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اللجنة المنظمة للنشرة

 لكم وألجلكم
ً
معا

االشراف العام:
د.خلدون عبدالرزاق الرومي

رئيس أسرة التحرير:

أ.إيمان رضا عبدالرسول

التحرير:

أ.إيمان رضا عبدالرسول
أ.نورة الرويعي

أ. أمل ثاني

التسويق والدعم المالي: 

أ. محمد شهاب الدين نشمي



حضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى

صاحب السمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس مجلس الوزراء الموقر

صاحب السمو الملكي األمير

سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى 

والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء
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كلمة أسرة التحرير
بالحب والود والعرفان  الكرام تحية مملوءة  القراء  أيها 

البحرين،  مبملكة  املفتوحة  العربية  الجامعة  جامعتكم،  من 

نطل عليكم يف العدد الثالث من نرشتنا الدورية » قطاف«, 

هو  ما  كل  تقديم  يف  وفقنا  قد  نكون  أن  يف  األمل  يحدونا 

مواضيع  من  يحويه  مبا  إعجابكم  العدد  ينال  وأن  هادف 

جديدة.

شهد هذا العام العديد من األحداث والفعاليات الهامة، 

تم  حيث  طلبتنا،  من  التاسع  الفوج  تخريج  رأسها  وعىل 

االحتفال بتخريج 193 طالباً وطالبة من كلية إدارة األعامل 

وكلية تقنيات املعلومات والحوسبة .وذلك تحت رعاية كرمية 

من صاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة 

السمو  املوقر، وترشيف وحضور من صاحب  الوزراء  رئيس 

رئيس  سمو  مستشار  خليفة  آل  خليفة  بن  سلامن  الشيخ 

الوزراء.

وإنطالقاً من رؤية قسم شؤون الطلبة، والتي نسعى من 

خاللها إىل خلق بيئة تعزز نجاح الطلبة، بتقديم برامج مبتكرة 

وخدمات ذات كفاءة عالية، من شأنها تشجيع مشاركة الطلبة 

قبلت  فقد  الشخيص،  وتطورهم  التعليمية  خربتهم  وإثراء 

الجامعي  العام  يف  لإلنضامم  وطالبة  طالب   639 الجامعة 

2016-2015م، وعليه فقد نظمت الجامعة لكل فصل درايس 

للطلبة املقبولني من أجل إتاحة الفرصة  يوماً تعريفياً خاصاً 

واللوائح  والسياسات  الجامعية  الخدمات  عىل  للتعرف  لهم 

األكادميية،  األقسام  وممثيل  املرشدين  ومقابلة  األكادميية، 

وزمالئهم يف الدراسة، إضافة اىل حصولهم عىل التدريب الالزم 

الستخدام أنظمة الجامعة االلكرتونية. 

الطالب،  دور  تفعيل  عىل  الطلبة  شؤون  قسم  يحرص 

وزيادة مشاركته يف الحياة الطالبية الجامعية والسعي إلكسابه 

العام  هذا  وخالل  وقدراته.  مواهبه  لصقل  الالزمة  املهارات 

الدرايس فقد متيز طالبنا يف عدد من الفعاليات واملناسبات، 

الصغرية  املشاريع  مؤمتر  الفاعلة يف  مشاركتهم  أهمها  ولعل 

دولة  يف  عقد  والذي  العربية،  البلدان  يف  الصغر  واملتناهية 

الكويت, واملشاركة املتميزة يف مسابقة الربمجة 

الجامعية يف عامن. كام تألق طالبنا من خالل مشاركتهم 

يف العديد من األنشطة الرياضية والثقافية وغريها الكثري.

يزخر  والذي  العدد،  هذا  لقراءة  ندعوكم  الختام  ويف 

كام  املتنوعة،  واملقاالت  العمل  وورش  والفعاليات  باألخبار 

نحثكم عىل املشاركة يف العدد القادم بكتابة مقاالت هادفة 

ترثي الحياة واألنشطة الطالبية والخدمات يف الجامعة العربية 

املفتوحة، وإرسالها عىل الربيد األلكرتوين التايل: 
aoubh.news@aou.org.bh 

ودمتم يف رعاية الله

أ.إيمان رضا عبدالرسول 
رئيس قسم شؤون الطلبة
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صاحب السمو الملكي

األمير طالل بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة 

ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية )أجفند(
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لنا كلمة - أ.د موضي الحمود
لفرع الجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين

ومتيض األيام متسارعة ... ومير عىل إصدار 
عام  نصف  »قطاف«  نرشة  من  الثاين  العدد 
بالتامم والكامل ... مرت كأنها أيام قالئل ... وها 
نحن بصدد إصدار العدد الثالث منها بعد أن 
أثبتت جدارتها ومتيزها من خالل ردود الفعل 
ملسناها  التي  والثقة  املشجع  واملردود  الطيبة 
من خالل ما تم تناوله يف العددين األول والثاين 
باإلضافة إىل ما سمعته وقرأته عن انتشارها يف 
املنشود  الدور  وعن  العزيزة  البحرين  مملكة 

لهذه النرشة يف التعريف بالجامعة وأنشطتها.
نصيب،  اسمه  من  انسان  لكل  كان  وإن 
كذلك فإن نرشة »قطاف« تذكرنا بنحلة العسل 
التي ذكرها الله سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز، 
فهي كالنحلة تنتقل بني أغصان الجامعة الوارفة 
الظالل لتقطف من كل بستان زهرة فيه شفاء 
تقوم  ثم  مفيد،  خرب  كل  عن  الباحثة  للعقول 
بجمع ذلك الرحيق الجميل يف قطافها لتعطي 
قارئها ومضات رسيعة ورسائل خربية عام يدور 

داخل الجامعة من تقدم يف شتى مناحيها.
ففي املجال األكادميي نبرش القارئ الكريم 
أعىل  عىل  بالبحرين  الجامعة  فرع  بحصول 
درجات مؤرشات الجودة أي )4 من 4 – جدير 
بالثقة(، وذلك يف نتائج املراجعة الدورية التي 
للمؤهالت  الوطنية  الهيئة  مؤخراً  بها  قامت 
وضامن جودة التعليم والتدريب وتم اعتامدها 
جودة  لضامن  الدولية  الشبكة  من  رسمياً 
الربامج  وتلك   INQAAHEالعايل التعليم 
والحوسبة،  املعلومات  تقنية  بكالوريوس  هي: 
إدارة  يف  ماجستري  األعامل،  إدارة  بكالوريوس 
األعامل مقدم من الجامعة املاليزية املفتوحة، 
كل ذلك باإلضافة إىل تفوق الجامعة عىل سبع 

من الجامعات الخاصة يف مملكة البحرين.
ويف جانب آخر من تثبيت أركان الجامعة 

يف البحرين فقد حصلت الجامعة عىل السجل 

األوىل  هي  بادرة  يف  بها  الخاص  التجاري 

حدا  مام  بالبحرين  الخاصة  الجامعات  بني 

توجيه  بإصدار  اململكة  يف  الرسمية  بالجهات 

لكافة الجامعات لتحذو حذو الجامعة العربية 

املفتوحة.

 ... اململكة  يف  الرسمي  املستوى  وعىل 

السمو  لصاحب  السامية  املقولة  فخراً  يكفينا 

مستشار  خليفة  آل  خليفة  بن  سلامن  الشيخ 

صاحب السمو املليك رئيس مجلس الوزراء يف 

األخري  البحرين  الجامعة يف  تخرج طلبة  حفل 

»إن  مقولته  عرب  بالجامعة  سموه  وإشادة 

الجامعة العربية املفتوحة تتمتع مبكانة علمية 

ومهنية عالية« وستظل هذه املقولة 

محفورة بحروف من نور يف قلوب جميع 

منتسبي هذه الجامعة الفتية.

ملا  تطبيقا  املجتمع  خدمة  مجال  يف  أما 

قام  فقد  للجامعة،  األسايس  النظام  يف  جاء 

مبساعدة  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  الفرع 

وزارة الرتبية والتعليم بالبحرين يف إعداد طلب 

وظائف عرب االنرتنت، وإعداد برنامج عن رعاية 

ووضع  الصحة،  وزارة  مع  واألمومة  الطفولة 

البرشية  املوارد  كوادر  وتدريب  لتنمية  نظام 

طالب  قيام  إىل  باإلضافة  الداخلية،  بوزارة 

وطالبات الجامعة يف تنظيف شواطئ البحرين 

للمحافظة عىل البيئة، ناهيك عن إقامة العديد 

من ورش العمل واملعارض العلمية التي يضيق 

املكان بحرصها.

هذه هي جامعتنا.. وهذه هي مقتطفات 

َعِطرة من بعض أنشطتها األكادميية ودورها يف 

الخري  قطاف  عرب  بها  نزودكم  املجتمع  خدمة 

واملحبة، وإىل امللتقى يف العدد الرابع بإذن الله.

أ.د موضي عبدالعزيزالحمود
رئيس الجامعة
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شكر وعرفان

تتقدم إدارة الجامعة العربية المفتوحة في مملكة البحرين 

بإسمها وبإسم كافة منتسبيها بالشكر واإلمتنان إلى

سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي
وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس التعليم العالي

على دعمه للجامعة وانشطتها، والشكر موصول لألمانة العامة 

لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين على متابعتهم 

ودعمهم لبرامج الجامعة وأدائها األكاديمي لتسهيل 

مهمتها في إيصال رسالتها التعليمية.
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رسالة مدير الجامعة

أحبائنا القراء ..
من  الثالث  العدد  أيديكم  بني  نضع  أن  يرسنا 
مبملكة  املفتوحة  العربية  للجامعة  الدورية  النرشة 
واإللكرتونية  املقروءة  بنسختيها  قطاف«   « البحرين 
العدد  هذا  علينا  يهل  أن  الطالع  حسن  من  .ولعل 
بتباشري عدة، نستهلها بإشارة التقرير السنوي للهيئة 
الوطنية للمؤهالت وضامن جودة التعليم و التدريب 
الربامج  حصول  إىل   2015 لعام  البحرين  مبملكة 
والحوسبة،  املعلومات  تقنيات  )بكالوريوس  الثالث 
بكالوريوس إدارة األعامل )النظم االدارية(، ماجستري 
إدارة األعامل املقدم من الجامعة املاليزية املفتوحة 
و بإستضافة الجامعة( التي يقدمها الفرع عىل أعىل 
مؤرشات الجودة ) 4 من 4 ، جدير بالثقة ( يف نتائج 
املراجعة الدورية التي قامت بها مؤخراً الهيئة الوطنية 
للمؤهالت وضامن جودة التعليم و التدريب مبملكة 
البحرين. وال شك أن هذا اإلنجاز ما كان ليتحقق لوال 

الدعم الالمحدود الذي يحظى به الفرع من 
بأعىل معايري  باإللتزام  الرئيس، مقروناً  املقر 
يتبناه  الذي  املدمج  التعليم  يف  الجودة 
املفتوحة.   العربية  الجامعة  أمناء  مجلس 
العارمة  غبطتي  عن  أعرب  أن  أود  ثانياً: 
وسعاديت لكل رسائل الدعم التي وصلتنا عن 
العدد الثاين مكتوبًة أو شفوية، و أخص منها 
بالذكر تلك الرسائل الواردة من قبل صاحب 
السمو املليك األمري تريك بن طالل آل سعود 
ملباين  اإلستشارية  الهيئة  رئيس  الله  حفظه 
الشيخ  الركن  الفريق  معايل  ومن  الجامعه 
راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، 
و من معايل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة 
وزير الخارجية، والعديد من سعادة الوزراء 
الكرام واملسؤولني يف اململكة، مام يؤكد عىل 
مسؤولية  عاتقنا  عىل  يضع  و  النرشة،  نجاح 

أكرب لنجتهد ونثابر حتى نظل أهالً للثقة.

تقدير  درع  عىل  الجامعة  طلبة  حصول  ثالثاً: 
الطالبية  للبحوث  الثامن  للمؤمتر  املنظمة  الجهة  من 
يف مجال تقنية املعلومات والحوسبة الذي استضافته 
جامعة زايد بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة 
28-27 أبريل 2016 تقديراً لبحثهم املقدم يف املؤمتر، 
حيث أن الجامعة تويل اهتامماً كبرياً بتشجيع الطالب 

والهيئة األكادميية للمشاركة يف املؤمترات العلمية.
بالجامعة  األكادميية  الهيئة  عضو  تكريم  رابعاً: 
» الدكتورة حنان نارص« بحصولها عىل درع وشهادة 
تقدير يف حفل« متميزون » املقام تحت رعاية سعادة 
وزير شئون الشباب والرياضة تقديراً لتميزها يف مجال 
البحوث العملية، مبا يتامىش مع توجه الجامعة بدعم 
النتاج البحثي ضمن توجيهات صاحب السمو املليك 
الله،  حفظه  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  طالل  األمري 
رئيس مجلس األمناء، بأن يكون نرش املعرفة والبحث 

العلمي أحدى الركائز األساسية للجامعة.

عن  أخباراً  العدد  هذا  يف  ستجدون  أخرياً، 

الجامعة  يف  أقيمت  التي  واألنشطة  الفعاليات 

الجامعي  العام  من  األول  الدرايس  الفصل  خالل 

2015/2016م.

