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“يحق لنا جميعا أن نفخر بمنجزات مؤسساتنا التعليمية والعلمية والتربوية التي تسير مع أبنائنا 
بكل إخالص واقتدار، إلعداد أجيال ناضجة مخلصة تحمل رايات المستقبل وتحقق لهذا الوطن 

العزيز كل الطموحات، في االزدهار واألمن والسالم والرفاه.”

His Majesty
King Hamad bin Isa Al Khalifa
The King of the Kingdom of Bahrain

His Royal Highness
Prince Salman bin Hamad Al Khalifa

The Crown Prince, Deputy Supreme 
Commander and First Deputy Prime Minister

His Royal Highness
Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa

The Prime Minister of the
Kingdom of Bahrain

“We all have the right to be proud of the achievements of our educational and 
scientific institutions that are going with our children with sincerity and desire, 

to prepare sincere and mature generations that are carrying the flags of the 
future and fulfilling for this dear country all aspirations, in prosperity, security, 

peace and well-being.”

His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa
King of the Kingdom of Bahrain

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه
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يأتي نجاح الجامعة الملكية للبنات على مدار السنوات الماضية 
وتميزهــا بجهود فريــق العمل الذي يهدف الــى تنفيذ معايير 
التعليم العالي والسعي من أجل التميز وابراز إنجازات الطالبات 

في كافة المستويات.

The successes of the past years have been 
driven by team effort, aiming for higher 
educational standards, striving for excellence, 
and student achievement.
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Royal University for Women 
President welcome note
With great pride and honour, I am presenting the 
Annual Report of AY 2018-19 for Royal University 
for Women (RUW). The Annual Report highlights 
the major achievements, future plans and the 
cumulative testimony of the efforts made by 
the University at various levels to enhance the 
development of an institutional culture that 
fosters productivity, creativity, and academic 
excellence for student’s success and for achieving 
the University’s goal.

The successes of the past years have been driven 
by team effort, aiming for higher educational 
standards, striving for excellence, and student 
achievement.

The record of accomplishment over the past three 
years includes RUW is the first private university 
in the Kingdom of Bahrain to achieve the HEC 
and BQA accreditation. RUW received the grade 
‘good’ in HEC rating, which is the highest grade 
for a private university. RUW became one of the 
first two universities listed on the Bahrain National 
Qualifications Framework. All RUW programmes 
which were reviewed by Quality Assurance have 
received positive feedback. RUW also received 
ASIC Accreditation (Accreditation Service for 
International Schools, Colleges & Universities) in 
March 2018, which is an internationally renowned 
quality standard for schools, colleges, universities 
and online learning providers, and is recognised by 
the UK Home Office. RUW is additionally listed as 
a “Premier University” by ASIC. Moreover, RUW 
together with West Virginia University received 
the prestigious Institute of International Education 
“2018 Andrew Heiskell Award” for Innovation in 
International Education on 16th March 2018 in New 
York, USA. In addition to the recognition from the 
Sultanate of Oman RUW has received recognition 
from the Emirate of Fujairah and Government 
of Mauritius for accepting students from that 
region. Furthermore, RUW had the successful 
recertification of ISO 9001:2015.

I take great pride in reporting that with the 
support and commitment of staff and faculty, all 
recommendations of last year’s Annual Report 
have been successfully completed during this 
academic year. 

In concluding this summary, I wish to acknowledge 

and thank students and alumni, Government and 
Higher Education regulatory bodies, industry, 
philanthropy and at all levels of communities. I 
would also like to acknowledge the continuous 
and ongoing support and commitment of the 
University’s Board of Directors, Board of Trustees 
and the Executive Committee who, in carrying out 
their fiduciary responsibilities, actively promote the 
interests and mission of the University by providing 
strategic direction and valuable resources for the 
advancement of teaching, research and outreach 
services, all of which are essential characteristics 
of any leading institution. In addition, I formally 
recognise and commend the hard work and 
endeavor of the RUW Senate, Senior Management 
Committee, the Deans’ Council and all College 
Councils as well as the dedicated efforts of our 
committed staff in all academic, administrative and 
support roles.

Dr David Stewart
Acting President 
Royal University for Women
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أقدم لكم ببالغ الفخر والســعادة التقرير السنوي للجامعة الملكية 

للبنات للســنة األكاديمية ٢٠١٨-٢٠١٩. والذي يســلط الضوء على 

اإلنجازات الرئيسية والخطط المستقبلية للجامعة والجهود المتميزه 

التي تبذلها الجامعة على مختلف المستويات لتعزيز تنمية الثقافة 

المؤسسية والتي بدورها تعزز اإلنتاجية واإلبداع والتميز األكاديمي 

لنجــاح الطالبات وتفوقهن وتحقيق أهداف الجامعة بما يتماشــى 

مع الرؤى والتطلعات.

ويأتي نجاح الجامعة الملكية للبنات على مدار الســنوات الماضية 

وتميزها بجهود فريق العمل الذي يهدف الى تنفيذ معايير التعليم 

العالي والســعي من أجل التميز وابراز إنجازات الطالبات في كافة 

المستويات.

ويشمل سجل انجازات الجامعة الملكية للبنات على مدى السنوات 

الثالث الماضية سلسة من االنجازات على مستوى االعتماد تتمثل في 

كونهــا أول جامعة خاصة في مملكة البحرين تحصل على االعتماد 

من مجلــس التعليم العالي وهيئة جودة التعليــم والتدريب. كما 

حصلــت الجامعة الملكية للبنات على تقدير جيد من قبل تصنيف 

مجلــس التعليم العالي وهو أعلى درجة تصنيف تعطى لمؤسســة 

تعليــم عالي. كما أصبحت الجامعة الملكية للبنات واحدة من أول 

جامعتيــن مدرجة في إطار المؤهالت الوطنية في مملكة البحرين 

والذي يشــرف عليه هيئة جودة التعليــم والتدريب. تلقت جميع 

البرامج األكاديمية في الجامعة الملكية للبنات ردود فعل ا يجابية 

بعد ان تم مراجعتها من قبل ضمان الجودة، في حين حصلت على 

اعتمــاد دولي من قبل ASIC ) خدمة االعتماد للمدارس والكليات 

والجامعات الدولية( وهو معيار الجودة المشــهور دولياً للمدارس 

والكليــات والجامعات صدرت من بريطانيــا في مارس ٢٠١٨. كما 

تم تصنيفها من قبل ASIC بأنها جامعة ممتازة كداللة على جودة 

برامجها األكاديمية ومستوى التعليم العالي المقدم فيها. 

وحازت الجامعة الملكية للبنات وشــريكها االســتراتيجي “جامعة 

ويســت فيرجينيا األميركية” على جائزة أندرو هيسكل الدولية في 

فئة االبداع في التعليم الدولي بالواليات المتحدة االميركية في عام 

الســادس عشــر من مارس في عام ٢٠١٨. كما انها نالت االعتراف 

مــن قبل امارة الفجيــرة باالمارات العربيــة المتحدة ومن حكومة 

موريشــيوس لتضاف الى ســجل اعتراف الــدول بالجامعة الملكية 

للبنــات منهــا المملكة العربية الســعودية وســلطنة عمان ودولة 

الكويت. عالوة على ذلك ، حصلــت الجامعة الملكية للبنات على 

شهادة معيار اآليزو ISO ٩٠٠١: ٢٠١5 بنجاح.

يملئني الفخر حين نتحدث عن انجازات الجامعة التي اتت كنتيجة 

لدعــم والتزام جميع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس. وفي ختام 

هذه الكلمــة، أود أن أشــكر الطالبات والخريجات والمؤسســات 

الحكوميــة والخاصة ومجلــس التعليم العالي وكافة المؤسســات 

على مســتويات المجتمع الذين نعتبرهم شــركاء في دعم العملية 

التعليمية. كما أود أن أشــيد بالدعم المتواصل والمستمر من قبل 

مجلــس إدارة الجامعة، ومجلس األمنــاء، واللجنة التنفيذية، الذين 

من خالل مســؤولياتهم تجــاه الجامعة يقومــون بتعزيز مصالحها 

ومهمتها بنشــاط من خــالل توفير التوجيه االســتراتيجي والموارد 

المطلوبــة للنهوض بخدمــات التدريس والبحــث والتوعية، وكلها 

خصائص أساســية ألي مؤسســة تعليمية رائدة. باإلضافة إلى ذلك، 

نقدر العمل الجاد والمســاعي الحثيثة التــي تبذلها لجان الجامعة 

المختلفة ومجلس العمــداء وجميع مجالس الكليات باإلضافة إلى 

الجهــود المتفانية من قبل موظفينا الملتزميــن في جميع األدوار 

األكاديمية واإلدارية ودعمهم الالمحدود.

الدكتور ديفيد ستيوارت

القائم بأعمال رئيس

الجامعة الملكية للبنات 

الكلمة الترحيبية للقائم بأعمال رئيس
الجامعة الملكية للبنات
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رؤيتنا
ان تصبح الجامعة الملكية للبنات رائدة إقليمياً في التفوق األكاديمي للمرأة. من خالل البرامج والممارسات التعليمية 

التي تفي بالمعايير الدولية و العمل على إعداد خريجاتنا ليصبحن قائدات ويشاركن مؤسسات المجتمع بمبادراتهن 

و مهاراتهن التي اكتسبنها والتطور على الصعيد الفردي. كي تكون خريجة الجامعة الملكية للبنات مبدعة وواثقة 

وذات بعد في التفكير.

رسالتنا
تسعى الجامعة الملكية للبنات لتوفير بيئة تعليمية محفزة وقوية وتثير التحدي، تساعد في صقل الشخصيات 

وتشجغ على القيادة. كما انها تتبنى توعية الطالبات إجتماعياً وثقافياً وعلمياً من خالل عملية التدريس الفعال من 

قبل اعضاء هيئة التدريس، وتشجيع التعليم والتعلم الذاتي والبحث العلمي وتقديم الخدمات من خالل النشاطات 

المتنوعة والمصاحبة للمواد الدراسية. حيث تتنوع الفعاليات الرياضية، الفنية، االجتماعية وغيرها.

الخطة االستراتيجية 2016 - 2021
تعمل الجامعة الملكية للبنات ضمن خطتها االســتراتيجية ٢٠١6 – ٢٠٢١ والتي تهدف الى توفير اتجاه واضح 

واجراءات لتحقيق اهدافها االســتراتيجية التي يعمل عليها جميع ادارات واقســام وكليات الجامعة وتآزرهم في 

تحقيــق تطلعاتها في ان تكون الرائدة إقليمياً في التميــز األكاديمي للمرأة وكذلك تحقيق المعايير الدولية في 

التعليمية. وخدماتها  عملها 

Our vision
The Royal University for Women will become the regional leader in academic 

excellence for women. Programmes and practices that meet international standards 
will prepare our graduates to become leaders who are engaged members of their 

society demonstrating initiative and life-long habits of learning and individual 
development. The RUW graduate will be creative, confident and forward thinking.

Our Mission
To offer our students a rewarding and challenging multi-cultural learning environment 
that cultivates strong, well-rounded personalities, encourages leadership, and builds 

character, social consciousness and community. To realize our commitment to 
teaching, learning, research and service through the activities of all members of the 

University community.

RUW Strategic Plan 2016 – 2021
The main aim of the strategic plan is to provide clear direction and the course of action 
that RUW intends to take to achieve its strategic objectives. The plan proposes RUW’s 

goals and the actions that transcend the boundaries of faculties, departments, and 
administrative sections. This strategic plan focuses on the synergy created by all the 

academic and administrative units. The plan spells out RUW’S aspiration of becoming 
a regional leader for academic excellence for women and also achieve international 

standards in its operations.
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• Integrity
We act in an honest, fair, 
transparent, and ethical manner 
to create a culture of trust and 
equality evident in all University 
activities and decision making

• Commitment
We accept responsibility to 
work diligently, be accountable 
for our work, and honour 
our commitment to fulfill 
the mission and vision of the 
University.

