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 11:38مسا ًء | الشرطة الكويتية تفرق تظاھرة للمعارضة أمام البرلمان
 11:26مسا ًء | القائمة العربية اعتذار نتنياھو لمواطني إسرائيل العرب كالم أجوف
 11:25مسا ًء | البيت األبيض يدعو نتنياھو إلى "إنھاء احتالل" لألراضي الفلسطينية عمره  50عاما ً
 11:09مسا ًء | تبادل إطالق نار كثيف بين مجھولين ولجان شعبية موالية لھادي في محيط مبنى التليفزيون بعدن
 10:50مسا ًء | النجمة يقترب من نصف نھائي البطولة العربية لكرة اليد
 10:41مسا ًء | الحزب الحاكم بالسودان يرحب بوساطة ألمانيا بين الحكومة والمعارضة
 10:39مسا ًء | األردن يشارك في تدريب أبناء العشائر السورية للتصدي لـ "المتطرفين"
 9:59مسا ًء | "داعش" يعدم صحافي يعمل بقناة فضائية في الموصل
 9:55مسا ًء | تبادل قوائم  55جھاديا محل شبھة بين الجزائر وتونس
 9:47مسا ًء | مقتل طالب سعودي في أميركا ...والسعودية تقول إن الموضوع ال يزال رھن التحقيقات
 9:43مسا ًء | حكومة روسيا تدعم قطاع صناعة السيارات بـ  424مليون دوالر
 9:39مسا ًء | مصر تمنع التصوير بالمساجد إثر إعالن قناة إيرانية تصوير برنامج من مسجد بالقاھرة
 9:34مسا ًء | أغلبية النواب اإلسرائيليين يوصون بتكليف نتنياھو بتشكيل الحكومة الجديدة
 9:32مسا ًء | مستشار كبير ألوباما يصف تصريحات نتنياھو بأنھا "مزعجة جدا"
 9:31مسا ًء | الطبطبائي لـ "بنا" :البحرين مرجع ريادي في تنمية االقتصاد اإلسالمي وعلى دول الخليج أن تحذو حذوھا
 9:07مسا ًء | انطالق االجتماعات الثنائية بين سيدات االعمال على ھامش المنتدى االعالمي لسيدات ورائدات االعمال
 8:56مسا ًء | نتنياھو يعتذر لمواطني إسرائيل العرب عن تصريحاته يوم االنتخابات
 8:50مسا ًء | الوكالة الذرية عاجزة عن تأكيد أن كل المادة النووية في إيران سلمية
 8:45مسا ًء | مفاوضات جديدة بين كيري ونظيره اإليراني الخميس في لوزان
 8:20مسا ًء | حاكم مصرف لبنان ينفي وجود أي أموال لتنظيم "داعش" في المصارف اللبنانية
 8:13مسا ًء | االتحاد الدولي للسباحة يوقف البطل األولمبي بارك  18شھرا بسبب المنشطات
 8:03مسا ًء | شاھد الصور ...الجئون فلسطينيون يستفيدون من خبرات  Hمدريد في تعليم كرة القدم
 7:46مسا ًء | إقامة دعوى قضائية ضد مواطن صربي يحتفظ بذئب في شقته السكنية
 7:40مسا ًء | إسرائيل "تقاطع" جلسة لمجلس حقوق اإلنسان حول حرب غزة
 7:26مسا ًء | الحمادي :الحكومة تتعامل بشكل حازم مع المالحظات الواردة في تقرير الرقابة
 7:16مسا ًء | الرئيس األفغاني يؤكد في واشنطن أن بالده لن تكون "عبئا" على الواليات المتحدة
 7:13مسا ًء | النائب جمال داود يطالب الحكومة بتطبيق نظام بطاقة التموين
 7:09مسا ًء | "بھاراتي" فسيفساء إبداعية ھندية تتألق في قلعة عراد
 7:04مسا ًء | السلطان قابوس يعود إلى عمان بعد عالج في ألمانيا
 6:25مسا ًء | األردن يؤكد استعداده مساعدة العراق "تدريبا" و"تسليحا" ضد اإلرھاب
 6:05مسا ًء | في ذمة  ...Lحصة بنت ناصر بن جاسم الفيحاني
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 5:58مسا ًء | وزير العدل :توجه العتماد القانون النموذجي »األونسيترال« على التحكيم التجاري المحلي