يف هذا السياق، نتقدم بخالص الشكر و اإلمتنان 

بن  ماجد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  سعادة  إىل 

العام  األمني  بأعامل  القائم  وسعادة  النعيمي،  عيل 

ملجلس التعليم العايل الدكتورة منى البلويش وجميع 

املتواصل  دعمهم  عىل  العايل  التعليم  مجلس  أعضاء 

للجامعة العربية املفتوحة بشكل عام، وهذه النرشة 

بشكل خاص.

 ، الجامعة  أمناء  ملجلس  أيضاً  موصول  والشكر 

مويض  الدكتورة  األستاذة  الجامعة  رئيسة  ولسعادة 

ألنشطة  املستمر  دعمهم  عىل  الحمود  عبدالعزيز 

التواصل بني الجامعة واملجتمع.

التحرير،  أعضاء هيئة  الزمالء  بإسم  و  الختام  يف 

و حتى نلتقي معكم يف اإلصدار القادم بإذن الله من 

مبملكة  املفتوحة  العربية  للجامعة  الدورية  النرشة 

من  املزيد  سنبذل  أننا  ،نعدكم  قطاف«   « البحرين 

الجهود الحثيثة لتقديم نتاج أكرث متيزاً وإرشاقاً، تحقيقاً 

ألهداف هذه النرشة بفتح سبل التواصل بشكل أفضل 

واملنطقة  خصوصاً،  البحرين  مملكة  يف  املجتمع  مع 

عموماً.  وعليه، فإن إستمرارها يعتمد عىل تواصلكم 

الكريم، لذا نتطلع ملشاركتكم يف املواضيع التي ستنرش 

يف األعداد القادمة للنرشة عرب الربيد اإللكرتوين التايل: 

aoubh.news@aou.org.bh

ختاماً تقبلوا خالص تحيايت ومحبتي، و كل إصدار 

جديد و أنتم بخري،،

الدكتور/ خلدون عبدالرزاق الرومي 
مدير الجامعة العربية المفتوحة 
مملكة البحرين 
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عن الجامعة 
)الرؤية، الرسالة، القيم(

رؤيتنا

جامعة عربية مفتوحة متميزة وريادية في بناء مجتمع 

العلم والمعرفة

رسالتنا

 لمعايير 
ً
تطوير المعرفة ونشرها وبناء الخبرات وفقا

الجودة العالمية دون عوائق زمنية أو مكانية وذلك 

لإلسهام في إعداد القوى البشرية التي تتطلبها 

التنمية المستدامة  وبناء مجتمع العلم والمعرفة في 

البلدان العربية 

قيمنا 

رعاية طالب المعرفة 

االلتزام بالجودة الشاملة

االلتزام بالمهنية واالحترافية 

تقوية االنتماء

العناية بالموارد البشرية 

تحمل المسؤولية 

تحقيق االهداف 

تشجيع االبداع 

العمل بروح الفريق الواحد 

االسهام في خدمة المجتمع 

حرية التفكير

9
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الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي

املفتوحة  العربية  بالجامعة  محارض  العويض  عبدالله  عبدالرحمن  الدكتور 

يف مملكة البحرين حاصل عىل شهادة الدكتوراة من جامعة براد فورد باململكة 

االلكرتونية. وكان قد حصل عىل  الهندسة  املتحدة يف سنة 1994م، يف تخصص 

شهادة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية وااللكرتونية من جامعة روجر وليمز 

بالواليات املتحدة األمريكية يف سنة 1987م، حيث كان يف قامئة العميد الرشفية 

لثالثة فصول دراسية عىل التوايل.

والجدير بالذكر بأن للدكتور العويض بحوث كثرية يف مجال تخصصه، حيث 

نرش منها عددا يف املجالت العلمية املحكمة. باالضافة اىل اهتاممه يف نشاطات 

بأوراق علمية. كام  أكرث من مؤمتر  واالكادميي عرب مشاركته يف  العلمي  البحث 

أرشف عىل العديد من رسائل املاجستري يف الجامعة. وآخر االبحاث التي قدمها 

كانت يف مجال التعليم االلكرتوين والتعليم املدمج، وتجارب من الجامعة العربية 

املفتوحة.

مملكة  فرع  يف  عمله  وطوال  املفتوحة  العربية  للجامعة  انضاممه  ومنذ 

البحرين تقلد العديد من املناصب القيادية واألكادميية، متثلت يف عمله منسقا 

لقسم تقنيات املعلومات والحوسبة، وكلف للقيام مبساعد مدير الفرع للشئون 

تعينه  للفرع لفرتة سنة وتسعة اشهر. كام ترأس وتم  األكادميية، ومديرا مكلفا 

ولجان  الجودة،  ولجنة  البحوث،  لجنة  مثل:  الجامعة  لجان  من  كثري  كعضوا يف 

التحقيق، ولجنة إعداد الربامج األكادميية الجديدة ولجان أخرى.

وقد أسس الدكتور عبد الرحمن بعد تخرجه من الدكتوراه يف سنة 1996م 

وباالتفاق مع رشكة نيو هورايزون األمريكية فرعاً للرشكة يف البحرين باسم معهد 

نيو هورايزون لتدريب الحاسوب وقام بإدارتها إىل قبيل إنضاممه للجامعة يف سنة 

2007م، وقد وقع املعهد خالل فرتة إدارته عىل الكثري من االتفاقيات مع رشكات 

عاملية لتوفري التدريب مبملكة البحرين ومنها رشكات مايكروسوفت وأوركل وأوتو 

ديسك وسيسكو. كام أسس فرعا للمراكز اإلمتحانية العاملية يف مجال الحاسوب 

 VUE فيو برومرتك ورشكة  االتفاق مع رشكة تومسون  املعهد من خالل  داخل 

إهتاممات  وللدكتور  محليا.  العاملية  االمتحانات  تقديم  من  املتدربون  ليتمكن 

ومشاركات يف مجال التدريب والتطوير وخدمة املجتمع مع العديد من املنظامت 

والهيئات املحلية والدولية.

الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات
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الدكتورة حنان ناصر

الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات

اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  تقدير 
الفصلي في البحرين مع إصداء التوقعات 
باستخدام طرق االرتداد البسيط والطرق 

القائمة على العوامل المتعددة 

11

يُعتربالتقيص و البحث الشامل من أجل التوصل إىل فهم واضح لحالة النشاط 

املحيل  الناتج  بيانات  فإن  ذلك،  رغم  القرارات.  لصانعي  مهامً  الكيل  االقتصادي 

جدا  متأخرة  بصفة  تُنرش  االقتصادي،  للنشاط  مقياس  أوسع  ميثل  الذي  اإلجاميل، 

بعد نهاية الربع املرجعي. لذلك فانه ينصح بالقيام بتقديرات واقعية مسبقة نظرا 

للفائدة القصوى التي ستتحقق منها.

   ان التوقع اآلين أو التوقع قصري املدى للناتج املحيل اإلجاميل يتطلب من الخرباء 

بالتتابع.  تصل  التي  والبيانات  املعلومات  من  كبري  كّم  عىل  الحصول  االقتصاديني 

البيانات واملعلومات الجديدة تتوفّر باستمرار عىل امتداد الربع )ربع  وبذلك فان 

استجابة  املدى  والتوقعات قصرية  اآلنية  التوقعات  تعديل  ، مام ميّكن من  السنة( 

كمية  مسألة  مناقشة  عىل  الحديثة  الدراسات  من  جزء  ركّز  وقد  التغريات.  لهذه 

للناتج املحيل اإلجاميل.اال أن  املعلومات الرضورية للحصول عىل تقديرات موثوقة 

Mar-  اإلجابات يبدو أنها كانت متضاربة ونشري اىل الحاجة                                 

 cellino et al. )2003( , Bernanke and Boivin،)2003(, Forni et al. )2009(,

 )Boivin  and  Ng )2006(, D’Agostino and Giannone     )2012

ملناقشة متعمقة لهذه املسألة.

من  مجموعة  تطوير  تم  فقد  األخرية  اآلونة  يف  البيانات  توافر  تزايد  ظل  ويف 

الطرق ملعالجة القضايا املذكورة أعاله والستغالل املعلومات املتوفرة يف مجموعات 

أكرب  العوامل  مناذج  لقيت  فقد  املقاربة  إطار هذه  ويف  بالتوقع.  الخاصة  البيانات 

العديد من  قدر من االهتامم وانترش استخدامها عىل نطاق واسع. وقد تم إجراء 

 Stock and Watson,1998, 2002 الدراسات ضمن مجال البحث هذا، نذكر منها

Mar-و ،))Forni et al. 2003 و )Forni et al. 2000(بالنسبة ألمريكا، و ( )a, b

للمنطقة األوربية،  بالنسبة   ،Angelini et al. )2008(و ،  )cellino et al. )2003

و)Artis et al. )2005( بالنسبة للمملكة املتحدة وSchumacher )2007( بالنسبة 

ألملانيا.    

 ويساعد استغالل املعلومات املتوفرة يف كبار قواعد البيانات، عادة، يف تحسني 

 Stock and Watson التوقعات، وكانت النتائج األولية واعدة جدا يف هذا الصدد

قد  التطبيقات  من   العديد  أن  اال   .)  )2002a; Forniet al.  Forniet al. 2000

Schu- )توصلت أخريا اىل عدم وجود أي تطورات أو وجود تطورات محدودة جدا )

 macher 2007; Schumacher and Dreger 2004; Gosselin and Tkacz

Angelini et al. 2001 ;2001(.(.  وقد ساهمت هذه النتائج املتضاربة يف إطالق 
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العوامل  مناذج  كانت  إذا  ما  حول  نشطة  مناقشة 

عىل نطاق واسع ميكن أن تكون مفيدة حقا للقيام 

بالتوقعات كام كان منتظرا منها يف البداية.    

   كام انه ال يزال هناك حاجة اىل تقصري الفرتة 

رسيعة  توقعات  عىل  للحصول  الالزمة  الزمنية 

للناتج املحيل اإلجاميل، وهذا ما يفرس توجيه جانب 

تقديرات  عىل  الحصول  اىل  البحث  من  مكثف 

مسبقة للناتج املحيل الخام. وحاليا تحصل الواليات 

للناتج  األولية  التقديرات  عىل  األمريكية  املتحدة 

املحيل االجاميل يف غضون 25 يوما من نهاية الربع. 

اليورو  منطقة  عىل  كثريا  تتأخر  فإنها  ذلك،  ومع 

حيث تتوفر التقديرات األولية يف فرتة ترتاوح بني 45 

التأخر يف  الربع. ويرتبط هذا  و48 يوما من بداية 

التقديرات املسبقة بتوفر البيانات ذات الصلة التي 

قد تساعد عىل انجاز هذه التقديرات. وقد ركزت 

األولية  التقديرات  التجريبية عىل  الدراسات  أغلب 

للناتج املحيل اإلجاميل عىل البلدان املتقدمة، حيث 

لتقييم  مختلفة  أبعاد  ذات  مناذج  مقارنة  تزال  ال 

جدوى إضافة املزيد من البيانات متفاوتة. وقد ركز 

Gupta and Kabundi )2010( عىل االقتصادات 

ومناذج  النطاق  صغرية  مناذج  مستخدمني  الصغرية 

أجل  من   ،DFM منوذج  فيها  مبا  النطاق،  واسعة 

بأربعة  التنبؤ  عىل  التوقع  مناذج  قدرة  مقارنة 

متغريات رئيسية لالقتصاد الكيل يف جنوب افريقيا. 

بالبيانات،  الغنية  النامذج  أن  النتائج  أظهرت  وقد 

مثل  النطاق  واسعة  النامذج  أو   DFMs مثل 

باملتغريات  للتنبؤ  الكبرية  مبالءمتها  تتميز   BVARs

صغرية  بالنامذج  الخاصة  الكيل  لالقتصاد  الرئيسية 

النطاق التي ال تشمل اال عددا قليال من املتغريات 

املثرية لالهتامم.

ورغم ان مناذج العوامل املذكورة أعاله مقبولة 

عىل نطاق واسع يف دراسات التوقع، فان استخدام 

دقته  تضاءلت  قد  اآلين  التوقع  يف  النامذج  هذه 

Marcellino and Schu- ذلك. اىل  يشري   مثلام 

أن  اىل  ذلك  يف  السبب  ويعود    )macher )2010

التنبؤ اآلين مبتغري منخفض الرتدد مثل الناتج املحيل 

اإلجاميل، عىل سبيل املثال، يتطلب تجميع الوقت 

ملجموعة من املتغريات ذات الرتدد العايل مام ينتج 

داللة  وذات  الرتدد  عالية  معلومات  فقدان  عنه 

كبرية  وهذا بالتايل يؤدي  اىل خلق التفاف العالقات 

.) Marcellino 1999( الديناميكية بني املتغريات

عينات  ارتدادات  استخدام  فان  املقابل  ويف 

الذي  النحو  عىل   )MIDAS( املختلطة  البيانات 

و  ،)Ghyles et al. )2005، 2006، 2007 اقرتحه 

Andrew et al.   )2010, 2013(، من بني آخرين، 

من  عينة  مجموعة  بني  مبارشة  الربط  من  ميكن 

فقدان  دون  مختلفة  ترددات  عىل  املتغريات 

Clem- استخدم وقد  الرتدد.  عالية   املعلومات 

ارتدادات   )entes and Galvão )2008, 2009

عينات البيانات املختلطة للتنبؤ بنمو الناتج املحيل 

العمل  دورة  مؤرشات  باستخدام  الفصيل  اإلجاميل 

الشهرية )انظر كذلك )Kuzin et al. 2011.ويقدم 

مقاربة   )Marcellino ad Schumacher )2010

ربط العوامل بارتدادات عينات البيانات املختلطة 

التي تستخدم املعلومات املتوفرة يف بيانات شهرية 

التنبؤ  أجل  من  عوامل شهرية  ولخصاها يف  كبرية، 

وقد  األملاين.  الفصيل  اإلجاميل  املحيل  بالناتج  اآلين 

اإلجاميل  املحيل  الناتج  بنمو  اآلين  التنبؤ  أداء  قارنا 

بارتدادات  العوامل  ربط  مقاربة  باستخدام  األملاين 

مجموعة  عىل  املعتمدة  املختلطة  البيانات  عينات 

بيانات غري متوازنة مع أداء مناذج العوامل الفصلية 

 a,b( Stock and Watson  2002( اقرتحها  التي 

املالحظات  متوازنة وتتجاهل  بيانات  تعتمد  والتي 

التجارية يف نهاية  الحينية  ملؤرشات دورة األعامل 

التجريبية للدراسة أن  النتائج  العينة. وقد أظهرت 

أداء  من  أقل  أداؤها  كان  الفصلية  العوامل  مناذج 

البيانات  عينات  بارتدادات  العوامل  ربط  مقاربة 

غري  بيانات  تستخدم  أن  ميكنها  التي  املختلطة 

متوازنة.

