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طڀػ ضائػة ا٬ٱ٩تبات ٺشطٰات ا٬ٱٙ٭ٻٰات  ٤ا٪ٰ 
٭ب��ة جاٰٙ��ة ا٬برػڀ��ٳ  ا٬ب��ٿ، إٲِ  ٸ��اضپِ 
٘بػٺا ٘ٳ ل��ٙٻغٸٯ با٬ػٌا ذځ��ا٪ ٰا ت٥طٰٷ 
٩ٰتبة ا٬حاٰٙ��ة ٬ٹٯ ٰٳ ٰى��اضغ ٺشطٰات، 
شډ٪ ٴتائج اـ��تبځاٲ ٴ١عت��ٷ إ٩٬تػٺٴځًا ضائػة 
ا٬ٱ٩تب��ات ٺا٬ٱٙ٭ٻٰ��ات ٠ٿ ا٬حاٰٙ��ة، ظ٨ػ 
٠ځٷ %86 ٰٳ ا٬ٱم��اغ٨ځٳ ٠ٿ اڈـ��تباٴة أٲ 
اٴّبا٘ٹ��ٯ ا٬ٙاٮ بم��أٲ ا٬ٱ٩تب��ة »جځط« أٺ 

»جځط جطًا«. 
ٺأٌ��اٞ ٰطڀ��ػ ضائ��ػة ا٬ٱ٩تب��ات ٺشطٰ��ات 
ا٬ٱٙ٭ٻٰات، أٲ اڈـ��تباٴة ٨م١ت جٹًډ ٬طټ 
ٴفبة ٰ٭رٻٔة ٰٳ ا٬ّ٭بة بصطٰات ا٬ٱىاضغ 
اچ٩٬تػٺٴځ��ة ا٬ت��ٿ ت٥طٰٹا ا٬ٱ٩تب��ة ٬٭ّ٭بة 
ٺأٍ٘اء ٸځئة ا٬تطغڀ��ؿ، ڈ٠تًا ٰٳ جاٴب إ٬ٽ 
أٲ ا٬ٱ٩تبة أضش٭ت أجٹؽة اڈـتٙاغة ا٬عاتځة، 
ٺأٲ ِ٭بة ا٬حاٰٙة ٺأٍ٘اء ا٬ٹځئة اڄ٨اضڀٱځة 
ا٬صطٰ��ة  اـ��تصطاٮ  ٰ��ٳ  ذا٬ځ��ًا  ڀتٱ٩ٵ��ٻٲ 
اچ٩٬تػٺٴځة ٬تحطڀط اـتٙاغة ا٩٬تب ٰٳ شاغج 
ا٬حاٰٙة ضٺٲ ا٬٭حٻء إ٬ٽ ا٬رٍٻغ لصىځًا إ٬ٽ 

ٰبٵٽ ا٬ٱ٩تبة. 
ٺبځ��ٳ ِا٬ب��ٿ أٲ ٰحٱٻ٘ات ا٬ٱ٩تبة ـ��ٵة 
1999 ٨اٴت ٠ٿ ذطٺض 60 أ٬ٟ ٨تاب ّٰبٻٖ، 

ٺأوبر��ت ذا٬ځًا تم��ٱ٫ أ٨ثػ ٰ��ٳ 300 أ٬ٟ 
٨تاب ّٰب��ٻٖ، ٺ٩ٰتب��ة إ٩٬تػٺٴځ��ة ترتٻپ 
٘٭��ٽ أ٨ثػ ٰٳ 50 ٤ا٘طة ٰٙ٭ٻٰات إ٩٬تػٺٴځة 
٥اڈت  حاڈت ا٬ٱٙػ٠ة، ٺتٻ٠ػٰ  تّٝٿ ل��تٽٰ 
ٺبر��ٻث ظات ا٬ٵ��ه ا٩٬اٰ��٫ ٰ��ٳ ضٺغڀات 
ٺ٨ت��ب ٺغـ��ائ٫ أ٨اضڀٱځ��ة ٰتاذ��ة ٬٭ّ٭بة 
ٺأٍ٘اء ا٬ٹځئة اڄ٨اضڀٱځة ٘بػ ٰٻ٤ٗ ا٬ٱ٩تبة 
اچ٩٬تػٺٴٿ ٘٭ٽ و١ر��ة جاٰٙة ا٬برػڀٳ ٠ٿ 

