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قرينة العاهل أنابت نائب رئيس “األعلى للمرأة” لحضور الحفل

تخريج الدفعة التاسعة من طالبات الجامعة الملكية للبنات

مريم بنت حسن“ :الملكية للبنات” من أهم الجامعـات المتخصصـة بالبحريـن والخليـج
حمزة :رفد سـوق العمـل بخريـجـات ذوات كفـاءة عالـية ينهـضـن بمـجـتـمـعـاتـهـن

الرفاع  -املجل�س الأعلى للمر�أة� :أنابت قرينة
عاهل البالد رئي�س���ة املجل�س الأعلى للمر�أة �صاحبة
ال�س���مو امللك���ي الأمرية �س���بيكة بن���ت �إبراهيم �آل
خليف���ة نائب رئي�س���ة املجل�س ال�ش���يخة مرمي بنت
ح�سن �آل خليفة حل�ضور حفل تخريج الفوج التا�سع
م���ن طالب���ات اجلامع���ة امللكي���ة للبن���ات يف مركز
امل�ؤمترات بفندق اخلليج.
و�أ�ش���ادت ال�ش���يخة مرمي بنت ح�سن �آل خليفة
ب���دور اجلامع���ة امللكيّة للبنات برفد �س���وق العمل
املحل���ي و اخلليج���ي بكفاءات ن�س���ائية قادرة على
الإنت���اج والعط���اء وخدم���ة املجتمع مبا ي�س���هم يف
تعزيز مكانة ودور املر�أة ك�رشيك �أ�سا�س���ي مت�س���ا ِو
مع الرجل يف البناء والعمل.
وبين���ت ال�ش���يخة مرمي بنت ح�س���ن �إن دفعات
اخلريج���ات من اجلامعة ت�س���اهم يف دم���ج املر�أة يف
التنمي���ة الوطني���ة للنهو����ض بها كعن�رص ي�س���تحق
�أن يك���ون �رشيك يف بناء الوط���ن” ،منوه ًة باجلهود
الت���ي يبذلها جمل�س���ي الإدارة والأمن���اء يف اجلامعة
امللكية للبنات لت�ص���بح واحدة م���ن �أهم اجلامعات
املتخ�ص�ص���ة على م�ستوى مملكة البحرين واخلليج
العربي.
وتف�ض���لت ال�ش���يخة م���رمي بن���ت ح�س���ن �آل
خليفة م�ش���كورة بت�س���ليم �ش���هادات درجة برنامج
البكالوريو�س خلريجات الدفعة التا�س���عة بح�ضور
الأ�ستاذ وليد الزامل ممثل جمل�سي الإدارة والأمناء
للجامعة امللكيّ���ة للبنات ،ورئي�س اجلامعة امللكية
للبنات الربوفي�سور مازن حممد جمعة.
وخرج���ت اجلامعة امللكية للبن���ات  139طالبة
للع���ام الأكادمي���ي  2017 / 2016مم���ن �أكمل���ن
متطلبات برام���ج البكالوريو�س على نحو  83طالبة
من كليّ���ة العلوم الإدارية واملاليّة ،و 4طالبات من
كليّة تكنولوجيا املعلوم���ات ،و 39طالبة من كليّة
الفنون والت�ص���ميم و 13طالبة م���ن كليّة القانون
و  5طالب���ات من برنامج املاج�س���تري من تخ�ص����ص
ادارة الت�صميم.
وكان رئي����س اجلامع���ة امللكيّ���ة للبن���ات
الربوفي�س���ور مازن حممد علي جمعة قد �ألقى كلمة
رحب فيه���ا بنائبة راعية احلفل و�ض���يوف اجلامعة

وهن�أ اخلريجات وذويهن بهذا اليوم ،وا�س���تعر�ض
يف كلمت���ه �أب���رز م���ا حققت���ه اجلامعة م���ن �إجنازات
خ�ل�ال الع���ام الأكادمي���ي ومن �ض���منها ح�ص���ولها
عل���ى االعتمادية من جمل�س التعلي���م العايل ك�أول
جامعة خا�ص���ة حت�ص���ل على هذا االعتماد يف مملكة
والبحري���ن ,بالإ�ض���افة �إل���ى اجله���ود املبذول���ة يف
�إحياء املنا�س���بات الوطنية والقومية ،وا�ست�ض���افة
ال�شخ�ص���يات الب���ارزة ،و�إقام���ة ور����ش العم���ل
واملحا��ض�رات ،وذك���ر الربوفي�س���ور م���ازن حمم���د
جمعة م���دى التط���ور الأكادمي���ي لأع�ض���اء الهيئة
التدري�سية ،م�ش���يداً بامل�ستوى الأكادميي املتميز

للتوا�صل( :ق�سم الأخبار والتحقيقات)17111444 :

التي حتظى ب���ه اخلريجات نتيج���ة حلر�ص اجلامعة
عل���ى توفري بيئ���ة تعليمية متكاملة �ض���من احلرم
اجلامعي الذكي ،مبا ي�ضمن كفاءة وجودة خمرجات
التعلم ومبا ي�س���هم يف رفد �س���وق العمل بخريجات
ذوات كفاءه عالية ينه�ضن مبجتمعاتهن.
ويف خت���ام كلمته ،تقدم جمعة ب�ش���كره اجلزيل
لراعية االحتفال �ص���احبة ال�س���مو امللك���ي الأمرية
�س���بيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة قرينة عاهل البالد
املف���دى رئي�س���ة املجل����س الأعلى للم���ر�أة حفظها
اهلل وملع���ايل الدكتورة ال�ش���يخة مرمي بنت ح�س���ن
�آل خليفة لتف�ض���لها باحل�ض���ور و�أ�ش���اد باجلهود

الطيبة التي يبذلها املجل�س الأعلى للمر�أة يف دعم
ومعاونة اجلامعة.
ويف �أثن���اء مرا�س���م احلفل� ،ألق���ت اخلريجتني
جويري���ة ع�ص���ام جناح���ي ودالل عي�س���ى جنيب���ي
كلم���ة باللغت�ي�ن العربية والإجنليزي���ة بالنيابة عن
الطالبات اخلريجات� ،أ�ش���دن فيها بجهود اجلامعة
امللكيّ���ة للبن���ات ،و ما وفرت���ه من بيئ���ة تعليمية
مميزة ،ومب�س���توى التعليم اجلامعي املتقدم الذي
حظ�ي�ن به والذي ي�ؤهلهن خلو�ض حياتهن العملية
ب�شكل فاعل.
وع�ب�رت ع���دد م���ن اخلريج���ات ع���ن م���دى

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

ا�ستفادتهن من تخ�ص�صاتهم املختلفة� ،إذ ذكرت
اخلريج���ة املتمي���زة نائ���ب رئي����س جمل����س الطلبة
للع���ام الدرا�س���ي  2015 - 2016ليل���ى الذوادي،
�أنها اكت�س���بت من خالل تخ�ص�ص���ها (بكالوريو�س
�إدارة الأعم���ال يف �إدارة الأعم���ال الدولية) مهارات
ع���دة عل���ى امل�س���توى العلم���ي و ال�شخ�ص���ي مب���ا
ي�ؤهله���ا لبن���اء م�س���تقبل مهن���ي متمي���ز .ويف هذا
ال�سياق� ،أ�ضافت اخلريجة �أبرار العتيبي ،تخ�ص�ص
بكالوريو����س الفنون يف ت�ص���ميم الأزياء �أنها منّت
موهبتها الإبداعية من خالل تخ�ص�ص���ها ،و�أ�صبحت
�أكرث اهتماما بالتفا�صيل الدقيقة.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

