
 

 
 :نوفستمجموعة إبالتعاون مع 

   جامعة البحرينفي منحة دراسية لدرجة البكالوريوس   تطرح مؤسسة المبرة الخليفية  

 
لتوفير منحة دراسية    نوفستإ  مجموعةتعاونها مع    أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن   :2022  سبتمبر   25  –المنامة، البحرين  

الورش والدورات  ية والرسوم الجامعوالتي ستشمل تغطية    2023- 2022  األكاديميبجامعة البحرين للعام  لدرجة البكالوريوس  
  اجتماعية المؤسسة لبناء شراكة    مساعي إطار    . ويأتي ذلك ضمن لحوافز الشهريةباإلضافة لطويرية التي تؤهلهم لسوق العمل  الت

 . أكبر عدد ممكن من المنح الدراسية ضمن برنامجها "رايات"  تقديمبهدف 
 

ويأتي لكل متقدم.  إلى األعمال التطوعية    باإلضافة ،  على أساس التحصيل األكاديمي والمقابلة الشخصية  المتقدم    تتم عملية اختيار
لى طموحاتهم ومنحهم  إ التميز والوصول  "رايات" بالتوافق مع رؤية المؤسسة الرامية إلى تمكين الشباب البحريني من تحقيق  

الجامعي،   تعليمهم  لمواصلة  الفرص  يالمزيد من  وقادر على  بما  في    لإلسهامالتحديات    تخطيخلق جيل واع ومثقف  الفاعل 
 ُرقي.المجتمع ودفعه نحو التقدم وال

 
مؤسس ورئيس مجلس سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبّرة الخليفية  وبهذه المناسبة، صّرحت  

منحة دراسية  توفير  نوفست، ويُسعدنا أن نعلن عن  مؤسسة إنحن نعتز بشراكتنا مع  بقولها: "   ف للخدمات اإللكترونيةأ  هم كيإ إدارة  
باإليجاب على االقتصاد ينعكس  مما    الزم الستكمال مسيرتهم التعليمية،الدعم ال  ي شباب البحرينال   تمنحفي جامعة البحرين والتي  

 المعني سسة  ؤلما  توجهودعم  معنا  للتعاون  مختلف مؤسسات الدولة    المنطلق، نود أن ندعوومن هذا  .  ازدهارهب  الوطني ويُساهم
 ." داخل وخارج المملكةجامعات خاصة  في تخصصات مميزه ومطلوبة في سوق العمللتقديم منح دراسية ب

 
برنامج رايات للمنح ، رعايتها لمدرجة في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويتمؤسسة استثمارية  وهى  ،  نوفستإقدمت  

المتعلقةلدعم    جهودهاضمن    الدراسية  والحوكمة  المبادرات  والمجتمع  البيئة  لمجموعة من  .  بأمور  األم  الشركة  إنوفست هي 
تامكون  و شركة  العقاري  للتطوير  الشركة  ذراع  "تعمير" وهي  للتعمير  الخليج  لها وهي شركة  بالكامل  المملوكة  الشركات 

 للمقاوالت وشركة مرسى البحرين لالستثمار.  
 

ضمن إطار    2011فية، وقد تم إطالقه في عام  الخليويذكر أن برنامج رايات للمنح الدراسية هو أحد أبرز برامج مؤسسة المبرة  
رسالة المؤسسة الرامية إلى تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية في مختلف التخصصات والمجاالت. ويسعى البرنامج 
إلى توفير منح دراسية للتعليم األكاديمي، باإلضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تعليمية على مدار العام الدراسي وخلق فرص  

ال الطلبة باألخالقيات الالزمة للعمل.  عمل تدريبية في  المهارات الالزمة وتزويد    كما قطاع الحكومي والخاص بهدف تطوير 
يهدف البرنامج إلى تعزيز مفاهيم المسئولية االجتماعية تجاه الوطن وحث الطلبة على المشاركة في األعمال التطوعية لخدمة  

 .المجتمع
 

 -انتهى-
  

 "نبذة عن "مؤسسة المبرة الخليفية
، وهي مؤسسة غير ربحية مرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية وتدار من قبل مجلس  2011مايو    30تم إنشاء مؤسسة المبرة الخليفية في  

تساعدهم  أمناء مستقل ذي خبرة واسعة في مجال خدمة المجتمع، حيث تهدف المؤسسة إلى تمكين الكوادر الوطنية الواعدة من خالل طرح برامج متكاملة  
ية والنشاط،  على النجاح. وتتركز رؤية المبرة في تحقيق التميز العلمي المنشود لكل مواطن بحريني ليصبح عضًوا فعاالً في المجتمع ويتسم بالديناميك

اع التعليم، وتوفير فرص  الجاد بتعزيز قط  االلتزامسوف تواصل المؤسسة    2030قادر على تعزيز قنوات التواصل والتفاعل، وتماشيًا مع رؤية البحرين  
 التدريب، وترسيخ مفاهيم المسؤولية االجتماعية 

 

 معلومات عن إنوفست: 
عام   في  إنوفست  كشركة  2002تأسست  المركزي  البحرين  مصرف  لرقابة  وتخضع  االسالمية  الشريعة  أحكام  وفق  استثماريةتعمل  مؤسسة  وهي   ،

ألم لمجموعة  استثمارية )فئة أ(. تعمل إنوفست في ثالث مجاالت رئيسية وهي إدارة األصول واإلستثمار المباشر والتطويرالعقاري.  إنوفست هي الشركة ا
مرسى  ن الشركات المملوكة بالكامل لها وهي شركة الخليج للتعمير "تعمير" وهي ذراع الشركة للتطوير العقاري و شركة تامكون للمقاوالت وشركة  م

ي:  نالبحرين لالستثمار.  إن شركة إنوفست مدرجة في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكترو
www.inovest.bh 