 5:54مسا ًء | النائب العسومي يطالب وزارة الصحة باالھتمام باالستشاريين البحرينيين
 5:52مسا ًء | السعودية :دول الخليج العربية ستتحرك بشأن اليمن إذا فشل السالم
 5:46مسا ًء | "الموارد البشرية" بوزارة الداخلية تقيم حفل لتكريم موظف الشھر
 5:44مسا ًء | "الجوازات" :تأشيرة "متعددة السفرات" لزوار دول مجلس التعاون
 5:42مسا ًء | استمرار أعمال المنتدى العالمي لسيدات األعمال وسط إشادة كبيرة من المشاركات
 5:24مسا ًء | ھيئة البحرين للثقافة واآلثار تدشن كتابا توثيقيًا حول فنون الشارع في الخليج
 5:22مسا ًء | السعودية تدعو إلى عدم منح إيران "صفقات ال تستحقھا" في الملف النووي
 5:11مسا ًء | في ذمة  ...Lالشاب علي عبد Lالمدني
 5:09مسا ًء | إدانة  31متھم بالشروع بقتل شرطة وحيازة سالح ومولتوف بالدراز
 5:01مسا ًء | القوات العراقية :مقتل  70من "داعش" في عدد من العمليات العسكرية
 4:58مسا ًء | بريطانيا :التجارة مع الخليج  33مليار دوالر ..اإلمارات بالطليعة والسعودية بالمركز األخير والعالقات "متينة"
 4:55مسا ًء | المرصد السوري" :داعش" يتحرك غربا ً لمھاجمة الجيش السوري في حمص
 4:53مسا ًء |  12قتيالً في سقوط قذائف على حلب
 4:50مسا ًء | سبعة جرحى في شرق اوكرانيا االنفصالي ومخاوف من تصعيد جديد
 4:46مسا ًء | روسيا والسعودية تؤكدان ضرورة معالجة االزمة في اليمن عبر استئناف الحوار
 4:43مسا ًء | وزير الخارجية اليمني يدعو إلى تدخل عسكري من دول الخليج العربية
 4:41مسا ًء | البيت األبيض :أوباما يستقبل رئيس الوزراء العراقي في  14أبريل
 4:36مسا ًء | شتاينتز :القوى العالمية وإيران ستتوصل على األرجح التفاق نووي سيء
 4:31مسا ًء | البوعينين يفتتح ورشة عمل بمعھد الدراسات القضائية
 4:25مسا ًء | مجلس الوزراء يعبر عن إدانته الشديدة للتصريحات التي أدلت بھا وزيرة خارجية السويد بشأن السعودية
 4:22مسا ًء | "لجنة التحقيق في قضية اللحوم الفاسدة" تلتقي بوزارة البلديات
 4:20مسا ًء | رئيس الوزراء يحث على أن تتالقى الجھود على كافة األصعدة نحو المزيد من البناء والتنمية
 4:16مسا ًء | رئيس الوزراء يبحث مع ولي العھد القضايا والتطورات السياسية الراھنة التي تمر بھا المنطقة
 4:12مسا ًء | ولي العھد يؤكد إيمان البحرين بضرورة إيجاد قنوات فاعلة لتعزيز التبادل الحضاري والثقافي
 4:05مسا ًء | إدارة المسح البحري :ارتفاع منسوب مياه البحر يحدث سنويا ً وزيادة المنسوب ھذا العام لتزامنه مع ظاھرة كسوف الشمس محلي
 4:00مسا ًء | األوقاف الجعفرية :فرش جديد لـ  93جامع ومسجد في مختلف مناطق البحرين بكلفة  185ألف دينار
 3:58مسا ًء | أكاديمية اإلمارات إلدارة الضيافة توقع مذكرة تفاھم مع بوليتكنك البحرين
 3:55مسا ًء | وزير الصحة التركي 30 :وفاة بأنفلونزا الخنازير
 3:53مسا ًء | وزير الطاقة :أوكرانيا لن تشتري الغاز الروسي من  1ابريل
 3:31مسا ًء | العاھل يشيد بجھود مجلس أمانة العاصمة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة ألھالي العاصمة
 3:26مسا ًء | العاھل يشيد بعالقات التعاون التاريخية بين البحرين والمملكة المتحدة
