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الكلمة الترحيبية
تضطلع جامعة البحرين منذ تأسيسها في العام  1986بالعديد
من المهام والمسؤوليات ،وتفتخر بمساهمتها في عجلة التنمية
والتطوير ليس في مملكتنا الحبيبة البحرين فقط ،بل على مستوى
المنطقة ككل.
تعتبر الجامعة شريك ًا أساسي ًا في عمليات التطوير والتنمية
للقطاعات الحكومية والعامة المختلفة ،وذلك لدورها الريادي
المتمثل في كونها الجامعة الوطنية األولى .هذا فض ً
ال عما
تقــوم بــه مــن دور محــوري فــي التعــاون مــع مختلــف المؤسســات التربويــة والتعليميــة
والصحيــة ،وكذلــك شــراكاتها الواســعة مــع القطــاع الخــاص ومؤسســاته الناشــئة .لــذا
فــإن جامعــة البحريــن ،ومــن خــال مجمــل هــذه األدوار ،كانــت والتــزال حجــر الزاويــة فــي
تحقيــق األولويــات الوطنيــة المتعلقــة بالتنميــة االقتصاديــة والبشــرية.
حققــت الجامعــة خــال العــام  2018العديــد مــن اإلنجــازات العالميــة التــي نفخــر بها على
مختلــف األصعــدة ،مــن خــال التعــاون والشــراكات العديــدة فــي مجــاالت التكنولوجيــا
والبحــث العلمــي ،ومــا وصلــت إليــه الجامعــة مــن مراتــب عالميــة مرموقــة علــى مســتوى
الســمعة األكاديميــة والســمعة لــدى أربــاب العمــل ،ومــا حققــه طلبتنــا األعــزاء مــن
إنجــازات مشــرفة وكذلــك مــا شــهدناه مــن تنظيــم للعديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة
بالشــراكة مــع أعــرق المؤسســات التعليميــة والمهنيــة وبيوتــات الخبــرة العالميــة.
ومــا كانــت لهــذه اإلنجــازات العديــدة خــال العــام  2018أن تتحقــق لــوال الجهــود
المخلصــة مــن جميــع منتســبي جامعــة البحريــن ،ومــا أبــدوه مــن تفــانٍ ،ومــن العمــل
بــروح الفريــق الواحــد خــال الســنة الماضيــة.
أتمنــى أن يعكــس هــذا التقريــر مــا حققنــاه مــن إنجــازات علــى المســتويات المحليــة
واإلقليميــة والعالميــة.

األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة

رئيس جامعة البحرين
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أحرزت جامعة البحرين المرتبة األولى
على مستوى جامعات مملكة البحرين
حصلت الجامعة على أفضل تصنيف لها
على مستوى الجامعات العربية بحسب
تصنيف “كواكاريلي سيموندس” QS
العالمي
صنفت جامعة البحرين من أعلى %5
جامعة على المستوى العالمي
صنفت الجامعة من ضمن أفضل  %2من
الجامعات العالمية من حيث السمعة لدى
أرباب العمل
حققت الجامعة أعلى معدل نشر لألبحاث
العلمية خالل العام 2018
استقبلت جامعة البحرين أكبر عدد من
الزوار لحرمها الجامعي من مختلف أنحاء
العالم خالل العام 2018
نظمت عدد ًا غير مسبوق من المؤتمرات
والندوات العلمية
التحقت أعداد قياسية من الطلبة ببرامج
الدراسات العليا
طرحت أعلى عدد من البرامج األكاديمية
الجديدة خالل عام 2018
حصلت الجامعة على عدد قياسي من
المنح البحثية
عقدت عدد ًا غير مسبوق من البرامج
التدريبية لمنتسبي الجامعة
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المساهمة في االقتصاد
المحلي
تساهم جامعة البحرين بتنشيط االقتصاد المحلي لمملكة
البحرين بشكل فعال ،كونها من أكبر المشغلين للقوى العاملة
الوطنية ،حيث يتكون المجتمع الجامعي من أكثر من 30000
فرد.
تبرز هذه المساهمة من خالل أنشطتنا المختلفة للطلبة
ومنتسبو الجامعة وزوارها والمتعاملون معها من خارج
المملكة أثناء وجودهم فيها ،كذلك تساهم الجامعة في
تنشيط السوق المحلية من خالل برامج تطوير بنيتها التحتية.