 Marcellino  )2010( عمل  نتابع  هنا،  ومن   

املستخدمة  املنهجية  ونُكيّف   and Schumacher

يف البلدان املتقدمة من أجل الحصول عىل تقديرات 

رسيعة ململكة البحرين. كام تستعرض هذه الورقة 

ما إذا كان استخدام مجموعة بيانات كبرية يف إطار 

أفضل من  تجريبية  نتائج  إىل  يؤدي  منوذج عوامل 

شهدت  وقد  الصغري.  النطاق  ذات  النامذج  نتائج 

البحرين، التي كانت رائدة يف انتاج النفط املعادن 

يف منطقة الخليج العريب، بروز ثروة اقتصادية هامة 

مع اكتشاف النفط عام 1932. وقد أظهرت معدالت 

منو الناتج املحيل اإلجاميل تقلبات كبرية عىل مدى 

وهناك  األخرية.  سنة  عرشة  الخمس  إىل  العرش 

ثالث صناعات رئييسية يف الصناعة التحويلية التي 

تستحوذ عىل ما يصل اىل ٪74 من الناتج )باألسعار 

الجارية( من عام 2001 إىل عام 2008. وعىل الرغم 

هذه  فان  كبري،  بشكل  تغريت  قد  نسبها  أن  من 

للناتج  الرئيسية  املكونات  متثل  تزال  ال  الصناعات 

النفط  إنتاج  ويأيت  البحرين.  يف  اإلجاميل  املحيل 

تشكل  التي  الرئيسية  العوامل  مقدمة  يف  املكرر 

التعدين  تليه صناعة  بنسبة 32٪،  الصناعي  الناتج 

مبا يف ذلك األلومنيوم بنسبة ٪22، ويأيت إنتاج املواد 

اإلنتاج  إجاميل  من   20٪ بنسبة  ثالثا  الكيميائية 

الصناعي.

  باإلضافة إىل ذلك، فان القطاع املايل ميثل ما 

)حسب  البحريني  االقتصاد  من   21٪ من  يقرب 

تقرير صادر يف 2010 عن مجلس البحرين للتنمية 

الرئيسية  املؤرشات  تجميع  وتم  االقتصادية(. 

 .2008 العام  إىل   1995 العام  من  الكيل  لالقتصاد 

ويقوم الجهاز املركزي للمعلومات بجمع املتغريات 

الرئيسية لالقتصاد الكيل مبا يف ذلك القيمة املضافة 

يف الناتج املحيل اإلجاميل عىل الرتدد املنخفض، عادة 

املعلومات  بنرش  ويقوم  سنوي،  ربع  أساس  عىل 

انتهاء  بعد  يوما   90 مدتها  كبرية  زمنية  فجوة  مع 

الربع املستهدف. وباملقابل تتوفر املتغريات األخرى 

التي تؤثر بشكل مبارش عىل مستوى الناتج املحيل 

اإلجاميل، مثل التجارة واإلنتاج الصناعي عىل أساس 

الشهر  انتهاء  من  يوما   84 خالل  وتُنرش  شهري 

املستهدف.

تقصري فرتة  البحث هو  الهدف من هذا  ان    

عن  موثوقة  مبّكرة  كبرية  تقديرات  وتوفري  التأخر 

مختلفة  مناذج  باستخدام  اإلجاميل  املحيل  الناتج 

وكذلك معرفة ما إذا كان استخدام مناذج البيانات 

الكبرية والغنية بالبيانات يحسن توقع االداء يف حالة 

مملكة البحرين. وعىل ضوء املناقشة الواردة أعاله 

واملقاربات التجريبية السابقة، والتي تظهر أن توفر 

اإلجاميل  املحيل  للناتج  وموثوقة  حينية  تقديرات 

نعتمد  فإننا  املعلومات،  توفر  مدى  عىل  تتوقف 

تستخدم مجموعتي  عوامل  بسيطا ومناذج  ارتدادا 
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بيانات مختلفتني. وتشمل مجموعة البيانات األوىل 

الفصيل  اإلجاميل  املحيل  الناتج  وهو  الهام،  املتغري 

ململكة البحرين، مع ستة متغريات تفسريية أخرى 

 ،)RPPI(املكرر النفط  إنتاج  مؤرش  من  تتكون 

املعادن  أسعار  ومؤرش   ،)EXPPP( والصادرات 

ومؤرش   ،)OILI( النفط  أسعار  ومؤرش   ،)MI(

أسعار املستهلك )CPI(، واجاميل املعروض النقدي 

املتداول )M3(. أما مجموعة البيانات الثانية فإنها 

تشمل 65 متغريا من متغريات االقتصاد الكيل مبا يف 

واألسعار  التجارة  الصناعي، ومتغريات  اإلنتاج  ذلك 

مثل مؤرش أسعار املستهلك ومؤرش أسعار االسهم، 

الرصف،  وأسعار  النقدية  املعروضات  اجاميل  و 

باإلضافة اىل بعض املتغريات املالية األخرى. وتغطي 

مجموعتي البيانات الفرتة املمتدة من الربع األول 

من 1995 اىل الربع الثالث من 2008.

التقديرات  تعتمد  تحديدا،  أكرث  نحو  وعىل 

من  محدود  عدد  اختيار  عىل  االرتداد  عىل  املبنية 

املؤرشات التي ترتبط باملتغري املستهدف ولكن يتم 

املستهدف.  املتغري  هذا  من  أرسع  بصورة  نرشها 

مكونات  نفسها  املتغريات  هذه  تكون  ما  وعادة 

الصناعي،  اإلنتاج  مثل  اإلجاميل  املحيل  الناتج 

والتجارة، أو، عىل األقل،  ِقـيَام متثل هذه املكونات 

عىل  وعالوة  نوعية.  دراسات  عىل  مثال  باالعتامد 

ذلك، فان هذه املتغريات تتوفر عىل أساس شهري. 

وتعكس املجاميع الفصلية لهذه املتغريات املؤرشة 

يتم  والتي  املستويات،  )سجل(  اتجاهها يف  طبيعة 

تحويلها فيام بعد إىل متغريات ثابتة )إذا كانت غري 

الفصيل  اإلجاميل  املحيل  بالناتج  ربطها  ليتم  ثابتة( 

عن طريق االرتداد الخطي. ويتم بعد ذلك استخراج 

اإلجاميل  املحيل  للناتج  البسيطة  االرتداد  تقديرات 

مقدرة  معامالت  استخدام  إىل  باالستناد  الفصيل 

املؤرشة  للمتغريات  املتزامنة  والقيم  العينة  من 

اإلجاميل.  املحيل  الناتج  قبل  تُنرش  بطبيعتها  والتي 

وموثوقة  مبكرة  بتقديرات  التنبؤ  ألهمية  واعتبارا 

للناتج املحيل اإلجاميل نظرا لدورها الكبري يف عملية 

صنع السياسة، فان الهدف الرئييس يجب أن يكون 

تجنب أخطاء التنبؤ املنتظمة الناتجة عن التحوالت 

متنوعة  مجموعة  عىل  األدبيات  وتتوفر  الحتمية. 

نذكر  التنبؤات،  دقة  لتحسني  املقرتحة  الطرق  من 

مثلام  االعرتاض،  املثال تصحيحات  منها عىل سبيل 

اقرتحها)Clements and Hendry )1996 . ويقدم 

منوذج تصحيح االعرتاض )IC( حال ممكنا للتحوالت 

الحتمية مبا أنه يضبط املدى املستمر للمعادلة عند 

التنبؤ باستخدام البواقي التي تم الحصول عليها من 

فرتات سابقة، والتي قد تفيد يف التنبيه اىل األخطاء 

يف التوقعات عىل املدى القصري. وتعترب هذه امليزات 

وتوفر  التشغييل  االقتصادي  للتنبؤ  وصفية  ميزات 

االعرتاض  تصحيحات  الستخدام  املنطقي  األساس 

التوقعات  ولتحسني  التنبؤ  دقة  عدم  لتصحيح 

الخاصة بالنامذج االقتصادية عىل النحو الذي قّدمه 

.)Clements and Hendry )1996

مثل  الثابتة،  الشهرية  املؤرشات  أن  إىل  نظرا 

يوما من  تُنرش بعد 84  الصناعي،  التجارة واإلنتاج 

التوقعات بعد  نبني  فإننا  الشهر املستهدف،  نهاية 

Month-( 54 و84 يوما بعد نهاية الربع باستخدام

الشهرية  املعلومات  لربط   )ly bridge equalion

مع معلومات الربع. لتحقيق هذا التحسن يف حينية 

البيانات  استخدام  الرضوري  من  يكون  فانه  التنبؤ 

الثابتة للشهرين والتنبؤ بالشهر األخري من الربع.

االقتصادي  التحليل  مقاربة  فان  وباملقابل 

السيايس الخاصة بنامذج العوامل تلخص املعلومات 

املوجودة يف مجموعة كبرية من املؤرشات )يف حالتنا 

املكونات  من  قليل  عدد  يف  متغريا(   65 إىل  تصل 

أن  يفرتض  وهذا  مالحظتها.  تتم  ال  التي  الرئيسية 

لها عنرص مشرتك  املتغريات  بني  املشرتكة  التغريات 

ميكن التفطن اليه بواسطة عدد قليل من املتغريات 

اىل ذلك يف منوذج  تعرضنا  للرصد، كام  قابلة  الغري 

 Stock and قدمه  الذي  الثابت  الرئييس  املكون 

Watson )2000( وكذلك منوذج العامل الدينامييك 

ويستند   .)Forni et al   )2000a عرضه  الذي 

الرئيسية  املكونات  عىل  الثابت  العامل  منوذج 

كبرية  مبجموعة  الخاصة  التباين-التغاير  ملصفوفة 

من املؤرشات، يف حني أن منوذج العامل الدينامييك 

احتسابه  يتم  مثلام  رئييس  مكون  عىل  يستند 

املقّدر  للنطاق  املعكوس  فورييه  تحّول  بواسطة 

ملجموعة البيانات الكبرية. 

وعىل الرغم من ان تطوير النامذج الديناميكية 

مناسبة  تكون   )Dynamic Factors( للمعامالت 

   Boivin and Ng بنّي  فقد  النظرية،  الناحية  من 

أساس  عىل  القائم  العامل  منوذج  أن   ))2005

للغاية  قوي  الثابتة   )Static Factors( املعامالت 

قليل  عدد  تحديد  يتطلب  االمر  ان  مبا  خصوصاً 

العامل  مناذج  مع  مقارنة  املساعدة  املعامالت  من 

 )Boivin and Ng )2005 وجد  وقد  الدينامييك. 

املتحدة  الواليات  عىل  التجريبية  تطبيقاتهام  يف 

تعمل  الثابتة  الرئيسية  املكونات  أن  األمريكية، 

امريكية  زمنية  بسالسل  التنبؤ  يف  جيد  بشكل 

الدينامييك.   العامل  تقديرات  مع  مقارنة  مختلفة، 

لذلك، ويف هذه الورقة البحثية، وكخطوة أوىل من 

الثابت  العامل  منوذج  استخدام  تم  فقد  املقاربة، 

 )Stock and Watson )2002b قدمه  الذي 

البيانات  مجموعة  يف  املجمعة  البيانات  لتلخيص 

العوامل  من  محدود  عدد  عىل  للحصول  الكبرية 

املشرتكة يف فضاء البيانات.