 3:23مسا ًء | البحرين تستضيف البطولة العربية أللعاب القوى برعاية جاللة الملك
 3:16مسا ًء | األمانة العامة للتظلمات تؤكد عودة العمل بجداول االتصاالت في سجن جو ابتدا ًء من غدًا
 3:14مسا ًء | رئيس الحرس الوطني يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني لشئون الشرق األوسط
 3:10مسا ًء | بورصة البحرين تقفل على ارتفاع قدره  2.25نقطة
 3:04مسا ًء | النعيمي يجتمع مع مديري ومديرات المدارس الخاصة
 3:02مسا ًء | النعيمي يدشن برمجيات المحاكاة لتدريس العلوم والرياضيات
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 3:00مسا ًء | وفد نيابي يشارك في الحلقة االقليمية ألعضاء البرلمانات الخليجية بالكويت
 2:58مسا ًء |  3نواب يطالبون بمركز حكومي لتوفير الخدمات وإنھاء معامالت أھالي الشمالية
 2:55مسا ًء | لجنة التواصل المجتمعي بأمانة النواب تحدد أنشطتھا القادمة
 2:50مسا ًء | المعرفي يؤكد على اھمية وقف ترخيص المقاھي الشعبية والتجارية في االماكن السكنية
 2:48مسا ًء | النائب عبد Lبن حويل يقترح منع استيراد وبيع لحم الخنزير
 2:41مسا ًء | الكويت :شكوى ضد عبد Lالنفيسي
 2:36مسا ًء | وزير الصحة يشيد بالطاقات الشبابية ومبادراتھم التطوعية في دعم المرضى
 2:33مسا ًء | وفد عسكري مصري يزور المتحف العسكري لقوة دفاع البحرين
 2:28مسا ًء | رئيس ھيئة األركان يفتتح دورة مرشحي الضباط الجامعيين بكلية عيسى العسكرية
 2:24مسا ًء | وكيل العدل يستقبل السفير الماليزي ويشيد بعالقات الصداقة التي تربط البلدين
 2:24مسا ًء | الخياط يؤكد على دور المجالس البلدية في التوعية بترشيد استھالك المياه
 2:23مسا ًء | "خدمات الشورى" تواصل مناقشة " التلقيح واإلخصاب"
 2:22مسا ًء | "مالية الشورى" تشارك في الحلقة التطبيقية التي ينظمھا صندوق النقد الدولي
 2:20مسا ًء | "خارجية الشورى" تبحث االقتراح بقانون بشأن تعديل "حماية المجتمع من األعمال االرھابية"
 2:17مسا ًء | مرافق الشورى ترفع تقريرھا بشأن "اإلسكان" لبحثه في الجلسة المقبلة
 2:15مسا ًء | الصالح يؤكد دور "أبو غزالة" في الشرق األوسط
 2:14مسا ًء | "أمانة الشورى" توقع اتفاقية تعاون مع ديوان الخدمة المدنية لتطبيق نظام إدارة الجودة
 2:12مسا ًء | الرميحي يقترح تشديد العقوبة على كل من يمس ويعبث بالعملية االنتخابية
 2:09مسا ًء | المالكي :انتصارات قوات الحشد الشعبي على داعش أبھرت العالم
 2:09مسا ًء | جامعة الخليج العربي تصدر كتاب دليل االختبارات التربوية والنفسية
 2:08مسا ًء | العاھل السعودي وولي عھده يعزيان الرئيس اإليراني في وفاة والدته
 2:08مسا ًء | بريطانيا للواليات المتحدة :سنكون إلى جانبكم دوما ً
 2:01مسا ًء | المرباطي :محرَّ ر يكشف ضياع عقد سوق المحرق المركزي قيمته  5مليون دينار
 1:58مسا ًء | أكاديميون يتدربون على تقييم مخرجات التعلم بجامعة البحرين
 1:57مسا ًء | المنصور يتفقد المرحلة الثانية من مشروع انشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة السيف
 1:55مسا ًء | طلبة جامعة البحرين يزورون خفر السواحل