• Respect
We embrace our differences 
and treat other collegially 
with civility, openness, 
and professionalism in all 
interactions, activities, and 
decision making

• Diversity
We acknowledge and honor 
the fundamental value and 
dignity of all individuals and 
create a culture which respects 
diverse traditions, heritages, 
experiences, and perspectives

• Innovation
We foster a culture of creativity 
and ingenuity which encourages 
research, forward thinking and 
entrepreneurship

• Engagement
We engage with all stakeholders 
of the university in the creation 
and dissemination of knowledge 
on local, national, and 
international levels

• Excellence
We strive for excellence in 
teaching, research, and service 
and to uphold the highest 
standards of intellectual inquiry 
and academic freedom

• Learning 
We value education that 
balances theory and practice, 
develops critical thinking, 
emphasises active learning, and 
fosters responsibility and the 
desire for the lifelong pursuit of 
learning, and is career-oriented 

RUW Core Values: 
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• النزاهة

نعمل بنزاهة وعدل وشفافية وبشكل 
أخالقي، لخلق ثقافة الثقة المتبادلة 

والمساواة الواضحة في جميع أنشطة 
الجامعة وصنع القرار

• االلتزام

نحن نتحمل مسؤولية العمل بجد، ونكون 
مسؤولين عن أعمالنا، ونحترم التزامنا 

بتحقيق رؤية ورسالة الجامعة.

• االحترام

نحتضن اختالفنا ونعامل بعضنا باحترام 
وانفتاح ومهنية في جميع أنشطة الجامعة 

وصنع القرار

• التنوع

نعترف ونثمن القيمة األساسية وكرامة 
جميع األفراد وننشئ ثقافة تحترم التنوع 

و التقاليد والتراث والخبرات والمنظورات 
المختلفة

• االبتكار

نحن نشجع ثقافة اإلبداع التي بدورها 
تشجع على البحث والبعد في التفكير 

وريادة األعمال

• االرتباط

ننخرط مع جميع أصحاب المصلحة في 
الجامعة في إنشاء ونشر المعرفة على 
المستويات المحلية والوطنية والدولية

• التميز

نسعى جاهدين للتميز في التدريس 
والبحث والخدمة والتمسك بأعلى معايير 

التفوق الفكري والحرية األكاديمية

• التعلم 

نحن نقدر التعليم الذي يوازن بين 
النظرية والممارسة، ويطور التفكير 

النقدي، ويعزز التعلم النشط ،وينمي 
المسؤولية والرغبة في متابعة التعلم 

مدى الحياة، والموجه نحو التمهين

قيم الجامعة الملكية للبنات 
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العمل اإلداري

Administrative Work 
Royal University for Women’s administration is an expansive sector 
whose work impacts every student, faculty member and employee 
at the University. The Annual Report AY 2018-19 highlights the role 

of administration and its efforts to continually improve the way we 
operate in order to increase efficiency.

يعتبر العمل اإلداري في الجامعة الملكية للبنات من أهم قطاعات الجامعة الحيوية الذي 
يؤثر في عمله على الطالبات واعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة. ويسلط هذا 

التقرير الضوء على دور اإلدارة وجهودها في عملية التطوير المستمرة لزيادة الكفاءة الوظيفية 
والتعليمية.

RUW Organisational Chart
الهيكل التنظيمي للجامعة الملكية للبنات
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Effective governance was carried out through the institutions 
appointed committees which met and deliberated on all aspects of the 
University’s operations. Meetings of the Board of Trustees, Executive 
Committee, University Senate, Deans’ Council and all College Councils 
were held at regular intervals throughout the Academic Year 2018-19.

Governance

تحوي الجامعة الملكية للبنات على مجلس يؤمن بممارسة اإلدارة الفعالة عبر لجان مختلفة والتي 
اجتمعت في جميع جوانب عملها على تحقيق رؤية واهداف الجامعة والتي تصب في جعلها 
بيئة أكاديمية رائدة وجعلها قبلة للتمكين وتميز المرأة على المستوى المحلي والدولي. وعليه 

فقد ُعقدت اجتماعات منتظمة لمجلس األمناء واللجنة التنفيذية واإلدارة العليا ومجلس العمداء 
وجميع مجالس الكليات على فترات مختلفة طوال العام األكاديمي 2019-2018.

قيادة الجامعة
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The Board of Trustees
Based on HEC approval dated July 5, 2016, for the 
formation of the Board of Trustees for AY 2018/19, 
the RUW Board of Trustees was formed with the 
following members:

مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات

فــي ضوء موافقــة مجلس التعليــم العالي بتاريــخ 5 يوليو ٢٠١6 

لتشــكيل مجلس أمناء مجلــس الجامعة الملكيــة للبنات، تضمن 

المجلس للعام األكاديمي ٢٠١٨/٢٠١٩ األعضاء وهم:

Mr. Fahad Abdulla  
Al-Zamil
Chairman

السيد فهد عبدالله الزامل
رئيس مجلس األمناء

Prof. Dr. Yussuf 
Mohammed Aljindan

First Deputy of the 
Chairman

البروفيسور يوسف محمد 
الجندان

النائب األول لرئيس مجلس األمناء

Dr. Gordon Gee
President WVU

Member

 الدكتور جوردن جي
رئيس جامعة ويست فيرجينيا 

عضو

H.H Mrs. Hala Al Ansari
Member

سعادة السيدة هالة األنصاري
عضو

Dr. Adnan Ahmed 
Yousif

Member

الدكتور عدنان احمد يوسف
عضو

Dr. Aref Abdulla Al 
Ashban
Member

Dr. Eiman Al-Mutairi 
Member

Dr. Maha Bakr 
Abdullah Bin Bakr

Member

الدكتور عارف عبدالله 
العشبان

عضو

الدكتورة إيمان المطيري
عضو

الدكتورة مها باكر عبدالله بن 
باكر
عضو

Dr. Mohamed Ahmed 
Jumaan
Member

الدكتور محمد احمد جمعان
عضو

Mr. Essa Mohammed 
Najibi

Member

السيد عيسى محمد نجيبي
عضو

Dr. David Stewart
RUW Acting President /

Member

الدكتور ديفيد ستيوارت
القائم بأعمال رئيس الجامعة 

الملكية للبنات/ عضو
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Achievements 
The successes of the past years have been driven by team efforts, 
aiming for implementation of higher education standards, striving for 
excellence, and student achievement.

During AY 2018-19, many milestones were accomplished and RUW 
saw the largest number of site visits in one year in its history. The 
record of accomplishment over the past three years includes:

RUW together with  
West Virginia University 
received the prestigious 
Institute of International 
Education “2018 Andrew 

Heiskell Award” for 
Innovation in International 

Education on 16th March 2018 
in New York, USA. 

RUW received ASIC Accreditation and was listed as 
“Premier University”.

RUW received the grade ‘good’ 
in HEC rating, which is the 
highest grade for a private 

university. 

RUW is the first private 
university in the Kingdom 

to achieve the HEC and BQA 
accreditation. 

ASIC Excellence Award for 
outstanding performance 
placed RUW on the ASIC 

Premier University register.

Recognition from the Emirate 
of Fujairah and government 
of Mauritius for accepting 
students from that region.

RUW became one of the first 
two universities listed on the 

Bahrain National Qualifications 
Framework. 

All RUW programmes which 
were reviewed by Quality 
Assurance have received 

positive feedback.

Re certification of ISO9001:2015.
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إنجازات الجامعة الملكية للبنات

تفخــر الجامعة الملكية للبنات بإنجازاتها التي تحققت على مدى الســنوات الثالث الماضية بفعل 
جهــود فريــق عملها التي تنصب في تنفيذ معايير مجلس التعليم العالي والســعي من أجل التميز 

وتخريج دفعات متميزه ومتفوقة.

من  العديد  للبنات  الملكية  الجامعة  حققت   ،2018-2019 األكاديمي  العام  وخالل 
االنجازات البارزة منها انها شهدت اكبر عدد زيارات لحرمها الجامعي في تاريخها في 
غضون هذه السنة. كما ان سجلها يشمل العديد من االنجازات التي تمثلت ابرزها في: 

حصلت الجامعة الملكية للبنات 

وشريكها االستراتيجي جامعة ويست 

فيرجينيا األميركية على جائزة أندرو 

هيسكل الدولية في مجال االبتكار في 

التعليم الدولي وهي جائزة مرموقة حصلت 

عليها في نيويورك بالواليات المتحدة 

األميركية في مارس 2018.

حصلت الجامعة الملكية للبنات على اعتمادية ASIC من المملكة المتحدة وهي خدمة 
االعتمادية للمدارس والمعاهد والجامعات الدولية ومعترف بها من قبل وزارة الداخلية في 

المملكة المتحدة. كما انها صنفت من ذات الهيئة على انها »جامعة متميزة«.

حصلت الجامعة الملكية للبنات على 

تقدير »جيد« من قبل مجلس التعليم 

العالي وهو اعلى تصنيف يمكن اعطاءه 

للجامعات في مملكة البحرين. 

الجامعة الملكية للبنات هي أول 
جامعة خاصة في مملكة البحرين تحصل 

على اعتمادية مجلس التعليم العالي وهيئة 
جودة التعليم والتدريب.

صنفت الجامعة الملكية للبنات على 
انها »جامعة متميزة« وحصلت على جائزة 

األداء المتميز من قبل خدمة االعتماد 
للمدارس والمعاهد والجامعات الدولية 

ASIC في المملكة المتحدة.

الحصول على االعتراف من قبل امارة 
الفجيرة باإلمارات العربية المتحدة ومن 

حكومة موريشيوس وبذلك بدأت الجامعة 
بقبول الطالبات من كال البلدين.

أصبحت الجامعة الملكية للبنات 
واحدة من أصل جامعتين في مملكة 
البحرين ممن تم ادراجهم في االطار 

الوطني للمؤهالت من قبل هيئة جودة 
التعليم والتدريب.

جميع البرامج األكاديمية في الجامعة 

الملكية للبنات تمت مراجعتها من قبل 

هيئة جودة التعليم والتدريب وحصلت 

على ردود فعل ايجابيه بشأنها.

.ISO9001:2015 الحصول على شهادة اآليزو

١5  |  التقرير السنوي للجامعة الملكية للبنات ١٩-٢٠١٨



Under the patronage of Her Excellency Dr. Shaikha 
Mariam Bint Hassan Al Khalifa, Deputy President 
for the Supreme Council for Women, a prestigious 
and engaging ceremony was held at RUW to 
celebrate the Kingdom of Bahrain National Day and 
Bahraini Women’s Day at its premises in West Riffa 
in the presence of dignitaries in the legislative field 
and municipal work such as H.E Dr. Jehad AlFadhel, 
member of Shura Council in Kingdom of Bahrain, 
academics and students.

The Ceremony, organised by the Office of Student 
Affairs began with a welcoming speech from 
the Acting President Dr. David Stewart, were he 
thanked Dr. Shaikha Mariam Bint Hassan for her 
patronage and constant support for this annual 

event throughout the years, for celebrating 
with us this very precious day for all Bahrainis as 
their National Day as well as acknowledging the 
development of Bahraini women in all sectors of 
society. He also expressed his pride at RUW being 
the only all-female educational institution in the 
Kingdom of Bahrain that is solely dedicated to 
empower women through higher education and 
gave examples of a number of RUW graduates 
who have achieved prominent positions in the 
legislative field. Dr. Stewart lauded the important 
role of women in the Kingdom of Bahrain citing 
their outstanding achievements and how women 
have received high-ranking roles in all sectors 
through their will and determination to succeed in 
all kind of fields.

Cooperation ties with 
Supreme Council for Women 
RUW is proud of its close relationship with the Supreme Council for 
Women and continues to work closely with the them in many aspects of 
women empowerment and advancement.

