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اجتماع يبحث مستجدات أكاديمية الذكاء 
االصطناعي وفكرة النسخة الثالثة للمسابقة

بحث نائ��ب الرئي��س التنفيذي لش��ؤون الموارد 
والمعلوم��ات رئيس اللجنة العليا لمس��ابقة خالد 
ب��ن حمد لالبتكار في ال��ذكاء االصطناعي رئيس 
اللجن��ة التنفيذية ألكاديمية ال��ذكاء االصطناعي 
في كلية البحري��ن التقنية »بوليتكنك البحرين«، 
الش��يخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة خالل لقائه 
رئي��س جمعي��ة ال��ذكاء االصطناع��ي البحرينية 
د.جاس��م حاج��ي، مس��تجدات أكاديمي��ة الذكاء 

االصطناعي.
واطلع��ا على آخ��ر مس��تجدات أكاديمي��ة الذكاء 
االصطناع��ي التي تعتب��ر البوليتكن��ك رائدة في 
إنش��ائها، باإلضاف��ة إل��ى عملية اختي��ار الدفعة 
األولى من منتس��بي األكاديمية و الخطوات التي 

تسهم في إنجاحها.
وتب��ادل الطرف��ان االقتراح��ات للفكرة الرئيس��ة 
للنس��خة الثالث��ة م��ن مس��ابقة خالد ب��ن حمد 
لالبتكار في الذكاء االصطناعي التي س��يعلن عن 
انطالقتها في وقت الحق، والدور الذي ستضطلع 
به األكاديمية برفع مستوى التنافسية بين الفرق 

المشاركة.
م��ن جهته، أش��اد حاج��ي بالجهود الت��ي يبذلها 

القائمون على تنفيذ المس��ابقة واألكاديمية، لما 
له��ا من دور في خل��ق جيل من محترف��ي الذكاء 
االصطناعي وعلم البيانات في المنطقة، مما يعزز 
دور المملك��ة الري��ادي، مؤكدًا ح��رص الجمعية 

على المساهمة في دعم المسابقة واألكاديمية.
وحضر اللقاء كل من القائم بأعمال نائب الرئيس 
التنفيذي للش��ؤون األكاديمية د.ريم البوعينين، 
والقائم بأعمال مدير إدارة خدمات الحاسب اآللي، 

نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمس��ابقة خالد بن 
حمد لالبتكار في الذكاء االصطناعي علي حسن.

يذك��ر أن بوليتكن��ك البحري��ن تس��تعد إلطالق 
مس��ابقة خال��د ب��ن حم��د لالبت��كار ف��ي الذكاء 
االصطناعي للع��ام الثالث على التوالي، بعد نجاح 
النس��خة الثانية منها والخروج بمش��اريع مبتكرة 
للطلبة المشاركين من مختلف مدارس وجامعات 
البحرين. وخ��الل الحفل الختامي للمس��ابقة قام 

س��مو الش��يخ فيصل بن راش��د آل خليفة رئيس 
االتح��اد الملك��ي للفروس��ية وس��باقات الق��درة 
نائ��ب رئي��س المجلس األعل��ى للبيئ��ة بالنيابة 
عن س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة 
ورئي��س اللجن��ة األولمبي��ة البحرينية بتدش��ين 
أكاديمية الذكاء االصطناعي التي ستس��تقبل أول 
دفعة من الطلبة أواخر العام الحالي، والتي تهدف 
إلى إكس��اب الطلبة خب��رة علمية ف��ي المجاالت 
الناش��ئة المتعلق��ة بال��ذكاء االصطناع��ي وعلم 
البيان��ات، وتش��جيعهم على االبتكار باس��تخدام 

أحدث التقنيات والتطبيقات لخدمة المجتمع.
وتق��وم جمعي��ة ال��ذكاء االصطناع��ي البحرينية، 
برئاس��ة حاجي، بتقديم بحوث ف��ي مجال الذكاء 
االصطناع��ي، وتقدي��م األدوات وذل��ك من خالل 
تحفيز الش��ركات العالمي��ة ليتم االس��تفادة من 
الموارد الذكية في البحرين واس��تثمار بناء مركز 
إقليم��ي للذكاء االصطناعي في برمجياته والبحث 
والتطوي��ر، باإلضاف��ة إلى التعاون مع الش��ركات 
لتقديم ورش إقليمية في البحرين في مجال الذكاء 

االصطناعي وآخر التطورات في هذا المجال.

