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جامعة البحرين تعتمد دفع الرسوم إلكترونّيًا فقط
§المنامة - الحكومة اإللكترونية

الدفع  آلليات  إلغائها  عن  البحرين  جامعة  أعلنت   [
الطلبة  ودعت  بالجامعة،  الملتحقين  الجدد  للطلبة  التقليدية 
جامعة  لطلبة  الدراسية  الرسوم  »دفع  خدمة  من  لالستفادة 

.Bahrain.bh البحرين« على موقع البوابة الوطنية
الحكومة  هيئة  أطلقت  الماضي،  بالفصل  ــوة  وأس
استرداد  طريق  عن  للخدمة  الترويجية  الحملة  اإللكترونية 
الرسوم الدراسية لعشرين طالباً من الطلبة الجدد ممن أتموا 
اإللكترونية  الخدمة  والدفع عن طريق  القبول  تثبيت  عملية 
األول  الفصل  الجاري لتسجيل مواد  24 أغسطس/ آب  حتى 
عميد  أوضح  الصدد،  وبهذا   .2014  -  2013 الدراسي  للعام 
القبول والتسجيل في جامعة البحرين أسامة عبداهلل الجودر، 
على  بناًء  القرار  هذا  اتخذت  الجامعة  أن  له،  تصريح  في 
الفصول  التسجيل خالل  دراسة إحصاءات وبيانات عمليات 
ازدياد  في  الطلبة  أعداد  أن  والسيما  الماضية،  الدراسية 

تتيح  للطلبة  اإللكتروني  القبول  تثبيت  وعملية  مستمر، 
إتمام عملية التسجيل ودفع الرسوم بسالسة أكبر ومن دون 
تدشين  منذ  أنه  إلى  مشيراً  الطوابير،  في  لالنتظار  الحاجة 
خدمة الدفع اإللكتروني للطلبة القدامى ساهمت هذه العملية 
بشكل كبير في تقليص االزدحام في قاعة التسجيل بالجامعة.
الشباب  تشجيع  على  حريصة  البحرين  جامعة  أن  وذكر 
أحدث  من  واالستفادة  الحديثة  التقنيات  استخدام  على 
الممارسات التي توفرها الحكومة اإللكترونية، وذلك بدءاً من 
التحاقهم بالمرحلة الجامعية وحتى بعد تخرجهم وانخراطهم 

في سوق العمل.
إلى  البحرين  جامعة  في  والتسجيل  القبول  عميد  وأشار 
عدة  تضمنت  البحرين  لجامعة  االستراتيجية  الخطة  أن 
ألفضل  واإلدارة  الحوكمة  مواءمة  منها  جوهرية  عناصر 
ضمن  التقنية  استخدام  تعزيز  ويأتي  الدولية،  الممارسات 
االستراتيجية  الخطة  لوضع  متكاملة  تنفيذية  خطة  أهداف 

موضع التطبيق العملي.
رقم  الجدد  الطلبة  لدى  يكون  أن  ضرورة  الجودر  وأكد 
استخدام  من  ليتمكنوا  المفعول  ساريا  مرور  وكلمة  جامعي 
القبول  عمادة  لمراجعة  الجدد  الطلبة  داعياً  الخدمة،  هذه 
والتسجيل للحصول على البيانات المطلوبة الستخدام الخدمة 
اإللكترونية، الفتاً إلى أن الطلبة سيجدون تعليمات توجههم 
وسيتمكنون  اإللكتروني،  الموقع  في  الدفع  عملية  إلتمام 
بعد  الدراسي  الجدول  طبع  من  الخدمة  هذه  خالل  من  كذلك 
دفع الرسوم. وأضاف أن عمادة القبول والتسجيل بالجامعة 
اإللكترونية  الحكومة  هيئة  مع  والتنسيق  بالتعاون  عملت 
إلطالق خدمة »دفع الرسوم الدراسية لطلبة جامعة البحرين« 
سبتمبر/  في  مرة  ألول  الخدمة  هذه  تدشين  عن  أعلن  حيث 
للحكومة  الوطنية  البوابة  موقع  على   2007 العام  أيلول 
اإللكترونية Bahrain.bh، ويتم تفعليها بصورة دورية مع بدء 

التسجيل لكل فصل دراسي جديد لجميع الطلبة.