اچٴتػٴت، ٰم��ځػًا إ٬ٽ أٲ ٰحٱٻ٘ات ا٬ٱ٩تبة 
اچ٩٬تػٺٴځ��ة ترٻپ ذا٬ځًا أ٨ث��ػ ٰٳ 100 أ٬ٟ 
٨تاب إ٩٬تػٺٴٿ، ٺ27 أ٬��ٟ ضٺغڀة إ٩٬تػٺٴځة، 
ٺٰ٭ځ��ٻٲ ٺٴىٟ ا٬ٱ٭ځ��ٻٲ غـ��ا٬ة ٺأِػٺذة 
جاٰٙځة. ٺأ٨ط ٰطڀػ ضائػة ا٬ٱ٩تبات ٺشطٰات 
ا٬ٱٙ٭ٻٰ��ات أٲ ا٬ٱ٩تب��ة ـ��تٻاو٫ تٵٱځ��ة 
ٰحٱٻ٘اتٹ��ا ٺظ٧٬ ٰٳ شډ٪ تم��حځٗ أٍ٘اء 
ا٬ٹځئ��ة اڄ٨اضڀٱځ��ة ٺا٬ّ٭بة ٬٭ٱم��اغ٨ة ٠ٿ 
٘ٱ٭ځ��ات اشتځ��اغ ا٩٬ت��ب ٺا٬ٱى��اضغ اڄشػټ، 
ٺتفٙٽ ٬ٱؽڀط ٰٳ ا٬ت١ٙځ٫ ٬طٺغ اشتىاوځٿ 
ٗ ا٩٬٭ځات ٺل��ٙبة  ا٬ٱٙ٭ٻٰ��ات ا٬ٱٵف��٥ځٳٰ 

اچغل��اض ا٬ٱ٩تبٿ ٠ٿ ٸ��عٶ ا٬ٙٱ٭ځة ا٬ٱٹٱة 
جطًا، ٺا٬تٙػڀ��ٟ با٬ٱىاضغ ا٬ٱتاذة ٬تم��حځٗ 
ا٬ّ٭بة ٘٭��ٽ اـ��تصطاٰٹا. ٺ٤��ا٪ ِا٬بٿ إٲ 
٩ٰتبات جاٰٙة ا٬برػڀٳ تفٙٽ إ٬ٽ أٲ ت٩ٻٲ 
ٰػا٨��ؽ غڀاضڀة تٻ٠ػ ٬حٱٹٻغ ا٬ٱٵتف��بځٳ إ٬ٽ 
ا٬حاٰٙة ا٬ٱٙ٭ٻٰات ٬ٱفاٴطة بػاٰج ا٬تطغڀؿ 
ٺا٬بر��ث ا٬ٙ٭ٱ��ٿ، ٺاڄضٺات ٺا٬بػاٰج ا٬ډؼٰة 
٬تم��حځٗ ا٬تٙ٭ٯ ا٬عاتٿ ا٬ٱف��ت٫٥ ٺا٨تفاب 
ا٬ث٥ا٠��ة ا٬ٱٙ٭ٻٰاتځة ٺبٵ��اء ٰحتٱٗ ا٬ٱٙػ٠ة، 
ٰم��ځػًا إ٬ٽ أٲ ا٬ٱ٩تبة، ا٬تٿ تأـف��ت ا٬ٙاٮ 
1986 ٨ٱ٩تب��ة ٺاذ��طة با٬ر��ػٮ ا٬حاٰٙ��ٿ 

