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إلطالق منصة التعلم اإللكتروني

“ ”BIBFيحصل على دعم “الخليجي التجاري”
من���ح امل�رصف اخلليج���ي التجاري دعما ماليا ملعه���د البحرين للدرا�س���ات امل�رصفية واملالية
“ ”BIBFلإطالق من�صة التعلم الإلكرتوين للتمويل الإ�سالمي التي تدور حول املعايري ال�صادرة
عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية “.”AAOIFI

و�ستك����ون ه����ذه املن�ص����ة مرجعا ً مهم����ا ً �سهل
الو�ص����ول �إليه يف متناول اجلمي����ع ل�صناعة التمويل
الإ�سالمي.
ووقع املعهد اتفاقية عاملية ح�رصية ملدة �أربع
�سن����وات مع (�أيويف) الذي يع����د �أهم امل�شاركني يف
من�ص����ة التعليم الإلكرتوين ،حي����ث تن�ص االتفاقية
على توفري جميع معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة
البال����غ عدده����ا  95من �أح����كام ال�رشيع����ة الإ�سالمية،
املحا�سبة والتدقيق والأخالقيات ومعايري احلوكمة
ع��ب�ر حمتوى تعليم����ي وتدريبي �إلك��ت�روين احرتايف
باللغت��ي�ن العربية والإجنليزي����ة من خالل حما�رضات

بال�ص����وت وال�ص����ورة الت����ي �ستوف����ر العدي����د م����ن
الدرا�س����ات التطبيقي����ة والتقييمي����ة وفتاوى على
�أ�سا�����س كل معي����ار ،و�ستخ����دم ه����ذه املن�صة كافة
املهتمني بالتمويل الإ�سالم����ي على م�ستوى العامل
م����ن خ��ل�ال الت�سجي����ل مع املعه����د لدرا�س����ة معايري
(�أيويف) عن كثب.
ونائب مدير املعهد عن تقديره لدعم امل�رصف
اخلليج����ي التج����اري �أحم����د عبدالغن����ي ال�شيخ لهذه
املن�صة التعليمي����ة والتي ت�ساهم يف تنمية املوارد
الب�رشية يف �صناعة التمويل الإ�سالمي.
وقال �إن “املعهد ه����و م�ؤ�س�سة رائدة يف جمال

تق����دمي التعلي����م والتدري����ب املهن����ي والت�أهي����ل
للقط����اع امل���ص�ريف الإ�سالمي ولي�س عل����ى امل�ستوى
الإقليم����ي فح�سب ،بل �أي�ضا على ال�صعيد العاملي،
و�إن البحرين تتمتع مبركز رائد ورا�سخ يف ذلك نظراً

للأطر واللوائح التنظيمي����ة املتطورة التي ر ُِ�سخَت
يف هذا اجلانب”.
من جانب����ه� ،أعرب الرئي�����س التنفيذي للم�رصف
اخلليج����ي التجاري خلي����ل املري “يف الآون����ة الأخرية

�شهدنا زي����ادة يف امل�صارف الإ�سالمي����ة لت�صل �إلى
 400م�رصف عرب  60دولة يف العامل”.
ولوح����ظ �أي�ض����ا ً من����و ين����وي يقدر بح����وايل 15
�إل����ى  % 20خ��ل�ال العق����د احل����ايل ،حي����ث و�صل����ت
�أ�ص����ول البن����وك الإ�سالمي����ة �إلى  2تريلي����ون دوالر
يف العام��ي�ن املا�ضي��ي�ن ،ه����ذا التط����ور الكب��ي�ر يف
ال�صناع����ة امل�رصفية الإ�سالمية ،ب����دون �أي �شك �أمر
���ض�روري لتعزيز ه����ذه ال�صناع����ة من �أج����ل احلفاظ
على اال�ستقرار املايل يف جمي����ع االقت�صادات التي
تعتمد على املعايري العالي����ة و�أف�ضل املمار�سات،
والتي بدوره����ا توفر من��ب�راً للم�ؤ�س�سات امل�رصفية
الإ�سالمي����ة ،وبالت����ايل نح����ن يف امل���ص�رف اخلليج����ي
التجاري نويل �أولوية لتطوير هذه ال�صناعة املهمة
جدا.