 حمزة: أهمية مواكبة التعليم
الجامعي للذكاء المعلوماتي والصناعي

أكد رئيس جامعة البحرين د.رياض 
حم��زة، أهمي��ة مواكب��ة التعلي��م 
الدراس��ية  والخط��ط  الجامع��ي 
للتط��ورات الس��ريعة ف��ي مج��ال 
وتقني��ات  الحديث��ة،  التكنولوجي��ا 
والصناع��ي،  المعلومات��ي  ال��ذكاء 
وغرس روح االبتكار لدى الطلبة في 

مختلف المراحل الدراسية.
وأثنى، خالل كلمة ألقاها في افتتاح 
أعم��ال »المؤتم��ر الدول��ي الثاني 
حول االبتكار وال��ذكاء المعلوماتي 
األح��د،  والتقني��ات«  والحوس��بة 
على جهود الهيئ��ة األكاديمية في 
تقدي��م التن��وع المعرف��ي التقني، 
الذي ترجمه الطلبة إلى مشروعات 
وتطبيقات حاز بعضها صفة اإلبداع 

واالبتكار.
بالمش��اركين  حم��زة  ورحَّ��ب 
والداعمين للمؤتمر الدولي الثاني، 
معربًا ع��ن س��عادته بالنتائج التي 
خرج بها المش��اركون في المؤتمر 

إل��ى  المؤتم��ر  ويه��دف  األول. 
توفير ملتقى للباحثين وممارس��ي 
الصناع��ة لتبادل كل م��ا هو جديد 
في س��احة الحوس��بة والمعلومات، 
المتقدم��ة  التقني��ات  ولمناقش��ة 
واألبحاث المبتك��رة، باإلضافة إلى 
عرض آخر ما ت��م التوصل إليه من 
نتائج في ه��ذا المجال، والتطلعات 

المستقبلية.
المؤتم��ر  جلس��ات  ف��ي  وش��ارك 
20 دول��ة، وناقش  باحث��ون م��ن 
المشاركون 56 ورقة بحثية علمية 
منها 25 ورقة مقدمة من أس��اتذة 
وطلب��ة الدراس��ات العلي��ا بجامعة 
المؤتمر بدعم  البحرين. ويحظ��ى 
ورعاية من: مصرف السالم وبنفت 

البحرين.
-ال��ذي  المؤتم��ر  واس��تضاف 
نظمت��ه كلي��ة تقني��ة المعلومات 
بجامع��ة البحري��ن، بدع��م تقن��ي 
م��ن جمعيت��ي: معهد مهندس��ي 

 »IEEE« الكهرب��اء واإللكترونيات
ومعهد الهندسة والتكنولوجيا فرع 
جامعة  رئي��س   -»IET« البحري��ن
دب��ي دعيس��ى بس��تكي، متحدث��ًا 
رئيسًا، واستعرض إنشاء نظام بيئي 
مس��تدام ف��ي صناع��ة تكنولوجيا 
المعلوم��ات واالتص��االت الذكي��ة 
في اإلم��ارات العربية المتحدة، عبر 
والبحث  األعم��ال  ري��ادة  مش��اريع 

والتطوير.
كما شارك في المؤتمر عميد كلية 
الحاس��بات وتقني��ة المعلومات في 
جامع��ة الملك عبدالعزيز األس��تاذ 
ه��الل  ب��ن  عبدالعزي��ز  الدكت��ور 
الطلحي، وعدد من أساتذة الكلية، 
بطرح عدد من األوراق التي تتناول 
تج��ارب الكلية ف��ي القضاي��ا التي 

طرحها المؤتمر.
كما شارك المدير التنفيذي لشركة 
آي ناين سي كابيتال الدكتور برنت 
هوف��ر، وق��د تح��دث ح��ول البنية 
التحتي��ة في االتص��االت والمالحة 
المتع��دد  للتنق��ل  والمراقب��ة 

الوسائط.
وتح��دث، أيضًا، د.برونو كريس��بو 
م��ن جامع��ة تورينتو ف��ي إيطاليا 
عن الصعوب��ات المحتملة في أمن 

منظومة »إنترنت األشياء«.
وتح��دث د.محم��د التويس��ي، من 
جامع��ة فيرجيني��ا ع��ن التعاط��ف 

والخصوصية واألخالق في مجاالت 
د.رمزي  وناقش  المعلوم��ات.  أمن 
اللبناني��ة  الجامع��ة  م��ن  حارت��ي 
األمريكية تقنية معالجة النصوص 

العربية.
واس��تعرض د.أيم��ن عبدالحمي��د 
م��ن األكاديمي��ة العربي��ة للعلوم 
البح��ري  والنق��ل  والتكنولوجي��ا 
موضوع إزالة الغموض عن إنترنت 

