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“You, dear sons and daughters, have been since the outbreak of this  
pandemic - COVID19- at the top of our priorities to protect you and maintain 
your safety and to take all necessary to complete your school year smoothly, 

safely and successfully, and to continue carrying out your duty diligently,  
and I am certain that you will achieve the desired results as promised with you.”

-صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى

“ولقد كنتم، أيها األبناء، في مقدمة أولوياتنا لحمايتكم والمحافظة على سالمتكم منذ 
اللحظات األولى الحتواء هذه الجائحة، واتخاذ كل ما يلزم الستكمال عامكم الدراسي بسالسة 

وأمان ونجاح، ولمواصلة القيام بواجبكم بجد واجتهاد، وأني على يقين أنكم ستحققون 
النتائج المرجوة كما العهد بكم”.
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It is my privilege to present the Royal University for 
Women (RUW) Annual Report for the Academic 
Year 2019-20, providing an overview of a year of 

great challenges and remarkable achievements 
guided by the RUW Strategic Plan for 2016-2021. The 
immense challenges faced in Semester II enduring 
the COVID 19 pandemic overshadows many of 
the wonderful experiences in Semester I as it has 
tested educational establishments worldwide. 

When news of Covid-19 first reached the 
Kingdom of Bahrain, RUW community responded 
immediately to the enforced closure of all 
educational institutions.  It highlighted one aspect 
of education which we take away from this crisis 
is the importance of being prepared.  We at RUW 
are very proud that we were ready to meet such 
challenges and with our online learning provision 
we adapted and met all the demands of our 
students with no break in classroom instruction 
through virtual learning.  We received many 
positive and encouraging comments from both 
parents and students.  

We face the challenges together through work 
hard and a warm, personal, and caring environment 
while keeping our teacher-to-student ratio low. 
Technical advances are driving employability and 
students need to effectively utilise new and latest 
technology and follow up the latest development 

in the IT sector.  RUW use the latest technologies 
and blended classroom teaching methods which 
positively contributes to the learning experience.  

Despite the ongoing challenges of the pandemic, 
the students who choose to study at RUW never 
fail to impress with their thirst for knowledge and 
determination.  Students and their lecturers are 
faced with many challenges to create a productive 
and an enjoyable teaching and learning experience 
and graduate real Women Leaders of tomorrow.   

Dr David Stewart
Acting President

Royal University for Women
Acting President welcome note

WELCOME
NOTE
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إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم تقرير الجامعة الملكية للبنات 
الســنوي، للعام األكاديمي ٢٠٢٠ / ٢٠١9 والذي سيوفر لكم لمحة 
عامة عن عــاٍم كان مليئاً بالتحديات الكبيرة واإلنجازات الملحوظة 
التي انبثقت من تطبيق اســتراتيجية الجامعة الخمســية ٢٠١6 – 
٢٠٢١. وفي ظل التحديات التي صاحبت الجائحة العالمية لفيروس 
كورونا المســتجد كوفيد-١9، إال أنها وفرت لنا العديد من التجارب 
والخبرات الرائعة والتي اســتفادت منها المؤسسات التعليمية في 

جميع أنحاء العالم. 

عنــد فور ســماعنا ألنبــاء وصول الجائحــة في مملكــة البحرين، 
اســتجابت الجامعة الملكيــة للبنات للعديد مــن التحديات التي 
واجهت المســيرة التعليمية بشكل عام في المملكة، ومنها وجوب 
إغــاق المؤسســات التعليمية حفاظاً على ســامة الجميع. وعلى 
الرغــم من ذلــك، فإن هذه الجائحة ســلطت الضــوء على أهمية 
إستعداد المؤسسات التعليمية لمثل هذا النوع من األزمات. ولذلك 
كانت الجامعــة الملكية للبنات على اســتعداٍد تام لمواجهة هذه 
التحديــات والتكيف مــع معطياتها عبر توفيــر التعليم اإلفتراضي 
عبر اإلنترنــت وتلبية جميع متطلبات واحتياجــات الطالبات على 
الفور. وقد انعكس ذلك في تلقينا للعديد من اإلشادات والتعليقات 

المشجعة من قبل الطالبات وأولياء أمورهن.

نحــن نعمل في الجامعــة الملكية للبنات على توفيــر بيئة دافئة 
للطالبــات لتراعــي احتياجاتهن علــى الدوام، وتقــوم على خفض 
نسبة المدرسين إلى الطالبات إلتاحة اإلهتمام لتطوير الشخصيات 
بشكل أكبر. اليوم سوق العمل يواكب التطور التكنولوجي ويتطلب 
الدراية حول كيفية اســتخدام التكنولوجيا مما يعكس أهمية تبني 
الطالبــات لهذا التطور والتكيف فيــه. وعليه فإن الجامعة الملكية 
للبنات تستخدم أحدث التقنيات وأساليب التدريس المختلطة في 

الفصول الدراسية التي ساهمت بشكل فعال في إثراء تجربة التعلم 
لدى الطالبات.

وعلى الرغم من إســتمرارية التحديات التــي فرضتها الجائحة، إال 
أن الطالبات اللواتي أخترن الدراســة فــي الجامعة الملكية للبنات 
لم يتوانين في إثبات ســعيهن وراء العلــم والمعرفة وإرادتهن في 
التمكين والتقدم. وتحدي الطالبات والمدرســين يكمن في إنشــاء 
تجربــة تعليميــة ممتعة ومثريــة لتخريج طالبات هــن القيادات 

الواعدة في المستقبل.

الدكتور ديفيد ستيوارت
القائم بأعمال رئيس الجامعة الملكية للبنات

 الكلمة اإلفتتاحية
لرئيس الجامعة

 الكلمة
اإلفتتاحية
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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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رؤيتنا:
ان تصبــح الجامعــة الملكية للبنــات الرائدة إقليميــاً في التفوق 

األكاديمــي للمرأة. من خال البرامج والممارســات التعليمية التي 

تفــي بالمعايير الدوليــة و العمل على إعــداد 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، تســاعد في صقل الشخصيات وتشجغ على القيادة. 

كما انهــا تتبنى توعية الطالبات إجتماعياً وثقافياً وعلمياً من خال 

عمليــة التدريس الفعال من قبل اعضاء هيئة التدريس، وتشــجيع 

التعليــم والتعلم الذاتــي والبحث العلمي وتقديــم الخدمات من 

خال النشــاطات المتنوعــة والمصاحبة للمواد الدراســية. حيث 

تتنوع الفعاليات الرياضية، الفنية، االجتماعية وغيرها.

الخطة االستراتيجية 2016 - 2021
تعمــل الجامعة الملكية للبنات ضمن خطتها االســتراتيجية ٢٠١6 

– ٢٠٢١ والتــي تهدف الى توفير اتجــاه واضح واجراءات لتحقيق 

اهدافهــا االســتراتيجية التي يعمــل عليها جميع ادارات واقســام 

وكليــات الجامعــة وتآزرهم في تحقيــق تطلعاتها فــي ان تكون 

الرائدة إقليمياً في التميز األكاديمي للمرأة وكذلك تحقيق المعايير 

الدولية في عملها وخدماتها التعليمية.
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RUW Core Values

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.

RESPECT
We embrace our differences and treat 
others collegially with civility, openness, and 
professionalism in all interactions, 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.

DIVERSITY
We acknowledge and honour the 
fundamental value and dignity of all 
individuals and create a culture which 
respects diverse traditions, heritages, 
experiences, and perspectives.
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قيم الجامعة الملكية للبنات 

النزاهة

نعمل بنزاهة وعدل وشــفافية وبشكل أخاقي، لخلق 

ثقافــة الثقة المتبادلة والمســاواة الواضحة في جميع 

أنشطة الجامعة وصنع القرار.

االحترام

نحتضــن اختافنا ونعامل بعضنا باحترام وانفتاح ومهنية في 

جميع أنشطة الجامعة وصنع القرار.

االلتزام

نحن نتحمل مسؤولية العمل بجد، ونكون مسؤولين 

عن أعمالنــا، ونحترم التزامنا بتحقيق رؤية ورســالة 

الجامعة.

التنوع

نعترف ونثمن القيمة األساســية وكرامــة جميع األفراد 

وننشئ ثقافة تحترم التنوع و التقاليد والتراث والخبرات 

والمنظورات المختلفة.
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RUW Core Values

INNOVATION
We foster a culture of creativity and ingenuity 
which encourages research, forward thinking 
and entrepreneurship.

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.

ENGAGEMENT
We engage with all stakeholders of the 
university in the creation and dissemination 
of knowledge on local, national, and 
international levels.
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االبتكار

نحن نشجع ثقافة اإلبداع التي بدورها تشجع على البحث 

والبعد في التفكير وريادة األعمال.

التميز

نســعى جاهديــن للتميز فــي التدريس والبحــث والخدمة 

والتمسك بأعلى معايير التفوق الفكري والحرية األكاديمية.

التعلم 

نحن نقدر التعليم الذي يوازن بين النظرية والممارســة، 

ويطور التفكيــر النقدي، ويعزز التعلم النشــط ،وينمي 

المســؤولية والرغبــة في متابعــة التعلم مــدى الحياة، 

والموجه نحو التمهين.

االرتباط

ننخرط مع جميع أصحاب المصلحة في الجامعة في إنشاء 

ونشر المعرفة على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

قيم الجامعة الملكية للبنات 
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Royal University for Women (RUW) has witnessed numerous achievements and events that were 
celebrated by the students and staff. These are the results of the brilliant hard work of a team assured 
that RUW leads the way:  

A Year of success: 

RUW is the first private university in the 
Kingdom to achieve the HEC and BQA 
accreditation.

All RUW programmes received 
Confidence rating from Education and 
Training Quality Authority (BQA). 

RUW became one of the first two 
universities listed on the Bahrain National 
Qualifications Framework. 

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

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

ASIC Excellence Award for outstanding 
performance placed RUW on the ASIC 
Premier University register.

Re certification of ISO9001:2015.