سيدة تربح سيارة فاخرة و 25ألف دوالر في سحب “ثمار”
�أعلن بنك الإثمار ح�صول ال�شيخة فاطمة عبداهلل �إبراهيم �آل خليفة على اجلائزة ربع ال�سنوية الثانية يف �سحب ثمار وهي
عبارة عن �سيارة بي �أم دبليو  528iومعها � 25ألف دوالر.

و�أعل���ن البنك �أي�ضا ً عن �أ�سماء 936
رابحا ً بجوائز العيد �إلى جانب  181رابحا ً
بجوائز �شهر يوني���و اليومية وال�شهرية
والتي �أجريت ب�إ�رشاف ممثلني من وزارة
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ومراقبني
خارجيني من �رشك���ة كي بوينت وكذلك
املدققني الداخلي�ي�ن للبنك ،حيث مت
توزي���ع ما جمموعه �أكرث م���ن �ألف جائزة
عل���ى �أ�صح���اب ح�س���اب ثمار م���ع نهاية

الربع الثاين لعام .2016
وقام مدير عام املجموعة امل�رصفية
للبن���ك عبداحلكي���م املط���وع بت�سلي���م
اجلائزت�ي�ن لل�شيخ���ة فاطم���ة يف املقر
الرئي�س لبنك الإثمار مبنطقة ال�سيف.
و�أعرب���ت ال�شيخ���ة فاطم���ة ،والتي
كان���ت تعم���ل �أ�ست���اذة جامعي���ة بكلية
الرتبية يف جامعة البحرين ،عن �سعادتها
باجلائ���زة قائل���ة“ :لق���د فرح���ت كثرياً

بح�ص���ويل على اجلائ���زة رب���ع ال�سنوية
الثانية ،وه���ي املرة الأول���ى التي �أربح
فيها جائزة كربى من بنك الإثمار”.
كم���ا �أ�شادت ال�شيخ���ة فاطمة ببنك
الإثم���ار وح�س���اب ثمار قائل���ة“ :لطاملا
تعاملت مع البن���ك منذ �أن مت ت�أ�سي�سه،
وقم���ت بت�شجيع والدت���ي وكذلك �أفراد
العائل���ة والأ�صدق���اء عل���ى االدخ���ار يف
ح�ساب ثم���ار ملا يقدمه دائما ً من جوائز

مميزة”.
من جانب���ه ،ق���دم املط���وع تهانيه
لل�شيخ���ة فاطم���ة وجمي���ع الرابح�ي�ن
يف �سحوب���ات ثم���ار متمني���ا ً له���م دوام
التوفي���ق حيث ق���ال�“ :إنه م���ن دواعي
�رسورن���ا دائم���ا ً �أن نعل���ن ع���ن �أ�سم���اء
الرابح�ي�ن يف �سحوب���ات ثم���ار وتقدمي
اجلوائ���ز له���م ،ومت ت�صمي���م ثم���ار يف
عامه ال�ساد����س لتقدمي �سيارات فاخرة
وجوائ���ز نقدية متع���ددة وبذلك نتمكن
م���ن �إدخال البهج���ة وال��س�رور على عدد
�أكرب من �أ�صحاب ح�ساب ثمار”.

“البوليتكنك” تنظم معرض “تقنية المعلومات واالتصاالت”
حتت رعاية القائم ب�أعمال
الرئي�س التنفيذي لكلية
البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين) حممد الع�سريي،
ن���ظ���م���ت ك���ل���ي���ة ت��ق��ن��ي��ة
امل��ع��ل��وم��ات واالت�����ص��االت
والإعالم الإلكرتوين ،م�ؤخرًا،
م��ع��ر���ض م�����ش��اري��ع الطلبة
للف�صل ال��درا���س��ي الثاين
من العام الأكادميي 2016
–  ،2017وذل���ك يف قاعة
البحرين بحرم البوليتكنك
يف مدينة عي�سى.