National day and 
Bahraini Women’s day celebrations
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تحت رعاية ســعادة نائب رئيس المجلــس األعلى للمرأة الدكتورة 

الشــيخة مريم بنت حســن آل خليفة، وبحضور ســعادة الدكتورة 

جهــاد الفاضل عضو مجلس الشــورى، احتفلــت الجامعة الملكية 

للبنات بالعيد الوطني المجيد ويوم المرأة البحرينّية بحضور واسع 

من الضيوف واألكاديميين والطالبات وعائالتهن.

واستهل الحفل الذي نظمه مكتب شؤون الطالبات بالجامعة بكلمة 

ترحيبيــة من القائم بأعمال رئيس الجامعة الملكية للبنات الدكتور 

ديفيد ســتيوارت، وفيها شكر ســعادة الدكتورة الشيخة مريم بنت 

حســن آل خليفة على رعايتها السنوية لهذه الفعالية، مشيداً بدور 

المرأة البحرينّية في مساهمتها في تطوير قطاعات المجتمع كافة 

ودفع عجلة التنمية واإلزدهار بمملكة البحرين.

وأعرب ستيوارت عن فخره واعتزازه لكون الجامعة الملكية للبنات 

هــي الجامعة الخاصــة الوحيدة فــي مملكة البحريــن والمعنية 

بتمكيــن المرأة عبر التعليم العالــي، مؤكداً على أهمية ما وصلت 

إليــه المرأة البحرينية مــن قدرات وإمكانات جعلتها تشــارك في 

مختلــف القطاعات الحيويــة في مملكة البحرين، مشــيراً إلى ان 

تجربة المرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي هي تجربة 

رائدة ومنفردة تحققت مــن خالل العمل الجاد والعزيمة واإلرادة 

تحت ظل توجيهات ومساعي رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 

الســمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله، 

والتي تصب في تمكيــن المرأة البحرينية، وجعلها نموذجاً يقتدى 

به على النطاق اإلقليمي والدولي. كما اســتعرض ستيوارت مشاركة 

خريجــات الجامعة الملكية للبنات في العمل التشــريعي والبلدي 

وتبؤهن المناصب في هذا المجال.

التعاون مع المجلس األعلى للمرأة

تفخــر الجامعة الملكية للبنات بالعالقــة الوثيقة التي تجمعها مع المجلس األعلى للمرأة واالهتمام 
المشترك بتطوير المرأة وتميزها عبر التعليم العالي وفي مجال البحوث ودراسات المرأة. وفي ضوء 
ذلك تبحث الجامعة الملكية للبنات انشــاء مركز دراسات متخصص في مجاالت المرأة مع المجلس 

االعلى للمرأة في مملكة البحرين.

احتفاالت اليوم الوطني البحريني ويوم المرأة البحرينية
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Higher Education Council

RUW is very appreciative of the support of the 
Higher Education Council (HEC) throughout AY 
2018-19 and it has complied with all HEC directives 
and guidelines. Information regarding RUW 
staff, workload, student information, research 
plan, professional development plan and other 
required data were regularly sent to HEC as per 
its requirements. Approvals for the recruitment 
of staff, RUW advertisements, professional 
development and research applications, and other 
relevant activities were always sought in time.

In addition, the Career Guidance and Internship 
Unit (CGIU), the RUW Scientific Research Council 
(SRC) and the Professional Development Unit 
(PDU) were established at RUW in AY 2017-18 with 

the required mandate and composition and were 
added to the RUW Organisational Chart. To date, 
42 MoUs have been signed at RUW with different 
organisations, to manage Internships more 
effectively. Further Internship data is shared with 
HEC by the CGIU on a regular semester basis. In 
addition, the Scientific Research Council (SRC) was 
fully established and operational in this AY. The 
mandate of SRC was implemented and research 
policies of RUW were aligned to the HEC Research 
Policy and Procedures. A constant dialogue was 
maintained with the Scientific Research Unit of HEC 
throughout the year. HEC Collaboration with the 
American Association for Advancement of Science 
(AAAS) to enhance the research Governance at 
University level is another good initiative.

HEC and RUW.. a unified vision to improve education 
in Bahrain
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التعاون مع مجلس التعليم العالي

تثمــن الجامعة الملكية للبنات الدعــم المتواصل من قبل مجلس 

التعليم العالي خالل العام األكاديمي ٢٠١٨-٢٠١٩. وتتبع الجامعة 

الملكية للبنات توجیھات مجلــس التعليم العالي ولوائحه الخاصة 

بالعام مــن خالل بذل الجهود في تنفيذ التوجيهات المطلوبة على 

اكمل وجه، بدءاً من إرســال المعلومــات المنتظمة حول موظفي 

الجامعة، مــروراً بالعبء الوظيفي ومعلومــات الطالبات، وانتهاءاً 

بخطــط البحوث والتطويــر المهني وغيرها مــن المعلومات التي 

يتطلبها المجلس واألنشطة ذات الصلة.

وتماشيا مع توجيهات المجلس ، تم إنشاء ثالث وحدات في الجامعة 

الملكية للبنات وهي: وحدة التوجيه الوظيفي والتدريب الداخلي 

)CGIU(، ومجلــس البحث العلمي، ووحــدة التطوير المهني في 

العام األكاديمي ٢٠١7/١٨، وتمــت اضافتهن جميعهن في الهيكل 

التنظيمي للجامعة واعتمادها من قبل مجلس األمناء. وإلى الوقت 

الحالــي فقد تم توقيع 4٢ مذكرة تفاهــم إلدارة التدريب الداخلي 

بشــكل فعال ويتم مشــاركتها مــع مجلس التعليم العالي بشــكل 

منتظم في كل فصل دراسي.

كما تم انشــاء مجلــس البحث العلمي خالل هذا العام وتشــغيله 

ومواءمة سياســات البحث فيه مع سياســة واجــراءات البحث في 

مجلس التعليم العالي. كما واصلت الجامعة مشــاوراتها مع وحدة 

البحث العلمي في مجلس التعليم العالي طوال العام األكاديمي.

ويعتبــر التعاون بين مجلــس التعليم العالــي والجمعية األميركية 

لتقــدم العلوم بمثابــة فرصة جيــدة لتعزيــز ادارة البحوث على 

مستوى الجامعة.

مجلس التعليم العالي والجامعة الملكية للبنات، رؤية موحدة لتطوير 
التعليم في البحرين
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The achievements of this academic year, 
including international accreditation, 
distinguished guests, celebrations and 
academic awards received as a testament 
to the constant hard work of the University 
to ensure the highest quality of education in 
line with developing the leadership skills.
إنجازات هذه السنة األكاديمية التي تتضمن االعتمادات الدولية 

والفعاليات والجوائز األكاديمية، واستضافة الشخصيات البارزة 
داللة على أن الجامعة الملكية للبنات لن تألوا جهدًا في توفير 
أعلى معايير الكفاءة في العملية التعليمية، وتطوير المخرجات 

التعليمية بمهارات قيادية عالية.
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Graduation
حفل التخرج
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The 11th Royal University for Women (RUW) 
graduation ceremony was held under the 
Patronage of Her Royal Highness Princess Sabeeka 
bint Ibrahim Al-Khalifa, Wife of His Majesty the 
King and President of the Supreme Council for 
Women. Her Highness Shaikha Nayla Bint Hamad 
bin Ebrahim Al-Khalifa, wife of His Highness Shaikh 
Khalifa Bin Hamad Al-Khalifa, Vice Chairperson 
of the Al Mabarrah Al Khalifia Foundation and 
Chairperson of Royal Life Saving Bahrain, was 
delegated to be do the honours in person, at the 
Bahrain Gulf Convention hotel.

Her Highness Shaikha Nayla Bint Hamad bin Ebrahim 
Al-Khalifa hailed the University as an outstanding 
educational institution, congratulating students 
on their excellent academic achievements. In 
addition, she also highlighted the importance of 
the successive batches of graduates in different 
academic specialties in enriching the labour 
market, promoting women’s status in all fields 

and sectors and anchoring the principle of gender 
equality and equal opportunities. 

RUW Acting President Dr. David Stewart extended 
deep thanks and appreciation to Her Royal 
Highness Princess Sabeeka bint Ibrahim Al-Khalifa 
for patronising the 11th graduation ceremony, 
and the great strides and commitment witnessed 
during the Academic Year 2018-2019. Dr. Stewart 
praised the graduate’s competence and leadership 
qualities as well as their drive and ambition to reach 
this milestone. In addition, the Acting President 
reflected on the achievements of this academic 
year, including international accreditation, 
distinguished guests, celebrations and academic 
awards received as a testament to the constant 
hard work of the University to ensure the highest 
quality of education in line with developing 
the leadership skills of the students at RUW, a 
commitment stated clearly in the University’s 
vision. 

Graduation Ceremony
RUW celebrated the graduation of the Class of 2019, where 123 students 
graduated, including 48 from College of Art & Design, 48 from College of 
Business and Financial Sciences and 27 from College of Law. In addition, 33 
graduates from Summer of AY 2017/18 also participated in the Ceremony.
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أنابت صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 

قرينة عاهل البالد المفدى رئيســة المجلس األعلى للمرأة حفظها 

الله ســمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة حرم سمو 

الشــيخ خليفة بن حمد آل خليفة نائبة رئيسة مجلس أمناء المبرة 

الخليفية رئيسة المؤسسة الملكية لإلنقاذ والسالمة البحرية لحضور 

حفــل تخريج الفوج الحادي عشــر من طالبــات الجامعة الملكية 

للبنات للعام ٢٠١٩ والذي أقيم في فندق الخليج.

وبهذه المناسبة، ثمنت ســمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم 

آل خليفــة جهود رئيس وأعضــاء مجلــس إدارة الجامعة الملكية 

للبنات لالرتقاء بمخرجات التعليــم ذات الجودة العالية من خالل 

تنفيــذ برامج أكاديمية لرفد ســوق العمل، مشــيدة بتميز وتفوق 

خريجات الجامعة وهو ما يعكس تميز المرأة البحرينية بشكل عام 

في مختلف المجاالت واالصعدة.

وقــد خّرجت الجامعة الملكية للبنات )١٢3( طالبة، تشــمل )4٨( 

خريجــة من كلية العلــوم المالية واإلدارية لبرامــج البكالوريوس، 

و)٢7( خريجة من كلية القانون الحاصالت على شهادة البكالوريوس 

فــي القانــون و)4٨( خريجة من كليــة الفنــون والتصميم لبرامج 

البكالوريوس باإلضافة إلى )33( خريجة ممن أكملن دراســتهم في 

الفصل الدراسي الصيفي للعام األكاديمي ٢٠١٨/٢٠١7.

