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بنت محمد تفتتح معرض طالب العالقات العامة هال 

 والتصميم الجرافيكي بكلية البحرين الجامعية

 
برعايةةةةةة مةةةةةدير عةةةةةاو الهيافةةةةةة والفنةةةةةوا باي ةةةةةة البحةةةةةرين للهيافةةةةةة وا  ةةةةةا  ال ةةةةةي ة هةةةةةال بنةةةةةت محمةةةةةد    

خليفةةةةةة افتمةةةةةتعح معةةةةةرض العالقةةةةةات العامةةةةةة والتصةةةةةميم الجرافيكةةةةةي بكليةةةةةة البحةةةةةرين الجامعيةةةةةة فةةةةةي  اةةةةةر 

، والةةةةةة ف عةةةةةةرض فيةةةةةة  طلبةةةةةةة التصةةةةةةميم Microsoft Teams مةةةةةةايو عبةةةةةةر بر ةةةةةةام  10نةةةةةةين اال 

الجرافيكةةةةةةةي والعالقةةةةةةةات العامةةةةةةةة والولةةةةةةةاجا المتعةةةةةةةدتخ بكليةةةةةةةة البحةةةةةةةرين الجامعيةةةةةةةة م ةةةةةةةا ي  الت ةةةةةةةر  

التةةةةةي قةةةةةاموا بلعةةةةةداتها خةةةةةال  الفصةةةةةا الد الةةةةةي الهةةةةةا ي مجةةةةة   مةةةةةن المنةةةةةاه  الد الةةةةةية الميةةةةةر خ لاةةةةةم 

 .2021من العاو الد الي 

 

 

وأشةةةةةاتت ال ةةةةةي ة هةةةةةال بنةةةةةت محمةةةةةد    خليفةةةةةة فةةةةةي ملمةةةةةة افتتا يةةةةة  لاةةةةةا بمبةةةةةات خ المعةةةةةرض ال البةةةةةي 

https://alwatannews.net/uploads/images/2021/05/11/2074041.jpeg
https://alwatannews.net/uploads/images/2021/05/11/2074041.jpeg
https://alwatannews.net/uploads/images/2021/05/11/2074041.jpeg
https://alwatannews.net/uploads/images/2021/05/11/2074041.jpeg
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االفتراضةةةةةةي الةةةةةة ف تييمةةةةةة  مليةةةةةةة البحةةةةةةرين الجامعيةةةةةةة والةةةةةة ف يمةةةةةةديم التواصةةةةةةا بةةةةةةين أعمةةةةةةا  ال لبةةةةةةة 

والجماةةةةةو  فةةةةةي  ةةةةةا اليةةةةةروه الرهنةةةةةة التةةةةةي يمةةةةةرو باةةةةةا العةةةةةالم، وأمةةةةةدت أا الفةةةةةن تاجمةةةةةا هةةةةةو عنةةةةةواا 

كةةةةةةا  واهبةةةةةةدال هةةةةةةي المحةةةةةةرأ لتيةةةةةةدو وتميةةةةةة  المجتمةةةةةة ، وأعربةةةةةةت عةةةةةةن تر يباةةةةةةا األمةةةةةةا ولتةةةةةةة االبت

 .بالتواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا والحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا  الم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمر بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال الهيافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

ممةةةةةةا أبةةةةةةدا  جةةةةةةيخ مجلةةةةةةخ األمنةةةةةةا  ال ةةةةةةيب الةةةةةةدمتو  خالةةةةةةد بةةةةةةن محمةةةةةةد    خليفةةةةةةة  عجابةةةةةة  ال ةةةةةةديد 

شةةةةةا  ال ةةةةةيب الةةةةةدمتو  وتعمةةةةة  الكامةةةةةا لم ةةةةةا ي  الت ةةةةةر  ال البيةةةةةة الميدمةةةةةة خةةةةةال  هةةةةة ا المعةةةةةرض، وأ