Recognition from the Emirate of Fujairah 
and government of Mauritius for 
accepting students from that region.
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شــهدت الجامعة الملكية للبنات العديد من الفعاليات واإلنجازات التــي تم االحتفاء بها من قبل الطالبات واإلدارة. وهذه اإلنجازات هي 
نتاج العمل الجاد الذي يقف وراءه فريق عمل الجامعة الملكية للبنات من موظفين وطالبات إلثبات حقيقة أن الجامعة الملكية للبنات 

هي الرائدة في جودة التعليم العالي للمرأة:

عام من الريادة:

حصول الجامعة الملكية للبنات على تقدير »جيد« من قبل 
مجلس التعليم العالي وهو اعلــى تصنيف يعطى لجامعة 

خاصة. 

جميــع برامج الجامعة الملكية للبنــات تحصل على درجة 
»جديــر بالثقة« من قبــل هيئة جودة التعليــم والتدريب 

بمملكة البحرين.

الجامعــة الملكيــة للبنات هي واحدة مــن أصل جامعتين 
مدرجتان في اإلطار الوطني للمؤهالت في البحرين. 

الجامعة الملكية للبنات هي أول جامعة خاصة في مملكة 
البحريــن تحصل على اإلعتماد مــن وزارة التربية والتعليم 

وهيئة جودة التعليم والتدريب.

.ISO9001:2015 »تحقيق معيار الجودة »آيزو

اعتراف إمارة الفجيرة باإلمارات العربية المتحدة وجمهورية 
موريشيوس للبرامج األكاديمية في الجامعة وبدء استقبال 

طلبات التسجيل لطالبات الدولتين في الجامعة.

حصــول الجامعة الملكيــة للبنات على اإلعتمــاد من قبل 
خدمة اإلعتماد الدولي للمعاهــد والكليات والمدارس في 

المملكة المتحدة وتصنيفها »جامعة رائدة«

حصــول الجامعة الملكية للبنات على جائزة آســيك لإلداء 
المتميز وتصنيفها ضمن سجل الجامعات الرائدات
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RUW administration work impacts every student, faculty member and employee at 
the University. With the support of the administration, the Academic Year (AY) 2019-
20 which witnessed the COVID-19 pandemic, has smoothly transferred the education 

style and operations which resulted in increased efficiency in all aspects. 

يؤثر العمل اإلداري على كل عضو في المؤسسات التعليمية من طلبة وطاقم أكاديمي وموظفين، وبالتالي فإن 
الجامعة الملكية للبنات قد حظيت بدعم كبير من قبل إدارة الجامعة لتحقيق منجزات العام األكاديمي 2020 / 
2019 والذي شهد جائحة كورونا المستجد كوفيد-19، مما ساهم في تحويل أسلوب التعليم والوظائف اإلدارية 

والتعليمية بالجامعة بشكل سلس وقد أدى ذلك إلى زيادة الكفاءة في جميع نواحي العمل في الجامعة.

Administrative Work 

العمل اإلداري

RUW Organisational Chart
الهيكل التنظيمي للجامعة الملكية للبنات
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RUW is an International university that brings a world of experiences and 
opportunities to its students, with a leading governance that places the students 
as their number one priority. The governance structure of the university consists 

of the Board of Trustees, Executive Committee, Academic Committee of the Board, 
University Senate, President’s Cabinet, Executive Leadership Team, Deans’ Council 
and all College Councils. Moreover, A Special Task Force was established to ensure 

the continuity of operations during COVID 19 pandemic.

Governance

الجامعة الملكية للبنات هي جامعة دولية تقدم عالماً من الخبرات والفرص لطالباتها بوجود قيادة تضع الطالبات 
على رأس أولويات اإلدارة. ويتكون هيكل إدارة الجامعة من مجلس األمناء، واللجنة التنفيذية، واللجنة األكاديمية، 
ومجلس الجامعة، وفريق القيادة التنفيذية داخل الجامعة، ومجلس العمداء ومجالس الكليات. عالوة على ذلك، تم 

انشاء فريق عمل خاص لضمان استمرارية العمل وكفاءة األداء خالل جائحة كورونا المستجد كوفيد 19.

القيادة
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Dr. Aref Abdulla Al 
Ashban
Member

الدكتور عارف عبدالله 
العشبان

عضو

Dr. Maha Bakr 
Abdullah Bin Bakr

Member

الدكتورة مها باكر عبدالله بن 
باكر
عضو

H.H Mrs. Hala Al Ansari
Member

سعادة السيدة هالة األنصاري
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

The Board of Trustees
Based on HEC approval dated July 5, 2016, for the 
formation of the Board of Trustees for AY 2019-20, 
the RUW Board of Trustees was formed with the 
following members:

مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات
فــي ضوء موافقــة مجلس التعليــم العالي بمملكــة البحرين، تم 
تشــكيل مجلس أمناء الجامعــة الملكية للبنات للعــام األكاديمي 

٢٠٢٠ / ٢٠١9 بعضوية:
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A Needed Transformation. A Success in 
implementation:
As our country performed incredible and commendable efforts to combat the COVID-19 pandemic with 
the esteemed directives from His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and the great management led by 
His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Deputy Prime Minister which truly demonstrated 
the excellence of #TeamBahrain.

RUW, as a proud member of #TeamBahrain, ensured to lead the way for the safety of our campus 
community. Though we still live through this pandemic, a special gratitude goes to the university’s 
leadership, faculty, staff and the students for their willingness to lead during this challenging time.

As a result, RUW worked on providing the students the distance learning which was designed to adopt 
the students’ needs during the pandemic and paving the way for them to use the necessary technology 
and more accessibility  to the university’s learning resources. 

Transforming to Online learning during COVID 19 has helped us to maintain our sense of university 
community where students, faculty and staff can still communicate with each other. It has also allowed us 
to add value to face-to-face teaching - for example recording the lectures - which is enormously beneficial 
to our students as it gives them flexibility. Since we are a women university, with students who may 
have children or a part time job, this flexibility gives them the opportunity to review lectures at their 
convenience at this time of crisis.

We remain vigilant and we are taking every precaution to protect our own community of faculty, staff, 
and students. 

AY 2019 – 2020
During COVID-19
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التنفيذ الناجح للتحول المطلوب:
قامــت مملكــة البحرين بالعديد من الجهود التي كانت جديرة بالثناء ومصدراً لإللهام في تصديها لجائحة كورونا المســتجد كوفيد-١9 
والتــي أتــت ضمن التوجيهات الملكية الســامية لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وباإلدارة 
المتميزة لصاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس  الوزراء حفظه الله، لتظهر قوة وتميز #فريق_

البحرين وقت األزمات.

ولذلك، حرصت الجامعة الملكية للبنات، بكونها عضو في فريق البحرين وإنطاقاً من مســؤوليتها المجتمعية، أن تكون في المقدمة من 
حيث ضمان ســامة الطالبات والحرم الجامعي بكافة اعضاءه. وعلى الرغم من اســتمرارية الوباء في الوقت الحالي، إال أن الجامعة تعرب 
عــن امتنانها لجميع المثابرين في الصفــوف األمامية وإلمتنانها الخاص لقيادة الجامعة واعضاء الهيئة التدريســية والموظفين والطالبات 

إلستعدادهم التام في مثل هذه التحديات.

عملــت الجامعــة الملكية للبنات على توفير احدث االمكانيات لمواكبة التعليم عن بعد والذي تم تصميمه بناءاً على احتياجات الطالبات 
اثناء الوباء وتوفير التكنولوجيا الازمة مع إتاحة إمكانية الوصول بشكل أكبر لموارد التعلم في الجامعة.

لقد ساعدنا التحويل إلى التعلم اإلفتراضي – عبر اإلنترنت – في إبقاء اإلحساس بالبيئة الجامعية، على الرغم من التباعد اإلجتماعي، عبر 
التواصل مع اعضاء الجامعة بشكل اكبر. كما وفر لنا هذا التحول إمكانية تسجيل المحاضرات، وهو أمر مفيد للغاية بالنسبة لطالباتنا، نظراً 
لوجود عنصر المرونة في العودة إلى المحاضرات في وقت الحق. وبطبيعة الجامعة كونها جامعة خاصة للنساء، فإن العديد من طالباتنا 
قد يكون لديهن أبناء وبنات، او يعملن في مواقع العمل المختلفة. وبالتالي فإن هذه المرونة تمنحهن الفرصة لمراجعة المحاضرات في 

الوقت الذي يناسبهن أثناء الجائحة.

الجامعة الملكية تضع سامة الطالبات وأعضاء الحرم الجامعي على رأس أولوياتها، لذلك تأخذ الجامعة كافة إحتياطاتها لحماية مجتمعها 
الجامعي من أي أثر للجائحة.

العام األكاديمي 2020 / 2019 في ظل 
جائحة كورونا المستجد كوفيد-19
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RUW is dedicated to educating aspiring 
women leaders who are engaged members 
of their society. We nurture an environment 

where women can excel and involve our students 
in a host of community engagement, social and 
cultural programmes. The university is proud of 
its close relationship with the Supreme Council for 
Women and continues to work closely with them 
in many aspects of women empowerment and 
advancement.

National day and 
Bahraini Women’s day 
celebrations
Her Excellency Dr. Shaikha Mariam Bint Hassan Al 
Khalifa, Deputy President for the Supreme Council 
for Women, delegated 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 to attend a prestigious and engaging 
ceremony that was held at RUW Campus to 
celebrate the Bahrain National Day and Bahraini 
Women’s Day in the presence of a wide range of 

guests, academics, students and their families. 
RUW Acting President Dr. David Stewart thanked 
Her Highness Shaikha Nayla bint Hamad bin 
Ebrahim Al Khalifa, for celebrating with RUW this 
very precious day of all Bahrainis as their National 
Day as well as acknowledging the development 
of Bahraini women in all sectors of society and 
expressed his pride at RUW being the only all-
female educational institution in the Kingdom of 
Bahrain that is solely dedicated to empowering 
women through higher education. 

Dr Stewart highlighted the outstanding 
achievements of RUW students and alumnae this 
year and previous years citing some remarkable 
achievements by RUW students such as Ms Haya 
Fadhel winning Best Arab Fashion Designer in 
Middle East and Ms Shaikha Al Abbasi who won 
an international Award from UAE, H.H Sheikha 
Fatima Bint Mubarak Excellence and Community 
Intelligence Program, Category: Art and Cultural 
Excellence and honoured by His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of the Emirate of Abu Dhabi, alongside many 
achievements of RUW students that made 
Bahrain proud in various fields.

