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«التربية» تدعو الطلبة إعادة الكتب المدرسية

د .عبداه المطوع

أ��٨ط ٺ٨ځ�� ٫ٺؼاغة ا٬تػبځ��ة ٺا٬تٙ٭ځ��ٯ ٬م��ؤٺٲ
ا٬تٙ٭ځ��ٯ ٺا٬ٱٵاٸ��ج ض٘.ب��طاه ا٬ٱّ��ٻٖ ،أٲ
ا٬ٻؼاغة ـ��ب٬ ٣ٹ��ا أٲ ٺجٹت جٱځ��ٗ ا٬ٱطاغؾ
إ��٬ٽ ا٬تأ٨ځط ٘٭ٽ اّ٬٭بة بٍ��ػٺغة ا٬ر١اْ ٘٭ٽ
ا٩٬تب ا٬طغاـ��ځة ا٬تٿ برٻؼتٹ��ٯ ٺإ٘اضتٹا ٠ٿ
ٴٹاڀة اٙ٬اٮ ا٬طغاـ��ٿ ،ڈـ��تصطاٰٹا ٰػة أشػټ
٠ٿ اٙ٬اٮ ا٬طغاـ��ٿ ا٬ٱ٥ب ،٫تٱالځاً ٰٗ ـځاـة
تػل��ځط اچٴ��١ا .٢ٺأٺٌ��د أٲ ا��٬ٻؼاغة أوطغت
تٙٱځٱاً ٬٭ٱطاغؾ ٠ٿ  28أ٨تٻبػ  2015بم��أٲ
ٌػٺغة اـ��تػجاٖ ا٩٬تب ا٬ٱطغـځة ،تډٶ تٙٱځٯ
آشػ ٠ٿ ٰ 21اغؾ  ،2016تٯ ا٬تأ٨ځط شډ٬ٷ ٘٭ٽ

اڈـ��تٱػاغ ٠ٿ تٻ٘ځ��ة اّ٬٭بة بأٸٱځ��ة ا٬ر١اْ
٘٭ٽ ا٩٬تاب ا٬ٱطغـٿ ،ٺإ٘اضتٷ بىٻغة ـ٭ځٱة،
ٰ��ٗ اتص��اظ اچج��ػاءات ا٬ډؼٰ��ة ٍ٬ب��ُ ٘ٱ٭ځة
اڈـ��تػجاٖ ،ٺٰٵٹا إبډ ٚأٺ٬ځ��اء اڄٰٻغ بٍػٺغة
ا٬ر١اْ ٘٭ٽ ا٩٬تاب ا٬ٱطغـ��ٿ ،ٺإ٘ډٮ اّ٬٭بة
بٍػٺغة تف٭ځٯ ا٩٬تاب ٠ٿ ڀٻٮ اڈٰتراٲ.
ٺأ٨ط ا٬ٱّٻٖ ٘٭ٽ ٌػٺغة اـ��ت٩ٱا ٪اـ��تػجاٖ
اّ٬٭ب��ة ٬٭٩تب ا٬ٱطغـ��ځة با٬ٵف��بة ٬٭عڀٳ ٬ٯ
ڀف��٭ٱٻٸا بٙطٰ ،م��ځػاً إ٬ٽ أٴٷ ـ��ځتٯ تف٭ځٯ
ا٬م��ٹاضات ٬٭ّ٭ب��ة ��٠ٻغ إغجا٘ٹ��ٯ ٬٭٩ت��اب
ا٬ٱطغـٿ أڀاً ٨اٴت ذا٬تٷ.
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النعيمي :حصول «الجوهرة»
على ااعتماد الخليجي إنجاز
جديد لـ «الخليج العربي»