 طالبة بحرينية تبتكر كرسّيًا متحركًا 
يعمل بالصوت والريموت كونترول

§الرفاع - المؤسسة الخيرية الملكية
بجامعة  الطالبة  ابتكرت   [
هندسة  تخصص  الدولية،  أمــا 
األنصاري،  خالد  زينب  المعلومات، 
)23 سنة(، كرسياً متحركاً بالصوت 

والريموت كونترول.
الخيرية  المؤسسة  رئيس  ووجه 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  الملكية 
خالد  زينب  الطالبة  تكريم  إلى  حمد 
الطالبات  من  باعتبارها  األنصاري 
المؤسسة  أبناء  ومن  المتفوقات 
الذي  اإلنجاز  على  الملكية  الخيرية 

حققته.
البداية  في  األنــصــاري  بحثت 
فكرة  على  الحصول  حول  كثيراً 
جديدة تنفع بها المجتمع وتخدم بها 
بين  بها  يجول  عقلها  وكان  الناس، 
متحرك،  روبوت  أو  لألطفال  لعبة 
جهاز  صنع  على  استقرت  حتى 
يعمل بالصوت وبالريموت ويوضع 
ليعين  المتحركة  الكراسي  على 
التحرك  من  السن  وكبار  المعوقين 
الريموت  أو  بالصوت  الكرسي  عبر 
إالّ  منها  كان  فما  رغبتهم،  بحسب 
لتكون  الجامعة  إلى  فكرتها  تقدم  أن 
المتنوعة  التخرج  مشاريع  ضمن 

التي يقوم بها الطالب.
 8 قبل  العمل  األنصاري  وبدأت 
الصغير  االختراع  هذا  على  شهور 
إدارة  قبل  من  الموافقة  وجد  أن  بعد 
العمل  تفاصيل  في  بحثت  الجامعة، 
وكيف  تحتاجها  التي  األدوات  وعن 

ليخدم  مشروعها  تحقق  أن  يمكنها 
فئة كبيرة من المجتمع، فبدأت بشراء 
رغم  على  تحتاجها  التي  الحاجيات 
القطع  عن  وتسأل  الغالية،  كلفتها 
والعمل  الصنع  وواصلت  واألدوات، 
حتى  وشهور  وأيام  طويلة  ساعات 
خرج هذا الكرسي المتحرك بالصوت 

والريموت.
»استخدمت  األنصاري:  وقالت 
قطعة  منها  األدوات  مــن  عـــدداً 
 ،voice recognation اسمها  للصوت 
للتوصيالت  أسالك  التلفاز،  ريموت 
 resistor ،capasitors، الكهربائية، 
 infread indictor، white board،

ومع  وغيرهم،  كرسي   ،motherboar
واجهت  الكثيرة  األغــراض  هــذه 
القطع  على  الحصول  في  صعوبة 
جانب  إلى  الصوت  قطعة  واحتراق 
في  واجهتها  التي  المشاكل  من  عدد 
والبحث  التجارب  ومع  البرمجة، 
اهلل من صنع  بفضل  تمكنت  والعمل 
هذا الجهاز بنفسي من دون مساعدة 

من أحد«.
الكرسي  »هــذا  أن  ــت  وأضــاف
ليساعد  بالصوت،  يعمل  المتحرك 
بتحركاته  القيام  في  المعوق 
الذين  األشخاص  والسيما  بنفسه 
تحريك  على  القدرة  يملكون  ال 
يكونون  قد  أو  الرجلين  أو  اليدين 
الكرسي  هذا  ويوفر  أحدهما،  فقدوا 
والتمتع  بارتياح  العيش  للمعوق 
بالخصوصية والحرية في تحركاته، 
عبر  مساعدة،  ألية  الحاجة  دون  من 
استخدام  تقنية التحكم بالصوت من 
الجهاز  صاحب  صوت  تحديد  خالل 
والقيام بما يأمر، وهذه الحالة مفيدة 
فقد  أو  أطرافه  تحريك  يمكنه  ال  لمن 
عن  بالتحرك  التحكم  ويمكن  إحدها، 

طريق الريموت كوضع آخر«.
وتشير الطالبة إلى أن »هذا الجهاز 
التكنولوجيا  تحسين  في  سيساهم 
من أجل حياة أفضل لألشخاص ذوي 
الحركة  في  واستقالليتهم  اإلعاقة، 
في  بالصوت  الكرسي  عبر  للتحرك 
المستشفيات  سواء  األماكن  مختلف 
في  ببساطة  أو  والعمل  والمدارس 

مركز التسوق«.

»البوليتكنك« تتوسع في مبانيها ومرافقها 
الخدماتية بتكنولوجيا صديقة للبيئة

§مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين
المشاريع  قسم  رئــيــس  ــرح  ص  [
التقنية  البحرين  كلية  في  والصيانة 
بأن  الحمر  حسين  البحرين(  )بوليتكنك 
مبانيها  في  توسعة  ستشهد  البوليتكنك 
عمل  ورش  بإضافة  الحالية  األكاديمية 
تكنولوجيا  وفق  ومختبرات،  واستراحات 
في  وذلك  للبيئة،  وصديقة  للطاقة  موفرة 
جميع  توفير  إلى  خاللها  من  تهدف  خطوة 
موظفين  من  لمنتسبيها  الراحة   سبل 
حصولهم  وتضمن  وطلبة،  وأكاديميين 
حياتهم  في  إليه  يحتاجون  ما  جميع  على 
ذلك  وكل  ويسر،  سهولة  بكل  األكاديمية 
تمت  إذ  األشغال،  وزارة  مع  بالتعاون 
تنفيذ  وجاٍر  المناقصات،  من  عدد  ترسية 