وكان القائــم بأعمــال رئيس الجامعــة الملكية للبنــات الدكتور 

ديفيــد ســتيوارت قد ألقى كلمــة خالل الحفل أعــرب فيها عن 

شــكره وتقديــره  لصاحبة الســمو الملكي االميرة ســبيكة بنت 

ابراهيــم ال خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيســة المجلس 

األعلــى للمرأة حفظها الله على رعايتها المتواصلة لحفل تخريج 

طالبات الجامعة الملكية للبنات وجهود ســموها الدائمة لتعزيز 

مســيرة التعليــم ودعم تقــدم المــرأة البحرينية فــي مختلف 

المجــاالت واألصعــدة، وأوضــح الدكتور ســتيوارت أن الجامعة 

الملكيــة للبنات لن تألوا جهداً في توفيــر أعلى معايير الكفاءة 

في العمليــة التعليمية، وتوفير المخرجــات التعليمية المتميزه 

والمثرية لســوق العمل فــي مملكة البحرين عبــر التخصصات 

التي تدرســها. مشــيداً بكفاءة وقدرات وطموح الطالبات الذي 

اإلنجاز. إلى هذا  للوصول  أهلهن 

حفل التخرج

احتفلــت الجامعــة الملكية للبنات بتخريج دفعة 2019 المتميزة والتي اشــتملت على 12٣ طالبة، 
٤8 منهــن تخرجن من كلية الفنون والتصميــم و ٤8 خريجة من كلية العلوم المالية واالدارية و 2٧ 
خريجــة من كلية القانون. كما انضمت ٣٣ خريجة من الفصــل الصيفي للعام االكاديمي 18/201٧ 

لهذا الحفل.
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The below table includes the number of graduates from the university colleges since AY 2012/13

PROGRAMME 2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019*

Art and Design 39 25 45 38 36 52 54

Business and 
Financial Sciences

72 92 76 50 82 78 54

Information 
Technology

18 8 13 5 4 2  

Law    13 13 18 27

TOTAL 129 125 134 106 135 150 135

*Includes Summer graduates

الجدول يوضح عدد الطالبات المتخرجات من مختلف كليات الجامعة منذ العام األكاديمي ٢٠١3/٢٠١٢ وحتى آخر حفل تخريج

-2019
2018

-2018
2017

-2017
2016

-2016
2015

-2015
2014

-2014
2013

-2013
2012 الكلية

54 5٢ 36 3٨ 45 ٢5 3٩ الفنون والتصميم

54 7٨ ٨٢ 5٠ 76 ٩٢ 7٢ العلوم المالية واإلدارية

٢ 4 5 ١3 ٨ ١٨ تقنية المعلومات

٢7 ١٨ ١3 ١3 القانون

135 150 135 106 134 125 129 المجموع

*يشمل طالبات الفصل الصيفي

Academic Faculty
RUW is proud of its highly qualified and 
multicultural complement of faculty who range 
from a wide number of countries including France, 
Egypt, Germany, India, Iran, Iraq, Italy, Jordan, 
South Africa, and USA to name a few.

الطاقم األكاديمي

تفتخر الجامعة الملكية للبنــات بطاقمها األكاديمي ذو المؤهالت 

العالية والثقافات المتعددة والذين أتوا بخبراتهم من مختلف دول 

العالم بما في ذلك فرنســا ومصر والهند والعراق وإيطاليا واألردن 

والواليات المتحدة األمريكية والعديد من الدول اآلخرى.
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The next biennial Women and Society 
Conference is scheduled for AY 2019-20 and 
a working group was formed to commence 
preparations. The Conference theme is 
“Women and the 4th Industrial Revolution” 
with college sub themes.

تشارك الجامعة الملكية للبنات في مجتمع البحوث عبر 
تنظيمها لمؤتمر المرأة والمجتمع والذي يقام كل سنتين. 
ومن المقرر تنظيم المؤتمر القادم في السنة األكاديمية 

2019-2020 تحت عنوان “المرأة والثورة الصناعية الرابعة.
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Research
البحوث
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At RUW, AY 2018-19 continued to be dedicated 
to Research to enhance the much-needed 
impetus to research culture at university level 
and in the region. The next biennial Women and 
Society Conference is scheduled for AY 2019-20 
and a working group was formed to commence 
preparations. The Conference theme is “Women 
and the 4th Industrial Revolution” with college sub 
themes.

RUW Scientific Research Council 
The RUW Scientific Council (the SRC) was 
established in February 2017 with the aim to 
implement its Development Plan and establish 
its existence. The SRC will strive to make RUW a 
leader in the field of research on issues related 
to women in the region. The SRC will also act as 
a support system for both faculty and students 
to gain knowledge and/or assistance in research 
methodologies and skills. The SRC will dedicate 
itself to produce research about women issues 
in the region while simultaneously developing a 
centre for excellence of modernising women. 

The SRC has been very proactive with the 
establishment of a monthly e-newsletter 
(published on the RUW Website, circulated to 
employers and College Advisory Board members) 
showcasing faculty and student research, research 
forum presentations and research of note in the 
region. 

During the year, a review was carried out of the 
summer courses offered at RUW and discussions 
held on summer course offerings in order to allow 
faculty more time to carry out research. 

Research Proposals: 
Faculty members submitted research proposals, 
reviewed and approved by the SRC Chaired by the 
Academic Vice President(AVP). Faculty members 
and students were motivated to produce research 
and peer learning in the workplace was also 
encouraged to utilise the Research Forum that acts 
as a platform to present research in progress and 
receive objective criticism.

Research

Number of Research Proposals Received

AY 2015-16 AY 2016-17 AY 2017-18 AY 2018-19 

37 21 37 39

30   |   ROYAL UNIVERSITY FOR WOMEN ANNUAL REPORT 2018-19



تلتزم الجامعــة الملكية للبنات بتعزيز ثقافــة البحث العلمي في 

وســطها التعليمــي وعملت على اثــراءه وتعزيــزه ليواكب الزخم 

الذي يناله على المســتوى الجامعي واالقليمي بشكل عام. وتشارك 

الجامعــة الملكية للبنات في مجتمع البحوث عبر تنظيمها لمؤتمر 

المــرأة والمجتمــع والذي يقام كل ســنتين. ومن المقــرر تنظيم 

المؤتمــر القادم في الســنة األكاديميــة ٢٠١٩-٢٠٢٠ تحت عنوان 

“المرأة والثورة الصناعية الرابعة”.

مجلس البحث العلمي بالجامعة الملكية 
للبنات

تم انشاء مجلس البحث العلمي بالجامعة الملكية للبنات في فبراير 

٢٠١7 كأحد مرتكزات تنفيذ خطتها التنموية. ويسعى هذا المجلس 

ألن يصبح رائداً في مجال البحــوث والقضايا المتعلقة بالمرأة في 

المنطقــة. كمــا يعمل المجلــس بكونه نظام داعــم ألعضاء هيئة 

التدريس والطالبات من خالل دعم اكتســاب المعرفة والمساعدة 

في منهجيات البحوث ومهاراته. كما سيســعى المجلس الى انتاج 

ابحــاث متعلقة بقضايا المرأة في المنطقة الى جانب تطوير مركز 

لتميز وحداثة المرأة.

مقترحات البحوث

قــدم أعضاء هيئــة التدريس مقترحــات بحثية ، تمــت مراجعتها 

والموافقــة عليها مــن قبل مجلس البحث العلمــي ونائب الرئيس 

للشــؤون األكاديمية. تم تحفيز أعضاء هيئــة التدريس والطالبات 

علــى إنتاج البحــوث والتعلم من األقــران في مــكان العمل وتم 

تشجيعهم أيًضا على االســتفادة من منتدى البحوث ليكون بمثابة 

منصة لتقديم البحوث الجارية وتلقي النقد الموضوعي

البحوث

عدد مقترحات البحوث التي تم استالمها

السنة األكاديمية 2018-19 السنة األكاديمية 2017-18 السنة األكاديمية 2016-17السنة األكاديمية 16-2015

37٢١373٩

كما نشــر عميد كلية القانون بالجامعة الملكية للبنات كتاباً عنوانه 

»مجلس التعــاون الخليجي: المؤسســات، السياســات والعالقات 

الخارجيــة« فيما نشــر عضو في كلية القانون كتاباً عنوانه »شــرح 

القانون المدني، مصادر االلتزام في القانون المدني البحريني وفقاً 

ألحــدث التعديالت التشــريعية وقرارات محكمة التمييز، دراســة 

مقارنة« في حين نشــر عضو في هيئة تدريس كلية الهندسة كتاباً 

بعنوان »استخدام المواد الثانوية في المركبات اإلسمنتية المدعمة 

باأللياف فائقة األداء«.
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It is very positive for RUW to report that both the 
Dean and faculty member from the College of Law 
published books this year. The Dean published 
a book entitled “The Gulf Cooperation Council: 
Institutions, Policies and External Relations” 
and the Assistant Professor’s book was entitled 
“Explanation of Civil Law, Sources of Obligation 

in the Bahraini Civil law in Accordance with the 
Latest Legislative Amendments and the Decisions 
of the Court of Cassation: “A Comparative Study”. 
A faculty member from the College of Engineering 
published a chapter in a book entitled “Utilization 
of By-product material in Ultra High-Performance 
Fiber Reinforced Cementatious Composites”. 

Research Forum 
The Research Forum was established in AY 2012-
13. Since then this Forum continues to provide an 
excellent platform for faculty to showcase their 
research work. The Forum provides an opportunity 
for peer critique as well as support and is aimed 
at improving the quality of research at RUW. This 
ongoing research initiative supports opportunities 
for the various forms of scholarly contributions 
through presentations and discussions. Faculty 
member present their research in the Research 
Forum, scheduled on alternative Tuesdays, during 
student activity hour and invite their students to 
attend. The Research Forum for AY 2018-19 was 
launched with a request to all new faculty members 
to present their historic research/PhD work and 
share their area of expertise. Faculty members’ 
research activity is also linked with their annual 
Self-Appraisal and research incentives offered. In 

AY 2018-19, a total of 4 forums were held during 
which 2 RUW academics, two guest speakers (1 
HEC representative), and one visiting professor 
presented their research.

1. Research Symposium - 7th March 2019

In order to boost the research culture at RUW, 
the College of Law organised the 1st Annual 
Research Symposium on International Commercial 
Arbitration as part of Pre-Moot court activities. 
International and national speakers gave 
presentations on topics relating to Arbitration in 
the presence of academics, lawyers and arbitrators. 

2. Forensics Analytics & Accounting Technology 
Workshop March 12-13, 2019 

Under the patronage of the Central Bank of 
Bahrain and with the support of Tamkeen, RUW, in 
collaboration with its strategic partner, West 
Virginia University (WVU), held the 7th Annual 

Student Research
The research based Graduation projects of undergraduate and Master Students were also conducted.

College Number of Projects 

CAD 51(UG) 5(PG) 

CBFS 23

CL 18
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بحوث الطالبات في الكليات:

عدد المشاريع الكلية

مرحلة البكالوريوس 5١، مرحلة الدراسات العليا 5  الفنون والتصميم

٢3 العلوم المالية واإلدارية

 ١٨ القانون

منتدى البحوث

انشــئ منتدى البحوث فــي العام األكاديمــي ٢٠١3-٢٠١٢ ليكون 

بمثابــة منصة بحثية ممتازة ألعضاء هيئة التدريس لعرض أعمالهم 

البحثية. ويوفر المنتدى فرصة النقد الموضوعي والدعم من خالل 

تحســين جودة البحوث فــي الجامعة الملكية للبنــات. يقام هذا 

المنتدى بشــكل مســتمر في الجامعة ليدعم الفــرص والمبادرات 

البحثيــة من خالل المناقشــات والعــروض التقديمية. حيث يقوم 

عضو الطاقم األكاديمي بعرض بحثه في المنتدى الذي يقام كل يوم 

ثالثاء اثناء ســاعات النشــاط الطالبي ويتم دعوة الطالبات لحضور 

هذا المنتدى. ولتبادل الخبرات، تم عرض االعمال البحثية الســابقة 

والجديدة لكل عضو مشارك في المنتدى.

1- الندوة البحثية األولى – كلية القانون

مــن أجل تعزيز ثقافة البحث في الجامعة الملكية للبنات، نظمت 

كلية القانــون الندوة البحثية الســنوية األولــى للتحكيم التجاري 

الدولــي كجزء من أنشــطة مســابقة المحكمة الصوريــة الدولية 

وليم فيز. وفيها قدم المتحدثون المشــاركون في المسابقة عروضاً 

حول مواضيع تتعلق بالتحكيم بحضــور مجموعة من األكاديميين 

والمحامين والمحكمين. 