 1:52مسا ًء | مضيق باب المندب االستراتيجي بات بمتناول الحوثيين
 1:51مسا ًء | "مالية الشمالية" تطلب إشراك المجالس البلدية في دراسة االستمالكات
 1:49مسا ًء | قرينة العاھل تفتتح المنتدى العالمي لسيدات ورائدات األعمال
 1:44مسا ًء | وزير العمل يبحث فرص تمكين المرأة مع مجلس إدارة سيدات األعمال البحرينية
 1:44مسا ًء | صالح جاسم %80 :نسبة الحوافز والمكافآت لموظفي الجھات الحكومية خالل العام 2014
 1:43مسا ًء | إقالة ستة من القيادات األمنية في تونس بعد ھجوم المتحف
 1:37مسا ًء | الجامعة العريبة المفتوحة تنظم ورشة " مھارات التسويق للعاملين في مجال العالقات العامة واالعالم "
 1:37مسا ًء | جامعة الخليج العربي تنظم مھرجان المواھب االبداعية
 1:30مسا ًء | وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير روسيا االتحادية
 1:29مسا ًء | قادة دول السودان ومصر وإثيوبيا يوقعون وثيقة إعالن مبادئ سد النھضة
 1:26مسا ًء | وزير الخارجية البريطاني يزور السعودية
 1:26مسا ًء | "شؤون اإلعالم" تشارك في االجتماع العاشر لمسؤولي التلفزيون بمجلس التعاون
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 1:22مسا ًء | "نائب الشؤون اإلسالمية" يستقبل الشيخ محمد طاھر المدني
 1:09مسا ًء | السعودية :جنوح قطار بضائع دون وقوع خسائر
 1:05مسا ًء | "شركات الطيران" توفر خزانة "جثث"سرية على رحالتھا
 12:45مسا ًء | ھيئة االذاعة والتلفزيون تشارك في االجتماع العاشر لمسئولي التلفزيون بدول المجلس
 12:43مسا ًء | مسئول كويتي :دول عديدة ستشارك في مؤتمر دعم السوريين
 12:40مسا ًء | متحدث :أميركا لن تلقي كلمة في مناقشة لمجلس حقوق االنسان عن إسرائيل والفلسطينيين
 12:38مسا ًء | لوف :منتخب ألمانيا الفائز بالمونديال لم يعد موجوداً
 12:36مسا ًء | مقتل  20مسلحا ً حوثيا ً و 5من القبائل في اشتباكات وسط اليمن
 12:32مسا ًء | في ذمة  ...Lسيد حسين سعود
 12:31مسا ًء | وزارة الصناعة والتجارة تنظم ورشة عمل متخصصة حول "التجارة اإللكترونية للمؤسسات التجارية لعام "2015
 12:27مسا ًء | "رئيسة المركز اإلقليمي" :التراث التاريخي نقطة انطالق لسياسات التطوّ ر المدني
 12:16مسا ًء | نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل مدير مركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية
 12:10مسا ًء | معھد " "BIBFيدعم القطاع المالي والمصرفي في البحرين
 12:04مسا ًء | "أمانة العاصمة" تنظم مھرجان "صحة البيئة من أجل صحة المجتمع"
 11:58صباحا ً | الخيرية الملكية تحتفل بيوم األسرة تحت شعار "أسرتي نبع الحنان"
 11:54صباحا ً | البشير :ال نسمح بأن تنطلق أي مجموعات من السودان لإلضرار بمصر
 11:52صباحا ً | حريق ھائل يمتد من كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية
 11:50صباحا ً | رئيس البرلمان العراقي :قانون الحرس الوطني سيكون على جدول أعمال البرلمان خالل األيام المقبلة
 11:49صباحا ً | وحدات من القوات الخاصة الباكستانية تصل إلى الطائف للمشاركة في "الصمصام "5
 11:47صباحا ً | وزير خارجية نيوزيلندا يصل إلى بغداد في زيارة رسمية