خالةةةةةد أا الم ةةةةةا ي  الميدمةةةةةةة تعكةةةةةخ ال اقةةةةةات ال ةةةةةةبابية اهبداعيةةةةةة، والتةةةةةي تمتلةةةةةة  ماةةةةةا ات ا ترافيةةةةةةة 

 .عالية يحتاجاا لوق العما

 

ومةةةةةةن جاتةةةةةة  شةةةةةةج  علةةةةةةض الةةةةةةتمرا  مهةةةةةةا هةةةةةة   المعةةةةةةا ض االفتراضةةةةةةية والتةةةةةةي ت ةةةةةةاهم فةةةةةةي تبةةةةةةات  

 .يةةةةةةةةة البحةةةةةةةةرين الجامعيةةةةةةةةةاألفكةةةةةةةةا  والةةةةةةةةراف بةةةةةةةةين ال لبةةةةةةةةة بمةةةةةةةةا يت ةةةةةةةة  مةةةةةةةة  الةةةةةةةةتراتيجيات مل

 

ومةةةةةةن جا باةةةةةةا قالةةةةةةت تب  شةةةةةةا لةةةةةةمير اليةةةةةةاجم ببعمةةةةةةا   جةةةةةةيخ الجامعةةةةةةة     نةةةةةةا فةةةةةةي مليةةةةةةة البحةةةةةةرين 

ةةةةةا  قامةةةةةة مهةةةةةا هةةةةة   المعةةةةةا ض والملتييةةةةات التةةةةةي تعةةةةة   مةةةةةن عمليةةةةةة تمةةةةة  ال لبةةةةةة  الجامعيةةةةة   ةةةةةج  تاجمم

 الةةةةت  فةةةةي لةةةةوق العمةةةةا فةةةةو  ت ةةةةرجام بةةةةالر م مةةةةن اليةةةةروه التةةةةي فرضةةةةتاا علينةةةةا الجاجحةةةةة والتةةةةي

توا  قامةةةةةةةة الفعاليةةةةةةةات فةةةةةةةي صةةةةةةةرق الجامعةةةةةةةة، و ف ةةةةةةةر باألعمةةةةةةةا  الرقميةةةةةةةة المعروضةةةةةةةة مةةةةةةةن قبةةةةةةةا 

ال لبةةةةةبمما أ نةةةةت مةةةةن جا باةةةةا علةةةةض الجاةةةةوت المب ولةةةةة مةةةةن قبةةةةا ال لبةةةةة واأللةةةةات خ بالكليةةةةة هقامةةةةة هةةةة ا 

 ."المعرض وتنييم 

 

 

بةةةةةا ال لبةةةةةة والتةةةةةي وعبةةةةةر األلةةةةةات خ بكليةةةةةة البحةةةةةرين الجامعيةةةةةة عةةةةةن ف ةةةةةرهم بالم ةةةةةا ي  المنجةةةةة خ مةةةةةن ق

 جحةةةةةوا مةةةةةن خاللاةةةةةا فةةةةةي تصةةةةةوير ماةةةةةا اتام اهبداعيةةةةةة عبةةةةةر ميةةةةةاط  فيةةةةةديو أصةةةةةلية وبعةةةةة  األفةةةةةالو 

 لةةةةةةض  مةةةةةةالت  ١٩الو اجييةةةةةةةب تروا ةةةةةةت موضةةةةةةوعات الم ةةةةةةا ي  مةةةةةةن ق ةةةةةةايا  ةةةةةةو  جاجحةةةةةةة موفيةةةةةةد 

 .العالقات العامة الدولية

 

 

هضةةةةةافة  لةةةةةض   ةةةةةو    ةةةةةر المعةةةةةرض عةةةةةدت مةةةةةن ال لبةةةةةة واأللةةةةةتا خ مةةةةةن مليةةةةةة البحةةةةةرين الجامعيةةةةةة با

 .من جامعات أخرا،  يث ما ت الدعوخ عامة
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امج الحرف هيئة الثقافة تعلن انطالق التسجيل في برن
 والصناعات التقليدية واإلبداعية

 ا  الق الت جيا في بر ام  الحره والصناعات التيليدية واهبداعية

  