2- ورشــة عمل حول تكنولوجيا المحاســبة و التحليالت الجنائية 

بالتعاون مع جامعة ويست فيرجينيا في مارس ٢٠١٩

 تحــت رعاية مصرف البحرين المركزي وبدعم من تمكين، عقدت 

الجامعة الملكية للبنات بالتعاون مع شــريكها االستراتيجي جامعه 

ويســت فرجينيا االميركية ورشــه عمل حول تكنولوجيا المحاسبه 

والتحليالت الجنائيه الســنوية السابعة في حرمها الجامعي الكائن 

فــي الرفاع الغربي وذلــك بحضور عدد من المســئولين واصحاب 

الشأن في مجاالت التكنولوجيا والمحاسبة والجنائيات. 

وتأتي الورشــة لتسلط الضوء على ضرورة منع االحتياالت والكشف 

عنهــا في مجال االعمال التجارية، كما تطرقت الورشــة الى ســبل 

الكشف عن االحتياالت واستعراض البيانات واستخدام تقنيات مثل 

الرصد المنتظم، وتحليل البيانات، والتنبؤ بالسلوك البشري للتقليل 

من الخسائر الناجمة عن االحتياالت. حيث قدم الورشة البروفيسور 

مارك نيجريني االستاذ بجامعه ويست فرجينيا االميركية الخبير في 

مجال المحاســبة وكشــف االحتياالت والذي له عده مؤلفات حول 

هذا المجال. 

و تعتبر جامعة ويســت فيرجينيا، الشريك االســتراتيجي للجامعة 

الملكيــة للبنــات جامعــة رائدة في مجــال تطبيقات المحاســبة 

الجنائية والتعليم في مجال فحص الحســابات بغرض الكشف عن 

الغــش واالحتيال واالختالســات، وتعمل مع العديد مــن الهيئات 

والمؤسســات الحكوميــة الكبــرى، وتأتي هذه الورشــة كجزء من 

الشــراكة االســتراتيجية بين الجامعة الملكية للبنات وبين جامعة 

ويست فيرجينيا. 
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Workshop on Forensic Analytics and Accounting 
Technology in its premises in Riffa. The workshop 
was presented by Dr. Mark Nigrini from WVU an 
expert in forensic accounting and fraud detection. 
Over 60 participants attended the Workshop from 
across the Government and Private Sectors.

The Workshop highlighted fraud prevention and 
detection as a core business issue, especially 
focusing on the increase of fraud because of our 
digitally enabled world. The Workshop discussed 
strong internal controls, technologies such as 
regular monitoring, effective data analysis, and 
predicting human behavior that can be used 
to minimise the losses from fraud and other 
types of misconduct. Both public and private 
companies, and government entities witnessed 
significant benefits and skills such as monitoring, 
periodic analysis, transaction testing, anomaly 
detection, unstructured data reviews, and pattern 
recognition.

3. The Responsible Conduct of Research March 19-
20, 2019

Under the patronage of H.E. Dr. Mariam Al-
Jalahma, Chief Executive of the National Health 
Regulatory Authority and in collaboration with 
Tamkeen; WVU in association with RUW held 
their Conference on the Responsible Conduct of 
Research “The Importance of Integrity to Research 
Success”. The Conference took place on Tuesday & 
Wednesday March 19 and 20, 2019 in RUW campus.

The ceremony started with a welcome speech 
by Dr. David Stewart, Acting President of RUW, 
in which he welcomed all the participants and 
highlighted the importance of research integrity 
and strategies for creating an institutional culture 
that values ethical and responsible practices in 
research. H.E Dr. Mariam Al Jalahma, the Patron 
of the Conference, expressed that The responsible 
conduct of research (RCR) is critical for excellence, 
as well as public trust, in science and engineering. 
Consequently, education in RCR is considered 
essential in the preparation of future scientists, 
healthcare providers associated with research, and 
engineers.
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حضــر الورشــة اكثر من 6٠ مختص فــي القطاع العــام و الخاص، 

منهــا مصرف البحريــن المركزي وديوان الرقابــة المالية واإلدارية، 

هيئــة الحكومة اإللكترونية، قطاع الجامعات وقطاع الطاقة وقطاع 

االتصــاالت وعــدد من البنــوك اإلســالمية والتجاريــة وغيرها من 

المؤسسات ذات العالقة. 

3- المؤتمر األول حول السلوك المسؤول للبحوث

تحت رعايــة ســعادة الدكتورة مريــم عذبي الجالهمــة، الرئيس 

التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهن والخدمــات الصحية، 

وبالتعــاون مع تمكين. نظمت الجامعة الملكية للبنات وشــريكها 

االستراتيجي جامعه ويســت فرجينيا االميركية المؤتمر األول حول 

السلوك المسؤول للبحوث ، وذلك في مقر الجامعة الملكية للبنات 

الكائن في الرفاع الغربي بحضور عدد من الخبراء واصحاب الشــأن 

في مجاالت الطب والعلوم والهندسة. 

واستهل الحدث بكلمة ترحيبية القاها القائم بأعمال رئيس الجامعة 

الملكية للبنات الدكتور ديفيد ســتيوارت، اثنــى فيها على الرعاية 

الكريمة من ســعادة الدكتورة مريم الجالهمة وحضورها للمؤتمر، 

كما اكد ســتيوارت في كلمته علــى الطابع المهني واالخالقي الذي 

يســتوجب على الباحث ان يتحلى بهما فــي بحوثه واهميتها في 

رصانة البحث العلمي. كما ألقت ســعادة الدكتورة مريم الجالهمة 

كلمة اشارت فيها الى ان رعاية هذا المؤتمر تأتي من منطلق حرص 

الهيئــة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتســليط الضوء 

على اهمية االبحاث والممارســات االخالقيــة التي تدور في فلكها 

بمختلف المجاالت العلمية كالصحة والهندسة وغيرها. 

وتضمــن المؤتمر جلســات وورش عقدها كاًل مــن الدكتور عادل 

شــامو، وهو استاذ في قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية 

فــي كلية الطــب بجامعة ماريالنــد بالواليات المتحــدة االميركية 

والدكتور دانييل فاسجيرد، وهو استاذ ومدير مكتب نزاهة البحوث 

في جامعة ويست فيرجينيا األميركية.

وشــهد المؤتمر حضــور اكثر من 75 باحــث ومختص في مختلف 

المجاالت العلمية ابرزها الصحة والهندسة، وطالب الدراسات العليا 

واعضاء هيئات التدريس للكليات الصحية ومقدمي الرعاية الصحية 

في مملكة البحرين وخارجها.
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Community Engagement (CE)
The major objectives of Community Engagement in RUW are to provide 
channels and avenues to contribute to the as the university is deeply 
committed to being an active, involved and supportive organisation in 
the kingdom of Bahrain through the various activities conducted by the 
colleges and departments of the university. 
RUW is an active member of society through its 
social responsibility and contributions toward the 
community in the Kingdom of Bahrain. The major 
objectives of Community Engagement in RUW are 
to provide channels and avenues to contribute 
to the as the university is deeply committed 
to being an active, involved and supportive 
organization in the kingdom of Bahrain through 
the various activities conducted by the colleges 
and departments of the university. Many activities 
were conducted throughout the AY 2018-2019 

which included participation in INJAZ Bahrain 
programmes, Coaching sessions with International 
Coaching Federation (ICF), Flat6labs activities, 
Trade Quest competition, Banking & Finance 
Forum, Entrepreneurship Breakthrough exhibition 
and forum, International Design Week, Bahrain’s 
National Charter Day, Architectural Conservation 
project in Old Manama, Elimination of Violence 
against Women and 70th Anniversary of the United 
Nations Universal Declaration of Human Rights 
Forum.

INJAZ Innovation Camp:

The Innovation Day Camp was an exciting one-
day workshop that challenged students to find 
innovative solutions to a real business challenge 
using creativity, thinking out of the box and 
teamwork. Students experienced leadership, 
critical thinking, and presentation skills and learn 
about business start-ups in a fun way. Students 
were divided into teams that competed against 
each other through a set of educational activities 
and recreational games. Students were given a 
business challenge to which they have to propose a 

solution within a very limited time, given access to 
tools, information and resources. Students had the 
possibility to foster an understanding of the world 
of work and a spirit of entrepreneurship through 
the principle of learning by doing. They were able 
to develop their interpersonal as well as problem-
solving skills and learn to work under very tight 
deadlines. The workshop was delivered by trained 
corporate volunteers from the private sector. The 
volunteers helped them expand their horizons 
and direct their team towards an entrepreneurial 
future.

Community Engagement Activities conducted by 
colleges & departments: 
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المشاركة المجتمعية
تتلخص أهم األهداف الرئيســية للمشــاركة المجتمعية فــي الجامعة الملكيــة للبنات في توفير 
القنوات والطرق التي من خاللها يســاهم المجتمع الجامعي - من خالل الكليات و األقســام - في 
المشــاركة الفعالة في مختلف األنشــطة المجتمعية بكونها مؤسســة تعليمية داعمة ونشطة في 

البحرين. مملكة 

تعتبر الجامعة الملكية للبنات عضو نشط في المشاركة المجتمعية 

عبر مبادراتها التي تنضوي في المســؤولية المجتمعية في مملكة 

البحريــن. وتتمثــل أهــداف المشــاركة المجتمعيــة فــي توفير 

قنوات وســبل للمســاهمة بكونها تدعم وتوفر األنشطة التعليمية 

والمبــادرات المجتمعيــة التــي تقوم بهــا الكليات واألقســام في 

الجامعة. وقد قامــت الجامعة بالعديد من األنشــطة والمبادرات 

خالل العام األكاديمي ٢٠١٩-٢٠١٨ تضمنت المشــاركة في برامج 

إنجاز البحرين، وجلســات التدريب مــع اإلتحاد الدولي للتدريب، 

وأنشــطة Flat6labs، ومســابقة تحدي التداول اإلستثماري »تريد 

كويســت«، والمنتدى المصرفي والمالي، ومنتــدى ومعرض ريادة 

األعمال، ومعرض التصميم الدولي، وفعاليات ميثاق العمل الوطني، 

ومشــروع الترميم المعماري في مدينــة المنامة القديمة، والقضاء 

على العنف ضد المرأة ومنتدى الذكرى الســبعين لإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان بالتعاون مع األمم المتحدة.

معسكر إنجاز لإلبتكار »آي كامب«:

تم تخصيص يوم لمعسكر اإلبتكار تضمنت ورش عمل مثيرة ومليئة 

بالتحــدي للطالبات وذلــك إليجاد الحلول للتحديــات التي تواجه 

قطاع األعمــال عبر اســتخدام اإلبتكار والتفكير خــارج الصندوق 

والعمــل الجماعــي. وحظيت الطالبــات بتجربــة التفكير النقدي 

والقيادة ومهارات تقديم العروض وتكوين المعرفة حول الشركات 

الناشئة بطرق ممتعة. تم تقسم الطالبات الى فرق بحيث تم اسناد 

تحديات تجارية ليتعين عليهن اقتراح الحلول المناسبة في غضون 

فترة زمنية محــددة مع إتاحة الوصول إلــى األدوات والمعلومات 

والموارد التي تســاعدهن فــي البحث والتطويــر. وبذلك توفرت 

لديهن الفرصــة لفهم عالم األعمال وتعزيــز روح العمل الجماعي 

وريــادة األعمــال من خالل مبــدأ التعلم بالممارســة. كما أتيحت 

الفرصة لهن إلكتســاب مهارات حل المشــكالت وتطوير المهارات 

الشخصية والعمل تحت الضغط الزمني. تم تقديم هذه الورش من 

قبل متطوعين مدَربين في شــركات من القطاع الخاص، وقد ساعد 

المتطوعون الطالبات في توجيهن وتوســيع آفاقهن نحو مســتقبل 

ريادي.