بٱطڀٵ��ة ٘ځف��ٽ، تت١��ػٖ ا٬ځٻٮ إ٬��ٽ ٩ٰتبة 
ٰػ٨ؽڀ��ة، ٺ٩ٰتبة ٸٵطـ��ځة، ٺ٩ٰتبة ٘٭ٱځة، 
ٺ٩ٰتب��ة ٤اٴٻٴځة إ٬��ٽ جاٴب ٩ٰتب��ة تػبٻڀة 
ب٩٭ځ��ة ا٬برػڀ��ٳ ٬٭ٱٙ٭ٱځ��ٳ، ٺ٩ٰتبة ِبځة 
ب٩٭ځ��ة ا٬ٙ٭��ٻٮ ا٬ىرځة ٺ٘طض ٰ��ٳ ٩ٰتبات 
ٰػا٨ؽ ا٬طغاـ��ات ا٬ٱتصىىة ٺا٬تٿ تم��ٱ٫ 
ٰػ٨ؽ ا٬طغاـات ا١٬ػٴف��ځة، ٺٰػ٨ؽ ا٬طغاـات 
اڄٰػڀ٩ځ��ة، ٺٰػ٨ؽ ا٬٭ٝ��ة اچٴح٭ځؽڀة، ٺٰػ٨ؽ 
ضغاـات ا٬ٱٻاوډت ٺا٬ّػ٢، ٰبځٵًا أٲ ٩ٰتبة 
جاٰٙة ا٬برػڀٳ تٙط ٰػ٨��ؽًا چڀطاٖ إوطاغات 
ا٬بٵ٧ ا٬طٺ٬ٿ ٺإوطاغات ٸځئة اڄٰٯ ا٬ٱترطة. 

طڀػ ضائػة  ٺ٘ٳ إٴحاؼات ا٬ٱ٩تبة اڄشځػة ٤ا٪ٰ 
ا٬ٱ٩تب��ات ٺشطٰ��ات ا٬ٱٙ٭ٻٰ��ات »تٻاو��٫ 
ا٬ٱ٩تبة تّٻڀ��ػ شطٰاتٹا اچ٩٬تػٺٴځة، ٺظ٧٬ 
بإضش��ا٪ أجٹؽة اڈـ��تٙاغة ا٬عاتځ��ة، ٺتٻ٠ځػ 
وٻغة ٜډٞ ا٩٬تاب ٺو١رات ا٬ٱرتٻڀات ٰٗ 
ا٬ٱ٭صه ٰبال��ػة ٰٳ ا١٬ٹ��ػؾ اچ٩٬تػٺٴٿ 
٬٭ٱ٩تبة، ٘ډٺة ٘٭ٽ تٻوځ٫ شطٰات ا٬ٱ٩تبة 
اچ٩٬تػٺٴځ��ة ٘ٳ ِػڀ٣ ا٬ٹٻات��ٟ ا٬ٱرٱٻ٬ة، 
ٺتٻ٠ځػ إ٩ٰاٲ ا٬طشٻ٪ إ٬ٽ ٤ٻا٘ط ا٬ٱٙ٭ٻٰات 
ظات ا٬ٵ��ه ا٩٬ا٫ٰ ٰٳ ضاش��٫ ٺشاغج ٰباٴٿ 

ا٬حاٰٙة«.

٩ٰتبات جاٰٙة ا٬برػڀٳ تٻ٠ػ ٬حٱٹٻغ ا٬ٱٵتفبځٳ إ٬ٽ ا٬حاٰٙة ا٬ٱٙ٭ٻٰات ٬ٱفاٴطة بػاٰج ا٬تطغڀؿ ٺا٬برث ا٬ٙ٭ٱٿ |

بدء تثبيت القبول للطلبة 
المستجدين في جامعة البحرين غدً

ٱ٭ځة  ٱاضة ا٥٬بٻ٪ ٺا٬تفحځ٫ بحاٰٙة ا٬برػڀٳ إٲ٘  ٤ا٬ت٘ 
تثبځ��ت ا٥٬ب��ٻ٪ إ٩٬تػٺٴځًا ٬٭ّ٭بة ا٬ػاٜبځ��ٳ ٠ٿ اڈ٬ترا٢ 
با٬حاٰٙة تب��طأ ٜطًا ا٬صٱځؿ، ٰم��طضة ٘٭ٽ أٸٱځة ٤ځاٮ 
ا٬ّ٭بة ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ بتثبځ��ت ٤بٻ٬ٹٯ ٠ٿ ا٬حاٰٙة ٬٭ر١اْ 
٘٭ٽ ٠ػوتٹٯ ا٬طغاـځة ٺ٥ٰا٘طٸٯ ٠ٿ ا٬تصىىات ا٬تٿ 
اشتاغٺٸ��ا، ٺأٲ ٘��طٮ تثبځت ا٥٬بٻ٪ ـ��ځتػتب ٘٭ځٷ إ٬ٝاء 