Cooperation ties with Supreme 
Council for Women 

UNIFIED 
MISSION THE 

ADVANCEMENT
OF WOMEN
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الجامعة الملكية للبنات مكرســة لتعليم قائدات طموحات فاعاٍت 
ن  فــي مجتمعاتهن. حيــث تعمل علــى تهيئة بيئة تعليميــة ُتمكِّ
النساء من التميز واإلبداع، وتشرك طالباتها في مجموعة من برامج 
التفاعل المجتمعي، والبرامج االجتماعية والثقافية. تفخر الجامعة 
الملكية للبنــات بالعاقة الوثيقة التي تجمعها مع المجلس األعلى 
للمــرأة واالهتمام المشــترك بتقــدم المرأة وتميزهــا عبر التعليم 
العالي وفي مجال البحوث ودراســات المرأة. وســتواصل الجامعة 
العمل مع المجلس في العديد من الجوانب التي تسهم في تمكين 

المرأة البحرينية وتقدمها.

إحتفاالت اليوم الوطني ويوم 
المرأة البحرينية

أنابت ســعادة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، نائبة 
رئيســة المجلس االعلى للمرأة، سمو الشــيخة نيلة بنت حمد بن 
إبراهيم آل خليفة حرم ســمو الشــيخ خليفة بــن حمد آل خليفة 
نائبة رئيسة مجلس أمناء المبرة الخليفية رئيسة المؤسسة الملكية 
لإلنقاذ والسامة البحرية لحضور احتفاالت الجامعة الملكية للبنات 
التي أقامتها بمناسبة باليوم الوطني المجيد ويوم المرأة البحرينّية 
بحضور عدد كبير من الضيوف واألكاديميين والطالبات وعائاتهن.

وألقــى القائم بأعمــال رئيس الجامعــة الملكية للبنــات الدكتور 
ديفيد ســتيوارت كلمة ترحيبية عبر فيها عن عميق امتنانه لسعادة 
الدكتورة الشــيخة مريم بنت حســن آل خليفة لرعايتها احتفاالت 
اليــوم الوطني بالجامعــة الملكية للبنات والتــي تأتي بتنظيم من 

مكتب شؤون الطالبات بالجامعة.

وأوضــح الدكتور ســتيوارت بــان هــذه االحتفاليات تعــزز الوالء 
واالنتمــاء الوطني لدى الطالبات وتجســد المشــاعر الفياضة التي 
تصب في حب الوطن. كما أكد الدكتور ســتيوارت على ان احتفاء 
الجامعــة الملكية للبنات بيوم المــرأة البحرينية يأتي ضمن هذه 
االحتفاالت، ولكون الجامعــة الملكية للبنات تعتز بكونها الجامعة 
الخاصــة والوحيــدة في مملكــة البحرين المتخصصــه في تعليم 
المــرأة وتمكينها عبر التعليم العالــي. وان احتفاء المجلس األعلى 
للمرأة بالمرأة البحرينية في التعليم العالي وعلوم المستقبل يمثل 
النقلة الفارقة والنوعية التي شــهدتها المرأة البحرينية في السنين 
الماضية وحتى اآلن ومشاركتها في مختلف القطاعات الحيوية في 
مملكــة البحرين داللة على القــدرات واألماكانات التي تتحلى بها 
المرأة البحرينية لتواكب علوم الحاضر والمستقبل وتجعلها شريكة 

التنمية في كافة المجتمعات ودافع من دوافع التطوير والنماء.

التعاون مع المجلس
األعلى للمرأة

 المهمة المشتركة:
تقدم المرأة

١9  |  التقرير السنوي للجامعة الملكية للبنات ٢٠-٢٠١9



RUW falls under the guidance and leadership 
of the Higher Education Council (HEC) and 
the university appreciates the support of the 

HEC to the university’s the strategic mission and 
vision. 

RUW fully believes in the pivotal role played by the 
HEC as the regulatory body for higher education 
in Bahrain and looks forward to continuing a 
productive cooperation for the betterment of the 
Bahraini educational system.

As per previous years, RUW complied with all 
HEC regulations, 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.

The AY 2019-2020 has been very challenging 
due to the unexpected pandemic and the 
consequential closure of the university following 
the governmental directives implemented to 
combat the spread of COVID-19. Yet, the HEC has 
helped our institution to continue functioning 
in such a critical time and RUW appreciate the 
support received to ensure continuity in teaching 
and learning in the best interest of our students. 
The timely intervention provided by HEC in terms 
of sharing policies and procedures for Online 
teaching and learning, student progression, work 
based learning were very timely and helpful.

RUW & Higher Education 
Council 

TOWARDS QUALITY
OF EDUCATION
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تتبــع الجامعة الملكيــة للبنات توجيهــات وإدارة مجلس التعليم 
العالــي في مملكــة البحرين وتعتــز بدعمهــم المتواصل لمهمة 
الجامعة االستراتيجية ورؤيتها في ضمان تمكين وتقدم المرأة عبر 

التعليم العالي.

تؤمن الجامعة بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس التعليم العالي 
بكونهــا هيئة تنظيميــة للتعليم العالي في البحريــن وتتطلع إلى 
إســتمرار التعاون المثمر بيــن المجلس والجامعــة لتعزيز النظام 

التعليمي في البحرين.

وكمــا عهدت الجامعــة في الســنوات الماضية، فقــد أتبعت كل 
توجيهــات مجلــس التعليــم العالــي ولوائحه ونظــم العمل من 
خال بــذل الجهود في تنفيذها على أكمل وجه. بدءاً من إرســال 
المعلومــات المنتظمــة حول موظفــي الجامعة، مــروراً بالعبء 
الوظيفي ومعلومات الطالبــات، وانتهاءاً بخطط البحوث والتطوير 
المهني  وغيرها من المعلومات التي يتطلبها المجلس واألنشــطة 

ذات الصلة.

شــهد الفصل األول من العام األكاديمي ٢٠٢٠ / ٢٠١9 العديد من 
التحديــات نظرًا للوباء وآثــاره، وما تبعه من إغــاق للجامعة في 
أعقــاب التوجيهات الحكوميــة المنفذة لمكافحة انتشــار فيروس 
كوفيــد-١9. ولذك تقدر الجامعة الملكية للبنات دعم ومســاهمة 
مجلس التعليم العالي في توفير التوجيهات والسياســات المتعلقة 
بإســتمرارية العملية التعليمية للجامعات في مملكة البحرين ظل 

تلك الظروف. 

 الجامعة الملكية للبنات ومجلس
التعليم العالي

 نحو جودة
التعليم المثلى
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At RUW we shape leaders, the AY 2019-
20 concluded with having 135 dedicated 
students successfully graduated from the 

different colleges of RUW. The college of Art & 
Design graduated 61 students, College of Business 
& Financial Sciences graduated 49 students 
and College of Law graduated 25 students. All 
graduates of RUW came from a cosmopolitan 
community that provided them with the skillset, 
willingness and adaptability to take on the future.

RUW graduates are the Ambassadors of the 
university in their communities and drive the 
ambition to educate aspiring women leaders to 
achieve excellence and share their wisdom by 
mentoring current students and by giving their 
feedback to ensure that their beloved alma matter 
continues to be one of the top higher education 
institutions in the Kingdom.

الجامعة الملكية للبنات تخرج قيادات فذة وواعدة، وقد شهد العام 

األكاديمــي ٢٠٢٠ / ٢٠١9 تخريج ١35 طالبــة مجتهدة من كليات 

الجامعة المختلفة. بلغ عــدد خريجات كلية الفنون والتصميم 6١ 

طالبــة، فيما تخرجت 49 طالبة مــن كلية العلوم المالية واإلدارية، 

و ٢5 طالبــة من كليــة القانون. تتميز خريجــات الجامعة الملكية 

للبنات بكونهن اكتسبن المعرفة في بيئة تعليمية متنوعة الثقافات 

وفرت لهــن المهارات الازمة وصفات التمكــن كالعزيمة واإلرادة 

والقدرة على تلبية متطلبات مستقبل سوق العمل.

خريجــات الجامعــة الملكية للبنــات هن ســفيرات للجامعة في 

مجتمعاتهن، ويقدن بطموحهن اإللهام نحو تمكين النســاء وغرس 

صفات القيادة فيهن لتحقيق التميز ويشاركن بحكمتهن وخبراتهن 

السابقة في توجيه الطالبات الحاليات لضمان افضل تجربة جامعية 

لهــن ولتصبــح جامعتهن المفضلــة واحدة من أفضل مؤسســات 

التعليم العالي في مملكة البحرين.

A NEW BATCH OF 
EMPOWERMENT

Graduation التخرج

دفعة جديدة من النساء 
المتمكنات
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COLLEGE DEGREE SEM I SEM II SUMMER TOTAL STUDENTS

Art and Design

Fashion Design 1 5 1 7

Graphic Design 2 9 2 13

Interior Design 5 11 1 17

Architectural Design 0 13 0 13

Design Management 7 1 0 8

Drawing & Painting 3 0 0 3

ART AND DESIGN TOTAL 18 39 4 61

Business and Financial 
Sciences

Banking & Finance 2 13 2 17

Human Resources 10 11 2 23

International Business 0 7 0 7

Marketing 1 0 1 2

BUSINESS AND FINANCIAL SCIENCES TOTAL 13 31 5 49

Law B.L. 2 21 2 25

LAW TOTAL 2 21 2 25

TOTAL STUDENTS 33 91 11 135

العدد اإلجمالي الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول التخصص الكلية

7 ١ 5 ١ تصميم األزياء كلية الفنون والتصميم

١3 ٢ 9 ٢ التصميم الجرافيكي

١7 ١ ١١ 5 التصميم الداخلي

١3 ٠ ١3 ٠ التصميم المعماري

8 ٠ ١ 7 ماجستير إدارة التصميم

3 ٠ ٠ 3 ماجستر الرسم والتصوير

6١ 4 39 ١8 إجمالي الخريجات لكية الفنون والتصميم

١7 ٢ ١3 ٢ الدراسات المالية والمصرفية كلية العلوم المالية واإلدارية

٢3 ٢ ١١ ١٠ الموارد البشرية

7 ٠ 7 ٠ إدارة األعمال الدولية

٢ ١ ٠ ١ التسويق

49 5 3١ ١3 إجمالي الخريجات لكلية العلوم المالية واإلدارية

٢5 ٢ ٢١ ٢ تخصص القانون كلية القانون

٢5 ٢ ٢١ ٢ إجمالي الخريجات لكلية القانون

١35 ١١ 9١ 33 إجمالي الطالبات الخريجات
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PROGRAMME 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020*

Art and Design 25 45 38 36 52 54 61

Business and Financial 
Sciences

92 76 50 82 78 54 49

Information Technology 8 13 5 4 2  

Law   13 13 18 27 25

TOTAL 129 125 134 106 135 150 135

*Includes Summer graduates

2019-2020*2018-20172019-20162018-20152017-20142016-20132015-2014الكلية

٢54538365٢546١الفنون والتصميم

9٢765٠8٢785449العلوم المالية واإلدارية

 8١354٢تقنية المعلومات

١3١3١8٢7٢5  القانون

129125134106135150135اإلجمالي

*يشمل خريجات الفصل الصيفي.
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Dr. Shweta Dr. Matthias

Dr. Nessreen Dr. Pasquale

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 and USA to name a few. This multitude of cultural and educational 

background makes RUW a very unique university.