أنشطة المشاركة المجتمعية التي نفذتها الكليات واألقسام:
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4th Banking and Finance Forum, Fintech and 
Growth of Payment Industry in GCC, RUW, April 
23, 2019:

The College of Business and Financial Sciences, 
Banking and Finance department, conducted 
a Banking and Finance forum on “Fintech and 
Growth of Payment Industry in GCC”. The forum is 
a part of this strategy with the intention to reach 
out to business experts involved in FinTech and to 
engage them in communication with students and 
faculty members. Various professionals from the 
industry were invited as speakers at this event and 
the presentation and the panel discussion were 
interactive sessions. The event was attended by 
CBFS students and faculty.

المنتدى المصرفي والمالي الرابع، التكنولوجيا المالية ونمو قطاع 

الدفع في دول الخليج العربي:

نظم قســم الدراســات المالية والمصرفية بكلية العلــوم المالية 

واإلدارية في الجامعة الملكية للبنات المنتدى المصرفي والمالي 

الرابــع حــول التكنولوجيــا الماليــة ونمو قطاع الدفــع في دول 

الخليج العربي. ويعتبر هذا المنتدى جزءاً من اســتراتيجية الكلية 

للوصول إلى خبراء األعمال المشــاركين فــي التكنولوجيا المالية 

وإشــراكهم في التواصل مع الطالبات وأعضــاء الهيئة األكاديمية. 

وقد تمت دعوة العديد من الخبراء في هذا المجال للحديث عن 

مواضيع الجلســات بحضور عدد كبير من طالبات الكلية والطاقم 

األكاديمي.

Elimination of Violence Against Women Lecture :

On the occasion of the international day for the 
Elimination of Violence Against Women RUW 
College of LAW organised a lecture delivered by 
Dr Mohamed Almasry, Legal Consultant, from the 
Supreme Council for Women.

محاضرة تثقيفية حول القضاء على العنف ضد المرأة:

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، نظمت كلية 

القانــون بالجامعة الملكية للبنات محاضرة تثقيفية ألقاها الدكتور 

محمد المصري، المستشــار القانوني في المجلــس األعلى للمرأة 

للحديــث عن معطيات القضــاء على العنف ضد المــرأة والنظرة 

القانونية في هذا الموضوع.

Com
m

unity Engagem
ent

38   |   ROYAL UNIVERSITY FOR WOMEN ANNUAL REPORT 2018-19



Forum on the 70th Anniversary of the United 
Nations Universal Declaration of Human Rights:

College of Law organized the UDHR (United Nations 
Universal Declaration of Human Rights) Event to 
celebrate its 70th anniversary in collaboration with 
United Nations (UN) Bahrain, National Institute 
for Human Rights (NIHR), and International Peace 
Institute (IPI), and the Embassy of the Federal 
Republic of Germany in the Kingdom of Bahrain, In 
order to Contribute and expand on the knowledge 
of the UDHR through a youth-society and women 
nexus via an educational platform.

منتدى الذكرى السبعين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بالتعاون 

مع األمم المتحدة:

نظمــت كلية القانــون بالجامعة الملكية للبنــات فعالية االحتفال 

بالذكرى الســبعين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان بالتعاون مع 

األمــم المتحدة فــي مملكة البحرين والمؤسســة الوطنية لحقوق 

اإلنسان ومعهد السالم الدولي باإلضافة إلى سفارة جمهورية ألمانيا 

اإلتحادية في مملكة البحرين، وذلك بهدف المســاهمة في تعزيز 

المعرفــة المتعلقة باإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان في وســط 

تعليمي شبابي ومرتبط بموضوع المرأة.

Architectural Conservation project in Old Manama:

As part of a project underway at the Bahrain 
Authority of Culture and Antiquates, the year 4 
students through their course on Architectural 
Conservation under the supervisor of Dr Dina 
Huwaidi, participated in documenting three 
traditional/historical houses assigned to them by 
the Authority.

مشروع الترميم المعماري في مدينة المنامة القديمة: 

كجزء من مشــروع قيد التنفيذ مع هيئــة البحرين للثقافة واآلثار، 

شــاركت طالبات الســنة الرابعة من خالل مقرر الترميم المعماري 

بإشــراف الدكتورة دينا هويــدي، في توثيق ثالثة بيــوت تاريخية 

وشــعبية تم إســنادها لفريق طالبات الجامعة الملكية للبنات من 

قبل الهيئة. 
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Bahrain International Design Week 2019, The 
avenues, Bahrain:

The College of Art & Design participated in the 
largest design festival event in the Kingdom of 
Bahrain, the Bahrain International Design Week. 
It was held in the Avenues Mall in Manama. 
CAD showcased its works in the various design 
disciplines it offers, showing support to the 
community and how it may give back to it.

PhotoVoice Awareness Campaign for Bukuwarah 
Bakery:

As part of a photovoice project which aims to 
represent a community’s or subject’s voice 
through pictures, students in Ms Amy Owen’s 
Community Service course beautifully capture the 
hard labour and sacrifice that goes into running 
one of the oldest bakeries in Bahrain. AlBukuwarah 
Bakery’s speciality is its traditional Bahraini Page 16 
of 23 bread cooked by sticking dough to the side 
of stone oven walls. The bread is sold at the rate 
of 100 fils for 5 pieces. What a delicious deal! These 
pictures were later used in a fundraising campaign 
by the students. All proceeds went to renovating 
the bakery.

أسبوع التصميم الدولي في البحرين: 

شــاركت كلية الفنون والتصميم بالجامعة الملكية للبنات في أكبر 

فعاليــة للتصميم في البحرين وهو أســبوع التصميم الدولي الذي 

أقيــم في مجمــع األفنيوز بالعاصمــة المنامة. وقــد عرضت كلية 

الفنــون والتصميم العديد من األعمال الفنية التي قمن بها طالبات 

الجامعة والتي اســتوحينها من تراث وحداثــة المجتمع البحريني 

كمشاركة مجتمعية فعالة تعكس جماليات التصميم في البحرين.

حملة »صوت الصورة« المجتمعيــة حول محالت المخبوزات في 

منطقة البوكوارة: 

نفــذت طالبات مقرر الخدمة المجتمعية بإشــراف الســيدة آمي 

أويــن الحملة المجتمعية »صوت الصورة« التي هدفت إلى إيصال 

الصــوت المجتمعــي عبر الصــورة الثابتة، حيث قامــت الطالبات 

بأخذ لقطات وصور رائعة لجهود العمال وعملهم الشــاق في أحد 

أقــدم محالت المخبوزات في مملكة البحريــن – تحديداً بمنطقة 

البوكوارة. حيث يباع رغيف الخبز والمخبوزات الشهية بأسعار تبدأ 

مــن ١٠٠ فلس.هذه الصور تم اســتخدامها في وقت الحق لحملة 

جمع المعونات نفذتها الطالبات إلعادة ترميم وبناء المخبز.
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Student Project with Dar Al Bar Elderly Home:

As part of the Community Service course with Ms 
Amy Owen, a group of students volunteered at 
Dar Al Bar Elderly Home for 6 weeks. The students 
tended to the daily needs of the residents and 
organized various activities in collaboration with 
the organization including a drawing competition 
with the theme of traditions in Bahrain, and a 
cooking competition.

Participating in Beach Clean-up event At Malkiya 
Beach in Bahrain:

RUW and WVU students and faculty participated 
in Clean-Up Bahrain, as it is the only officially 
registered environmental NGO in Bahrain. It is 
a volunteer group initiated in January 2016 with 
aiming to raise environmental awareness through 
active participation and involvement of the local 
community. Clean up Bahrain organizes regularly 
clean-up events at Bahrain beaches. They have 
organized a beach clean-up at Malkiya Beach on 
Friday, 01 March 2019. CEE program students 
together with their instructor, Dr Gulnur Jasim 
attended this event. There were many plastic and 
cartoon materials, as well as aluminium, glass and 
general waste on the beach. With the collective 
effort of other volunteers, a huge amount of waste 
has been collected from Malkiya Beach within 1.5 
hours of work.

فعالية إزالة المخلفات في ساحل المالكية بالبحرين:

قامــت طالبــات الجامعة الملكيــة للبنات بالمشــاركة في فعالية 

تنظيف الشــواطئ )كلين آب( مع طلبة جامعة ويســت فيرجينيا 

األميركية والطاقم األكاديمــي، بإعتبار )كلين آب( المنظمة البيئية 

الوحيدة – غير الحكومية – المســجلة في البحرين تأسســت في 

ينايــر ٢٠١6 وتتضمن مجموعة تطوعية تهــدف إلى زيادة الوعي 

البيئي عبر المشــاركة الفعالة في االنشطة المجتمعية. وهي تنظم 

بشكل دوري فعالية تنظيف شواطئ البحرين والتي بادرت طالبات 

الجامعة في المشــاركة معهــم عبر تنظيف ســاحل المالكية من 

المخلفات في يوم الجمعة األول من مارس ٢٠١٩. وقد شارك طالب 

تخصص الهندســة المدنية من جامعة ويســت فيرجينيا األميركية 

بإشراف الدكتورة جولنور جاسم في هذه الفعالية إلزالة المخلفات 

البالســتيكية والورقيــة باإلضافــة إلــى الزجاجية منهــا ومخلفات 

األلمنيــوم. وبتضامن الجهود، تم إزالة مخلفات كثيرة من ســاحل 

المالكية في غضون ساعة ونصف من العمل المتواصل.

مشروع الطالبات مع دار البر لرعاية الوالدين:

كجــزء من مقرر الخدمة المجتمعية بإشــراف الســيدة آمي أوين، 

تطوعت مجموعة من طالبات الجامعة في دار البر لرعاية الوالدين 

لمدة ستة أسابيع وذلك للقيام بواجبات الرعاية اليومية لكبار السن 

في الــدار ونظمن فعاليات متنوعة بالتعاون مــع إدارة الدار منها 

مسابقة للرسم بالطابع الشعبي ومسابقة للطهي. 

ية
مع

جت
لم

ة ا
رك

شا
لم

ا
4١  |  التقرير السنوي للجامعة الملكية للبنات ١٩-٢٠١٨



Linkage w
ith Industry

Linkage with 
Industry

التعاون في مجال الربط بسوق العمل

واصلت الجامعة الملكية للبنات جهودها الحثيثة في توسيع فرص 

التدريب وتطوير البحــوث الجامعية والكفاءات العلمية المخرجة 

علــى مدار العام، وذلك مــن خالل مشــاركتها المجتمعية والربط 

بسوق العمل وذلك من خالل: 

١- المجلس األعلى للمرأة

تبحث الجامعة الملكية للبنات انشــاء مركز دراسات متخصص في 

مجاالت المرأة مع المجلس االعلى للمرأة في مملكة البحرين.

2- معهد اللغة الفرنسية: إليانس فغانسي

في ضوء موافقة مجلس التعليم العالي في جلســته المنعقدة في 

فبرايــر ٢٠١٨، وقعت الجامعة الملكية للبنــات مذكرة تفاهم مع 

معهد إليانس فرانسي للغة الفرنسية لتعليم اللغة الفرنسية كمواد 

إختيارية في الجامعة، وذلك بحضور سعادة السفيرة الفرنسية لدى 

مملكة البحرين، الســيدة سيسيل لونجيه وســعادة األستاذ عيسى 

نجيبي رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس األمناء، ونائبة الرئيس 

للشــئون األكاديمية الدكتورة منى سوري وعمداء الكليات ورؤساء 

األقســام. واتفق الطرفان على التعــاون على المدى الطويل، حيث 

تجلت صورة التعاون وتشــجيع اإلنخــراط في صفوف تعليم اللغة 

الفرنســية في تقديم السفارة الفرنســية منحة دراسية لمدة شهر 

واحد في فرنســا ألفضل طالبــة ذات اداء متميز وكانت من نصيب 

الطالبة ســلوى امتياز التي حضرت هذا البرنامج الثقافي في مدينة 

فيشي بفرنسا.