هذه  استخدام  تم  الثانية،  الخطوة  ويف 

وهو  الهام،  باملتغري  التنبؤ  يف  للمساعدة  العوامل 

التمكن  وبغرض  حالتنا.  يف  اإلجاميل  املحيل  الناتج 

)اي  الرتدد  عالية  املعلومات  أحدث  يف  النظر  من 

بصفة شهرية(، فإن هذه الورقة تتبع ارتداد عينات 

البيانات املختلطة املمتد )MIDAS( الذي اقرتحه 

)Marcellino and Schumacher )2010   والذي 

املحيل  الناتج  مثل  التكرر  منخفض  متغريا  يربط 

الشهرية  البيانات  اإلجاميل مع مجموعة كبرية من 

أجل  من  املشرتكة  العوامل  من  عدد  طريق  عن 

والختبار  ومبكرة.  رسيعة  تقديرات  عىل  الحصول 

البسيطة  االرتداد  مناذج  ومقارنة  النامذج  متانة 

محاكاة  تنفيذ  يتم  فانه  الثابت،  العامل  مناذج  مع 

توقعات من خارج العينة ويتم من خاللها مقارنة 

مناذج األداء باالستناد اىل معايري التوقع الخاصة بكل 

من النقطة والكثافة. وكانت النتيجة الرئيسية لرصد 

الحصول عىل  أنه ميكن  العينة  توقعاتنا من خارج 

التقديرات الرسيعة عند 54 يوما باستخدام معادلة 

الجرس يف منوذج ارتداد بسيط. وباإلضافة إىل ذلك، 

فان مناذج التوقع اآلين الخاصة بعامل ارتداد عينات 

البيانات املختلطة التي تعتمد عىل استعامل بيانات 

عالية الرتدد يتفوق عىل أي منوذج بديل آخر عىل 

أساس تقييم التوقعات لكل من النقطة والكثافة.
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الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات

الطالب صالح عبد المجيد، فنان 
بحريني متعدد المواهب، استطاع 

اثبات نفسه خالل فترة قصيرة، 
كان لقطاف هذا الحوار معه:

وازن بين العمل والدراسة

صالح عبد المجيد 
متعدد المواهب 

حدثنا عن نفسك؟

انا انسان أعترب الفن وسيلة للتعبري عن نفيس، وانتقل من هواية 

إىل أخرى أبحث عن كل ما هو جديد، فأنا اعترب نفيس انسان متجدد، 

البداية بدأت مبامرسة هواية رقص الهيب هوب وما زلت، ثم  ففي 

بدأت منذ فرتة  الجرافيتي وأخرياً  وجدت طريقاً ألبدع يف مجال فن 

بالعمل يف متثيل مقاطع كوميدية عىل وسائل التواصل اإلجتامعي.

بالنسبة لرقص الهيب هوب كيف وجدت نفسك في هذا 
المجال؟

الربامج  إىل  انتقلت  ثم  الهواة،  عروض  يف  شاركت  البداية  يف 

الفرصة  برنامج  أول مشاركة يل يف مسابقة  كانت  التلفزيونية حيث 

الثاين، كام شاركت يف  املركز  والحمدلله حصدت  قناة سام ديب  عىل 

حتى   (  Arabs Got Talent( املواهب  برنامج  من  األول  املوسم 

تأهلت إىل النصف النهايئ من املسابقة.

واهتمامك لفن الجرافيتي هل كان نتيجة موهبة منذ الصغر 
؟

ً
أو موهبة تم اكتشافها مؤخرا

اهتاممي بفن الجرافيتي بدأ منذ السنة والنصف تقريباً ولكني 

الفن  البداية كنت مهتم بهذا  كنت موهوب بالرسم منذ الصغر، يف 

ولكن مل أكن أعلم أساسياته، وبعد فرتة تعرفت عىل فنان الجرافيتي 

محمود الرشقاوي يف فعالية ملجأ يف جزر أمواج حيث أبدى اهتاممه 

فبدأت  الجرافيتي،  فن  عن  االمور  بعض  بتعليمي  وقام  مبوهبتي 

عىل  واالطالع  به  املتعلقة  الكتب  قراءة  طريق  عن  عنه  بالبحث 

اليوتيوب حتى أحرتفته وحولته من هواية إىل عمل حر خاص يب.

14
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كيف استطعت الموازنة بين الدراسة والعمل في آن واحد؟

التنسيق  استطعت  الحمدلله  املوازنة يشء صعب ولكن  كانت 

الجامعة  املرن يف  الدراسة  نظام  الدراسة والعمل وذلك بسبب  بني 

الدراسة والعمل يف  إمكانية  للطالب  يتيح  املفتوحة والذي  العربية 

آن واحد.

هل واجهت معوقات خالل مسيرتك الفنية؟

حيث  الوقت  هذا  يف  وخصوصا  انتقادات  واجهت  بالطبع 

يستطيع الناس الوصول إليك من خالل وسائل التواصل االجتامعي 

املختلفة، ففي البداية كنت أنزعج من انتقادات الناس وأتضايق من 

واتقبل  أتكيف  أن  أستطعت  الوقت  مرور  مع  ولكن  األفعال  ردود 

النقد بإيجابية.

كلمة أخيرة تحب أن توجهها في ختام لقائنا معك؟

يف البداية، أود أن أشكر كل من دعمني وشجعني منذ بدايتي 

وحتى اآلن، كام أحب أن أوجه كلمة للطلبة وهي أن اإلنسان عليه 

أن يؤمن لديه موهبة، والبرازها يجب أن يوظف قدراته ومهاراته 

بالشكل املناسب من خالل قضاء الوقت يف تنمية وتطوير املوهبة 

حتى يستطيع ان يصل إىل أعىل مستويات الكفاءة ويتجاوز املعوقات 

التي تعرتضه وتقف يف طريق نجاحه.

مواهب  بتبني  تقوم  أن  الجامعة  إدارة  أطلب من  أن  أود  كام 

برامج  تنظيم  طريق  عن  اإلبداع  عىل  وتشجيعهم  وإبرازها  الطلبة 

للهواة حيث كانت برامج الهواة بالنسبة يل محطة أساسية عرفتني 

عىل إمكانيايت وقدرايت.



16

الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات
خريج  المخلوق،  حسين  حميد  المصور 
المفتوحة  العربية  الجامعة  فرع  من 
التصوير  شغف  بدأ  البحرين،  بمملكة 
استطاع  حتى  2010م  سنة  منذ  لديه 
اثبات موهبته وحصد عدة جوائز خالل 
هذا  لقطاف  كان  قصيرة،  زمنية  فترة 

الحوار المميز معه:

المخلوق يرصد 
الحياة في لقطة

16
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  كيف كانت بدايتك مع العدسة أو الفن 
الفوتوغرافي بشكل عام؟

كانت البداية عبارة عن موهبة تجسدت يف تصوير 

معيشية  أحداث  من  شوارعها  يف  يدور  وما  املدن  حياة 

وتصوير لطرق عيش الناس، ثم تطور الوضع إىل املشاركة 

اثبات  استطعت  حتى  والدولية  املحلية  املسابقات  يف 

موهبتي يف التصوير الفوتوغرايف خالل عدة سنوات.

  كيف استطعت أستطعت تخصيص وقت 
لتنمية موهبتك أثناء فترة دراستك بالجامعة؟

عندما بدأ شغف التصوير لدي، رشعت بالبحث عن 

طريق الكتب واألفالم التعليمية املتعلقة بالتصوير لتنمية 

موهبتي وكنت أخصص ما يقارب 4 ساعات يومياً لدراسة 

الفوتوشوب وأساسيات التصوير حتى استطعت احرتافه.

 قبل الشروع 
ً
  هل توجد هناك أفكار معدة مسبقا

في اخذ اللقطة ؟

يف  وخصوصا  تركيز  إىل  تحتاج  اللقطات  بعض 

للتصوير  والدولية  املحلية  املسابقات  يف  املشاركة  حالة 

الفوتوغرايف، حيث أنني أحدد محور الصورة فهل ستكون 

أفكر  وماهو محورها حيث  قصة،  أو  معنى  لها  الصورة 

هل ستكون عن حياة الناس أم املرأة أم العمل أم الحياة 

الصامتة، ثم أبدأ بالتصوير وفقاً للمحور مع الرتكيز عىل 

اللحظة والتكوين والوضوح.

  من الداعمين الرئيسين لك في فكرة التصوير؟

الداعمني  كانو  حيث  والدي  قبل  من  كان  الدعم 

آمنوا  حيث  واملعنوية  املادية  الناحية  من  يل  الرئيسيني 

عىل  حصلت  كذلك  التصوير،  عامل  يف  وقدرايت  مبوهبتي 

الدعم املعنوي من قبل األهل واألصدقاء املقربني.

  ماهي مميزات المصور الناجح من وجهة نظرك؟

األهم  لكن  الناجح  املصور  يف  كثرية  مميزات  هناك 

يتم  التي  واللحظة  باللقطة  اإلحساس  و  املوهبة  هو 

االعتبار جودة  األخذ يف  الصورة، كام يجب  التقاط  فيها 

وكذلك  املصور،  يستخدمها  التي  والكامريات  املعدات 

التصوير  عامل  يف  التطورات  أهم  متابعة  عىل  الحرص 

والحرص عىل تنمية الجوانب اإلبداعية يف أعامله. 

  ماهي أبرز مشاركاتك في معارض ومسابقات 
التصوير الفوتوغرافي؟

منها  كانت  ومسابقات،  معارض  عدة  يف  شاركت 

يف  لالشرتاك  الدول  من  عدد  فزرت  والدولية  املحلية 

جورجيا،  مونتينيغرو،  رصبيا،  منها:  التصوير  مسابقات 

ولله  وقد حصلت  اإلمارات وقطر.  كويت، عامن،  مرص، 

الحمد عىل أكرث من 15 جائزة يف مجال التصوير وآخرها 

األول  واملركز  أضواء عامن  الذهبية يف مسابقة  امليدالية 

الدولية  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  لجائزة 

للتصوير الضويئ.

  من هو المصور الذي كان يمثل القدوة خالل 
مسيرتك في التصوير الفوتوغرافي والذي تطمح 

أن تكون مثله؟

األعىل  مثيل  ماكوري  ستيف  الصحفي  املصور  أعترب 

عن  التعبري  استطاع  ألنه  الفوتوغرايف  التصوير  يف  كفنان 

حالة الرصاعات الدولية وإيصال رسالة معينة للناس من 

خالل الصور التي التقطها أثناء وجوده بتلك الدول.

  هل فكرت في تحويل موهبتك إلى عمل ربحي 
خاص بك؟

فردية  دورات  بتقديم  وبدأت  ذلك  يف  فكرت  نعم، 

وجامعية يف استديوهات التصوير، واآلن أنا بصدد إنشاء 

ستوديو تصوير أستطيع من خالله مزاولة التصوير كمهنة.

  هل واجهت معوقات خالل مسيرتك في 
التصوير؟

كان املعوق األسايس بالنسبة يل هي املادة حيث أن 

معدات التصوير مكلفة وتحتاج إىل ميزانية عالية وذلك 

ألنني كنت طالب يف الجامعة وليس لدي عمل رئييس.

  كلمة أخيرة تحب أن توجهها في ختام لقائنا 
معك؟

يجتهدوا  أن  وهي  للطالب  نصيحة  أوجه  أن  أود 

وإن  فرد  العلم هو سالح كل  الجامعة ألن  بالدراسة يف 

كانت لديهم موهبة عليهم أن يحاولوا تطويرها وتجاوز 

يستطيعوا  حتى  تواجههم  التي  واملصاعب  املعوقات 

النجاح.
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قالوا عن 
العدد الثاني

سمو االمير تركي بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود
)مستشار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة(

)رئيس اللجنة اإلستشارية لمباني الجامعة العربية المفتوحة(

تلقيت خطابكم برقم )1614( تاريخ 20/1/2016 واملشفوع به من نسخة من العدد الثاين 

من نرشة الفرع، وقد رسنا ما اطلعنا عليه من محتوى العدد.

وأننا ننوه بجهودكم الطيبة لنشكركم والعاملني معكم سائلني الله العيل القدير أن يوفقكم 

ملا فيه الخري والسداد.

سعادة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة 
)وزير الداخلية(

يطيب يل أن أعرب لكم عن شكري عىل تفضلكم بإهدايئ نسخة من العدد الثاين من النرشة 

والتي  »قطاف«  اسم  تحمل  والتي  البحرين  مملكة  بفرع  املفتوحة  العربية  للجامعة  الدورية 

التعليم  الطلبة والخريجني، ومؤسسات  للتواصل مع  هدفت من خالل إصدارها أن تكون جرساً 

العايل وفئات املجتمع البحريني.

أمتنى لكم التوفيق والسداد.

سعادة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
) وزير الخارجية (

تلقيت ببالغ الشكر والتقدير النسخة املهداة من النرشة الدورية للجامعة العربية املفتوحة 

بفرع مملكة البحرين »قطاف« ، والتي تعكس بوضوح ما تقوم جامعتكم املوقرة به من جهود 

تعليمية وتوعوية كبرية، وتجسد نهجكم السديد يف تعزيز أطر التواصل مع الطلبة والخريجني 

والتفاعل مع مؤسسات املجتمع البحريني، سائالً الله تعاىل لكم موفور الصحة والعافية ولجامعتكم 

املوقرة مزيد من التقدم واالزدهار.

سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا 
) وزير الطاقة (

استلمت ببالغ الشكر والتقدير رسالتكم املؤرخة 24 يناير 2016 واملوفق بها نسخة من العدد 

الثاين من النرشة الدورية للجامعة العربية املفتوحة بفرع مملكة البحرين »قطاف«، لتكون جرس 

للتواصل إلدارة الجامعة مع الطالب والخريجني ومؤسسات التعليم العايل واملجتمع البحريني.