 11:46صباحا ً | عراقجي  :ليس من المقرر أن تقدم إيران تنازالت
 11:42صباحا ً | بطولة االرجنتين :روزاريو سنترال يحتفظ بالصدارة
 11:40صباحا ً | وصول عشرات الجرحى اليمنيين إلى طھران للعالج وإرسال مساعدات طبية إلى صنعاء
 11:37صباحا ً | اندونيسيا توقف  5اشخاص يشتبه بتجنيدھم مقاتلين لتنظيم "داعش"
 11:28صباحا ً | البنتاجون يضع قواعد جديدة لحماية االسلحة من الھجمات االلكترونية
 11:26صباحا ً | قطر :اتھام  3موظفين باالستيالء على  10ماليين H
 11:26صباحا ً | سعودية تھدي زوجھا  10آالف  Hوتليفون"آي فون "6فى حفل زفافه الثاني
 11:23صباحا ً | المرصد 1800 :من "داعش" من بين ألفي قتيل منذ بدء غارات التحالف في سورية
 11:21صباحا ً | "دار القرار" يقدم العضوية الفخرية للشيخة ھيا آل خليفة
 11:18صباحا ً | الداخلية السعودية تتعھد بمحامين على نفقتھا لموقوفي اإلرھاب
 11:16صباحا ً | بطولة ايطاليا :نتائج المرحلة الثامنة والعشرين
 11:14صباحا ً | نھيان بن مبارك يفتتح البرنامج الرئيسي لمھرجان أبوظبي 2015
 11:10صباحا ً | مدرب برشلونة :قليلون فقط بوسعھم تسجيل ھدف سواريز
 11:09صباحا ً | طالبان في جامعة البحرين يطوران مرتفعا ً ذكيا ً يولد الطاقة
 11:08صباحا ً | أنشيلوتي H :مدريد كان األفضل خالل الساعة األولى من الكالسيكو
 11:06صباحا ً | نشيد يشبه الجرح ..الكلباني يصدر مجموعة شعرية جديدة
 11:06صباحا ً | ماسكيرانو :كرة القدم ال تعتمد فقط على االستحواذ
 11:04صباحا ً | روبن المصاب يغيب عن مباراة بتصفيات بطولة اوروبا ولقاء اسبانيا الودي
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 11:03صباحا ً | إسرائيل :حزب  Lيمتلك أكثر من  150طائرة من دون طيار 700صاروخ بعيد المدى
 10:59صباحا ً | لويس انريكي يشيد بالعبي برشلونة بعد الفوز بالكالسيكو
 10:58صباحا ً | بطولة البرتغال :ريو آفي يوقف مسلسل انتصارات بنفيكا
 10:52صباحا ً | النائب قراطة يقترح إيقاف العمل برسوم العامل األجنبي الشھرية
 10:45صباحا ً | الفيلم المصري "ال مؤاخذة" يحصد جوائز المھرجان الكاثوليكي المصري
 10:35صباحا ً | استطالع عن كيفبة التحكم في الرغبة المندفعة نحو الشراء
 10:18صباحا ً | تقرير..نساء أفغانيات يحتجزن في مخيمات كالسجناء
 10:02صباحا ً | العثور على حفرة نيزك عرضھا  400كيلومتر في استراليا
 9:57صباحا ً | مقتل جندي تونسي في انفجار لغم زرعه جھاديون قرب الحدود الجزائرية
 9:49صباحا ً | وزير إسرائيلي يجري محادثات في باريس اليوم حول النووي اإليراني
 9:45صباحا ً | تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط اإليراني  %50.3في فبراير
 9:39صباحا ً | زلزال بقوة  6.1درجة يقع قرب تاكنا في بيرو
 9:37صباحا ً | دراسة :انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي قد يؤدي إلى تراجع  %2.2من إجمالي الناتج المحلي
 9:30صباحا ً | »يوم األم« في السعودية يتحول إلى »واجب اجتماعي« ...على رغم »التحريم«
 9:29صباحا ً | وفاة لي كوان مؤسس سنغافورة الحديثة عن  91عاما
 9:23صباحا ً | تقنية المعلومات بغرفة البحرين تلتقي بغرفة المنطقة الشرقية في السعودية