بلغ عدد موظفي الجامعة من
أكاديميين وإداريين أكثر من 1500
خالل العام الدراسي 2018/2017

المساهمة بأكثر من  50مليون
دوالر لتطوير البنية التحتية للجامعة،
بما فيها كلفة بناء كلية جديدة
للهندسة في الحرم الجامعي
الرئيسي بالصخير المصمم من قبل
المعماري الشهير كينزو تانجي
Kenzo Tange
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ساهمت المؤتمرات والندوات العلمية
المنظمة من قبل جامعة البحرين في
جذب أكثر من  1000زائر من خارج
المملكة

ضخت الجامعة أكثر من  2مليون
دوالر في السوق المحلية من

خالل تعاونها مع القطاعات التجارية
والصناعية
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التميز في التعليم والتعلم
استقطبت الجامعة خالل  2018العديد من الطلبة من داخل
البحرين ومن المنطقة العربية ومن بلدان جنوب آسيا من خالل
ما حققته من نجاحات على صعيد سمعتها األكاديمية وتميز
أعضاء هيئتها التدريسية .حيث تم تصنيف الجامعة بالمرتبة 38
على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالنسبة
إلى السمعة األكاديمية ،مما يعكس التزامها بالتميز في
عمليات التعليم والتعلم وتقديم أفضل التجارب لطلبتها.

تم تصنيف برنامج إعداد
المعلمين بكلية البحرين
للمعلمين بالمرتبة
الخامسة عالمي ًا من قبل
وزارة التعليم البريطانية
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حصل  173من أعضاء هيئة التدريس
بالجامعة على زمالة أكاديمية التعليم
العالي بالمملكة المتحدة ،و 7من
أعضاء هيئة التدريس حصلوا على
الزمالة المتقدمة و 5على زمالة
مشاركة من نفس المؤسسة
حصل ما يزيد على  200من أعضاء
هيئة التدريس على شهادة
مايكروسوفت “للمعلم المعتمد”
Microsoft Certified Educator
تنظيم ما يزيد على  150برنامج تنمية
مهنية ألعضاء هيئة التدريس خالل
العام 2018
طرح  9برامج أكاديمية جديدة
الحصول على االعتماد األكاديمي
للبرامج من مؤسسات دولية ومحلية
مختلفة مثل مجلس االعتماد
األمريكي للهندسة والتكنولوجيا
( )ABETوهيئة تطوير كليات اإلدارة
الجامعية ( )AACSBوهيئة االعتماد
األمريكية للعمارة ( )NAABومجلس
التعليم العالي بمملكة البحرين

تعتبر جامعة البحرين الشريك
الدولي الوحيد ألكاديمية التعليم
العالي بالمملكة المتحدة في
منطقة الشرق األوسط
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إنجازات الطلبة
تعتبر القوى البشرية الماهرة والمدربة أحد أهم العناصر
الرئيسة الستدامة التنمية االقتصادية ،ويعتبر خريجو جامعة
البحرين األكثر تفضي ً
ال لدى أرباب العمل المحليين واإلقليميين.
وال غرابة في أن تحقق الجامعة المركز  500على المستوى
العالمي من حيث السمعة لدى أرباب العمل ،مما يعكس الثقة
في مهارات طلبتنا وخريجينا األعزاء.