وزير التربية والتعليم مستقب ً
ا رئيس جامعة الخليج العربي

«الرفاع فيوز» يطلق مسابقة
أحمد بن يوسف عبدالملك الشبابية للقرآن
أِ٭�� ٣جاٰٗ «ا٬ػ٠اٖ ٠ځٻؼ» ٰف��اب٥ة أذٱط بٳ
ڀٻـ��٘ ٟبطا٬ٱ٭ ٧ا٬م��بابځة ٬٭٥ػآٲ ٺ٘٭ٻٰٷ،
٠ٿ جاٰٗ ا٬ػ٠اٖ ٠ځٻؼ ٺا٬تٿ تفتٱػ شډ ٪لٹػ
غٍٰاٲ ا٬ٱباغ.٦
ٺ٤ا ٪إٰاٮ ٺشّځب جاٰٗ «ا٬ػ٠اٖ ٠ځٻؼ» ا٬مځس
ـ٭ٱاٲ ا٬ٱم�� ٫ٙإٲ ٸعٶ ا٬ٱفاب٥ة تفتٹطٞ
ا٬م��باب ٰٳ ا٬ع��٨ٻغ ٺاچٴ��اث ،ٺترثٹٯ ٘٭ٽ
اڈٸتٱاٮ باٍ٥٬اڀا ا٬تٿ تٹٯ ا٬مباب ٰٳ شډ٪
ا٥٬ػآٲ ا٩٬ػڀٯ.
ٺألاغ ا٬مځس ا٬ٱم ٫ٙإ٬ٽ أٲ تى١ځات ا٬ٱفاب٥ة
ـ��تٵّ٭ ٣ڀٻٮ  13غٍٰاٲ ،ٺأٲ ا٬ٱتف��اب٥ځٳ
بحٱځٗ ٠ػٺٖ ا٬ٱف��اب٥ة ـ��ځتٯ اٰتراٴٹٯ ٠ٿ
ت١ف��ځػ ـ��ٻغ ا٩٬ٹ ٟٺا٬رح��ػات ٺ ٢ٺا٬ٱ٭٧
ٺا١٬اترةٍٰ ،ځ١اً أٲ ٸعٶ ا٬فٻغ تٹتٯ بٍ٥اڀا
اڄشډ ٢ٺا٬ف٭ٻ ٦ٺا٬رٱاڀة ٰٳ ا١٬تٳ ٺٴبع اٝ٬٭ٻ
ٺا٬تّػ ٞٺا٬ط٘ٻة إ٬ٽ اڈ٘تطا ٪ٺا٬ٻـّځة.
ٺض٘ا ا٬م��ځس ا٬ٱم�� ٫ٙا٬حٱځٗ ٰٱ��ٳ تٵّب٣
٘٭ځٹٯ ا٬م��ػٺَ إ٬ٽ اڈل��تػا٠ ٦ٿ أذط ٠ػٺٖ
ا٬ٱفاب٥ة ،ٺا٬تٿ تتأٰ ٟ٬ٳ ٠ 4ػٺٖ ٺٸٿ ا١٬ػٖ
اڄٺ ٪ا٬ٱصىه ٬ف��ٻغة ا٩٬ٹ ٰٗ ٟا٬ت١ف��ځػ
ٺڀفتٹطِ ٞ٭بة ا٬ثاٴٻڀة ٺا٬حاٰٙځځٳ ،ٺا١٬ػٖ

الشيخ سلمان المشعل

ا٬ثاٴ��ٿ ا٬ٱصى��ه ٬ف��ٻغتٿ ا٬رح��ػات ٺ٢
ٰٗ ت١فځػ ـ��ٻغة ا٬رحػات ٺڀف��تٹطِ ٞ٭بة
اچ٘طاضڀة ،أٰا ا١٬ػٖ ا٬ثا٬ث ا٬ٱصىه ٬فٻغة
ا٬ٱ٭ ٰٗ ٧ا٬ت١فځػ ٺڀفتٹطِ ٞ٭بة اڈبتطائځة،
ٺا١٬ػٖ ا٬ػابٗ ا٬ٱصىه ٬ت١فځػ ـٻغة ا١٬اترة
ٺا٬ٱصىه ٬٭١ئة اٙ٬ٱػڀة ٰٳ  15-10ـٵة.
ٺباچٰ٩اٲ ا٬تفحځ٠ ٫ٿ ٠ػٺٖ ا٬ٱفاب٥ة ا٬طڀٵځة

