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معايير  وفـــق  متميز  تعليم  بتوفير   AMA جــامــعــة  تــلــتــزم 
دوليًا  معتمدة  أكاديمية  وبــرامــج  والمهنية  الــجــودة  من  عالية 
الطلبةعلميًا  إعـــــداد  عــلــى  تــقــوم  مـــجـــاالت  عـــدة  فـــي  ومــحــلــيــًا 
تتماشى  وكفايات  وحرفية  تقنية  بمهارات  وتزويدهم  وعمليًا 
مع إحتياجات ومتطلبات سوق العمل على المستوى المحلي 
واالقــلــيــمــي والــعــالــمــي، فــفــي مــجــال الــهــنــدســة تــوفــر الجامعة 
بــرنــامــج بــكــالــوريــوس الــعــلــوم فـــي هــنــدســة تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات 
وبكالويوس العلوم في هندسة الميكاترونكس اللذين يحظيان 
وهي  األكاديمي،  لالعتماد   ABET مؤسسة  من  دولــي  باعتماد 
مجاالت  في  عالميًا  بها  ومعترف  ومعتمدة  مرموقة  مؤسسة 
االعتماد األكاديمي للعلوم التطبيقية والهندسة والتكنلوجيا، 
ويقوم برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة تقنية المعلومات 
منها  مهن  ممارسة  على  الــقــدرة  لديهم  خريجين  إعــداد  على 
شبكات،  إداري  محلل  تحكم،  مهندس  شبكة،  كمهندس  العمل 
مــهــنــدس إنـــتـــاج ومـــطـــور نــظــم هــنــدســيــة وتــقــنــيــة. أمـــا بــرنــامــج 
بكالويوس العلوم في هندسة الميكاترونكس فهو يمكن خريج 
خطوط  مبرمج  وتصنيع،  انتاج  كمهندس  العمل  من  البرنامج 
تــصــنــيــع، مــهــنــدس تــصــمــيــم، مــــدرب اومـــــدرس مــهــنــي، مهندس 

مختبر، مشرف صيانة او مهندس مبيعات. 
وتوفر الجامعة في مجال إدارة األعمال بكالوريوس العلوم 
في اإلدارة الدولية الذي يعد الخريجين لتولي مناصب إدارية 
يرتبط  فيما  وخصوصا  الــقــرارات،  اتــخــاذ  على  بالقدرة  تتسم 
ببيئات العمل التجارية المحلية والعالمية، عالوة على برنامج 
بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات اإلدارية الذي يقوم على 
تخريج طلبة على قدر كبير من المعرفة للموائمة والربط بين 
مجالي إدارة األعمال وتقنية المعلومات، باإلضافة الى برنامج 
ماجستير إدارة األعمال الذي يهيئ الخريجين لتولي وظائف 
قــيــاديــة كــمــديــريــن فــي مــجــال إدارة األعـــمـــال، شــــؤون األفــــراد، 
وغيرها،  الخاصة  المشاريع  مجال  في  او  ماليون  مستشارين 
وجــمــيــع هـــذه الــبــرامــج مــعــتــمــدة مــن قــبــل الــمــجــلــس األوروبــــي 

 .ECBE للتعليم وريادة األعمال
الحاسوب  عــلــوم  بــكــالــوريــوس  برنامج  الجامعة  تــوفــر  كما 
الحلول  ونظم  البيانات  هيكلة  دراســة  على  يركز  برنامج  وهــو 
الحسابية وأنظمة تشغيل ولغات الحاسوب وتقنيات البرمجة، 
للعمل  مؤهلين  خريجين  إعــــداد  عــلــى  الــبــرنــامــج  هـــذا  ويــقــوم 
في  والعمل  البيانات  قــواعــد  وتصميم  البرمجة  مــجــاالت  فــي 

المتعددة  والــوســائــط  اإللــكــتــرونــيــة  الشبكات  تطوير  مــجــال 
تقنية  إدارات  مــجــال  فــي  مهمة  ومــســؤولــيــات  مناصب  وتقلد 
الــمــعــلــومــات. وتــعــتــبــر انـــجـــازات جــامــعــة امـــا هــي فــي الــواقــع 
بالمهارات  وتــزويــدهــم  البحريني  الشباب  لتطوير  اسهامات 
والــمــقــررات  العمل  ســوق  احتياجات  بين  للموائمة  الــالزمــة 
على  فعال  دور  لعب  من  تمكينهم  اجــل  من  وذلــك  الدراسية 
مستوى االقتصاد الوطني، ومن دون ادنى شك فإن الجامعة 
تعمل بكل اقتدار وثبات من اجل توفير تعليم متميز وبجودة 

عالية لشباب اليوم وخبراء الغد.