و�شمل امل��ع��ر���ض �أك�ث�ر م��ن 50
م����شروعً ��ا ط�لاب � ًي��ا ذا ع�لاق��ة بتقنية
امل��ع��ل��وم��ات واالت�����ص��االت والإع��ل�ام
الإل��ك�تروين م��ث��ل :التطبيقات على
�شبكة الإنرتنت ،وتطبيقات الهواتف
الذكية ،والبنية التحتية لل�شبكات،
وتنظيم امل�شاريع� ،إ�ضافة �إلى ذلك،
عر�ض طلبة تكنولوجيا املعلومات
واالت�������ص���االت “املتجر ال�رسيع”
ك�أمنوذج لبدء م�رشوع جتاري ،وجتربة

ف��ري��ق البوليتكنك Vanguards
الفائز يف النهائيات العربية لك�أ�س
التخيل  ،2016ليكون �ضمن الفرق
التي �ستتناف�س يف النهائيات التي
�ستقام يف مدينة �سياتل بالواليات
املتحدة الأمريكية.
فيما قدم طلبة الإعالم الإلكرتوين
م�شاهد وثائقية م��ن فيلم وكذلك
بع�ض الأعمال الفائزة.
وع��ل��ق م��دي��ر ( )SAPل�شبكة
التعليم للتحول الرقمي يف ال�رشق
الأو���س��ط و���س��ام القا�ضي بالقول:
“ال�رشاكة مع بوليتكنك البحرين ،التي
تعد �إح���دى امل�ؤ�س�سات التعليمية
الرائدة يف مملكة البحرين ،يعزز دعم

�أعلنت جامعة اململكة فوز الأ�ستاذ امل�شارك
يف كلية احلقوق �أحمد لطفي ،بجائزة را�شد
بن حميد للثقافة والعلوم يف دولة الإمارات
العربية املتحدة للعام الثاين على التوايل
حتى عن���وان “التجارب الطبية على الإن�سان
بني ��ض�رورة التقدم الطب���ي وحرمة اجل�سم
الب��ش�ري ،ر�ؤي���ة فقهي���ة طبي���ة معا�رصة”،
وتناول البحث الفائز باجلائزة مو�ضوع جواز
�إجراء الأبحاث الطبية على الأحياء والأموات
وهو م���ا انق�سم فيه العلم���اء والفقهاء بني
م�ؤيد ومعار�ض على مدى العقود املا�ضية.

 SAPللقوى العاملة البحرينية يف
امل�ستقبل”  .وبدوره قال الع�سريي:
“هذا هو املعر�ض ال�ساد�س لكلية
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

والإع��ل��ام الإل����ك��ت�روين ،مم��ا يربهن
على جناح هذه املعار�ض ،ب�إتاحتها
الفر�صة للطلبة لعر�ض م�شاريعهم
�أمام �رشكائنا يف ال�صناعة”.

تجديد حصول “الملكية للبنات” على “اآليزو”

ح�صل���ت اجلامع���ة امللكي���ة للبن���ات
عل���ى �شه���ادة �ضم���ان اجل���ودة واالعتمادي���ة
 9001:2008للنظ���ام الأوروبي العاملي “�أيه
ج���ي �أي���ه” ال�ستيفائه���ا للمتطلب���ات الإدارية
ال�ساندة للحالة الأكادميية وتلبيتها الحتياجات
الطالبات وتوفري الأج���واء التعليمية املالئمة.
للتواصل مع المحررة 17111509 :

جامعة المملكة تفوز بجائزة
راشد بن حميد للثقافة

وي�أت���ي هذا الإجناز تزامنا م���ع ح�صول اجلامعة
امللكي���ة للبنات على تقدي���ر “جيد” يف تقرير
جمل����س التعليم العايل ال�سن���وي لعام ،2015
والذي ن�رش م�ؤخرا بعنوان “�إجناز وتطوير” ،وهو
�أعلى تقدير �ضمن �سل���م الت�صنيفات املحدد
من قبل الأمانة العامة.
وقال رئي�س اجلامعة امللكية للبنات مازن
جمع���ة” �إن اجلامعة قد خ�ضعت لعملية مراجعة
م���ن قبل خ�ب�راء خارجي�ي�ن للتحقق م���ن مدى
فعالي���ة الأق�س���ام الإدارية وتطبيقه���ا لأحكام

و�رشوط اجلودة والنوعي���ة للمتطلبات الإدارية
املطلوبة يف اجلامعات وف���ق الأ�س�س العاملية
ومت فح����ص جمي���ع الأق�س���ام ومنه���ا :ق�س���م
الت�سجي���ل والقب���ول ومركز �ش����ؤون الطالبات
واملوارد الب�رشية واملالي���ة وتقنية املعلومات
وق�س���م العالقات العام���ة وبعد ه���ذا الفح�ص
الدقي���ق تبني �أن اجلامعة ق���د ا�ستوفت جميع
املتطلب���ات واملعايري العاملية لنظام اجلودة،
�إ�ضاف���ة �إلى عدم ت�سجي���ل �أي خمالفة من قبل
الفاح�صني”.