٘بػ ا٬تفحځ٘ ٫ٳ ِػڀ ٣ا٬ٻاتؿ أب بإغـا ٪غ٤ٯ
ا١٬ػٖ ٰٗ اڈـٯ ا٬ثډثٿ ٬٭ٱمتػ ٦ٺغ٤ٯ ا٬تٻاو٫
٘٭ٽ أذط ا٬ػ٤ٱځٳ 35187255 :أٺ ،37770976
ٺتٯ تصىځه جٻائؽ ٴ٥طڀة ٬٭١ائؽڀٳ ٠ٿ ٠ػٺٖ
ا٬حائؽة ٺٸٿ ٘باغة ٘ٳ ٰب٭ 150 ٛضڀٵاغاً ٬٭ٱػ٨ؽ
اڄٺ ،٪ٺ 100ضڀٵ��اغ ٬٭ٱػ٨ؽ ا٬ثاٴٿ ،ٺ 50ضڀٵاغاً
٬٭ٱػ��٨ؽ ا٬ثا٬ث٨ .ٱا تم��تٱ ٫ا٬ٱف��اب٥ة ٘٭ٽ
ٰف��اب٥ة أجٱ٠ ٫ځطڀٻ ٤ىځػ ٰصىه ّ٬٭بة
ا٬ٱطاغؾ ،ٺتتٍٱٳ ا٬ٱف��اب٥ة تىٻڀػ ٠ځطڀٻ
٤ىځػ ڈ ڀ٘ ٫٥ٳ  15ثاٴځة ٺڈ ڀؽڀط ٘ٳ ض٤ځ٥ة،
برځث ڀرتٻپ ٘٭ٽ ت١فځػ آڀة أٺ ٠ائطة ٤ػآٴځة ٠ٿ
اٙ٬باضات أٺ ا٥ٙ٬ائط أٺ اڂضاب ـٻاء بّػڀ٥ة اچ٥٬اء
أٺ ا٬تٱثځ .٫ٺڀرّ٬ ٣٭بة ا٬ٱطاغؾ اڈل��تػا٦
٠ٿ ٸعٶ ا٬ٱفاب٥ة ٘بػ ٴمػ ا١٬ځطڀٻ ٠ٿ ذفاب
ا٬تٻاو ٫اڈجتٱا٘ٿ «اچٴفتٝػاٮ» ،ذځث ڀتّ٭ب
ٰٳ ا٬ٱم��تػ ٦أٲ ڀ٥ٻٮ بٱتابٙة ذفاب جاٰٗ
ا٬ػ٠اٖ ٠ځٻؼ ٘٭ٽ اٙ٬ٵٻاٲ @ ،rvmasjidثٯ ڀ٥ٻٮ
بٵم��ػ ا١٬ځطڀٻ ٘بػ ترطڀط ذفاب جاٰٗ ا٬ػ٠اٖ
٠ځٻؼ ٺٺٌٗ ا٬ٻـٯ ٰ#فاب٥ة_أذٱط_٘بطا٬ٱ٭.٧
ٺـځ٩ٻٲ آشػ ٰٻ٘ط ٬ډلتػا٠ ٦ٿ ٰفاب٥ة أجٱ٫
٠ځطڀٻ ٤ىځػ ڀٻٮ  14غٍٰاٲ.

«البوليتكنك» بالمركز الثاني
في مسابقة «بيرل لدراسات الحالة»
��٠اؼت ِ 3ا٬بات ٰٳ ٨٭ځة اٙ٬٭ٻٮ اچٴف��اٴځة
ا٬تاب��ٙة ٩٬٭ځة ا٬برػڀ��ٳ ا٬ت٥ٵځة «بٻ٬ځت٩ٵ٧
ا٬برػڀٳ» با٬ٱػ٨ؽ ا٬ثاٴٿ ٠ٿ ا٬ٵفصة ا٬ثا٬ثة
ٰٳ ٰفاب٥ة «ٰباضغة بځػ ٪ا٬طٺ٬ځة ٬طغاـات
ا٬را��٬ة» ،ٺا٬ت��ٿ ت��ٯ تٻجځٹٹا ٸ��عا اٙ٬اٮ
ّ٬ډب ٨٭ځ��ات إضاغة اڄ٘ٱ��ا ٪ٺا٥٬اٴٻٲ ٠ٿ
ا٬حاٰ��ٙات ا٬برػڀٵځة٘ ،ٳ ضغاـ��ة ذا٬ة ذٻ٪
ـځاـة ا٬ىرة ٺا٬فډٰة ٠ٿ لػ٨ة أ٬ٱٵځٻٮ
ا٬برػڀ��ٳ «أ٬با» ،ذځث ت��ٯ ت٩ػڀٱٹٳ شډ٪
ذ ٫١اـتٍا٠تٷ ا٬حاٰٙة اڄٸ٭ځة ٠ٿ ٰ 26اڀٻ
ا٬ٱاٌٿ.
ٺلاغ٠ ٦ٿ ا٬ٱفاب٥ة ا٬تٿ اـتٱػت  5ألٹػ
أ٨ث��ػ ٰ��ٳ ِ 100ا��٬ب ٺِا٬ب��ة ٰ��ٳ ِ٭بة
٨٭ځات إضاغة اڄ٘ٱ��ا ٪با٬حاٰٙات ا٬برػڀٵځة،
ل��٩٭ٻا ٠ 30ػڀ٥اً ِډبځاً ،ٺضاغت ا٬طغاـ��ات
ا٬ٱ٥طٰة ذٻ ٪ا٬ٱٻٌٻٖ اڄـاـٿ ٬٭ٱفاب٥ة
ٺا٬ٱتٙ٭ ٣با٬ٱٱاغـ��ات ا٬ػائطة ٬٭ٱؤـفات
ٺا٬م��ػ٨ات ا٬برػڀٵځة ٠ځٱ��ا ڀتٙ٭ ٣بتّبځ٣
ا٬ٵؽاٸ��ة ،ٺت٩ػڀ��ؿ ٰ١اٸځ��ٯ ا٬ٱف��ؤٺ٬ځة
اڈجتٱا٘ځة ٺا٬رٻ٨ٱة ٺا٬م١ا٠ځة.
ٺ٨اٲ ٠ػڀ�� ٣ا٬بٻ٬ځت٩ٵ�� ٧ا٬ٱت��٩ٻٲ ٰ��ٳ

