Stars تصنيف

 رقية محسن

 »الملكية للبنات« تنظم ملتقى حول جاهزية 
مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي الجديد

نظمت الجامعة الملكية للبنات، ملتقى مرئيًا بعنوان »جاهزية مؤسسات 
التعليم العالي الس��تقبال العام الدراسي الجديد في ظل تحديات جائحة 

فيروس كورونا«. 
وش��ارك في الملتقى عدد من رؤس��اء وممثلي مؤسسات التعليم العالي 
ف��ي البحرين، والواليات المتحدة األمريكي��ة، والمملكة المتحدة والذين 
ش��اركوا في مح��اور الملتقى المتمثلة في »صحة العاملين وس��المتهم، 

وأساليب التدريس والتعلم، وإثراء الحياة الجامعية للطالبات«.
وق��دم الملتقى نظرة متعمقة بش��أن التحضير للعام الدراس��ي الجديد، 
واألوجه التي يجب مراعاتها بش��أنه، وكذلك خارطة الطريق الخاصة به. 
شهد الملتقى حضورًا واسعًا من إدارة الجامعات، وخبراء التعليم، وهيئة 

التدريس، إضافة إلى موظفي شؤون الطلبة وضمان الجودة. 
وض��م الملتقى متحدثين من مؤسس��ات التعليم العال��ي داخل البحرين 
ومؤسس��ات التعليم العال��ي الدولية ومن بينهم القائ��م بأعمال رئيس 
الجامع��ة د.ديفيد س��تيوارت، ورئي��س جامعة البحري��ن د.رياض حمزة، 
ونائ��ب رئيس العمليات والتقدم المؤسس��ي في جامعة وس��ت فرجينيا 
آلي كارش��يناس، والبروفس��ور روبرت وارد - بروفس��ور التطور التعليمي 

ومساعد العميد في جامعة هدرسفيلد.
واس��تعرض الملتق��ى المتطلبات الخاص��ة بمؤسس��ات التعليم العالي 
لالس��تعداد للعام الدراسي 2020-2021، حيث أكد المتحدثون أن العام 

المقبل قد ينطوي على العديد من التحديات أمام الجامعات.
وأكد المش��اركون على ضرورة تقدي��م المحتوى األكاديمي للطالب خالل 
الفصل الدراسي الجديد بشكل شامل ومتكامل في حال رغبتهم بالدراسة 
عب��ر اإلنترنت، أو الحضور إلى الحرم الجامعي، أو من خالل نموذج مزدوج 
يجمع بي��ن االثنين. كما ناقش أعض��اء الندوة التحديات الرئيس��ة التي 

تواجه مؤسسات التعليم العالي.
وق��ال س��تيوارت »إن تجربة التعلي��م عبر اإلنترنت خ��الل جائحة كورونا 
)كوفيد19( قد س��اعدتنا في الحفاظ على إحساس��نا بالمجتمع الجامعي 
حي��ث مازال بإمكان الطلبة وأعضاء هيئة التدريس التواصل مع بعضهم 
البعض. ولقد س��مح لن��ا بإضافة قيمة إلى التعليم المباش��ر-منها على 
سبيل المثال، تسجيل المحاضرات- األمر الذي كان مفيدًا للغاية بالنسبة 
لطالباتن��ا حيث وفر لهم خاصية المرونة. وحيث أننا جامعة للفتيات، قد 
يك��ون لطالباتنا بع��ض االلتزامات كرعاية األبن��اء أو العمل الجزئي وما 
ش��ابه، وهذه المرون��ة توفر لهن الفرصة لالطالع عل��ى المحاضرات في 
أي وقت مناس��ب لهن«. وأضاف أن التعليم عبر اإلنترنت يشجع أيضًا في 

بن��اء قدرات الطالبات المعرفيةعبر تطبيق مه��ارات التفكير النقدي بداًل 
من مجرد الحفظ. كما يوفر التعليم عبر اإلنترنت فرصة االس��تفادة من 
ش��بكة تدري��س دولية.فيما أكد حم��زة أن جامعة البحري��ن لديها خطة 
خمس��ية تحويلي��ة منذ ع��ام 2016 تركز عل��ى وجود ح��رم جامعي ذكي 
والتح��ول إلى التعليم اإللكتروني. ومن خالل التدريب المس��بق الذي تم 
تزويد أعضاء هيئة التدريس والطالب به، أدى ذلك إلى االنتقال الس��لس 
من التعليم المباش��ر إلى التعليم اإللكتروني. وذك��ر أنه »عندما يتعلق 
األمر بالعملي��ة التعليمية خالل جائحة فيروس كورونا )كوفيد19(، فإننا 

نتحدث عن البنية التحتية التقنية وإمكانية الوصول إليها. 
وقال كارش��يناس »خالل هذه األوق��ات، أصبح من المطل��وب الجمع بين 
برام��ج كليات العلوم الصحي��ة لتبية احتياجات عدي��دة منها الحاجة إلى 
إج��راء الفحوص، وتعق��ب المخالطين ومعدات الوقاية الش��خصية. حيث 
حول��ت ه��ذه الكلي��ات مختبراتها البحثية إل��ى مرافق تصني��ع من خالل 
تراخيص االس��تخدام في حاالت الطوارئ والتي ت��م منحها من قبل إدارة 
األغذي��ة والدواء ف��ي الواليات المتحدة. وجرى إنش��اء برام��ج وتطبيقات 
جديدة عل��ى الواجهات اإللكترونية مما منحنا بعض الفهم لمدى النجاح 

الذي أحرزناه في إدارة مؤسساتنا التعليمية وكلياتنا بشكل يومي«.
من جانبه تحدث روبرت وارد عن إمكانية توفير التعليم على مدار الساعة 
وطوال أيام األسبوع، لتس��هيل التعلم الفردي بحيث يتمكن الطالب من 
تطوير أنفس��هم بشكل مس��تقل، إذ يمكن أن يتواصل الجميع ببعضهم 

بعضًا فعليًا عندما يتوفر وقت فراغ للتفاعل االجتماعي. 
وأضاف أن هذا يوفر إمكانية تنظيم النفس واإلدارة الذاتية على نحو أكثر 

استقاللية.


