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«البوليتكنك» :دعم ورعاية خالد
بن حمد لبرامج الكلية تعكس االهتمام بالشباب
أكد الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة
رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية
«بوليتكن��ك البحرين» وجميع منتس��بي
الكلي��ة ،دعم ورعاية س��مو الش��يخ خالد
ب��ن حمد آل خليفة النائ��ب األول لرئيس
المجلس األعلى للشباب والرياضة ،رئيس
اللجن��ة األولمبي��ة البحرينية ،المس��تمر
لبرام��ج بوليتكنك البحرين بش��كل عام،
والطلبة بش��كل خ��اص ،وإلتاحة الفرصة
بلقاء سموه واالستماع إلى توجيهاته.
من جهته ،أكد الشيخ علي بن عبدالرحمن
آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون
الم��وارد والمعلومات ببوليتكنك البحرين
رئي��س اللجن��ة العليا لمس��ابقة خالد بن
حمد لالبتكار في ال��ذكاء االصطناعي أن
هذه التوجيهات عكس��ت اهتمام س��موه

بدعم الش��باب المبدعي��ن واالرتقاء بهم
من أج��ل مواصلة مس��يرتهم في خدمة
الوطن.
ودع��ا رئي��س اللجن��ة العلي��ا للمس��ابقة
الجه��ات المعني��ة إل��ى ض��رورة العم��ل
عل��ى تنفيذ تطلعات س��مو الش��يخ خالد
بن حم��د من هذه المس��ابقة وترجمتها
إل��ى أهداف عل��ى أرض الواقع ،وذلك من
خالل توفير مس��اندةٍ أكبر للمش��اركين،
وإيجاد ط��رق لضمان اس��تمراريتهم في
تطوي��ر مش��اريعهم ،عن طري��ق دعمها
الم��ادي والمعن��وي ،كما وج��ه إلى ربط
هذه األهداف بخدمة الطلبة المش��اركين
ف��ي أكاديمي��ة ال��ذكاء االصطناع��ي في
بوليتكنك البحرين ،والتي تعد األكاديمية
األولى من نوعها في المنطقة.

جامعة العلوم
التطبيقية تستعد للقاء
الخريجين في حفل لم الشمل
تحت رعاية رئيس جامعة العلوم التطبيقية أ.د .غسان عواد تقيم
الجامعة حفل لم ش��مل الخريجين واللقاء السنوي الثالث ألعضاء
نادي الخريجين بحضور منتسبي الجامعة وخريجيها ،حيث تهدف
الجامعة من خ�لال هذا الحفل إلى التأكيد عل��ى أهمية التواصل
بي��ن الجامعة والخريجين باعتبارهم س��فراء الجامعة وخير ممثل
لها بعلمهم وثقافتهم التي اكتسبوها خالل سنوات دراستهم
ويقام هذا الحف��ل بتنظيم من مكتب التطوير المهني وش��ؤون
الخريجي��ن في عمادة ش��ؤون الطلب��ة والتي تعم��ل على توفير
الفعالي��ات والبرام��ج والمب��ادرات لرب��ط الجامعة م��ع خريجيها
وطلبتها الحاليين بالتعاون مع نادي الخريجين.
وأك��د رئيس الجامع��ة أ .د .غس��ان عواد أن ه��ذا الحفل يعكس
التع��اون المثم��ر والفعال بين الجامعة وخريجيه��ا من خالل بناء
عالقات مس��تدامة بين الطرفين بما يتناغ��م مع توجيهات إدارة
الجامعة للمضي قدماً نح��و تنفيذ المزيد من المبادرات واآلليات
الت��ي تدعم خريجي الجامعة وإس��تقطاب طلبة ج��دد لإلنضمام
إليها.
وفي سياق متصل من المقرر أن يقام اللقاء السنوي ألعضاء نادي
الخريجي��ن وال��ذي ينظمه مجلس إدارة ن��ادي الخريجين بدورته
الثالث��ة عل��ى هامش الحف��ل الذي س��يقام في فندق ش��يراتون
البحري��ن  ،حي��ث سيش��هد العدي��د م��ن الفعاليات منه��ا دعوة
الخريجي��ن لإلنضم��ام للن��ادي والحصول على بطاق��ة العضوية
إضافة إل��ى التعريف بالنادي وأهداف��ه وأهميته من خالل منصة
ن��ادي الخريجين ،ودعوته��م للتعرف على لجان الن��ادي الدائمة
واإلنضم��ام له��ا ،وإتاح��ة الفرصة للخريجي��ن لاللتق��اء بالكادر
األكاديمي ،وتكريم أعض��اء مجلس إدارة نادي الخريجين لدورته
الثالثة بمناسبة إنتهاء دورتهم  ،وفتح باب الترشح لمجلس إدارة
نادي الخريجين لدورته الرابعة ،وإتاحة الفرصة للخريجين الطالع
الجامعة على الفرص الوظيفية والتدريبية في أماكن عملهم بما
يخدم زمالئهم من الطلبة والخريجين.