أ��٨ط ٺؼڀػ ا٬تػبځ��ة ٺا٬تٙ٭ځٯ ضٰ.اجط ا٬ٵٙځٱٿ ،أٲ ذىٻٰ ٪ػ٨ؽ ـ��ٱٻ
اڄٰځ��ػة ا٬حٻٸ��ػة اچبػاٸځ��ٯ ٬٭ّ��ب ا٬حؽڀئ��ٿ ٺ٘٭��ٻٮ ا٬ٱٻغٺثات
ٺاڄٰ��ػاي ا٬ٻغاثځ��ة ٘٭ٽ اڈ٘تٱاض ٰ��ٳ ٰح٭��ؿ ٺؼغاء ا٬ىرة بطٺ٪
ٰح٭ؿ ا٬تٙاٺٲ ٬طٺ ٪ا٬ص٭ځج اٙ٬ػبځة ،ڀٙط إٴحاؼاً جطڀطاً ٬٭ٱػ٨ؽ اّ٬بٿ
ا٬تاب��ٗ ٬حاٰٙة ا٬ص٭ځج اٙ٬ػبٿ ڀٍا ٞإ٬ٽ ـ٭ف��٭ة إٴحاؼاتٹا ا٬ٱتٱځؽة
ٰٵع تطلځٵٹا .ٺاـت٥ب ٫ا٬ٵٙځٱٿ ،غئځؿ جاٰٙة ا٬ص٭ځج اٙ٬ػبٿ ض.شا٬ط
٘بطا٬ػذٱ��ٳ اٙ٬ٻٸ٭��ٿ ،ذځث ٸٵ��أٶ ٘٭ٽ ذىٻٰ ٪ػ٨ؽ ـ��ٱٻ اڄٰځػة
ا٬حٻٸ��ػة اچبػاٸځ��ٯ ٬٭ّب ا٬حؽڀئ��ٿ ٺ٘٭ٻٮ ا٬ٱٻغٺث��ات ٺاڄٰػاي
ا٬ٻغاثځة ٘٭ٽ اڈ٘تٱاض ٰٳ ٰح٭ؿ ٺؼغاء ا٬ىرة بطٺٰ ٪ح٭ؿ ا٬تٙاٺٲ
��٬طٺ ٪ا٬ص٭ځج اٙ٬ػبځة .ٺأل��اض بٱا تبع٬ٷ ا٬حاٰ��ٙة ٰٳ جٹٻض ٬تّٻڀػ
بػاٰحٹ��ا اڄ٨اضڀٱځة ٺتأٸځ�� ٫ا٩٬ٻاضغ ا٬ص٭ځحځة ��٠ٿ تصىه اّ٬ب
ٺٜځ��ػٶ ٰٳ ا٬تصىىاتٰ ،ٵٻٸاً بٱا تٱث٭��ٷ جاٰٙة ا٬ص٭ځج اٙ٬ػبٿ ٰٳ
ٴٱٻظج ٴاوٗ ٬٭ٙډ٤ات ا٬تاغڀصځة ٺاڄشٻڀة ا٬ػاـ��صة بځٳ ضٺٰ ٪ح٭ؿ
ا٬تٙاٺٲ ٬طٺ ٪ا٬ص٭ځج اٙ٬ػبځة٠ ،ځٱا أثٵٽ غئځؿ ا٬حاٰٙة ٘٭ٽ ٰا ت٥طٰٷ
ا٬برػڀٳ ٰٳ ض٘ٯ ٰتٻاو٬ ٫٭حاٰٙة.