اـٯ ا٬ّا٬ب ٰٳ ٨مٻٞ ا٬ّ٭بة ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ.
ٺ٤ا٬��ت ا٬ٙٱ��اضة إٲ ٘ٱ٭ځ��ة تثبځ��ت ا٥٬بٻ٪ ـ��ٻٞ تتٯ 
إ٩٬تػٺٴځ��ًا إظ ڀتٱ٩ٳ ا٬ّا٬ب أٲ ڀ٥��ٻٮ بٙٱ٭ځة ا٬تثبځت، 
ٺض٠ٗ ا٬ػـ��ٻٮ ا٬طغاـځة، ٺا٬رىٻ٪ ٘٭ٽ جطٺ٬ٷ ا٬طغاـٿ 
٭ٽ ا٬ٱٻ٤ٗ اچ٩٬تػٺٴٿ  ٳ شډ٪ ضشٻ٬ٷ٘  ٬٭١ى��٫ ا٬ٱ٥ب٫ٰ 
٬حاٰٙ��ة ا٬برػڀ��ٳ ٺاتب��اٖ ا٬تٙ٭ځٱات ا٬ٱع٨ٻغة بم��٫٩ 
ٺاٌد. ٺشىىت ا٬ٙٱاضة ا١٬ت��ػة ٰٳ ڀٻٮ ا٬صٱځؿ 21 
أٜف��ّؿ ذتٽ ڀٻٮ ا٬فبت 30 أٜفّؿ 2014 ٬تثبځت 

ا٥٬بٻ٪ ٺتفحځ٫ ا٬ٱ٥ػغات ٬حٱځٗ ا٬ّ٭بة ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ. 
ٺـ��تتٯ ٘ٱ٭ځ��ة تثبځ��ت ا٥٬ب��ٻ٪ إ٩٬تػٺٴځًا ٰٳ ا٬ف��ا٘ة 
ا٬ثاٰٵة وباذًا ٺذتٽ 12 ٬ځًډ، برفب ا٥٬بٻ٪ ٠ٿ ا٩٬٭ځات 
إظ ـ��ځ٥ٻٮ ا٬ّ٭بة ا٬ٱ٥بٻ٬ٻٲ ٠ٿ ٨٭ځات اڂضاب ٺا٬ٙ٭ٻٮ 
ٺا٬ٙ٭��ٻٮ ا٬ىرځة بتثبځ��ت ا٥٬بٻ٪: ڀٻٰ��ٿ ا٬صٱځؿ 21 
ٺا٬ّ٭ب��ة   ،2014 أٜف��ّؿ   22 ٺا٬حٱٙ��ة  أٜف��ّؿ 
ا٬ٱ٥بٻ٬��ٻٲ ٠ٿ ٨٭ځتٿ إضاغة اڄ٘ٱ��ا٪ ٺا٬تػبځة ا٬ػڀاٌځة 
ٺا٬ٙ��ډج ا٬ّبځٙٿ: ڀٻٰٿ ا٬ف��بت 23 أٜف��ّؿ ٺاڄذط 
24 أٜف��ّؿ 2014، ٺا٬ّ٭ب��ة ا٬ٱ٥بٻ٬��ٻٲ ٠��ٿ ٨٭ځات 

ا٬ر٥ٻ٢ ٺت٥ٵځ��ة ا٬ٱٙ٭ٻٰات ٺا٬تٙ٭ځ��ٯ ا٬تّبځ٥ٿ: ڀٻٰٿ 
اچثٵځ��ٳ 25 أٜف��ّؿ ٺا٬ثډثاء 26 أٜف��ّؿ 2014، 
ٺا٬ّ٭بة ا٬ٱ٥بٻ٬ٻٲ ٠ٿ ٨٭ځة ا٬ٹٵطـة: ڀٻٰٿ اڄغبٙاء 27 
أٜفّؿ ٺا٬صٱځؿ 28 أٜف��ّؿ 2014، ٺـځصىه 
ڀٻٮ ا٬حٱٙة 29 أٜف��ّؿ ٺڀٻٮ ا٬ف��بت 30 أٜف��ّؿ 
2014 ٬حٱځٗ ا٬ّ٭بة ا٬عپ ٬ٯ ڀتفٳ ٬ٹٯ تثبځت ٤بٻ٬ٹٯ 