مقدراً ومثمناً جهودكم ومكرراً شكري لكم عىل إهدايئ نسخة من هذه النرشة. داعياً الله العيل 

القدير أن يوفقكم اىل املزيد من العطاء واإلنجاز.
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الدكتور عابدين محمد شريف 
)مدير الجامعة العربية المفتوحة المكلف- فرع جمهورية السوادن(

فقد وصلنا العدد الثاين من النرشة الدورية التي يصدرها فرع مملكة البحرين العريق، وهي 

قطاف من بستان فرعكم الجميل، ونبض لقلوب أرسته الرائعة بعافيتهم – أي بكامل عددهم 

كام نقول يف السودان.

سعادة االستاذة فائقة بنت سعيد صالح
) وزيرة الصحة (

تلقيت ببالغ الشكر والتقدير خطابكم املؤرخ يف 24 يناير 2016 املتضمن إهدائكم لنا نسخة 

من العدد الثاين من النرشة الدورية للجامعة العربية املفتوحة بفرع مملكة البحرين »قطاف«.

اإلصدار.  هذا  إعداد  يف  الجزيل  بالشكر  العاملني  ولكل  لكم  ألتقدم  املناسبة  وأنتهز هذه 

داعية املوىل جلت قدرته أن يوفقنا و إياكم لتحقيق املزيد من التقدم والرفعة ملا فيه خري وصالح 

ململكتنا الغالية.

األستاذ ناصر بكر القحطاني 
)المدير التنفيذي ( )أجفند برنامج الخليج العربي للتنمية(

تلقيت ببالغ التقدير إهدائكم لنا نسخة من )قطاف( العدد الثاين من النرشة الدورية 

خالص  عن  لكم  أعرب  أن  يل  ويطيب  البحرين.  مملكة  بفرع  املفتوحة  العربية  للجامعة 

الشكر عىل اإلهداء، مع متنيايت لكم بالتوفيق والنجاح.

الدكتور محمد أحمد حمدان
)مستشار الجامعة العربية المفتوحة /عضو مجلس أمناء الفرع/مملكة البحرين(

أشكركم جزيل الشكر عىل تزويدي بنسخة من العدد من النرشة الدورية للجامعة العربية 

البحرين«قطاف«، كام أشكر حرص مدير مكتبكم عىل متابعة إستالمنا  املفتوحة بفرع مملكة 

لعدد املجلة،مع أطيب متنيايت لفرع البحرين باستمرار التقدم والنجاح واإلنجاز تحقيقاً لألهداف 

النبيلة لجامعتنا الفتية.
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وطالبة  طالباً  املفتوحة 489  العربية  الجامعة  استقبلت 

الدرايس  للعام  الجديد  الدرايس  بالفصل  التحقوا  الذين  من 

خلدون  الدكتور  رحب  املناسبة،  وبهذه   ،2015/2016

مبملكة  املفتوحة  العربية  الجامعة  مدير  الرومي  عبدالرزاق 

للجامعة،  الذين انضموا حديثاً  البحرين بالطلبة املستجدين 

أن  إىل  مشرياً  واإلدارية،  التعليمية  الهيئة  بأعضاء  رحب  كام 

امللتحقني  املستجدين  الطلبة  لتهيئة  يوماً  نظمت  الجامعة 

لفتح  الجامعي 2015/2016م،  للعام  األول  الدرايس  بالفصل 

باإلضافة  بالجامعة،  واإلداريني  األساتذة  مع  التواصل  قنوات 

تقدمها  التي  التعليمية  الخدمات  مبختلف  التعريف  إىل 

الجامعة ملنتسبيها.

وقد قام األساتذة ورؤساء األقسام خالل يوم تهيئة الطلبة 

بتقديم موجز إرشادي تضمن رشح األنظمة الداخلية واللوائح 

التي  والتخصصات  بالكليات  والتعريف  بالجامعة،  الخاصة 

أتيحت الفرصة للطلبة املستجدين  توفرها الجامعة، و أخرياً 

للقيام بجولة ميدانية يف أرجاء الحرم الجامعي، اطلعوا خاللها 

عىل األقسام واملرافق التابعة للجامعة.

في الفصل الدراسي األول 2015/2016م

استقبلت الجامعة 
العربية المفتوحة 

 وطالبة
ً
489 طالبا
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"العربية المفتوحة" تشارك بمؤتمر 
المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

العربية  الجامعة  فرع  من  طالبان  شارك 

مؤمتر  فعاليات  يف  البحرين  مبملكة  املفتوحة 

البلدان  يف  الصغر  واملتناهية  الصغرية  املشاريع 

دولة  يف  أقيم  والذي  والتطلعات،  الواقع  العربية 

أكتوبر  إىل 29  الفرتة من 28  الشقيقة يف  الكويت 

من  كرمية  رعاية  تحت  املؤمتر  كان  إذ  2015م، 

الله  حفظه  الكويت  دولة  أمري  السمو  صاحب 

ورعاه. 

منى  والطالبة  جالل  عدنان  الطالب  حرض 

الجامعة  مركز  يف  أقيمتا  عمل  ورشتَْي  سهوان 

وكانتا  الكويت،  دولة  بفرع  املفتوحة  العربية 

االقتصادية؟  الجدوى  دراسة  تعد  كيف  بعنوان: 

إدارة  يف  العربية  املرأه  متكني  بعنوان:  والثانية 

املشاريع الصغرية. وتم التطرق يف كلتا الورشتني إىل 

ما  مع  التعامل  وكيفية  الصغرية  األعامل  يخدم  ما 

املشاريع،  يديرون هذه  الذين  األعامل  لرواد  يطرأ 

يف  املرأه  ومتكني  الجدوى  دراسات  إعداد  وكيفية 

ريادة هذه األعامل.

التجارب  دراسة  عىل  املؤمتر  ركز  وقد  هذا 

والتحديات وتبادل الخربات يف مجال تنمية وتطوير 

بوصفها  الصغر،  واملتناهية  الصغرية  املرشوعات 

يف  يسهم  واالجتامعية  االقتصادية  للتنمية  رافداً 

دخل األرس وتحسني مستوى معيشتها، والحد من 

نسبة البطالة.

وأوضح الدكتور خلدون الرومي مدير الجامعة 

يعد  املؤمتر  أن  البحرين  مبملكة  املفتوحة  العربية 

فرصة ليربز املختصون أهمية املرشوعات املتناهية 

الصغر بأنواعها، ودورها الفاعل واملهم  يف تحقيق 

الشمول املايل، وتنمية املجتمعات العربية.
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نائب  آل خليفة،  عبدالله  بن  الشيخ خالد  معايل  كرمية من  رعاية  تحت 

السيد  معايل  االجتامعية،  والتنمية  العمل  وزير  افتتح  الوزراء،  مجلس  رئيس 

العمل  ماقبل  والتعليم  للتدريب  البحرين  معرض  محمد حميدان  بن  جميل 

البحرين يف الفرتة من 2 إىل 3 مايو  2016م، والذي أقيم يف فندق الشرياتون 

العايل،  التعليم  مؤسسات  من  لعدد  كبرية  مشاركة  املعرض  تضمن  2016م. 

والصناعة  والفندقة  الضيافة  قطاعات  متثل  التي  والرشكات  املهنية  واملعاهد 

والتدريب والتعليم والصحة.

زار جناح الجامعة خالل مشاركتها يف املعرض معايل وزير العمل والتنمية 

االجتامعية، إذ اطلع عىل التخصصات والربامج األكادميية التي تقدمها الجامعة 

مشيداً بالدور الذي تلعبه يف خدمة املجتمع البحريني كمؤسسة تعليمية رائدة 

تحرص عىل تخريج طلبة أكفاء قادرين عىل خدمة مجتمعهم والنهوض به.

من جهته أوضح الدكتور خلدون عبدالرزاق الرومي مدير الجامعة العربية 

للتعرف  للزوار  فرصة  يعد  املعارض  هذه  مثل  أن  البحرين  مبملكة  املفتوحة 

أكرث إىل الجامعة ونظامها املفتوح. كام يتيح  للجامعة عرض برامجها املرخصة 

من قبل األمانة العامة ملجلس التعليم العايل ومنها بكالوريوس إدارة االعامل 

بكالوريوس  و  والحوسبة،  املعلومات  تقنيات  وبكالوريوس  اإلدارية(،  )النظم 

اللغة اإلنجليزية وآدابها، باإلضافة إىل تقديم برنامج املاجستري يف إدارة األعامل 

واملستضاف من قبل الجامعة املاليزية املفتوحة.  

هذا وقد شدد مدير الجامعة عىل أن الجامعة تحرص دوماً عىل املشاركة 

يف املعارض املحلية والدولية ألهميتها يف إبراز صورة مرشقة عنها وعن تطور 

أن  إىل  أشار  كام  للبالد.  الرشيدة  القيادة  ظل  يف  البحرين  مملكة  يف  التعليم 

مع  يتوافق  مبا  التعليم  بجودة  االرتقاء  سبيل  يف  ثابته  بخطًى  تسري  الجامعة 

الخطط واللوائح لألمانة العامة ملجلس التعليم العايل.

 الجامعة تشارك بمعرض البحرين
للتدريب والتعليم ما قبل العمل 2016
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آل  سلامن  بن  خليفة  األمري  املليك  السمو  صاحب  أناب 

خليفة رئيس الوزراء املوقر، سمو الشيخ سلامن بن خليفة آل 

خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء لحضور حفل تخريج الفوج 

فرع  املفتوحة  العربية  بالجامعة  البكالوريوس  لطلبة  التاسع 

مملكة البحرين، إذ تم االحتفال بتخريج 193 طالباً وطالبة من 

كلية إدارة األعامل وكلية تقنيات املعلومات والحوسبة.

آيات  وتالوة  املليك،  السالم  بعزف  الحفل  برنامج  بدأ  وقد 

آل  خليفة  بن  سلامن  الشيخ  سمو  ونقل  الحكيم.  الذكر  من 

خليفة تحيات وتهاين صاحب السمو املليك رئيس الوزراء املوقر 

للخريجني وأرسهم بهذه املناسبة، ونقل متنيات سموه للخريجني 

بالتوفيق والنجاح يف حياتهم العلمية والعملية. 

وأكد مستشار سمو رئيس الوزراء أن قطاع التعليم يأيت يف 

رئيس  املليك  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة  أوليات  مقدمة 

العنرص  يف  االستثامر  بأهمية  سموه  إميان  من  انطالقاً  الوزراء 

املشاركة  عىل  قدرة  أكرث  ليكون  وتدريبه  وتطويره  البرشي 

يف  البحرين  مملكة  تشهدها  التي  الشاملة  التنمية  مسرية  يف 

املجاالت كافة.

املؤسسات  به  تقوم  الذي  الدور  أهمية  إىل  سموه  ونّوه 

التعليمية الخاصة يف مساندة الجهود املبذولة لالرتقاء بالعملية 

التعليمية مبا لديها من إمكانات وكوادر أكادميية متميزة، مشيداً 

سموه بالجامعة العربية املفتوحة فرع مملكة البحرين وما متثله 

من قيمة مضافة للمؤسسات التعليمية يف البحرين.

الجامعة  رئيسة  الحمود  الدكتورة مويض  من جانبها عرّبت 

لرعاية صاحب  وتقديرها  املفتوحة عن خالص شكرها  العربية 

االحتفال،  لهذا  الله  حفظه  املوقر  الوزراء  رئيس  املليك  السمو 

مملكة  يف  العايل  التعليم  بتشجيع  سموه  اهتامم  يؤكد  وذلك 

الكوكبة  لهذه  بالتهنئة  أتقدم  أن  »يرسين  وقالت  البحرين، 

املتميزة من خريجي وخريجات الجامعة العربية املفتوحة التي 

ستنضم إىل قافلة تعمري أرجاء وطننا العريب وبنائه، و أنا عىل ثقة 

بأنكم خري من تحملون تلك األمانة الغالية يف سبيل تحقيق ما 

تصبون إليه من رفعة و تقدم ألنفسكم و ألوطانكم«.

نيابة عن سمو رئيس الوزراء

سمو الشيخ سلمان بن خليفة 
يحضر حفل تخريج طلبة الجامعة
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تفضل صاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة 

الخامس  الفوج  الكرمية حفل تخريج  الوزراء فشمل برعايته  رئيس 

مملكة  فرع   - املفتوحة  العربية  بالجامعة  املاجستري  طلبة  من 

البحرين - حيث أناب سموه الكريم الدكتور ماجد بن عيل النعيمي، 

هذا  لحضور  العايل  التعليم  مجلس  رئيس  والتعليم  الرتبية  وزير 

الحفل، وذلك يف فندق كراون بالزا، بحضور الربوفيسور روسيل هامر 

الرومي  خلدون  والدكتور  املفتوحة،  املاليزية  الجامعة  مدير  نائب 

مدير الجامعة العربية املفتوحة مبملكة البحرين، وعدد من أعضاء 

مجلس األمناء، ولفيف من أولياء األمور واملدعوين.

مجلس  رئيس  والتعليم  الرتبية  وزير  عرّب  املناسبة،  وبهذه 

املليك  السمو  لصاحب  واالمتنان  الشكر  خالص  عن  العايل  التعليم 

بتطوير  االهتامم  وهذا  الكرمية  الرعاية  هذه  عىل  الوزراء  رئيس 

نوعية  إضافة  من  القطاع  هذا  يشكله  ملا  الخاص،  العايل  التعليم 

االرتقاء  إىل  الجامعة  بسعي  مشيداً  الجامعية،  التعليمية  للخدمات 

مجلس  يبذله  الذي  الكبري  الجهد  إىل  ومشرياً  التعليمية،  بخدماتها 

التعليم العايل من خالل قراراته ومتابعاته للجامعات يف تنظيم هذا 

الجودة واالعتامدية، مؤكِّداً  ليحقق  أدائه؛  الحيوي، وتطوير  القطاع 

استمرارية دعم الوزارة لالستثامر يف التعليم الجامعي الخاص، تنفيذاً 

الطلبة الخريجني  لتوجيهات القيادة الحكيمة لبلدنا العزيز، ومهنئاً 

يف  والنجاح  التوفيق  دوام  لهم  ومتمنياً  إنجاز،  من  حققوه  ما  عىل 

مسريتهم العملية.