ِ
محكمً معتمدً لدى
قمبر
«إلسيفيير» للخدمات المعلوماتية
تف��٭ٯ ٍ٘��ٻ ٸځئ��ة ا٬تطغڀؿ
ب٥ف��ٯ ا٬ٹٵطـ��ة ا٩٬ٹػبائځة
ٺاچ٩٬تػٺٴځ��ة بحاٰٙة ا٬برػڀٳ
ض٘.ځف��ٽ ٤ٱبػ غـا٬ة ل٩ػ ٰٳ
لػ٨ة إ٬ف��ځ١ځځػ «»Elsevier
ت٥طڀ��ػاً چـ��ٹاٰاتٷ ٠ٿ ٘ٱ٭ځة
ٰػاج�����ٙة ٺتر٩ځ������ٯ بًٙ
ا٬ٱح��ډت اٙ٬٭ٱځ��ة ،ذځ��ث ٤اٮ
أـ��تاظ اّ٬ا��٤ة ا٩٬ٹػبائځ��ة
��٠ٿ ا٬حاٰ��������ٙة بتر٩ځ�����ٯ
٘��طة بر�����ٻث ��٠ٿ ٰح٭ت��ٿ
د .عيسى قمبر
« »Energyٺ»Applied Soft
ً
ً
 »Computing Journalبٻو١ٷ ٰر٩ٱا ٰٙتٱطا ٬طټ ٸعٶ ا٬م��ػ٨ة.
ٺتٙط إ٬ف��ځ١ځځػ « »Elsevierإذطټ ا٬ٱؤـف��ات ا٬ػائ��طة ٘ا٬ٱځاً ٠ٿ
ذ٭ٻ ٪ا٬ٱٙ٭ٻٰات ا٬تٿ تفا٘ط ٘٭ٽ اتصاظ ٤ػاغات أ ،٫ٍ٠ٺت٥طڀٯ غ٘اڀة
أ ،٫��ٍ٠ٺأذځاٴاً ج ٫ٙاڈ٨تم��ا٠ات ا٬ػائطة ٠ٿ ٰح��ا ٪اٙ٬٭ٻٮ ٺا٬ىرة
ٺا٬ت٥ٵځ��ات ٰتٻ٠ػة ��٠ٿ ضٺغڀاتٹا ا٬ٱر٩ٱ��ة .ٺت٥طٮ ا٬م��ػ٨ة ذ٭ٻ ًڈ
غ٤ٱځة ٘٭ٽ ل��ب٩ة اچٴتػٴت ٰٳ شډScienceDirect, Scopus,« :٪
.»Evolve, Knovel, Reaxys , ClinicalKey

أستاذة بجامعة البحرين سفيرة
لـ «اآسيوي للمحررين العلميين»
الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة يكرم فريق البوليتكنك

اّ٬ا٬بات :آڈء ٰٙتٻ ،٢ٺڀف��ػا ٘ٻضة ،ٺٰػڀٯ
ا٬ٱػباِ��ٿ ،اشتاغ «أ٬با» ٺأج��ػټ برثاً ٰٻث٥اً
ٺٰ٥ابډت ٰٗ ٰٱث٭ٿ ا٬مػ٨ة ،تٻجت ب٩تابة
ضغاـة ذا٬ة ذٻ ٪ـځاـ��ة ا٬ىرة ٺا٬فډٰة
٠ٿ ا٬م��ػ٨ة ،ٺأ ٫��ٍ٠ا٬ٱٱاغـ��ات ا٬ٱتبٙة
ا٬ت��ٿ أضت إ��٬ٽ ذىٻ٬ٹ��ا ٘٭ٽ ٘��طة جٻائؽ
ٰػٰٻ٤ة.