تفخر الجامعة الملكية للبنات بطاقمها األكاديمي المؤهلين بكفاءة عالية ومتعددي الثقافات بكونهم ينتمون إلى 
دول مختلفة بما في ذلك فرنسا ومصر وألمانيا والهند وإيران والعراق وإيطاليا واألردن والواليات المتحدة األميركية 
على سبيل المثال ال الحصر. هذه الخلفية الثقافية جعلت من البيئة التعليمية في الجامعة الملكية للبنات فريدة 
من نوعها.  وتواصل الجامعة الملكية للبنات بناء فريٍق متعدد الجنسيات على مستوى عالمي، فريٌق كهذا سيوفر 

تجارب عالمية ورؤى ومنظوراٍت جديدة، وسيضيف قيمًة أكبر لمجتمع الجامعة الملكية للبنات. 

Academic Faculty 

الطاقم األكاديمي
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An important strategic goal of RUW is to 
encourage high impact research output by 
increasing research related initiatives. A 

research strategic plan was developed to ensure 
the consistency and rigorousness of research at 
RUW and is in alignment with the strategies of 
Bahrain’s Higher Education Council (HEC).

RUW values the importance of research and the 
need to build the culture of research in the region.  
The Academic Vice President oversees academic 
research at RUW and values the role research plays 
in preparing academic leaders and the importance 
of providing opportunities to enhance their 
knowledge and skills, whilst considering student’s 
requirements.  

RUW implemented many practices to empower 
our students and prepare graduates for the 
employment market both nationally and 
internationally. In October 2019, RUW students and 
nominated faculty members joined in a HEC and 
British Council training programme and workshop 
to enhance research capacity. It was the first 
National Research Competition for Undergraduate 
Students and students presented their research 
work, supported by their coordinators.  RUW 
students participated in “The graduate’s readiness 
with labour market needs” and based on the 
request an evaluation was carried out about the 

function Career Guidance idance and Internship 
Unit at RUW.  

RUW is working towards planning for a Women’s 
Centre in collaboration with the Supreme Council 
for Women (SCW) focusing on research, and 
futuristically teaching and continuing Education.  
RUW offer a LAR course to support Women’s 
Studies. RUW met with representatives from the 
United Nations Economic and Social Commission 
for Western Asia (ESCWA Centre for Women) and 
the SCW to explore the ideas of developing the 
centre. 

The first joint research project between RUW 
and SCW commenced in June 2020  to study the 
efforts of the Kingdom of Bahrain in reducing the 
effects of the Corona Covid-19 pandemic (COVID) 
and how it impacted on Bahraini families and in 
particular Bahraini women.  It aimed to highlight 
national efforts and policies developed to support 
Bahraini families and women in various fields such 
as economic, social, health and educational to 
cope with the negative repercussions of the COVID 
pandemic.

RUW is proud of its collaboration with the Supreme 
Council for Women over last more than a decade 
through specialized projects, research, activities, 
consultations, and visits. 

Research

26   |   ROYAL UNIVERSITY FOR WOMEN ANNUAL REPORT 2019-20



أحد أهم أهدافنا االستراتيجية في الجامعة الملكية للبنات هو دعم 
األبحاث عالية التأثير عبر زيادة المبادرات المتعلقة باألبحاث. كما 
تم تطوير خطة استراتيجية بحثية لضمان اتساق األبحاث وجودتها 
في الجامعة، وأنها تتماشى مع استراتيجيات مجلس التعليم العالي 

في مملكة البحرين.

تقــدر الجامعة الملكية للبنات أهمية البحــوث وبناء ثقافة إجراء 
البحوث في المنطقة. ولذلك، يتولى مكتب نائب الرئيس للشــؤون 
األكاديمية مهمة اإلشــراف على البحــوث األكاديمية في الجامعة 
ويثمــن الدور الذي تؤديه تلك البحوث في صنع قيادات أكاديمية 
وتوفيــر الفرص لتطويــر المعرفــة والمهــارات المطلوبة في ظل 

إحتياجات الطالبات.

نفذت الجامعة الملكية للبنات العديد من الممارسات والمبادرات 
لتمكيــن طالباتها وتزويــد خريجاتها بالمهارات المطلوبة لســوق 
العمل محلياً ودولياً. وقد شاركت طالبات الجامعة الملكية للبنات 
مع مرشــحين من الطاقــم األكاديمي في برنامج تدريبي وورشــة 
عمل منظمة من قبل مجلس التعليم العالي والقنصلية البريطاينية 
لتعزيز القدرات البحثية. اشــتمل البرنامج على أول مسابقة وطنية 
إلجراء البحوث مخصصــة لطلبة المرحلة الجامعية – البكالوريوس 
– وشاركت طالبات الجامعة الملكية للبنات فيها بإشراف منسقين 
مــن الطاقــم األكاديمي فــي الجامعة. كما شــاركت الطالبات في 
“جاهزيــة الخريجين إلحتياجات ســوق العمل” حيــث تم اجراء 

تقييم حــول وظائف التوجيه المهني وشــعبة فرصة التدريب في 
الجامعة الملكية للبنات.

وتعمــل الجامعة على إنشــاء مركز بحــوث للمــرأة بالتعاون مع 
المجلس األعلى للمرأة يقوم على إجراء البحوث والتعليم المستمر 
للمــرأة. وقد ألتقــت الجامعة بأعضــاء من لجنة األمــم المتحدة 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آســيا )االســكوا( والمجلس األعلى 
للمرأة في البحرين الكتشــاف فرص تطوير المركز. كما أن الجامعة 
الملكية للبنات تقدم منهج دراســي يدعم دراسات المرأة وينضوي 

تحت مركز الدراسات العامة بالجامعة. 

وقد انطلق أول مشــروع بحثي “مشــترك” بيــن الجامعة الملكية 
للبنــات والمجلس األعلــى للمرأة في يونيو ٢٠٢٠ لدراســة جهود 
مملكة البحرين في الحد من آثار جائحة فيروس كورونا المســتجد 
وتأثيره على األســر البحرينية وبخاصة المــرأة البحرينية. وهدفت 
هذه الدراســة إلى إبراز الجهود والسياســات الوطنية لدعم األسرة 
والمرأة البحرينية في مختلف المجــاالت االقتصادية واالجتماعية 
والصحية والتعليمية لمواجهة االنعكاســات الســلبية التي تسببت 

بها الجائحة.

تفخر الجامعة الملكية للبنات بتعاونها المثمر مع المجلس األعلى 
للمــرأة على مدى أكثر من عقد، من خال المشــاريع المتخصصة 
والبحوث واألنشطة واالستشارات والزيارات للتباحث في المواضيع 

ذات االهتمامات المشتركة.

البحوث
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RUW Conference on 
Women and Society 
The biennial RUW Conference on Women and 
Society was launched in 2016 and was held in 
2018 too. The RUW 3rd Conference on Women & 
Society, under the theme “Women and the Fourth 
Industrial Revolution” patronised by Her Royal 
Highness Princess Sabeeka Bint Ibrahim Al-Khalifa 
was scheduled from 31 March to 02-April 2020, 
was postponed until further notice due to the 
challenging global health situation. 

The RUW 3rd Conference on Women & Society 
aims to highlight how the 4th industrial revolution 
might affect the roles women play in the economy, 
politics, and society. The goal is to discover and 
share methods countries might deploy in order for 
women to lead rather this society transformation. 
The two-day conference, will comprise a 
combination of speakers, including but not limited 
to private and public sector representatives, 
university leaders and experts/organisations 
concerned with the status of women, as well as 
workshops, academic paper presentations and 
student poster presentations. 

مؤتمر الجامعة الملكية للبنات 
)المرأة والمجتمع(

تم تدشــين مؤتمــر المرأة والمجتمع الذي يعقد كل ســنتين ألول 
مرة في الجامعة الملكية للبنات في عام ٢٠١6، وانطلقت النسخة 
الثانيــة منه فــي عام ٢٠١8 بعنــوان “تمكين المــرأة عبر التعليم 
العالي” تحت رعاية ســعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
التربيــة والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي. ونظراً إلنعكاســات 
جائحة فيروس كورونا المســتجد، تم تأجيل إطاق النسخة الثالثة 
من المؤتمر تحت شــعار “المرأة والثورة الصناعية الرابعة” والذي 
يأتي برعاية كريمة من صاحبة الســمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، رئيســة المجلس األعلــى للمرأة وقرينة عاهل 
البــاد المفدى حفظهم الله. حيث كان مــن المقرر عقده في 3١ 
مــارس ٢٠٢٠ وحتــى ٢ أبريل ٢٠٢٠، ليتــم تأجيله في وقت الحق 

نظراً للوضع الصحي العالمي.

