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ابتداء من الأحد املقبل يف مقر اجلامعة بال�صخري

جامعة البحرين تبداأ تلّقي طلب البكالوريو�س والدبلوم لطلبة الثانوية
يف  والت�سجيل  القبول  عمادة  اأعلنت   

جامعة البحرين اأن باب تقدمي طلبات االلتحاق 

امل�سارك  والدبلوم  البكالوريو�س  بربامج 

اجلامعي  العام  من  االأول  الدرا�سي  للف�سل 

يوم  من  يبداأ  �سوف   ،2015/2014 املقبل 

 29 اخلمي�س  يوم  حتى  وي�ستمر  املقبل  االأحد 

مايو . 

يف  الييراغييبيين  الطلبة  الييعييمييادة  ودعييت 

جامعة  يف  بالدرا�سة  االلتحاق  طلبات  تقدمي 

و�سوؤون  القبول  دائرة  مراجعة  اإىل  البحرين 

يف  والت�سجيل  القبول  بعمادة  اخلريجن 

احلرم اجلامعي بال�سخري، من ال�ساعة الثامنة 

اأن  اأهمية  موؤكدة  ظهراً،  الواحدة  حتى  �سباحاً 

ي�سطحب مقدم الطلب االثباتات االآتية: ن�سخة 

من  ون�سخة  املفعول،  �ساري  ال�سفر  جواز  من 

البطاقة الذكية �سارية املفعول اأي�سا، و�سورة 

ر�سم  اإىل  باالإ�سافة  ملونة،  حديثة  �سخ�سية 

تقدمي طلب االلتحاق وقدره ع�سرة دنانري.

طلبة  قبول  يف  ي�سرتط  اأنه  اإىل  واأ�سارت 

املدار�س احلكومية اإح�سار �سهادة التخرج من 

الدرجات  ك�سف  مع  االأ�سلية  العامة  الثانوية 

للمرحلة  الدرا�سية  الف�سول  جلميع  االأ�سلي 

الثانوية واأن ال يقل معدله عن %70. 

طلبة  قبول  يف  ي�سرتط  اأنييه  واأ�سافت 

التخرج  �سهادة  اإح�سار  ة  اخلا�سَّ املدار�س 

يو�سح  الذي  الدرجات  وك�سف  الثانوية،  من 

االأخرية،  الثالث  لل�سنوات  الرتاكمي  املعدل 

واأن  باملدر�سة،  املخت�سة  اجلهة  من  وم�سدقة 

ال يقل املعدل عن %70 .