ٺٸٵ��أ ا٥٬ائ��ٯ بأ٘ٱ��ا ٪ا٬ػئځ��ؿ ا٬تٵ١ځ��عپ
«�٬بٻ٬ځت٩ٵ�� ٧ا٬برػڀٳ» ضٰ.رٱط اٙ٬ف��ځػپ
اّ٬ا٬ب��ات ٬رىٻ٬ٹ��ٳ ٘٭ٽ ا٬ٱػ��٨ؽ ا٬ثاٴٿ،
ٴاً ��٤
ډ ٬ٹٳ ترځ��ات غئځؿ ٺأٍ٘��اء ٰح٭ؿ
اڄٰٵ��اءٰ ،م��ځػاً إ��٬ٽ أٲ ِ٭ب��ة ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧
٬ځف��ٻا ٜػباء ٘ٳ ا١٬ٻؼ با٬ٱف��اب٥ات ـ��ٻاء
ا٬ٱر٭ځة أٺ اچ٤٭ځٱځة أٺ ا٬طٺ٬ځة.

العمال« :تقنية المعلومات» بجامعة البحرين
ّ
تعمل على تجديد ااعتماد اأكاديمي
��٤ا٘ ٪ٱځ��ط ٨٭ځ��ة ت٥ٵځ��ة ا٬ٱٙ٭ٻٰات ��٠ٿ جاٰ��ٙة ا٬برػڀٳ ض.ٸم��اٮ
اٙ٬ٱا ٪إٲ ا٩٬٭ځة تف��ٙٽ ذا٬ځاً إ٬ٽ ��ٜػؾ ٰ١اٸځٯ ا٬تٙ٭ٯ ٰطټ ا٬رځاة،
ٺاڈـ��ت٥ډ٬ځة ،ٺاڈبت٩اغ ٬طټ اّ٬٭بة٘ ،بػ اـتػاتځحځة تٙٱ٘ ٫٭ٽ تٻ٠ځػ
بځئة ضغاـځة ذاٌٵة ٺورځة ٬٭ّ٭بة تفا٘طٸٯ ٘٭ٽ تّٻڀػ ٰٹاغاتٹٯ.
٨ٱا تفٙٽ إ٬ٽ تٵم��ځُ ا٬برث اٙ٬٭ٱٿ ٺاچـٹاٮ ٠ٿ إٴماء ٰحٱٻ٘ات
برثځة ٴم��ّة»ٰ ،بځٵاً أٲ ا٩٬٭ځة تٙٱ�� ٫ذا٬ځاً ٘٭ٽ تحطڀط ٸعا اڈ٘تٱاض
اڄ٨اضڀٱٿ.
ٺاـ��تٙػي ش��ډ٥ٰ ٪اب٭ة أجػڀ��ت ٰٙٷ ذطڀث��اً ،ا٬تّ��ٻغ ا٬ت٥ٵٿ ا٬عپ
لٹطتٷ ا٩٬٭ځة ٠ٿ اڄ٘ٻاٮ ا٬ٱاٌځة ،ٺ٤ا« ٪إٲ ا٩٬٭ځة ٘ٱ٭ت ٘٭ٽ تٻ٠ځػ
ا٬بٵځ��ة ا٬ترتځة ا٬ٱډئٱة ٬٭ّ٭بة ،ٺتّٻڀػ ل��ب٩ة ا٬حاٰٙة ا٬طاش٭ځة ٘بػ
تّٝځتٹا ٺت٥ٻڀة اتىا٬ٹا بمب٩ة اچٴتػٴت ،ٺتٻ٠ځػ ا٬صاضٰات ا٬فػڀٙة
بم��ٰ ٫٩ف��تٱػ» .ٺ٘ٳ ا٬ػؤڀة ا٬ٱف��ت٥ب٭ځة ٬٭٩٭ځة ،أ٤ػ أٴ��ٷ ٠ٿ اٙ٬اٮ
ً
ٰٻاؼڀة ڈـتػاتځحځة جاٰٙة ا٬برػڀٳ،
٤ 2014اٰت بإ٘طاض اـتػاتځحځتٹا
با٬تم��اٺغ ٰٗ ا٬ٱف��ت١ځطڀٳ ٰٳ شطٰات ا٩٬٭ځة ٨أغباب اٙ٬ٱ ٫ٺاّ٬٭بة
ٺا٬صػڀحځٳ .ٺ٠ٿ ـځا ٢اڄٸطا ٞاڈـتػاتځحځة أٺٌد اٙ٬ٱا ٪أٲ ا٩٬٭ځة
تف��ٙٽ إ٬ٽ تم��حځٗ ا٬برث اٙ٬٭ٱٿ شىٻواً اڄبر��اث ا٬تٿ ٬ٹا أثػ ٠ٿ
ا٬ٱحتٱ��ٗ ،ٺؼڀاضة إـ��ٹاٮ ا٩٬٭ځة ٠ٿ ا٬ٱحتٱٗ ٰٳ ش��ډ ٪بث ا٬ٱٙػ٠ة
ٺشطٰة ا٬ٱحتٱٗ ٠ٿ ا٬ٱحاڈت ا٬ت٥ٵځة.
ٺتابٗ« :ترػن ا٩٬٭ځة ٘٭ٽ تر٥ځ ٣ٸعٶ اڄٸطا ٞاڈـ��تػاتځحځةٌ ،ٱٳ