 9:22صباحا ً | سعودي يتفوق على مصورين عالميين في بلجيكا
 9:15صباحا ً | السعودية :منعنا دخول  6.5ماليين كجم أغذية مخالفة
 9:15صباحا ً | دعوة في البرلمان اإليطالي إلى إطالق النار على الالجئين
 9:06صباحا ً | بابكو تجتاز بنجاح متطلبات التدقيق الدوري الخامس
 9:06صباحا ً |  12موقوفا ً خليجيا ً في سجون المباحث السعودية ...غالبيتھم بحرينيون
 9:01صباحا ً | حروب الكراھية االفتراضية» :غوغل« مسرحا ً لھاشتاغ »داعش«
 8:58صباحا ً | مدرسة العھد الزاھر تظفر بلقب ألعاب القوى للثانوي
 8:51صباحا ً | بوري وأبوقوة يطيران معا ً لدور الثمانية عن المجموعة الثانية
 8:50صباحا ً | اليمين واليسار يتقدمان على مارين لوبن في االنتخابات اإلقليمية الفرنسية
 8:47صباحا ً | السيناتور الجمھوري تيد كروز يطلق شرارة سباق الرئاسة األميركية
 8:45صباحا ً | السعودية :العمل إلخالء الحدود من السكان ...انعدام التسلل من الحدود مع العراق
 8:44صباحا ً | النائب السابق لمدير "سي آي إيه" :خامنئي قرر امتالك السالح النووي لكنه ليس متعجال
 8:32صباحا ً | عناصر"داعش" يخترقون مواقع إعالمية آخرھا صحيفة "عكاظ" السعودية
 8:32صباحا ً | تيفيز يقود يوفنتوس النتصار جديد بنتيجة -1صفر ..وروما يفوز
 8:29صباحا ً | عبدي نور مثال نادر لمقاتل أميركي في الرقة
 8:28صباحا ً | مرسيليا يشعل الصراع على لقب الدوري الفرنسي بانتصار ساحق
 8:24صباحا ً | نائب تركي :طالب طب أجانب يعملون مع "داعش"
 8:21صباحا ً | ديوكوفيتش يھزم فيدرر ويحتفظ بلقب انديان ويلز
 8:20صباحا ً | الرئيس السوداني يزور الرياض األربعاء المقبل للقاء خادم الحرمين الشريفين
 8:16صباحا ً | دعاية حماس ..من خطب المسجد إلى أكبر ماكينة إعالمية فلسطينية
 8:13صباحا ً | الحوثيون يزحفون نحو عدن ..وھادي يستنجد بـ"درع الجزيرة"
 8:10صباحا ً | أمريكا تقترح التعاون بين بنك جديد ترأسه الصين ومؤسسات غربية
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 8:03صباحا ً | سواريز القاتل يمنح برشلونة الفوز  1-2على  Hمدريد
 7:55صباحا ً | شاھد الصور ..النجمة يواصل سيطرته على سلة األھلي
 7:50صباحا ً | طقس البحرين  ..مغبر في البداية مع كميات متفاوتة من السحب وتصاعد األتربة في بعض المناطق
 7:48صباحا ً | أسعار النفط تھبط بعد إعالن السعودية إنھا لن تخفض اإلنتاج بمفردھا
 7:38صباحا ً | شاھد الصور ..المنامة يتصدر بتخطيه النويدرات المكافح
 7:36صباحا ً | اإلفتاء المصرية" :فيزا كارت" حالل بفترة السماح ..وتتحول إلى ربا بحال دفع فوائد التأخر
 7:35صباحا ً | إيطالي عرف أن البابا فرانسيس يفتقد البيتزا فقدم له واحدة
 7:35صباحا ً | شاھد الصور ...معرض "قلعة البحرين عبر العصور"
 7:32صباحا ً | كيف يؤثر الحرمان من النوم على جسمك؟
 2:36صباحا ً | شارك برأيك ...ما رأيك في القيود التي تفرضھا وزارة التنمية على الجمعيات الخيرية؟
 2:29صباحا ً | أين تذھب وماذا تشاھد اليوم
قالوا »الفيفا« لديه تأثير أكبر من أية دولة وكل دين بسبب المشاعر اإليجابية التي يطلقھا ...نحن نحرك الجموع ،نريد أن نستغل ذلك من أجل خلق المزيد من السالم ،والعدالة والصحة ...
