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ملحق اجتماعي شهري

""البالد ـ جامعة(" يوم الخميس 15 سبتمبر 2022 وما  مع صدور ملحق خاص حمل عنوان 
احتواه من حوارات مع رؤساء جامعات وتقارير عن استعدادات العام األكاديمي الجديد 
2022-2023، يسعدنا أن نعبر عن الشكر الجزيل والعرفان والتقدير لقرائنا األفاضل على 
الجامعات  بخدمات  تعريفية  وإعالنية  إعالمية  تقديم خدمة  ألن  واالستحسان؛  التفاعل 
سيما  ال  األعزاء،  والطلبة  األمور  أولياء  من  لكثير  خدمة  يمثل  وتخصصاتها،  وعروضها 
خالص  ولهم  الجامعية،  حياتهم  في  خطواتهم  أولى  يخطون  الذين  المستجدين، 

دعواتنا، وتمنياتنا لهم التوفيق والنجاح.

ويأتي هذا اإلصدار من ""أضواء البالد"" لنواصل تقديم الرؤى النموذجية لمستقبل التعليم 
كورونا،  جائحة  بعد  ما  خصوًصا  العربي،  الخليج  ومنطقة  البحرين  مملكة  في  العالي 
التي أسهمت في تسريع التحول الرقمي في التعليم بكل مراحله، وحظي التعليم 
تقتصر  لم  ديناميكية  حركة  وهي  التحديات،  لتجاوز  فاعلية  األكثر  بالتجارب  الجامعي 
المبتكر  التعليم  في  التكنولوجيا  وأدوات  التقنيات  توظيف  في  آخر  دون  بلد  على 
وربطه بالمتجدد من اتجاهات ومتطلبات سوق العمل، ما يعني أن ظرف الجائحة أسهم 
في اتساع مساحة رسم مستقبل التعليم الجامعي الذي دفع بشكل واضح ومؤثر نحو 
في  المتعددة  التقنية  والوسائط  المعرفي  واالقتصاد  الرقمية  التكنولوجيا  استغالل 

الحياة الجامعية.
هذا الجانب، أشارت إليه األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بشأن المسؤولية في 
تطوير وتعزيز المسيرة التعليمية والمضي بها لمستويات أرحب من التقدم واالزدهار، 
الخدمات  تقديم  استدامة  تحقيق  في  النجاح  من  تنطلق  المسار  هذا  تجاه  والمرئيات 
طرق  تبني  في  العالي  التعليم  مؤسسات  قدرة  وتعزيز  الجامعيين  للطلبة  التعليمية 
واستراتيجيات مبتكرة، والتحول نحو التعليم الرقمي، إضافة إلى صقل وتعزيز مهارات 
وإمكانات الكادر األكاديمي واإلداري ودعم قدراتهم في توظيف التكنولوجيا الحديثة.

نود بكل فخر واعتزاز أن نتقدم بأجزل الشكر واالمتنان لرؤساء الجامعات الذين قدموا من 
خالل الحوارات التي تزخر بها صفحات هذا اإلصدار، مضامين مهمة تستقرئ مستقبل 
التعليم الجامعي في بالدنا ومنطقتنا الخليجية، تربط بين التخصصات الحديثة والبرامج 
أن يكون  آملين  الشاملة،  العمل والتنمية  المتطورة، وبين متطلبات سوق  األكاديمية 
يطمحون  الذين  أبناءنا  سيما  ال  الكرام،  القراء  منه  يستفيد  مرجع  بمثابة  اإلصدار  هذا 

لمواصلة تعليمهم الجامعي ونيل أعلى الشهادات العلمية.

جامعاتنا...
رؤى نموذجية لمستقبل التعليم العالي
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د. مارك بروير
القائم بأعمال رئيس الجامعة األوروبية

ملتزمون 
بضمان تجربة 

طالبية 
متميزة تمتد 
إلى التطوير 

الوظيفي

وفي هذا الحوار مع القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور مارك بروير وقفنا على 
دالالت عميقة، لكن ما هو التوجه العام للجامعة في عامنا األكاديمي الحالي مع 
بداية انطالقته؟ وما أبرز المبادرات التي تمت الموافقة عليها وهي في طريقها 
للتنفيذ؟ كان هذا السؤال هو مدخل الحوار، حيث لفت د. بروير إلى أنه بناًء على 
تاريخ البحرين الطويل كمركز للتميز في التعليم في الخليج العربي، تلتزم الجامعة 
األوروبية بتوفير أفضل تعليم يمكن أن يقدم، مع التركيز على بناء عالقات تعاون 

رئيسة مع الجامعات األوروبية المتميزة.
في 10 أغسطس 2022، حصلت جامعة البحرين األوروبية )"""( على ترخيصها لبدء 

عملياتها من مجلس التعليم العالي.
إحدى  لندن،  جامعة  من   2022 مايو  في  الموافقة  تلقت  ذلك،  إلى  وإضافة 
الجامعات الرائدة في العالم، لمنح شهادات جامعة لندن لطالبها كمركز تعليمي 
معترف به بجامعة لندن، وهذا التزام مستدام بتطوير التميز فيما يتعلق بالتدريس 

ودعم الطالب والعمليات اإلدارية.
وفي الحقيقة، نحن سعداء بتعاوننا مع جامعة لندن وسنواصل بناء شراكات مع 
ألمانيا وإيطاليا  أوروبية أخرى ونجري حالًيا مناقشات مع جامعات في  جامعات 

وفرنسا ودول أخرى.

تجربة طالبية متميزة
هــل يمكــن تقديــم لمحــة عامة عن الوضع خالل الفترة من 2020 إلى منتصف العام الحالي 2022 أي أثناء الوباء، 

وكيف سارت األمور، وما أبرز المخرجات التي توصلت إليها الجامعة لالستفادة من هذه الظروف االستثنائية؟
أعتقــد أن الوقــت الــذي ذكرته يتعلق ببدء جائحــة "كوفيد 19" وتأثيره حتى اآلن، وكوننا مؤسســة جديدة لم يكن التأثير علينا واضًحا مثل المؤسســات األخرى التي 

واجهت ترتيب إجراءات تعليمية بديلة مناسبة باإلضافة إلى ضمان سالمة الطالب، ومع ذلك فقد أثر الوباء على تخطيطنا، ما يعني أنه كان علينا االعتماد بشكل أكبر 

على االتصاالت عن بُعد بدالً من المناقشات وجهًا لوجه خالل مراحل التخطيط الرئيسة، ولقد حاولنا أيًضا تشجيع موظفينا وشركائنا اآلخرين خالل هذا الوقت غير 

المسبوق على العمل بشكل آمن للجميع. وأتاح لنا الوباء أيًضا وقتًا للتفكير في الهوية التي أردنا خلقها ألنفسنا وطالبنا ومجتمعنا، ما ساعد في دفع هدفنا االستراتيجي 

المتمثل في أن نكون الجامعة الخاصة الرائدة في المنطقة، من خالل التركيز بشكل متساٍو على توفير تجربة طالبية متميزة والمساهمة في البحوث الرائدة، والمشاركة 

بشكل هادف في المنطقة والعالم، ونشعر أن تعاوننا مع جامعة لندن يؤكد التزامنا بالتميز في هذه المجاالت كجزء من استراتيجيتنا الشاملة.
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البحرينيون.. مفتاح تطورنا
إلى أي مدى تســتعينون باألكاديميين والخبراء في البرامج والتخصصات 

الحديثة؟ خصوصا للبحرينيين؟
ســيتم تدريــس جميــع برامجنا من قبل أكاديميين ذوي مهــارات عالية وخبراء في مجاالتهــم، بينما تتمثل خطتنا 

اإلســتراتيجية في الشــراكة مع جامعات أوروبية رائدة، فإننا نوظف عدًدا من البحرينيين المتميزين الذين يعدون 

مفتاح تطورنا كواحدة من الجامعات الخاصة الرائدة في المنطقة.

وكيــف تنظــرون إلــى التعــاون بيــن الجامعة ومجلــس التعليــم العالي من 
حيث التواصل والمناقشة وتبادل النصائح؟

جامعتنــا في غاية االمتنان للتوجيه والدعم الممتازين من مجلس التعليم العالي، تحت القيادة الموقرة لألمين العام 

لمجلس التعليم العالي ونائب رئيس مجلس أمنائه ســعادة الدكتورة الشــيخة رنا بنت عيســى بن دعيج آل خليفة، 

ويشرفني القول إن مجلس التعليم العالي قدم لنا جهوًدا واضحة وإرشادات مفيدة في جميع مراحل التخطيط لدينا، 

ونحن ممتنون جًدا لدعمهم الكريم، وهو أساس تطوير تعاوننا األكاديمي.

وتميزت عالقتنا بالمجلس بالتنســيق والتواصل واالســتفادة من رؤية المجلس في وضع أهدافنا االســتراتيجية، 

ونحن فخورون جًدا بالحصول على دعمهم، ونفخر بأننا نساهم في تطوير قطاع التعليم العالي بمملكة البحرين.

نعيش وقتا 
مثيرا حيث تقود 

التكنولوجيا 
اإلمكانات 

الجديدة.. وبرامج 
جامعة لندن 
األفضل في 

العالم

نستهدف شركاء أوروبيين متفوقين
ما آلية عمل الجامعة بشأن تجديد وتطوير جودة البرامج على المستوى العالمي وتوطينها خصوصا في مجال 

القيادة واإلدارة وأمن المعلومات والتكنولوجيا والذكاء االصطناعي؟
نحن نعيش في وقت مثير، حيث تقود التكنولوجيا باســتمرار إمكانات جديدة نحو الطموح، ويضمن تعاوننا مع جامعة لندن الرائدة عالميًا أن تكون جودة برامجنا من بين 

األفضل في العالم، ومع ذلك فإن التزامنا بضمان تجربة طالبية متميزة يمتد إلى التطوير الوظيفي، ونحن نعمل بجد مع مختلف الجهات لربط برامجنا وطالبنا بالمتطلبات 

والفرص في ســوق العمل، وفي الوقت ذاته، نســتهدف شــركاء أوروبيين آخرين متفوقين أيًضا في مجال التخصصات التي ذكرتها، ونتطلع في السنوات القليلة المقبلة أن 

يدرس الطالب في جميع هذه المجاالت.

إذا سألنا عن منهجية تقويم أداء الجامعة، كيف تتم هذه العملية ألجل تطوير قدرات الكوادر الوطنية بمختلف 
القطاعــات وضــخ كــوادر شــابة جديدة مؤهلــة، وما أبرز نتائجها فــي تقييم األداء ومدى تنفيــذ الخطة على أرض 

الواقع؟
هذا ســؤال ممتاز.. تحتوي جداولنا الدورية والنظام المعتمد على مجموعة متنوعة من المنهجيات لتقييم أداء خريجي الجامعة والجوانب ذات الصلة، وتركز في كثير من 

األحيان على لمحة ســريعة عن حالة الطالب عند التخرج أو مع فترة زمنية معينة بعد ذلك تقارب الســتة أشــهر، وتعد قابلية التوظيف عنصًرا أساســيًا في تجربة الطالب 

اإلجمالية، وسيكون لدينا برامج وموارد مختلفة لتعزيز قابلية التوظيف، وأؤكد لك أننا سنعمل على تحقيق أعلى مستويات التوظيف عند التخرج، لكننا لن نتوقف عند هذا 

الحد، فلن يؤدي نهجنا في التوظيف إلى غرس المهارات والكفاءات لمســاعدة الطالب في العثور على وظيفتهم األولى فحســب، بل سيســاعد في بناء الثقة في خريجينا، ال 

ســيما على الصعيد االســتراتيجي الضروري للنجاح على المدى الطويل من حياة الفرد المهنية، ولهذا عند تطوير خطتنا االســتراتيجية أخذنا في االعتبار أولويات رؤية 

البحرين 2030 باإلضافة إلى االتجاهات التنموية الرئيسة األخرى في جميع أنحاء المنطقة، وقد استجبنا لهذه المتطلبات من خالل البرامج التي سنقدمها.
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نحو ألمانيا وبريطانيا وفرنسا
هــل هنــاك مبــادرات أو تعاقدات مع 

جامعات محلية وعالمية؟
يعــد العمل مــع الجامعات األخرى جزًءا أساســا من 

االســتراتيجية، وواقًعــا نحــن ممتنون للغايــة للدعم 

المتميز من مجلس التنمية االقتصادية لمملكة البحرين 

الــذي عمل عــن كثب معنــا لضمان أننــا نعمل على 

تحقيــق رؤية البحرين 2030، حيث نســاهم في بناء 

البحريــن لتكون مركزا دوليا للتعليــم العالي، وكذلك 

تعزيــز ســمعة البحريــن باعتبارهــا وجهة ســياحية 

تعليميــة رائــدة، ويســعدنا العمــل مع جامعــة لندن، 

ونشــارك بنشاط في تحديد شــركاء جامعيين رئيسين 

محتملين آخرين في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

بناء اقتصاد محفز قائم على المعرفة
ختاًمــا دكتــور برويــر، مــا توقعاتكــم 
لنشــاط الجامعة خالل العام المقبل 

2023؟
نتطلــع إلــى مواصلة بنــاء تعاوننا مــع جامعة لندن 

باإلضافــة إلى تقديم فرص دراســة جديــدة وواعدة، 

وتتمثل خطتنا اإلســتراتيجية الواضحة في أن نصبح 

الجامعــة الخاصــة الرائــدة في منطقــة دول مجلس 

التعــاون الخليجي، مع مجتمع معتــرف به دوليًا من 

الطالب واألساتذة الذين سيساعدون في تغيير المشهد 

التعليمي والبحثي في   البحرين والمنطقة بشــكل عام، 

ونأمــل أن تكون الجامعة األوروبية مجتمًعا مزدهًرا 

مبنيًــا على مفهــوم التعليم الجامعي الشــامل بأفضل 

مقاييســه، عالوة على تعزيز المشاركة والتعاون مع 

الجهــات الرســمية في البحرين وكذلــك دول مجلس 

التعاون الخليجي في مجال التعليم الجامعي والبحوث 

العلميــة باعتبارها ركنا أساســا لبنــاء اقتصاد محفز 

قائــم على المعرفة يســتفيد من التقنيــات والخيارات 

المعاصــرة، ونحن ممتنون جــًدا لمملكة البحرين ال 

ســيما للجهات الرسمية المعنية، ونتطلع بكل اعتزاز 

لطلبتنا الذيــن انضموا لجامعتنا هــذا العام، أو الذين 

سينضمون في العام المقبل أو الذي يليه.
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حدثنا عن البرامج الجديدة التي طرحتها الجامعة حديثا 
بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية؟

اســتمراًرا التفاقيــة التعــاون الموقعة بين الجامعــة وجامعة لندن ســاوث بانك فقد 
طرحنا حديثا 4 برامج بكالوريوس جديدة تشمل القانون، وإدارة األعمال، والهندسة 
الميكانيكية، والهندسة الكهربائية واإللكترونية، باإلضافة إلى البرامج السابقة  وهي 
الهندســة المدنية، والهندسة المعمارية، حيث تعزز هذه البرامج استراتيجية الجامعة 
وتطور مســيرتها، وتترجم االستجابة المســتمرة الحتياجات التنمية البشرية وإعداد 
جيــل من المتخصصيــن لتولــي األدوار القيادية في مختلف المؤسســات الحكومية 
والخاصــة بالمملكة، حيث إن الطلبة الذين ســيلتحقون في هــذه البرامج البريطانية 
ســيحصلون على شهاداتهم العلمية من جامعة لندن ســاوث بانك في بريطانيا، ذلك 
أن رؤيــة الجامعــة فــي طرح برامجهــا الجديدة بالتعــاون مع جامعة لندن ســاوث 
بانــك البريطانية جــاءت متوافقة مع اســتراتيجية مجلس التعليــم العالي في التوجه 
العالمي للتركيز على دراسات العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات، ودراسات 

األعمال، والقانون.
وهنا ال بد أن أشير إلى أن الجامعة تقدم منًحا جزئية تتراوح قيمتها ما بين 30 و40 
% على السنوات الدراسية األربعة لجميع الطلبة المسجلين في البرامج البريطانية، 
باإلضافــة إلــى إعفاء جميع الطلبة من رســوم التســجيل، للفصل الدراســي األول 
2023/2022. حيــث ســيمنح الطلبــة الحاصلون على معــدل 85 % فما فوق في 
الثانوية العامة منحة جزئية 40 %، فيما ســيحصل باقي الطلبة الذين تبلغ معدالتهم 
أقل من 85 % على منحة جزئية 30 % تمتد لســنوات الدراســة األربع كما ذكرت 

سابقًا.

كيــف تحــرص الجامعــة علــى أن تكــون البرامــج األكاديمية 
متوافقة مع متطلبات واحتياجات سوق العمل البحرينية؟ 
تسعى الجامعة لتوفير التعليم المتميز للطلبة، فتقدم لهم المناهج الدراسية الحديثة التي 
يطلبها القطاعان الصناعي والعام ســواء على النطــاق المحلي أو الدولي، وانطالقًا 
من ذلك فقد سعت الجامعة إلى عمل شراكة مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية 
لتقديــم تعليــم نوعي يزود الطلبة بالمعارف والمهارات وفــق أعلى المعايير المهنية 
العالمية، ما يوفر لهم فرًصا تنافسية في سوق العمل، ويساعدهم على تنمية قدراتهم 
المهنيــة والعلميــة واألكاديميــة، ما يجعل خريجــي الجامعة قادريــن على مواجهة 

التحديات المستمرة في مهنتهم. 
وكما أشرت ســابقًا فقد طرحت الجامعة حديثا 4 برامج أكاديمية بريطانية بالتعاون 
مع جامعة لندن ساوث بانك بهدف تنويع االختصاصات في سوق العمل ومنح طلبة 
الجامعــة فرًصا للحصول على شــهادات بريطانية من واحــدة من أعرق الجامعات 
فــي المملكة المتحــدة، حيث تنوعــت هذا البرامــج األكاديمية ما بيــن تخصصات 
البكالوريوس في الحقوق )LLB( الذي يهدف إلى توفير الفرص الدراسية المتميزة 
للطلبة الراغبين في دراسة الحقوق وتطوير مهاراتهم العملية والفكرية والشخصية، 
وتزويدهــم بالمهارات التي تخدمهم في ســوق العمل بعد التخرج، من خالل منحهم 
المهــارات والمعارف للقوانين العالمية والبحرينيــة وفق أعلى المعايير العالمية في 
هذا المجال، األمر الذي يهيئهم لدخول سوق العمل والعمل في مجموعة واسعة من 
الوظائــف في البحرين والمنطقة بما في ذلــك الوظائف القانونية وغير القانونية في 
النظــام القضائي، والخدمات المصرفية والمالية والعقــارات والبناء والبنية التحتية 

وقطاعات النفط والغاز.