جامعة  يف  القبول  اأن  اإىل  العمادة  ولفتت 

اآلية  وفق  تناف�سي  ب�سكل  يتم  �سوف  البحرين 

تعتمد معايري منها: درجة الطالب يف الثانوية 

التناف�سي،  املعدل  من   %70 بن�سبة  العامة 

املعدل  من   %15 بن�سبة  القدرات  واختبارات 

بن�سبة  ال�سخ�سية  واملقابلة  اأي�سا،  التناف�س 

التناف�سي. 15% من املعدل 

اليوم 

والتاريخ الـمــدر�صــــةالـمــدر�صــــة
اليوم 

والتاريخ

 ال�صيخ عبداهلل بن عي�صى الثانوية للبنني

للبنني الثانوية  علي  بن  عي�صى  ال�صيخ 

للبنني الـــثـــانـــويـــة  ـــران  ـــم ـــع ال  اأحـــمـــد 

ــات ــن ــب ــل ال�ــــصــــتــــقــــال الــــثــــانــــويــــة ل

ـــــــــــــــــد  الأح

11/5/2014م

 الثـــــــنـــــــني

12/5/2014م

 الـــــثـــــاثـــــاء

13/5/2014م

ـــس ـــ� ـــي ـــم اخل

22/5/2014م

الـــــثـــــاثـــــاء

20/5/2014م

 الأربـــــــعـــــــاء

14/5/2014م

ـــــــــــــــــد الأح

25/5/2014م

الأربـــــــعـــــــاء

21 /5 /2014

ـــس ـــ� ـــي ـــم اخل

15/5/2014م

 الثـــــــنـــــــني

26/5/2014م

ـــــــــــــــــد  الأح

18 /5 /2014

الـــــثـــــاثـــــاء

27/5/2014م

 الثـــــــنـــــــني

19/5/2014م

الأربـــــــعـــــــاء

28/5/2014م

ـــس ـــ� ـــي ـــم  اخل

29/5/2014م

ــــة لـــلـــبـــنـــات ــــوي ــــان ــــث ـــس ال ـــ� ـــف ـــدح  ج

ــات ــن ــب ــل ـــة ل ـــوي ـــان ـــث ـــد ال ـــم ـــة ح ـــن ـــدي م

ــــــة لــــلــــبــــنــــات ــــــوي ــــــان ــــــث ـــــــار ال �ـــــــص

ال�صــــــــروق

ـــات ـــن ـــب ـــل ـــــة ل ـــــوي ـــــان ـــــث الــــــــوفــــــــاء ال

ــــــة الــــــثــــــانــــــويــــــة لـــلـــبـــنـــات ــــــول خ

ـــات ـــن ـــب ـــل ـــــة ل ـــــوي ـــــان ـــــث املـــــــحـــــــرق ال

غـــــازي الــقــ�ــصــيــبــي الــثــانــويــة لــلــبــنــات

ـــات ـــن ـــب ـــل ـــــة ل ـــــوي ـــــان ـــــث ـــــة ال ـــــام ـــــن  امل

 الــــرفــــاع الـــغـــربـــي الـــثـــانـــويـــة لــلــبــنــات

للبنني الــثــانــويــة  ــي  ــرق ــص ــ� ال الــــرفــــاع 

ـــثـــانـــويـــة لــلــبــنــني ــى ال ــص ــ� ــي مـــديـــنـــة ع

ـــــة لـــلـــبـــنـــني ـــــوي ـــــان ـــــث ــــم ال ــــي ــــع ــــن ال

ـــد الـــثـــانـــويـــة لــلــبــنــني ـــم ـــة ح ـــن ـــدي م

ـــثـــانـــويـــة لــلــبــنــات ــــر ال ــــزاه الـــعـــهـــد ال

التــ�صـــــــامــــن

الــــــتــــــعــــــاون الـــــثـــــانـــــويـــــة لــلــبــنــني

ـــــة لـــلـــبـــنـــني ـــــاري ـــــج ـــــت  املـــــــحـــــــرق ال

ــى الـــثـــانـــويـــة لــلــبــنــات ــص ــ� ــي مـــديـــنـــة ع

ـــات ـــن ـــب ـــل ـــــــور الــــــثــــــانــــــويــــــة ل ـــــــن  ال

للبنات الــثــانــويــة  النعمان  بنت  اأمــيــمــة 

للبنني ــة  ــوي ــان ــث ال املــهــنــيــة  ــن  ــري ــح ــب ال

ـــات ـــن ـــب ـــل ـــــة ل ـــــوي ـــــان ـــــث  احلـــــــــــــورة ال

ــــــة لــــلــــبــــنــــات ــــــوي ــــــان ــــــث احلـــــــــــد ال

ــــــرة الــــــثــــــانــــــويــــــة لـــلـــبـــنـــات ــــــص �

للبنني الــثــانــويــة  عــبــدالــعــزيــز  الــ�ــصــيــخ 

ـــبـــنـــات ـــل ـــــة الـــــثـــــانـــــويـــــة ل ـــــرف ـــــع  امل

ــــــــــديــــــــــنــــــــــي  املــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــد ال

الــــــهــــــدايــــــة الـــــثـــــانـــــويـــــة لــلــبــنــني

ــني ــن ــب ــل ـــــة الــــثــــانــــويــــة ل ـــــري ـــــاب اجل

ــــــيــــــخ خــــلــــيــــفــــة مــــــعــــــهــــــد الــــــ�ــــــص

ــبــنــني ــل ـــنـــاعـــيـــة ل ـــس الـــ�ـــص ـــ� ـــف ـــدح ج

ــــة ــــص ــــا� ــــع املــــــــــدار�ــــــــــس اخل ــــي ــــم ج

اأعّدها اأكادمييون من خمتلف التخ�ص�صات العلمية   

جامعة البحرين تن�شر 24 بحثًا علميًا يف جمالت عاملية
قال عميد البحث العلمي يف جامعة البحرين االأ�ستاذ الدكتور 

عي�سى �سلمان قمرب اإن "جمل�س اجلامعة وافق حديثاً على متويل 

هيئة  اأع�ساء  قدمها  االأبحاث  اأن  موؤكداً  بحثياً"،  م�سروعاً   24

التدري�س يف خمتلف الكليات.

واأ�ساف اأ. د. قمرب اأن "جمل�س جامعة البحرين �سرف مكافاأة 

ن�سرت  الذين  باجلامعة  التدري�س  هيئة  الأع�ساء  موؤخراً  مالية 

العام  من  االأول  الدرا�سي  للف�سل  املكافاأة  وا�ستحقوا  اأبحاثهم، 

تهدف  "املكافاأة  اأن  اإىل  الفتا  احلييايل2014-2013،  اجلامعي 

العاملية  املجالت  يف  والن�سر  العلمي  البحث  عملية  تن�سيط  اإىل 

املفهر�سة".

