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•تعيينات جديدة في كلية طالل
أبوغزاله الجامعية.
•ورش عمل إفتتاحية للفصل
الدراسي الثاني.
•مشاركة بحث البروفيسور هيثم
الشبلي في مجلة عالمية.
•رئيس الجامعة يقدم ورشة
«نظريات التعلم».
•تعيين رئيس قسم العلوم
اإلدارية.

تأسست كلية طالل أبوغزاله الجامعية إلدارة األعمال في عام  ،2012وفقا للقرار
رقم  )2012( 4الصادر عن مجلس التعليم العالي ،والذي تم اإلعالن عنه في
الجريدة الرسمية  -العدد 3077 :في  8نوفمبر .2012
وبدأت عامها الدراسي األول ،بقبول الدفعة األولى من الطلبة في خريف عام ،2012
واستأنفت الدراسة بتاريخ  30سبتمبر  2012في مبنى الكلية الكائن في السويفية وسط
المنطقة التجارية بالمنامة بقرب الطريق السريع الذي يربط شمال البحرين بجنوبها
عبر منطقة السيف التجارية ،وهي بذلك تقع بالقرب من المؤسسات الحكومية ومراكز
المهن والبنوك التجارية والشركات المالية في العاصمة ومراكز التسوق ،ويتيح ذلك
سهولة التواصل مع المراكز االقتصادية والثقافية واالجتماعية بالعاصمة ،ويتميز
مبنى الكلية الجامعية بتجهيزاته العالية تقنيا ومرافقة الوفيرة والواسعة.
تهدف الكلية إلعداد وتخريج كفاءات أكاديمية وإدارية مؤهلة في مختلف تخصصات
الكلية ودرجاتها العلمية تتمتع بالمعارف والمهارات والقدرات الالزمة بمستوى
يتوافق مع احتياجات بيئات العمل المختلفة ،من جانب أخر الكلية هي إحدى مشاريع
مجموعة طالل أبوغزاله والتي تأسست عام  1972وتعد أكبر مجموعة عالمية من
شركات الخدمات المهنية التي تعمل من خالل مكاتبها البالغ عددها  86مكتبا و180
مكتب تمثيل حول العالم في حقول المحاسبة ،التدقيق الخارجي ،التدقيق الداخلي،
الضرائب ،االستشارات التعليمية ،الدراسات االقتصادية واالستراتيجية ،خدمات
االستشارات اإلدارية ،التدريب المهني والفني ،نقل التقنية وإدارة المشاريع ،إدارة
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العقارات ،خدمات المستثمرين واستشارات األعمال ،الموارد البشرية وخدمات التوظيف ،الحكومة
اإللكترونية ،التجارة اإللكترونية ،التعليم اإللكتروني وتدقيق أمن تقنية المعلومات وغيرها من األعمال
والمجاالت األخرى ،وتسعى المجموعة من ضمن رؤيتها المستقبلية في التعليم أن تكون كلية طالل
أبوغزاله الجامعية احد اهم المؤسسات التعليمية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن
العربي.
وتركز الكلية على التنمية الفكرية والمهنية والشخصية لطلبتها وتسعى الكلية من خالل برامجها أن
تخلق في نفوس الطلبة روح التفكير واإلبداع إلدارة األمور العملية بشكل أكثر فاعلية في اقتصاد
عالمي متغير باستمرار وكما تم تصميم كافة البرامج لرفع مستويات المعرفة من خالل التطبيقات
العملية المستوحاة من الواقع العلمي.
تتميز كلية طالل أبوغزاله الجامعية إلدارة األعمال بمواكبة العصر ،من خالل تصميم وإعداد برامج
أكاديمية ذات جودة ومواصفات عالية .وتركز الكلية على إعداد وتأهيل الطالب للتخصصات العلمية
وإلدارة األعمال وفق متطلبات السوق والمجتمع عن طريق استخدام التقنيات الحديثة ،واالستفادة من
أهم المراجع العلمية واألدوات المتاحة لكافة االختصاصات من قبل فريق عمل مميز يتمتع بكفاءة
عالية ،مما يضمن للمتخرجين فرص عمل أفضل ونجاحا بارزاً وقدرةً على تحمل المسؤولية في إدارة
المؤسسات بكافة أنواعها :صناعية ،تجارية ،وخدماتية سواء أكانت ملكية هذه المؤسسات تعود للقطاع
العام أو القطاع الخاص.

