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  التعليمية والتدريبيةفرص الالبا توقع مذكرة تفاهم مع بوليتكنك البحرين لتعزيز 

 للكوادر الوطنية 

وكلية البحرين شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(، أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين،    أعلنت

( البحرينالتقنية  البحرين    ىحد إ،  (بوليتكنك  في  الرائدة  التعليمية  االمؤسسات  التطبيقية،  في مجال  عن  لدراسات 

تعزيز البرامج إلى  ئمة بين الطرفين والرامية  لتعزيز الشراكة القا  2022مارس    23توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ  

   بتطوير وتنمية قدرات القوى العاملة الوطنية. الجانبينمما يعود بالنفع على التدريبية واألكاديمية 

الرئيس التنفيذي لبوليتكنك  وتم توقيع االتفاقية بمقر شركة البا بحضور الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي،  

 . كيران أوكوهانالبحرين البروفيسور 

عدد  لمصممة خصيًصا  بشكل وثيق من أجل وضع مناهج  يسعى الطرفان للتعاون  تفاقية، سوف  االوبموجب هذه  

في مختلف المجاالت الهندسية الموجهة للمواطنين من موظفي الشركة. كما ويهدف هذا لبرامج األكاديمية  من ا

البحوث  التعاو الجانبين من خالل  بين  المعرفي  التبادل  لتعزيز  الالتطبيقية  ن  من  االهتمام  وغيرها  ذات  مشاريع 

 . ، كالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمةالمشترك

 الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائالً: وبهذه المناسبة، صرح 

وسيلتنا للمضي قدًما نحو المستقبل، ونجاحنا في الغد يعتمد على استعدادنا له  م والمعرفة هو  ياالستثمار في التعل" 

اليوم. ليس هنالك أهم من االستثمار في تطوير وتنمية العنصر البشري الذي سيضمن لنا أفضل العوائد لتحقيق  

 بأن نصبح المنتج األول لأللمنيوم لألجيال القادمة.  –الهدف الذي نطمح إليه 

والتعاون الوثيق مع بوليتكنك البحرين من أجل االرتقاء بمستوى الكوادر الوطنية ذات القدرات العالية،  نتطلع للعمل  

والتي ستتولى دفة القيادة نحو النمو المستقبلي للشركة، مما سيحقق بدوره النجاح واالزدهار االقتصادي لمملكة 

  ".البحرين

 قائالً:   البروفيسور كيران أوكوهانين الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرومن جانبه، صرح 

الشركات الصناعية الرائدة في العالم   كبرىلبا التي تعد إحدى انحن سعداء للغاية بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة  " 

في مجال صهر وإنتاج األلمنيوم، ونود أن نؤكد أن هذا االتفاق يمهد لتعاون أكبر، وخصوًصا في مجاالت البحث 

 العلمي والتدريب وتحسين البرامج األكاديمية.

البشري من خالل تأهيل  من شأنها أن تعزز من جهودنا المشتركة لالستثمار في العنصر  الوطنية  هذه الشراكة  و

المتوافقة مع   2024-2020  بوليتكنكلل  خطة االستراتيجيةالما يسهم في تحقيق أهداف  موتطوير الكوادر الوطنية،  

 ". 2030الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين 
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التفاهم   وتكنولوجيا المعلومات  عميد كلية الهندسة والتصميم    :كل منمن بوليتكنك البحرين  حضر توقيع مذكرة 

مدير قسم التنسيق و،  كريستينا جورجانتوبولو  د.رئيس قسم الهندسة  و،  كريستاكيس باباجورجيو  د.  واالتصاالت

وال المستمرتالصناعي  دسمال،    عليم  من  ومنعبدالرضا  البا كل  حمد    :شركة  اإلدارية  للشؤون  اإلداري  المدير 

 روضة سلمان العرادي.  يبالشيبة، ومدير أول الموارد البشرية والتدر


