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فريق الت�سويق يف جولدن توليب يزور البحرين 

يزور فريق املبيعات والت�سويق يف فندق جولدن توليب الرب�سا دبي برئا�سة مديره العام 

طارق لطفي مملكة البحرين وذلك بغر�ض اإجراء حملة اعالنية ت�سويقية وهي االوىل من نوعها 

يف مملكتنا احلبيبة وذلك من 27-28 مايو عام 2014 و�سيتم تقدمي العرو�ض والت�سهيالت 

العربية  االمارات  املنت�سرة يف  وفروعها  دبي  توليب يف  فنادق جولدن  �سل�سلة  توفرها  التي 

املتحدة.

 و�سيعقب ذلك حفل ا�ستقبال خا�ض لوكالء ال�سفر وال�سركات التي �ستتعاون مع فنادق 

جولدن وذلك يف قاعة جلجام�ض يف فندق جولدن توليب البحرين.

ترقيات اإىل منا�سب قيادية ب�سركة عقارات الإ�سكان الإ�سكان 

االإ�سكان، موؤخرا ترقية  التابعة لبنك  االإ�سكان،  اعتمدت �سركة عقارات 

ثالثة من موظفيها من اإدارات خمتلفة ا�ستنادا اإىل معايري االأداء املتميز خالل 

فرتة عملهم لدى ال�سركة.

وقد متت ترقية كل من اأمل العرادي اإىل رئي�ض اإدارة العقارات، وح�سن 

تركي اإىل مدير االأمن وال�سيانة، وح�سني غلوم اإىل مدير الت�سميم الهند�سي 

بال�سركة.

املهند�ض  االإ�سكان«،  لـ»عقارات  التنفيذي  الرئي�ض  باأعمال  القائم  وعلق 

اإياد عبيد«: »ان هذه الرتقيات تعك�ض حر�ض ال�سركة واهتمامها الكبريين 

بتطوير الكوادر الوطنية وتوفري الفر�ض والربامج التدريبية الالزمة لرفع 

قدرات وكفاءات موظفيها وتاأهيلهم للرتقي اإىل منا�سب اعلى بال�سركة مما 

ي�سهم يف تقدمي خدمات متميزة تت�سق مع حتقيق ر�سالة ال�سركة واهدافها«. 

وي�سار اإىل اأن الذين متت ترقيتهم، هم من ذوي املوؤهالت العملية العالية 

واخلربات الطويلة التي اكُت�سبت على مدى �سنوات من العمل املتوا�سل يف 

كل من بنك االإ�سكان و�سركة عقارات االإ�سكان التابعة. 

ح�سن تركيح�سني غلوم اأمل العرادي

حما�سرة متري�ض من الكلية امللكية للجراحني يف اإيرلندا
اميان  التمري�ض  يف  حما�سرة  انتجت 

الدور  على  ال�سوء  ي�سلط  فيديو  الطوا�ض 

الهام الذي يلعبه التمري�ض يف جمال الرعاية 

جمموعة  العمل  هذا  يف  �سارك  وقد  ال�سحية 

خريجي  من  وممر�سني  التمري�ض  طالب  من 

من  اخرين  حما�سرين  بجانب  اجلامعة 

اجلامعة.

اىل  املوجهة  الر�سالة  الفيديو  هذا  ويعزز 

وامل�سرفني  وذويهم  الثانوية  املدار�ض  طالب 

الوظيفيني باملدار�ض و�سي�ستخدم للت�سويق عن 

مهنة التمري�ض يف مملكة البحرين.

انه   « الفيديو  عن  الطوا�ض  اميان  وقالت 

من  التمري�ض  طاقم  بني  قوي  تعاون  ميثل 

الكلية امللكية للجراحني يف ايرلندا – البحرين 

ا�سرتاتيجية  مبثابة  و�سيكون  والطلبة 

ت�سجع  ان  ناأمل  والذي  امل�ستقبلية  التوظيف 

لاللتحاق  الثانوية  املدار�ض  طلبة  من  املزيد 

بربنامج التمري�ض«

بالكلية  التمري�ض  مدر�سة  رئي�ض  وعلق 

الربوفي�سور �سيمو�ض كاومن قائال »ان توظيف 

الرئي�سية  التحديات  من  واحدة  هي  املمر�سني 

العامل  انحاء  جميع  يف  ال�سحية  للخدمات 

تعزيز  على  �سي�ساعد  الفيديو  هذا  ان  واعتقد 

ال�سورة االيجابية ملهنة التمري�ض«.