جاهدة  ت�سعى  "اجلامعة  اأن  العلمي  البحث  عميد  واأو�سح 

اإبراز  اأجل  من  البحوث  ون�سر  العلمي  البحث  ثقافة  ن�سر  اإىل 

"جمل�س اجلامعة  اأن  البحرين احل�ساري"، م�سيفاً  وجه جامعة 

اإذ  البحثية،  امل�سروعات  دعم  يف  كبرياً  اهتماماً  يويل  -اأي�سا- 

امل�سروعات  لدعم  �سنوي  ب�سكل  ميزانية  تخ�سي�س  على  يعمل 

البحثية، وذلك من اأجل دفع عملية البحث العلمي يف اجلامعة".

اإن "عمادة البحث العملي تقوم مبراجعة دورية  وقال اأي�ساً 

هيئة  اأع�ساء  بتنفيذها  يقوم  التي  البحثية  االأن�سطة  جلميع 

الة  التدري�س من اأجل ت�سجيع الباحثن باجلامعة للم�ساركة الفعَّ

يف جميع االأن�سطة". 

ووجه اأ. د. قمرب ال�سكر اإىل رئي�س اجلامعة الدكتور اإبراهيم 

حممد جناحي، على اهتمامه ومتابعته يف جمع االأن�سطة البحثية 

ن�ساط  من  العلمي  البحث  عمادة  تقدمه  ما  كل  يف  وم�ساندته 

الذين  التدري�س  هيئة  من  الباحثن  اإىل  ال�سكر  وجه  كما  بحثي. 

العاملية  املجالت  يف  ن�سرها  يتم  التي  العلمية  البحوث  يعدون 

الإبراز ا�سم جامعة البحرين.

�أ.د .عي�سى قمرب

وزير ال�شناعة والتجارة يوؤكد 

احلر�س على دعم القطاع اخلا�س

الدكتور  والتجارة  ال�سناعة  وزير  اأعرب 

بكافة  احلكومة  ترحيب  عن  فخرو  عبداهلل  ح�سن 

القيمة  ذات  االقت�سادية  وامل�ساريع  اال�ستثمارات 

اإىل  الفتاً  الوطني،  االقت�ساد  على  العالية  امل�سافة 

بها  يقوم  التي  املبادرات  لكافة  احلكومة  تقدير 

والتي  البحرينين  وامل�ستثمرين  اخلا�س  القطاع 

ت�سب يف جذب اال�ستثمارات العاملية وتوطينها يف 

مملكة البحرين، االأمر الذي ي�سهم يف تعزيز ومنو 

االقت�ساد الوطني بال�سكل الذي يرقى اإىل طموحات 

واإ�سرتاتيجيات البحرين يف هذا اجلانب.

جاء ذلك خالل ا�ستقبال الوزير لع�سو جمل�س 

للوزير  قدمت  والتي  خ�سوري  نان�سي  ال�سورى 

خالل  مت  حيث  متان،  �سامي  ال�سوي�سري  امل�ستثمر 

املو�سوعات  من  العديد  ومناق�سة  بحث  االجتماع 

والق�سايا ذات ال�سلة بال�سان االقت�سادي، م�ستعر�ساً 

وجهود  البحرين  ململكة  االقت�سادي  الواقع  الوزير 

احلكومة املوقرة يف الرتويج للبالد كبيئة ا�ستثمارية 

ومالئمة وحا�سنة متميزة جلميع االأن�سطة ال�سناعية 

ت�سريعات  من  به  تتميز  واخلدمية، مبا  والتجارية 

جاذبة  وقوانن  العاملية  املتطلبات  تواكب  متقدمة 

اإ�سافة اإىل ت�سهيالت كبرية وم�سجعة للم�ستثمرين 

من جميع انحاء العامل، م�سرياً اإىل امل�ساريع ال�سخمة 

التي حتت�سنها مملكة البحرين حالياً والتي هي يف 

ازدياد وتطور م�ستمر.

عن  متان  و�سامي  خ�سوري  نان�سي  واأعربت 

تقديرهما الكبري للجهود احلثيثة التي تبذلها حكومة 

التي  املميزات  اإبراز  �سبيل  يف  املوقرة  البحرين 

تقدمها للم�ستثمرين من جميع انحاء العامل، وتقدمي 

الت�سهيالت املطلوبة لتوطن اال�ستثمارات يف البالد، 

م�سريين اإىل ال�سمعة الطيبة والعريقة التي حت�سى 

وا�سرتاتيجي  جتاري  كموقع  البحرين  مملكة  بها 

متميز يف كافة اجلوانب مما ي�سجع امل�ستثمرين على 

اختيارها كوجهة مل�ساريعهم واعمالهم يف املنطقة.