جامعة العلوم التطبيقية 
صرح تعليمي متميز ذو بيئة علمية خالقة مبنية على اإلبداع 

والتفاعل وجودة التعليم بحسب التصنيفات العالمية

العلوم  جامعة  رئيس  نائب  أكد 
والمالية  اإلدارية  للشؤون  التطبيقية 
يوسف  محمد  د.  المجتمع  وخدمة 
تطوير  على  تعمل  الجامعة  أن  أحمد 
إلى  وصواًل  التعليمية  منظومتها 
توفير  على  تركز  التي  رؤيتها  تحقيق 
أفضل الخدمات للطلبة، ما يسهم في 
وتحسين  األكاديمية  مسيرتها  تعزيز 

نوعية المخرجات التعليمية.
من  واحدة  تعتبر  الجامعة  بأن  وصرح 
الجامعات الخاصة الرائدة على مستوى 
ومنذ  استطاعت  إذ  البحرين،  مملكة 
تأسيسها بالعام 2004، أن تحتل مرتبة 
األكاديمية  المؤسسات  بين  متقدمة 
في  ونـجحت  المملكة،  في  والعلمية 
تحقيق سلسلة من اإلنـجازات المحلية 
العمل  خالل  من  والعالمية  والعربية 
واالستراتيجيات  البرامج  تطوير  على 
المواكبة للمتغيرات البحثية والعلمية 
برامج  وطرح  العالم  في  المتالحقة 
ذات صفة علمية تخدم عملية التنمية 
االقتصادية  األصعدة  جميع  على 

والسياسية واإلدارية والمعلوماتية.

البالد"  "أضواء  مع  لقاء  خالل  وأضاف 
للطلبة  والتسجيل  القبول  عملية  أن 
الراغبين بااللتحاق بالجامعة في الفصل 

الدراسي األول من العام األكاديمي 2023/2022، مستمرة، حيث طرحت الجامعة مجموعة جديدة من البرامج البريطانية 
بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك في تخصصات متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيًرا إلى أن الطلبة الراغبين 
بالتسجيل في هذه البرامج للفصل الدراسي األول 2023/2022، سيحصلون على منح جزئية لمدة 4 سنوات تتراوح ما بين 

30 و40 %، كما سيتم إعفاؤهم من رسوم التسجيل. وفيما يلي نص اللقاء... 
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البرامــج  علــى  الجزئيــة  المنــح  موضــوع  إلــى  باإلشــارة 
البريطانيــة، هــل تقــدم الجامعــة منــح أخــرى لطلبتهــا 

الدارسين في باقي البرامج؟ 
بالتأكيــد هنــاك منح متعددة تقدمها الجامعة لطلبتهــا، حيث تحرص الجامعة على 
مســاعدتهم ودعمهــم معنويًا وماديًــا، إيمانًا منها بحق الطالب فــي التعليم، حيث 
تقدم مجموعة من المنح الدراســية لطلبتها تتمثل في المنح الدراسية للمتفوقين في 
الثانوية العامة تصل إلى 30 %، والمنح الدراسية الخاصة بالئحة الشرف للطلبة 
المتفوقيــن في الجامعة وتصل إلــى 20 %، والمنح الخاصة باإلخوة الدارســين 
بالجامعة وتصل إلى 10 %، والمنح الدراســية لطلبة الجامعة الرياضيين وتصل 
إلــى 50 %، وأخيًرا صنــدوق دعم الطالب الذي يهدف إلــى تقديم الدعم والمنح 
الدراســية لطلبة الجامعة المتفوقين والمتعثرين من مختلف فئات المجتمع بنســب 
مختلفــة قد تصل إلى 100 %، باإلضافة إلى أن الجامعة توفر نظام الدفع المرن 
لطلبتها من خالل تمكين الطالب من دفع قيمة الرســوم الدراســية على 3 أقســاط 

خالل الفصل الدراسي الواحد.

حققت الجامعة خــالل الفترة الماضية إنجازات متعددة 
العربيــة  الجامعــات  تصنيفــات  فــي  متقدمــة  ومراكــز 

والعالمية، حدثنا أكثر عن هذه اإلنجازات.
نـجحت الجامعة خالل الفترة الماضية بتحقيق العديد من اإلنـجازات على مختلف 
المســتويات األكاديميــة واإلداريــة لعل أهمهــا الحصول على االعتمــاد الدولي 
لوكالــة ضمــان جودة التعليــم العالي البريطانيــة QAA، ما يجعلهــا واحدة من 

بين 13 مؤسســة من مؤسســات التعليــم العالي في العالــم، والجامعة الوحيدة في 
مملكة البحريــن التي تحصل على هذا االعتماد، إضافة إلى تصنيف الجامعة في 
 QS World University المرتبة 561 - 570 على مستوى العالم في تصنيف
Rankings 2023، وتصنيفها ضمن أفضل 150 جامعة ناشــئة تحت عمر 50 
عاما على مســتوى العالم للعام 2021، كما ارتقت الجامعة في تصنيف كيو إس 
للجامعــات العربيــة 2022 إلى المرتبــة 22، وهي الجامعة الوحيــدة في مملكة 
البحريــن الحاصلة على ترتيب 4 نجوم في تصنيف QS Stars، وصنفت ضمن 
أفضل 550 جامعة على مســتوى العالم في تصنيف كيو إس لمدى قابلية توظيف 
الخريجين لسنة 2022، وصنفت في المرتبة الثالثة على مستوى البحرين وضمن 
أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم في تصنيف ويب ماتريكس للعام 2022 
وهو التصنيف العالمي لجودة المواقع اإللكترونية للجامعات على مستوى العالم، 
كمــا تــم تصنيفها في المركز 101-150 كواحدة من أفضــل الجامعات في العالم 
فــي حقل الفنــون والتصميم، بناًء على اإلصدار الثاني عشــر مــن تصنيف كيو 
إس العالمــي للجامعات حســب الحقــل المعرفي، ونجحت الجامعــة هذا العام في 
التقــدم من المركــز +401 إلى المركز +201، حيث قفــز ترتيب الجامعة 200 
مركًزا دفعة واحدة في تصنيف التايمز العالمي في التأثير وتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، وهذا بحد ذاته إنجاز، خصوصا أن تصنيف التايمز العالمي في التأثير 
 Times Higher Education Impact" وتحقيق أهــداف التنمية المســتدامة

Rankings"، يعتبر أحد أهم التصنيفات العالمية للجامعات. 
الجامعــة أيًضا حققت ترتيبا متقدما في تصنيف جرين ماتريك العالمي للجامعات 
الخضــراء للعــام 2021، بحلولهــا في المركــز األول على مســتوى الجامعات 

الخاصة محليًا للسنة الرابعة على التوالي، وتقدمها إلى المركز 459 عالميًا.

أمــا برنامج البكالوريوس في إدارة األعمــال فيهدف إلى تقديم أفضل فرصة ممكنة 

للطــالب لتطوير مهاراتهم العملية والفكرية والشــخصية، وتعزيز حماســهم لريادة 

األعمال، وتمكينهم من تطوير وصقل شخصياتهم وتفكيرهم عبر تزويدهم بمجموعة 

من المهارات كأســاس ســليم للتقدم فــي العمل، عبر تطويــر معارفهم في مجاالت 

األعمال المختلفة، ومنحهم العديد المهارات والمعارف الالزمة في مجال دراســتهم 

ومجــاالت أخرى عديدة وفق أعلــى المعايير العالمية، األمر الــذي يجعلهم قادرين 

على دخول ســوق العمل والعمل في العديد من المجاالت كالمصارف، والشــركات 

والبورصات، وريادة األعمال، وغيرها الكثير من المجاالت.

وبالنســبة لبرنامج بكالوريوس الهندســة في الهندســة الميكانيكية فقد تم تخصيصه 

للطالب الجامعيين الذين يرغبون في الحصول على شهادة متميزة في هذا المجال، 

إذ تم تصميم هذا البرنامج لمواكبة التطورات في المجاالت ذات الصلة في الهندسة 

الميكانيكيــة، والصناعة، ال ســيما معيار المجلس الهندســي بالمملكة للمحترفين في 

المملكة المتحدة )ECUK(، من خالل المناهج الدراسية التي تعزز الكفاءة الهندسة 

للخريجين، 

حيث يهدف البرنامج إلى توفير تعليم واســع وتدريب متخصص في مجال الهندســة 

الميكانيكية إلنتاج خريجين قادرين على المنافســة في ســوق العمل والحصول على 

وظائف قيادية في مختلف المجاالت ذات العالقة في مجاالت دراستهم. 

وأخيًرا تم تصميم برنامج بكالوريوس الهندســة في الهندسة الكهربائية واإللكترونية 

لمنــح الطلبة فرصــة متميزة للحصول على شــهادة بريطانيــة؛ ليتخرجوا مزودين 

بالعديد من المهارات المعرفية ذات الصلة في األمور الكهربائية واإللكترونية، حيث 

يراعي البرنامج معيار المجلس الهندســي في المملكة المتحدة )ECUK(، ويكسب 

الطلبة المعرفة التفصيلية في الجوانب الرئيســة لهندسة الكهرباء واإللكترونيات من 

خالل التركيز على المهارات المهنية والعملية التي يحتاجها أرباب العمل في مجال 

الهندســة. باإلضافة إلى إكســاب الطــالب قاعدة عريضة من المعرفة النشــطة في 

المجاالت الكهربائية واإللكترونية.

وبعــد التخــرج ســيتمكن الطالب مــن تطبيــق األســاليب والتقنيات التــي تعلموها 

عنــد التحاقهــم بأعمالهــم، بحيث يكونــوا قادرين علــى تحليل الهندســة الكهربائية 

واإللكترونيــة، والمكونات واألنظمة األساســية لها من المبادئ األولى إلى المحاكاة 

المتقدمة.
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وحصلت الجامعة على شــهادة اآليزو في العمل اإلداري، وشــهادة اآليزو الخاصة 

بأنظمة إدارة المؤسســات التعليمية، وهي أول جامعة في البحرين والخليج العربي 

تحصل على هذه الشهادة، إضافة إلى تعاونها مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية 

لتأهيل أعضاء هيئة التدريس للحصول على شهادة الزمالة من األكاديمية، واختيار 

الجامعــة لتكون مركز تدريب معتمد مــن قبلها، حيث حصل أكثر من 150 موظفا 

من منتســبي الجامعة على شــهادة الزمالة بفروعها المختلفة من األكاديمية، وعلى 

المســتوى المحلي فإن جميع برامج الجامعة مســتوفية لمتطلبات هيئة جودة التعليم 

والتدريب في البجرين. 

منــذ  الجامعــة  مــن  الذيــن تخرجــوا  الطــالب  عــدد  كــم 
التأســيس؟ وهــل تســاعدون الخريجيــن فــي الحصــول 

على الوظائف من بعد تخرجهم؟ 
بلــغ عــدد خريجي الجامعة منذ تأسســها أكثــر من 6000 خريج وخريجة يشــغل 

معظمهم مناصب قيادية في مجاالت عملهم.

أما بالنســبة لمســاعدة الطلبة في الحصول على الوظائف بعد التخرج فإن الجامعة 

توفــر إمكانات كبيرة للطلبة قبل وبعد التخرج للحصول على وظائف واالندماج في 

سوق العمل ولعل تصنيفنا ضمن أفضل 550 جامعة على مستوى العالم في تصنيف 

كيو إس لمدى قابلية توظيف الخريجين لسنة 2022، شاهد على ذلك، هذا التصنيف 

العالمي يؤكد الســمعة المتميزة لخريجي الجامعة في سوق العمل، ويؤكد أن جامعة 

العلوم التطبيقية تخرج طلبة متميزين، قادرين على العمل والتميز في تخصصاتهم.

الجامعــة أيًضا شــعارها هو ربــط النظرية بالتطبيق، حيث نحــرص تحرص على 

تلقي الطلبة للتدريب العملي قبل اســتكمال متطلبات التخرج، وذلك يســاعدهم على 

سهولة االنخراط في سوق العمل ويسهم في اكتسابهم الخبرات الكافية، كما أن فلسفة 

الجامعــة تتمثل في تعزيــز ريادة االعمال في جميع التخصصات التي تقدمها، حيث 

أصبحت ريادة األعمال جزًءا ال يتجزأ من عمل الجامعة وأحد أولوياتها الرئيسة في 

خطتها االســتراتيجية، لذلك فإن الجامعة تضم مركز حاضنات األعمال الذي يهدف 

إلى بلورة ريادة االعمال لدى الطلبة ومســاعدتهم على توليد أفكار إبداعية وتحويل 

األفكار إلى مشروعات، من خالل عقد الشراكات واتفاقيات التعاون مع المؤسسات 

والشركات التي تدعم ريادة األعمال.

كلمة أخيرة توجهها للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.
أدعو جميع أبنائي الطلبة إلى االلتزام بالدراسة، والحرص على االنخراط باألنشطة 

الطالبيــة التــي توفرها الجامعة لهم؛ لما لهذه األنشــطة من انعكاس على شــخصية 

الطالب حيث تكسبه مهارات التواصل وتسهم في صقل شخصيته.

كما أعود وأذكر بأن التسجيل في الجامعة ما يزال مستمًرا للطلبة المستجدين والطلبة 

المحوليــن مــن الجامعات األخرى حيث تضم الجامعة أربــع كليات هي كلية العلوم 

اإلداريــة وكليــة الحقوق وكليــة اآلداب والعلوم وكلية الهندســة، وتطرح مجموعة 

مــن البرامــج المتنوعة في درجتــي البكالوريوس والماجســتير تتلخص في برامج 

البكالوريوس في الحقوق، وإدارة األعمال، والمحاسبة، والعلوم المالية والمحاسبة، 

والعلوم السياسية، ونظم المعلومات اإلدارية، وعلم الحاسوب، والتصميم الجرافيكي، 

والتصميم الداخلي وتخصصات الماجســتير في القانون، والقانون التجاري، وإدارة 

األعمال، وإدارة الموارد البشــرية، والمحاســبة والتمويل، باإلضافــة إلى البرامج 

البريطانيــة التــي يحصل من خاللها الطالب على شــهادة بكالوريوس بريطانية من 

جامعة لندن ساوث بانك في تخصصات البكالوريوس في القانون، وإدارة األعمال، 

والهندســة المدنية والهندسة المعمارية، والهندســة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية 

واإللكترونية، وأدعو جميع الطلبة المهتمين بالدراســة في الجامعة إلى التواصل مع 

قسم القبول على رقم الواتساب 66633770، للحصول على جميع المعلومات التي 

يحتاجونها بشأن التسجيل في الجامعة.
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نخطط للتوسع مع الجامعات 
العالمية العريقة عبر التعاون 

البناء بتعاقدات جديدة

البروفيسور عبدالله الحواج
الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية

نسعد مع 
طلبتنا 

بانطالقة 
فريدة في كل 
عام أكاديمي 

جديد

منذ إطاللته، هو عام أكاديمي حافل يضاف إلى مسيرة األعوام الماضية ضمن 
 -  2022 الدراسي  للعام  طلبتها  الجامعة  استقبلت  فقد  األهلية،  الجامعة  تميز 
برامج  لجميع  مفتوحة  القبول  أبواب  تزال  وما   ،2022 سبتمبر   18 يوم   2023
المخصصة  الدراسية  المقاعد  نفاد  حتى  والدكتوراه  والماجستير  البكالوريوس 
للطلبة المستجدين للفصل األول طبًقا للوائح األكاديمية لألمانة العامة لمجلس 

التعليم العالي ومتطلبات الجودة.
ولكن، ما الذي يميز الجامعة األهلية من تسهيالت مقدمة للطالب والطالبات؟ 
والجواب هو أن الجامعة عرفت بتقديم باقة واسعة من المنح الجزئية للمتفوقين 
 %  80 نسبة  على  الحاصلين  للطلبة  فتقدم  الثانوية،  المرحلة  في  والمتميزين 
في الثانوية العامة منحة جزئية تعادل 20 % من مجموع الرسوم، وتقدم للطلبة 
من   %  25 تعادل  جزئية  منحة  العامة  الثانوية  في   %  90 نسبة  على  الحاصلين 
مجموع الرسوم، والطلبة الحاصلين على نسبة 95 % في الثانوية العامة منحة 
جزئية تعادل 50 % من مجموع الرسوم، وهذا يعني تقديم الفرصة لجميع الطلبة 

لالستفادة من مميزات المنح الجزئية إذا أثبتوا تميزهم أثناء دراستهم الجامعة.

أجندة األهلية طيلة العام
فــي حوارنــا مع الرئيس المؤســس رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية البروفيســور عبدالله الحواج بدأنا بســؤال 

نستشرف االستعدادات، فكيف سارت؟
العلمية  الكافية والملبية الحتياجات جميع الطلبة أو على مستوى األنشطة  وهلل الحمد والمنة، سارت االستعدادات بكل تنظيم سواء على مستوى الشعب الدراسية 

والعملية واالجتماعية والترفيهية التي تزدحم بها أجندة الجامعة األهلية طوال العام الدراسي، فضال عن الخطوات اإلجرائية االعتيادية كتنظيم يوم التهيئة للطلبة 

لهم  المقدمة  بالخدمات األكاديمية  الدراسة وتعريفهم  للتعرف على مختلف احتياجاتهم وانطباعاتهم عن سير  بالطلبة  الجامعة وعمدائها  إدارة  المستجدين واجتماع 

والمرافق المتاحة لهم بالجامعة، خصوصا الطلبة المستجدين في الجامعة.

وكما تعلمون كصحيفة "البالد" وأنتم بمثابة شركاء أساسيين معنا، فإن الجامعة األهلية تحرص على اجتذاب الطلبة المتفوقين والمبدعين وتقدم لهم باقة متنوعة من 

االمتيازات الهادفة إلى تعزيز فرصهم العلمية والمهنية فضال عن صقل وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الشخصية، سواء أولئك المتفوقين ممن حصلوا على معدالت عالية 

في المرحلة الثانوية أو من يثبتون تفوقهم في دراستهم الجامعية.
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نتائج غير مسبوقة في التصنيفات العالمية
الجامعــة خرجــت حتــى اآلن 16 فوًجــا، ولديهــا 11 برنامج لدرجــة البكالوريــوس و7 برامج لدرجة الماجســتير 

وبرنامجان بدرجة الدكتوراه.. ماذا ضمن خطتكم أيًضا؟
كل تلك البرامج تقدمها جامعتنا عبر 5 كليات هي اآلداب والعلوم، والعلوم اإلدارية والمالية، والهندســة، وتكنولوجيا المعلومات، باإلضافة إلى 
كلية الدراســات العليا والبحوث، وأبشــركم أننا حققنا نتائج غير مســبوقة في العديد من التصانيف العالمية فضال عن تميزها المحلي عبر إحراز 

جميع برامجها الثقة التامة في التقييم البرامجي لهيئة جودة التعليم والتدريب.
ودعنــي أقــول إننــا عّودنا أبناءنــا وبناتنا الطلبة على انطالقة فريدة مع بداية عام أكاديمي جديد تشــمل الدراســة عبر الحضــور الفعلي المدعم 
بالتكنولوجيا التعليمية، وهذا جانب مهم بالنسبة لنا، حيث إن الجامعة تضم طلبة من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين باإلضافة 
إلــى الطلبــة الخليجيين والعــرب ومن مختلف دول العالم، حيث تعد الجامعة األهلية هذا التنوع أحد مميزاتها لما له من انعكاســات إيجابية على 
البيئة الجامعية وقيم التسامح والتآلف لدى الطلبة الذين تتعزز ثقافتهم وخبراتهم في هذه البيئة المتنوعة. بالنسبة لألفواج، نعم، العقدين الماضيين 
خرجــت الجامعــة 16 فوجا بعضهم يتبوأون أرقى المواقع القيادية وبعضهم اآلخر اســتقل بمشــروعات ومبــادرات خاصة قدمت قيمة مضافة 
لالقتصاد وأسهمت في توفير وظائف جديدة لزمالئهم، حيث تفخر الجامعة بخريجيها بصفتهم سفراءها في المجتمع والمؤشر األهم على نجاح 

رسالتها السامية.
وبالنســبة للبرامــج الجديدة، فقد الجامعة اســتحدثت برنامج ماجســتير العلوم في المحاســبة الجنائيــة وكلنا أمل في أن يكــون خريجو البرنامج 
إضافة قيمة ونوعية في مواقع عملهم في مجاالت القضاء والتحقيق الجنائي ومؤسســات وشــركات التدقيق والتأمين والعديد من القطاعات ذات 
العالقة؛ ألن المحاســبة الجنائية من التخصصات الواعدة التي تســتخدم مهارات التدقيق المالي والتكنولوجي للتحقق من الشؤون المالية لألفراد 
والمؤسســات، وتوفر التحليالت واالستشارات في القضايا المالية، باإلضافة إلى توفير الضبط المالي لمنع الغش والتالعب، واالحتيال، وغسل 

األموال، والتهرب الضريبي.
وقد أطلقت الجامعة تخصص ماجســتير العلوم في المحاســبة الجنائية وماجســتير العلوم في تكنولوجيا المعلومات ضمن باقة برامجها بدرجة 
الماجســتير بدًءا من الفصل األول من العام الدراســي الجديد 2023/2022، بعد أن تمت الموافقة على البرنامجين من قبل مجلس التعليم العالي 
وأمانتــه العامــة، ووفرت الجامعة خيرة األســاتذة والباحثين في مجال المحاســبة ونظم المعلومــات والقانون والمحاســبة الجنائية، كما وفرت 

التجهيزات الالزمة من مختبرات، وبرمجيات متخصصة ووسائل تعلم.