األشياء االجتماعية.
فيم��ا قال��ت عمي��دة كلي��ة تقنية 
المعلوم��ات ف��ي جامع��ة البحرين 
تنظي��م  »إن  الجس��مي:  د.لمي��اء 
المؤتم��ر يأتي ف��ي إطار تش��جيع 
البحث والنش��ر العلمي بين أعضاء 
وتش��جيع  األكاديمي��ة،  الهيئ��ة 
الجامع��ات  البحث��ي م��ع  التع��اون 
لتتوافق  العالمية  البحثية  والمراكز 
م��ع الخط��ة التطويري��ة لجامع��ة 
2016-2021، وكذل��ك  البحري��ن 
دع��م البح��وث الت��ي تدف��ع إل��ى 

االقتص��ادي  والنم��و  االس��تدامة 
لمملكة البحرين، مما يصب بدوره 
في تحقيق إستراتيجية كلية تقنية 
المعلوم��ات عبر االهتم��ام بالبحث 

العلمي المؤثر محليًا و دوليًا«.
إل��ى أن جمي��ع األبح��اث  ولفت��ت 
المقبولة س��وف تنش��ر في قاعدة 
 IEEE xplore/Scopus البيان��ات
الممي��زة  الموضوع��ات  وستنش��ر 
الت��ي  العلمي��ة  المج��الت  ف��ي 
تنش��رها جامعة البحرين. ويناقش 
المش��اركون في المؤتم��ر محاور: 
والبيان��ات  المالي��ة،  التكنولوجي��ا 
المترابطة  والسالس��ل  الضخم��ة، 
واألم��ن  تش��ين«،  »البل��وك 
الذكي��ة،  والم��دن  اإللكترون��ي، 
وإنترن��ت  الس��حابية،  والحوس��بة 
األش��ياء، واالتص��االت والش��بكات 
البرمجيات،  وهندسة  المعلوماتية، 
والروبوت��ات، والرؤية الحوس��بية، 
والتفاعل بين اإلنسان والحاسوب.

د. رياض حمزة 

 رئيس جامعة البحرين: حصول برامج كلية »العلوم« 
على االعتماد الدولي يجعلها متوافقة ومثيالتها األوروبية

أك��د رئي��س جامعة البحري��ن د.ري��اض حمزة، أن 
حصول برام��ج كلية العلوم عل��ى االعتماد الدولي 
س��يجعل البرامج األكاديمية في الكلية متوافقة مع 
مثيالته��ا األوروبية، مهنئًا الكلية والقائمين عليها 
بمناس��بة حصول 4 من برامجه��ا األكاديمية على 
االعتم��اد األكاديمي م��ن قبل مؤسس��ة االعتماد 

.»ASIIN« األلمانية
وقدم رئيس الجامعة الش��كر إلى القيادة الحكيمة 
والحكوم��ة على الدع��م الكبير والالمح��دود الذي 
تحظى به الجامعة، مما يمكنها من تنفيذ خططها 

التطويرية.
كما قدم الشكر إلى رئيس المجلس األعلى لتطوير 
التعليم والتدريب ورئي��س وأعضاء مجلس األمناء، 
عل��ى ما تحظ��ى به جامع��ة البحرين م��ن اهتمام 

ودعم لبرامجها الطموحة.
وق��ال حمزة، إن حص��ول برامج كلي��ة العلوم على 
االعتم��اد الدول��ي لي��س مس��تغربًا لك��ون الكلية 
تزخ��ر بالكف��اءات العلمية، وتقدم أح��دث المناهج 
األكاديمية وأفضل الممارسات التدريسية واإلدارية، 
إضافة إلى تجهي��زات مختبراتها المتطورة، وتوفر 
مختب��رات متجددة تحاكي أرقى التج��ارب العالمية 
ف��ي مجال برامج كلية العلوم، وتماش��ي األولويات 
الوطنية، وهذا ما مكنها س��ابقًا من الحصول على 
»الثق��ة الكامل��ة« من قب��ل هيئة ج��ودة التعليم 

والتدريب.
وق��ال، إن اعتم��اد البرام��ج األكاديمية يع��د هدفًا 
ج��ودة  لضم��ان  البحري��ن  لجامع��ة  اس��تراتيجيًا 
المخرجات التعليمية وتوفير كوادر بمستوى متميز 
للمساهمة في التنمية الشاملة في مملكة البحرين 
بم��ا يتواف��ق ودور الجامع��ة الوطنية ف��ي الرؤية 