برفب ا٬ٱٻا٘ځط ا٬ٱطغجة ـاب٥ًا. 
ٺ٠ځٱ��ا ڀتٙ٭٣ بتبطڀ��٫ ا٬ػٜب��ات، ٤ا٬ت ا٬ٙٱاضة ـ��تتاخ 
٬٭ّ٭بة ا٬ػاٜبځ��ٳ ٠ٿ تٝځځػ غٜباتٹٯ ا٥٬ځاٮ بع٧٬، ٺ٩٬ٳ 
٘٭ځٹٯ تثبځت ا٥٬بٻ٪ أٺًڈ ٠ٿ اڈشتىان ا٬را٬ٿ، ٺـٻٞ 
تٵٕػ ا٬ٙٱاضة ٠ٿ ا٬ّ٭بات برف��ب ا٬ّا٤ة اڈـ��تځٙابځة 
ٺا٬م��ٻاٜػ ا٬تٿ ـ��ت٥ٟ ٘٭ځٹا ا٬ٙٱاضة بٙط اٴتٹاء ٘ٱ٭ځة 
ا٬تثبځت. ٺظ٨ػت أٲ ٘ٱ٭ځة تٝځځػ ا٬ػٜبة ـ��ت٩ٻٲ ٰتاذة 
٬٭ّا٬ب ٘ٳ ِػڀ٣ ا٬ٱٻ٤��ٗ اچ٩٬تػٺٴٿ ٰٳ شډ٪ و١رة 
ا٬تف��حځ٫ ا٬صاو��ة ب��ٷ »Online Registration« بٙط 

إتٱ��اٮ ٘ٱ٭ځ��ة تثبځ��ت ا٥٬ب��ٻ٪. ٺٴبٹت ٘ٱ��اضة ا٥٬بٻ٪ 
ٺا٬تف��حځ٫ إ٬ٽ أٴٷ ڀتٙځ��ٳ ٘٭ٽ ا٬ّ٭ب��ة ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ ٠ٿ 
بٙ��ً تصىىات »ا٬ٙٱاغة، ا٬تىٱځ��ٯ ا٬طاش٭ٿ، ا٬تػبځة 
ا٬ػڀاٌځة، اچ٘ډٮ، ا٬ف��ځاذة، ا٬ىځػ٠ة اچـ��ډٰځة ٺ٥٠ٷ 
ا٬ٱٙاٰډت ا٬ٱا٬ځ��ة، ٺجٱځٗ بػاٰج ٨٭ځة ا٬ٙ٭ٻٮ ا٬ىرځة« 
ش��ٻي ا٬ٱ٥ابډت ا٬م��صىځة ٺاڈٰتراٴ��ات ا٬تصىىځة 
٬ٹ��عٶ ا٬بػاٰ��ج اڄ٨اضڀٱځ��ة ا٬تٿ تم��تػَ ظ٬��٧، إظ إٲ 
اجتځاؼ ا٬ٱ٥اب٭ة ا٬م��صىځة ٺاڈٰتراٴ��ات ا٬تصىىځة ٸٻ 
ٰٳ ل��ػٺَ ا٥٬بٻ٪ ٠ٿ ت٭��٧ ا٬بػاٰج، ٰم��ځػة إ٬ٽ أٴٹا 
ـت٥ٻٮ بترٻڀ٫ ا٬ّا٬ب ا٬عپ ڈ ڀحتاؼ ا٬ٱ٥اب٭ة ا٬مصىځة 
ٺاڈٰتر��اٲ إ٬��ٽ بػٴاٰج أ٨اضڀٱٿ آشػ بم��٫٩ تٵا٠ف��ٿ 
برف��ب ا٬ٱ٥ا٘��ط ا٬ٱصىى��ة ٬��٫٩ بػٴاٰ��ج أ٨اضڀٱٿ، 
ٺٌٱٳ ا٬ػٜبات ا٬تٿ ذطضٸا ا٬ّا٬ب ٠ٿ اـ��تٱاغة ِ٭ب 

اڈ٬ترا٢ با٬حاٰٙة.