وفق المستجدات والتحديات
وماذا عن الدراسات العليا؟

مع انطالقة العام الدراسي الجديد فإن خطتنا التوسعية في برامج الدراسات العليا والبحث العلمي تمضي عبر طرح 8 برامج بدرجتي الماجستير 
والدكتوراه، يتصدرهما برنامجا الماجستير في المحاسبة الجنائية والماجستير في التكنولوجيا المالية )فنتك(، حيث تشكل برامج الدراسات العليا 
إلى جانب 11 برنامجا بدرجة البكالوريوس كما أشــرنا ســابقًا رافد الجامعة من الطلبة المتميزين الباحثين عن تعليم على أعلى درجات الجودة 
وبمواصفــات عالميــة، من أجل تحقيق مزيد من اإلنجازات على مســتوى تخريج الكفاءات العلمية والمهنية التي تحقق إضافة نوعية في ســوق 
العمل، أو من جهة االرتقاء بالدور والمكانة التي تضطلع بها الجامعة االهلية ومملكة البحرين عموما في الميدان البحثي والعلمي على مستوى 
المنطقة العربية والعالم. عالوة على ما تقدم، فإن أول دفعتين لدراسة ماجستير المحاسبة الجنائية وماجستير التكنولوجيا المالية )فنتك( يدعمان 
استشــعار الجامعــة للحاجة الملحة لطــرح هذين التخصصين وتأهيل قيادات مالية واقتصادية متخصصة لخدمة المؤسســات الحكومية واألهلية 
المتصلة بالقضايا المالية والشؤون الجمركية والجرائم االقتصادية والصيرفة واالئتمان والتحوط وغيرها من المجاالت المالية واالقتصادية في 
مملكة البحرين والمنطقة عموما، خصوصا مع ما يتصفان به من حداثة ليس في المنطقة وحسب بل على مستوى العالم، حيث فرضت الحاجة 

إليهما المستجدات والتحديات الجديدة في مجاالت التكنولوجيا والمال واألعمال.

كفاءة واحترافية يطلبها سوق العمل
هنــا، بروفيســور عبداللــه، ما فلســفة الجامعــة األهلية التي 

أسست عليها باقة االمتيازات؟
رعاية الطلبة المتفوقين والمبدعين تشمل إعطاءهم منحا جزئية تصل إلى دفع نصف 

تكاليف الدراسة، وإتاحة فرص اكتساب الخبرات العالمية عبر االلتحاق ببرامج وأنشطة 

عدد من الجامعات العريقة حول العالم عبر برنامج التبادل الطالبي الدولي أو المشاركة 

إلى صقل  وتهدف  وخارجها  البحرين  مملكة  داخل  تقام  التي  والفعاليات  األنشطة  في 

والمستجدات  الخبرات  على  وإطالعهم  متعددة  مجاالت  في  وتأهيلهم  الطلبة  مهارات 

العالمية، وهي أنشطة واسعة ومتعددة ويستفيد منها عدد كبير من طلبة الجامعة سنويا.

أضف إلى ذلك، خطة جامعتنا للتوسع في تعاونها مع الجامعات العالمية العريقة، عبر 

الجامعة  أولويات  فمن  البناء مع جامعات جديدة،  والتعاون  العالقات  تشبيك  مزيد من 

األهلية إعداد الطلبة بأعلى درجات الكفاءة واالحترافية إلى سوق العمل، وفي الواقع 

نحن حريصون جًدا على أن يكتسب الطالب مهارات علمية وعملية أكثر مما أن يحفظ 

من  الطلبة  تمكين  هدفنا  تخرجه..  من  وجيزة  فترة  بعد  ينساه  ثم  الدراسي  المنهج  من 

االنخراط في سوق العمل بما تتطلبه من احتياجات ومستجدات تحاكي الواقع والمجتمع.

استحدثنا 
تخصص 

ماجستير العلوم 
في المحاسبة 

الجنائية والعلوم 
في تكنولوجيا 

المعلومات
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المعرض التعريفي.. موسم ثري
ســنتوقف قليــاًل عند المعــرض التعريفي الســنوي.. هل 

يحقق أهدافه فعلًيا من خالل تقييمكم؟
هو موســم مهم بالنســبة لنا بال ريــب، وهو منصة حيويــة تتفاعل فيها عدد 
من قيــادات الجامعة وأســاتذتها والفريق التعريفي بالجامعــة مع العديد من 
األكاديميين وأرباب سوق العمل والنخب ووجوه المجتمع، باإلضافة إلى ما 
لمســناه من اهتمام الطلبة وأولياء األمور واعجابهم بمكانة الجامعة العلمية، 

وتصدرها العديد من منصات التفوق والجودة في البحرين وخارجها.
هذا المعرض نجح في تحقيق أهدافه وشــكل لقاء رائعا وثريا مع العديد من 
شــرائح المجتمع خصوصا الطلبة وأوليــاء األمور الذين عبرت مالحظاتهم 
ووجهــات نظرهــم عن تطــور في الوعــي االجتماعي بالمرحلــة الجامعية 
وطبيــة الدراســة الجامعيــة وعالقتها بســوق العمل، وال نغفــل عن أن أهم 
أهداف هذا المعرض الســنوي هو تعريف الطلبة وأولياء األمور في أجواء 
اجتماعيــة جميلة بإنجازات الجامعة البحثيــة والعلمية وبرامجها األكاديمية، 
كمــا أن لقاءات فريق الجامعة مع الطلبة وأوليــاء أمورهم تتيح فرصة تفهم 
طبيعة اهتماماتهم وميولهم فيما يتعلق بالتخصصات الدراســية التي يرغبون 
بااللتحاق بها. ومن حســن الطالــع، أن مثل هذه الفعاليات تســهل التواصل 
للتعريــف بحزمة متعددة مــن البرامج األكاديمية، ومنهــا برنامجان بدرجة 
الدكتــوراه بالشــراكة مع جامعــة برونيل البريطانية، وكذلــك التعرف على 
العديد من اإلنجازات األكاديمية والبحثية منها حصول الجامعة على االعتماد 
األكاديمي العالمي لبرنامــج البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات من قبل 
لجنة االعتمــاد التابعة لهيئة االعتماد األكاديمــي العالمية )ABET( إحدى 
أبرز مؤسســات االعتمــاد العالمية.. إًذا، المعرض فرصــة مواتية للتعريف 

ببرامج الجامعة وجديدها على المستوى األكاديمي والبحثي

هل باإلمكان التعرف على معلومات أكثر بشأن االعتماد 
األكاديمي العالمي )ABET(؟

يســعدنا أن نعبر بالفخــر لما تحقق من إنجــاز لكلية تكنولوجيــا المعلومات 

حيــث حاز برنامج بكالوريوس تكنولوجيــا المعلومات بالكلية على االعتماد 
األكاديمــي العالمي من قبل لجنة االعتماد التابعــة لهيئة االعتماد األميركي 
العالمية )ABET(، إحدى أبرز مؤسسات االعتماد في العالم لبرامج الكليات 
والجامعات في العلوم التطبيقية والطبيعية والحوسبة والهندسة والتكنولوجيا 
الهندســية، ويسعدني في هذا المقام أن أكرر شكري للجهود التي بذلها فريق 
وأســاتذة وطلبــة الكلية واالعتــزاز بالتميز الــذي قدمته الكليــة على جميع 
المســتويات.إن هذه الشهادة الدولية دليل على جودة البرنامج وكفاءته، وهي 
شــهادة تميز خريجي هذا البرنامج، كما تعزز فرصهم التنافســية في ســوق 
العمل، وال شــك في أن مجلــس أمناء الجامعة ومجلــس الجامعة يواصلون 
دعم جهود الكلية ومســاندة تطلعاتها وخططها نحو التطوير المستمر للعملية 

التعليمية.

باقة الفئات األربع
ختام المسك دائًما يكون بالجوانب المفرحة.. وهو نجاح 

برنامج المنح الجزئية، حدثونا عنه؟
ألن المؤشــرات تدل على اهتمام عدد واسع من الطلبة المتفوقين والمبدعين 
بااللتحاق بالجامعة األهلية، فقد أتاحت إلى 4 فئات من المجتمع االستفادة من 
المنح الجزئية التي تقدمها الجامعة للطلبة، ويســتفيد من هذه الباقة 4 فئات، 
هم: األيتــام، وأصحاب الهمم، والمبدعــون، والمتفوقون ممن حصلوا على 
معدالت ال تقل عن 50 %، فيما نعتمد نظام األولوية لألسبقية خصوصا في 
برامج الدراســات العليا، إال أن الجامعة تطمح في اســتقبال عدد من الطلبة 
الباحثين عن التميز واإلبداع واالنفتاح على تعليم يتصف بالمستوى العالمي.
نحن فخــورون حقًا بنيلنا االعتمادية المؤسســية بجدارة مــن مجلس التعليم 
العالــي، وجامعتنا تتصــدر قوائم الجودة في األداء المؤسســي واألكاديمي، 
وهــي مــن أولى الجامعــات التي أدرجت فــي اإلطار الوطنــي للمؤهالت، 
وبعون هللا مستمرون بكل حرص على التعاون المستمر مع المؤسسات ذات 
العالقة خصوصــا مجلس التعليم العالي وأمانته العامــة وهيئة جودة التعليم 

والتدريب.

باقة المنح الجزئية 
يستفيد منها األيتام 

وأصحاب الهمم 
والمبدعون والمتفوقون
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دور مهم 
لمجلس التعليم 

العالي وهيئة 
ضمان جودة 

التعليم لالرتقاء 
بمستوى 

الجامعات الخاصة

د. هيثم القحطاني
نائب الرئيس للشؤون األكاديمية بجامعة البحرين للتكنولوجيا 

نجاح وتميز 
خريجينا هو 

الدليل األكبر 
على نجاح 

جامعتنا

في العام 2019، انطلقت جامعة البحرين للتكنولوجيا نحو آفاق أرحب لمسيرة 

كانت  التي  الجامعة  اسم  تغيير  من  بدًءا  العالي  التعليم  صعيد  على  متجددة 

لبرامجها  شاملة  تطوير  بخطة  مروًرا  الدولية،   """ الجامعة  باسم  ذلك  قبل  تعرف 

القيادة  على  عالوة  التحتية  والبنية  والحوكمة  الدراسية  ومقرراتها  األكاديمية 

بنود  بناًء على  البحرين  التنمية لمملكة  الرؤية  واإلدارة والمساهمة في تحقيق 

رؤية 2030.

على هذا األساس، فإن االتجاه الحديث الذي تنتهجه الجامعة يجعلها في مقدمة 

الجامعات لتعزيز المعرفة البشرية وتعليم الطلبة في مجاالت العلوم، التكنولوجيا 

وإدارة االعمال وغيرها من المجاالت األكاديمية التي تواكب ما يشهده العالم من 

الرئيس للشؤون األكاديمية د. هيثم القحطاني  تطورات. وفي حوارنا مع نائب 

سنتعرف على جوانب كثيرة ومهمة نجدها في السطور التالية: 

نبــدأ بالتعــرف علــى خطة التوجه العام الجديدة للجامعة، ما أبرز المبــادرات التي تمت الموافقة عليها وفي 
طريقها للتنفيذ؟

يسعدني في البداية أن أتوجه بالشكر والتحية إلى صحيفة "البالد" التي نتمنى لها كل التوفيق، وإجابتي على السؤال أقول فيها إن جامعة البحرين 
للتكنولوجيــا ارتــدت في العام 2019 حلة جديــدة ألداء جديد وبالتالي تنظر إلى مخرجات جديدة أيًضا، بدًءا من أن طالبنا اليوم ســيكونون غًدا 
وزراء ومســؤولين وكوادر مؤهلة في كل المجاالت، ولهذا حرصنا على أال تقتصر مخرجات التعليم على "العلم" فحســب، بل تشمل باإلضافة 
إلى تعليم الطالب، إكســابه ســعة األفق في التفكير اإلبداعي ووضع التصورات والمهارات، ووفق ذلك نســعى بشــكل كبير ألن ال يقتصر عمل 
وجهد الطلبة على المحتوى التعليمي فقط، بل في تأهيله بمهارات أساسية. ولتوضيح الفكرة أقول: على سبيل المثال، في التجارة وإدارة األعمال 
أو في الهندســة وعلوم الحاســوب ال نحصر مهمتنا في معارف التعليم، بل تأســيس طلبتنا على قواعد ومواهب ومهارات حيوية في العمل مع 
زمالئهــم فــي الجامعــة وفي القدرة على ابتكار األفكار؛ ألن متطلبات ســوق العمل هي المقياس بالنســبة لنا، ونجاح الخريــج بالتأكيد هو نجاح 

لجامعتنا، فحين يكون مرغوبًا في سوق العمل فإن ذلك ينعكس علينا، والنجاح مشترك هنا. 
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تعاون وشراكة استراتيجية بيننا وبين مجلس 
التعليم العالي على مختلف المستويات

لو سألنا عن منهجية تقييم أداء الجامعة بالنسبة لكم، 
كيــف تتــم هــذه العمليــة؟ أي مع هدف تنميــة قدرات 
الكوادر الوطنية في القطاعات المختلفة، وضخ كوادر 
جديــدة مؤهلــة من الشــباب، ما أبــرز نتائــج تقييم األداء 

ومدى تنفيذ خطتكم على أرض الواقع؟
بالنســبة لتقييم مســيرة وأداء الطلبة فهناك آلية مطبقة لدينا وفق نظام الجودة 
كما هو معروف، أما بالنســبة للتقييم المؤسســي للجامعة من ناحية الحوكمة 
والسياســات المتبعة فهذه كلها تنضوي تحت مجلس التعليم العالي ولوائحه، 
فالمجلس، إن جاز لي التعبير، هو األب الذي يرشــد الجامعات والمؤسسات 
التعليمية، ثم هناك هيئة ضمان جودة التعليم وهي تعطي التقييم على مستوى 
الكليات ولها دور فعال جًدا، وأستطيع القول إن من أهم إنجازات التعليم في 
مملكــة البحرين وجود مجلس التعليم العالــي وهيئة ضمان الجودة لدورهما 
اإليجابي الذي ينعكس بشكل حضاري على قطاع التعليم، وهذا الدور له أثره 
على أداء الجامعات الخاصة حيث اختلف األداء قبل العام 2007 نتيجة دور 

المجلس والهيئة ويمكن مالحظته بكل وضوح في مراحل تطور مشهودة.

وكيــف تنظــرون إلــى التعــاون بيــن الجامعــة ومجلــس 
التعليــم العالــي مــن ناحيــة التواصل والتباحــث وتبادل 

المشورة؟
كما أشــرت، فإن مجلس التعليم العالي الذي تأسس في العام 2007 له الدور 
الواضــح، وأنــا كنت من أول أعضــاء المجلس وكنت أمثــل مجلس التنمية 
االقتصادية.. لقد أنشــئ المجلس على أســاس تنظيم قطاع التعليم الجامعي، 
وهناك أســس واضحة جًدا وتفاصيل وسياســات تســتنير وتسترشد بها كل 
المؤسسات التعليمية على أساس أن يكون مستوى مخرجات التعليم الجامعي 
على مســتوى متقدم ومتميز ال تشــوبه الشــوائب، ونثني بكل اعتزاز وفخر 
علــى جهــود معالي الدكتورة الشــيخة رنا بنت عيســى بن دعيــج آل خليفة 
األميــن العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيــس مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالــي وفريق العمل معها على ما يطرحونــه من مرئيات متطورة، وأؤكد 
لك أن تعاوننا مع المجلس يمثل شــراكة استراتيجية وتعاونا إيجابيا على كل 

المستويات.

هــل مــن الممكــن تقديــم لمحة عــن األوضاع خالل األعوام مــن 2020 حتى منتصف العام الجــاري 2022 أي خالل 
الجائحة وكيف ســارت األمور، وما أبرز المخرجات التي وضعتها الجامعة في االعتبار اســتفادة من هذه الظروف 

االستثنائية؟
كما تعلمون، فإن كل ظرف يمر علينا، وأتحدث بشكل عام، تكون له إيجابياته وسلبياته، وحري بنا أن نبحث الجانبين، لهذا بإمكاني القول إن من الجوانب 
اإليجابية للجائحة كظرف اســتثنائي هو التحول للتعليم االفتراضي وتعزيز اســتخدام التكنولوجيا، ما أعطى الطلبة والمعلمين أريحية وسهولة في التواصل 
زمانيًا ومكانيًا، إال أن من السلبيات التي يمكن اإلشارة إليها هي تلك المرتطبة باإلشراف على الطلبة وقياس درجة التعلم ومستوى االمتحانات واألداء فيها.. 

والجائحة، مع أنها حالة استثنائية على كل المستويات بما فيها قطاع التعليم، لكنها انعكست على مستوى االقتصاد والمجتمع وسلوك التعلم.