 فاز طلبتنا بالمركز الثاني في
مسابقة الشرق األوسط لمهارات
تقنية المعلومات واالتصاالت
المنظمة من قبل شركة “هواوي”
 تم تخريج  18طالبة من أول مختبر
تقني إلعداد الكوادر النسائية في
مجال البرمجة والترميز في المنطقة
والذي تحتضنه جامعة البحرين
 تخريج أول دفعة من برنامج
ماجستير اإلدارة العامة الذي يطرح
بالتعاون مع معهد اإلدارة العامة
وجامعة “إكس مارسيليا” الفرنسية

تم تصنيف الجامعة بالمركز  16على
مستوى دول الشرق األوسط وشمال
أفريقيا من حيث السمعة لدى أرباب
العمل حسب تصنيف “كواكاريلي
سيموندس”  QSالعالمي
ترفد جامعة البحرين السوق المحلية
بأفضل خريجي تكنولوجيا المعلومات،
حيث تم توظيف  %95من خريجي
برنامج بكالوريوس علم الحاسوب
في العام  2017بوظائف تناسب
مؤهالتهم (بحسب  %71من المشاركين في
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استبانة الخريجين)

 أحرز طلبة جامعة البحرين كأس
مسابقة شركة “كاسبرسكاي”
 Kasperskyلألمن اإللكتروني
 فاز طلبة جامعة البحرين بالمراكز
الثالثة األولى في مسابقة
“هاكاثون” شركة مايكروسوفت
للذكاء االصطناعي
 فاز طلبة الجامعة بمسابقة الكتابة
لمؤسسة “ناشيونال جيوغرافيك”
العالمية
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 بلغت نسبة النجاح في البرنامج
التمهيدي المطور ما يناهز %84
 المركز األول في جائزة خالد بن
حمد للروائيين الشباب
 المركز األول في مسابقة تأليف
قصص المدارس المصغرة،
مؤسسة بحرين ترست
 مراكز متقدمة في القدم
والسلة والطائرة في الفئتين
ضمن منافسات دوري ناصر بن
حمد للجامعات
 الجائزة األولى في مسابقة
المعرض الفني الخيري الرابع
للمؤسسة الخيرية الملكية
12
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تصنيف جامعة البحرين خالل
العام  2018بلغة األرقام
شهد العام  2018قفزة نوعية على صعيد التصنيف اإلقليمي
والعالمي لجامعة البحرين .لقد ساهمت جهودنا المشتركة
في إحراز الجامعة ألفضل تصنيف لها على مستوى الدول
العربية وكذلك إحرازها تقدم ًا في  4من أصل  6مؤشرات من
مؤشرات التصنيف العالمي .ومما ال شك فيه فإن هذا التقدم
على مستوى التصنيفات اإلقليمية والعالمية سوف ينعكس
باإليجاب على الجامعة وعلى منتسبيها وطلبتها ومختلف
شركائها ،فنجاح جامعة البحرين هو نجاح لنا جميع ًا في بلدنا.

 حققت الجامعة المركز
 850عالمي ًا بحسب تصنيف
“كواكاريلي سيموندس” QS
 حازت الجامعة على المركز 411
عالمي ًا من حيث السمعة لدى
أرباب العمل
 نالت الجامعة المرتبة  500من
حيث أعداد الطلبة الدوليين
 حققت جامعة البحرين المركز
 25على مستوى جامعات
الوطن العربي بحسب تصنيف
“كواكاريلي سيموندس” QS

ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ

ﻋﺮﺑﻴ ًﺎ

ﻛﺴﻤﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ
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  حازت الجامعة على المركز 16
عربي ًا من حيث السمعة لدى أرباب
العمل.

2019

25

2018

31

 ونالت المرتبة  17عربي ًا من حيث
االستشهادات باألبحاث العلمية

2017

33

2016

42

 والمركز  38عربي ًا بحسب
السمعة األكاديمية
  والمرتبة  44عربي ًا من حيث
العالقات البحثية الدولية
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الريادة في التكنولوجيا
تمثل مملكة البحرين مركز ًا مهم ًا للتكنولوجيا ولريادة
األعمال ،لذا تقوم جامعة البحرين بلعب دور مهم في دعم
وتطوير منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمملكة.
تفتخر الجامعة بتميزها في المجال التكنولوجي الذي يمكن
مالحظته خالل توظيف مختلف التقنيات والبرمجيات الذكية في
الحرم الجامعي ،وكذلك تطوير المهارات التكنولوجية لدى
منتسبي الجامعة وطلبتها .وتعمل الجامعة بشكل مشترك مع
شركائها في قطاع تقنية المعلومات والتكنولوجيا لتطوير
هذا القطاع بما يعود بالنفع على مملكتنا الغالية.