حــصــلــت الــجــامــعــة الــمــلــكــيــة 
لــلــبــنــات، الــجــامــعــة الــــرائــــدة في 
تــمــكــيــن الـــــمـــــرأة وتـــقـــدمـــهـــا عــبــر 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي فـــــي مــمــلــكــة 
الشمولية  جائزة  على  البحرين، 
مـــــن قــــبــــل خـــــدمـــــة االعــــتــــمــــاديــــة 
والجامعات  والمعاهد  للمدارس 
المتحدة  المملكة  فــي  الــدولــيــة 
(آســـــيـــــك)، وذلــــــك فــــي مــؤتــمــرهــا 
االتــصــال  تقنية  عــبــر  عــقــد  الـــذي 
من  ممثًال   ٤٤٧ بحضور  المرئي 
٣٧ دولة في انحاء العالم بما في 
لــــوزارات  ممثلة  شخصيات  ذلـــك 
الـــتـــعـــلـــيـــم واتــــــحــــــاد الـــجـــامـــعـــات 
للتعليم  تايمز  ومؤسسة  العربية 

العالي وجامعات أخرى. 
وجاء التكريم من قبل خدمة 
والمعاهد  لــلــمــدارس  االعتمادية 
في  ومقرها  الدولية،  والجامعات 
عقدها  أثناء  المتحدة،  المملكة 
األول  االفــــتــــراضــــي  لـــمـــؤتـــمـــرهـــا 
بعنوان   ٢٠٢١ بعد  التعليم  حــول 
للتعليم  جديدة  آفــاق  استكشاف 
الــــــدولــــــي فــــــي عـــــالـــــم مــــتــــزعــــزع. 
هذه  المؤتمر  إدارة  منحت  حيث 
الجائزة للجامعة الملكية للبنات 
وملموس  عــاٍل  تأثير  ذات  بكونها 
ألحــــد أهــــــداف األمـــــم الــمــتــحــدة 
الهدف  وهو  المستدامة،  للتنمية 
الخامس المتعلق بالمساواة بين 
في  لمساعيها  تكريمًا  الجنسين، 

تحقيق هذا الهدف. 
بأعمال  القائمة  أعربت  وقــد 
للبنات،  الملكية  الجامعة  رئيسة 
الدكتورة منى سوري، عن فخرها 
لــنــيــل الــجــامــعــة لـــهـــذه الــجــائــزة 
وأشــــــادت بــفــريــق عــمــل الــجــامــعــة 
الذي سعى لتحقيق هذا اإلنجاز 
بـــقـــولـــهـــا «الــــجــــامــــعــــة الــمــلــكــيــة 

تتميز  دولــيــة  جامعة  هــي  للبنات 
باالعترافية واالعتمادية من قبل 
شتى  من  العالي  التعليم  وزارات 
الدول والهيئات التعليمية وتعمل 
على تحقيق أعلى معايير الجودة 
نرى  واليوم  التعليم،  في  والتميز 
انـــعـــكـــاس ذلـــــك عـــلـــى الــمــســتــوى 
الجامعة  نيل  خــالل  مــن  الــدولــي 
وتؤكد  المرموقة.  الجائزة  لهذه 
على  المسعى  هــذا  مــن  الجامعة 
التزامها بتحقيق أهداف التنمية 
بتمكين  الــمــتــعــلــقــة  الــمــســتــدامــة 
بين  والــمــســاواة  وتقدمها  الــمــرأة 
الجنسين عبر العملية التعليمية، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــمــهــمــة األســـاســـيـــة 
والتي  للبنات  الملكية  للجامعة 
تــــمــــيــــزهــــا عــــــن الــــجــــامــــعــــات فــي 