ما آلية العمل المتبعة لديكم لمواكبة التطور في نوعية البرامج المستحدثة على المستوى العالمي وتوطينها 
خصوًصا في مجال القيادة واإلدارة وأمن المعلومات والتكنولوجيا والذكاء االصطناعي؟

أواًل ندرس السوق بشكل مستمر وهذا هو الركن األول من اآللية، وأقصد سوق العمل طبًعا، ودراسة هذه السوق تستلزم توظيف المرئيات التي تقوم على 
االحتياجات، وهناك متغيرات وثوابت، وأعني بذلك أن بعض التخصصات شــبه ثابتة من ناحية الطلب عليها كالهندســة والحاســب اآللي وإدارة األعمال 
والمالية والمحاسبة والهندسة الميكانيكية والكيمياوية والصناعية والكهربائية، وفي أكثر الشركات هذه الوظائف تعتبر دائمة للمستقبل حتى للعشرين للسنة 
المقبلة، ولكن هناك المجاالت العلمية الجديدة التي تضاف إلى تلك التخصصات، فعلوم الحاسوب اليوم يشمل األمن السيبراني والمعلومات الضخمة والذكاء 
االصطناعي، وكذلك الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية يدخل فيها اآلن أدوات جديدة كاستخدام الحاسوب، ولم يعد المهندس الميكانيكي والكيماوي كما كان 
في الســابق قبل 20 ســنة على ســبيل المثال، فالبد أن يستخدم الحاسوب كما كان يستخدم الحاسبة اآللية قبل عقدين من الزمان، وكذلك يلزمه االطالع على 

المستجدات بشكل مختلف.
على مدى 3 عقود من الزمن، كان خريج الهندســة مثاًل، يتخرج ويعمل مهندًســا ولم يكن في حاجة إلى اســتخدام منتجات التكنولوجيا من تطبيقات ووسائل 
تواصل اجتماعي، فيلزمه اليوم أن يبرز من خالل حساباته وتواصله ألنها مهارات ومؤهالت البد من وضعها في المناهج لكي يستقبل الخريج العالم الجديد 

أكثر قابلية وعصرنة. 
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البرامــج  فــي  والخبــراء  باألكاديمييــن  االســتعانة  تتــم  مــدى  أي  إلــى 
والتخصصات الحديثة؟ خصوًصا بالنسبة للبحرينيين؟

بالطبــع كونــي بحرينيا، فإنني مؤمــن تماًما بأن األولوية للبحرينيين ســواء في العمــل األكاديمي أو 
اإلداري، وفــي مســألة اختيار الــكادر التعليمي فالمعروف أن ذلك يعتمد على احتياجات األقســام في 
الكيالت، ولدينا عملية واضحة وشــفافة في اختيار األســاتذة سواء في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه 
وحتى في األمور اإلدارية سواء في التسجيل والقبول أو شؤون الطلبة، وفي إطار توجهنا، فإننا نفضل 
البحرينيين ألســباب كثيرة وأعتقد أن البحريني، وهذا إيماني الشــخصي، له قيمته المضافة في العمل 
أفضــل من الغير؛ والســبب أنه صاحب ثقافة البلد ويعلم مســتوى البلد ويــدرك حاجات البلد ويتفاعل 

بشكل أكثر كفاءة.

وهل هناك مبادرات أو تعاقدات مع جامعات محلية ودولية وعالمية ضمن 
خطة العمل الجديدة؟

ال شــك في أن عالقتنا مع الجامعة األم وهي جامعة البحرين عالقة عضوية على مســتوى األســاتذة 
والبرامج، وعلى مســتوى الكليات وهناك تشاور وتواصل باســتمرار، وكذلك مع الجامعات الخاصة 
فعالقتنا صحية حيث التعاون واالستعانة وبحث نمط التعليم، أما بالنسبة للجامعات الخارجية فهو أمر 
مهم لنا، حيث نتعاون مع بعض الجامعات في أميركا وبريطانيا، وفي المســتقبل القريب ستســمعون 

أخباًرا طيبة.

ما توقعاتكم لنشاط الجامعة خالل العام المقبل 2023؟
سيكون توجهنا بعون هللا نحو تأهيل الطالب لسوق العمل وفق مؤشرات أعلى، وقد استحدثنا برامج في 
األعمال الريادية وفق شــروط مجلس التعليم العالي لتحقيق هذا الهدف، فهناك برامج جديدة تحتاجها 
الســوق كالهندسة البيئية والمحاســبة والمالية وكذلك في علوم الحاسوب كتخصص البيانات الضخمة 
والذكاء االصطناعي طرحناها في شهر سبتمبر 2022، فالتوجه األول هو للتخصصات المطلوبة في 
الســوق للسنوات العشر المقبلة، وذلك مرتبط أيًضا بتأهيل وتزويد الطالب بمهارات أساسية في سوق 

العمل، واآلن نحن نؤهل الطالب للعقلية الريادية سواء في دراسته أو لمستقبله المهني.

نتجه للتخصصات 
المطلوبة في السوق 

للسنوات العشر المقبلة 
والتركيز على "المهارات"
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شخصيا.. استفدت 
كثيرا من مبادرات 

مجلس التعليم 
العالي الفريدة

البروفيسور جولي كروس
رئيس الجامعة البريطانية

أهم ركن 
في خطتنا 

االستراتيجية 
هو أن يحقق 

خريجونا "النجاح 
دراسيا ومهنيا"

كروس  جولي  البروفيسور  البحرين  في  البريطانية  الجامعة  رئيس  تعبر 
عن سعادتها الغامرة مع بداية عام أكاديمي جديد بالجامعة ال سيما في 
الروح إلى كل مرافق الجامعة.. فالطلبة في سرور وبهجة..  أجواء عودة 
الهيئة التعليمية واإلدارية في مواقعها.. واألمور طبيعية وضع إجراءات 

الوقاية المعتمدة في االعتبار.
وتشير إلى أن عامين من ظروف جائحة كورونا والدراسة ""أونالين"" لم يكونا 
جيدين بما يكفي الكتساب المعارف والمهارات والتعليم الجوهري بين 
طلبتنا، إال أنها ظروف قاهرة على أي حال، ومع ذلك كنا نعمل طوال فترة 
الجائحة والطلبة في منازلهم، أو في الصفوف حسب ما يتطلب األمر، 
وهذا شكل من العزلة، فالدراسة في الفصل الدراسي بالطبع ليست كما 
هي الحال مع الدراسة على السرير في غرفة النوم! وحرصنا كثيًرا على أن 

يؤدي طلبتنا االمتحانات بمؤشرات نجاح طيبة.

اعتماد أكثر البرامج تطوًرا
وتضيف: إنهم سعداء وكذلك نحن.. نلتقي في عام دراسي جديد مبشر، ونسعى ألن يشعروا بالراحة والطمأنينة، وال شك في أن خطتنا االستراتيجية هي أن يحقق 

بتأهيلهم وصقل  كثيًرا  أننا مهتمون  ذلك  بل زد على  تعمل نظريًا وعمليًا،  تعود، والمختبرات والصفوف  المحاضرات  النجاح دراسيًا ومهنيًا، وها هي  خريجونا 

شخصياتهم ومهاراتهم وأسلوب تفكيرهم حتى أننا وضعنا في االعتبار ما قد يواجهونه في المستقبل من ظروف عمل مختلفة والبد أن ينجحوا فيها، وهذا األسلوب 

التعليم الجامعي، وتجربتنا مع جامعة "سالفورد مانشستر" العريقة تمثل داعًما وشريًكا رئيسا يرتقي  وفق البرامج البريطانية المعتمدة كأكثر البرامج تطوًرا في 

بطلبتنا.. مثاًل، طلبة الهندسة المعمارية والمدنية بإمكانهم اليوم تنفيذ مشروعاتهم ومتابعة النمو العمراني الذي تشهده مملكة البحرين، وكذلك باإلمكان حتى زيارة 

المواقع األثرية لدراسة هندستها وتصاميمها.

تسهيالت مستحقة ومشجعة
تدرك رئيس الجامعة البريطانية في البحرين أن هذه المسيرة الناجحة ازدادت اتساًعا عبر ما تقدمه الجامعة البريطانية من برامج وتخصصات أكاديمية معتمدة 

بالتعاون مع جامعة سالفورد وما تحرص عليه من استخدام ألحدث التقنيات للتخصصات المطلوبة في سوق العمل، ويتضح ذلك من خالل 14 تخصًصا في شهادة 

البكالوريوس تشمل أهم التخصصات الحديثة المطلوبة للسوق في عالم اليوم، ولهذا فإن من أهم األهداف التي وضعتها الجامعة نصب أعينها هي تشجيع الطبة 

المتميزين من المواطنين والمقيمين عبر تقديم تسهيالت مستحقة دعًما لهم في مسيرة حياتهم الجامعية، وفي الوقت ذاته إلى أن التسجيل للعام الدراسي 2022 - 2023 

مستمر في كلية الهندسة والبيئة اإلنشائية، وكلية تقنية المعلومات واالتصاالت وكلية إدارة األعمال والقانون، ونؤكد حرص الجامعة لتشجيع الطلبة المتفوقين عن 

طريق توفير منح دراسية خاصة تقدم تلقائيًا من دون شروط أو تقييم مسبق، باإلضافة إلى تقديم تسهيالت عديدة لهم.
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خيار فريد للدراسة في سالفورد
ومن المهم اإلشارة إلى أن الجامعة البريطانية هي واحدة من أحدث الجامعات التي تم إنشاؤها في مملكة البحرين من خالل العمل بالشراكة مع 

جامعة سالفورد - مانشستر، وبالتالي فهي تقدم شهادات بريطانية من إحدى الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة، وبإمكان الطالب والطالبات من 

خريجي الثانوية العامة أو الراغبين في مواصلة تعليمهم الجامعي االستفادة من برنامج الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في المملكة المتحدة أو درجة 

الماجستير في الدراسات العليا في المملكة المتحدة في حرم الجامعة البريطانية في البحرين، واألكثر من ذلك، أن الطلبة يحصلون على خيار فريد 

لنقل دراستهم إلى جامعة سالفورد في أي سنة أكاديمية مقبلة وفق رغبتهم، ويحصل الخريج على شهادته المعترف بها من قبل مجلس التعليم العالي 

في البحرين. ويتواصل فريق عمل من كوادر الجامعة لتوفير المعلومات عن الدورات الدراسية في المملكة المتحدة، أو شهادة التأسيس المعتمدة من 

UK NARIC أو لالستفسارات العامة، سواء بالتحدث المباشر مع الفريق أو إكمال نموذج عبر اإلنترنت، وبعده يتم التواصل مع المتقدم، وعلى 

أي حال، سواء عند الرغبة في الحصول على درجة البكالوريوس ودراسات الماجستير في المملكة المتحدة، أو الدراسة هنا في الجامعة البريطانية 

مع خيارات التحويل إلى جامعات المملكة المتحدة، فإن الخيار يبقى قائًما.

شراكة قائمة على فهم المتطلبات
والعمل بشراكة كاملة مع مجلس التعليم العالي يمثل عالقة وطيدة، فمبادرات المجلس وأنظمته فريدة واستفدت منها كثيًرا، خصوًصا في وضوح 

الرؤية بكل ما يتعلق باحتياجات سوق العمل من الخريجين، وألن المجلس يسير وفق هذا األساس فالتطور ملحوظ ونحن سعداء بالتواصل المثمر، 

أما عن العالقة مع الجامعات المحلية فتربطنا أيًضا عالقات طيبة، صحيح أن لكل جامعة استراتيجيتها وأهدافها التي تختلف عن األخرى، ولكن لدينا 

قنواتنا في التباحث والتشاور، ولكنا نلعب أدواًرا مهمة من أجل مصلحة طلبتنا وحفاظًا على التقاليد العريقة في التعاون بين مملكة البحرين والمملكة 

المتحدة منذ عقود طويلة، وترسيًخا لمسيرة التعليم األكاديمي والبحث العلمي، وتقديم خدمات تعليمية نوعية.

ال يمكن أن تكون الدراسة في غرفة 
النوم كالدراسة في قاعات الجامعة.. 

وها نحن نتجاوز "كورونا"

خريجون مؤهلون ومدربون
تشمل:  الجامعة  فتخصصات  إقبااًل،  تشهد  التي  البرامج  أكثر  إلى  كروس  البروفيسور  وتأخذنا 

بكالوريوس  اإلدارية،  والعلوم  األعمال  بكالوريوس  المالية،  والعلوم  المحاسبة  بكالوريوس 

التسويق، بكالوريوس القانون، بكالوريوس في العمارة، بكالوريوس الهندسة المدنية، بكالوريوس 

المسح الكمي، بكالوريوس إدارة مشروعات اإلنشاء، بكالوريوس التصميم الداخلي، بكالوريوس 

التصميم الجرافيكي، بكالوريوس علم النفس، بكالوريوس هندسة البرمجيات، بكالوريوس علوم 

الحاسب اآللي، بكالوريوس أمن المعلومات.

الحديثة  البرامج والتخصصات  إدارة األعمال والهندسة ومع كل  كبيًرا على  اإلقبال  وربما نجد 

لدينا، نربط بين تأهيل وتدريب الخريج سواء في مجال اإلدارة أو الهندسة أو المجال الصناعي 

فكل هذه القطاعات تريد طلبة مجهزون ويمتلكون الكفاءة.

ونحن سعداء جًدا بالعمل مع شركات مثل البتروكيماويات وبتلكو وعدد من البنوك وعلى رأسها 

المقاوالت  شركات  من  عدد  مع  تواصل  ولدينا  والكويت،  البحرين  وبنك  الوطني  البحرين  بنك 

الدراسة  أن  أهمية  أننا نعي  الهندسة، ونتشارك في طرح األفكار ال سيما  لتدريب طلبة  الكبرى 

الجامعية ال تقتصر على ما في المناهج والكتب، بل على التأهيل بالمهارات والتفكير اإلبداعي 

والتواصل مع اآلخرين، ونحن نعتز بهذا التعاون.

تجربة جامعة 
"سالفورد 

مانشستر" 
العريقة تمثل 
داعما وشريكا 
رئيسا يرتقي 
بطلبتنا
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الحضور العلمي محلًيا وإقليمًيا
وفي أي ميادين االستفادة سيكون األثر من هذه االتفاقية؟

عالم اليوم في محيط متجدد من االقتصاد المعرفي والذكاء االصطناعي والتحول الرقمي الكبير، واألثر بالتأكيد سيكون في تعليم طلبتنا على استخدام أفضل التقنيات بما 
يساهم في اكتسابهم مزيد من المعارف والخبرات الحديثة لنزود شركاءنا في الصناعة وأسواق العمل المحلية والعالمية بأفضل الخريجين، متدربين وموظفين، ونحن كوننا 

جامعة مرموقة لدينا مسار طويل في تأهيل خريجين يواكبون العصر، وأن يكون لنا أيًضا حضورنا العلمي محليًا وإقليميًا وعالميًا ال سيما على صعيد البحوث العلمية.

ارتباًطا بالسؤال أعاله.. خطت الجامعة الخليجية خطوات في اتجاه تطوير نظام إلكتروني حديث يعتمد على الذكاء 
االصطناعي، فما أبرز التوجهات؟

طورنا بالتعاون مع الجامعة األميركية في دولة اإلمارات العربية المتحدة نظاًما إلكترونيًا متطوًرا يعتمد على الذكاء االصطناعي ويتكون من 25 وحدة سيتم تفعيلها على 3 
مراحل بهدف تسهيل التجربة التعليمية على أساتذة وطلبة الجامعة، باإلضافة إلى تصميم نظام متكامل ومواكب للتطورات العلمية العالمية يلبي احتياجات وطموحات الطلبة 
ويطرح بدائل تكنولوجية مبتكرة لمختلف خدمات الجامعة، خذ مثاًل ماجستير اإلعالم الذي يواكب التطورات التكنولوجية اإلعالمية العالمية، فهذا البرنامج األكاديمي يعتبر 

مختلفا عن برامج اإلعالم األخرى، حيث يركز على بناء مهارات الطالب ورفع قدراته اإلعالمية القيادية بشكل مغاير، بعيدا عن أساليب التعليم التقليدية. 

د. مهند المشهداني
رئيس الجامعة الخليجية

نستعد لعقد 
مؤتمرين 

دوليين 
لنكون مع 

طلبتنا في 
صدارة البحث 

العلمي

يقدم رئيس الجامعة الخليجية د. مهند المشهداني "مشهًدا جميل 
الوصف" لعام دراسي مفعم باألمل والنشاط والتفاؤل واإلنجاز أيًضا. 
ويصف لنا عودة الطلبة إلى الجامعة بشعور أضفى الروح إلى الحياة 
وبين  وبينهم  البعض  بعضهم  الطلبة  بين  فرح  بمالمح  األكاديمية 

أساتذتهم.
فمجتمع  طلبتنا..  مع  الحياة  نواصل  نحن  ها  سعيدة..  أيام  أنها  "ثق 
الخدمات  أفضل  وتوفير  التطوير  نحو  دافعية  يعطي  الجامعة 
تفاصيلها..  بكل  اإلنسان  حياة  هي  الخليجية..  الجامعة  لمنتسبي 
في  وانتظامهم  الجامعة  إلى  الطلبة  عودة  لحظة  تعيش  أن  لك 
فصولهم الدراسية بتفاعل أكبر وهذا ما الحظناه في األسبوع األول. 
هناك التزام الفت بالحضور، واألقسام كلها احتضنت طلبتها، وفي 
انقطاع  بعد  الحضارية  الدراسة  إلى  أنهم مشتاقون  هذا دليل على 
جولة  في  طلبتنا  مجلس  اصطحبنا  ولهذا  الجائحة،  بسبب  عامين 
الطلبة  وكذلك  الجديدة،  والخدمات  المشروعات  على  وعرفناهم 
بعضهم  يروا  لم  من  منهم  التعريفية، فهناك  الجولة  تجولوا ضمن 
لوجه،  وجًها  أساتذتهم  يروا  ولم  الماضيين،  العامين  طيلة  البعض 
العام  نجاح  لضمان  جهد  أعلى  لبذل  تحفزنا  المشاهد  تلك  وكل 

األكاديمي".