جانب من تكريم الطلبة

اڄ٘��ٻاٮ  ،2017-2014ٺٴرٳ ٠ٿ ِ��ٻغ تٵ١ځع ٸعٶ ا٬ٱم��اغڀٗ ،ٺ٫ٙ٬
ٰٳ أٸٯ ٰا تف��ٙٽ ٬ٷ ا٩٬٭ځة ٸٻ تٵم��ځُ ا٬برث اٙ٬٭ٱٿ ٺاچـٹاٮ ٠ٿ
إٴماء ٰحٱٻ٘ات برثځة ٴمّة ٘٭ٽ ٜػاغ ٰصتبػ تّبځ٥ات ا٬ٹات ٟا٬ٵ٥ا،٪
ٺإٴم��اء ٰصتبػ ٬٭بځاٴات ا١٬ائ٥ة ( )Big Dataڀف��ٹٯ ٠ٿ تٵ١ځع ٰماغڀٗ
ا٬رٻـ��بة ا١٬ائ٥ة ا٬تٿ ترتاج ٬رٻاـځب ٰت٥طٰة ٬ٱٙا٬حة ا٩٬ٯ ا٬ٹائ٫
ٰٳ ا٬بځاٴات ا٬ٱتٻ٠ػة ذا٬ځاً ،ٺتّٻڀػ بػاٰج ٰتصىىة ٬٭طغاـات اٙ٬٭ځا
تفٹٯ ٠ٿ غ٠ط ا٬ٱصتىځٳ ٺتّٻڀػ ا٬برث اٙ٬٭ٱٿ ا٬ت٥ٵٿ».