بجهود  فــخــورون  نحن  البحرين. 
فريق عمل الجامعة ونتطلع إلى 

المزيد من اإلنجازات».
مديرة  صــرحــت  جانبها،  مــن 
وحدة ضمان الجودة واالعتمادية 
فـــي الــجــامــعــة الــمــلــكــيــة لــلــبــنــات، 
الـــســـيـــدة مــنــى عــبــد الــــجــــواد، أن 
«الــجــامــعــة الــمــلــكــيــة لــلــبــنــات قد 
اتـــــخـــــذت خـــــطـــــوات كــــبــــيــــرة عــبــر 
تحقيق  فــي  التعليمية  مهمتها 
الــــهــــدف الـــخـــامـــس مــــن أهـــــداف 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــمــــســــتــــدامــــة، وهـــــذه 
الــجــائــزة بــمــثــابــة انــعــكــاس لتلك 
تبذلها  الــتــي  الــمــكــثــفــة  الــجــهــود 
مفهوم  تعزيز  أجــل  من  الجامعة 
وتمكين  الجنسين  بين  المساواة 
جميع النساء والفتيات، وستعمل 

الـــجـــامـــعـــة دومــــــــًا عـــلـــى تــحــقــيــق 
في  تصب  التي  ورسالتها  رؤيتها 

تمكين وتقدم المرأة».
الجامعة  أن  بالذكر  الجدير 
في  حصلت  قــد  للبنات  الملكية 
وقــــــت ســــابــــق عـــلـــى االعـــتـــمـــاديـــة 
الـــدولـــيـــة مــــن قـــبـــل «آســــيــــك» فــي 
معيار  وهـــو  الــمــتــحــدة،  الــمــمــلــكــة 
جـــــودة مــشــهــور دولــــيــــًا لــلــمــدارس 
والــكــلــيــات والــجــامــعــات الــدولــيــة 
التعليمية  الــخــدمــات  ولمقدمي 
عــبــر اإلنـــتـــرنـــت ومــعــتــرف بـــه من 
المملكة  في  الداخلية  وزارة  قبل 
الـــجـــامـــعـــة  أن  كـــمـــا  الــــمــــتــــحــــدة. 
من  حصلت  قــد  للبنات  الملكية 
«الجامعة  لقب  على  الهيئة  ذات 

الرائدة» في عام ٢٠١٩. 

بجميع  الحكومية  الــبــحــريــن  مملكة  مــــدارس  تــواصــل 
لطلبتها،  الشاملة  األداء  تقييم  تطبيقات  تنفيذ  مراحلها 
في ظل دعم ومتابعة مستمرة لهم، لضمان إتمامهم جميًعا 
لهذه التطبيقات المهمة التي ُخصصت لها نسبة كبيرة من 
الوقت  وفــي  المطلوبة  بــالــصــورة  لــلــمــواد،  النهائية  الــدرجــة 
المحدد، إذ أفادت مدارس ابتدائية بأن نسبة اإلنجاز لديها 
قد بلغت ١٠٠٪، وأنه ال صعوبات تذكر في تنفيذ التطبيقات 

واستالمها وتصحيحها.
عبدالرحمن  فــاطــمــة  األســـتـــاذة  أوضــحــت  جــانــبــهــا،  مــن 
مـــديـــرة مـــدرســـة حــســان بـــن ثــابــت االبــتــدائــيــة لــلــبــنــيــن بــأن 
المدرسة قد تمكنت من استالم جميع استجابات التطبيقات 
فـــي الـــوقـــت الــمــحــدد بــنــســبــة ١٠٠٪، وذلــــك ثــمــرة إجـــــراءات 
مدروسة نفذتها منذ بداية الفصل الدراسي الجاري، إذ تم 
للطالب  التطبيقات  لتقديم  ومحفزة  مناسبة  بيئة  توفير 
سواء في التعلم عن بعد أو التعلم المزدوج، وتم تنظيم آلية 
العليا  للقيادة  اجتماعات  عقد  مع  التطبيقات،  تلك  تنفيذ 
حصر  بــهــدف  بــالــمــدرســة،  المختصات  كــافــة  مــع  والــوســطــى 
بما  الصعوبات  تذليل  على  والعمل  والتحديات  المعوقات 

يناسب واقع المدرسة.
وأضـــافـــت مــديــرة الــمــدرســة أنـــه تــم كــذلــك وضـــع خطة 
والشكل  الزمنية  والمدة  والمراجعة  التسليم  آلية  لتوضيح 
الــعــام واإلخــــــراج الــفــنــي والــتــدقــيــق عــلــى الــمــحــتــوى ومــدى 

ارتــبــاطــه بــالــكــفــايــات ومــطــابــقــتــه لــلــمــعــايــيــر والــمــواصــفــات 
المحددة، وإعداد النشرات واألدلة والملخصات اإللكترونية 

وتقديمها للطالب وأولياء األمور.
وأشـــــــارت إلــــى أنــــه تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة خـــاصـــة بــالــدعــم 
األكاديمي من قبل اختصاصية صعوبات التعلم، إلى جانب 
المشاكل  لمتابعة  والــتــقــنــي  الــفــنــي  لــلــدعــم  لجنة  تنظيم 
الــتــقــنــيــة لــلــطــالب، وكـــذلـــك تـــم تــنــظــيــم قـــاعـــات امــتــحــانــات 
مراعية لالحترازات الصحية ومزودة بأجهزة إلكترونية مع 

وجود معلمات مراقبات ومشرفات واختصاصيات لتقديم 
الدعم والمساندة. 