اتفاقية عالمية و80 مليون مستخدم
نبدأ بسؤال عن اتفاقية مهمة أال وهي اتفاقكم مع شركة "زوهو ون" العالمية.. لعل من المهم تجسيد مواكبة 
التعليــم المتقــدم فــي مجــال التكنولوجيــا المذهل، وعلمنا أن وفًدا من الشــركة ســيزور الجامعــة، إلى أي مدى 

ستخدم االتفاقية توجهات الجامعة؟
"زوهو ون" من أكبر الشركات العالمية في مجال التطبيقات الرقمية في مجال األعمال، وما إن تعلم أن لديها 80 مليون مستخدم على مستوى العالم، تدرك أهمية 

أن يستفيد طلبة الجامعة الخليجية من خدماتها. نعم، سيزور وفد من الشركة جامعتنا قريبًا كوننا أول جامعة تعقد مثل هذا االتفاق، والفكرة صدرت من الجامعة لدى 

مشاركتنا في معرض "جايتكس دبي"، واقترحت على ممثلي الشركة أن تستفيد الجامعة من تطبيقات الشركة ورحبوا بالفكرة، ووفق ذلك فإن الجامعة الخليجية هي 

األولى في المنطقة التي توقع هذه االتفاقية التي تتيح لنا االستفادة من أكثر من 500 ترخيص الستخدام جميع تطبيقات "زوهو ون" لقطاع األعمال وكل ترخيص 

يتضمن 57 تطبيقًا وذلك لمدة عام واحد مجانًا، إذ تبلغ التكلفة 700 ألف دوالر سنويًا، لكننا أصحاب الفكرة، فقدموه لنا مجانًا لعام واحد، وبموجب هذه االتفاقية دمجت 

الجامعة الخليجية تطبيقات "زوهو ون" كجزء من المناهج الدراسية في البرامج األكاديمية التي تقدمها. 
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 الجامعة الخليجية

College Of Mass Communication

 Master in Mass Communication

بكالوريس إعالم 

ماجستير إعالم
 Bachelor in Mass Communication

College Of Administrative & Financial Sciences

كلية العلوم ا�دارية والمالية

College of Engineering

College Of Law

"البحوث" دور ريادي للجامعات
أشــرتم فــي حديتكم إلــى البحوث 
العلميــة.. علمنــا أن الجامعة تخطط 

لعقد مؤتمرات.. هل هذا صحيح؟
بمسؤوليتها  للقيام  مرئياتها  لها  الخليجية  الجامعة 

يقدم  العالي  التعليم  مجلس  وألن  بالتأكيد،  العلمية 

هنا  والثناء  والتقدير  والشكر  والمساندة،  الدعم  كل 

ونائب  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين  لسعادة 

رئيس مجلس أمنائه الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى 

يبذلونه  لما  العمل معها  آل خليفة وفريق  بن دعيج 

التعليم  لتطوير  العصر  متطلبات  يواكب  جهد  من 

األكاديمي والبحث العلمي، وثقة المجلس تعتبر ركنًا 

الفعاليات  تنظيم  في مجال  ننطلق  بحيث  لنا  أساسيًا 

المحلية والعالمية، ونستعد لتنظيم مؤتمرين دوليين 

برعاية المجلس، والهدف من ذلك أن تكون جامعتنا 

من  ليس  المجتمع  لخدمة  مراكز  الجامعات  وكل 

خالل تخريج الكوادر المؤهلة فحسب، بل في مجال 

دور  وهذا  الوطن  تخدم  التي  والدراسات  البحوث 

ريادي للجامعات.

توجهات القيادة ودور مجلس التعليم العالي
وكيف تقيمــون عالقتكم بمجلس 

التعليم العالي؟
لكل  "الحاضنة"  بمثابة  العالي  التعليم  مجلس 

الجامعات في مملكة البحرين، وألنه المسؤول عن 

مظلته  تحت  ننضوي  فنحن  العامة  السياسة  تطبيق 

ونضع الخطط واالستراتيجيات التي تتواءم مع تلك 

البشرية في هذه  للتنمية  المطلوب والمعزز  بالدور  القيام  السياسة وعلى رأسها 

البالد الكريمة، فقيادتها الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المعظم، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما هللا ورعاهما، ينظران 

باهتمام إلى الدور الذي تلعبه الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحوث 

في تحقيق أهداف التنمية بمملكة البحرين وهذا أمر يشرفنا بالتأكيد.

تطوير  طريق  على  العالي  التعليم  لمجلس  المهمة  األدوار  لمسنا  الواقع،  وفي 

التعليم، وهناك دعم ال محدود لتلبية متطلبات الجامعات وهناك تغيير كبير في 

والتباحث  للنقاش  أوسع  أفق  وهناك  األطراف،  كل  يخدم  والتعاون  التواصل 

واالستماع لوجهات النظر بيننا وبين المجلس، وهذه اآلراء تندمج لخدمة التعليم 

لسعادة  الجزيل  الشكر  أرفع  أن  لي  أيًضا، ويطيب  الخليج  البحرين ومنطقة  في 

الشيخة رنا على الحرص وعلى التوجيهات وعلى التباحث المثمر، وهو موضع 

تقدير وعرفان.
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CONTACT: 39 744 71 1 @BIRTHDAYGALA

We decorate.. You celebrate

رنا عبدالجبار

وقت مبهج للفرح واللعب واالحتفال 
"Gala Birthday " في

من مشروع منزلي إلى قاعة 
احتفاالت متكاملة

"أن تصنع ذكرى مميزة في عيد ميالد طفل 
تغمره بالسعادة، فهذه لحظة لها أثرها في 
الميالد  أعياد  أجواء  هي  وهكذا  القلوب".. 
في قاعة "غاال بيرثداي".. الشابة البحرينية رنا 
عبدالجبار أحبت هذا المجال فبدأت بمشروع 
الميالد، وألنها  أعياد  ينظم حفالت  منزلي 
الناس،  وأحبها  المجال  هذا  في  تميزت 
قررت تأسيس مشروع قاعة حديثة مزودة 
حفل  من  تجعل  التي  التجهيزات  بجميع 
الفرح  بين  بهيج  برونق  يزهو  الميالد  عيد 

واللعب واالحتفال.
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تجاوب وترحاب نعتز به
وفي الواقع، نحن نسعد بسعادة عمالئنا، لذلك نقدم العروض التي تمثل فرصة جميلة للجميع، ومن تلك العروض التي قدمناها ونحرص على تقديمها كل سنة مثل 

تصوير مناسبة العودة للمدارس والعيد الوطني والقرقاعون، هلل الحمد والمنة، نجد التجاوب والترحاب من عمالئنا، الذين يسعدنا دائًما ما نسمعه منهم من تعبير عن 

اإلعجاب بمستوى العمل الذي يقدمه فريقي سواء العامل في خدمات الحفل أو العامل في التصوير.

وتختتم بالقول: هي مشاعر طيبة ونبيلة للغاية، أن يكون المشروع مصدر إسعاد للناس، وال أخفي القول إن كل حفل عيد ميالد في "غاال بيرثداي" هو بالنسبة لي 

ولفريق العمل يعني االحتفاء بأطفالنا ضمن أسرتنا المتحابة.

"تمكين" شريك أساس في العمل والنجاح أيضا

حسب شخصية الطفل
تصف رنا الفكرة فتقول: غاال بيرثداي.. تعتبر القاعة الوحيدة التي تقدم خدمات 

أعياد الميالد على مستوى مملكة البحرين، من كل النواحي وعلى أكمل وجه، 

من ناحية التنسيق واإلعداد على حسب شخصية الطفل و"الثيمة" التي يختارها 

نهتم حتى  بل  متنوعة،  ألعاب ومسابقات وفقرات  الحفل من  لبرنامج  ذويه  مع 

ووجبة  التصوير  خدمات  على  عالوة  والكراسي،  الطاوالت  توزيع  بطريقة 

الغداء أو العشاء، وعلى ذات ثيمة الحفل، نوفر مساحة األعمال اليدوية المسلية 

والمبهجة لألطفال والضيوف، وكل ما نطلبه من األمهات أن يجهزن ويتزين 

ويأتين إلى القاعة ليجدن كل ما يسرهن من األلف إلى الياء متوافًرا.

واحة سعادة لألطفال وذويهم
إنها واحة تشع بالسعادة واألنس، فالقاعة التي تتميز بموقع استراتيجي في الرفاع 

فيها  وتتوافر  طفال.   50 حتى  تستوعب  مربع،  متر   200 مساحة  على  الغربي 

المرافق الخدمية وأنظمة الصوت واإلضاءة الجميلة سواء تلك الشمسية الطبيعية 

يمثل  فيما  القاعة حسب خبرتنا  لقد صممنا  تقول رنا:  اإللكترونية.  أو اإلضاءة 

التشويق واإلثارة والمرح لدى األطفال، وكما أخبرتكم فإن مشروعي بدأ منزليًا، 

حيث عملت فيه بمفردي وأتواصل مع العمالء وأتفق معهم على ما يرغبون فيه 

من خطة الحفل سواء في المنزل أو في قاعة مطعم أو في حديقة، وكانت البداية 

في العام 2015، لكن بعد ذلك فكرت في تأسيس المشروع بشكل إداري صحيح 

فافتتحت قاعتي األولى بمجمع ريادات العام 2019، ولحبي لعملي وللمضي في 

طريق النجاح، انتقلت إلى قاعتي الجديدة في الرفاع الغربي في شهر مايو من 

العام 2022 وتم افتتاحها رسميًا في شهر يوليو من ذات العام.

ويطيب لي أن أشير إلى دعم صندوق العمل "تمكين"، وهذا الدعم في مرحلته 

لتغطية   % 50 نسبة  2019 شمل  العام  التجاري  السجل  األولى حين أصدرت 

التجهيزات، وكما تعلمون لم نتمكن من االستفادة الواسعة بسبب ظروف جائحة 

كورونا، إال أن المرحلة الثانية من الدعم ستمثل انطالقة جديدة ألننا في الحقيقة 

أيًضا،  النجاح  وفي  العمل  في  أساسيًا  شريًكا  "تمكين"  في  نجد  أعمال،  كرواد 

وربما يسأل البعض هل تفكرون في افتتاح فروع أخرى؟ والجواب هو أن الجميع 

بإمكانهم الوصول إلى "غاال بيرثداي" من مختلف مناطق البحرين والسوق ال 

تحتاج أكثر من ذلك، وطموحنا هو تحديث خدمات القاعة بحيث تستقبل مختلف 

الفعاليات كالبرامج االجتماعية والمراسم الفنية واللقاءات الثقافية وغيرها.



نبتكر.. ونختار 
المتميز 

وعيوننا على 
"الخليجية 
والعالمية"

بداية "كوشيه"
تحدثنا الشقيقتان عن حب التجارة، فجدهما الوجيه محمد المريخي )رحمه هللا( واحد من أشهر وأقدم التجار المعروفين على مستوى البحرين والخليج العربي. تقول 

فاطمة: أحببت التجارة من صغري وهذا ما عرفته العائلة عني، ووالدتي حفظها هللا هي من فتحت لي الطريق الصحيح، فهي تعمل في تجارة والعطور حيث افتتحت 

محاًل في مجمع السيف خالل العام  2006 في األكسسوارات، مما دفعني إلى البدأ في عمل تجارة، ووجدت نفسي في تصميم األكسسوارات في بداية األمر مما 

كان السبب في اختيار كلمة "كوشيه" لمشروعنا. كلمة "كوشيه" مفرد كلمة "كواشي" أي حلّي األذن "الحلق" أو "الترجية" وهو اسم شعبي متعارف عليه في دولة 

االمارات العربية المتحدة.

وفق ذوق المرأة البحرينية والخليجية
في العام 2008 كانت بداية "كوشيه" في مجال األكسسوارات حيث تم تخصيص جزء صغير من محل الوالدة في مجمع السيف لعرض األكسسوارات تشجيعها 
منها لي، كما كان عرض األكسسوارات في وسائل التواصل االجتماعي أثر بالغ في انتشار "كوشيه" ناهيك عن المشاركة في المعارض داخل المملكة وخارجها 
والتي ساعدت في االنتشار في السوق بشكل أفضل. تابعت مريم الحديث عن شغفها في عالم األزياء والموضة قائلة أن مادفعها للمضي في هذا المجال والبدأ بتصميم 
المالبس هو افتتاح بوتيك "كوشيه" الذي يجمع المجالين في سقف واحد )األكسسوارات والمالبس( وذلك خالل العام 2014. وهي كما تقول فاطمة تحتاج إلى أفكار 
وطاقة ووقت، فاألزياء وكذلك األكسسوارات، مجال متجدد البد فيه من االبتكار الدائم واالختيار الدقيق. ومع وجود مشغل يتبع "كوشيه بوتيك" ينتج 80 % من 
المعروضات، إال أن هناك تنويعا في المصادر، فبعض األزياء واألكسسوارات والسلع يتم التعرف عليها وتوفيرها في حال السفر إلى الصين وتركيا وتايلند وإسبانيا 
ال سيما فيما يتعلق بالجديد والغريب المطلوب للسوق، وألن العمالء الكرام واثقون في ذوقنا، فإننا نحرص على توفير المميز من السلع، ومن المهم اإلشارة هنا إلى 
أن ذوق المرأة البحرينية والخليجية، من مختلف األعمار سواء بالنسبة للفتيات الشابات أم السيدات، لم يعد تقليديًا، بل يمزج بين الكالسيكي والحديث، وهناك من 
يحب األلوان الهادئة، والتصاميم األنيقة دائًما تجمع ذوق الكل، وكما هو معروف "لوال األذواق لبارت السلع"... أي لوال تنوع المعروض وفق أذواق الناس المختلفة 
لكسدت السلع ولم يبتاعها الناس. وتقول مريم: "بالتأكيد، هناك اهتمام لرصد األفكار الجديدة، وندرك أن هناك تنوع في ذوق البحرينيات فذوقهن عال وهذا األمر 

يجعلك تتجه إلى التنويع وفق ما تطلبه السوق".

مريم وفاطمة 
المريخي

 "كوشيه بوتيك"...

للشقيقتين  بالنسبة  الطيبين"  "زمن 

زمن جميل  المريخي هو  وفاطمة  مريم 

المعاني ال ينقضي بانقضاء مالمحه، بل 

في  إن  حياتنا..  جوانب  كل  في  يستمر 

ال  بالسعادة،  القلب  يمأل  ما  تفاصيله 

سيما حين يكون في مجال عمل يتألق 

"كوشيه  رؤية  كانت  وهكذا  باإلبداع، 

الماضي  يمزج  تجاري  كمشروع  بوتيك" 

الهوية  هي  الروح  وهذه  عصرية..  بروح 

كثقافة  والبحرينية  والخليجية  العربية 

تشمل األزياء.
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CONTACT: +97333390988 @ KOOSHYEH

الصبر والتخطيط والعمل
وفيما يتعلق بمواجهة أي مصاعب تواجه العمل، ترى فاطمة أن ذلك أمر وارد 

مثل  ما  أكثر  تقول:  لها  وبالنسبة  والعمل،  والتخطيط  الصبر  من  والبد  بالطبع 

أن دعم زوجي  إال  والتجاري،  والعمل  األمومة  بين  الموازنة  الصعوبة هو  لي 

علمتني  وقد  إيجابية،  طاقة  مصدر  لي  يمثل  كان  ومساندته  وتشجيعه  المستمر 

العمالء  مع  االختالط  مختلف شرائحهم؛ ألن  الناس على  وفهم  الصبر  التجارة 

مالحظاته  وحتى  الحلوة  األفكار  يقدم  الذي  جًدا  المحترم  الزبون  أمام  يضعك 

تكون بطريقة مثرية للعمل، وهناك من يستخدم الكالم الجارح في وصف السلعة 

ونقول  برحابة صدر،  ذلك  نستقبل  تليق، ونحن  بأوصاف ال  البضاعة  ويصف 

إن السوق مفتوحة للجميع ولهم الحق في شراء ما يعجبهم، لهذا فإن التعامل مع 

الناس في أي عمل تجاري يتطلب رحابة الصدر.

الجنسين، هو  المبتدئين من  للشباب  بالنسبة  النجاح، خصوًصا  ومن أهم أسباب 

الصبر والتفاؤل، أضافت مريم أن من زهم خطوات النجاح هو اإلبداع واالبتكار 

في العمل وتلبية حاجة العمالء، حيث وجدنا في اآلونة األخيرة ثعوبة في حصول 

للسفر  وذلك  والمحجبات  للمحتشمات  المناسبة  العصرية  المالبس  على  النساء 

والعمل، فبدأ التوجه لهذا المجال في اآلونة األخيرة تلبية لهذه الحاجة، لكن القاعدة 

األساس هي التوكل على رب العالمين.

دور "تمكين" ال يمكن إغفاله
طموح "كوشيه" أن يكون لنا فروع في كل دولة خليجية، ثم نتجه عالميًا، ونتمنى 

بدأنا  الحمد  وأنه وهلل  كما  العالمية،  التجارية  العالمات  أن يصبح "كوشيه" من 

فروعنا  أول  بافتتاح  القريب  المستقبل  في  ونأمل  الشقيقة  قطر  دولة  في  العمل 

هناك، ونحن نسعى باجتهاد ولكل مجتهد نصيب، وال نغفل دور صندوق العمل 

الدعم  فاطمة:  وتضيف  الداعمة..  والمبادرات  البرامج  كل  وفر  الذي  "تمكين" 

فبعد حصولنا على قرض من "بنك  أساسي في عملنا،  تمكين ركن  المالي من 

التنمية"، حصلنا على دعم "تمكين" الذي يغطي نسبة من الفائدة، وعلى أي حال، 

قد تكون لديك الكثير من األفكار وتحاول تنفيذها بشكل متسارع، إال أن المتاح 

ديناميكية  دائًما في حركة  تجعلك  السوق  متطلبات  تتوافق مع  التي  األفكار  من 

لالبتكار والتميز.
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الـ "هوت كوتور" يترجم تخيالتي إلى أفكار مطرزة باإلبداع

الخطوة األولى: قبول الناس
بمتميز  األمر  يتعلق  حين  التساؤل  هذا  يطرحون  كثيرون  البداية؟  كانت  كيف 

بحريني، من الجنسين، استطاع أن يثبت جدارته ووجوده، وهنا تجيب مريم على 

هذا السؤال بالقول: بدأت في العام 2016 بالصدفة! ربما تسألني: كيف؟ والحال 

أنني التقيت مجموعة من الناشطين في السوشال ميديا من مصورين وعارضي 

أزياء ووجهوا لي سؤااًل وكأنهم يبحثون جميًعا عن إجابة لهذا السؤال وهو: "هل 

أنت خبيرة تجميل؟ أم مصممة وعارضة أزياء؟"، وذلك السؤال تحول إلى عمل 

والفساتين  العباءات  عروض  في  تنحصر  آنذاك  الفرص  كانت  حيث  مباشرة، 

الخفيفة والمكياج، وما إن بدأت الخطوة األولى، حتى وجدت القبول من الناس ال 

سيما المتابعين على تطبيق انستغرام، حيث وجدت لديهم االهتمام الكافي للتفاعل 

مع ما أرتدي وماذا أنشر من صور واألماكن التي أزورها وأصورها، ثم مهد 

هذا النشاط لدخول مجال اإلعالن الذي تزامن من انتشار أكبر لوسائل التواصل 

االجتماعي، وعلى فكرة، أنا أحب األزياء منذ صغري، وهذا ما جعل الفكرة تكبر 

مع الوقت لدخول هذا العالم وبالفعل، بدأت الخطوة التالية مع برنامج تدريبي لـ 

"ديلمون ستار" بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، وهلل الحمد، كنت ضمن 

المراتب الثالث األولى.

"هانزو" الصينية الهادئة

التسويق  على  تدريب  مهمة  في  توجهت  مريم:  وتقول  مهم،  منعطف  هناك 

"أونالين" في دبي، ووفقني هللا سبحانه وتعالى في تلك المهمة التي تم اختياري 

فيها لزيارة الصين بتنظيم واستضافة من شركة صينية تعمل في مجال تطوير 

العمل  مدة  وكانت  مذهلة،  الصينية  "هانزو"  إلى  الرحلة  وكانت  التطبيقات، 

هناك للتدريب هي 6 أشهر.. في الواقع كما قلت لك هي تجربة جميلة.. كان لي 

تكن  فلم  األقدام  وإيابًا مشيًا على  ذهابًا  الشركة  مكتب  في  وأداوم  سكن خاص، 

المسافة تزيد على 5 دقائق، واألجواء هناك كانت محفزة للعمل بنشاط وحماس، 

وحتى الموظفين يشعرونك بهذا الجو، غير أن المشكلة الرئيسة أنهم ال يتقنون 

اللغة اإلنجليزية، وهم في العادة ال يحبون التعامل مع شخص ال يتقنون لغته أو 

مدينة  فاألولى  تختلف عن "غوانزو"..  باإلنجليزية، و"هوانزو"  يتحدثون معه 

العرب  الكثير من  كبير ويسكنها  تجاري  نشاط  ذات  الثانية  بينما  تجارية حديثة 

أيًضا.

