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حملـيـات07

ابتداء من الأحد املقبل يف مقر اجلامعة بال�صخري

جامعة البحرين تبد�أ ّ
تلقي طلب البكالوريو�س والدبلوم لطلبة الثانوية
�أعلنت عمادة القبول والت�سجيل يف
جامعة البحرين �أن باب تقدمي طلبات االلتحاق
بربامج البكالوريو�س والدبلوم امل�شارك
للف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي
املقبل � ،2015/2014سوف يبد أ� من يوم
الأحد املقبل وي�ستمر حتى يوم اخلمي�س 29
مايو .
ودع��ت ال��ع��م��ادة الطلبة ال��راغ��ب�ين يف
تقدمي طلبات االلتحاق بالدرا�سة يف جامعة
البحرين �إىل مراجعة دائرة القبول و�ش�ؤون
اخلريجني بعمادة القبول والت�سجيل يف
احلرم اجلامعي بال�صخري ،من ال�ساعة الثامنة
�صباحا ً حتى الواحدة ظهراً ،م�ؤكدة �أهمية �أن
ي�صطحب مقدم الطلب االثباتات الآتية :ن�سخة
من جواز ال�سفر �ساري املفعول ،ون�سخة من
البطاقة الذكية �سارية املفعول �أي�ضا ،و�صورة
�شخ�صية حديثة ملونة ،بالإ�ضافة �إىل ر�سم
تقدمي طلب االلتحاق وقدره ع�شرة دنانري.
و�أ�شارت �إىل �أنه ي�شرتط يف قبول طلبة
املدار�س احلكومية �إح�ضار �شهادة التخرج من
الثانوية العامة الأ�صلية مع ك�شف الدرجات
الأ�صلي جلميع الف�صول الدرا�سية للمرحلة
الثانوية و�أن ال يقل معدله عن .%70
و�أ�ضافت �أن��ه ي�شرتط يف قبول طلبة
اخلا�صة �إح�ضار �شهادة التخرج
املدار�س
َّ
من الثانوية ،وك�شف الدرجات الذي يو�ضح
املعدل الرتاكمي لل�سنوات الثالث الأخرية،
وم�صدقة من اجلهة املخت�صة باملدر�سة ،و�أن
ال يقل املعدل عن . %70
ولفتت العمادة �إىل �أن القبول يف جامعة
البحرين �سوف يتم ب�شكل تناف�سي وفق �آلية
تعتمد معايري منها :درجة الطالب يف الثانوية
العامة بن�سبة  %70من املعدل التناف�سي،
واختبارات القدرات بن�سبة  %15من املعدل
التناف�س �أي�ضا ،واملقابلة ال�شخ�صية بن�سبة
 %15من املعدل التناف�سي.

الـمــدر�ســــة

اليوم
والتاريخ

ال�شيخ عبداهلل بن عي�سى الثانوية للبنني

الأح�����������������د

ال�شيخ عي�سى بن علي الثانوية للبنني

11/5/2014م

�أح���م���د ال���ع���م���ران ال���ث���ان���وي���ة للبنني

االث�������ن���ي���ن

التــ�ضـــــــامــــن

اال�����س����ت����ق��ل�ال ال����ث����ان����وي����ة ل��ل��ب��ن��ات

12/5/2014م

ال������ت������ع������اون ال�����ث�����ان�����وي�����ة ل��ل��ب��ن�ين

ج���دح���ف�������ص ال����ث����ان����وي����ة ل���ل���ب���ن���ات

ال�����ث��ل��اث�����اء

م���دي���ن���ة ح���م���د ال���ث���ان���وي���ة ل��ل��ب��ن��ات

13/5/2014م

الـمــدر�ســــة
خ������ول������ة ال������ث������ان������وي������ة ل���ل���ب���ن���ات
امل�������ح�������رق ال�����ث�����ان�����وي�����ة ل���ل���ب���ن���ات
غ�����ازي ال��ق�����ص��ي��ب��ي ال��ث��ان��وي��ة ل��ل��ب��ن��ات
ال���ع���ه���د ال����زاه����ر ال���ث���ان���وي���ة ل��ل��ب��ن��ات