الربط بسوق
العمل

Collaborations and Linkage with 
Industry 
Throughout the year, RUW continued to be part 
of the active community through its engagement 
with the high-profile authorities and institutions, 
expanding internship opportunities and 
development of undergraduate research. 

1. Supreme Council for Women (SCW) 

RUW continue to work closely collaborating 
with the Supreme Council for Women, RUW are 
discussing a partnership in setting up of a Women’s 
Research Centre at RUW.

2. Alliance Francaise, France 

As per HEC approval, RUW launched a French 
language LAR course under the Centre for General 
Studies. Both parties agreed to a long-term 
cooperation. Based on the success of the course and 
to encourage participation in upcoming semesters, 
the French embassy offered a scholarship for a 
one-month immersion programme in France to the 
best performing student of the class in July-August 
2018. Ms Salwa Imtiaz availed of the scholarship 
and attended the one-month Cultural Immersion 
programme in Vichy, France
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ال 3. Ministry of Foreign Affairs, Italy

As per HEC approval, RUW and the Ministry for 
Foreign Affairs signed an agreement to offer Italian 
language courses in AY 2018-19.

International Collaborations
1. West Virginia University (WVU), USA 

The collaboration with RUW strategic partner WVU 
was very fruitful and happened at three levels: the 
traditional academic cooperation with all RUW 
departments, the hosting of the WVU BSCE degree 
and the WVU RUW Global portal activities.

3- وزارة الخارجية بجمهورية إيطاليا

في ضوء موافقة مجلس التعليــم العالي، وقعت الجامعة الملكية 

للبنات مذكرة تفاهم مع الســفارة اإليطالية فــي مملكة البحرين 

لتدريــس اللغة اإليطالية فــي الجامعة، وتعتبــر الجامعة الملكية 

للبنــات هي اول جامعة في مملكة البحرين تدرس اللغة اإليطالية 

كأحد المقررات الدراسية اإلختيارية في الجامعة.

التعاون الدولي

1- جامعة ويست فيرجينيا بالواليات المتحدة األميركية

اثمر التعــاون مع جامعــة ويســت فيرجينيا األميركية، الشــريك 

اإلســتراتيجي للجامعة الملكية للبنات، في العام األكاديمي ٢٠١٩-

٢٠١٨ علــى ثالث مســتويات، والتي تكمن في التعــاون البديهي 

بين أقســام الجامعة وكلياتها وجامعة ويســت فيرجينيا األميركية، 

واستضافة برنامج الهندسة المدنية التابع لجامعة ويست فيرجينيا 

األميركيــة في الجامعة الملكية للبنات باإلضافة إلى انشــطة بوابة 

جامعة ويست فيرجينيا والجامعة الملكية للبنات العالمية. ونظير 

هــذه العالقة المتميــزة التي تجمع بين الجامعــة الملكية للبنات 

وجامعة ويســت فيرجينيا األميركية، فقد فازت الجامعتين بجائزة 

اندرو هيسكل الدولية، وهي جائزة رفيعة المستوى يقدمها المعهد 

الدولــي للتعليم الدولــي في مقره بنيويــورك – الواليات المتحدة 

األميركيــة، عــن جهود الشــراكة الدولية االســتراتيجية والشــاملة 

والمبتكرة بين الجامعتين.
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Linkage w
ith Industry

2- جامعة بانجور، ويلز، المملكة المتحدة

قدمت جامعة بانجور ورشة عمل لبناء القدرات في مجال التدريس 

والتعلم ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة الملكية للبنات بإعتبار 

ان جامعــة بانجور قد حصلت على جائزة ذهبية وهي اعلى تقييم 

يمكــن الحصــول عليه في إطار تميــز التعليم الوطنــي بالمملكة 

المتحدة )TEF(. حيث كان موضوع ورشــة العمل هو اســتخدام 

التكنولوجيا في الفصول الدراســية. وقد قدم الورشة الدكتور إيبين 

مــوس، مدير التعليم في كلية الفنون واالنســانيات وادارة االعمال 

بجامعة بانجور. وقد غطت الورشــة مواضيــع متعددة كان ابرزها 

التصنيف والدرجات واالســتخدام الفعــال للتكنولوجيا في التقييم 

والتغذية الراجعة.

2. Bangor University, Wales, UK

RUW utilised its cooperation with its latest partner, 
Bangor University (BU) UK. In order to support 
faculty members to develop teaching practices, a 
one-day capacity building workshop on Assessment 
Design was held in collaboration with BU. BU 
achieved a Gold Award, the highest possible rating 
in the national teaching excellence framework. 
The Workshop was given by Dr. Eben Muse, a 
College Director of Teaching and Learning at the 
College of Arts, Humanities and Business at BU. 
The Workshop covered subjects like specification 
grading, backward course design, as well as the 
effective use of technology in assessment and in 
feedback.

3- جامعة دار الحكمة، جدة، المملكة العربية السعودية

عاودت جامعة دار الحكمة بالمملكة العربية الســعودية نشاطاتها 

مع الجامعة الملكية للبنات بعد تغييرات شهدتها في هيكلها خالل 

الســنة الماضية. وقد دشــنت الجامعتان عدة مبادرات منها زيارة 

فريق الجامعة الملكية للبنات في شــهر فبرايــر ولقاءهم بعمداء 

الكليات ورؤساء االقسام باالضافة الى متابعة مبادرات التعاون بين 

الجامعتين.

3. Dar Al Hekma (DAH), Kingdom of Saudi Arabia 

The collaboration with DAH resumed following 
a major restructuring of DAH last year. DAH and 
RUW implemented several initiatives, including 
the visit of a RUW team in February who met with 
deans and heads of department to follow up on 
cooperation initiatives. 
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The Student Council AY 2018-19:
•  Ms. Sharifa Alkawari – President (CBFS)
•   Ms. Asma Khalifa – Vice President (CBFS)
•  Ms. Lana Aladdin – Student Support Officer 

(CAD)
•  Ms. Razan Al Saud – VP Clubs (CBFS)
•  Ms. Noor Alfadhel – Treasurer (CAD)
•  Ms. Ayisha Parakkattil– Secretary (CAD) 

Key Achievements of Student 
Council (SC) 
• The RUW SC’s first event was the ‘Pizza night’ 
for the dorm students. Dorms students had the 
opportunity to talk in person to the President and 
discuss issues faced in the dorms. 

• In collaboration with the olunteer Club a bake 
sale in the cafeteria was organised and 50% of 
the proceeds will be donated to Bahrain Cancer 
Society. 

• The SC participated in the 10th International 
Youth Conference by (MOYS). This Conference 
brought together a group of internationally 
recognised speakers to the Kingdom of Bahrain. 
They shared their experience and highlighted 
the most important issues of the international 
community. 

• In collaboration with the ‘International Club’, 
the “International Cultural festival’ was organised. 
The event was held under the patronage of Her 
Excellency Sheikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa. 

• The SC participated in the National Charter 
Celebration Parade on 14th of February, 2019. 

• The SC participated in hosting the student 
exchange group from WVU who were taken on 
sightseeing tours around the Kingdom of Bahrain. 

• The SC organised the RUW Carnival 2018-19 and a 
fun filled day was enjoyed by all with entertainment 
time for families and kids.

Student Educational Travel
Educational travel provides students with a 
unique opportunity to combine educational value 
with exposure to local culture whilst gaining an 
international perspective. During this AY, several 
local educational trips were undertaken by 
students from all colleges. 

At international level, students from the College of 
Law travelled to Kuwait for the 8th Annual Willem 
C. Vis Middle East Pre-Moot Competition and 
later attended the Finals of the same in Vienna, 
Austria. RUW students from College of Business 
and Financial Sciences visited UK and College of 
Art & Design students visited Spain during the 
semester break. The experience provided valuable 
insight into the academic and cultural dimensions 
of international travel. 

A number of local educational excursions were 
organised by various colleges for example the CBFS 
arranged field visits to important and business-
related places such as Bahrain Stock Exchange. 
The CAD took students to the Bahrain National 
Museum, Al Riwaq Gallery, Al Bareh Gallery, Art 
Bahrain etc. The College of Law organised several 
field trips to the Constitutional Court, Criminal 
Court, Civil Court, Shura Council, Bahrain Chamber 
for Dispute Resolution. The College of Engineering 
also organised student visit to Construction Sites 
and Bahrain Society of Engineers. The Centre for 
General Studies also organised visits to National 
Museum, National Charter Monument, Community 
organisations and old age homes.

Students life inside the Campus

Students 
Achievements

 The RUW team of students (TaaWin) 
won the INJAZ Al Arabs best 

product award in the 12th young 
entrepreneurs’ competition 2018, 

held in November 2018.

•

 RUW 4th year Graphic Design 
student won the Gold medal in the 
Graphic Design Technology skill at 
the World Skills Asia competition 

held in Abu Dhabi in November 2018.

•

 As per the approval of HEC, RUW 
organised “Reconnect” RUW reunion 

for the Alumnae on 5th May 2018
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مجلس الطالبات لعام 2018-2019: 

•  اآلنسة شــريفة الكواري، كلية العلوم المالية واإلدارية، رئيسة 

مجلس الطالبات 

•  اآلنســة أســماء خليفة، كلية العلــوم الماليــة واإلدارية، نائبة 

رئيسة مجلس الطالبات

•  اآلنســة النا عالء الدين، كلية الفنون والتصميم، مسؤولة دعم 

الطالبات

•  اآلنســة رزان آل سعود، كلية العلوم المالية واإلدارية، مسؤولة 

األندية

•  اآلنسة نور الفاضل، كلية الفنون والتصميم، أمين السر

اآلنسة عائشة باركاتل، كلية الفنون والتصميم، السكرتيرة  •

إنجازات مجلس الطالبات

• نظــم مجلس الطالبــات فعاليته األولى للســنة األكاديمية »ليلة 

البيتزا« مع الطالبات المقيمات في السكن الجامعي، حيث اتيحت 

الفرصة للطالبات للقاء رئيس الجامعة والحديث بشكل مباشر معه 

حول مواضيعهن التي تتعلق بالسكن الجامعي.

• تم تنظيم فعالية الســوق الخيري في كافتيريا الجامعة بالتعاون 

مع نــادي التطوع، وفيه تم تخصيص 5٠% مــن العوائد للتبرع بها 

لجمعية البحرين لمرضى السرطان.

• شــارك مجلس الطالبات في المؤتمر الدولي للشباب في نسخته 

العاشــرة والذي جمع بيــن متحدثين عالميين لمشــاركة خبراتهم 

وتسليط الضوء على القضايا التي تهم الشباب في المجتمع الدولي.

• تم تنظيم فعالية »مهرجان الثقافات الدولي« بالتعاون مع النادي 

الدولي، حيث اقيمت الفعالية تحت رعاية معالي الشيخة مي بنت 

محمد آل خليفة، رئيســة هيئة البحرين للثقافة واآلثار وبالتعاون 

مع مجلس آسيان.

• شــارك مجلس الطالبات في احتفاليــات يوم الميثاق الوطني في 

فبراير ٢٠١٩.

• شــارك مجلس الطالبات في اســتضافة طالبات مجموعة التبادل 

الثقافي من جامعة ويســت فيرجينيا األميركيــة حيث زرن معالم 

البحرين والتعرف على ثقافتها.

• تــم تنظيم كرنفــال الجامعــة الملكية للبنات للعــام األكاديمي 

٢٠١٩-٢٠١٨ وقد كان يوماً ممتعاً للطالبات والعوائل واألطفال.

الرحالت التعليمية 

توفر الرحالت التعليمية للطالبات فرصة فريدة للجمع بين القيمة 

التعليميــة والتعــرض للثقافة المحلية مع اكتســاب منظور دولي. 