تعتبر جامعة البحرين الجامعة األولى
في المنطقة التي تقدم منهج AWS
 Academyللحوسبة السحابية المقدم
من شركة “أمازون ويب سيرفيسز”
العالمية
اعتماد الجامعة كعضو في أكاديمية
 Microsoft Imagineالتابعة لشركة
مايكروسوفت العالمية

أصبحت الجامعة إحدى أوائل المؤسسات
التي تحتضن أكاديمية لشركة “بالو
ألتو”  Palo Altoالتي تعد من كبريات
الشركات العالمية في قطاع تقنية
المعلومات وأمن الشبكات
إطالق أكاديمية للترميز التكنولوجي


 استضافت الجامعة ،وألول مرة على

مستوى المملكة ،برنامج Google
 Developer Roadshowلمنطقة
الشرق األوسط ،بحضور أكثر من 300
من طالبنا
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 شارك أكثر من  1800طالب وطالبة في
منتدى االبتكار وريادة األعمال الثالث
المنظم من قبل كلية تقنية المعلومات
شارك ما يزيد على  1000طالب وطالبة
في فعاليات “الهاكاثون” التكنولوجي

فازت الجامعة بجائزة شركة “هواوي”
للتميز على مستوى دول الشرق األوسط
17

البحث العلمي والدراسات
العليا

تقوم جامعة البحرين حالي ًا بتنفيذ دراسة علمية عن سياسات
التعليم العالي في العالم ،وذلك بعد أن تم اختيارها في
العام  2018من قبل المجلس الثقافي البريطاني British
 Councilفي المملكة المتحدة للقيام بهذا المشروع ضمن
مناقصة عامة .وتعتبر هذه الدراسة هي المرحلة الثالثة من
مشروع بحثي عالمي يغطي سياسات التعليم العالي في
جميع القارات ويقيس مدى الدعم الحكومي المقدم لهذا
القطاع ومجاالت التعاون الممكنة.

أحرزت جامعة البحرين خالل العام  2018تقدم ًا كبير ًا على
صعيد البحث العلمي ،حيث شرعت الجامعة في تنفيذ العديد
من المشاريع والشراكات البحثية مع أعرق الجامعات العالمية
المرموقة .تركز هذه المشاريع على إيجاد حلول مستدامة
للتحديات التي تواجهها المنطقة على صعيد قضايا تحلية
المياه ،واألمن الغذائي ،والطاقة المتجددة .كما قامت
الجامعة كذلك بتدشين عدد من المشاريع البحثية المتعلقة
بالتكنولوجيات الصاعدة وبتطوير التعليم.
يقوم التعاون البحثي بين جامعة البحرين وجامعة أكسفورد
 Oxford Universityعلى الوصول إلى حلول ذات كفاءة
عالية تساهم في تقليل استهالك الطاقة ألغراض تحلية
المياه من خالل االستفادة من تقنيات معالجة المياه
باستخدام خاصية التناضح
تهدف المشاريع البحثية المشتركة مع جامعة أستون
البريطانية  Aston Universityإلجراء دراسات علمية
مشتركة بشأن ربط محطات التحلية باستخدام تقنية التناضح
العكسي بأنظمة الطاقة المتجددة بما يتالءم مع متطلبات
مملكة البحرين.
فازت جامعة البحرين مع جامعة الفبرا Loughborough
 Universityبمنحة بريطانية للبحث العلمي لمدة عامين في
مجال الطاقة المتجددة .وتعتبر هذه المنحة واحدة من
 8منح إقليمية فازت ضمن برنامج الروابط المؤسسية بين
مؤسسات التعليم العالي في دول الخليج العربية والمملكة
المتحدة.
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%5

%35

زيادة أعداد
زيادة في
الملتحقين النشر العلمي
ببرامج الدراسات
بالمقارنة مع
العليا بالمقارنة
مع العام  2017العام 2017