ويهدف مؤتمر المرأة والمجتمع في نسخته الثالثة “المرأة والثورة 
الصناعيــة الرابعة” لتســليط الضوء على تأثير الوتيرة المتســارعة 
للتغيــرات التكنولوجيــة التي نشــهدها في الوقــت الراهن على 
الدور الــذي تؤديه المرأة في قطاعات عدة، ومنها قطاع االقتصاد، 
السياســة، والمجتمع. باإلضافة إلى اكتشاف االساليب التي توظفها 
الــدول لجعل المــرأة تقود هذا التحــول المجتمعي. وسيشــمل 
المؤتمــر مجموعة مــن المتحدثين مــن القطاع العــام والخاص، 
ورؤســاء الجامعات والخبراء األكاديمييــن والمهنيين والمنظمات 
والهيئات المعنية بمواضيع المرأة. كما سيشــتمل على ورش عمل 
وتقديــم األوراق البحثيــة المتعلقة بهذا المجــال وعروض الطلبة 

والطالبات.
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RUW Scientific Research 
Council 
In line with HEC Scientific Research Regulations 
Article (4), the Scientific Research Council (SRC) 
was established in AY 2017-18 and operational from 
AY 2018-19.  The SRC has undertaken many tasks 
related to streamlining research initiatives at RUW 
and implementing the HEC Scientific research 
regulations. The SRC strives to become a leader in 
the field of research on issues related to women 
in the region. The Council has been very proactive 
with the establishment of a monthly e-newsletter 
(published on the RUW Website, circulated 
to employers and advisory board members) 
showcasing faculty and student research, research 
forum presentations and research of note in the 
region.  

In AY 2019-20, the SRC was reorganised with a new 
mandate and an evolving new organisational role, 
to support and improve the research capacities at 
RUW.  This was in response to internal motivations 
and quality standards as well as external 
requirements in terms of future accreditations and 
positioning of RUW. 

مجلس البحث العلمي بالجامعة 
الملكية للبنات

تم انشاء مجلس البحث العلمي بالجامعة الملكية للبنات في فبراير 

٢٠١7 وفقــاً للوائح مجلس التعليم العالــي  كأحد مرتكزات تنفيذ 

خطة الجامعة اإلستراتيجية. ويسعى هذا المجلس ألن يصبح رائداً 

فــي مجال البحــوث والقضايا المتعلقة بالمرأة فــي المنطقة. كما 

يعمل المجلس بكونه نظام داعم ألعضاء هيئة التدريس والطالبات 

من خال دعم اكتساب المعرفة والمساعدة في منهجيات البحوث 

ومهاراته. كما ان مجلس البحث العلمي بكونه فعاالً في إســهاماته 

البحثية قد ســاهم في إنشــاء نشــرة شــهرية تتضمن المعلومات 

واالخبار حول مساهمات الطاقم األكاديمي والطالبات في البحوث، 

حيث توزع هذه النشرة لجميع اعضاء الجامعة وتنشر على الموقع 

الرسمي.

شــهد العام األكاديمي ٢٠٢٠ / ٢٠١9 إعادة تنظيم لمجلس البحث 

العلمي وإضافــة دور تنظيمي جديد لدعم القــدرات البحثية في 

الجامعــة. ويأتي هذا التغيير كإســتجابة لمعاييــر الجودة ودوافع 

التنظيم الداخلية وتلبية للمتطلبات الخارجية المتعلقة باإلعتمادات 

المستقبلية وتمركز الجامعة.
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Research Forum 
The RUW Research Forum was established in 
AY 2012-13, under the guidance of the Office of 
the Academic Vice President and aims to build 
the research reputation of RUW. Since then, this 
forum provides an excellent platform for faculty 
to showcase their research work. The forum 
provides an opportunity for peer critique as well as 
support and was aims 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 members present their 
research in the Research Forum, scheduled on 
alternative Tuesdays, during the student activity 
hour and invite their students to attend to motivate 
and embed research projects and initiatives. 

To launch the Research Forum for AY 2019-20, all 
new faculty members who joined RUW Semester 
I AY 2019-20 and faculty members who joined in 
Semester II AY 2018-19 were requested to share 
their expertise and present their historic research/
PhD work during Semester I 2019. All other 
faculty members were also requested to present 
their recent research or share their research 
presentations (presented in conferences locally/
regionally or internationally) with fellow colleagues.  
In Semester 1, a total of 5 forums were held during 
which 8 RUW academics presented their research. 
In Semester 2, 9 forums were held including a 
presentation from a visiting professor and RUW 
faculty presented their research.  Due to the 
impact of the global pandemic, all research forums 
were held virtually via Google Meet from March 
2020.  The Forum acted as an excellent platform 
to benefit effective online teaching at RUW during 
the exceptional situation of suspension of teaching 
during Coronavirus COVID-19 in the Kingdom of 
Bahrain. The AVP planned the online discussions for 
all academic staff to share good practices of online 
teaching and focus on pedagogical enhancement 
rather than any technical issues.

منتدى البحوث
انشــئ منتدى البحوث فــي العام األكاديمــي ٢٠١3-٢٠١٢ ليكون 

بمثابــة منصة بحثية ممتازة ألعضاء هيئة التدريس لعرض أعمالهم 

البحثيــة تحت إشــراف مكتب نائب الرئيس للشــؤون األكاديمية. 

ويوفر المنتدى فرصة النقد الموضوعي والدعم من خال تحســين 

جــودة البحوث فــي الجامعة الملكية للبنات. يقــام هذا المنتدى 

بشــكل مستمر في الجامعة ليدعم الفرص والمبادرات البحثية من 

خال المناقشــات والعروض التقديمية. حيــث يقوم عضو الطاقم 

األكاديمــي بعرض بحثه في المنتدى الذي يقام كل يوم ثاثاء اثناء 

ساعات النشاط الطابي ويتم دعوة الطالبات لحضور هذا المنتدى. 

ولتبادل الخبرات، تم عرض االعمال البحثية السابقة والجديدة لكل 

عضو مشارك في المنتدى.

وإلطاق جلســات منتدى البحوث للعام األكاديمي ٢٠٢٠ / ٢٠١9، 

طلــب من جميع االعضــاء الجدد الذين انضمــوا في الفصل األول 

والثانــي من العام األكاديمي بأن يشــاركوا بخبراتهم المعرفية عبر 

عرض أعمالهم البحثية التي تم نشرها ورسائل الدكتوراة التي قاموا 

بها طــوال الفصل األول من العام األكاديمــي. كما طلب من بقية 

اعضاء الطاقم األكاديمي عرض آخر االبحاث واالوراق العلمية التي 

شاركوا بها في المؤتمرات والمنتديات العلمية محلياً ودولياً. وعليه، 

فقد عقدت 5 جلسات لمنتدى البحوث طوال الفصل األول بواقع 8 

أكاديميين تم عرض أبحاثهم خال المنتدى. كما أقيمت 9 جلسات 

لمنتدى البحوث في الفصل الدراسي الثاني مع عرض دراسة بحثية 

لبروفيســور زائر وبقية أعضاء الطاقــم األكاديمي بالجامعة، ونظراً 

لظــروف جائحة فيــروس كورونا المســتجد، فإن جميع جلســات 

المنتدى تم عقدها إفتراضياً ابتداءاً من مارس ٢٠٢٠.

كان منتــدى البحوث بمثابة منصة ممتازة لاســتفادة من فعالية 

تجربــة التعليــم عن بعد فــي الجامعة الملكيــة للبنات في ظل 

توقــف التعليم المباشــر وجهــاً لوجه مع ظــروف الجائحة التي 

تقتضــي التباعــد االجتماعي فــي مملكة البحريــن. وقد نظمت 

نائبــة الرئيس للشــؤون األكاديمية جلســات نقاشــية إفتراضية 

لجميــع الطاقم األكاديمي لمشــاركة أحدث الممارســات الجيدة 

والفعالة فــي التعليم عن بعد والتركيز على التعزيز التربوي بدالً 

من المشكات الفنية.
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Community Engagement (CE)

الشراكة المجتمعية

RUW is committed to community investment and nurtures a culture of social 
responsibility where students and the university as a whole, engage with the 

community in meaningful ways. The university builds strong ties with non-profit 
organisations that hold a shared vision to add real value to the lives of citizens.

تلتزم الجامعة باالستثمار في المجتمع وتغرس ثقافة المسؤولية االجتماعية في طالباتها، حيث تتعاون الطالبات 
والجامعة ككل في تنمية المجتمع ويتفاعلن معه بطرق شتى. تبني الجامعة روابط قوية مع المنظمات غير 

الربحية التي تشارك الجامعة في تطلعها إلضافة قيمة حقيقية لحياة المواطنين.

Community Engagement 
Activities conducted by 
colleges & departments: 
Webinar on 21st Century Skills in Financial 
Education: 

RUW and Bahrain Association of Banks (BAB), 
held a webinar on “21st Century Skills in Financial 
Education” that highlighted the employment 
opportunities in the banking and financial services 
sector. The symposium addressed the skills 
required by various jobs in this sector, in line 
with its rapid developments due to the digital 
transformation, financial technology, Artificial 
intelligence, and others. The panelists in the 
webinar were Mr Ahmed Albalooshi, Chairman of 
the Digitalisation and Cybersecurity Committee 
at “BAB”, Dr Riyadh Al Saie, independent board 
member at Eskan Bank and Ms Ruth Chanda 
Simuyemba, HR Head at Standard Chartered Bank. 
The webinar was Facilitated by Dr Vivien Exartier, 
Assistant Professor at CBFS.

أنشطة المشاركة المجتمعية 
التي نفذتها الكليات واألقسام 

بالجامعة:
الندوة اإلفتراضيــة  “مهارات القطاع المصرفي في القرن 

الواحد والعشرين” 

نظمت الجامعــة الملكية للبنــات بالتعاون مــع جمعية مصارف 

البحرين ندوة عن بعد حول فرص العمل بقطاع الخدمات المصرفية 

والمالية والمهارات التي تتطلبها الوظائف النوعية في هذا القطاع 

وخاصة مع التطورات المتسارعة الجارية فيه بفعل التحول الرقمي 

والتكنولوجيا المالية والــذكاء الصناعي وغيرها. ويأتي تنظيم هذه 

النــدوة في إطار حــرص الجامعة على توعيــة طالباتها بالتحوالت 

العميقة الجارية في سوق العمل، وخاصة في ظل الثورة الصناعية 

الرابعــة إذ من المرتقــب أن تختفي بعض الوظائــف نهائياً خال 

العقــد الثالث من األلفية الثانية ليحل مكانها ما يعرف بـ»وظائف 

المستقبل« ذات الصلة بالذكاء االصطناعي والروبوت.