املفتوحة  املاليزية  الجامعة  مدير  نائب  ألقى  جانبه،  ومن 

املليك  السمو  لصاحب  والتقدير  الشكر  خالص  عن  فيها  عرّب  كلمة 

اهتامم  يؤكد  ما  الحفل،  هذا  برعاية  تفضله  عىل  الوزراء  رئيس 

سموه بتشجيع التعليم العايل الخاص يف مملكة البحرين، كام أشاد 

العايل يف دعم  التعليم  والتعليم رئيس مجلس  الرتبية  بجهود وزير 

بني  التعاون  استمرار  مؤكِّداً  اململكة،  يف  العايل  التعليم  مؤسسات 

تنفيذ  يف  املفتوحة  العربية  والجامعة  املفتوحة  املاليزية  الجامعة 

برامج املاجستري، ومعرباً عن تهانيه للكوكبة املتميزة من الخريجني 

وعددهم )586( خريجاً، الذين سينضمون إىل زمالئهم من الكفاءات 

الشبابية الساعية إىل نهضة أوطانها وتطويرها.

برعاية رئيس الوزراء 

ج 586 من طلبة  وزير التربية يخرِّ
الماجستير بـ "العربية المفتوحة"
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شاركت الطالبتان منى سهوان وأمرية نوح يف املؤمتر الثامن للبحوث الطالبية يف مجال تقنية املعلومات والحوسبة 

الذي استضافته جامعة زايد يف مدينة ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة من 27 إىل 28 أبريل 2016م. وقد 

حصلتا عىل درِع تقديٍر من الجهة املنظمة تقديراً لبحثهام املقدم يف املؤمتر عن نظام إدارة األنشطة املدرسية يف وزارة 

الرتبية والتعليم مبملكة البحرين.

الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات

مشاركة طالبية في مؤتمر 
آفاق اإلبداع في الشمول المالي

مبوافقة كرمية من مجلس التعليم العايل تربعت الجامعة العربية املفتوحة مبملكة البحرين بـ 460 كتاب للمكتبة 

الوطنية، و تشمل الكتب مجموعة مفيدة وحديثة يف مختلف املجاالت.

وذكر مدير الجامعة الدكتور خلدون عبد الرزاق الرومي أن هذه التربعات تأيت ضمن توجه الجامعة للمساهمة يف 

النمو العلمي ألبناء البالد، ليستفيد أكرب قدر ممكن من رواد هذه املكتبة العريقة.

من جانبه شكر الدكتور منصور رسحان مدير املكتبة الوطنية الدكتور خلدون الرومي عىل هذه البادرة الثقافية لنرش 

العلم و املعرفة يف البالد، متمنياً استمرار التعاون بني الطرفني.

المكتبة الوطنية تتسلم مجموعة 
كتب من الجامعة العربية المفتوحة
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تحت رعاية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ممثل جاللة امللك 

لألعامل الخريية وشؤون الشباب؛ رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة، 

و رئيس اللجنة األوملبية البحرينية حفظه الله ورعاه، شارك عدد من طلبة 

)يال-  الريايض  املهرجان  يف  البحرين  مبملكة  املفتوحة  العربية  الجامعة 

رياضة(. وتأيت هذه املشاركة ضمن سعي الجامعة لدعم األنشطة الرياضية 

والرتفيهية، وتحسني األلفة والتالقي والتعارف بني جميع أطياف املجتمع 

ورفع مستوى الوعي بأهمية مامرسة الرياضة، إذ تضمن املهرجان العديد 

كرة  رياضة  مثل:  الجامعة  طلبة  فيها  شارك  التي  الرياضية  األلعاب  من 

القدم، وكرةالسلة، وكرة الطائرة، وأيضاً مارثون امليش.

هذا وقد أعربت األستاذة إميان رضا عبدالرسول رئيسة قسم شؤون 

إذ تسهم مثل  املهرجان؛  باملشاركه يف  الجامعة  الطلبة عن سعادة طلبة 

هذه الفعاليات يف تعزيز روح القيادة والتعاون بني الطلبة. وأضافت بأن 

مهرجان )يال- رياضة( من املهرجانات املهمة التي تنظمها وزارة الشباب 

الجامعات  مختلف  من  الطلبة  كافة  إىل  رسالة  يوجه  حيث  والرياضة، 

ومؤسسات الدولة  للتعارف يف قالب ريايض ترفيهي يف ظل انتامء الجميع 

ململكة البحرين الحبيبة.

طلبة الجامعة العربية المفتوحة 
يشاركون في مهرجان ) يال- رياضة( 
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الجامعة العربية المفتوحة 
تحتفل بأعياد المملكة الوطنية

الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات

بالعيد  البحرين  مملكة  احتفاالت  ضمن 

امللك  جاللة  جلوس  عيد  وذكرى  املجيد  الوطني 

حفظه  خليفة  آل  عيىس  بن  حمد  الشيخ  املفدى 

املفتوحة  العربية  الجامعة  نظمت  رعاه،  و  الله 

الدكتور  حرضه  وطنيًّا  احتفاال  البحرين  مبملكة 

الجامعة وأعضاء  الرومي مدير  خلدون عبدالرزاق 

الهيئة اإلدارية والتدريسية وطلبة الجامعة. وبهذه 

الرومي  عبدالرزاق  خلدون  الدكتور  رفع  املناسبة 

حرضة  مقام  إىل  والتربيكات  التهاين  آيات  أسمى 

خليفة،  آل  عيىس  بن  امللك حمد  الجالله  صاحب 

عاهل البالد املفدى أيده الله، و إىل صاحب السمو 

رئيس  خليفة  آل  سلامن  بن  خليفة  األمري  املليك 

األمري  املليك  السمو  صاحب  إىل  و  املوقر،  الوزراء 

سلامن بن حمد آل خليفة ويل العهد األمني نائب 

البحرين  شعب  وإىل  املوقر  الوزراء  مجلس  رئيس 

الويف، مبناسبة األعياد الوطنية التي تشهدها مملكه 

تحققت يف ظل  التي  باإلنجازات  البحرين، مشيًدا 

عهد جاللة امللك والتي طالت املجاالت واألصعدة 

كافة.

فئات  مختلف  رؤية  املفرح  من  إنه  وأضاف، 

املجتمع من مواطنني ومقيمني و مؤسسات ورشكات 

وجمعيات تحتفي بهذه املناسبات الوطنية الجليلة، 

إىل  والوالء  واالنتامء  الحب  نحمل  جميًعا  فنحن 

قيادتنا الرشيدة ومملكتنا الغالية، راجيًا مزيًدا من 

التقدم والرخاء واالزدهار ململكه البحرين وشعبها 

الويف. 

إقامة  الوطني  االحتفال  برنامج  تضمن  وقد 

الشعر،  كفقرة  الربامج،  و  الفعاليات  من  العديد 

و  لأللعاب  ركن  و  )ليوة(،  شعبية  فرقة  وعرض 

املأكوالت الشعبية، باإلضافة إىل ركن لألرس املنتجة.
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الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات

برئيسة  ممثلة  املفتوحة؛  العربية  الجامعة 

الجامعة الدكتورة مويض الحمود، والجامعة املاليزية 

الدكتور  الجامعة  مدير  بنائب  ممثلة  املفتوحة؛ 

روسيل حامري وقّعتا اتفاقية تعاون علمي الستكامل 

توطيد الروابط األكادميية بني الجامعتني.

الجامعة  ألهداف  تنفيذاً  االتفاقية  هذه  تأيت 

املستوى  رفيع  عاٍل  تعليم  بتوفري  املفتوحة  العربية 

ألكرب عدد ممكن من أبناء رشائح املجتمع، و إلثراء 

سوق العمل بخريجني ذوي قدرات علمية مميزة .

سعادة  عن  الحمود  مويض  الدكتورة  وأعربت 

الجامعة إلعادة توقيع االتفاقية بني الطرفني، مشرية 

تتميز  والتي  الرشاكة،  بهذه  تفخر  الجامعة  أن  إىل 

معايري  أعىل  بتطبيق  االلتزام  عىل  الطرفني  بحرص 

الجودة األكادميية.

أمناء  مجلس  أعضاء  االتفاقية  توقيع  حرض 

املفتوحة  العربية  الجامعة  رئيس  ونائب  الجامعة 

للشؤون األكادميية، ومدير الجامعة مبملكة البحرين 

.

توقيع اتفاقية تعاون 
بين الجامعة العربية 
المفتوحة والجامعة 
الماليزية المفتوحة
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الجامعة تشارك المملكة 
احتفاالتها بذكرى الميثاق

الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات

البحرين  مبملكة  املفتوحة  العربية  الجامعة  شاركت 

عرشة  الخامس  الذكرى  يف  احتفاالتها  والتعليم  الرتبية  وزارة 

مليثاق العمل الوطني، إذ أقامت الجامعة مجسامً ميثل املبنى 

األكادميي للحرم الجامعي الجديد، وبهذه املناسبة تقدم مدير 

الجامعة الدكتور خلدون عبدالرزاق الرومي - باسمه وباسم 

جميع منتسبي الجامعة - بأسمى آيات التهاين والتربيكات إىل 

امللك حمد بن عيىس  الجاللة  السامي لحرضة صاحب  املقام 

البالد املفدى، وصاحب السمو املليك األمري  آل خليفة عاهل 

خليفة بن سلامن آل خليفة رئيس الوزراء املوقر، وويل العهد 

الذكرى  مبناسبة  خليفة،  آل  حمد  بن  سلامن  األمري  األمني 

الخامس عرشة مليثاق العمل الوطني، مثمناً عالياً بكل التقدير 

واالعتزاز الجهود الكبريه لجالله امللك املفدى وخطواتة الرائدة 

املحيط  يف  ودورها  مكانتها  وتعزيز  البالد  تطوير  أجل  من 

العريب والعاملي.

الجامعة أقامت مجسامً فوق إحدى  الرومي أن  وأضاف 

الشاحنات ليطوف شوارع مملكة البحرين إىل جانب العديد 

من املؤسسات األهلية، واملجتمع املحيل احتفاالً بهذه الذكرى 

املهمة يف تاريخ البالد.

وأوضح مدير الجامعة أن حدثاً مثل هذا يستحق االحتفال 

عليه  بنيت  اليوم  هذا  أن  إىل  مشرياً  كافة  اململكة  أبناء  من 

البحرين منعطفاً يف مسريتها  الوطنية، وعربه اجتازت  املسرية 

واالقتصادي  السيايس،  والنمو  التطور  من  جديدة  مرحلة  إىل 

واالجتامعي، يف بيئة ملْؤها الدميقراطية.

كام تقدم الدكتور خلدون الرومي وكافة منتسبي الجامعة 

الدكتور ماجد بن  الجزيل لسعادة  بالشكر  املفتوحة  العربية 

التعليم  مجلس  ورئيس  والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي  عيل 

العايل عىل تكرميه للجامعة وتوجيه الدعوة لها للمشاركة بهذا 

العام ملجلس  األمني  رياض حمزة  الدكتور  االحتفال، وسعادة 

العايل  التعليم  ملؤسسات  الفرصة  إلتاحتهم  العايل  التعليم 

الرومي أن مثل  الوطنية. وأكد  للمشاركة يف هذة االحتفالية 

هذه االحتفاالت الوطنية تسهم بشكل كبري يف تعزيز املواطنة 

يف نفوس الطلبة وجميع منتسبي الجامعة.
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اللجنة المركزية تعتمد
 نتائج الفصل الدراسي األول

مدير  الرومي؛  عبدالرزاق  خلدون  الدكتور  رصح 

الجامعة العربية املفتوحة مبملكة البحرين بأن الجامعة 

 - 2016م  فرباير   18 15إىل  من  الفرتة  خالل  استضافت 

اللجنة  اجتامع   - البحرين  مملكة  يف  األوىل  وللمرة 

األول  الدرايس  الفصل  امتحانات  نتائج  العتامد  املركزية 

2015/2016م، لكافة الطلبة املسجلني يف الفروع الثامنية 

للجامعة العربية املفتوحة )ما يقارب 30 ألف طالب(، و 

بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومنسقي 

للجامعة  التعليمية  الهيئة  وكذلك  األكادميية،  الربامج 

الربيطانية التي ترشف عىل برامج الجامعة.

ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه االجتامعات كانت 

تعقد يف رحاب الجامعة الربيطانية بلندن؛ ولكن مع توافر 

االمكانيات التقنية والبرشية ارتأى أن يعقد االجتامع مبقر 

الجامعة يف البحرين، وقد حرض هذا االجتامع 42 أستاذاً 

أكادمييًّا من املرشفني عىل برامج الجامعة يف فروعها كافة.