«يــــــــوم الميثــــــــاق الوطـنـــــــــي»

المنامة  -شاركت كلية طالل أبوغزاله الجامعية إلدارة األعمال في مهرجان «يوم الميثاق
الوطني» والذي نظمته وزارة التربية والتعليم يوم الثالثاء الموافق  14فبراير  2017في
صرح ميثاق العمل الوطني الكائن بمنطقة الصخير ،والجدير بالذكر أنه تمت دعوة العديد من
الجهات األكاديمية حيث كان هناك حضور الفت للجامعات الخاصة ،ومن بينهم كلية طالل
أبوغزاله الجامعية إلدارة األعمال.
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تعيينات جديدة في كلية طالل أبوغزاله الجامعية
المنامة  -عينت كلية طالل أبوغزاله الجامعية إلدارة األعمال في بداية الفصل الجديد للعام الدراسي
 2017-2016عدد من األكاديمين في مجال إدارة األعمال ،وهم:
•الدكتور حمد الكعبي  -العلوم اللوجستية Cardiff University, Uk -
•الدكتور رامي الجبور USA Lynn University, -
•أ .منال طقاطقة Colorado Technical University, USA -
•أ .أحمد مقدمي University of Salford, UK -
•أ .نيكول آندريا ـ Symbiosis Institute of Business Management, India
حيث تحرص الجامعة دوما على ضم ذوي الكفاءة سواء كان ذلك في الطاقم األكاديمي أو اإلداري،
الهتمامها في إتباع الرؤية التي وضعها السيد طالل أبوغزاله وهي تقديم األفضل دوما.

ورش عمل إفتتاحية للفصل الدراسي الثاني
المنامة  -أقامت كلية طالل أبوغزاله الجامعية لألعمال عدة ورش للهيئتين األكاديمية واإلدارية
وذلك في مقر الجامعة ،ومن ضمن هذه الورش ،ورشة بعنوان (نظريات التعلم) و(التسويق
اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي) وغيرها التي تصب في نفس اإليطار التعليمي حيث
مجموعة من نخب الهيئة األكاديمية في الكلية.
الهدف من هذه الورش هو زيادة الوعي والتعرييف بسبل التعليم الحديثة التي من شأنها إيصال
المعلومة للطالب بشكل أسرع في ضل التطور المعلوماتي الذي نشهده في عصرنا الحالي
وخصوصا بين الفئة العمرية الجامعية .
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مشاركة بحث البروفيسور هيثم الشبلي في مجلة
INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT
المنامة ـ تم نشر البحث الذي قدمه نائب الرئيس
وعميد الكلية البروفيسور هيثم الشبلي في مجلة
Information System Management
بعنوان « تحديد عوامل النجاح الحرجة لتطبيق
إدارة أنظمة التوثيق االلكتروني في المنظمات
الحكومية».
تضمن البحث تحديد أهم العوامل والمتطلبات
التي يجب توفيرها لضمان نجاح تطبيق أنضمة التوثيق اإللكتروني في المنضمات الحكومية،
وأوضح البروفيسـور هيثــم الشبلي أنه وفقا ً لدراسات سابقة تبين أن  %90من مشاريع انضمة
المعلومات بشكل عام والتوثيق بشكل خاص بأنها تفشل ،األمر الذي قد كلف المنضمات
الحكومية الكثير.
لذلك كان البد من إيجاد طريقة لتفادي هذه الخسائر خاصةً وأن أنظمة إدارة الوثائق اإللكترونية
تمثل العصب الرئيسي في عمل الحكومات االلكترونية بمختلف أنظمتها.
والجدير بالذكر ان مجلة  information System Magazineتعتبر من أفضل المجالت
العالمية ظمن تخصص نضم المعلومات االدارية ،حيث أن المجلة مفهرسة ضمن قواعد بيانات
نظم الـ  ISIوالـ سكوبس ولها ُمعامل تأثير  IFمرتفع يبلغ  .1.50ويعتبر البحث من أوائل
البحوث التي تم نشرها في هذه المجلة من قِبل الجامعات البحرينية.
مرفق رابط البحث:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10580530.2016.1220213

ورشــة «نظـــريات التعـلــــم»
المنامة  -قدم رئيس كلية طالل أبوغــزاله
الجامعية إلدارة األعمال في البحرين البرفسور
أحمد الساعي ورشة بعنوان « نظريات التعلم»،
وذلك لتطوير عملية التدريس من خالل إستخدام
الهاتف المحمول لكل طالب ليساعدهم على
التركيز أكثر في المحاضرة من خالل تقسيم
المحاضرة إلى  3أجزاء وبعد كل جزء يقدم لهم إختبار سريع عن ما قدم في الجزء السابق
مما سيجعــل الطالب يصب تركيـــزه في كل جـــزء وذلك ليقـــوم بتجــاوز كل إختبار بنجاح.
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تعيين رئيس قسم العلوم اإلدارية
المنامة  -تم تعيين الدكتور رامي الجبور رئيسا لقسم العلوم
اإلدارية في كلية طالل أبوغزاله الجامعية لألعمال.

كلية طالل أبوغزاله الجامعية لألعمال ()TAG-UCB
مبنى  1002طريق  - 5121المنامة  /السويفية 351
صندوق البريد 990 :المنامة ،مملكة البحرين
هاتـف)+973( 17383000 :
فاكس)+973( 17383001 :

)Talal Abu-Ghazaleh University College of Business (TAGUCB

E-mail: info@tagucb.edu.bh

www.tagucb.edu.bh
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