عدد آخر من المشاريع.
أوضح  كما  التوسعة،  مشاريع  وتشمل 
على  إضافيين  طابقين  بناء  الحمر، 
مختبراً   20 على  يشتمالن   5 رقم  مبنى 
إلى  باإلضافة  أكاديمية،  للحاسوب ومكاتب 
استغاللها  باإلمكان  مكيفة  داخلية  صالة 

طابق  بناء  سيتم  كما  للطلبة.  كاستراحة 
 3000 مساحته   19 رقم  مبنى  على  إضافي 
العليا،  اإلدارة  لمكاتب  يخصص  مربع  متر 
مختبرات  أربعة  على  المبنى  وسيحتوي 
مكاتب  تشييد  سيتم  فيما  الهندسة،  لكلية 
إضافية في مبنى رقم 11 واستراحة داخلية 

والطلبة. للموظفين  مكيفة 
أما عن المرافق الخدماتية التي من شأنها 
قال  للطلبة،  الراحة  من  مزيداً  توفر  أن 
سيارات  مواقف  توسعة  سيتم  إنه  الحمر 
موقف   500 من  أكثر  إلى  لتتسع  الطلبة 
موافقة  بانتظار  المشروع  وهذا  إضافي، 
كما  بالتنفيذ.  للبدء  البلديات  شئون  وزارة 
 1500 مساحة  على  مطعم  تشييد  سيتم 
على  ويحتوي  بالكامل  مجهز  مربع  متر 
في  جاهزاً  سيكون  للطلبة  اجتماعات  قاعة 
تشييد  سيتم  فيما   ،2013 أيلول  سبتمبر/ 
ذلك  يأتي  للطلبة.  ترفيهية  أخرى  صالة 
مبنى  مناقصة  فيه  أرسيت  الذي  الوقت  في 
مع  جاهزاً  ليكون  البوليتكنك  طلبة  مجلس 

المقبل.  األكاديمي  الفصل  بداية 

رسم تصوري لمطعم الجامعة    

زينب األنصاري بجانب الكرسي المتحرك الذي ابتكرته

طالبة بجامعة البحرين تطور جهازًا 

لتحلية مياه البحر بكلفة قليلة
§الصخير - جامعة البحرين

الميكانيكية  الهندسة  برنامج  من  طالبة  استطاعت   [
من  العذب  الماء  من  متوسطة  كمية  إنتاج  البحرين  بجامعة 
بسيطة،  وبكلفة  مبتكرة  بطريقة  البحر  مياه  تحلية  خالل 

وذلك من خالل جهاز قامت بتصميمه.
مشروع  على  تعديالت  أشكناني  زهراء  الطالبة  وأجرت 
يدفع  سخان  في  الماء  إدخال  طريق  عن  البحر  مياه  لتحلية 
أن  إلى  مشيرة  األسفل،  في  مضخة  بواسطة  العذب  الماء 
المشروع يمكن استخدامه أيضاً كوسيلة لتنقية مياه البحر 

من الشوائب.
مشروعات  بمعرض  المطور  جهازها  الطالبة  وعرضت 
الجامعي  الحرم  الكلية في  الذي نظمته  الهندسة  تخرج كلية 

بمدينة عيسى في وقت سابق.
غير  طورتها  التي  التحلية  طريقة  أن  أشكناني  وذكرت 
تزيد  لن  الماء  من  واحد  لتر  تحلية  أن  إلى  مشيرة  مكلفة، 

كلفتها على 500 فلس.
إنجاز  طريق  في  عدة  صعوبات  لقيت  أنها  إلى  ونوهت 
الهندسي والتجارب  الرسم  في عملية  المشروع، وخصوصاً 
العملية التي استغرقت ساعات طويلة حتى تحققت النتائج 
المشروعات  أحد  كان  مشروعها  أن  إلى  مشيرة  المرجوة، 
كلية  طلبة  تخرج  مشروعات  معرض  في  لالنتباه  الجاذبة 

الهندسة.
للتحكيم  خضعت  تخرج  مشروع   40 المعرض  وضم 
القطاع  من  المنتدبين  والمحكمين  الكلية  أساتذة  قبل  من 
الصناعي. ويبحث الطالب في مقرر مشروع التخرج إشكالية 
خالل  الحلول  لها  ويضع  وعملياً،  نظرياً  اختصاصه  في  ما 
في  المشروع  يكون  ما  وغالباً  دراسيين،  فصلين  أو  فصل 

الفصل األخير للدراسة األكاديمية.

الطالبة زهراء أشكناني في معرض الكلية الذي نظم مؤخراً
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