تزامن  االجتامع  هذا  أن  الرومي  الدكتور  وأضاف 

املفتوحة من قبل  العربية  للجامعة  الدوري  التقييم  مع 

إشادة  أن  وأكد  أشاد  إذ  املفتوحة،  الربيطانية  الجامعة 

الحضارية  الصورة  يعكس  االجتامع  بهذا  املشاركني 

للمملكة يف مجال التعليم العايل ضمن توجيهات سعادة 

العايل  التعليم  مجلس  رئيس  و  والتعليم  الرتبية  وزير 

العام  األمني  وسعادة  النعيمي،  عيل  بن  ماجد  الدكتور 

ملجلس التعليم العايل الدكتور رياض حمزة مبا يساهم يف 

تطوير برامج التعليم العايل يف مملكة البحرين. 
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الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات

نظم قسم شؤون الطلبة يف الجامعة العربية املفتوحة 

)أساسيات  بعنوان  تدريبية  عمل  ورشة  البحرين  مبملكة 

األستاذة ميمونه  الورشة  األكادميي(، قدمة  البحث  كتابة 

جامعة  من  الفلسفة  يف  املاجستري  عىل  الحاصلة  هالل 

الكويت، وذلك يومي األربعاء والخميس املوافق  24-25 

فرباير 2016م،  مبقر الجامعة يف منطقة عايل، شارك فيها 

العديد من طلبة الجامعة واملوظفني.  

املشاركني  إلكساب  التدريبية  الورشة   وهدفت    

األكادميي،  البحث  لكتابة  واألساسية  العلمية  املهارات 

املشاركني  تعليم  إىل  باإلضافة  النصوص،  تحليل  كيفية  و 

أسس  وفق  حجاجي  قالب  ضمن  البحث  كتابة  كيفية 

وطرحاً  تقدمياً  الورشة  تضمنت  كام  وفلسفية.  منطقية 

البحث  قواعد  ضمن  البحث  تنظيم  يف  تساعد  لطرٍق 

العلمي الجيد.

وتخللت الورشة تطبيقات عملية تم فيها مناقشة ما 

األساسية  الخطوات  إىل  للتعرف  العرض  تم طرحه خالل 

لكتابة البحث بشكل صحيح وعلمي، إذ تم ذكر التطبيقات 

الحديثة واملتاحة التي تساعد الباحث يف التوثيق الصحيح 

للمراجع التي حصل عليها. 

الشؤون  قسم  رئيسة   رضا  إميان  األستاذة  وأكدت 

الطالبية عىل أهمية البحث العلمي للمجتمع بشكل عام 

ورضورة تنمية جيل باحث يف هذا القرن.  وعربت األستاذة 

واستعداداتهم  العلمي  بالبحث  املشاركني  اهتامم  عن 

للتطبيق العميل، وعربت عن بالغ شكرها للمشرتكني من 

الجامعة العربية املفتوحة و ملقدمة الورشة التدريبية.

شؤون الطلبة يعقد ورشة 
أساسيات كتابة البحث االكاديمي
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الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات

عىل  وإطالعهم  رؤيتها  و  برسالتها  الطلبة  لتعريف 

يف  تشارك  املفتوحة  العربية  الجامعة  املطروحة  التخصصات 

مجموعة من معارض الجامعات الخاصة باملدارس الثانوية 

مجموعة  البحرين  مبملكة  والتعليم  الرتبية  وزارة  نظمت 

من املعارض للجامعات الخاصة يف مختلف املدارس الحكومية 

بالتعاون  الطلبة  إذ شارك قسم شؤون  للبنني والبنات،  الثانوية 

مع قسم التسويق يف الجامعة العربية املفتوحة بجميع املعارض؛ 

فرباير   10 من  الفرتة  يف  وذلك  معارض.  مثانية  عددها  والبالغ 

وحتى 5 أبريل 2016م. والجدير بالذكر أن مثل هذه املعارض 

برسالة  والطلبة  املدارس  إدارة  تعريف  يف  كبري  بشكل  تسهم 

الجامعة ورؤيتها ومميزات التعليم املفتوح فيها، وإطالعهم عىل 

التخصصات املطروحة واملرخصة من قبل وزاره الرتبية والتعليم 

واألمانة العامة ملجلس التعليم العايل مبملكة البحرين.

وخالل املشاركة بهذه املعارض قدم موظفو الجامعة رشوحاً 

عىل  وحرصوا  تقدمها،  التي  والتخصصات  الجامعة،  عن  وافية 

اإلجابة عن جميع استفسارات الحضور من الطلبة وأولياء األمور. 

هذا وقد شملت املشاركة يف معارض الجامعات الخاصة كاّلً 

من املدارس الثانوية اآلتية:

1. مدرسة االستقالل الثانوية التجارية للبنات 

2. مدرسة الحورة الثانوية للبنات 

3. معهد الشيخ خليفة بن سلامن للتكنولوجيا 

4. مدرسة املعرفة الثانوية للبنات 

5. مدرسة الوفاء الثانوية للبنات  

6. مدرسة جدحفص الثانوية الصناعية للبنني 

7. مدرسة الشيخ عبدالله بن عيىس الثانوية الصناعية للبنني 

8. مدرسة حليمة السعدية اإلعدادية للبنات

"العربية المفتوحة" تشارك 
في معارض الجامعات الخاصة 

بالمدارس الثانوية 
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الجامعة تنظم ورشة عمل بعنوان

وين ما تروح خل 
عندك طموح
العربية  الجامعة  الطلبة يف  نظم قسم شؤون 

بعنوان  عمل  ورشة  البحرين  مبملكة  املفتوحة 

صالح  األستاذ  املدرب  قدمها  وتحديات(،  )طموح 

املادح، وذلك يوم األربعاء املوافق 2 مارس 2016م، 

مبقر الجامعة يف منطقة عايل. وقد شارك يف الورشة 

حوايل أربعني طالباً وطالبة من طلبة الجامعة.

بدًءا  الورشة  يف  محاور  لعدة  املدرب  تطرق 

تؤثر  التي  والعوامل  األهداف،  تحديد  آليه  من 

عىل بلوغ الهدف، وكيفيه تجاوز اإلنسان املصاعب 

والحواجز التي تعرتضه عن طريق الطموح ليحقق 

هدفه املنشود. 

والجدير بالذكر أن املدرب األستاذ صالح املادح 

اإلعاقة  ذوي  من  معتمد  تطوير  مدرب  أول  يُعدُّ 

إىل  رسالة  وّجه  إذ  البحرين،  مملكة  يف  الحركية 

الطلبة يف الورشة مفادها »بأنه يتمنى أن يلغي كل 

اليأس  كلمة  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  إنسان 

من قاموسه وأن يسعى لتحقيق حلمه وطموحاته 

ويكرس الحاجز بينه وبني مجتمعه ليُثبت ملجتمعه 

أنه كم من إنسان معاىف وسليم قد عجز عن تقديم 

من  العديد  قدم  حني  يف  للبرشية؛  مفيد  أي يشء 

واخرتاعات  إنجازات  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

ومؤلفات عىل مر العصور«.

رئيسة  رضا  إميان  األستاذة  رصحت  وقد  هذا 

إىل  دامئاً  تسعى  الجامعة  بأن  الطلبة  شؤون  قسم 

تخصيص دورات تدريبية وورش عمل لعموم طلبة 

الجامعة؛ لتعزيز تحصيلهم الدرايس وزيادة الوعي 

االجتامعي والنفيس لديهم.

الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات
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الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات

استقبل مبنى الجامعة العربية املفتوحة وفوداً مختلفة من طلبة 

املدارس الحكومية الثانوية مبملكة البحرين؛ وذلك بتنظيم من قسم 

باملدارس  املهنيني  املوجهني  مع  وبالتعاون  بالجامعة،  الطلبة  شؤون 

الثانوية للبنني والبنات، وذلك يف الفرتة من 30 مارس 2016م، وحتى 

نهاية شهر أبريل 2016م. 

املهنيني  واملوجهني  الطلبة  واستقبال  الرتحيب  تم  وقد  هذا 

رضا  إميان  األستاذة  الطلبة  شؤون  رئيسه  قبل  من  للوفود  املرافقني 

ومسؤول قسم التسويق بالجامعة األستاذ محمد شهاب الدين نشمي؛ 

إذ تناولت الزيارات عرضاً عن نشأه الجامعة ومفهوم النظام املفتوح، 

املفتوحة  الربيطانية  الجامعة  قبل  من  املقدمة  األكادميية  والربامج 

وأنظمة القبول فيها. كام طرح عدد من الطلبة أسئلة مختلفة تخص 

الدراسة  بيئة  الجامعة، وعن  األكادميية يف  التدريس والربامج  مناهج 

والحياة الطالبية.

واستمع الطلبة إىل  رشٍح مفصٍل حول سياسة الجامعة وأهدافها 

داخل  بجولة  قاموا  الزيارة  نهاية  ويف  املعتمدة،  وبرامجها  وكلياتها 

الجامعة للتعرف إىل مرافقها ومخترباتها وقاعاتها الدراسية.

الزيارات  هذا وقد عربت األستاذة إميان رضا عن سعادتها بهذه 

الزيارات، وذلك  لتنظيم  مثل هذه  الجامعة تسعى  أن  مؤكدًة عىل 

بهدف تعريف الطلبة عىل الحياة الجامعية  واملساهمة يف مساعدتهم 

بالدور  أشادت   وميولهم، كام  لرغباتهم  وفقاً  تخصصاتهم  اختيار  يف 

الذين  العامة  الثانوية  مدارس  ومدراء  والتعليم  الرتبية  لوزارة  املهم 

ال يدخرون جهداً من أجل رفعة الطالب، وإيجاد بيئة مميزة تعمل 

التعليمية  الطلبة وقدراتهم  من أجل دفع املسرية  عىل تحسني أداء 

يف البحرين.

هذا وقد شملت الزيارات ملبنى الجامعة كاّلً من املدارس الثانوية 

اآلتية:

1. زيارة مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنني 

2. زيارة مدرسة مدينه عيىس الثانوية للبنني 

3. زيارة مدرسة الوفاء الثانوية للبنات 

4. زيارة مدرسة جدحفص الثانوية للبنات

 
ً
الجامعة تستقبل وفودا

من طلبة المدارس الثانوية 
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العربية  الجامعة  فرع  نظم  للصحة،  العاملي  اليوم  مبناسبة 

الطبي  البحرين  مركز  مع  بالتعاون  البحرين  مملكة  يف  املفتوحة 

مقر  يف  للصحة  العاملي  اليوم  مبناسبة  احتفاالً  الصحي  عايل  ومركز 

الجامعة مبنطقة عايل.

يف  الجامعة  رسالة  من  انطالقًا  الفعالية  هذه  تنظيم  تم  وقد 

الرشاكة املجتمعيٍة؛ ألن دورها يتعدى مجرد تعليم الطلبة، فالعقل 

السليم يف الجسم السليم. 

وقد تضمن االحتفال بيوم الصحة إجراء فحوصات واستشارات 

طبية، وتوزيع نرشات وكتيبات لزيادة الثقافة الصحية، باإلضافة إىل 

عقد محارضات طبية تثقيفية.

الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات

الجامعة تحتفل
 باليوم العالمي للصحة
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البحرين  مملكة  فرع  املفتوحة  العربية  الجامعة  نظمت 

احتفالية يف مقر الجامعة مبناسبة يوم العامل العاملي يوم الخميس 

5 مايو 2016 م، و أفتتحت الفعالية بكلمة ملدير الجامعة العربية 

املفتوحة مبملكة البحرين الدكتور خلدون عبدالرزاق الرومي قال 

فيها : » أن الجامعة اعتادت عىل تنظيم هذه اإلحتفالية إمياناً منها 

أن يوم العامل فرصة لإلحتفاء بجميع املوظفني تكرمياً لدورهم و 

الرومي  الدكتور  أشاد  و  الجامعة،  تطور  إزدهار و  يف  إسهاماتهم 

بجهود املوظفني املخلصة و تفانيهم يف العمل ، و أضاف بأن اليوم 

هو اليوم املناسب لتتويج نجاحات الجامعة مطلع العام الحايل  ، 

فهنياً لنا بكم ، متيزتم للرقي بالجامعة و تستحقون منا التكريم«.

تكريم  منها  للموظفني  برامج  عدة  عىل  الفعالية  واشتملت 

طاقم الجامعة األكادميي و اإلداري ، كام تم السحب عىل  جوائز 

مأدبة  ذلك  تىل   ، للجامعة  داعمة  مؤسسات  من  مقدمة  عينية 

غداء ملنسويب الجامعة .

الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات

الجامعة تنظم إحتفالية 
يوم العمال العالمي 
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الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات

شهدت الجامعة العربية املفتوحة مبملكة البحرين 

كبرياً  تجمهراً  2016م،  مايو   26 املوافق  الخميس  يوم 

تقنيات  برنامج  طلبة  تخرج  ملشاريع  معرض  لحضور 

العربية  الجامعة  مدير  بحضور  والحوسبة،  املعلومات 

املدير  ومساعد  الرومي،  خلدون  الدكتور  املفتوحة 

ومنسق  العشريي،  هشام  الدكتور  األكادميية  للشؤون 

سليد،  هابيل  الدكتور  األعامل  إدارة  برنامج  قسم 

والحوسبة  املعلومات  تقنيات  برنامج  قسم  ومنسقة 

الدكتورة مينمول أنيل جوب، كام حرض املعرض أعضاء 

من  كبري  لحشد  باإلضافة  واإلدارية  األكادميية  الهيئة 

الزوار وطلبة الجامعة.