��������س�������ار ال������ث������ان������وي������ة ل����ل����ب����ن����ات
ال�شــــــــروق
ال��������وف��������اء ال�����ث�����ان�����وي�����ة ل���ل���ب���ن���ات
م���دي���ن���ة ع��ي�����س��ى ال���ث���ان���وي���ة ل��ل��ب��ن�ين
امل�����ن�����ام�����ة ال�����ث�����ان�����وي�����ة ل���ل���ب���ن���ات
ال����رف����اع ال���غ���رب���ي ال���ث���ان���وي���ة ل��ل��ب��ن��ات
ال����رف����اع ال�����ش��رق��ي ال��ث��ان��وي��ة للبنني

ال����ن����ع����ي����م ال�����ث�����ان�����وي�����ة ل���ل���ب���ن�ي�ن

الأرب�������ع�������اء

م���دي���ن���ة ح���م���د ال���ث���ان���وي���ة ل��ل��ب��ن�ين

14/5/2014م

ال�������ن�������ور ال������ث������ان������وي������ة ل���ل���ب���ن���ات
�أم��ي��م��ة بنت النعمان ال��ث��ان��وي��ة للبنات

امل�������ح�������رق ال�����ت�����ج�����اري�����ة ل���ل���ب���ن�ي�ن

اخل���م���ي�������س

م���دي���ن���ة ع��ي�����س��ى ال���ث���ان���وي���ة ل��ل��ب��ن��ات

15/5/2014م

احل�������������ورة ال�����ث�����ان�����وي�����ة ل���ل���ب���ن���ات

الأح�����������������د

احل�����������د ال������ث������ان������وي������ة ل����ل����ب����ن����ات

18/5/2014

ال��ب��ح��ري��ن امل��ه��ن��ي��ة ال��ث��ان��وي��ة للبنني
�������س���ت��رة ال������ث������ان������وي������ة ل���ل���ب���ن���ات
ال�����ش��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ث��ان��وي��ة للبنني
اجل�����اب�����ري�����ة ال����ث����ان����وي����ة ل��ل��ب��ن�ين
م������ع������ه������د ال�������������ش������ي������خ خ����ل����ي����ف����ة

امل�����ع�����رف�����ة ال�����ث�����ان�����وي�����ة ل���ل���ب���ن���ات
امل������������ع������������ه������������د ال����������دي����������ن����������ي
ال������ه������داي������ة ال�����ث�����ان�����وي�����ة ل��ل��ب��ن�ين

ج���دح���ف�������ص ال�������ص���ن���اع���ي���ة ل��ل��ب��ن�ين

االث�������ن���ي���ن
19/5/2014م

ج����م����ي����ع امل����������دار�����������س اخل����ا�����ص����ة

اليوم
والتاريخ
ال�����ث��ل��اث�����اء
20/5/2014م

الأرب�������ع�������اء
21/5/2014

اخل���م���ي�������س
22/5/2014م

الأح�����������������د
25/5/2014م

االث�������ن���ي���ن
26/5/2014م

ال�����ث��ل��اث�����اء
27/5/2014م

الأرب�������ع�������اء
28/5/2014م
اخل���م���ي�������س
29/5/2014م

� ّ
أعدها �أكادمييون من خمتلف التخ�ص�صات العلمية

جامعة البحرين تن�شر  24بحث ًا علمي ًا يف جمالت عاملية

�أ.د .عي�سى قمرب

قال عميد البحث العلمي يف جامعة البحرين الأ�ستاذ الدكتور
عي�سى �سلمان قمرب �إن "جمل�س اجلامعة وافق حديثا ً على متويل
 24م�شروعا ً بحثيا ً" ،م�ؤكدا ً �أن الأبحاث قدمها �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف خمتلف الكليات.
و�أ�ضاف �أ .د .قمرب �أن "جمل�س جامعة البحرين �صرف مكاف�أة
مالية م�ؤخرا ً لأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة الذين ن�شرت
�أبحاثهم ،وا�ستحقوا املكاف�أة للف�صل الدرا�سي الأول من العام
اجلامعي احل��ايل ،2014-2013الفتا �إىل �أن "املكاف�أة تهدف
�إىل تن�شيط عملية البحث العلمي والن�شر يف املجالت العاملية
املفهر�سة".
و�أو�ضح عميد البحث العلمي �أن "اجلامعة ت�سعى جاهدة
�إىل ن�شر ثقافة البحث العلمي ون�شر البحوث من �أجل �إبراز
وجه جامعة البحرين احل�ضاري" ،م�ضيفا ً �أن "جمل�س اجلامعة