االقتصادية البحرين 2030.
وتاب��ع: »الخط��ة التطويرية التي بدأته��ا الجامعة 

تعم��ل عل��ى حص��ول الق��در األكب��ر م��ن البرامج 
األكاديمية لالعتماد الوطني والعالمي، فقد حصلت 
 ABET برامج كلية الهندس��ة عل��ى اعتماد كل من
وNAAB لجمي��ع برامجه��ا، وحصل��ت كذلك كلية 
تقني��ة المعلومات عل��ى اعتمادي��ة ABET لجميع 
برامجه��ا، أم��ا كلي��ة إدارة األعم��ال فق��د حصلت 
عل��ى اعتم��اد AACSB، وس��بق وأن حصل برنامج 
البكالوري��وس ف��ي الكيمياء على اعتم��اد الجمعية 
الكندي��ة للكيميائيين، في الوقت ال��ذي تتخذ فيه 
منظمة الصحة العالمية كلية العلوم الصحية مركزًا 
متعاونًا معها منذ ثمانينات القرن العشرين، إضافة 
إلى االعتراف بها م��ن قبل مركز التدريب الدولي – 
جمعية القلب األمريكية، وحصول الكثير من البرامج 

األخرى على ثقة هيئة جودة التعليم والتدريب«.
وأك��د أن انعكاس ه��ذه االعتماديات ب��ات واضحًا 

على تقدم مس��تويات الطلبة قب��ل التخرج وبعده، 
وقدرتهم العالية على التفوق في المحافل العالمية 
بفض��ل م��ا يتحصل��ون عليه م��ن مع��ارف حديثة 

ومهارات متنوعة.
م��ن جانب��ه، أش��ار عمي��د كلي��ة العل��وم د.محمد 
مصطف��ى الحلو إل��ى أن اعتماد برام��ج الكلية من 
قب��ل هيئات االعتماد الدولية، يُعتبر إحدى أولويات 
الكلي��ة، حيث اعتمدت مؤسس��ة االعتماد األلمانية 
)ASIIN( برام��ج البكالوري��وس في عل��وم الحياة، 
والبكالوري��وس ف��ي الفيزي��اء، والبكالوريوس في 
الرياضي��ات، والبكالوري��وس في اإلحص��اء وبحوث 

العمليات.
وبيّ��ن أن جامعة البحرين هي الجامعة الوحيدة في 
المملكة التي تحصل عل��ى هذا االعتماد بما يجعل 
برامجها المعتمدة متوافقة مع البرامج الشبيهة في 

اإلطار األوروبي للمؤهالت والتعلم مدى الحياة.
وأضاف أن مس��يرة االعتماد هذه بدأت منذ س��نة، 
وش��ارك فيه��ا منتس��بو الكلي��ة م��ن أكاديميي��ن 
وإداريي��ن، وعدد كبير جدًا م��ن الطلبة في مختلف 

التخصصات »وقد كللت هذه الجهود بالنجاح«.
ف��ي حي��ن، قال مدي��ر مكت��ب ضمان الج��ودة في 
كلي��ة العلوم د.حمود ناصر، بأن مؤسس��ة أس��ين 
ASIIN تمن��ح االعتم��اد األكاديم��ي للبرام��ج التي 
تلبي المتطلب��ات األكاديمي��ة والمهنية على أعلى 
المس��تويات، وتهت��م المؤسس��ة ف��ي اعتماديتها 
للبرامج بتوافر شروط التعليم الجيد والتعلم الناجح 

الذي يتم تقديمه.
وتمنح االعتمادية بن��اء على معايير محددة متعلقة 
بمخرجات التعل��م والمتوائمة مع إط��ار المؤهالت 
األوروبية والمعايي��ر والمبادئ التوجيهية األوروبية 

في التعليم العالي.
وتعد مؤسس��ة االعتماد األكاديمي األلمانية أسين 
من المؤسسات المرموقة في ضمان جودة البرامج 
األكاديمية، وقد قامت باعتماد حوالي 2000 برنامج 
على مس��توى جامعات العال��م، وهي متخصصة في 
اعتماد برامج الهندس��ة وتقنية المعلومات والعلوم 

الطبيعية والرياضيات.
يذكر أن برنامج البكالوريوس في الكيمياء قد حصل 
عل��ى االعتم��اد األكاديمي م��ن الجمعي��ة الكندية 
للكيمياء منذ العام 2009 وبهذا تصبح كافة برامج 

البكالوريوس في كلية العلوم معتمدة دوليًا.
كما تم��ت مراجع��ة برامج كلي��ة العل��وم من قبل 
هيئة ج��ودة التعليم والتدريب وق��د حصلت جميع 
برامج البكالوري��وس فيها على الثقة التامة. إضافة 
إلى ذلك، تمّ تس��كين برنامج عل��وم الحياة ضمن 
اإلط��ار الوطني للمؤهالت، ويجري العمل حاليًا على 

تسكين بقية برامج البكالوريوس في الكلية.