لماذا ال يقوم الجھاز المركزي للمعلومات بزيادة عدد المراكز التي يتم فيھا استالم البطاقة الذكية الجديدة ،لتشمل جميع المحافظات بدالً من اقتصارھا حاليا ً على مبنى مدينة عيسى وفرع ...
 11:55مسا ًء | كيري :المحادثات مع غني تظھر الصداقة "الدائمة" مع أفغانستان
إعالنات

الصفحة الرئيسية « الوسط اون الين

أكاديمية اإلمارات إلدارة الضيافة توقع مذكرة تفاھم مع بوليتكنك البحرين

مدينة عيسى – بوليتكنك البحرين
وقعت بوليتكنك البحرين مذكرة تفاھم مع أكاديمية اإلمارات إلدارة الضيافة ) (EAHMبمقرھا في دبي ،بھدف
تزويد الطالب والموظفين وتعزيز معرفتھم و مھاراتھم في مجال إدارة الضيافة.
من خالل ھذه اإلتفاقية ،سيكون بإستطاعت طلبة البوليتكنك التسجيل في ال..دورات المتعلق.ة بتخصص..ات متع.ددة
مث..ل إدارة الفعالي..ات ،وإدارة الض..يافة والس..ياحة ،والم..وارد البش..رية ،والمحاس..بة والتس..ويق ،و ذال..ك ف..ي إط..ار
برنامج التبادل الطالبي .ھذا و تتضمن اإلتفاقية إنش..اء مش..اريع مش.تركة بي..ن المؤسس.تين لمس..اعدة الطلب.ة عل..ى
التدرب على حاالت العمل الفعلية.
وبھذه المناسبة صرح القائم بأعمال ال.رئيس التنفي.ذي لبوليتكن..ك البح.رين محم.د إب.راھيم العس..يري ان االس.تعانة
بالخبرات العالمي..ة المرموق..ة ستس.اعد الط.الب عل.ى اإلط.الع عل.ى أفك..ار جدي.دة وتوس.يع نط..اق مع.رفتھم ،كم..ا
تسعى البوليتكنك لتلبية رؤية  2030وخطة عمل الحكوم.ة  ،2018 -2015ب.التزامن م..ع الخط..ة اإلس.ترايجية
لبوليتكنك البحرين ).(2019-2015
وأضاف العسيري" :في بوليتكنك البحرين ،نضع نصب أعينانا توفير األفضل لطلبتنا من خبرات وتعلي.م عمل.ي
بھدف تخريج طلبة مستعدين لإلنخراط في سوق العمل و شراكتنا م..ع أكاديمي..ة اإلم..ارات إلدارة الض.يافة يمن.ح
طلبتنا الفرصة لتلقي الخبرة العملية على المستوى اإلقليمي من ھذة المؤسسة المرموقة ،ونأمل أن يستفيد طلبتنا
وموظفينا من ھذا التعاون".
وقال الم.دير الع.ام ألكاديمي..ة اإلم.ارات إلدارة الض.يافة رون ھيلف..رت " التع.اون م..ع بوليتكني.ك البح.رين س.يفتح
المجال للطالب لزيارة دبي من أجل الدراسة والتدريب العملي في العديد من الفن..ادق الف.اخرة ل..دينا ھن.ا .وتل.تزم
أكاديمية اإلمارات بتقديم أفضل المواھب في صناعة الضيافة والسياحة محليا وإقليميا وعالميا ".

اقرأ ايضا ً من )الوسط اون الين( لھذا العدد
بورصة البحرين تقفل على ارتفاع قدره  2.25نقطة

وق..ع م..ذكرة التف..اھم الق..ائم بأعم..ال ال..رئيس التنفي..ذي لبوليتكن..ك البح..رين محم.د إب..راھيم العس..يري والم..دير الع..ام
ألكاديمية اإلمارات إلدارة الضيافة رون ھيلفرت ،بحضور عدد من المسئولين من كال الجانبين.
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