لم أعشه في أي  الذي عشته في "هوانزو"  فالهدوء  التجربة ملهمة..  وتضيف: 

مكان آخر مع أنني أسافر كثيًرا.. لكن هدوء تلك المدينة كأنه هالة من األسرار 

واألفكار واإللهام.

لدى مصممة األزياء البحرينية المتألقة مريم العلوي قاعدة ثابتة األركان بالنسبة 
لعملها، وهي: ""اإلصرار على أن أكون في يومي أفضل من أمسي". وفي الحقيقة، 
حين يأخذنا الحديث مع "مريم" فإنها تفتح قلبها بكل بساطة وينساب الكالم منها 
تلقائًيا بال تكلف.. لقد واجهتها الكثير من الصعوبة لكنها بحمد الله تمكنت من 
القوة  أيًضا بذات  أًيا كان حجمها، فستواجهها  تجاوزها، ومهما كانت المصاعب، 

والعزيمة واإلصرار.

مريم العلوي 
مصممة األزياء
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رونق الـ "هوت كوتور"
يطلق  المصطلح  وهذا  العلوي،  مريم  شغف  على  كوتور"  الـ"هوت  يسيطر 

الراقية المرتبطة بآخر صيحات الموضة، ويشير إلى إنشاء خط  على الخياطة 

اختيار  هو  كوتور  الهوت  مريم:  عنه  تقول  الحصرية،  األزياء  من  لمجموعة 

المصمم الذي يبدع ويتفرد فيه وله رونقه الخاص، وبالنسبة لي فإنه عبارة عن 

في  وللعلم،  قطعة،  إلى  تتحول  ثم  كتصميم  الورق  على  أترجمها  التي  تخيالتي 

فترة الدراسة والتدريب، كان يلزم أن نقدم مجموعة من 5 فساتين من تصميمنا، 

وأنجزت المجموعة بالتطريز. وهناك مفارقة ربما يعرفها كثيرون، فألننا نعيش 

في زمن تحول فيه الجيل الجديد إلى لبس أي شيء، فإنك حين تكون أنيقًا، ال سيما 

الهندام تصبح موضع نظر؛ ألن فئة قليلة  للفتيات، وتختار المرتب من  بالنسبة 

في مجتمعنا تهتم بمستوى أناقة يناسب شخصيتها، وهذا من وجهة نظري يتطلب 

وعيًا وتثقيفا أكثر في خيارات الموضة واألزياء.

دراسة أم موهبة إبداعية؟
تشهد الساحة المحلية والخليجية والعربية الكثير من األسماء، من الجنسين، ممن 

دخلوا مجال األزياء والتصميم من خالل ما أتاحته وسائل التواصل االجتماعي 

والتسويق اإللكتروني، فهل هذه حالة صحية؟ وتأتي إجابة مريم في إطار قصة 

إذ تقول: تحدثت مع إحدى الفتيات، وكانت تعرف نفسها بأنها مصممة، وبالفعل، 

كانت تخيط وتفصل بيدها وسألتها، وكان ذلك قبل أن أبدأ مشوار دراسة التصميم، 

سألتها هل األزياء ذوق وموهبة أم هي دراسة قبل كل شيء؟ فقالت هي دراسة 

بالتأكيد، واختلفت معها في الرأي بالقول إنه ربما يبدع مصمم أزياء لم يدرس 

هذا المجال، واتفقت معي، فالبد من أن يكون المصمم أو المصممة ذوي موهبة 

وذوق، وبالتالي لهم القدرة اإلبداعية في إنتاج أزياء عالية المستوى.

العالمة العالمية "مريم العلوي"
الثقة  من  الكثير  إجابتها  في  العلوي؟  مريم  طموح  يمضي  أين  إلى  ترى،  يا 

األزياء  مجال  في  عالمية  تجارية  على عالمة  فعينها  أيًضا،  بالهوية  واالرتباط 

تحمل اسم "مريم العلوي"، والمقنع في الفكرة أن بيوت أزياء عالمية ومصممين 

هو  وكم  و"كوكوشانيل"،  ديور"  "كريستيان  مثل  أسماءهم  استخدموا  عالميين 

يحمل  أو خليجي"  بحريني  "براند  تجارية  يكون هناك عالمة  أن  جميل ورائع 

أسماء المبدعين في هذا المجال.
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لكل منا 
"قصة 

مميزة"..
و"عالمة 

مميزة"

إمكاناتك  مدى  وتدرك  تثق  أن  عليك  ذاتك..  اكتشاف  عليك 

وتسعى ألن تبرزها".. هكذا آمنت على مدى أكثر من 10 سنوات من 

العمل والخبرة في مجال التسويق والعالقات العامة، بأن القصص الجميلة 

المكنونة في دواخلنا هي صفحات رائعة، ولذلك أقول دائًما لكل إنسان: 

"أنت قصة مميزة.. وأنت عالمة مميزة"، سواء كنت فرًدا أم مؤسسة.. كلنا 

لدينا قصصنا وفي داخلنا "عالماتنا"، إنه أمر للناس في كل العالم، وعليك 

أنت بخبرتك وذكائك أن تسوق نفسك وتشتهر بتميز.

تخصصت أكاديمًيا في مجال إدارة المستشفيات، والتسويق جزء مهم من 

هذا التخصص. أحببت مجال التسويق ألسباب عدة، أولها أن هذا المجال 

أنعش جانبي اإلبداعي وعزز رغبتي في البحث عن أفكار تسويقية مميزة 

تدعم أهدافي وأهداف الفندق.. هو مجال حيوي متجدد والدليل على 

يعني  ما  المستقبل،  يمثل  الذي  اإللكتروني  "التسويق  نحو  تحوله  ذلك 

المتالحقة  التقنية  التطورات  لمواكبة  المستمر  والتعلم  القراءة  ضرورة 

والسريعة. واألهم من ذلك، ساعدني هذا المجال في بناء عالقات مهنية 

قوية مع أبرز العمالء والزبائن والشخصيات المهمة وكسب ثقتهم، فلم 

يعد التسويق مجرد نشاط من نشاطات منشآت األعمال التقليدية، وإنما 

أصبح يحتل مكاًنا بارًزا في الحياة االقتصادية ألي مجتمع، وأصبح الشريان 

الحيوي ألي خطة عمل أو استراتيجية.

مدير التسويق والعالقات العامة بفندق موفنبيك البحرين

ليلى الترابي
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تولعت بالكتابة منذ المرحلة اإلعدادية 
وأجد فيها متسعا ألفكاري

بدور عدنان
اإلعالمية والكاتبة 

ال أخشى الكاميرا ألنها آلة... لكن القلم يقلقني

"الوصول إلى أعلى المراتب" بالجهد والتعب والسعي إلى التميز،  هي إعالمية وكاتبة بحرينية تؤمن بفلسفة 
على أن يكون األساس هو التوكل على الله سبحانه وتعالى واالجتهاد في بلوغ المراتب المتقدمة ال سيما في 

حياة الشباب.. في أي وطن كانوا.
حسًنا، دعونا نقترب كثيًرا من فكرة اإلعالمية والكاتبة الزميلة بدور عدنان، ولنقرأ، على سبيل المثال ال الحصر، ما 
كتبته في عمودها بصحيفة "البالد" يوم 25 مارس 2022 تحت عنوان: )"البحريني.. عزيمة وطموح(، فبين أسطر 
المقال جوهر فكرتها حيث كتبت: "كشابة بحرينية أعيش في كنف هذا الوطن المعطاء أشعر بالفخر الشديد في 
هذا اليوم )أي يوم الشباب البحريني(، وأنا أرى ما حققه الشباب في مملكتنا الغالية من مكتسبات عديدة تدعو 
األمر  البحريني،  للشاب  الريادي والقيادي  المستوى  التي تعكس  المجاالت، وهي  للفخر واالعتزاز في شتى 
الذي لم يكن ليتحقق بعد فضل من الله لوال دعم القيادة الرشيدة التي أولت الشباب البحريني جل اهتمامها 
وسخرت له جميع احتياجاته، كما أنها ذللت أمامه جميع العقبات والصعاب التي كان يمكن أن يواجهها، إضافة 
لذلك فإن ثقافة الشاب البحريني وطموحه الالمحدود كان له بالغ األثر في تشكيل شخصيته، وبلوغ ما حققه 

من منجزات كان لها الدور الكبير في رفع راية مملكة البحرين في جميع المحافل الدولية".
وتشير في جانب آخر إلى أن الشباب البحريني بات اليوم مضربا لألمثال في الدول المجاورة؛ لما يمتلكه من ثقافة 
طوعها بكل عزيمة واقتدار ليحقق طموحاته ويبلغ غاياته المنشودة في مختلف المجاالت وشتى النواحي، 
األمر الذي أكسب الشاب البحريني سمعة خارجية تتماشى مع ما يصبو إليه في ارتقاء أعلى المراتب، ولن ننكر 
وجود بعض العقبات التي مازالت تواجه الشباب في البحرين، والتي يجب أن يتم تسليط الضوء عليها في هذا 
اليوم، لكنني أؤمن بأن العقبات تصنع التميز، والصعوبات تخلق الفرص، وأن الشاب البحريني يمتلك من الهمة 
والعزيمة والتحدي واإلصرار ما يمكنه من اغتنام الفرص لبلوغ التميز، فهو يرى في كل مشكلة فرصة إذا ما 
تجاوزها سيبلغ اإلنجاز، ذلك ما يميز الشاب البحريني الذي دائًما ما يقبل التحدي، فهو في حالة تحد دائمة مع 

ذاته الطموحة قبل أي تحد آخر". )انتهى االقتباس(.
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بروين حبيب نموذج فائق التميز
بالمناسبة، هل يمكن أن يكون المقدم أو المذيع التلفزيوني 

المتميز، متميًزا في الكتابة أيًضا؟
قوة  إلى  المعالجة  إلى  الفكرة  من  القضايا  تناول  في  األسلوب  هو  هنا  األساس 

ورصانة الموضوع، وقد تجد اإلعالمي أو المذيع أو المحاور متميًزا في مجال 

التلفزيون، لكنه ليس كذلك في الكتابة! والعكس كذلك.

أنت من المذيعات اللواتي صرحن باإلعجاب بالمرحومة نجوى 
تتأثرين  مدى  أي  إلى  الرمحي..  منتهى  واإلعالمية  قاسم 
ابتكار  أم  أسلوب  تطابق  مسألة  هي  وهل  بالمتميزات، 

أسلوب خاص بك؟
وأحببت  حقًا،  منهن  نستفيد  وقامات  خبرة  والعرب  الخليجيات  المذيعات  بعض 

للتطبيق  تأتي  حين  ولكن  الرمحي  منتهى  واألخت  قاسم  نجوى  المرحومة  فعاًل 

من  نتمكن  لن  ولربما  بخصوصيتنا  مرتبط  أمر  فهذا  المحلي،  المستوى  على 

تطبيق تجربة ناجحة 100 %، بيد أن لدينا كوادرنا المتيزة في البحرين، ومع 

ذلك لم نصل إلى مستوى القامات.. وأتوقف هنا ألعبر عن االعتزاز باإلعالمية 

األخت المبدعة بروين حبيب التي صنعت نموذًجا بحرينيًا فائق التميز، ونسأل 

هللا التوفيق للمجتهدين من الزمالء والزميالت للوصول إلى تلك المكانة البارزة.

الطارئون.. للمال والشهرة
االجتماعي  التواصل  ووسائط  وسائل  أصبحت  فكرة،  على 
تقدم  المتنوعة  الشهيرة  الحسابات  إلى  اليوتيوب  من 
لمستوى متدن  لكن لألسف هناك شهرة كبيرة  مذيعين، 
الغلبة  أن  تعتقدين  هل  أسلوب..  ال  فكرة..  ال  فكر..  ال  جًدا.. 
ستكون في نهاية المطاف للمذيع المتميز أًيا كان انتشاره؟
تعدد المذيعين في اليوتيوب أو سائر وسائل التواصل االجتماعي مرحلة وقتية 

وتنتهي، وسيبقى المذيع المتميز.. ذلك الذي يطور نفسه ويبدع في أدائه وتقديم 

أفكاره.. سيكون هو المسيطر، أما هذه الفئة الطارئة من المذيعين فال دافع لهم 

إال حب المال والشهرة، ومقابل اإلعالمي أو الكاتب أو المذيع الذي تأسس على 

"الشغف"، فهذه الملكة تجعله ينمو ويتقدم ويتميز أكثر، هو ال يبحث عن شهرة 

أو مال ولكنه يمتلك أقوى مقوم وهو حب اإلعالم واحترام المهنة واحترام الذوق 

العام وعقول المتلقين.

التوتر.. "قلمي يقلقني"
لنختم.. متى تخافين من الكاميرا، ومتى تخافين من القلم؟
الكاميرا، حتى أن كثيرين يسألونني: لماذا ال تخافين وأنت  نادًرا ما أخاف من 

تواجهين الكاميرا؟ وأقول إنها "آلة" في النهاية، مع أنها تنقل تعابيرك إلى اآلالف 

من الناس لكنك ال تشاهد مالمحهم، إنما القلم أخطر من الكاميرا، وفي الكثير من 

األوقات يسبب لي قلمي توتًرا؛ ألنني أطرح من خالله آرائي الشخصية، خالف 

التلفزيونية؛ حيث أكون محاورة أطرح األسئلة على الضيوف وأتلقى  اللقاءات 

ثقاًل ومتى ما خفت فليس خوفًا من أمر وارد  أكبر  فالكتابة مسؤولية  إجاباتهم، 

كاختالف وجهات النظر مع اآلخرين، أو مع من يتصيد مفردة أو عبارة، بل هو 

قلق من أجل النجاح في كل مرة أكتب فيها مقااًل جديًدا. 

لدينا في 
البحرين كوادر 
متميزة لكنها 

لم تصل إلى 
مستوى 

"القامات

أعتز باألخت 
"بروين حبيب 
المذيعة 
البحرينية 
التي 
حققت 
نجاحا باهرا

منذ  بدور:  الزميلة  نسأل  ألن  واضحة  المقدمة  تلك  أن  يبدو 
2014 حتى اآلن، إعالمية مذيعة ومحاورة، وكاتبة مقال.. أين 

وجدت نفسك؟
في ذلك العام بدات المشوار في التلفزيون، أي أنني بدأت باإلعالم التلفزيوني قبل 

الكتابة، وللعلم فإنني مولعة بالكتابة مذ كنت في المرحلة اإلعدادية، ودعني أقول 

إن اإلعالم "شغف" كما تعلم، ومن يدخل هذا المجال من الصعب أن يتركه، غير 

أنني وجدت نفسي في الكتابة أكثر من التقديم.. في التقديم أنت تحاور وتطرح 

األسئلة وتتلقى اإلجابات، لكن األمر يختلف في الكتابة.. فأنت في الكتابة تطرح 

وجهة نظرك وأرى في ذلك متسًعا لتقديم أفكاري.

تشرفني النخبة من المتفاعلين
وكيف هو التفاعل أو قياس األثر مما تكتبين.. على األقل 

بين الزمالء والمعارف وقرائك الدائمين؟
بإمكاني القول إن خط كتاباتي سياسي نخبوي، وفي الحقيقة، ال أتفاعل بدرجة 

كبيرة في قضايا الشأن المحلي واالجتماعي، ومع أن فئة قليلة من القراء يتفاعلون 

سعيدة  وأنا  "النخبة"،  من  أنهم  يشرفني  ما  لكن  موضوعات  من  أطرح  ما  مع 

الصحيح  للمسار  بمثابة بوصلة توجهني  أعتبره  به ألنني  التفاعل ومقتنعة  بهذا 

الذي يلزم أن أكون فيه. من جانب آخر، وهذا ما باب االعتزاز والفخر بصحيفة 

"البالد"، فمساحة الحرية كافية للكاتب، وبعد فضل هللا سبحانه وتعالى، ال أنسى 

فضل السيد رئيس التحرير األستاذ مؤنس المردي الذي فتح لي الباب بكل ثقة 

وتشجيع.. أنت تعرف أن رؤساء الصحف ال يمنحون الفرصة لكاتب أو كاتبة 

الباب  لي  فتح  مؤنس  األستاذ  أن  إال  بصعوبة،  ذلك  يحدث  بل  معروفين  غير 

الحلي رئيس قسم  الزميل محمد  الزمالء ومنهم  أيًضا تواصل  أنسى  للبدء، وال 

على  بالتدقيق  يتعلق  فيما  حتى  التفاصيل  في  ويتباحث  يتابع  الذي  "منطلقات"، 

في  دقيقًا  يجد مصحًحا  أن  للكاتب،  جًدا  مفيد  جانب  وهذا  واألسماء  المعلومات 

رصد المعلومة. ولو تحدثت عن نوعية ومستوى المقاالت التي تنشرها صحفنا 

المحلية، فهناك كتاب وكاتبات لهم أسماؤهم، ولهم أسلوبهم في معالجة القضايا 

"البالد"  مقاالت صحيفتنا  على  أخرى  مرة  نظرة  وألقي  فيها،  تخصصوا  التي 

فأجد فيها التميز والتجديد والمنافسة المهنية العالية، والدليل على ذلك أن "البالد" 

أحرزت على مدى عامين جائزة سمو رئيس الوزراء للصحافة عن فئة "أفضل 

عمود"، وهذا جانب يشعرني ويشعر جميع الزمالء بالفخر واالعتزاز.
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الخيل تشعر براكبها
تقول الفارسة أماني البوفالسة: إن رياضة ركوب الخيل من الرياضات الجميلة 

جًدا لكل األعمار، وهي ال تمنحك فقط اللياقة البدنية، بل هناك ميزات أخرى 

ركوب  أن  أؤمن  وأصبحت  بالنفس،  الثقة  ومضاعفة  الشخصية  تقوية  منها 

الخيل مهم لمن يحب تطوير ذاته ال سيما في وضوح األفكار، فالخيل تتواصل 

معك بذكاء وتشعر بمشاعرك، بل ربما ال تصدقون إن قلت لكم وللقراء الكرام 

إنني سمعت معلومة لكن حين طبقتها صدقتها، أال وهي أن الخيل تشعر فعاًل 

الخيل  فإن  نفسك  من  واثقًا  كنت  "إذا  باختصار  ذلك  وتشرح  راكبها..  بحال 

تشعر بذلك.. إذا كنت خائفًا.. قلقًا.. متردًدا.. ستشعر بك وأنت على ظهرها".

البطيخ والتفاح والجزر
ارتباط  الخيل  وبين  بيني  الخيل:  مع  تقضيها  لحظة جميلة  إلى  أماني  تأخذنا 

عاطفي.. أحيانًا ال أتجه لإلسطبل من أجل الركوب ولكن فقط من أجل إطعام 

تشعر  التفاح  أو  الجزر  أو  البطيخ  أحمل  وأنا  قدومي  أصبحت حين  الخيل.. 