3١  |  التقرير السنوي للجامعة الملكية للبنات ٢٠-٢٠١9



INJAZ Bahrain - The Innovation Camp 
(Icamp):

The Innovation Camp (ICamp) was an exciting 
one-day workshop that challenged students to 
find an innovative solution to a real business 
challenge using creativity, thinking outside of 
the box, and teamwork. Students experienced 
leadership, critical thinking, presentation skills 
and learn about business start-ups in a fun way. 
Students were divided into teams that compete 
against each other through a set of educational 
activities and recreational games. Students were 
given a business challenge to which they proposed 
a solution within a very limited time, given access 
to tools, information, and resources. Students had 
an opportunity to foster their understanding of the 
world of work and the spirit of entrepreneurship 
through the principle of learning by doing. 
Students developed their interpersonal as well as 
problem-solving skills and learn to work under tight 
deadlines. The workshop was delivered by trained 
corporate volunteers from the private sector both 
academics and practitioners. 

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 خال مبــدأ التعلم بالممارســة. كما أتيحت 
الفرصة لهن إلكتســاب مهارات حل المشــكات 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.

Synthesis Fashion Show in cooperation 
with Malaysian Embassy in Bahrain:

In conjunction with the 45th anniversary of 
Malaysia-Bahrain Diplomatic Relations and under 
the patronage of HE Ambassador Agus Salim Yusof, 
President of Bahrain Authority for Culture and 
Antiquities (BACA), the Embassy of Malaysia and 

عرض األزيــاء “ترابط” احتفــااًل بالذكــرى 45 للعالقات 
الدبلوماسية بين البحرين وماليزيا 

تحت رعاية معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة 
البحريــن للثقافة واآلثــار وتزامناً مع الذكرى الخامســة واألربعين 
للعاقات الدبلوماســية بين مملكة البحرين ودولة ماليزيا. نظمت 
السفارة الماليزية وبالتعاون مع الجامعة الملكية للبنات في مملكة 

→
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RUW held Synthesis Fashion Show, on Thursday, 
Dec 5th, 2019, at 7.00 pm at the Bahrain Conference 
Centre, Crowne Plaza Hotel, Manama. The event 
was organised by the Fashion Design team of Dr. 
Shweta Kinra, Dr. Nessreen Elmelegy, Dr. Nidhi 
Goyal and Ms. Noora Albinfalah. Designs on the 
stage showcased a synthesis of the traditional 
wear of the two countries. Each collection was an 
appreciation of beauty, handicraft and accessories 
from Malaysia and Bahrain. From pure traditional 
wear, to trendy casual wear and evening wear, the 
show presented the creative extravaganza of the 
students and alumnae of Bachelor of Arts in Fashion 
Design. The show was attended by dignitaries’ 
diplomats, guests, students and academics.

البحرين عرض أزياء “ترابط” في فندق كراون بازا بالمنامة. واحتوى 
عرض االزياء على مجموعات من التصاميم الشعبية والمبتكرة لكا 
البلديــن.  وامتازت المابس واالكسســوارات بطابع الجمال لكونها 
منفــذه يدويــاً وتوزعت على تشــكيات مختلفة، منهــا مجموعة 
“بودايــا” التي تضمنت األزياء الشــعبية الماليزية واكسســواراتها 
والتي عكســت ثراء الثقافة الماليزية وانمــاط المابس المختلفة 
التي يرتديها الرجال والنســاء فــي ماليزيا. بينما تضمنت مجموعة 
“جلــوة” االزياء البحرينية الشــعبية واكسســواراتها حيث احتوت 
على تصاميم مختلفة من الجابية المطرزة بزخارف وخيوط ذهبية 
وفضية. كما احتوى العرض على مجموعة “ الجذور” التي تضمنت 
مابــس تقليدية بطابع عصري، ومجموعــة “ في كل مكان” والتي 
تضمنت تشــكيلة مبتكــرة دمجت بين األزياء الشــعبية البحرينية 
والماليزية مستوحاة من األقمشة الماليزية “باتلك” و “سونغكات” 
واللمســات البحرينية من خــال الزينة والمجوهــرات. واحتوت 
المجموعة االخيرة “ حزمة الزينة” على ازياء السهرة االنيقة  والتي 

عكست ثراء كا الثقافتين.

Exhibition Display – Art before Demolition 
– Bank House in Manama: 

CAD students from Graphic Design  supervised by 
Prof Hazem Taha Hussain made a visit to the Bank 
House in Manama, a traditional building-first used 
by Standard Chartered Bank when it opened in 
Bahrain (since the 1950s it functioned as residency 
for managers of Standard Bank in Bahrain), the 
“Standard Bank” was an international brand 
and Bahrain as a host country.  The Bank House 
witnesses stories of people from different 
nationalities that have lived, worked, or visited 
the house, etc. Many artists all over Bahrain were 
involved in this project and even Prof. Hazem was 
involved as an artist. He took this concept to his 
students in GRD 375 and did an exhibition display, 
it was a concept based on creating work of art 
that would be demolished or renovated without 
massive intervention in the architectural or interior 
of the house. It was a great experience by the 
students, and the exhibition was named as Art 
before demolition.

معــرض الفن قبل الهــدم بالمنامة – مركــز الفنون بانك 
هاوس

قامت طالبات تخصص التصميم الجرافيكي، تحت إشــراف الدكتور 
حازم طه حسين،  بزيارة إلى مركز الفنون “بانك هاوس” بالعاصمة 
المنامة، وهو مبنى تقليدي تم اســتخدامه من قبل بنك ســتاندرد 
تشــارترد كمحــل إقامة لمديري البنك فــي البحرين ألول مره عند 
افتتاحه في البحرين منذ الخمســينيات من القرن الماضي. ويعتبر 
“ستاندرد تشــارترد” عامة دولية إســتضافتها مملكة البحرين في 
ذلــك الوقت ويشــهد بيت البنك قصًصا ألشــخاص من جنســيات 
مختلفة عاشوا أو عملوا أو زاروا المنزل. وشارك العديد من الفنانين 
من جميع أنحاء البحرين في هذا المشــروع ومنهم مشرف المقرر 
الدكتور حازم طه حســين. واســتعرض مدرس المقــرر مع طالباته 
المعروضات المتوفرة في هذا المعرض الذي اشــتمل على مفهوم 
يعتمد على إنشــاء عمل فني يمكن هدمه أو تجديده دون تدخل 
كبير في الهندســة المعمارية أو الداخلية. واستفدن الطالبات من 
زيارة المعرض واكتشــاف جوانبه وســبب تســميته بـ “الفن قبل 

الهدم”.
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Service on Government Industry or 
Community Boards / Committees:

In November 2019, the Dean of the College of 
Engineering represented RUW in a virtual discussion 
forum organised by the Supreme Council (SCW) for 
Women attended by Higher Education Institutions 
and other Government Organisations such as HEC 
and BQA, to discuss the effectiveness of online 
teaching and the online work system and report 
on the strategy adopted by RUW for the upcoming 
academic year. 

The Dean also participated as co-moderator in 
the AVU’2020 Virtual conference organised by 
the Association of Algerian Competences (ACA). 
The topic of the moderated session was: Face 
Recognition Technology: Applications, Market and 
Ethics. 

Charity Event “A Day of Giving”

The Centre for Genaral Studies held a Day of Giving 
charity event organised by students and instructors 
of the English for Academic Success programme 
(EAS). The event consisted of two booths where 
the EAS students presented informative posters 
and collected donations for a food drive and toy 
drive. The collected items were distributed to two 
local philanthropic organisations - Bahrain Food 
Bank and The Hope Institute of Bahrain.

المشــاركة المجتمعية في األعمــال الحكومية ومجالس 
الجمعيات

شاركت عميدة كلية الهندســة في تمثيل الجامعة الملكية للبنات 
في منتدى افتراضي نظمــه المجلس األعلى للمرأة وحضره ممثلو 
مؤسســات التعليم العالــي بمملكة البحريــن والهيئات الحكومية 
األخرى لمناقشة فعالية التعليم عن بعد ونظام العمل عبر اإلنترنت 
والمشــاركة بتقارير حول اســتراتيجية الجامعة للســنة األكاديمية 
المقبلة. كما شاركت العميدة كمدير مشارك في المؤتمر االفتراضي 
 )ACA( ٢٠٢٠ والــذي نظمته جمعية الكفــاءات الجزائرية’AVU
حيث أشرفت العميدة على إدارة الجلسة حول”تقنية التعرف على 

الوجوه: التطبيقات، السوق، واألخاقيات”.

فعالية خيرية “يوم العطاء”

أقام مركــز الدراســات العامة بالجامعــة الملكية للبنــات فعالية 
“يــوم العطاء” الخيرية بتنظيم من طالبات الســنة التمهيدية للغة 
اإلنجليزية بالتعاون مع اســاتذتهم. واشتملت الفعالية على ركنين 
يملؤهما الملصقــات التعريفيــة والمعلوماتية لجمــع التبرعات، 
إحداهما كانت في سبيل الطعام الخيري واألخرى أللعاب األطفال. 
وقد تم توزيع تلك التبرعات لصالح مؤسســتين خيريتين محليتين 

هما بنك الطعام البحريني ومعهد األمل.
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Clothing Drive & launching “CS Pop – up 
Boutique”

The Community Service Class at RUW organised a 
week-long ‘Winter Clothing Drive’ as part of their 
efforts to build links with the local community. 
The week-long efforts included raising awareness, 
designing posters, setting up the boxes and 
decorating the space for the pop-up shop. Winter 
clothes were accepted via student made donation 
boxes throughout the week and concluded in the 
form of a ‘pop-up’ shop titled CS Boutique and 
featured over sixty items of winter clothing. 