«األهلية» تفتح
باب قبول الطلبة الجدد
أعلنت الجامع��ة األهلية عن فتح باب القبول في برامجها األكاديمية
للطلبة المس��تجدين في الفصل الدراس��ي األول من العام الدراسي
الجديد  2020-2019طبقاً للوائح األكاديمية لألمانة العامة لمجلس
التعلي��م العال��ي ،بالتزامن مع تدش��ين منص��ة تعريفي��ة بالبرامج
األكاديمية للجامعة األهلية في مجمع سيتي سنتر ،بالطابق األرضي
بالق��رب من مدخل  ،3ابتداء م��ن الخميس ولمدة  5أيام في تعريف
الزائرين والمهتمين من المواطنين والمقيمين والخليجيين ببرامج
الجامع��ة بدرجة البكالوريوس والماجس��تير والدكت��وراه .وأوضحت
مساعدة رئيس الجامعة لشؤون اإلعالم والعالقات العامة والتسويق
د.ثائرة الش��يراوي أن أبواب القبول للطلبة الجدد س��تكون مفتوحة
بدءاً من الخميس وطوال ش��هري يوليو وأغس��طس ،فيما س��تكون
األولوي��ة لألس��بقية وخصوصاً ف��ي برامج الدراس��ات العليا ،مؤكدة
أن الجامع��ة تطمح الس��تقبال عدد من الطلب��ة الباحثين عن التميز
واإلبداع واالنفتاح على تعليم يتصف بالمس��توى العالمي .وأضافت،
«فليثق أبناؤنا الطلبة وأولياء أمورهم أنهم حين يلتحقون بالدراسة
ف��ي الجامع��ة األهلية فإنهم س��وف يحصلون على تعليم بمس��توى
عالمي وعصري في إطار وطني منسجم مع هوية هذه البالد وتاريخها
العريق» .ونوهت الش��يراوي إلى أن الجامع��ة األهلية تتصدر قوائم
الجودة في األداء المؤسس��ي واألكاديم��ي ،وهي من أولى الجامعات
التي أدرجت في اإلطار الوطني للمؤهالت ،مشددة على حرص قيادة
الجامعة على التعاون المستمر مع المؤسسات ذات العالقة وخصوصا
مجل��س التعليم العالي بقي��ادة وزير التربي��ة والتعليم وهيئة جودة
التعلي��م» .وأوضحت ،أن الجامعة وبهدف اجتذاب الطلبة المتميزين
والجديرين بالتعليم الرائد ،تق��دم تخفيضات جزئية للمتفوقين في
المرحل��ة الثانوي��ة ،فتقدم للطلب��ة الحاصلين على نس��بة  %80في
الثانوية العام��ة تخفيضات جزئية تع��ادل  ،%20وللطلبة الحاصلين
على نس��بة  %90تخفيضات جزئية تع��ادل  ،%25وللطلبة الحاصلين
على نس��بة  %95في الثانوية العامة تخفيض��ات جزئية تعادل ،%50
ولمن يحصل على نس��بة  %97فما فوق في الثانوية العامة له الحق
في التقدم إلعفائه من كامل الرسوم الدراسية.