+30

فازت جامعة البحرين وجامعة إيدج هيل البريطانية Edge
 Hill Universityبمنحة بحثية من برنامج التطوير األكاديمي
المشترك بين دول الخليج والمملكة المتحدة .ستساهم
هذه المنحة في تشكيل روابط بحثية مشتركة بين
الجامعتين في مجال األمن اإللكتروني .كما من المتوقع أن
تساهم هذه العالقات البحثية في تشكيل فرق مشتركة
من الخبراء في مجال األمن اإللكتروني لتبادل المعلومات
والخبرات في هذا المجال المهم .كما تهدف هذه الشراكة
للبحث في إمكانية توظيف التكنولوجيات الحديثة في
المجال الطبي وذلك عن طريق استخدام تقنيات “إنترنت
األشياء” وتقنية “سلسلة ربط الحسابات”  Blockchainفي
تطوير تطبيقات للقطاع الصحي ،لما يمثله هذا القطاع من
أهمية.

مؤتمر
ومنتدى
علمي
عالمي

خالل العام 2018
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شراكات محلية بأبعاد
عالمية
شهد عام  2018توقيع اتفاقيات وشراكات بين جامعة البحرين
والعديد من الجهات والمؤسسات داخل مملكة البحرين،
ومن المتوقع أن تكون لهذه الشراكات نتائج تتخطى البعد
المحلي .تشمل هذه االتفاقيات العديد من الجوانب المتعلقة
بتطوير األبحاث حول مختلف التحديات المحلية ،وكذلك تطوير
وبناء القدرات والمهارات الوطنية ،وتسخير إمكانيات وخبرات
الجامعة للمساهمة في تنمية مختلف القطاعات.
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الشراكات العالمية
انخرطت الجامعة كذلك في
شراكات جديدة تساهم في تقديم
أفضل البرامج والخبرات لطلبتها:

تفتخر جامعة البحرين بدورها الريادي على المستوى الدولي
من خالل استضافتها للعديد من المراكز الدولية ومساهمتها
عبر هذه المراكز في إيجاد حلول للكثير من التحديات العالمية،
مما يكسب منتسبيها وطالبها العديد من التجارب ذات األبعاد
العالمية ،ويسهل عملية جذب الكفاءات من مختلف الدول
لالنضمام لمجتمع الجامعة المتنوع.

أبرمت الجامعة ما يفوق على
 100شراكة وتعاون دولي

برنامج ماجستير البيئة والتنمية المستدامة

تحتضن الجامعة  9مراكز
تعليمية دولية
رفدت الجامعة أسواق العمل المحلية
واإلقليمية والعالمية بما يزيد على
 64000خريج منذ إنشائها

انخرط أكثر من  2000طالب وطالبة في
برامج اللغات األجنبية بالجامعة خالل
العام 2018
أفضل  100جامعة من حيث تنوع جنسيات
أعضاء هيئة التدريس بحسب تصنيف
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“كواكاريلي سيموندس” QS

برنامج الماجستير في اإلدارة العامة

برنامج الماجستير في علوم وتحليل
البيانات الضخمة
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المساهمة في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة

 قدمت الجامعة ما يزيد على
 1000بعثة دراسية للطلبة

تفخر جامعة البحرين بالتزامها التام بقضايا البيئة واالستدامة
وتمكين المرأة وكذلك القضايا المتعلقة بالمسؤولية
االجتماعية ،حيث تساهم الجامعة بخدمة المجتمع من خالل
نشر المعرفة بين أفراده عن طريق أعضاء هيئة التدريس
والطلبة ومختلف الخدمات التي تقدمها للجمهور.