�أي�ضا -يويل اهتماما ً كبريا ً يف دعم امل�شروعات البحثية� ،إذيعمل على تخ�صي�ص ميزانية ب�شكل �سنوي لدعم امل�شروعات
البحثية ،وذلك من �أجل دفع عملية البحث العلمي يف اجلامعة".
وقال �أي�ضا ً �إن "عمادة البحث العملي تقوم مبراجعة دورية
جلميع الأن�شطة البحثية التي يقوم بتنفيذها �أع�ضاء هيئة
التدري�س من �أجل ت�شجيع الباحثني باجلامعة للم�شاركة الفعَّ الة
يف جميع الأن�شطة".
ووجه �أ .د .قمرب ال�شكر �إىل رئي�س اجلامعة الدكتور �إبراهيم
حممد جناحي ،على اهتمامه ومتابعته يف جمع الأن�شطة البحثية
وم�ساندته يف كل ما تقدمه عمادة البحث العلمي من ن�شاط
بحثي .كما وجه ال�شكر �إىل الباحثني من هيئة التدري�س الذين
يعدون البحوث العلمية التي يتم ن�شرها يف املجالت العاملية
لإبراز ا�سم جامعة البحرين.

للمرة الأوىل يف مملكة البحرين

«البوليتكنك» ت�شكل الفريق الوطني للمر�صد العاملي لريادة الأعمال
ا�ست�ضافت كلية البحرين التقنية "بوليتكنك
البحرين" ،وبال�شراكة مع جمل�س التنمية االقت�صادية
يف مملكة البحرين واجلهاز املركزي للمعلومات "الفريق
الوطني البحريني املخت�ص بامل�شروع البحثي للم�ؤ�س�سة
العاملية لر�صد ريادة الأعمال" ( ،)GEMوذلك يف ور�شة
عمل عقدت يوم االثنني املا�ضي املوافق  4مايو ،2014
بفندق رامي الكائن ب�ضاحية ال�سيف.
ور�شة العمل كانت برعاية وح�ضور وزير املوا�صالت
القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية
االقت�صادية املهند�س كمال بن �أحمد حممد ،ووكيل وزارة
الرتبية والتعليم للموارد واخلدمات رئي�س جمل�س �أمناء
بوليتكنك البحرين ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز �آل خليفة،

وح�ضرها جمع من كبار ال�شخ�صيات يف جمال ريادة
الأعمال من خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�صة.
ومن جهته ،قال القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي
للبوليتكنك�" :إن ريادة الأعمال تلعب دو ًرا مه ًما يف اململكة،
وفق ما جاء يف ر�ؤية مملكة البحرين 2030؛ التي �صاغت
خطة التطوير املرحلي لتح�سني احلياة يف اململكة .ومما
ال �شك فيه �أن لتوفري املعلومات والإح�صاءات دورا بالغ
الأهمية جلذب امل�ستثمرين ورودا الأعمال واملبتكرين �إىل
البحرين ،وبالتايل ،ف�إن �إطالق  GEMاملعروف دول ًيا
ب�أنه "بحث يقي�س مقدار الن�شاط التجاري للأفراد عرب
جمموعة وا�سعة من البلدان" ميكننا من ت�سليط ال�ضوء
على الإح�صاءات واملزايا التي تقدمها العديد من اجلهات

احلكومية ،وبالتايل دعم ريادة الأعمال يف القطاع اخلا�ص
يف البحرين والذي بات ي�شهد منوا مطردا".
و�أ�ضاف" :تركز الدرا�سة على الت�صورات والنوايا
واملواقف من الأفراد نحو ريادة الأعمال .وهذه املعلومات
التي مت جمعها �ست�ساعد يف حتديد العوائق التي
حتول دون تنفيذ امل�شاريع املطلوبة ،ويف املقابل ،دعم
هذه اجلهات بالإر�شاد والتوجيه �أو بالتدريب ل�ضمان
ا�ستمراريتها وجناحها مبا يعود بالنفع على الإقت�صاد
ريا �إىل �أن هذه البحوث من امل�ؤمل �أن جترى
الوطني" ،م�ش ً
�سنو ًيا عن طريق ر�صد ومراقبة الن�شاط التجاري يف
اململكة ،مما �سي�سهم يف معرفة مملكة البحرين ملدى تقدمها
يف هذا املجال مقارنة بالبلدان الأخرى.