اخلطوط اجلوية القطرية توا�سل 

تو�سعاتها بتد�سني وجهة جديدة يف تركيا

القطرية  اجلوية  اخلطوط  توا�سل 

رحالت  باإطالقها  التو�سعية  خمططاتها 

مبا�سرة وبدون توقف اإىل ثالث وجهاتها يف 

تركيا، مطار �سبيحة جوك�سن يف اإ�سطنبول 

حيث و�سلت الرحلة االفتتاحية اإىل الوجهة 

رقم 140 يف �سبكة الناقلة يوم اخلمي�ض.

اأ�سبوعياً  رحالت  اأربع  القطرية  وت�سريرّ 

اإ�سطنبول  يف  جوك�سن  �سبيحة  مطار  اإىل 

معززة بذلك ح�سورها يف اأكرب مدن تركيا.

موؤمتر  خالل  قليالت  مروان  و�سررّح 

اليوم  »يعترب  اإ�سطنبول:  يف  عقده  �سحفي 

اإجنازاً جديداً هاماً بالن�سبة للقطرية باإطالقها 

الدولة  هذه  اإىل  اأ�سبوعياً  رحالت  اأربع 

رحالت  ت�سيري  ي�سعدنا  النمو.  املت�سارعة 

الغنية  ال�ساحرة  املدينة  هذه  اإىل  جديدة 

اإ�سطنبول  مطار  يعد  والثقافة.  بالتاريخ 

بني  حيوية  ربط  نقطة  جوك�سن  �سبيحة 

اآ�سيا واأوروبا«.

»بتلكو« الأوىل يف اإطالق خدمة النرتنت 

1Gpbs املخ�س�سة ب�سرعة

االأعمال  حلول  مزود  بتلكو،  زعلنت 

خدمة  تد�سني  عن  البحرين،  يف  الرائد 

 1Gbps ب�سرعة  املخ�س�سة  االنرتنت 

ال�سرعة  هذه  تقدمي  يف  االأوىل  لتكون 

اأي�سا تقدمي  الفائقة يف البحرين. كما مت 

الزبائن  متطلبات  لتلبية  اأخرى  �سرعات 

وال�سرعات  اأعلى.  عري�سة  ملوجات 

 ،150Mbps  ،25Mbps هي  اجلديدة 

 400Mbps ،300Mbps ،200Mbps
 .  1Gbps اإىل  باالإ�سافة   500Mbpsو

وتلبية للطلب املتزايد من الزبائن، اأعلنت 

على   %38 بن�سبة  خف�ض  عن  بتلكو 

�سرعة Mbps 100 جلعلها يف متناول 

فئة اكرب من القطاع التجاري يف اململكة.

اخلدمات  وحدة  عام  مدير  اأكد  وقد 

الديلمي  عادل  بتلكو  ب�سركة  التجارية 

جميع  مبراجعة  تقوم  بتلكو  باأن 

اأجل  منتجاتها وخدماتها با�ستمرار ومن 

تقدمي خدمة اأف�سل لزبائنها.

عادل الديلمي

ال�سيارات الأوروبية تطلق عرو�سًا خا�سة باأ�سعار ل�سيارات جاكوار
ل�سيارات  الوكيل احل�سري  االأوروبية،  ال�سيارات  اأطلقت �سركة   

جاكوار الند روفر يف مملكة البحرين، حملة ترويجية خا�سة حيث 

فر�سة  الرائعة  جاكوار  �سيارات  عا�سقي  جميع  مبنح  ال�سركة  تقوم 

ذهبية الإمتالك ال�سيارة التي طاملا رغبوا اأن يقتنوها ب�سعرخا�ض جداً.