فيما يتعلق بالرحالت الدولية، ســافرت عدد من الطالبات من كلية 

 Willem القانون إلى دولة الكويت للمشاركة في مسابقة وليم فيز

C. Vis الســنوية الثامنة في الشــرق األوســط وحضرن بعد ذلك 

نهائياتها في فيينا عاصمة النمســا. كمــا زارت طالبات كلية العلوم 

المالية واإلدارية المملكــة المتحدة وزارت كلية الفنون والتصميم 

إســبانيا خالل عطلة الفصل الدراســي. حيث قدمت هذه التجارب 

نظرة لألبعاد األكاديمية والثقافية الدولية.

وخالل هذا العام الدراسي، تم تنفيذ العديد من الرحالت التعليمية 

المحليــة مــن قبل هيئة التدريــس للطالبات من جميــع الكليات 

منها زيــارات ميدانية إلى أماكن مهمــة وذات صلة باألعمال مثل 

سوق البحرين لألوراق المالية. فيما زارت طالبات من كلية الفنون 

والتصميم متحف البحرين الوطني ومعرض الرواق ومعرض البارح 

آورت البحريــن. كما نظمت كلية القانون عدة رحالت ميدانية إلى 

المحكمة الدستورية، المحكمة الجنائية، المحكمة المدنية، مجلس 

الشــورى، غرفــة البحرين لتســوية المنازعات. كمــا نظمت كلية 

الهندسة زيارة طالبية لمواقع البناء وجمعية المهندسين البحرينية. 

فيما نظم مركز الدراســات العامة زيارات للمتحف الوطني وصرح 

الميثاق الوطني والمراكز المجتمعية ودور كبار السن وغيرها.

الحياة الطالبية 

إنجازات الطالبات
فاز فريق طالبات الجامعة الملكية للبنات )تعاون( 
بأفضل فكرة منتج في مسابقة إنجاز العرب – رواد 
االعمال لعام 2018 والتي اقيمت في دولة الكويت 
بعد الفوز والتأهل في المرحلة األولى التي أقيمت 

في مملكة البحرين.

•

حازت طالبة في السنة الرابعة من كلية الفنون 
والتصميم بالجامعة الملكية للبنات على المركز 

األول والميدالية الذهبية في مسابقة مهارات آسيا 
العالمية في فئة التصميم الجرافيكي والتي أقيمت 

في العاصمة اإلماراتية ابوظبي.

•

في ضوء موافقة مجلس التعليم العالي، نظمت 
الجامعة الملكية للبنات حفل لم الشمل »ريكونكت« 

لخريجات الجامعة واللواتي التقين بأعضاء الهيئة 
األكاديمية وادارة الجامعة في مايو 2018.
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The Residence is located on the RUW 
Campus and only caters to women. The 
university also includes a Sports Centre to 
improve the health and well-being of the 
RUW community alongwith other services 
provided in the state-of-art campus.

توفر الجامعة الملكية للبنات المرافق السكنية للطالبات من 
خارج مملكة البحرين كما تتضمن مركزًا رياضيًا لتعزيز نمط 

الحياة الصحية لمجتمع الجامعة ولرفاهيتهم، إلى جانب 
العديد من الخدمات والمرافق األخرى المتوفرة في حرم 

الجامعة العصري.
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RUW
Facilities

مرافق الجامعة 
الملكية للبنات
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RUW Library
RUW Library is an essential partner in fulfilling the 
research, teaching and learning mission of the 
University. It plays a vital role in providing ready 
access to the information resources and services to 
students, faculty and staff for study and research. 
The Library aims to enrich the life of the University 
by providing a gateway to collections both within 
the Library and beyond. The Library collection 
consists of both physical and electronic resources. 
Physical collection consists of 10432 items (Books, 
CDs and DVDs) and 36 Journals. 

In recent years, the Library has strengthened the 
networking and the digitalisation of its collection, 
optimised its collection structure and increased the 
proportion of e-resources. Electronic collections 
consist of 9 databases for E-journals, e-books, 
Plagiarism checker, data analysis, citation etc.  

Maintaing full compliance with HEC regulations, 
the Library is equipped with 29 new computers of 
23” monitor of latest configuration and 8 research 
cabins. The Library purchases materials mainly in 
English and Arabic. The Library follows the Open 
Access System. In AY 2018-19, there were 20908 
users visits to the RUW Library.

RUW Facilities 
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مرافق الجامعة الملكية للبنات

مكتبة الجامعة

تعد مكتبة الجامعة الملكية للبنات شــريًكا أساســًيا في إنجــاز مهمة البحث 

والتدريس وعملية التعلم بشكل عام. وهي تلعب دورًا حيوًيا في توفير إمكانية 

الوصول إلى مصادر التعلم للطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. تتكون 

مجموعة المكتبــة من الموارد المادية واإللكترونيــة. حيث تتألف المجموعة 

الماديــة من حوالي ١٠43٢ مادة )كتــب وأقراص مضغوطة وأقراص DVD( و 

36 مجلة.

 وعززت المكتبة في السنوات األخيرة خاصية الربط الشبكي ورقمنة مجموعتها، 

لتزداد بذلك نســبة الموارد اإللكترونية فيها. كما تتألف المقتنيات اإللكترونية 

مــن ٩ قواعد بيانات تشــمل الكتب والمجــالت اإللكترونية ومدقق الســرقة 

واالحتيال االدبي للمعلومات وتحليل البيانات وغير ذلك. وامتثاالً للوائح مجلس 

التعليــم العالي HEC، فقد تم تجهيز المكتبة ب ٢٩ جهاز كمبيوتر جديد من 

احدث االصــدارات و ٨ كبائن بحثيه. وتوفر المكتبــة اإلصدارات والمعلومات 

باللغتيــن العربية واإلنجليزية. وقد ســجلت مكتبة الجامعة ٢٠٩٠٨ زيارة اليها 

في العام األكاديمي ٢٠١٩-٢٠١٨
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العمل اإلجتماعي

تتولى الباحثة االجتماعية مســؤولية تقديم الدعم والمشــورة فيما 

يتعلق بالمســائل المتعلقة بالتوافق االجتماعي واإلساءة الجسدية 

والسلوك النفســي والشخصي. كما توفر الباحثة االجتماعية الدعم 

الكامل للطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة وكل ما يتعلق بدعم 

ومساعدة الطالبات المقيمات في السكن الجامعي. 

Social Work
The Social Worker is responsible to provide 
support and advice regarding issues related to 
social adjustment, physical abuse, behaviour, 
arranging for needed services, and any additional 
work requested by Director of Student Affairs. The 
Social Worker also provides support to students 
with special needs. In addition to these functions 
support and assistance with respect to students 
residing at the dormitory is also provided. 

Sports Centre
The Mission of the Sports Centre is to improve the 
health and well-being of the RUW community. The 
Sports Centre offers services such as gym, indoor 
swimming pool, aerobics, aqua aerobics, swimming 
training, Zumba fitness, Personal Training, Meta fit 
training, steam and sauna room, outdoor stadium 
with basketball, football and volleyball court. . This 
AY, the Sports Centre organised the first RUW 
Sports Day attended by 99 students and over 40 
members of academic and administrative staff. 
The Sports Centre also arranged for RUW students 
to participate in the first GOYS Football and 
Basketball Tournaments held in Bahrain. 

المركز الرياضي

انطالقاً من حرص الجامعة الملكيــة للبنات على االهتمام بالصحة 

البدنية والنفســية للطالبات ورفاهيتهن، فقد وفرت الجامعة مركز 

رياضي متكامل ومزود بالعديد من المرافق للطالبات ومنتســبات 

الجامعــة وعائالتهــن وذلك عبــر توفير احدث االجهــزة الرياضية 

ومعدات اللياقة، باإلضافة الى توفير مســبح داخلي كبير وانشــطة 

االيروبكــس واكوا ايروبكــس ودروس تعليم الســباحة، والتدريب 

الشــخصي، وغرف البخار، ومالعــب كرة القدم والســلة والطائرة 

والتنــس. وقد قام المركز الرياضي بتخصيص يوم رياضي بمناســبة 

احتفــاء مملكة البحرين باليوم الرياضي الوطني وشــهد مشــاركة 

اكثر مــن ٩٩ طالبة و4٠ عضواً من الهيئتيــن األكاديمية واإلدارية. 

كما شــارك المركز الرياضي وطالبات الجامعة في منافسات دوري 

الجامعات لكرة القدم والســلة التي نظمتها وزارة شــؤون الشباب 

والرياضة تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد أل خليفة.
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السكن الجامعي

تقدم الجامعة خدماتها للطالبات الوافدات من خالل توفير ســكن 

آمن داخل الحرم الجامعي وتتوفر فيه كل اجراءات األمن والسالمة 

وفقــاً للمعايير الدوليــة. ويمكــن للطالبات االســتمتاع بإقامتهن 

فــي الجامعة الملكية للبنات بنظام يومي او اســبوعي او شــهري. 

ويشــتمل الســكن الجامعي على غرف فردية ومزدوجة ومكتملة 

التأثيــث بإطاللة واضحة وجميلة علــى الحرم الجامعي. كما تتوفر 

المرفقات الترويحيــة للطالبات بجانب الســكن الجامعي متمثلة 

في المركز الرياضي الذي يحتوي على األجهزة الرياضية والمالعب 

الفســيحة والمســبح الداخلي وغيرها من المرافق التي توفر سبل 

الراحة والترفية واالنخراط في الحياة الجامعية. 

ويشــتمل ســكن الطالبات على العديد من المرافــق ابرزها: غرفة 

جلوس واسعة في كل طابق مع اجهزة تلفزيون كبيرة وأثاث مريح. 

يتوفــر في كل طابــق مطبخ كبير ومجهز بالكامــل. تتوافر في كل 

طابق اجهزة الغسيل. الصيانة على مدار ٢4 ساعة. األمن على مدار 

٢4 ســاعة. شبكة االنترنت »وايفاي« مجانية. دخول مجاني للمركز 

الرياضي لطالبات الجامعة ومنتســباتها ومنطقة للشــواء وحديقة 

للمشي ومنطقة للتشميس.

Residence
The Residence is located on the RUW Campus 
and only caters to women. It offers spacious and 
comfortable single and double units. There is 
round the clock security ensuring controlled access 
to the Residences. Students are free to come and 
go as their timetables permit and curfew timings 
are published in the Student Handbook. A full-
time resident Manager attends to the needs of 
the students. Kitchen facilities on each floor of the 
Residence are available to resident students for 
meals at any time.

The facilities include hard furnishings of the room, 
such as bed, mattress, writing desk, side table, 
chairs and wardrobe; common washers and dryers; 
common kitchens with fridge, stove, microwave; 
on-site supervision through Residence Manager 
and 24 hour CCTV surveillance in the Residence 
reception area. Dorm staff carry out routine rounds 
of the building t throughout the day and night to 
ensure that a safe and comfortable environment is 
maintained at all times.
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Conclusion: 
Royal University for Women is proud to serve the Kingdom of Bahrain 

and its leadership, in aligning the University with the goals and 
directives of the Ministry of Education (MoE) and the Higher Education 

Council (HEC) to achieve the common goal of providing educational 
opportunities fully focused on quality and excellence. RUW will continue 

to be the best private university in the Kingdom of Bahrain and strive 
towards outstanding results while fostering a spirit of unity, success and 

distinction among RUW officials, academics, staff and students.

وختاماً
تفخر الجامعة الملكية للبنات بكونها تعمل في خدمة مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة 

وستسعى لتحقيق أهداف ورؤى القطاع التعليمي في ظل توجيهات وزارة التربية والتعليم 
ومجلس التعليم العالي، عبر توفير فرص وخدمات تعليمية متميزة وعالية الجودة. وستعمل 
الجامعة الملكية للبنات دومًا على تحقيق اإلنجازات والنتائج المتميزة بروح التعاون ودافع 

التفوق في جميع أعضاء وموظفي الجامعة من أكاديميين وإداريين وطالبات. 
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