احلليبي رئي�س ًا جلمعية «ال�صداقة» للمكفوفني
عقدت جمعية ال�صداقة للمكفوفني اجتماع اجلمعية العمومية العادية يف ال�ساعة
الثانية ع�شرة يف وقت �سابق مبقر اجلمعية بح�ضور ( 91ع�ضوا) من �أع�ضاء اجلمعية
حيث مت مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن �أعمال الدورة املنتهية و�إقراره (ابريل 2012م
– ابريل  2014م) ومناق�شة التقرير املايل ،ثم انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة اجلديد ،وقد
اعتمدت عملية الت�صويت على ا�ستمارات الرت�شيح للأع�ضاء املب�صرين ،وطريقة برايل
للمكفوفني.
وننوه باجلهود الطيبة لكل من مدير اجلمعية ومندوب الوزارة علي حممد حاجي
وحم�سن الغرير والفا�ضالت بدرية مرزوق املرزوق وفريدة �إ�سماعيل دروي�ش من االحتاد

الن�سائي البحريني وفوزية جا�سم �أحمد ولولوة يو�سف اجلار ولطيفة عمر الدو�سري
من جمعية الرفاع الثقافية اخلريية ،ومت توزيع املنا�صب الإدارية يف �أول اجتماعه بيوم
االثنني املوافق  21ابريل 2014م على النحو التايل :ح�سني حيدر احلليبي -رئي�س
اجلمعية� ،شريفة عبداهلل املالكي -نائبة الرئي�س ورئي�سة جلنة املر�أة والطفل ،ف�ضيلة
من�صور ال�سماك� -أمني ال�سر ،حنان �سيد �سبت -الأمني املايل ،وليد �أحمد علي -رئي�س
اللجنة الريا�ضية ،ع�صام علي الأمري -رئي�س جلنة العالقات العامة والإعالم حممد يعقوب
دراج -رئي�س اللجنة االجتماعية ،زهراء �أحمد علي -م�ساعد رئي�س اللجنة االجتماعية،
وليد ح�سن ب�شري -اللجنة الثقافية� ،شاكرين جميع الأع�ضاء حل�ضورهم الفعال.

وزير ال�صناعة والتجارة ي�ؤكد
احلر�ص على دعم القطاع اخلا�ص
�أعرب وزير ال�صناعة والتجارة الدكتور
ح�سن عبداهلل فخرو عن ترحيب احلكومة بكافة
اال�ستثمارات وامل�شاريع االقت�صادية ذات القيمة
امل�ضافة العالية على االقت�صاد الوطني ،الفتا ً �إىل
تقدير احلكومة لكافة املبادرات التي يقوم بها
القطاع اخلا�ص وامل�ستثمرين البحرينيني والتي
ت�صب يف جذب اال�ستثمارات العاملية وتوطينها يف
مملكة البحرين ،الأمر الذي ي�سهم يف تعزيز ومنو
االقت�صاد الوطني بال�شكل الذي يرقى �إىل طموحات
و�إ�سرتاتيجيات البحرين يف هذا اجلانب.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال الوزير لع�ضو جمل�س
ال�شورى نان�سي خ�ضوري والتي قدمت للوزير
امل�ستثمر ال�سوي�سري �سامي متان ،حيث مت خالل
االجتماع بحث ومناق�شة العديد من املو�ضوعات
والق�ضايا ذات ال�صلة بال�شان االقت�صادي ،م�ستعر�ضا ً
الوزير الواقع االقت�صادي ململكة البحرين وجهود
احلكومة املوقرة يف الرتويج للبالد كبيئة ا�ستثمارية
ومالئمة وحا�ضنة متميزة جلميع الأن�شطة ال�صناعية
والتجارية واخلدمية ،مبا تتميز به من ت�شريعات
متقدمة تواكب املتطلبات العاملية وقوانني جاذبة
�إ�ضافة �إىل ت�سهيالت كبرية وم�شجعة للم�ستثمرين
من جميع انحاء العامل ،م�شريا ً �إىل امل�شاريع ال�ضخمة
التي حتت�ضنها مملكة البحرين حاليا ً والتي هي يف
ازدياد وتطور م�ستمر.
و�أعربت نان�سي خ�ضوري و�سامي متان عن
تقديرهما الكبري للجهود احلثيثة التي تبذلها حكومة
البحرين املوقرة يف �سبيل �إبراز املميزات التي
تقدمها للم�ستثمرين من جميع انحاء العامل ،وتقدمي
الت�سهيالت املطلوبة لتوطني اال�ستثمارات يف البالد،
م�شريين �إىل ال�سمعة الطيبة والعريقة التي حت�ضى
بها مملكة البحرين كموقع جتاري وا�سرتاتيجي
متميز يف كافة اجلوانب مما ي�شجع امل�ستثمرين على
اختيارها كوجهة مل�شاريعهم واعمالهم يف املنطقة.