على  للتدقيق  لــجــان  بتنظيم  الــمــدرســة  قــامــت  كــمــا 
الدرجات وفق آلية تضمن دقة الدرجات وصحتها، مع رفع 
التطبيقات واالستجابات في ملفات إلكترونية، بناًء على 
إلى  إضافة  عليها،  والتدقيق  لمتابعتها  الوزارة،  توجيهات 
للطالب  لتوعية  اإللكترونية  والوصالت  النشرات  توظيف 
رمضان  شهر  خــالل  والــمــذاكــرة  الــدراســة  أساليب  بأفضل 

المبارك. 
تنفيذ  فــي  تجربتها  عــن  المعلمات  إحـــدى  وتحدثت 
العمل  تنظيم  حسن  أن  وأوضــحــت  الشاملة،  التطبيقات 
التي  الموحدة  الدقيقة  واآللــيــة  المدرسة  إدارة  قبل  مــن 
استخدمت في تنفيذ هذه التطبيقات ووضوحها بالنسبة 
أسهمت  قد  األمــور  وأولياء  والطالب  المدرسة  لمنتسبات 
في توفير الوقت والجهد، األمر الذي أدى إلى إنجاز العمل 

بصورة منظمة ودقيقة. 
أولياء  قبل  من  عديدة  إشــادات  المدرسة  رصــدت  وقد 
األمور الكرام الذين عبروا عن إعجابهم بسهولة الوصول 
إلــــى الــتــطــبــيــقــات الــرقــمــيــة وســـالســـة طــــرق اإلجـــابـــة عن 
األسئلة والدعم الكبير المقدم من قبل المدرسة لضمان 
المناسب  الــوقــت  فــي  الــحــل  فــي  الــطــلــبــة  جميع  مــشــاركــة 

وبالطريقة المثلى.
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البدء  نيويورك  مدينة  تعتزم  المنشورة:  لألخبار  وفقا 
في تقديم جرعات مجانية من لقاح «كورونا» للسياح تزامًنا 
مع عزمها إلغاء قيود اإلغالق تماًما في الصيف. وقال عمدة 
مدينة نيويورك بيل دي بالسيو يوم الخميس الماضي، إنه 
مناطق  في  متنقلة  تطعيم  مراكز  تشييد  في  البدء  سيتم 
جونسون»  آنــد  «جونسون  لقاح  لتقديم  السياحي  الــجــذب 
ذات الجرعة الواحدة، ال الجرعتين، مؤكدا أن تلك الخطوة 
قد تساعد على تشجيع السياح لزيارة المدينة، وأنه ينوي 
يوليو  مــن  األول  فــي  بالكامل  نــيــويــورك  مدينة  فتح  إعـــادة 
المقبل، تــزامــًنــا مــع تــراجــع اإلصــابــات بــفــيــروس «كــورونــا». 
بين  التنقل  المتحدة  الواليات  سكان  من  العديد  بدأ  وقد 
الواليات ألخذ اللقاح في أماكن التطعيم فيها أسرع، وذلك 

في ظاهرة بات يطلق عليها «سياحة اللقاح».
إقــبــال  فــي  ستسهم  والجميلة  اإلبــداعــيــة  الــفــكــرة  هـــذه 
الــســيــاح عــلــى نـــيـــويـــورك، وانـــتـــعـــاش اقــتــصــادهــا، وتــحــريــك 
حركة  وزيــادة  لمواطنيها،  ووظائفها  أبوابها  وفتح  تجارتها، 
ســـيـــارات األجـــــرة فــيــهــا، وارتــــفــــاع الـــحـــجـــوزات فـــي فــنــادقــهــا 