أطروحة بجامعة البحرين تبحث مشكلة
التعسف في استعمال الحق اإلجرائي
دعت دراس��ة علمي��ة في جامع��ة البحرين
إلى النص على فكرة التعسف في استعمال
الحق بشكل أكثر وضوحاً في نطاق النظرية
العامة للقانون ،مؤكدة أهمية تنظيم فكرة
التعس��ف في إط��ار قان��ون المرافعات على
نحو واضح ومس��تقل ،وذلك لتطبيقها عند
استعمال الحقوق اإلجرائية بوجه عام.
وناقش��ت الدراس��ة -التي أعدته��ا الطالبة
في برنامج ماجستير القانون الخاص بكلية
الحقوق ف��ي جامعة البحري��ن خاتون جعفر
عبدالرسول -مشكلة التعسف في استعمال
الحق اإلجرائي في مرحل��ة التنفيذ الجبري،
إذ أوضحت مفهوم التعسف وأسباب وقوعه
وآثاره وأكثر صور التعسف شيوعاً في مرحلة
التنفي��ذ الجبري س��واء صدرت م��ن طالب
التنفيذ أو من المطلوب ضده.
وج��اءت األطروح��ة -التي بحث��ت أيضاً دور
القان��ون ف��ي التص��دي للتعس��ف والحلول
المقترح��ة للوقاي��ة من صوره -موس��ومة
بعن��وان « :التعس��ف ف��ي اتخ��اذ إج��راءات
التنفيذ الجبري ...دراسة تحليلية مقارنة».
وأك��دت الدراس��ة ض��رورة تنظي��م بعض
الوس��ائل الت��ي ت��ؤدي إل��ى الح��د م��ن
التعس��ف كإجراءات قصر الحجز واإليداع مع
التخصيص والنص عل��ى اعتبار الحجز كأن
لم يكن إن تعس��ف طال��ب التنفيذ في عدم
تقدي��م طلب بيع األم��وال المحجوزة خالل
مدة محددة.
وبحسب الباحثة عبدالرس��ول فإن الدراسة
هدف��ت إل��ى وض��ع اإلط��ار لنظري��ة عامة
وواضحة بش��أن فكرة التعسف في ممارسة
الح��ق في التنفي��ذ الجبري ،وبي��ان مواطن
القصور في القانون ،وذلك لتيس��ير اإليصاء
بمعالج��ة ه��ذا القص��ور كح��ل لمواجه��ة
التعسف في ممارسة الحق في التنفيذ.
كما هدفت إلى توضيح أهم صور التعس��ف

ف��ي اتخاذ إجراءات التنفي��ذ من قبل طرفي
الخصومة التنفيذية ،وأثر هذا التعس��ف في
تعطيل الس��ير في اإلجراءات مما يؤثر سلباً
في تحقيق العدالة.
ووظفت الباحثة المنه��ج التحليلي المقارن
ف��ي دراس��تها حي��ث عكف��ت عل��ى تحليل
النص��وص القانوني��ة الخاص��ة بموض��وع
البح��ث ال��واردة ف��ي قان��ون المرافع��ات
البحريني وتعديالته ،ومقارنتها بالنصوص
القانونية الواردة في قوانين المرافعات في
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما س��لطت الضوء على بعض التطبيقات
القضائي��ة في مملك��ة البحرين وفي الدول
المقارنة محل الدراسة.
ووج��دت الدراس��ة أن قان��ون المرافع��ات
البحريني يخلو من نص عام لفكرة التعسف
في اس��تعمال الحق اإلجرائ��ي ،ويفتقد إلى
تنظي��م بع��ض اإلج��راءات الت��ي تحد من
التعس��ف ومنها دعوى قص��ر الحجز ونظام
اإلي��داع مع التخصيص ،مم��ا قد يؤدي إلى
زي��ادة اس��تعمال الح��ق اس��تعما ًال يتجاوز

ح��دوده ،وذل��ك عند قي��ام طال��ب التنفيذ
بالحجز على أموال المنف��ذ ضده بما يجاوز
قيمة الدين.
واقترح��ت الدراس��ة تعدي��ل النص��وص
القانوني��ة المنظمة لحب��س المنفذ ضده،
مع لزوم تضمين أح��كام قانون المرافعات
البحرين��ي نص��اً يمنع حب��س المنفذ ضده
ف��ي بعض الح��االت لالعتبارات اإلنس��انية
والصحي��ة واالجتماعي��ة ،مع ل��زوم تنظيم
حبس ممثل الشخص االعتباري عند تهربه
وامتناعه عن التنفيذ .
وكانت لجنة االمتحان التي ناقش��ت الباحثة
عبدالرس��ول مؤخراً ف��ي أطروحتها ،تألفت
م��ن :أس��تاذ القان��ون الخ��اص ف��ي كلية
الحق��وق بجامعة البحرين األس��تاذ الدكتور
نجي��ب أحم��د ثابت مش��رفاً ،وعض��و هيئة
التدريس في الكلية ذاتها األس��تاذ الدكتور
محمد يوسف الزعبي ممتحناً داخلياً ،وأستاذ
القانون ف��ي األكاديمية الملكية للش��رطة
األس��تاذ الدكتور عادل حس��ن علي ممتحناً
خارجياً.