 طرح برنامج الدكتوراه في
البيئة والتنمية المستدامة

 عقد ما يزيد على 125
محاضرة عامة

 الدخول في  116شراكة
بحثية عالمية

مشاركة أكثر من  2400معلم
في برامج التنمية المهنية المستمرة
المقدمة من قبل كلية البحرين
للمعلمين

تعتبر العيادة القانونية بجامعة
البحرين ضمن  15عيادة قانونية فقط
في جامعات الوطن العربي
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 تنظيم  500فعالية ومعرض
 استمرار الجامعة بتمكين
المرأة حيث إن  %40من
المناصب القيادية في الجامعة
تشغلها نساء

 تحتضن الجامعة ما يزيد
على  20نادي ًا وجمعية
طالبية
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المسؤولية البيئية والتواصل
اإللكتروني
تفتخر جامعة البحرين بكونها جامعة صديقة للبيئة حيث
اتخذت العديد من اإلجراءات للحد من االنبعاثات الضارة بالبيئة
من خالل االعتماد المتزايد على الطاقة الشمسية في تشغيل
مبانيها .كذلك شهد العام  2018تبني تقنيات “إنترنت األشياء”
للحد من استهالك الطاقة الناتج عن استخدام إضاءات المباني
والتكييف داخل الجامعة ،فض ً
ال عن توظيف هذه التكنولوجيا
في تقنيات الري داخل الحرم الجامعي.
إن حسابات التواصل االجتماعي للجامعة يشترك فيها العدد
األكبر من المتابعين داخل المملكة قياس ًا بغيرها من
المؤسسات التعليمية ،وتعتبر من األكثر متابعة على مستوى
الوطن العربي.

احتلت جامعة البحرين
المركز األول بين
الجامعات المحلية بحسب
تصنيف “الويبومتركس”
 Webometricsالمختص
بقياس فاعلية المواقع
اإللكترونية للجامعات على
المستوى العالمي
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 65000متابع بحساب
الجامعة على موقع
التواصل االجتماعي
“اإلنستغرام”
 27000متابع لحساب
الجامعة على موقع
المدونات “تويتر”

حازت الجامعة على المرتبة 322
على مستوى العالم بحسب تصنيف
“ ”UI Green Metric Universityللجامعات الخضراء

انضمام أعضاء جدد لتشكيلة مجلس
أمناء جامعة البحرين المعين حديث ًا

بدأت الجامعة العام 2019
بالعديد من اإلنجازات
والمؤشرات المشجعة:
تعتبر جامعة البحرين من بين أوائل
الجامعات التي تستخدم تقنية “سلسلة
ربط الحسابات”  Blockchainفي إصدار
الشهادات
طرح برنامج الماجستير في علوم
وتحليل البيانات الضخمة بالتعاون
مع جامعة “ليفربول جون مورس”
البريطانية
طرح برامج دراسات عليا في التربية
الرياضية والقانون ،وكذلك برنامج
الدكتوراه في اإلدارة العامة بالتعاون
مع جامعة “أكس مارسيليا” الفرنسية
تنظيم معرض فني مع جامعة
“تشينغهوا” الصينية التي تعتبر من
أفضل الجامعات في الصين وتحتل
المرتبة  22حسب التصنيف العالمي
للجامعات للعام 2019
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معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
وزير المالية واالقتصاد الوطني

سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد
وزير شؤون الشباب والرياضة

إعادة تدشين مركز إنجاز
البحرين لريادة األعمال
اجتياز ما يزيد على 1000
طالب لبرنامج “إنجاز” خالل
األسبوع األول من العام
2019

سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد
رئيس ديوان الخدمة المدنية

INJAZ Bahrain
A Member of JA Worldwide

سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة

الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني
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انتخابات 2018
تفتخر جامعة البحرين باحتضانها
للمركز االنتخابي العام رقم ١٣
لالنتخابات النيابية والبلدية التي أجريت
خالل شهر نوفمبر 2018

Election Day

احتفاالت األعياد
الوطنية
يعتبر االحتفال السنوي باألعياد الوطنية
لمملكة البحرين أحد أهم المناسبات
التي تحظى بمشاركة واسعة من
أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية
ويحرص الطلبة فيها على إبراز
إبداعاتهم المتنوعة

National Day
Celebrations
Is always a highlight of the
year for students, clubs and
societies to put on a show
for all our stakeholders and
partners

This year UOB was proud
to be selected as a polling
station for the parliamentary
elections
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فريق_البحرين#
#TeamBahrain