فعالية خيرية “حملة مالبس الشتاء” وإطالق بوتيك سي 
أس بوب آب

نظمــت طالبات مقــرر الخدمة المجتمعية فــي الجامعة الملكية 
للبنات “حملة المابس الشتوية” لمدة أسبوع كجزء من جهودهن 
في بناء العاقات والروابط مع المجتمع المحلي. واشتملت الحملة 
علــى تصميــم الملصقات وإعــداد الصناديق وتزيين المســاحات 
إســتعداداً إلطاق المتجر. وقد جمعت الطالبات المابس الشتوية 
التــي تم التبرع بها فــي صناديق التبرع ليتــم عرضها في المتجر 

بشكل خيري حيث ضم أكثر من ستين قطعة مابس شتوية.
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To ensure a friendly atmosphere is guaranteed 
by the new students in the RUW Family, 
the Student Council (SC) welcomed all 

new students and their family members. The SC 
members, College Representatives and volunteers 
worked together to welcome the guests. Booths 
were set up to showcase the extra-circular activities 
for the new students to join. An ice-breaker activity 
was held, and gifts were distributed for the event 
to be concluded with a tour around the Campus.

Student Achievements

Breast Cancer Awareness Event: 
The Students  raised money to be donated towards Breast Cancer support and with the help of multiple 
departments in RUW, the BCA Event included an art gallery, carnival games, a salon owned by an RUW 
student, a photo booth and refreshments.

RUW STUDENTS– 
EMPOWERMENT 

IN PROCESS
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إنجازات الطالبات

اســتقبلت عضوات مجلــس الطالبــات وممثات الكليات الســنة 
الجديــدة بترحيــب خــاص لطالبــات الســنة األولــى وعائاتهن 
المنضمــات حديثاً إلى الجامعة في اليــوم التمهيدي للطالبات في 
أجــواء ودية وفعاليات رائعة اشــتملت على العديد من األنشــطة 
المرحة التي ازالت حاجز الرهبة والقلق من المرحلة الجديدة. كما 
تم توزيــع الهدايا على الطالبات الجــدد وأخذهن في جولة حول 

انحاء الحرم الجامعي.

فعالية التوعية بسرطان الثدي: 
تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، نظم مجلس الطالبات بالجامعة الملكية للبنات 
فعالية التوعية بسرطان الثدي التي هدفت إلى جمع التبرعات لصالح دعم مرضى السرطان بدعم من أقسام الجامعة المختلفة. واحتوت 
الفعاليــة على مجموعة من األنشــطة تضمنت معرض للفنون وألعاب مختلفة وخدمــات تجميلية مقدمة من مركز تجميل تمتلكه إحدى 

الطالبات و ركن للتصوير والمطاعم المختلفة.

عنوان فرعي: طالبات 
الجامعة من مرحلة 
التمكين إلى الريادة

37  |  التقرير السنوي للجامعة الملكية للبنات ٢٠-٢٠١9



RUW students at the top: 
Best Social Impact Award in INJAZ Bahrain 
– Young Entrepreneurship Competition: 

A RUW team of students (KHOSH Solutions) 
won the University Best Social Impact Award 
for their innovative KHOSH Solutions under the 
coordination of Dr. Nehal El Naggar. KHOSH 
Solutions is a Bahraini based specialised in 
upcycling of e-waste in a creative and entertaining 
way. KHOSH means ‘Perfect’ and our goal is 
to provide perfect solutions for the increasing 
e-waste that is negatively affecting the health and 
the environment.

طالبات الجامعة نحو القمة
جائــزة أفضــل تأثيــر إجتماعي فــي إنجــاز البحرين – 

المسابقة السنوية لرواد األعمال الشباب

فاز فريق الجامعة الملكية للبنات )خوش سولوشنز( بجائزة أفضل 
تأثيــر إجتماعي لفئــة الجامعات للعــام ٢٠٢٠ إلبتكارهن المتميز  
تحت إشــراف منســقة البرنامج في الجامعة الدكتورة نهال النجار. 
ويعتبر )خوش سولوشــنز( مشروع مبتكر من قبل الطالبات يهدف 
إلى إعادة تدوير المواد واستعمالها بشكل إبداعي ومسلي. وتعني 
كلمة “خوش” في اللغة العربية الفصحى “رائع”، لذلك كان الهدف 
هو توفير حلول رائعة إلعادة تدوير المخلفات التي تؤثر سلباً على 

صحة وسامة البيئة والمجتمع.
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Third position in the prestigious 
TradeQuest Competition by Bahrain 
Bourse:

College of Business and Financial Sciences 
participated in Tradequest programme 2020 
organised by Bahrain Bourse. It was a competition 
held at national level where majority of the 
universities from Bahrain participated. CBFS’s 
best finance and IB students were selected to 
participate in this programme where, RUW team 
won the 3rd place in 2019/2020 Trade Quest 
competition and were awarded a cash prize of 
BD 2000. This achievement is a translation of 
the team’s hard work and efforts, alongside a 
reflection of the successful mentoring received 
and the support witnessed from the College of 
Business and Financial Sciences, which provided 
and developed the best ways of education in the 
field of business and finance. 

فــوز فريق طالبــات الجامعــة الملكية للبنــات بالمركز 
الثالث في تحدي تريد كويست اإلستثماري

فاز فريق طالبــات الجامعة الملكية للبنات بالمركز الثالث وجائزة 
نقدية ٢٠٠٠ دينار في تحدي التداول اإلســتثماري “تريد كويست” 
الــذي تنظمــه بورصــة البحرين بمشــاركة العديد مــن المدارس 
والجامعــات على المســتوى الوطني. وهو برنامــج تحّد افتراضي 
يحاكي تجربة التداول االســتثماري في األســواق المالية العالمية. 
ويهدف البرنامج إلى إكســاب الطاب المشــاركين الخبرة العملية 
في مجال االســتثمار من خــال التعرف على األنظمــة والقوانين 
المطبقة في تلك األســواق، وتحليل واختيار األسهم وإدارة محفظة 
مــن األدوات االســتثمارية المدرجة في بورصــة نيويورك وبورصة 
البحريــن. وقد ســاهمت كلية العلوم الماليــة واإلدارية في توفير 
الدعم الــازم والتوجيه لتزويــد الطالبات بالمعرفــة الازمة حول 

مجال األعمال والتمويل.
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Student Educational 
Travel
Educational travel provides students with a 
unique opportunity to combine educational value 
with exposure to local culture while gaining an 
international perspective. During this academic 
year, a number of local educational trips were 
undertaken by students from all colleges. With 
regards to International trips, students from the 
College of Engineering and Centre for General 
Studies travelled to the US in January 2020. 
Unfortunately, because of COVID situation some 
later planned trips by the colleges were cancelled.

A number of local educational excursions were 
organised by various colleges for example the 
College of Business & Financial Sciences arranged 
field visits to important and business-related 
places such as Bahrain Stock Exchange. The CAD 
took students to the Bahrain National Museum, 
The Bank House in Manama etc. College of Law 
organised several field trips to the Constitutional 
Court, Criminal Court, Civil Court, Shura Council, 
Bahrain Chamber for Dispute Resolution. Centre 
for General Studies took their students to National 
Museum, National Charter Monument.

الرحالت التعليمية
توفر الرحات التعليمية للطالبات فرصة فريدة للجمع بين القيمة 

التعليمية والتعرض للثقافة المحلية مع اكتساب منظور دولي. 

وخال العــام األكاديمي المنصرم، شــارك عدد مــن الطالبات في 
رحــات تعليميــة محلية تمثلت فــي الزيــارات الميدانية لمواقع 
العمــل ومقابلة المختصين فــي المجاالت المختلفــة، منها زيارة 
طالبات كلية العلــوم المالية واإلدارية لمقر عمل بورصة البحرين، 
وزيــارة طالبات كلية الفنون والتصميــم لمتحف البحرين الوطني 
ومركز الفنــون “بانك هاوس” في المنامة، في حين قامت طالبات 
كليــة القانون بعــدة رحات ميدانيــة إلى المحكمة الدســتورية 
والمحكمــة الجنائية والمحكمة المدنية ومجلس الشــورى وغرفة 
البحرين لتسوية المنازعات، وقام مركز الدراسات العامة بالجامعة 
بزيارة ميدانية لصرح ميثاق العمل الوطني.  وقد ســافرت عدد من 
الطالبات فــي رحلة تعليمية إلى الواليــات المتحدة األميركية في 
ينايــر ٢٠٢٠. فيما تم تأجيل بعض الرحات التعليمية الدولية نظراً 

آلثار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-١9.
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Commitment to Industry 

RUW is committed to link the students with the industry to be able to contribute to the development 
of sustainable development and knowledge through providing all opportunities to make them 
excel internationally, regionally and locally. Throughout the year, RUW continued to raise its profile, 

by increasing recognition within the community, through active community engagement, expanding 
internship opportunities and development of undergraduate research. The Internship programme 
is another way of fostering linkage with Industry and Employers. Through almost 48 MoUs signed  at 
College/ University level, internship programme was successfully concluded. 

Royal University for Women Inaugurates the First 
Centre for Italian Language and Culture in Kingdom of 
Bahrain
Under the Patronage of His Excellency Mr. Domenico Bellato, Ambassador of Italy to Kingdom of Bahrain, 
and within the occasion of XIXth Week of Italian Language in the World, RUW inaugurated the First Centre 
for Italian Language and Culture in the Kingdom of Bahrain. The event was attended by  H.E Dr. Shaikha 
Rana bint Isa Al Khalifa, Undersecretary of Ministry of Foreign Affairs and H.E Shaikha Aysha bint Ahmad Al 
Khalifa, Director of European Affairs and European Union Directorate as well as Dr. Naser Mohamed Yusuf 
Al-Balooshi, Ambassador of Kingdom of Bahrain to Italy alongside Dr. David Stewart, Acting President of 
RUW and members of RUW’s Board of Trustees, Deans, and Directors of the various departments.
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اإللتزام نحو قطاعات العمل

تلتــزم الجامعــة الملكية للبنات بوصــل طالباتها مع قطاعات العمل المختلفــة لتصبح الطالبات قادرات على المســاهمة في في تطوير 
المعرفة ودفع عجلة التنمية المستدامة في مجتمعاتهن من خال توفير الفرص التدريبية محلياً وإقليمياً ودولياً. وفي إطار ذلك، واصلت 
الجامعة الملكية للبنات تعزيز مكانتها العلمية والعملية من خال حصولها على اإلعتراف وارتباطها بقطاعات االعمال المختلفة والمشاركة 
المجتمعية وتوسيع فرص التدريب وتطوير البحوث الجامعية. ويعد برنامج التدريب الذي توفره الجامعة أحد أشكال الوصل بين الجامعة 
وقطاعات العمل والصناعة. كما وقعت الجامعة ما يقارب 48 مذكرة تفاهم تم توقيعها من قبل الكليات مع مختلف المؤسسات والشركات.