الساعة  متام  يف  الجامعة  مدير  املعرض  افتتح 

العارشة صباحاً، ومن ثم بدأ الطلبة بعرض مشاريعهم 

القت  حيث  وخارجها؛  الجامعة  داخل  من  الزوار  عىل 

الطلبة  تشجيع  وتم  كبرياً،  استحساناً  املشاريع  معظم 

عىل مواصلة مثل هذه املشاريع وتطويرها، عىل أساس 

شارك  عليه.  التطوير  مواصلة  هو  املرشوع  نجاح  أن 

األسئلة  تبادل  يف  بنشاطهم  تخرجهم  املتوقع  الطلبة 

بخطوات  اختيار املرشوع مروراً  واملعلومات بداية من 

ما  إىل  وصلوا  حتى  واجهتهم  التي  واملصاعب  التطوير 

التعليمي للقسم باملرور عىل  الكادر  إليه. وقام  وصلوا 

املشاريع وأخذ املعلومات الكافية عنها للتقييم.

ويف متام الساعة الثانية ظهراً بدأ حفل تكريم أفضل 

عرشة مشاريع بعد عملية التقييم التي قام بها املدرسون 

وعملية الفرز. إذ تم تسليمهم الهدايا والشهادات من 

الرومي،  خلدون  الدكتور  الجامعة  مدير  من:  كلٍّ  قبل 

والحوسبة  املعلومات  تقنيات  برنامج  قسم  ومنسقة 

الدكتورة مينمول أنيل جوب، حيث عمت أجواء الفرح 

بانتهائهم من إنجاز  والرسور عىل محيّا الطلبة ابتهاجاً 

مشاريع التخرج.

طلبة تقنيات المعلومات 
والحوسبة يستعرضون 

مشاريع التخرج

48



49



50

طلبة الجامعة العربية المفتوحة 
يشاركون أسري في  »يوم البيئة« 

من منطلق حرص إدارة الجامعة العربية املفتوح عىل خدمة 

املجتمع واملشاركة يف األعامل التطوعية غرساً منها لهذه الثقافة يف 

طلبتها، شاركت الجامعة العربية املفتوحة مبملكة البحرين كرشيك 

فعال يف فعاليات »يوم البيئة«، وذلك بتنظيم من الرشكة العربية 

لبناء وإصالح السفن »أرسي«، من خالل مساهمة طلبة الجامعة يف 

حملة تنظيف ساحل رشكة أرسي بتاريخ 14 مايو 2016م.

العربية  الجامعة  الرشاكة وفعالياتها، رصح مدير  وحول هذه 

من  وطالبة  طالباً   30 عدد  بأن  الرومي  الدكتور خلدون  املفتوحة 

طلبة الجامعة، برفقة رئيسة قسم الشؤون الطالبية األستاذة إميان 

العامة برشكة »أرسي«، نظفوا  العالقات  رضا، وبالتعاون مع قسم 

وذلك  املصاحبة،  األنشطة  من  العديد  يف  وشاركوا  الرشكة،  ساحل 

لنرش الوعي برضورة العناية بالبيئة الساحلية، وما متثله من موارد 

طبيعية تعكس بيئة صحية مستدامة لهم ولألجيال القادمة، مؤكداً 

الحرص الدائم إلدارة الجامعة عىل دعم العمل التطوعي واملشاركة 

الفرد  بالفائدة عىل  تعود  أن  شأنها  التي من  الفعاليات  يف جميع 

واملجتمع؛ خدمة ململكة البحرين وشعبها الويف.

بالرشكة  العامة  العالقات  دائرة  رئيس  رحب  جانبه،  ومن 

بزيارة  مريزا  وائل  األستاذ  )أرسي(  السفن  وإصالح  لبناء  العربية 

عىل  الرشكة  حرص  عىل  وأكد  وموظفيها  الجامعة  ورئيس  الطلبة 

التعاون مع القطاع الخاص واألهيل من منطلق الرشاكة املجتمعية 

إىل ما فيه خدمة الوطن واملجتمع بشكل عام والحفاظ عىل البيئة 

بشكل خاص يف هذه املناسبة.  

سعادتهم  عن  املشاركون  الطلبة  عرّب  الفعالية،  نهاية  ويف 

باملشاركة يف هذه الحملة، للحفاظ عىل مظاهر وجاملية السواحل 

تجمع  الفعالية  هذه  بأن  مؤكدين  البحرين،  مملكة  يف  والبيئة 

فعالية  بني فوائد عدة، فإىل جانب كونها فعالية بيئية لكنها أيضاً 

من  عدد  من  املواطنني  إذ جمعت  وطنية،  مضامني  ذات  رياضية 

املجتمعية  الرشاكة  لتجسد روح  املختلفة  البحرين  مناطق مملكة 

الرومي  الدكتور خلدون  توجه  فيام  أفرادها،  بني  الروابط  وتثبيت 

العامة  العالقات  مدير  مريزا  وائل  للسيد  واالمتنان  الشكر  بجزيل 

للرشكة العربية لبناء وإصالح السفن »أرسي« عىل جهوده مع فريق 

التي  الفعاليات  هذه  مثل  تنظيم  عىل  وحرصهم  العامة  العالقات 

تجسد روح الرشاكة املجتمعية.

الكلمة االفتتاحية

شخصية وهوية

البحث العلمي

لقاء التميز

صوت الخريجين

الفعاليات
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الجامعة العربية المفتوحة 
تنظم يوم المهن األول

إميانًا من إدارة الجامعة العربية املفتوحة يف مملكة البحرين 

بأهمية التواصل بني طلبة الجامعة ومنتسبيها مع القطاع الوظيفي 

يف  املجتمع  وخدمة  املستمر  التعليم  قسم  نظم  العمل،  وسوق 

  26 املوافق  الخميس  يوم  يف  وذلك  املهن،  يوم  فعالية  الجامعة 

يف  شاركت  وقد  عايل.  منطقة  يف  الجامعي  بالحرم  2016م،  مايو 

الفعالية عدة جهات من القطاع الخاص والعام، ومنها: هيئة تنظيم 

االتصاالت، متكني، بنك اإلبداع، رشكة املالحة العربية )أرسي(، أصغر 

عيل للعطور، لولو هايرب ماركت، تسهيالت البحرين، والعديد من 

إىل   الفعالية  هدفت  إذ  العمل.  وأصحاب  واملؤسسات  الرشكات 

توفري  العمل من خالل  الطلبة وسوق  بني  الفعال  التواصل  تعزيز 

الفرص الوظيفية والتدريبية لهم، وتعريف سوق العمل مبخرجات 

الطلبة  لدى  واملهنية  العلمية  الكفاءة  ومستوى  الجامعي  التعليم 

الخريجني.

وتأيت هذه الفعالية إنطالقًا من مسؤولية الجامعة االجتامعية، 

طلبة  من  الخريجني  خاص  وبشكل  يستهدف  اليوم  هذا  إن  إذ 

الجامعة العربية املفتوحة، و أبناء املجتمع البحريني بشكل عام.

الرومي  الرزاق  عبد  خلدون  الدكتور  رصح  السياق  هذا  ويف 

مدير الجامعة العربية املفتوحة مبملكة البحرين أن الجامعة حافلة 

بالطاقات الشبابية ذات املهارات العلمية و العملية، إال أنها بحاجة 

إىل االكتشاف والتعريف، لذا تم تنظيم معرض مصاحب ليوم املهن 

ملشاريع تخرج طلبة قسم تقنية املعلومات والحاسوب لدعم النتاج 

الفرصة  إلتاحة  و  تخرجهم  املتوقع  بالطلبة  وللتعريف  البحثي، 

للجهات املوظفة باستثامر هذه الطاقات.

وأضاف الرومي: صاحبت فعاليات يوم املهن معرًضا لبيع كتب 

الجامعة إلثراء املعرفة العلمية، باإلضافة إىل عقد ورش عمل، إذ قدم 

املهني  ملستقبلكم  التخطيط  بعنوان  عمل  ورشة  معهد هورايزون 

يبدأ من هنا، وتناولت الورشة عدة محاور أساسية، منها: االستعداد 

للعمل و املقابلة الشخصية، وعرض أهم الخدمات املهنية املتعلقة 

التسجيل للدخول يف  النجاح املهني، باإلضافة إىل تسهيل  مبهارات 

برنامج »احرتف«.

كام تم تخصيص ركن لعرض برامج الجامعة العربية املفتوحة 

املعلومات  تقنيات  أنظمة  )إدارة األعامل،  البكالوريوس يف  لدرجة 

املاجستري يف  لربنامج  إضافة  وآدابها(،  اإلنجليزية  اللغة  والحوسبة، 

.)MBA( إدارة األعامل
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زيارة ممثل الجامعة العربية المفتوحة 
بمملكة البحرين إلى الجامعة الماليزية 

المفتوحة 

من  وبتوجيه  املفتوحة،  العربية  للجامعة  الرئيس  املقر  من  بتكليف 
سعادة مدير الجامعة يف مملكة البحرين الدكتور خلدون عبدالرزاق الرومي، 
املفتوحة  العربية  الجامعة  بني  سنوات  عدة  منذ  القائم  للتعاون  استمراراً  و 
والجامعة املاليزية املفتوحة، قام الدكتور هشام أحمد العشريي، مساعد مدير 
املاليزية  الجامعة  مقر  إىل  رسمية  بزيارة  األكادميية  للشؤون  املكلف  الفرع 

املفتوحة يف كواالملبور خالل الفرتة من 11إىل 15أكتوبر 2015م. 
بني  املستحدثة  االتفاقية  توقيع  استكامل  الزيارة  هذه  خالل  تم  وقد 
متابعة  و  البحرين،  مبملكة  العايل  التعليم  مجلس  اعتمدها  التي  و  الطرفني 
إجراءات قبول الدفعة الجديدة من الطلبة الجدد بربنامج املاجستري يف إدارة 
نتائج  اعتامد  و  للربنامج،  املشرتكة  اللجنة  تشكيل  مناقشة  كذلك  و  األعامل، 
 1 يوم  إقامته  املزمع  التخرج  حفل  ترتيبات  إىل  باإلضافة  الخريجني،  الطلبة 
ديسمرب 2015م برعاية كرمية من لدن صاحب السمو املليك األمري خليفة بن 
وبحضور  ورعاه،  الله  حفظه  املوقر  الوزراء  مجلس  رئيس  خليفة  آل  سلامن 

خريج   )586( عدد  تخريج  سيتم  حيث  املفتوحة،  املاليزية  الجامعة  ممثيل 
وخريجة من هذا الربنامج.

التعليم العايل يف  ويف هذا السياق أشاد الدكتور العشريي بدعم مجلس 
مملكة البحرين؛ ممثالً يف معايل الدكتور ماجد بن عيل النعيمي رئيس املجلس 
ووزير الرتبية والتعليم، وأمني عام مجلس التعليم العايل سعادة الدكتور رياض 
العايل  التعليم  اسرتاتيجية  مع  يتامىش  مبا  بالربنامج  القبول  فتح  عىل  حمزة، 
للتعليم  متميزاً  أقليمياً  مركزاً  البحرين  مملكة  جعل  و  البحرين،  مملكة  يف 

باملنطقة.    
األعامل  إدارة  يف  املاجستري  برنامج  يف  الدراسة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الدرايس األول قد بدأت يوم 31 أكتوبر 2015م، بعد استكامل قبول  للفصل 
دفعة جديدة تبلغ 64 طالباً بعد االنتهاء من إجراء املقابالت الشخصية وتقديم 
مبقر  املقبولني  الجدد  للطلبة  التهيئة  يوم  وتنظيم  املستوى،  تحديد  امتحان 

الجامعة مبنطقة عايل.
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مشاركة الجامعة في مسابقة 
عمان الجامعية للبرمجة

للسنة الثالثة عىل التوايل تشارك الجامعة العربية املفتوحة مبملكة البحرين يف مسابقة عامن 

الجامعية للربمجة، والتي أقيمت بتنظيم من جامعة السلطان قابوس يف سلطنة عامن الشقيقة. وقد 

عقدت املسابقة يف الفرتة ما بني 27-26 أبريل 2016م. 

هدفت مشاركة الجامعة إىل تنمية قدرات الطلبة الربمجية، وتعريف الحقل التعليمي بقدرات 

الواقع، وتنمية قدرات  الربمجية، واالستفادة من ذلك عىل أرض  الطلبة و مهاراتهم، واهتامماتهم 

الطلبة يف كيفية إدارة الفرق الربمجية والتفكري والتخطيط لحل املشكالت بشكل جامعي.

تكونت املسابقة من عرشة أسئلة  برمجية يف خمس ساعات عىل أن يكون الحل بأحد اللغات 

الثالث: جافا، يس أو يس بلس بلس،  وقد تم تقييم الفرق املشاركة عىل حسب عدد املسائل املحلولة، 

و يف حالة تعادل فريقني فإن الفريق األرسع هو الفائز، أما فريق التقييم فتكوَّن من عدة دكاترة 

من جامعة السلطان قابوس باإلضافة إىل مرشيف املسابقة من مؤسسة “اي يس ام” من جمهورية 

مرص العربية.

Extreme Pro- “وقد أسفرت مشاركة  فريق الجامعة عن الفوز بثالث جوائز وهي: جائزة 

.”First Solver of Problem-J“ وجائزة املرتبة األوىل والخامسة  يف ،”grammers
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