جاٰٙة ا٬برػڀٳ |

بعد إغاق باب تثبيت القبول في الكلية لأولى
قبول الدفعة الثانية من المتقدمين 

لـ»بوليتكنك« والتثبيت حتى 26 أغسطس
أ٘٭ٳ غئځؿ ٤ف��ٯ ا٥٬بٻ٪ ب٩٭ځة ا٬برػڀٳ ا٬ت٥ٵځة 
»بٻ٬ځت٩ٵ٧ ا٬برػڀٳ« أذٱط ٰا٪ اه أٴٷ تٯ إٜډ٢ 
باب تثبځت ا٥٬بٻ٪ ٠ٿ ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧ ٬٭ط٠ٙة اڄٺ٬ٽ 
ٰٳ ا٬ّ٭بة ٘ٵط ا٬ف��ا٘ة ا٬ثاٴځ��ة ٰٳ ٔٹػ أٰؿ، 
إظ ت��ٯ تثبځت جٱځٗ ٰٳ أتٯ إجػاءات ا٥٬بٻ٪ شډ٪ 
ا١٬تػة ا٬ٱرطضة، ٺا٬تٿ بطأت بتاغڀس 4 أٜفّؿ، 
ٳ ا٬ّ٭بة  ٰم��ځػًا إ٬��ٽ أٲ ٤بٻ٪ ا٬ط٠ٙة ا٬ثاٴځ��ةٰ 
ٺا٬عڀٳ ٨اٴ��ٻا ٘٭ٽ ٤ائٱة اڈٴتٕ��اغ تٯ بٵاء ٘٭ٽ 
ٰ��طټ اـ��تځ١ائٹٯ ٬م��ػٺَ ا٥٬بٻ٪ ٠��ٿ ا٩٬٭ځة، 
٠ٿ ذځٳ أٲ تف��٩ځٵٹٯ ٠ٿ ا٬بػاٰج ا٬تٿ ت٥طٰٹا 
ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧ تٯ بٵاء ٘٭ٽ غٜب��ة ا٬ّا٬ب ٺا٬ٱ٥ا٘ط 
ا٬م��اٜػة ٠��ٿ ا٬تصى��ه ا٬ٱػٜٻب ٠ځ��ٷ، ٰٵبٹًا 
إ٬��ٽ أٴٷ ڀتٙځٳ ٘٭��ٽ ا٬ط٠ٙة ا٬ثاٴځ��ة ٰٳ ا٬ّ٭بة 
ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ تثبځ��ت ٤بٻ٬ٹٯ ٠ٿ ٰٻ٘ط أ٤ىاٶ ڀٻٮ 

ا٬ثډثاء ا٬ٱٻا٣٠ 26 أٜفّؿ ا٬حاغپ.
ٺأٺٌ��د أذٱط ٰا٪ اه أٴٷ ت��ٯ إ٘ډٮ ا٬ٱت٥طٰځٳ 
ػڀ٣ ا٬ػـ��ائ٫  ٳِ  ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ ٠ٿ ا٬ط٠ٙة اڄٺ٬ٽ٘ 
ا٥٬ىځ��ػة »SMS« ٨ٱا ٺڀٱ٩ٵٹ��ٯ اڈِډٖ ٘٭ٽ 
٤ػاغ ا٥٬بٻ٪ ٘��ٳ ِػڀ٣ ضشٻ٪ ا٬ٱٻ٤ٗ اچ٩٬تػٺٴٿ 

٬٭بٻ٬ځت٩ٵ٧.
ٺ٘ٳ إج��ػاءات ا٬تثبځت، أٺٌد ٰ��ا٪ اه أٴٷ ٘٭ٽ 
ا٬ّ٭بة ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ ذطڀثًا ا٬تٻجٷ إ٬ٽ ٰبٵٽ غ٤ٯ 8 
بٱ٥ػ ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧ ٠ٿ ٰطڀٵة ٘ځف��ٽ، ٰٳ ا٬فا٘ة 
ا٬تاـ��ٙة وباذًا ٺذتٽ ا٬ثاٴځة ٔٹػًا، ٰىّربځٳ 
ٳ غـا٬ة ا٥٬بٻ٪ اچ٩٬تػٺٴځة ٺبّا٤ة  ٰٙٹٯ ٴفصةٰ 
ا٬ٹٻڀة ٺب٥ځة ٰف��تٵطات ا٥٬ب��ٻ٪ ا٬ٱّ٭ٻبة »إٲ 
ٺج��طت«، ٬٭٥ځاٮ بإجػاءات تثبځ��ت ا٥٬بٻ٪، ٺظ٧٬ 
بط٠ٗ ا٬ػـٻٮ ا٬طغاـ��ځة »ٜځػ ٤اب٭ة ٬ډـتػجاٖ« 
ٺا٬با٬ٝ��ة 120 ضڀٵاغًا ٬٭ّ٭بة ا٬برػڀٵځځٳ، ٺ2520 
ضڀٵ��اغًا ٬٭ّ٭بة ٜځ��ػ ا٬برػڀٵځځٳ، ٺٰ��ٳ ثٯ إ٨ٱا٪ 
ٺتٻ٤ځٗ جٱځٗ ا٬ٱفتٵطات ا٬ٱّ٭ٻبة، ٨ٱا ٺـځتٯ 
ا٬ت٥��اَ وٻغة ل��صىځة ٬ٹٯ ٰٳ أج��٫ ا٬بّا٤ة 
ا٬حاٰٙځ��ة ٺإ٘ډٰٹٯ بٱتّ٭بات ا١٬ى٫ اڄٺ٪ ٰٳ 