و بهذه املنا�سبة �سرح اأنتوين رميوند مدير عام جاكوار الند روفر 

يف البحرين قائالً:« نحن ن�سعر بال�سعادة الإطالق هذه احلملة املميزة 

اإقتناء �سيارة جاكوار«. لطاملا اقرتن ا�سم  »ال يوجد �سبب االآن لعدم 

عالمة جاكوار التجارية مبفهوم الفخامة والرقي. 

فهي متنحك الرفاهية والفخامة باأ�سعار معقولة وميكنك اإقتنائها 

االآن من خالل حملتنا الرتويجية ذات االأ�سعار املذهلة«.

»البوليتكنك« تطبق نظام الختبار الإلكرتوين للمتقدمني

بكلية  االإن�سانية  العلوم  كلية  عميد  �سرحت 

الدكتورة  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية  البحرين 

القبول  اإجراءات  و�سمن  باأنه  طبارة  �ساجدة 

 –  2014 القادم  الدرا�سي  للعام  البوليتكنك  يف 

2015م، �سيتم تطبيق نظام با�سورد العاملي يف 

اختبارات القبول يف مادة الريا�سيات، وذلك بعد 

اأن مت تطبيق نظام اأك�سفورد العاملي يف اختبارات 

جميع  اأن  اأي  املا�سي،  العام  االإجنليزية  اللغة 

اختبارات القبول املقرر اأن تبداأ يوم ال�سبت املقبل 

املوافق 24 مايو اجلاري �ستكون اإلكرتونًيا عرب 

االإنرتنت. 

اختبار  اأن  طبارة  الدكتورة  واأو�سحت 

الريا�سيات وفق نظام با�سورد العاملي هو اختبار 

الريا�سيات  مادة  يف  املتقدمني  م�ستوى  لتحديد 

املئوية،  والن�سب  احل�سابية  املعرفة  ي�سمل  مبا 

والهند�سة،  املعادالت،  ترتيب  واإعادة  واجلرب، 

والتكامل،  التفا�سل  وح�ساب  واالإح�ساءات، 

تتطلب  اأق�سام  اأربعة  اإىل  االأ�سئلة  �ستق�سم  حيث 

وتقدمي  ح�سابية  عمليات  تنفيذ  عليها  االإجابة 

فقط  �ساعة واحدة  متكاملة، وذلك خالل  اإجابات 

اأي  تكيفًيا،  اختباًرا  يعد  الذي  االختبار،  مدة  هي 

م�ستواها  وحتديد  االأ�سئلة  طرح  يف  يتقدم  اأنه 

بناء على اإجابة الطالب على ال�سوؤال ال�سابق، مما 

تبيان  املتقدمة من  امل�ستويات  الطلبة ذوي  ميكن 

اأكرب.  مهاراتهم وبالتايل حتديد م�ستوياتهم بدقة 

بحث  بعد  االختبار  هذا  اختيار  مت  اأنه  موؤكدة 

االإن�سانية  العلوم  كلية  قبل  من  مكثفني  وجتربة 

بالبوليتكنك.

اأما بالن�سبة اإىل اختبار اللغة االإجنليزية، قالت 

االإجنليزية  اللغة  اختبار  “اإن  طبارة:  الدكتورة 

اإدارته  يتم  االإنرتنت  على  اأك�سفورد  نظام  وفق 

اأك�سفورد، ويتكون من جزءين  من خالل جامعة 

هما: ا�ستخدام اللغة االإجنليزية واال�ستماع، حيث 

اللغة  يف  املتقدمني  كفاءة  االختبار  هذا  يقي�ض 

يف  الناجحني  وو�سع  عام  ب�سكل  االإجنليزية 

امل�ستوى املنا�سب لهم.
�ساجدة طبارة

اجتماع هيئة الآباء واملعلمني 

مبدر�سة عبدالرحمن كانو

واملعلمني  االآباء  هيئة  نظمت 

الدولية  كانو  عبدالرحمن  مبدر�سة 

االأول مب�ساركة  الت�ساوري  اللقاء 

اأمور الطلبة، حيث  اأولياء  من  وا�سعة 

واآرائهم  مقرتحاتهم  اإىل  اال�ستماع  مت 

االرتقاء بعمل  �ساأنه  من  ما  كل  حول 

الهيئة، ليتم ت�سمينها يف اأجندة خطة 

العمل للعام الدرا�سي املقبل.