اشت��اغ ا٬ٱح٭������ؿ اڂـ��ځٻپ
٬٭ٱرػغڀ������ٳ اٙ٬٭ٱځځ���������ٳ
« ،»ACSEاڄـ��تاظ ا٬ٱف��ا٘ط
ب٥ف��ٯ ا٬ػڀاٌځات ��٠ٿ جاٰٙة
ا٬برػڀ��ٳ ض.إڀٱ��اٲ شٻغل��ځط
ـ��١ځػة ٬٭ٱح٭��ؿ��٠ ،ٿ ٺ٤ت
ڀٹ��ط ٞا٬ٱح٭ؿ إ��٬ٽ اڈغت٥اء
بٱف��تٻټ ا٬ٱؤ��١٬ات ٺا٬برٻث
اٙ٬٭ٱځ��ة ا٬تٿ ڀت��ٯ إٴتاجٹا ٠ٿ
٤اغة آـ��ځا ،ٺڀ��٩ػؾ ا٬ٱح٭ؿ
جٹ��ٻضٶ ٬٭تػٺڀ��ج ڄ٫��ٍ٠
د .إيمان خورشيد
ا٬ٱٱاغـ��ات ا٬رطڀثة ٠ٿ ٰحا٪
ا٩٬تاب��ة ،ٺا٬ٵم��ػ اٙ٬٭ٱ��ٿ ٠ٿ
ً
ا٬ٱٵّ��٥ة .ٺٸٻ ٰٵٕٱة ٰف��ح٭ة ٤اٴٻٴځ��ا ،ٺ ٰ٥ػٶ إٰ��اغة ضبٿ بطٺ٬ة
اچٰاغات اٙ٬ػبځة ا٬ٱترطة .ٺأٺٌرت أٲ ا٬ٱح٭ؿ ڀٙٱ٘ ٫٭ٽ ترفځٳ
ٰف��تٻټ ٺٴٻ٘ځة ٰصػجات ا��٥٬اغة اٙ٬٭ٱځ��ة٘ ،بػ ا٬تٙػڀ�� ٟبا٬ٱٙاڀځػ
ا٬رطڀثة ا٬ٱتبٙة ٠ٿ ٨تابة ا٬برٻث ٺآ٬ځات ا٬ٵمػ ٠ٿ ا٬ٱحډت اٙ٬٭ٱځة
ا٬ٱر٩ٱة ،ٺإٴماء ٺتٙؽڀؽ ا٬فځاـات ٺاڈـتػاتځحځات اٙ١٬ا٬ة ٠ٿ ٰحا٪
ا٬ٵم��ػ اٙ٬٭ٱٿ ،ٺتّٻڀػ ٺض٘��ٯ اٙ٬ډ٤ات بځٳ ا٬ٱرػغڀٳ ٺا٬ٵال��ػڀٳ
ٺا٬باذثځٳٰ ،ٳ أج ٫تمحځٙٹٯ ٘٭ٽ اڈٴصػاَ ٠ٿ ا٬برث اٙ٬٭ٱٿ ٺٴمػ
إٴحاؼاتٹٯ ٠ٿ ا٬طٺغڀات اٙ٬٭ٱځة ،ٺظ ٧٬با٬تٙاٺٲ ٰٗ ٰرػغپ ا٬طٺغڀات
اٙ٬٭ٱځة ٺا٬ٵالػڀٳ ٠ٿ ٤اغة آـځا.
ٺأل��اغت شٻغل��ځط إ��٬ٽ أٲ ا٬ٱح٭��ؿ ،ڀ��٥ٙط اٙ٬طڀط ٰ��ٳ ا٬٭٥اءات
ٺا٬ٱٵتطڀ��ات اٙ٬٭ٱځ��ة ٺڀتص٭٭ٹا ٘��طض ٰٳ ا��٬ٻغق ا٬تطغڀبځة ڀ٥طٰٹا
ٰصتىٻٲ ضٺ٬ځٻٲ تف��ٹٯ ٠ٿ تم��حځٗ ا٬برث اٙ٬٭ٱٿ ٺتځف��ځػ ـب٫
ا٬تٻاو ٫بځٳ أٍ٘اء ا٬ٱح٭ؿ ٺا٬باذثځٳ ٺا٬ٱرػغڀٳ ٺا٬ٵال��ػڀٳ ٩٬ٿ
ڀتٱ٩ٵٻا ٰٳ تباض ٪أ ٫ٍ٠ا٬ٱٱاغـات ٠ٿ ٰحا ٪ا٬ٵمػ اٙ٬٭ٱٿ.
ٺ١٬ت��ت إ��٬ٽ أٲ اٙ٬طڀط ٰ��ٳ ا٬باذثځٳ ٺا٬ٵال��ػڀٳ ٠ٿ ٰٵّ٥ة آـ��ځا
ڀٻاجٹٻٲ وٙٻب��ة ٠ٿ إٴتاج ا٬ٱؤ١٬ات اٙ٬٭ٱځ��ة ظات ا٬حٻضة اٙ٬ا٬ځة،
ا٥٬اضغة ٘٭ٽ ا٬ٱٵا٠فة ٠ٿ اڄٺـاَ اٙ٬٭ٱځة اٙ٬ا٬ٱځة ،ٺظ ٧٬بفبب ٤٭ة
ا٬ٻ٘ٿ ٺ٘طٮ اچ٬ٱاٮ ا٩٬ا٠ٿ ٬طټ ا٬باذثځٳ باڄـا٬ځب اٙ٬٭ٱځة ا٬صاوة
ب٩تابة ا٬برٻث ،ٺبّػ ٢ا٬ٵم��ػ اٙ٬٭ٱٿ ٺبا٬ٱفائ ٫ا٬ٱتٙ٭٥ة با٬ٵؽاٸة
اٙ٬٭ٱځة ،ٺا٬ٱرإ٠ة ٘٭ٽ ذ٥ٻ ٢اّ٬بٗ ،ٺبٱٙاڀځػ تٵفځ ٣ٴمػ ٺتٻثځ٣
ا٬برٻث .ٺأٌا٠ت «ٸعا ٰا ڀ١ف��ػ ا٬ٵفبة ا٬ٱتطٴځة ٰٳ ذىة آـځا ٰٳ
إجٱا٬ٿ ا٬ٱفاٸٱات ا٬طٺ٬ځة ا٬تٿ ڈ تتحاٺؼ ذاجؽ .»%16.6