بالسعادة من خالل تحريك آذانها أو رؤوسها أو أن يمسح الحصان أو الفرس 

من  والناس  والفتيات  األوالد  أرى  أنني  هو  يسعدني  وما  رأسي،  في  رأسه 

مختلف األعمار يعيدون ارتباطهم بالخيول كثقافة وتراث.

سقطت مرتين ولم أصب بسوء
وتضيف: هناك العديد من اإلسطبالت ومراكز التدريب وهي في ازدياد، حتى 

أن البعض يواصل تدريبه إلى حين الوصول لمرحلة االحتراف، وحينما أسافر 

تدريبكم وقدرتكم  إن  لي  ويقولون  أيًضا،  الخيل  أمارس ركوب  الخارج  إلى 

على التعامل مع الخيل ممتازة، وهذا ما سمعته شخصيًا عندما سافرت إلى 

دول كجمهورية مصر العربية وتركيا والبوسنة.. إن هذا شعور رائع للغاية.. 

للعلم، سقطت مرتين لكنني وهلل الحمد لم أصب بسوء، وربما يعود ذلك إلى 

أنني أمارس ركوب الخيل في مركز غزوان للفروسية، حيث يكون التدريب 

في مضمار رملي للحماية أثناء السقوط ومداراة المدربين للصغار والكبار، 

بل تجد المدرب يعلم الفارس المبتدئ كيف يتصرف في حال احتمال سقوطه 

حتى ال يتصرف المتدرب بشكل خاطئ يصيبه بالضرر".

قريًبا..سأشتري حصانا
الخيل  ركوب  حال  في  سيما  ال  جميلة  لنا صورة  ترسم  أماني  أن  والجميل 

الكثير  فيه  نشاهد  الذي  نورانا  ساحل  ومنها  وسواحلها،  البديع  شارع  بقرى 

المعتدل  الطقس  في  بالخيول، خصوًصا  يتجولون  والمقيمين  البحرينيين  من 

أو في الشتاء.. أما عن رغبتها فتقول مبتسمة في ختام اللقاء "أفكر في شراء 

حصان".

الفارسة

أماني 
البوفالسة

أعشق في 
الخيل الذكاء 

والجمال

من البحرين إلى مصر 
وتركيا والبوسنة...

لم تنشأ عالقتها مع الخيل منذ صغرها كما هو حال 
كثير من الفرسان والفارسات، بل أحبت الخيل في 
الوقت  االرتباط مع مرور  الشباب وزاد ذلك  مرحلة 
ودائمة  وثيقة  صلة  على  نفسها  وجدت  حتى 
الفتيات  من  كثير  وكحال  فارسة.  كونها  بالخيل 
اللواتي بدأن في السنوات األخيرة يتعرفن على 
رياضة ركوب الخيل والفروسية، فقد اكتشفت أن 

لهذه الرياضة جوانب جسدية ومعنوية كثيرة.
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حقول الحمم البركانية

سميت  جديدة  جزيرة  ظهرت   1963 العام  وفي  منتظم،  بشكل  البالد  من  أجزاء  تشكيل  األخرى  الزلزالية  واألنشطة  البراكين  أعادت  الواقع،  في 
"سرتسي" من البحر قبالة الساحل الجنوبي، إال أن اآليسلنديين حولوا هذه الفوضى الجيولوجية لصالحهم؛ واستخدموا الطاقة الحرارية األرضية لتدفئة 
منازلهم وأعمالهم ولتعزيز أوقات فراغهم، ونتيجة لذلك أصبح الهواء نقيًا بشكل رائع والمناظر الطبيعية الوعرة غير الملوثة جاهزة لالستكشاف 
والمغامرات التي ال تنسى. تتمثل إحدى طرق استكشاف آيسلندا بمفردك في استئجار سيارة أياما عدة إلى أسبوع، بما في ذلك رحلة على طول الطريق 
الدائري الذي يمتد في دائرة كاملة في جميع أنحاء البالد، وهناك طريقة أخرى لتخطيط مغامرتك، وهي الجوالت التي يمكن أن تأخذك إلى أفضل 
الخيارات لمشاهدة الشفق القطبي، باإلضافة إلى رحلة مركبة النقل المؤتمتة فوق حقول الحمم البركانية، وفي الرحالت اليومية من ريكيافيك لمشاهدة 

بعض من أروع جمال أيسلندا الطبيعي، مثل البحيرة الزرقاء والشالالت.

كهف "سكافيتيل" الجليدي

في جنوب البالد، تعد حديقة فاتناجوكول الوطنية أرًضا من األنهار الجليدية والكهوف الجليدية الرائعة، التي تجذب المغامرين من جميع أنحاء العالم، 
والحديقة الوطنية الشاسعة )واحدة من ثالثة في آيسلندا( مقسمة إلى 4 أقسام وتتكون من نهر فاتناجوكول الجليدي والمناطق المحيطة بها، وفي كهف 
"سكافيتيل" ستجد عدًدا من الزوار يختاون وقت الشتاء بعد أن تجرف األمطار الغزيرة الطبقة العليا من النهر الجليدي بعيًدا، وعلى كل حال، فالكهف 

مفتوح طيلة العام.
وإذا تم رؤيته في الوقت المناسب، فإن الكهف يغمره الضوء األزرق المذهل.. كما يمكن ترتيب زيارات جماعية لجميع المناطق في غير موسمها، 
وتنظيم رحالت على الجليد لتجربة ال تنسى لرؤية الشقوق الجليدية والكهوف وحتى شرب المياه العذبة من البرك الصغيرة على السطح. وبغض النظر 
عن الوقت الذي تخطط للسفر فيه، تتم مشاهدة الحيتان على مدار العام على الرغم من أن الصيف هو أكثر األوقات شعبية لرؤية هؤالء العمالقة اللطفاء. 
وخالل األشهر األكثر دفئًا تنطلق الرحالت لياًل ونهاًرا، بما في ذلك مشاهدة الحيتان في منتصف الليل، ويقول منظمو الرحالت إن هناك فرصة بنسبة 
80 - 95 % لرؤية هذه المخلوقات الرائعة اعتماًدا على الوقت من العام، واألفضل من ذلك كله أن التزحلق على السطح غالبًا ما يحدث بالقرب من 

القوارب، لذا يمكنك االستمتاع بمقعد بجانب الحلبة في أحد أكثر المناظر الطبيعية روعة.

آيسلندا..
جزيرة النار والجليد

قبلة عشاق االستكشاف والمغامرات

أصبحت آيسلندا واحدة من أفضل وجهات السفر في العالم.. ليس فقط مع المغامرين الباحثين عن اإلثارة، 
ولكن أيًضا لمحبي الطبيعة الذين يبحثون عن شيء مختلف.. هي "جزيرة النار والجليد" التي ستكتشف 
فيها البراكين النشطة والينابيع الساخنة واألنهار الجليدية، عالوة على حقول الجليد والمضايق البحرية 
الشمالية، ويقع  القطبية  الدائرة  الذي يستريح على حافة  المنخفضة،  الكثافة السكانية  البلد ذي  لهذا 

على قمة واحدة من أكثر المناطق نشاًطا بركانًيا في العالم.
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افرك قناع الطين

وتتوافر جوالت أخرى في المحيط لمشاهدة الطيور وزيارات الجزيرة، وهذه الجوالت مريحة نظًرا لوجود خيارات عدة تنطلق من ميناء ريكيافيك 

القديم، ويمكنك التوقف لتناول عشاء من سمك القد الطازج بعد عودتك إلى أحد المطاعم الريفية الصغيرة العديدة الموجودة في منطقة المرفأ، على 

بعد 40 دقيقة فقط بالسيارة من ريكيافيك. وتعد هذه المنتجعات الحرارية الجوفية األكثر شهرة من المعالم السياحية التي يجب مشاهدتها، واالستحمام 

الطبيعي في المياه الزرقاء الباهتة في ظل محطة طاقة، ونمت صناعة بلو الغون بأكملها حول هذا الجذب منذ أن حققت نجاًحا كبيًرا مع السكان 

المحليين في العام 1976، وتصل المياه من الينابيع الحارة تحت األرض إلى 37 - 39 درجة مئوية، ويقال إنها مفيدة للغاية للصحة والجلد.. يقول 

اآليسلنديون "افرك قناع الطين الطبيعي بالمعادن من أحد األحواض الموجودة على حواف البحيرة واستمتع".

جبل كيركوفيل المذهل

وتنتظر حفر الطين المغلي وقرابة 100 من الينابيع المتفجرة األصغر حجًما استكشافها، وكل بضع دقائق تطلق بحيرة "ستروكور" المياه في الهواء 

لمسافة 30 متًرا، وفي هذه األثناء، يستمتع السواح بتناول خبز "الينابيع الساخنة".. أو ما يعرف باسم "خبز الجاودار" الذي يخبز تحت األرض لمدة 

24 ساعة، ويمكن للزوار أيًضا مساعدة الطاهي على سلق البيض في الينابيع الساخنة لتناوله مع الخبز. وفي الطريق، شمال غرب ريكيافيك، يمكن 

المرور بقرية "غروندرغوردر"، وهي قرية صيد ساحرة تقع في وسط الساحل الشمالي لشبه جزيرة "سنيفلسينس"، وتقع في مضيق بحري خالب 

وتحيط بها الجبال، ويظهر في األفق جبل كيركوفيل كمعلم مذهل.
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1. غرفة منخفضة بجدران زجاجية
في  ترغب  جيدة  مساحة  لديك  تكون  قد   
وهنا  لك وألسرتك،  مريًحا  مكانًا  تكون  أن 
يقترح عليك ترافيس أن تحولها إلى محيط 

مضيء بإضاءة طبيعية عبر الزجاج.

2. أرضية زجاجية فوق الماء
أن  فعله هو  ما عليك  في ممر صغير، كل 
ثم  قلياًل  الحفر  ليعمق  البناء  بعامل  تستعين 
لتمشي  بالماء،  مناسبًا مملوًءا  اختر حوًضا 
لديك  يكون  وقد  زجاجية  أرضية  على 

المجال لتحويلها إلى حوض أسماك الزينة.

3. مكتبة السقف
الشقق  في  حتى  األماكن،  بعض 
الصغيرة، قابلة ألن تتحول إلى مكتبة في 
السقف، وربما تكون غرفة المكتب سواء 
الستخدامها  قابلة  العمل،  أو  المنزل  في 

كمساحة علوية للكتب.

4. الساللم الموفرة للمساحة
المهندس  فيها  فكر  فيما  فكرت  هل 
سلم  تصميم  بإمكانك  ربما  ترافيس؟ 
لكن  جيدة،  مساحة  لك  توفر  بخزانات 
الفكرة مكلفة  ترافيس نفسه يرى أن هذه 

كثيًرا.

أفكــــار
لمنزل فريد التصميم

"منزلك هو مكان القلب".. من وحي هذه العبارة ابتكر المصمم المعماري االسكتلندي سكاير ترافيس مجموعته 
الجديدة، التي وصفها بأنها تصميم يجعل القلب سعيًدا، حتى لو كنت تعيش في منزل أو شقة صغيرة "مملة"، 

فبالنظر إلى الوقت الذي نقضيه في المنزل، نحتاج إلى أفكار لمنزل فريد التصميم.
بالنسبة  الداخلي هذه عبارة عن تركيبات كبيرة وشاملة ومكلفة في بعضها، ولكن  التصميم  إن بعض أفكار 
ألولئك الذين ليس لديهم المال، فهناك أفكار أصغر لتزيين المنزل قابلة للتنفيذ وستمنح منزلك تصميًما شخصًيا 
وفريًدا. أما بالنسبة ألولئك الذين يعيشون في الشقق، هناك أيًضا الكثير من أفكار ديكور المنزل التي تساعدهم 

على توفير المساحة...
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المتوهجة  الحائط  10. جداريات 
في الظالم

من  للكثير  بالنسبة  مرغوب  الخيار  هذا 
األسر في غرف أطفالهم، وحتى في غرف 
اختيار  باإلمكان  الجلوس،  غرف  أو  النوم 
المضيء  الجدران  ورق  من  جيدة  تشكيلة 
في الظالم ال سيما التصاميم ثالثية األبعاد 

ذات األضواء المتوهجة.

7. طاولة النهر الزجاجي
لك  المكتب،  أو في غرفة  الطعام،  سواء في غرفة 
النهر  طاولة  باستخدام  مدهًشا  تغييًرا  تضيف  أن 
النهر  مجرى  تصميم  أيًضا  وباإلمكان  الزجاجي، 

الذي يضفي رونقًا مبهًجا على المكان.

8. إضاءة زجاج البانتون
تكون  أن  يمكن  الزاهية  بألوانها  البانتون  حوامل 
خياًرا رائًعا لمن يعشقون إشراقة األلوان في مرافق 

المنزل.
9. زاوية القراءة

ليس من الصعب اختيار مكان ولو صغير المساحة 
القراءة  لمحبي  بالنسبة  الشقة،  أو  المنزل  في 
طرفي  استخدام  المناسب  من  يكون  قد  والمطالعة، 

النافذة لتصميم مكان مريح للقراءة.

5. غرفة اللعب 
اآلمنة  األماكن  األطفال  يحب 
باإلمكان  للعب،  والغريبة 
االستفادة من السقف لتخصيص 

غرفة علوية للعب األطفال.

البرج  ساعة  نافذة   .6
القديمة

جميل  مشهد  على  تحصل  حتى 
في غرفة الجلوس، يمكن تغيير 
وهنا  النوافذ،  من  السائد  النمط 
القديمة  البرج  ساعة  نافذة  تأتي 
كتصميم عصري مثير للدهشة.
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ترند األلوان
تيك توكعلى طريقة



أزيــاء 66

واآلن لكل فتاة جامعية، استعيني بالصور التالية ألفكار مالبس كاجوال أنيقة مالئمة للجامعة. نعرف أنك ستعشقينها!

إطالالت كاجوال ستريد كل فتاة 
جامعية االستلهام منها 

االستعداد  الجميع  بدأ 

لبداية العام الدراسي الجديد 

وألننا  والجامعات.  للمدارس 

للجامعة  الذهاب  أن  نعرف 

يوم  كل  مالبسك  واختيار 

بعض  في  مربكا  يكون  قد 

كان  إن  خصوصا  األحيان، 

لك  جمعنا  لذا  األول،  عامك 

أكثر من 10 إطالالت لمالبس 

كل  إعجاب  ستنال  كاجوال 

فتاة جامعية. 
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المتطورة   Agnette سترة 
من  مصنوعة   IRO من 
هذا  ممزق.  أسود  نسج 
له  فيه  المرغوب  النمط 
مهترئة.  ودرزات  حواف 
مخفي  بسحاب  يتميز 
ولمسات  مرصع،  وإغالق 
هذا  للكتف،  وبطانة  ممزقة 
هو  ياقة  دون  من  الجاكيت 
خزانة  في  أساسية  قطعة 

المالبس.

ت 55 ال طال إ
مختلفة 

لتنسيقها 
مع جاكيت 

IRO من
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البقدونس والروزماري
المكونات: 

ملعقتان كبيرتان بقدونس
نصف كوب روزماري

كوب ماء
طريقة التحضير: 

أحضري وعاًء مناسبًا لوضع البقدونس، الروزماري وكوب الماء ثم 
ذلك،  من  االنتهاء  الغليان. عقب  إتمام عملية  النار حتى  اتركيها على 
اتركي المزيج يهدأ تماًما ثم أغرقي شعرك به واتركيه مدة زمنية ال تقل 

عن ساعة ونصف قبل شطفه بالماء.

العسل والماء
المكونات: 

ملعقتان كبيرتان عسل
3 أكواب ماء

طريقة التحضير: 
تعتبر هي األسهل مقارنة بما سبق؛ حيث إنها لن تحتاج منك سوى إذابة 
العسل في الماء، ثم شطف الشعر به وتركه إما 30 دقيقة قبل غسله، أو 

تجفيفه بشكل جيد دون الحاجة إلى غسله.
كرري هذه الوصفة كل 3 أيام؛ حتى تحصلي على النتائج المطلوبة.

لهذا السبب ونظًرا لموسم الجامعات، سنخبرك بأفضل الخلطات التي يمكنك اتباعها للحصول على شعر 

المع وجذاب بالجامعة: 

تسريحات شعر سريعة للجامعة 
االستعداد للجامعة من أكثر األوقات التي تمر علينا حماسا وشغفا، فأخيرا انتهينا من المدرسة ومن الزي 
الرسمي الموحد وسنبدأ مرحلة جديدة من حياتنا أكثر حرية وانطالقا، وبالتأكيد نحتاج ألن نكون على أتم 
استعداد الستقبال هذه المرحلة، فنبدأ في تحضير المالبس المناسبة للجامعة والحقيبة المناسبة وكذلك 

يجب أن نجد تسرحية الشعر المناسبة وكيف يمكننا تغييرها من وقت آلخر.

 قبل الجامعة...   امنحي شعرك لمعانا طبيعيا 

بينما تعتقد الكثيرات من الفتيات خطًأ أن إعادة حيوية الشعر وجاذبيته تكمن في استخدام 

التجربة  تؤكد  بالشعر،  العناية  منتجات  من  وغيرها  الكيمائية  بالمواد  الغنية  الشامبوهات 

الواقعية أن هذا الغرض ال يمكن تحقيقه إال عبر الخلطات الطبيعية....
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أفضل أنواع كريم BB لجميع
أنواع البشرة

أفضل أنواع كريم األساس

مع بداية الجامعة..  كريم بي بي أو كريم األساس؟ 

هل  مراعاتها.  يجب  التي  األمور  من  الكثير  هناك  البشرة،  مكياج  بإتقان  األمر  يتعلق  عندما 

تستخدمين كريم األساس أم بي بي كريم؟ اسفنجة لوضعها أم يديك؟ والقائمة تطول. يمكن 

غير  إذا كنت  األساس محيًرا حًقا، خصوصا  بي كريم وكريم  البي  بين كريم  االختيار  يكون  أن 

متأكدة من االختالف. لمساعدتك على فهم ذلك، فقد كشفنا مزايا كال المنتجين. 

ما الفرق بين كريم البي بي وكريم األساس؟
يعتبر BB Cream، الذي يرمز إلى "بلسم الجمال"، خيار تغطية أخف من كريم األساس، الذي يميل إلى أن يكون على جانب التغطية 
القصوى. يوفر كريم BB تغطية ندية وشفافة على شكل بلسم متعدد المهام. يجمع عموما بين المرطب والبرايمر وكريم األساس الملون 
والعناية بالبشرة وSPF في منتج واحد. كريم األساس هو خيار تغطية كاملة يكون عموما على الجانب غير الالمع، وهو مصمم لتغطية 

الجلد وأي عيوب.

هل كريم بي بي أم كريم األساس أفضل للبشرة؟
بينما يتفوق كريم األساس على BB Cream على مقياس التغطية، يتفوق BB Cream عليه عندما يتعلق األمر بفوائد العناية بالبشرة، فهو 
غني بالمكونات المضادة للشيخوخة مثل الشاي األخضر والكوالجين البحري، إلى جانب الترطيب الخطير على شكل حمض الهيالورونيك، 
يقدم كريم BB مزيدا من فوائد العناية بالبشرة في تركيبته مقارنةً بكريم األساس. كما أنه يميل إلى أن يكون أكثر بكثير على الجانب غير 

المسامي، ما يجعله مناسبًا بشكل أفضل لمن يعانين من البشرة المعرضة لحب الشباب.