 هي ة الهيافة تعلن ا  الق الت جيا في بر ام  الحره والصناعات التيليدية واهبداعية

مةةةةةةانا / أنةةةةةةا / لبحنةةةةةةق فن ةةةةةة  الأمةةةةةةان، لحطالا ةةةةةة  اا طةةةةةةاا النةةةةةةا  الط طةةةةةةا   ان ةةةةةة    11المنامةةةةةة   ةةةةةة  

نم ةةةةةة، لحم تمةةةةةةن، التسةةةةةة نر  ةةةةةة  أانةةةةةةامي الةةةةةةااة االتةةةةةة ان   ةةةةةة  ما ةةةةةة  ال سةةةةةةا  لحمةةةةةةا   منةةةةةة  
 أالما  االعمر الفن  الن اي التس نر    الااة المتناب .

 
 

مةةةةةةانا ال ةةةةةةااي اتتااشةةةةةةر متةةةةةة، م حةةةةةة   ةةةةةة ا سةةةةةةأتمأا الالةةةةةةا     22اتن حةةةةةةة سحسةةةةةةح  الةةةةةةااة نةةةةةةا  

 www.culture.gov.bhبأةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ما ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  فن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الطالا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا ل تاانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 
نةةةةةةا المةةةةةةا ي/الم   اتمطةةةةةةر الشةةةةةةناباق االمةةةةةةا  التالحن نةةةةةة  مةةةةةة، لفةةةةةة  بناشةةةةةةا التةةةةةةاا  الطالةةةةةةا    

االةةةةةدي نعةةةةة  مةةةةةا   اسةةةةةتطماان  اسةةةةةتطنا ن  ن ةةةةةاا لأشاشةةةةةنت ا أالنسةةةةةأ  ل ةةةةةر من الةةةةة   ات طافةةةةةا أالأن ةةةةة  
 اال تمابنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اال ااا نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  االمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااا  ال أنعنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا نافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا.

 
اتت ةةةةةس م سسةةةةةاق الطالا ةةةةة  االتةةةةةاا  بحةةةةة، مسةةةةةتال العةةةةةال  لتمالنةةةةةة اسةةةةةت ام  المةةةةةا  لحمفةةةةةا  بحن ةةةةةا 
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 ا  م ةةةةةةةةةةا، لشةةةةةةةةةةنر مةةةةةةةةةة، م انةةةةةةةةةةاق التةةةةةةةةةةاا  الةةةةةةةةةةا ن .مةةةةةةةةةة، االنةةةةةةةةةة طاا الحمما  ةةةةةةةةةة  بحن ةةةةةةةةةة
 

امةةةةةة، أةةةةةة ر ب مةةةةةة  عشةةةةةةن   ةةةةةة  الأمةةةةةةان،ع تعنةةةةةة  ال ن ةةةةةة  تشةةةةةةانا ات ةةةةةةان، ال انةةةةةة  الأشةةةةةةان  
االا نفنةةةةة  لنتا ةةةةةاق المةةةةةا  الن انةةةةة  االشةةةةةناباق التالحن نةةةةة   ةةةةة  ت ةةةةةا، تعأنةةةةةاا طالا نةةةةةا ممتةةةةة ا  منةةةةةد 

ا   األ ةةةةةةةر ن ةةةةةةةا  اا  فةةةةةةةاا فةةةةةةةدض المةةةةةةةا  بأةةةةةةةا مأتحةةةةةةة  الم ةةةةةةةاااق التاانأنةةةةةةة  امتةةةةةةة، النةةةةةةة
 ت ةةةةةةةةةةةانج فةةةةةةةةةةةدض النتا ةةةةةةةةةةةاق االشةةةةةةةةةةةفاق ا أ ابنةةةةةةةةةةة  أابتأاافةةةةةةةةةةةا امةةةةةةةةةةة ا لح انةةةةةةةةةةة  الممحنةةةةةةةةةةة .