•�أحمد لطفي

وتو�ص���ل لطفي من خالل بحثه الى جملة نتائج ت�شري �إل���ى �أن حرية البحث العلمي واالبتكار �أمر
�رضوري ومهم ملا يرتتب عليه من اكت�شاف �أو تطوير عالجات لكافة الأمرا�ض امل�ستع�صية.
وتق���دم رئي�س جامعة اململكة يو�س���ف عبدالغفار خال�ص التهنئة لأحم���د لطفي مبنا�سبة فوزه
للعام الثاين على التوايل بجائزة را�شد بن حميد للثقافة والعلوم ،كما �أعرب عن بالغ فخره واعتزازه
بانتماء لطفي للعائلة الأكادميية بجامعة اململكة.
م���ن جهته ،ق���ال لطفي “يف البداي���ة �أود �أن �أتق���دم بجزيل ال�شك���ر �إلى رئي����س جامعة اململكة
يو�سف عبدالغفار الحت�ضان���ه جلميع املواهب الأكادميية على حد �سواء ،وكذلك جلميع زمالئي على
ت�شجيعه���م ودعمهم املتوا�صل ،وتتمث���ل �أهمية البحث الذي قدمته حتت عن���وان (التجارب الطبية
عل���ى الإن�سان بني �رضورة التق���دم الطبي وحرمة اجل�سم الب�رشي يف ح�سمه للج���دل الدائر) مبا يتعلق
بحل وحرمة التجارب على الب�رش”.

نيسان” تجهز “سيرينا” بتقنية ““ ProPILOT

�أعلنت �رشكة “ني�سان” العاملية
ل�صناع���ة ال�سي���ارات ع���ن جتهي���ز
�سيارتها اجلديدة “�سريينا” بتقنية
 ProPILOTللقي���ادة الذاتية مبا
يتيح مزي���داً من ال�سهول���ة والأمان
يف التنق���ل عل���ى الط���رق ال�رسيع���ة،
ومن املقرر طرحها للبيع يف ال�سوق
الياباني���ة اعتب���اراً من �أواخ���ر �شهر
�أغ�سط�س املقبل.
وتع��� ّد تقني���ة ProPILOT
�أح���دث تقني���ات القي���ادة الذاتي���ة
امل�صمم���ة للعم���ل عل���ى الط���رق

ال�رسيعة ذات امل�سار املنفرد.
وتع���د “ني�س���ان” �أول �رشك���ة
ياباني���ة لت�صني���ع ال�سي���ارات التي
تقوم بادم���اج الت�شغي���ل التلقائي
الكام���ل لنظ���ام التوجي���ه واملكابح
ودوا�س���ة الوق���ود معا ً ،مم���ا يخفف
عل���ى ال�سائق �أعب���اء القي���ادة على
الطرق ال�رسيعة ومل�سافات طويلة.
ويوظ���ف نظ���ام ProPILOT
�أح���دث تقني���ات معاجل���ة ال�ص���ور
لفهم حاالت الط���رق واالزدحام مبا
ميكنه م���ن توجي���ه ال�سي���ارة بدقة

عالية ويعزز �أداءه���ا الطبيعي على
الطريق.
ويعت�ب�ر  ProPILOTنظام���ا ً
�سهل اال�ستخ���دام بف�ضل وجود زر
الت�شغي���ل على عجل���ة القيادة ،مما
يتي���ح لل�سائ���ق تفعيل النظ���ام �أو
�إيقافه ب�سهولة تامة.
كما ي�شتمل النظام على واجهة
حتك���م �سهلة اال�ستخ���دام وتنا�سب
الظروف القيادية املختلفة� ،إ�ضاف ًة
�إل���ى �شا�شة عر�ض �شخ�صية تو�ضح
لل�سائق احلالة الت�شغيلية للنظام.
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