بين كريم البي بي وكريم األساس، كيف يمكنك معرفة األفضل بالنسبة لك؟
إذا كنت فتاة تحبين المظهر الالمع "دون مكياج، مع مكياج"، فإن BB Cream SPF15 هو الفائز الواضح. إنه أيًضا أحد أكثر المنتجات 

مبيًعا في العالم لهذا السبب، احتفظي بكريم األساس للسهرات والمناسبات واتركي كريم BB لالستخدام اليومي.
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عصير زبادي يوناني

المكونات
 ثلث كوب لبن زبادي يوناني	 
 ثلث كوب فراولة	 
 ملعقتان كبيرتان عسل	 

الخطوات
في وعاء الخالط الكهربائي، نضع اللبن، 	 

الفراولة والعسل.
نسكب 	  ثم  تتداخل  حتى  المكونات  نقلب 

عصير الفراولة في كوب التقديم.

عصير كوكتيل فواكه

المكونات
كوب رمان	 
حبتا كيوي )مقطعة مكعبات(	 
كوب أناناس )مقطعة مكعبات(	 
تفاحتان )مقطعة مكعبات(	 
6 حبات فراولة )مقطعة مكعبات(	 
كوب توت أحمر	 
ملعقتان كبيرتان عصير ليمون حامض	 
3 مالعق كبيرة عسل	 

الخطوات
الرمان، 	  نضع  الكهربائي،  الخالط  في 

الكيوي، األناناس، التفاح، الفراولة، التوت، 
عصير الليمون والعسل.

نخلط المزيج جيًدا حتى يتجانس ونحصل 	 
على عصير وردي اللون.

ألف 	  التقديم.  أكواب  في  العصير  نسكب 
صحة!
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شوربة الفطر بالزبادي

المكونات
كوب فطر طازج مقطع	 
¾ 1 كوب مرق دجاج	 
كوب زبادي	 
½ كوب كريمة طبخ	 
بصلة صغيرة مفرومة	 
معلقة كبيرة دقيق	 
معلقة كبيرة زبدة	 
¼ معلقة صغيرة ملح	 
¼ معلقة صغيرة فلفل أسود	 
فطر مقطع حسب الرغبة )للتزيين(	 

الخطوات
مع 	  البصل  ويضاف  النار  على  قدر  في  الزبدة  تذاب 

التقليب، حتى يذبل.
يضاف الفطر مع التقليب حتى ينضج. عندئذ، يوضع 	 

الدقيق مع التقليب، حتى يتغير لونه.
يصب الزبادي، بصورة تدريجية، مع التقليب مع كل 	 

إضافة، فينثر الملح والفلفل األسود.
قوام 	  يصبح  حتى  التقليب  مع  الدجاج،  مرق  يصب 

حرارة  على  وتبقى  القدر  تغطى  عندئذ  ثقياًل،  الشوربة 
هادئة حتى غليان الشوربة. تصب الكريما، مع التقليب.

المقلية 	  الفطر  بقطع  ومزينة  ساخنة،  الشوربة  تقدم 
بالزبدة، والبقدونس المفروم )اختياري(.

حساء الجبن

المكونات
حبتا بطاطس	 
بصلتان	 
باقة كزبرة	 
بقايا عظام الدجاج	 
فص ثوم	 
ملعقة صغيرة قرفة	 
ملعقة صغيرة زنجبيل	 
لتر ماء	 
150 غ جبنة بيضة	 
50 غ زبدة	 
ملح حسب الرغبة	 
بهارات حسب الرغية	 

الخطوات

ثم 	  ليتماسك  ثم يترك  النار  إناء على  الخليط في  يوضع 
يرفع عن النار ويسكب في طبق.

الدجاج 	  الزبدة وعظام  توضع  النار  على  كبير  إناء  في 
وباقة  الثوم  وفص  البطاطس  ومكعبات  المفروم  والبصل 

الكزبرة والبهارات والماء ثم يغطى القدر ويترك ليغلي.
الدجاج 	  دون  من  الكهربائي  الخالط  في  الخليط  يطحن 

جيًدا ثم تنزع باقة الكزبرة وتوضع جانبًا.
يفتت الدجاج ويوضع فوق الحساء ثم يضاف الجبن إلى 	 

الخليط ويطحن حتى يمتزج مع الحساء.
ثم 	  ليتماسك  ثم يترك  النار  إناء على  الخليط في  يوضع 

يرفع عن النار ويسكب في طبق.
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أقراص البطاطس المبشورة

المكونات
حبتا بطاطس )كبيرة الحجم(	 
3 بيضات	 
بصلة	 
¼ كوب طحينة	 
معلقتان كبيرتان جبن موزاريال	 
معلقتان كبيرتان زيت	 
معلقة كبيرة جبن رومي مبشور	 
½ معلقة صغيرة ملح	 

الخطوات
يفرم 	  ثم  جيًدا،  ونصفيها  البطاطس  نبشر 

البصل فرًما ناعًما.
وعاء، 	  في  والبصل  البطاطس  نفرغ 

جيًدا  ضربه  بعد  البيض  لهما  ونضيف 
جميع  وتقلب  والطحينة  الملح  مع  وخلطه 

المحتويات في الوعاء جيًدا.
أقراص، 	  شكل  على  البطاطس  نشكل 

ونحّمي الزيت على درجة حرارة متوسطة.
بعد قليها تصفى من الزيت دون الضغط 	 

عليها، بمصفاة.
الرومي 	  والجبن  الموزاريال  الجبن  ننثر 

على البطاطس وهي ساخنة.

بطاطس حارة بدبس الرمان

المكونات
حبتا بطاطس )مقطعة مكعبات(	 
فصا ثوم )مهروس(	 
عصير ليمونة	 
مكعب دجاج	 
3 مالعق كبيرة زيت نباتي	 
ملعقتان كبيرتان دبس رمان	 
ملعقة كبيرة كزبرة	 
ملعقة صغيرة شطة	 

الخطوات
عميقة 	  طاسة  في  النباتي  الزيت  سخني   

الدجاج  مرق  مكعب  مع  البطاطس  واقلي 
حتى يتحول لونها إلى الذهبي.

أضيفي الثوم والشطة والكزبرة.	 
أضيفي دبس الرمان وقلبي البطاطس مع 	 

المكونات.
واسكبي 	  النار  عن  الطاسة  ارفعي 

على  وزعي  ثم  التقديم  بطبق  البطاطس 
الوجه عصير الليمون وقدميها ساخنة.
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سلطة الدجاج واألفوكادو

المكونات
4 قطع أفخاد دجاج فيليه مخلية من العظم والجلد	 
حبة أفوكادو مقشرة ومنزوعة النواة ومقطعة شرائح	 
5 أكواب خس مغسول ومجفف ومقطع	 
كوب طماطم كرزية مقطعة	 
½ كوب جبن موزاريال )اختياري(	 
¼ كوب أوراق ريحان طازجة مفرومة ناعًما	 
معلقتان كبيرتان زيت زيتون	 
ملح حسب الرغبة	 
فلفل أسود حسب الرغبة	 

مقادير التتبيلة
معلقتان كبيرتان زيت زيتون	 
معلقتان صغيرتان سكر أسمر	 
معلقة صغيرة ثوم مفروم ناعًما	 
معلقة صغيرة ريحان جاف	 
معلقة صغيرة ملح	 

الخطوات
للتتبيلة: تخلط مكونات التتبيلة مًعا.	 
للدجاج: يضاف فيليه الدجاج إلى طبق عميق. يصب 	 

الدجاج  دعك  مع  التتبيلة،  من  كبيرة  مالعق   4 نحو 
لغرض تتبيله. يحفظ الكم الباقي من التتبيلة في الثالجة.

يضاف الزيت إلى مقالة، على حرارة متوسطة، ويقلى 	 
ناضًجا  ويصبح  الذهبي  إلى  لونه  يتحول  حتى  الدجاج 
بصورة تامة. يصفى الدجاج، ويوضع جانبًا لعشر دقائق. 

يقطع الدجاج إلى شرائح.
وتوزع 	  التقديم،  طبق  في  الخس  يوضع  للسلطة: 

شرائح األفوكادو والبندورة والجبن )في حال استخدامه( 
والدجاج على السطح. تنثر أوراق الريحان. تتبل السلطة 

بالكم الباقي من التتبيلة. ينثر الملح والفلفل.

سلطة األفوكادو مع الجرجير

المكونات
4 حبات أفوكادو	 
 200 غ جرجير	 
3 حبات فجل )مقطعة شرائح(	 
بصلة )مقطعة شرائح(	 
 30 غ صنوبر	 
 30 غ خس أميركي	 
 2 غ نعناع	 
 ليمونة عصير	 
 معلقة كبيرة زيت زيتون	 
 ملح حسب الرغبة	 
 فلفل أسود حسب الرغبة	 

الخطوات
قطع 	  إلى  وتقطع  األفوكادو  حبات  تقشر 

كبيرة.
تضاف أوراق الجرجير وشرائح البصل 	 

والفجل واألفوكادو إلى طبق التقديم.
تضاف التتبيلة التي تعد عبر مزج زيت 	 

الليمون  وعصير  األسود  والفلفل  الزيتون 
بالخس  يزين  الذي  الطبق  إلى  والملح، 

األميركي والنعناع ويرش بالصنوبر.
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المنتو الحجازي

المكونات

مقادير العجينة
3 أكواب دقيق	 
معلقتان كبيرتان ماء	 
ماء حسب ما تحتاجه العجينة	 

مقادير الحشو
كيلو لحم ضأن مفروم خشن	 
¼ كوب زبدة	 
5 بصالت مفرومة	 
معلقتان صغيرتان فلفل أسود	 
معلقة صغيرة كمون	 

مقادير الصوص
علبتا زبادي )مخفوق مع رشة ملح ويترك جانبًا(	 
4 حبات طماطم مفرومة ناعًما	 
حزمة كزبرة خضراء مفرومة ناعًما	 
¼ كوب خل أبيض	 
¼ كوب خل عنب أسمر	 
معلقة صغيرة فلفل أحمر حار مجروش	 
معلقة صغيرة زيت زيتون	 
معلقة صغيرة كمون ناعم	 
½ معلقة صغيرة كمون	 

الخطوات
حتى 	  بالعجانة  المكونات  جميع  اخلطي  العجينة:  عمل  طريقة 

تصبح عجينة متماسكة وسميكة وتنقسم ألقسام.
طريقة الحشو: اخلطي جميع المقادير مًعا واتركيها في مصفاة.	 
ادهني قدر المنتو بالزيت ثم رقي العجينة وأضيفي عليها ملعقة 	 

من الحشوة حسب الرغبة.
لها بمسافات صغيرة 	  القدر المخصص  المنتو في  رصي حبات 

بين الحبة واألخرى ثم غطي القدر بإحكام واتركيها على نار عالية 
مغلي  بماء  ورشي  القدر  افتحي  المدة  وفي نصف  دقيقة   45 لمدة 
زبدة  أو  بزيت  المنتو  من  حبة  كل  وجه  على  بالفرشاة  وادهني 

واتركيها حتى تنضج.

األسود 	  الفلفل  من  قليل  عليها  ورشي  التقديم  طبق  في  ضعيها 
والكمون واغمسيها بالخل.

الطماطم 	  الزيت وأضيفي  طريقة عمل خلطة الصوص: سخني 
حتى ينشف ماؤها ثم الخل والبهارات والملح ونصف كمية الكزبرة 

وقلبي واتركيها جانبًا.
صبي الزبادي فوق المنتو في طبق التقديم وبعدها خلطة الطماطم 	 

وأخيًرا ترش باقي الكزبرة للزينة.

أوزي اليقطين

المكونات
حبة قرع )يقطين(	 
كيلو لحم مفروم	 
½ كيلو لحم ضأن	 
3 أكواب أرز بسمتي مغسول ومنقوع	 
كوبا ماء ساخن	 
كوبا بازالء وجزر	 
¼ كوب زيت نباتي	 
بصلة مفرومة	 
اصبع زبدة	 
ملعقة صغيرة ملح	 
½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة	 
¼ ملعقة صغيرة سبعة بهارات	 
¼ ملعقة صغيرة قرفة	 
¼ ملعقة صغيرة هيل	 
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود	 

الخطوات
السكين 	  بواسطة  ثم  الخارج  من  القرع  قشرة  اغسلي 

الستخراج  المقص  باستعمال  قومي  ثم  الغطاء  انزعي 
وتفريغ لب القرع من البذور ثم امسحي داخل القرع من 

الداخل.
اسلقي لحم الخروف حتى النضوج.	 
ونضع 	  البهارات  مع  البصل  نقلب  الحشوة  لتحضير 

الجزر  نضع  ثم  تستوي،  حتى  المفرومة  اللحمة  عليها 
والبازيالء ونتركها حتى النضوج نصف استواء.

نضعها فوق األرز المغسول ونضع كمية من البهارات 	 
والزيت والماء المغلي والملح.

من 	  ومسحها  جيًدا  تنظيفها  بعد  باألرز  القرع  نحشو 
المسلوق  اللحم  قطع  نضع  ثم  بالزبدة،  والخارج  الداخل 

على الوجه.
نغلق القرع بغطائه ونلفه بالقصدير ونضعه بالفرن من 	 

ساعة ونصف لساعتين على نار هادئة جًدا.
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باوند كيك
بالجبن الكريمي

المكونات

كوب جبن كريمي	 
3 أكواب دقيق	 
½ 2 كوب سكر	 
½ 1 كوب زبدة	 
6 بيضات	 
ملعقتان صغيرتان فانيليا	 
ملعقة صغيرة بيكنج بودر	 
¼ ملعقة صغيرة ملح	 

الخطوات
سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.	 
بالزيت 	  وادهنيه  الكيك  قالب  أو  صينية  جهزي 

والدقيق.
الكريمي 	  والجبن  الزبدة  ضعي  للخلط  إناء  في 

واخفقي المكونات جيًدا حتى يتشكل لديك مزيج ناعم.
في إناء آخر انخلي الملح مع الدقيق والبيكنج باودر 	 

وحركي المكونات حتى تختلط مع بعضها البعض.
اضيفى كمية السكر لخليط الزبدة والجبن الكريمي 	 

بالتدريج مع الخفق المستمر حتى يتشكل لديك مزيج 
طري القوام وناعم.

من 	  االنتهاء  حتى  الخفق  أثناء  البيض  أضيفي 
الكمية ويمتزج البيض مع باقي المكونات ثم أضيفي 

الفانيال واخفقي قلياًل.
والبيض 	  الكريمي  والجبن  الزبدة  لمزيج  أضيفي 

الخفق  مراعاة  مع  واخفقي  بالتدريج  الطحين  خليط 
لدقائق فقط حتى يختفي الدقيق.

كيكة البرتقال وجوز الهند

المكونات
كوبا دقيق	 
كوب جوز الهند	 
¾ كوب سكر	 
½ كوب عصير برتقال	 
½ كوب زيت نباتي	 
¼ كوب جوز هند )خشن(	 
3 بيضات	 
ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر	 
ملعقة صغيرة فانيليا	 
¼ ملعقة صغيرة بيكنج صودا	 
 	

مقادير الشربات
½ كوب ماء	 
½ كوب سكر	 
ملعقة صغيرة عصير ليمون	 

الخطوات
اخفقي البيض مع الفانيال لمدة 5 دقائق حتى يتضاعف حجمه 	 

ويصبح فاتح اللون.
أضيفي الزيت والسكر واخفقي جيًدا.	 
أضيفي بشر البرتقال وعصير البرتقال وجوز الهند واخلطي.	 
أضيفي الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا واخفقي حتى 	 

يصبح المزيج ناعًما.
وزعي المزيج في قالب الكيك المدهون بالزبدة ورشة دقيق 	 

وأدخليه الفرن ساخنا مسبقًا على حرارة 180 درجة لمدة 45 
دقيقة حتى ينضج الكيك.

لتحضير الشربات اخلطي السكر والماء وعصير الليمون في 	 
إناء حتى يذوب السكر ويصبح المزيج متكاثفًا ويغلى.

أضيفي الشربات فوق الكيك وهو ساخن ثم اتركيه ليبرد قلياًل 	 
وضعيه في طبق التقديم.

وزعي جوز الهند الخشن فوق الكيكة وقدميها دافئة أو باردة.	 
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ترايفل المانجو

المكونات
قالب كيك فانيليا جاهز	 
كوب كاسترد جاهز	 
كوب كريمة خفق	 
كوب مانجو	 
كوب عصير أناناس	 

الخطوات
قطعي الكيك مكعبات وضعي نصف الكمية 	 

في طبق غويط زجاجي.
األناناس 	  عصير  من  كوب  نصف  وزعي 

فوق الكيك ثم وزعي نصف كمية الكاسترد.
قومي بتوزيع نصف كمية المانجو.	 
الكيك 	  كمية  نصف  المزيج  فوق  ضعي 

ثم  األناناس  عصير  باقي  ووزعي  المتبقية 
وزعي باقي كمية المانجو وباقي كمية الكاسترد 

وزيني الوجه بالكريمة المخفوقة.
ضعي الطبق في الثالجة لمدة 3 ساعات قبل 	 

المانجو  من  كمية  التقديم وزعي  التقديم وعند 
على الوجه للتزيين وقدميه بارًدا.

ابتكارات تلهمك اليوم
لتبتكر أنت مستقبًال _

كلية دراسات الحاسوب_

بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب
(ABET - CAC) معتمد من قبل

بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات
• تخصص تحليل البيانات والذكاء 

االصطناعي
• تخصص تطوير التطبيقات

• تخصص الشبكات واألمن السبراني

كلية العلوم اإلدارية والمالية_

بكالوريوس العلوم في اإلدارة الدولية 
(ECBE) معتمد من قبل

بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات 
اإلدارية 

(ECBE) معتمد من قبل

بكالوريوس العلوم في المحاسبة والتمويل

ماجستير إدارة األعمال 
(ECBE) معتمد من قبل

كلية الهندسة_

بكالوريوس العلوم في هندسة 
الميكاترونكس 

(ABET - EAC) معتمد من قبل

بكالوريوس العلوم في هندسة تقنية 
المعلومات

(ABET - EAC) معتمد من قبل

بكالوريوس العلوم في الهندسة البيئية 

سجل اآلن!

UTB/2022
 <if.page=open_read>

Full Page A4 Advert
V1.0_First Edition

<follow progress> 
@utb_bh

utb_bahrain utb.bahrainutbbahrainfollow us on utb_bahrain

الموقع االلكتروني
www.utb.edu.bh

االيميل
info@utb.edu.bh

االتصال
+973 17787978

مكتب التسجيل
admissions@utb.edu.bh

الواتس آب
+973 17787979

الرقم المجاني
80001800

NCUK بالتعاون مع (IFY) باالضافة إلى البرنامج التمهيدي الدولي

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Adwaa_AlBilad_Sep22.pdf   1   21/09/2022   11:44 AM



مطبــخ 88

%40

www.eub.edu.bh admissions@eub.edu.bh

.....
......

.......
..........

......................................................

UoL

EUB

������ א��א� ����
 ��� א��א��� �

 ��
	�א������� �� א

� א�� ���

منحة دراسية للطالب الذين يبدأون الدراسة
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