 
ان ةةةةةةمر أانةةةةةةامي الةةةةةةااة االتةةةةةة ان  الما ةةةةةة  ب ةةةةةةا  ااة ما نةةةةةة  تالحن نةةةةةة  ا أ ابنةةةةةة  ت ةةةةةة    لةةةةةة، 
تةةةةة ان  الم ةةةةةتا ن، بحةةةةة، المةةةةةا  االشةةةةةناباق الن انةةةةة   ةةةةة  ممح ةةةةة  الأمةةةةةان، اشةةةةةناباق  أ ابنةةةةة  

)المأةةةةةةةة  أةةةةةةةة ااا  النأنةةةةةةةةرا  االت ةةةةةةةة نر أةةةةةةةةال ن، )الفأةةةةةةةةااا   ات ةةةةةةةةمر، النالةةةةةةةة    اسةةةةةةةة  الأةةةةةةةةا 
االت انةةةةةةة  النةةةةةةة اي  اشةةةةةةةنا   الف ةةةةةةة   امنا ةةةةةةة  الم امنةةةةةةة  )مأةةةةةةة  المأةةةةةةةار االأنةةةةةةةا ا  ات ةةةةةةة نر 

 ا اال أابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الط طنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  األأعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا .Resinالانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ، )

 
ا امفا ةةةةةةةا 19-االت امةةةةةةةا أةةةةةةةا  اا اق االمتاا نةةةةةةة  لحمةةةةةةة  مةةةةةةة، انت ةةةةةةةاا  نةةةةةةةااج  ااانةةةةةةةا ) ا نةةةةةةة 

المتةةةةةةة اأن، االمةةةةةةة اأن،   رنةةةةةةةس نسةةةةةةةما أاال ةةةةةةةتاا   الةةةةةةة  لحماشةةةةةةةحن، بحةةةةةةة، الت عةةةةةةةن  بحةةةةةةة، سةةةةةةة م  
الم ةةةةةةا  لفنةةةةةةااج  ااانةةةةةةا العةةةةةة   ممةةةةةة ا  مةةةةةة، الم ةةةةةةاا ن،  منةةةةةة  نم ةةةةةة، المشةةةةةةار بحةةةةةة،  ا ةةةةةة  

 فدض المعحاماق التفشنحن  بن  التس نر ا ناا  ما   ال ن   بح، ا نتانق.
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امج الحرف هيئة الثقافة تعلن انطالق التسجيل في برن
 والصناعات التقليدية واإلبداعية

 ا  الق الت جيا في بر ام  الحره والصناعات التيليدية واهبداعية

  

 هي ة الهيافة تعلن ا  الق الت جيا في بر ام  الحره والصناعات التيليدية واهبداعية

مةةةةةةانا / أنةةةةةةا / لبحنةةةةةةق فن ةةةةةة  الأمةةةةةةان، لحطالا ةةةةةة  اا طةةةةةةاا النةةةةةةا  الط طةةةةةةا   ان ةةةةةة    11المنامةةةةةة   ةةةةةة  

نم ةةةةةة، لحم تمةةةةةةن، التسةةةةةة نر  ةةةةةة  أانةةةةةةامي الةةةةةةااة االتةةةةةة ان   ةةةةةة  ما ةةةةةة  ال سةةةةةةا  لحمةةةةةةا   منةةةةةة  
 أةةةةةةةةةةةةةةةةالما  االعمةةةةةةةةةةةةةةةةر الفنةةةةةةةةةةةةةةةة  النةةةةةةةةةةةةةةةة اي التسةةةةةةةةةةةةةةةة نر  ةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةةااة المتنابةةةةةةةةةةةةةةةة .