«قياس ومعايرة االبتكار للشركات
الصغيرة» ..محاضرة بـ«الخليج العربي»
اس��تعرض عضو هيئة التدريس بقس��م االبت��كار والتقنية بكلية
الدراس��ات العليا بجامعة الخليج العربي د.رستم مملوك ،منهجية
قي��اس ومعاي��رة االبتكار للش��ركات الصغيرة والمتوس��طة وفق
نهج المنط��ق الضبابي ثالثي األبعاد في محاض��رة ألقاها حديثاً
بالكلي��ة ،موضحاً أنه من أج��ل تحديد درجة التغيي��ر بدقة يلزم
إنشاء معلومات مرجعية تشير إلى الوضع الحالي للشركات.
وقال خالل المحاضرة« :لتحقيق ذل��ك ،تتناول المنهجية  3أبعاد
مترابط��ة ،ولكنها قابلة للقياس منفصلة لالبتكار في الش��ركات
الصغي��رة والمتوس��طة تتضمن مح��ور المنتج ،ومح��ور العملية
واإلدارة أو المح��ور التنظيم��ي» ،مش��يراً إلى أن االبت��كار عملية
تتضم��ن تطوير طرق جديدة لصنع المنتجات أو الخدمات أو حتى
اإلدارة.
وذك��ر مملوك أنه في ه��ذا النهج الجديد تم اس��تخدام المنطق
الضبابي لتقييم س��مات االبتكار في المح��اور الثالثة هي المنتج،
والعملي��ات واإلدارة ،ويمك��ن تمثيل النموذج وصفياً باس��تخدام
المنطق الضباب��ي أو منطق الغموض وهو أحد أش��كال المنطق
الذي يس��تخدم ف��ي بعض األنظم��ة الخبيرة وتطبيق��ات الذكاء
االصطناعي منذ العام  ،1965إذ نشأ هذا المنطق على يد العالم
األذربيجان��ي األصل لطفي زادة من جامعة كاليفورنيا حيث طوره
ليستخدمه كطريقة أفضل لمعالجة البيانات.
ويضيف مملوك« :لك��ن هذه النظرية لم تلق اهتماماً حتى العام
 1974حيث اس��تخدم منطق الغموض في تنظيم محرك بخاري،
ثم تطورت تطبيقاته حتى وصلت لتصنيع ش��ريحة منطق ضبابي

والتي استعملت في العديد من المنتجات كآالت التصوير وغيرها،
وهن��اك العديد م��ن الدوافع التي دفعت العلم��اء إلى تطوير علم
المنطق الضبابي».
وقال« :مع تطور الحاس��وب والبرمجيات نشأت الرغبة في اختراع
أو برمجة أنظمة يمكنها التعامل مع المعلومات غير الدقيقة على
غرار اإلنس��ان ،لكن هذا ولد مش��كلة أخرى حيث أن الحاسوب ال
يمكن��ه التعامل إال مع معطيات دقيقة ومحددة ،وقد نتج عن هذا
التوج��ه ما يعرف باألنظمة الخبي��رة أو الذكاء االصطناعي ويعتبر
عل��م المنطق الضبابي أحد النظريات التي يمكن من خاللها بناء
مثل هذه األنظمة».
وش��رح معاني وتعريفات المنطق الضباب بالمعنى الواس��ع حيث
قال« :هو منظومة منطقي��ة تقوم على تعميم للمنطق التقليدي
ثنائي القيم ،وذلك لالس��تدالل في ظروف غير مؤكدة .وبالمعنى
الضي��ق فهو نظريات وتقنيات تس��تخدم المجموع��ات الضبابية
التي هي مجموعات بال حدود قاطعة ،ويمثل هذا المنطق طريقة
س��هلة لتوصيف وتمثيل الخبرة البش��رية ،كما أنه يقدم الحلول
العملية للمش��اكل الواقعية ،وهي حلول بكلف��ة فعالة ومعقولة،
بالمقارنة مع الحلول األخرى التي تقدم التقنيات األخرى» .
وحض��ر المحاض��رة مجموعة من أعض��اء هيئ��ة التدريس بكلية
الدراسات العليا ،وعدد من طلبة برامج الدراسات العليا المختلفة
الذين ساهموا بدورهم في إثراء الحوار ،وقدموا توصيات لتطبيق
ه��ذه المنهجي��ة في قط��اع الصناعة ف��ي دول مجل��س التعاون
الخليجي.

