مذكرة تفاهم بين بوليتكنك البحرين و "صلة الخليج"

مدينة عيسى – بوليتكنك البحرين
وقعت بولٌتكنك البحرٌن مذكرة تفاهم مع شركة صلة الخلٌج ،فً  02أبرٌل  0202فً
حرم البولٌتكنك بمدٌنة عٌسى ،حٌث بموجب هذه المذكرة ستتٌح الشركة الفرصة لطلبة
البولٌتكنك لتعزٌز مهاراتهم العملٌة فً بٌئة عمل حقٌقٌة ،كما ستقدم إلٌهم التدرٌب فً
مواضع العمل ،والمشاركة فً المشارٌع التعاونٌة ،والعمل بدوام جزئً أو خالل فترة
الصٌف .باإلضافة إلى ذلك ،سوف تقوم الشركة بتسهٌل الزٌارات الصناعٌة للطلبة،
وانتداب متحدثٌن لتبادل المعارف والخبرات مع طلبة الكلٌة.
ومن جهته ،قال الرئٌس التنفٌذي لبولٌتكنك البحرٌن الدكتور جٌف زابودسكً" :نحن نرٌد
لطالبنا اكتساب الخبرة فً شركة حقٌقٌة خالل دراستهم ،وضمان أن ٌكونوا جاهزٌن
للعمل بعد التخرج ،ولذلك نحن نأمل أن ٌوفر هذا التعاون مع شركة صلة الخلٌج
لطالبنا فرصا جدٌدة تلبً احتٌاجات سوق العمل" .وأضاف"" :أود أن أشكر إدارة
شركة صلة الخلٌج على هذه الشراكة ،التً نتطلع من خاللها إلى تلبٌة رؤٌة مملكة
البحرٌن ."0202
وبدوره ،قال الرئٌس التنفٌذي لصلة الخلٌج السٌد رٌكاردو النجوٌدر :شركة صلة الخلٌج هً عبارة
فكرة مستوحاه من رؤٌة البحرٌن  ،0202ونحن متحمسون لموظفٌنا ونفتخر بما ٌقومون به من
عمل .إن قدرتنا على استقطاب أفضل المواهب ،إلى جانب تارٌخنا الحافل بالنجاح واالبتكار عبر
مختلف الصناعات وهو أهم ما ٌمٌزنا فً اسناد الخدمات فً جمٌع أنحاء دول مجلس التعاون
الخلٌجً ،ونحن فً شركة صلة الخلٌج فخورون بالشراكة المثمرة مع بولٌتكنك لالرتقاء بصناعة
الخدمات وتنمٌتها فً البحرٌن.

وقع مذكر التفاهم نٌابة عن بولٌتكنك البحرٌن الرئٌس التنفٌذي الدكتور جٌف زابودسكً،
بحضور نائب الرئٌس التنفٌذي لشؤون الموارد والمعلومات الشٌخ علً بن عبدالرحمن
آل خلٌفة ،ومدٌر إدارة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت السٌدة سمٌرة العطاوي ،فٌما
وقع نٌابة عن شركة صلة الخلٌج الرئٌس التنفٌذي للشركة رٌكاردو النجوٌدر ،و رئٌسة
ادارة المواهب السٌدة سعاد الكعبً و مدٌر الموارد البشرٌة السٌد عبدالرزاق المطري
و مدٌر تقنٌة المعلومات السٌد حمود جاسم.....

عن صلة الخلٌج
وحعخبز صلت الخليج شزمت هخويزة حبصلت علً العذيذ هن الجىائز اإلقليويت والعبلويت وهي شزمت
هخخصصت في حقذين حلىه حجزبت العوالء وحخخذ هن البحزين هقزا ً لهب .حأسسج صلت الخليج في عبم
 9002موشزوع هشخزك في هنطقت الشزق األوسط بين هيئت الوعلىهبث والحنىهت اإللنخزونيت في
هولنت البحزين وشزمت "هيزشنخس" البزيطبنيت .وحذيز صلت الخليج عوليبث في البحزين والنىيج
والوولنت العزبيت السعىديت واإلهبراث .حوخلل صلت قىي عبهلت حزيذ عن  850شخص هن الوهنيين
وهخخصصت في هجبه حقذين حلىه نهبئيت لخجزبت الزببئن في قطبع االحصبالث ،الصيزفت ،الحنىهت،
الخجزئت والسفز.