إفتتاح مركز اللغة والثقافة اإليطالية األول من نوعه في البحرين 
تحت رعاية سعادة السيد دومينيكو  بياتو، سفير الجمهورية اإليطالية في مملكة البحرين، وبمناسبة االحتفاء باألسبوع التاسع عشر للغة 
االيطالية حول العالم.  افتتحت الجامعة الملكية للبنات مركز اللغة والثقافة اإليطالية األول من نوعه في المنطقة. بحضور سعادة الدكتورة 
الشــيخة رنا بنت عيســى آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية، وســعادة السيد ناصر محمد البلوشي، ســفير مملكة البحرين لدى الجمهورية 
اإليطالية، وســعادة الشــيخة عائشة بنت أحمد آل خليفة، مدير إدارة الشــئون األوروبية واالتحاد االوروبي بوزارة الخارجية باإلضافة الى 

اعضاء مجلس االدارة بالجامعة الملكية للبنات.
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Global Partnerships:
RUW’s programmes, which were originally 
developed in collaboration with McGill University 
in Canada and Middlesex University in the UK, 
are accredited by the Higher Education Council 
in Bahrain as well as Accreditation Service for 
International Schools, Colleges and Universities 
(ASIC) UK, and are delivered from the University’s 
College of Art & Design, College of Business & 
Financial Sciences, College of Law, and the Centre 
for General Studies by a diverse and experienced 
faculty.

Through the University’s collaborative worldwide 
partnerships, RUW students receive vast global 
learning experiences and the opportunity to earn 
an international degree. The University’s private 
sector partnership network offers graduates vast 
practical experiences and career prospects.

RUW’s International partners include: 

•  West Virginia University (WVU), United States 
of America 

• Dar Al Hekma (DAH), Kingdom of Saudi Arabia 
• University of Bangor, United Kingdom 
• University of Huddersfield, United Kingdom 

العالقات الدولية
تقــدم الجامعــة الملكية للبنــات مجموعــة متنوعة مــن برامج 
البكالوريوس والدراســات العليا التي تم تطويرها باألصل بالتعاون 
مــع جامعة ماكجيل في كنــدا وجامعة ميدلســكس في المملكة 
المتحــدة. برامج الجامعة الملكية للبنات معتمدة من قبل مجلس 
التعليــم العالي في مملكــة البحرين، وخدمــة االعتماد للمدارس 
والكليــات والجامعات الدوليــة )ASIC( في المملكــة المتحدة، 
ويتم تقديمهــا في كليات الجامعة؛ كلية الفنــون والتصميم، كلية 
العلوم المالية واإلدارية، كلية القانون، باإلضافة إلى مركز الدراسات 
العامة، من قبل نخبة متنوعة من أعضاء الهيئة التدريسية الخبراء.

تتمتع الجامعة الملكية للبنات بشراكات استراتيجية مع مؤسسات 
تعليميــة رائــدة في جميــع أنحــاء العالم، ومن خالها تكتســب 
الطالبــات تجربــة تعليمية عالمية وفرص للحصول على شــهادات 
دولية. كما تقدم شــراكة الجامعة مع القطاع الخاص خبرات عملية 

واسعة وآفاق وظيفية واعدة. 

وتتميز الجامعة الملكية للبنات بشراكاتها الدولية مع:

•  جامعــة ويســت فيرجينيــا )WVU( في الواليــات المتحدة 
األميركية.

•  جامعة دار الحكمة )DAH( في المملكة العربية السعودية.
جامعة بانقور في المملكة المتحدة.  •

جامعة هادرسفيلد في المملكة المتحدة.  •
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RUW’s spacious campus in Riffa, can cater for up to 3,000 students and features 
world class academic facilities and lifestyle amenities. The 38 hectare campus 

features buildings dedicated to the academic, residential, leisure and health and 
wellness needs of our students and staff.

RUW Facilities

يستوعب الحرم الجامعي الفسيح في مدينة الرفاع، في مملكة البحرين ما يصل إلى 3000 طالبة، ويتميز بمرافق 
أكاديمية عالمية المستوى والعديد من التسهيالت والمرافق العصرية. فعلى مساحة 38 هكتاراً، يضم حرم الجامعة 
مباٍن سكنية متكاملة، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كلٍّ من العاملين والطالبات، سواًء األكاديمية، أو السكنية، 

أو الترفيهية، أو الصحية.

المرافق الجامعية
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RUW Facilities

THE STATE - OF - 
THE - ART CAMPUS

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 10795 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.  
During the COVID times the students and faculty 
benefited from these digital resources that could 
be accessed remotely and supported them in 
learning.

Maintaining 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 2019-20 there were 13282 
users visits to the RUW Library.
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مكتبة الجامعة
تعد مكتبة الجامعة الملكية للبنات شــريًكا أساسًيا في إنجاز مهمة 
البحــث والتدريس وعملية التعلم بشــكل عــام. وهي تلعب دورًا 
حيوًيا فــي توفير إمكانية الوصــول إلى مصادر التعلــم للطالبات 
وأعضاء هيئة التدريــس والموظفين. تتكون مجموعة المكتبة من 
الموارد الماديــة واإللكترونية. حيث تتألف المجموعة المادية من 
حوالي ١٠795  مــادة )كتب وأقراص مضغوطة وأقراص DVD( و 

36 مجلة.

 وعززت المكتبة في السنوات األخيرة خاصية الربط الشبكي ورقمنة 
مجموعتها ، لتزداد بذلك نسبة الموارد اإللكترونية فيها. كما تتألف 
المقتنيات اإللكترونية من 9 قواعد بيانات تشمل الكتب والمجات 
اإللكترونية ومدقق الســرقة واالحتيال االدبي للمعلومات وتحليل 
البيانــات وغير ذلك. وفــي ظل جائحة فيروس كورونا المســتجد، 

اســتفدن الطالبات من الموارد التعليمية اإللكترونية بشــكل كبير 
وذلك لسهولة الوصول إليها لتعزيز تجربة التعلم عن بعد.

 وامتثــاالً للوائــح مجلس التعليــم العالي HEC، فقــد تم تجهيز 
المكتبــة ب ٢9 جهــاز كمبيوتر جديد من احــدث االصدارات و 8 
كبائن بحثيــه. وتوفر المكتبــة اإلصدارات والمعلومــات باللغتين 
العربية واإلنجليزية. وقد ســجلت مكتبــة الجامعة ١3٢8٢  زيارة 
اليهــا في العام األكاديمــي ٢٠٢٠ / ٢٠١9  في ظل تعليق الحضور 

الشخصي للمكتبة اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

المرافق الجامعية

 حرم جامعي
عصري ومتطور
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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
Health and wellness facilities are offered free of 
charge to all students at RUW. They comprise a 
fully equipped indoor Gymnasium, including an 
aerobics room where students can participate in 
group fitness classes, a large sized temperature-
controlled swimming pool, sauna and showers, and 
a billiards and table tennis room. The University 
also has a 600 seat multi-purpose stadium for 
football, volleyball, basketball tennis and athletics 
The Mission of the Sports Centre is to improve the 
health and well-being of the RUW community. 

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. 

المركز الرياضي
توفــر الجامعــة الملكيــة للبنات جميــع مرافق الصحــة واللياقة 
لطالباتهــا بالمجان، وتضم مركزاً  لأللعــاب الرياضية مجهزاً تجهيزاً 
كامًا، ومــزوداً  بالعديد من المرافق واألجهزة والمعدات الرياضية 
الحديثة، بما في ذلــك قاعة األيروبيك، حيث تتمكن الطالبات من 
المشاركة في صفوف اللياقة البدنية الجماعية، ومسبح كبير ومزود 
بمنظم للحرارة، وغرف الســاونا وأحواض استحمام، وتنس الطاولة. 
باإلضافة إلــى ملعب الجامعة متعدد األغــراض الذي يحتوي على 
6٠٠ مقعد، لتتمكن الطالبات من ممارسة هواياتهن في كرة القدم 

والكرة الطائرة وكرة السلة والتنس وألعاب القوى.
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Residence
The Campus features two modern residence buildings equipped with spacious kitchens and laundry 
facilities on every floor and dedicated common study and leisure areas. 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 both Residences. Students are free to 
come and go as their timetables permit and curfew timings are published in the Student Handbook. A 
full-time Residence 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.

سكن الطالبات
يتميز الحرم الجامعي بوجود اثنين من المباني الســكنية العصرية المجهزة بمطابخ واســعة ومرافق مخصصة لغســيل المابس في كل 
طابق، باإلضافة إلى المساحات والصاالت المخصصة لاستجمام والدراسة المشتركة. ويشتمل السكن الجامعي على غرف فردية ومزدوجة 
ومكتملة التأثيث بإطالة واضحة وجميلة على الحرم الجامعي ويقدم خدماته للطالبات فقط. تتواجد خدمات األمن على مدار ٢4 ساعة 
وتتمتع الطالبات بحرية الدخول والخروج وفقاً لجداولهم الدراسية ووفقاً للتعليمات الصادرة في كتيب الطالبات. كما ان مشرفات السكن 

يتواجدن على مدار ٢4 ساعة للوقوف على احتياجات الطالبات ولتوفير بيئة مريحة وآمنة طوال الوقت.
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RUW aims to provide you the university experience designed to help you explore 
the new horizons that life at university brings. RUW 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 and the Higher Education Council to achieve the goal of 

providing educational opportunities fully focused on quality and excellence.

Conclusion

تهدف الجامعة الملكية للبنات إلى توفير تجربًة جامعية مدروسة ومصممة لمساعدتك على اكتشاف اآلفاق 
الجديدة التي تجلبها الحياة الجامعية. وتفخر الجامعة الملكية للبنات بكونها تسعى في خدمة مملكة البحرين 

وقيادتها من خالل مهمتها التعليمية السامية، والمضي نحو تحقيق أهداف ورؤى مجلس التعليم العالي في توفير 
الفرص التعليمية عالية الجودة والتميز.

وختاماً
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