حمافظ �لعا�سمة

حمافظة العا�شمة ت�شدل ال�شتار 

اليوم على برنامج »ويك اإند«

اآل  عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  رعاية  حتت 

خليفة حمافظ حمافظة العا�سمة وبدعم من البنك 

االأهلي املتحد تقيم حمافظة العا�سمة اليوم اجلمعة 

العا�سمة«،  اإند  »ويك  لربنامج  اخلتامي  احلفل 

البقر وحتديداً يف  لرعاة  ا�ستعرا�س  ي�سمل  والذي 

ال�ساعة الرابعة ع�سراً على �ساحل الفاحت.

وبهذه املنا�سبة اأكد ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن 

اجلهود  اأن  العا�سمة  حمافظة  حمافظ  خليفة  اآل 

ت�سهم يف  الربنامج  اإطار  املحافظة يف  تبذلها  التي 

و�سع ال�سباب امام روؤية وا�سحة ميكن من خاللها 

ثابتة  بخطى  وا�سح  م�ستقبل  نحو  قدماً  امل�سي 

بكافة  الذات  م�ساألة تطوير  والتاأكيد على  من جهة 

ال�سبل بهدف تاأمن م�ستقبل واعد وم�سرق الأنف�سهم 

اأن  اىل  م�سرياً  اأخرى،  جهة  من  البحرين  ولبلدهم 

جناح الربنامج ي�سجع القائمن عليه على تعميمه 

ب�سورة اأو�سع لي�سمل مناطق اكرث.

اجلدير بالذكر ان »برنامج ويك اإند العا�سمة« 

ال�سهر  خالل  املحافظة  اأقامته  �سبابي  برنامج  هو 

حيث  الرمان،  راأ�س  مركز  مع  بالتعاون  املن�سرم 

وثالثن  خم�س  عن  يزيد  ما  الربنامج  ا�ستقطب 

م�سارك، و�سمل الربنامج طيلة ال�سهر الفائت تنظيم 

وخارجه  املركز  داخل  وترفيهية  ثقافية  م�سابقات 

�سهدت ح�سوراً كثيفاً من قبل امل�ساركن الذين عربوا 

عن ا�ستفادتهم الكبرية من فقرات امل�سابقة لت�سمنها 

معلومات تو�ّسع من مداركهم. يهدف برنامج »ويك 

اإند العا�سمة« اىل تفعيل ال�سراكة املجتمعية �سمن 

بناء  يف  ي�سهم  ريا�سي  تثقيفي  ترفيهي  ن�ساط 

من  اإيجابي  ب�سكل  ال�سبابية  والطاقات  القدرات 

خالل اال�ستفادة من اإجازة نهاية االأ�سبوع، علماً اأن 

الربنامج ا�ستقطب الفئة العمرية من 14-18 �سنة 

من اأبناء منطقة راأ�س رمان حيث يتم اإ�سراكهم يف 

عدد من امل�سابقات الرتفيهية والريا�سية والثقافية 

باالإ�سافة اىل جل�سات احلوار والتجارب ال�سخ�سية 

الناجحة وفن امل�سرح واكت�ساف املواهب التمثيلية.

احلليبي رئي�شًا جلمعية »ال�شداقة« للمكفوفني

ال�ساعة  يف  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  للمكفوفن  ال�سداقة  جمعية  عقدت 

الثانية ع�سرة يف وقت �سابق مبقر اجلمعية بح�سور )91 ع�سوا( من اأع�ساء اجلمعية 

حيث مت  مناق�سة تقرير جمل�س االإدارة عن اأعمال الدورة املنتهية واإقراره )ابريل 2012م 

– ابريل 2014 م( ومناق�سة التقرير املايل، ثم انتخاب اأع�ساء جمل�س االإدارة اجلديد، وقد 
برايل  وطريقة  املب�سرين،  لالأع�ساء  الرت�سيح  ا�ستمارات  على  الت�سويت  عملية  اعتمدت 

للمكفوفن. 