حمافظ العا�صمة

حمافظة العا�صمة ت�سدل ال�ستار
اليوم على برنامج «ويك �إند»
حتت رعاية ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن �آل
خليفة حمافظ حمافظة العا�صمة وبدعم من البنك
الأهلي املتحد تقيم حمافظة العا�صمة اليوم اجلمعة
احلفل اخلتامي لربنامج «ويك �إند العا�صمة»،
والذي ي�شمل ا�ستعرا�ض لرعاة البقر وحتديدا ً يف
ال�ساعة الرابعة ع�صرا ً على �ساحل الفاحت.
وبهذه املنا�سبة �أكد ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن
�آل خليفة حمافظ حمافظة العا�صمة �أن اجلهود
التي تبذلها املحافظة يف �إطار الربنامج ت�سهم يف
و�ضع ال�شباب امام ر�ؤية وا�ضحة ميكن من خاللها
امل�ضي قدما ً نحو م�ستقبل وا�ضح بخطى ثابتة
من جهة والت�أكيد على م�س�ألة تطوير الذات بكافة
ال�سبل بهدف ت�أمني م�ستقبل واعد وم�شرق لأنف�سهم
ولبلدهم البحرين من جهة �أخرى ،م�شريا ً اىل �أن
جناح الربنامج ي�شجع القائمني عليه على تعميمه
ب�صورة �أو�سع لي�شمل مناطق اكرث.
اجلدير بالذكر ان «برنامج ويك �إند العا�صمة»
هو برنامج �شبابي �أقامته املحافظة خالل ال�شهر
املن�صرم بالتعاون مع مركز ر�أ�س الرمان ،حيث
ا�ستقطب الربنامج ما يزيد عن خم�س وثالثني
م�شارك ،و�شمل الربنامج طيلة ال�شهر الفائت تنظيم
م�سابقات ثقافية وترفيهية داخل املركز وخارجه
�شهدت ح�ضورا ً كثيفا ً من قبل امل�شاركني الذين عربوا
عن ا�ستفادتهم الكبرية من فقرات امل�سابقة لت�ضمنها
تو�سع من مداركهم .يهدف برنامج «ويك
معلومات
ّ
�إند العا�صمة» اىل تفعيل ال�شراكة املجتمعية �ضمن
ن�شاط ترفيهي تثقيفي ريا�ضي ي�سهم يف بناء
القدرات والطاقات ال�شبابية ب�شكل �إيجابي من
خالل اال�ستفادة من �إجازة نهاية الأ�سبوع ،علما ً �أن
الربنامج ا�ستقطب الفئة العمرية من � 18-14سنة
من �أبناء منطقة ر�أ�س رمان حيث يتم �إ�شراكهم يف
عدد من امل�سابقات الرتفيهية والريا�ضية والثقافية
بالإ�ضافة اىل جل�سات احلوار والتجارب ال�شخ�صية
الناجحة وفن امل�سرح واكت�شاف املواهب التمثيلية.