ا٬ٙاٮ اڄ٨اضڀٱٿ، ٺ٨ځ١ځة ا٬تف��حځ٫ ٠ٿ ا٬ٱ٥ػغات 
ا٬طغاـ��ځة، ٺٜځػ ظ٧٬ ٰٳ اڄٰٻغ، أٰا ا٬ّ٭بة ضٺٲ 
ـ��ٳ 18 ٘اًٰا ٠ٙ٭ځٹٯ اوّر��اب أٺ٬ځاء أٰٻغٸٯ 

چتٱاٮ إجػاءات تثبځت ا٥٬بٻ٪.
إ٬ٽ ظ٧٬، ١٬ت ا٬ف��ځط ٰا٪ اه ا٬ّ٭بة ا٬عڀٳ تٯ 
ٱ٭٩ة ا٬برػڀٳ ٠تػة تثبځت  ٤بٻ٬ٹٯ ٺ٩٬ٵٹٯ شاغجٰ 
ا٥٬ب��ٻ٪ ا٬ٱرطضة، إ٬ٽ ٌػٺغة ا٬ػض ٘٭ٽ ا٬ػـ��ا٬ة 
اچ٩٬تػٺٴځة ا٬ٱٻجٹة إ٬ځٹ��ٯ ٰٳ ٤ب٫ بٻ٬ځت٩ٵ٧ 
ا٬برػڀٳ، ڀؤ٨طٺٲ ٰٳ شډ٬ٹ��ا ٤بٻ٬ٹٯ ا٬ٙػي، 
ٙاغ٠ٹٯ ٠ٿ  ٳ أٸ٭ٹٯ أٺٰ  ٺٰٳ ثٯ ڀٵتطبٻٲ أذطًاٰ 
ٰٱ٭٩ة ا٬برػڀٳ ٬ط٠ٗ ا٬ػـ��ٻٮ ا٬طغاـ��ځة ٺإتٱاٮ 
إج��ػاءات تثبځت ا٥٬بٻ٪، ذځث تٙ��ط ٸعٶ ا٬صّٻة 
بٱثاب��ة ذح��ؽ ا٬ٱ٥ٙط إ٬��ٽ ذځٳ ٘��ٻضة ا٬ّا٬ب 
ٺتٻجٹٷ ل��صىځًا إ٬ٽ ٥ٰ��ػ ا٬بٻ٬ځت٩ٵ��٧ ٬تٻ٤ځٗ 
ا٬ٱفتٵطات ا٬ٱّ٭ٻبة ٠ٿ ٰٻ٘ط أ٤ىاٶ 7 ـبتٱبػ 
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ڀم��اغ إ٬ٽ أٲ ٠تػة ا٬تٹځئة ٬٭ّ٭بة ا٬حطض ـ��تبطأ 
ڀ��ٻٮ اڄغبٙ��اء ا٬ٱٻا٠��٣ اڄٺ٪ ـ��بتٱبػ ا٬ٱ٥ب٫، 
ٺذٍٻغٸ��ا إ٬ؽاٰ��ٿ ٬٭حٱځ��ٗ، ٠��ٿ ذځٳ ـ��تبطأ 

ا٬طغاـة ٠ٿ 7 ـبتٱبػ 2014ٮ.

أذٱط  |
ٰا٪ اه

أكدت شطب اسم الطالب 
من كشوف المقبولين 

في حال عدم تثبيت قبوله

تضم 300 ألف كتاب مطبوع و27 ألف دورية إلكترونية
86٪ من طلبة جامعة البحرين راضون عن خدمات المكتبة