 وننوه باجلهود الطيبة لكل من مدير اجلمعية ومندوب الوزارة علي حممد حاجي  

وحم�سن الغرير والفا�سالت بدرية مرزوق املرزوق وفريدة اإ�سماعيل دروي�س من االحتاد 

الدو�سري  عمر  ولطيفة  اجلار  يو�سف  ولولوة  اأحمد  جا�سم  وفوزية  البحريني  الن�سائي 

من جمعية الرفاع الثقافية اخلريية، ومت توزيع املنا�سب االإدارية يف اأول اجتماعه بيوم 

رئي�س  احلليبي-  حيدر  التايل:   ح�سن  النحو  على  ابريل 2014م   21 املوافق  االثنن 

ف�سيلة  والطفل،  املراأة  جلنة  ورئي�سة  الرئي�س  نائبة  املالكي-  عبداهلل  �سريفة  اجلمعية، 

رئي�س  علي-  اأحمد  وليد  املايل،  االأمن  �سبت-  �سيد  حنان  ال�سر،  اأمن  ال�سماك-  من�سور 

اللجنة الريا�سية، ع�سام علي االأمري- رئي�س جلنة العالقات العامة واالإعالم حممد يعقوب 

دراج- رئي�س اللجنة االجتماعية، زهراء اأحمد علي- م�ساعد رئي�س اللجنة االجتماعية، 

وليد ح�سن ب�سري- اللجنة الثقافية، �ساكرين جميع االأع�ساء حل�سورهم الفعال.

للمرة الأوىل يف مملكة البحرين

»البوليتكنك« ت�شكل الفريق الوطني للمر�شد العاملي لريادة الأعمال
"بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  ا�ست�سافت 

االقت�سادية  التنمية  جمل�س  مع  وبال�سراكة  البحرين"، 

يف مملكة البحرين واجلهاز املركزي للمعلومات "الفريق 

للموؤ�س�سة  البحثي  بامل�سروع  املخت�س  البحريني  الوطني 

العاملية لر�سد ريادة االأعمال" )GEM(، وذلك يف ور�سة 

مايو 2014،   4 املوافق  املا�سي  االثنن  يوم  عقدت  عمل 

بفندق رامي الكائن ب�ساحية ال�سيف.

ور�سة العمل كانت برعاية وح�سور وزير املوا�سالت 

التنمية  ملجل�س  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم 

االقت�سادية املهند�س كمال بن اأحمد حممد، ووكيل وزارة 

الرتبية والتعليم للموارد واخلدمات رئي�س جمل�س اأمناء 

بوليتكنك البحرين ال�سيخ ه�سام بن عبدالعزيز اآل خليفة، 

ريادة  جمال  يف  ال�سخ�سيات  كبار  من  جمع  وح�سرها 

االأعمال من خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة.

التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم  قال  جهته،  ومن 

للبوليتكنك: "اإن ريادة االأعمال تلعب دوًرا مهًما يف اململكة، 

وفق ما جاء يف روؤية مملكة البحرين 2030؛ التي �ساغت 

اململكة. ومما  لتح�سن احلياة يف  املرحلي  التطوير  خطة 

اأن لتوفري املعلومات واالإح�ساءات دورا بالغ  ال �سك فيه 

اإىل  االأعمال واملبتكرين  االأهمية جلذب امل�ستثمرين ورودا 

دولًيا  املعروف   GEM اإطالق  فاإن  وبالتايل،  البحرين، 

عرب  لالأفراد  التجاري  الن�ساط  مقدار  يقي�س  "بحث  باأنه 

ال�سوء  ت�سليط  من  ميكننا  البلدان"  من  وا�سعة  جمموعة 

التي تقدمها العديد من اجلهات  على االإح�ساءات واملزايا 

احلكومية، وبالتايل دعم ريادة االأعمال يف القطاع اخلا�س 

يف البحرين والذي بات ي�سهد منوا مطردا".

والنوايا  الت�سورات  على  الدرا�سة  "تركز  واأ�ساف: 

واملواقف من االأفراد نحو ريادة االأعمال. وهذه املعلومات 

التي  العوائق  حتديد  يف  �ست�ساعد  جمعها  مت  التي 

دعم  املقابل،  ويف  املطلوبة،  امل�ساريع  تنفيذ  دون  حتول 

ل�سمان  بالتدريب  اأو  والتوجيه  باالإر�ساد  اجلهات  هذه 

االإقت�ساد  على  بالنفع  يعود  مبا  وجناحها  ا�ستمراريتها 

الوطني"، م�سرًيا اإىل اأن هذه البحوث من املوؤمل اأن جترى 

يف  التجاري  الن�ساط  ومراقبة  ر�سد  طريق  عن  �سنوًيا 

اململكة، مما �سي�سهم يف معرفة مملكة البحرين ملدى تقدمها 

يف هذا املجال مقارنة بالبلدان االأخرى.