ومطاعمها ومطاراتها.
لو فكرنا مثال عندنا هنا في البحرين، في توفير اللقاح 
الفائدة  مع  اللقاح،  سعر  بمقارنة  وقمنا  بالمجان،  للسياح 
الكبيرة التي سيجلبها من السياح ومصروفاتهم في البلد، 
هذه  نطلق  من  أول  وسنكون  الرابحين،  نحن  نكون  فسوف 
أخرى  إبداعية  فكرة  ربما  أو  المنطقة  مستوى  على  الفكرة 
مملكة  تكون  وبذلك  والسياحة،  واالقتصاد  السوق  تنعش 

البحرين قد استثمرت (سياحة اللقاح). 
وكذلك هي شركات السياحة في البحرين، لماذا ال تفكر 
أننا  وخاصة  البحرين،  لزيارة  عــروض  بإعالن  األخــرى  هي 
يبحثون  األجانب  من  والكثير  الصيف،  فترة  على  مقبلون 
عن أشعة الشمس، وذلك مع توفير اللقاح بالمجان، بحيث 
العرض  ضمن  الــلــقــاح،  وقيمة  رســوم  بدفع  الشركة  تتكفل 
الوطن  واقتصاد  رابحة،  الشركة  تصبح  وبذلك  السياحي، 

رابح، والسائح األجنبي رابح.
بالطبع سيخرج لنا كالعادة أشخاص من محبي (تكسير 
المجاديف) وعرقلة األفكار، وعدم قبول الحلول اإلبداعية، 
زيادة  من  والخوف  والهواجس،  المخاطر  عن  الحديث  في 
من  عليها،  مـــردود  األمـــور  تلك  وكــل  واإلصـــابـــات،  الــحــاالت 
خالل وضع رؤية وإجــراءات وقائية يلتزم بها الجميع، ولنا 
في بعض الدول تجارب ناجحة ومتميزة في سياحة اللقاح.
ومنذ أيام قرأنا أن جزر المالديف تحاول جذب السياح 
اللقاح  تقديم  خالل  من  وذلك  اللقاح»،  «سياحة  خالل  من 
الــمــضــاد لـــكـــورونـــا، لـــلـــزوار بــمــجــرد الـــوصـــول، وتــتــجــه جــزر 
المالديف إلى تقديم اللقاح ذي الجرعتين لالستفادة من 
بقاء السائح أياما أطول، ليعود ذلك بالنفع على السياحة 

واالقتصاد في المالديف.
وفـــي فــلــوريــدا اقــتــرحــت الــســلــطــات الــلــقــاح مــجــانــًا ومــن 
المدينة  حــّول  مــا  عــامــًا،   ٦٥ تــجــاوزوا  مــن  على  شــروط  دون 
األمريكيين  إلــى  بالنسبة  السياحية  الــوجــهــات  أشــهــر  إلــى 
والبرازيليين  الكنديين  األثرياء  من  العديد  وأن  واألجانب، 
من  المشمسة  فلوريدا  واليــة  على  تــوافــدوا  والفنزويليين، 

أجل اللقاح.
وفي بريطانيا كذلك، اقترحت شركة سياحية على عدد 
والحصول  الــعــربــي،  الخليج  فــي  إجـــازة  قضاء  الــزبــائــن  مــن 
على جرعتين من لقاح فايزر مجانا، ويشمل العرض تذكرة 

الطيران في الدرجة األولى، وإقامة مدة شهر.
في  للسياح  اللقاح  تقديم  مجانية  فكرة  في  رأيكم  فما 

البحرين..؟؟ فكروا فيها.

malmahmeed7@gmail.com
محميد احملميد
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ألقوى  تصنيفها  عن  األوســط»  الشرق  «فوربس  مجلة  كشفت 
الشركات العائلية العربية في الشرق األوسط لعام ٢٠٢١، وتضمنت 

القائمة ٦ شركات عائلية بحرينية.

 وجاء في صدارة تلك الشركات البحرينية شركة يوسف خليل 
مجموعة  تلتها  عربيا،   ٣٨ الـ  الترتيب  في  وحلت  وأوالده،  المؤيد 
يوسف بن احمد كانو بالمركز الـ ٥١ عربيا، ثم مجموعة عبداهللا 

يوسف فخرو في المرتبة الـ٧٨ عربيا، وبعدها استثمارات الزياني 
عربيا،   ٩٠ الـــ  حلت  التي  المجموعة  نــاس  شركة  ثم  عربيا،  الـــ٨٠ 

وأخيرا محمد جالل وأوالده بتصنيفها ٩٨ عربيا.