 
مةةةةةةانا ال ةةةةةةااي اتتااشةةةةةةر متةةةةةة، م حةةةةةة   ةةةةةة ا سةةةةةةأتمأا الالةةةةةةا     22اتن حةةةةةةة سحسةةةةةةح  الةةةةةةااة نةةةةةةا  

 www.culture.gov.bhبأةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ما ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  فن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الطالا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا ل تاانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 
نةةةةةةا المةةةةةةا ي/الم   اتمطةةةةةةر الشةةةةةةناباق االمةةةةةةا  التالحن نةةةةةة  مةةةةةة، لفةةةةةة  بناشةةةةةةا التةةةةةةاا  الطالةةةةةةا    

االةةةةةدي نعةةةةة  مةةةةةا   اسةةةةةتطماان  اسةةةةةتطنا ن  ن ةةةةةاا لأشاشةةةةةنت ا أالنسةةةةةأ  ل ةةةةةر من الةةةةة   ات طافةةةةةا أالأن ةةةةة  
 اال تمابنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اال ااا نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  االمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااا  ال أنعنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا نافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا.

 
اتت ةةةةةس م سسةةةةةاق الطالا ةةةةة  االتةةةةةاا  بحةةةةة، مسةةةةةتال العةةةةةال  لتمالنةةةةةة اسةةةةةت ام  المةةةةةا  لحمفةةةةةا  بحن ةةةةةا 

 ا  م ةةةةةةةةةةا، لشةةةةةةةةةةنر مةةةةةةةةةة، م انةةةةةةةةةةاق التةةةةةةةةةةاا  الةةةةةةةةةةا ن .مةةةةةةةةةة، االنةةةةةةةةةة طاا الحمما  ةةةةةةةةةة  بحن ةةةةةةةةةة
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امةةةةةة، أةةةةةة ر ب مةةةةةة  عشةةةةةةن   ةةةةةة  الأمةةةةةةان،ع تعنةةةةةة  ال ن ةةةةةة  تشةةةةةةانا ات ةةةةةةان، ال انةةةةةة  الأشةةةةةةان  
االا نفنةةةةة  لنتا ةةةةةاق المةةةةةا  الن انةةةةة  االشةةةةةناباق التالحن نةةةةة   ةةةةة  ت ةةةةةا، تعأنةةةةةاا طالا نةةةةةا ممتةةةةة ا  منةةةةةد 

ا   األ ةةةةةةةر ن ةةةةةةةا  اا  فةةةةةةةاا فةةةةةةةدض المةةةةةةةا  بأةةةةةةةا مأتحةةةةةةة  الم ةةةةةةةاااق التاانأنةةةةةةة  امتةةةةةةة، النةةةةةةة
 ت ةةةةةةةةةةةانج فةةةةةةةةةةةدض النتا ةةةةةةةةةةةاق االشةةةةةةةةةةةفاق ا أ ابنةةةةةةةةةةة  أابتأاافةةةةةةةةةةةا امةةةةةةةةةةة ا لح انةةةةةةةةةةة  الممحنةةةةةةةةةةة .

 
ان ةةةةةةمر أانةةةةةةامي الةةةةةةااة االتةةةةةة ان  الما ةةةةةة  ب ةةةةةةا  ااة ما نةةةةةة  تالحن نةةةةةة  ا أ ابنةةةةةة  ت ةةةةةة    لةةةةةة، 
تةةةةة ان  الم ةةةةةتا ن، بحةةةةة، المةةةةةا  االشةةةةةناباق الن انةةةةة   ةةةةة  ممح ةةةةة  الأمةةةةةان، اشةةةةةناباق  أ ابنةةةةة  

)المأةةةةةةةة  أةةةةةةةة ااا  النأنةةةةةةةةرا  االت ةةةةةةةة نر أةةةةةةةةال ن، )الفأةةةةةةةةااا   ات ةةةةةةةةمر، النالةةةةةةةة    اسةةةةةةةة  الأةةةةةةةةا 
االت انةةةةةةة  النةةةةةةة اي  اشةةةةةةةنا   الف ةةةةةةة   امنا ةةةةةةة  الم امنةةةةةةة  )مأةةةةةةة  المأةةةةةةةار االأنةةةةةةةا ا  ات ةةةةةةة نر 

 ا اال أابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الط طنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  األأعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا .Resinالانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ، )

 
ا امفا ةةةةةةةا 19-االت امةةةةةةةا أةةةةةةةا  اا اق االمتاا نةةةةةةة  لحمةةةةةةة  مةةةةةةة، انت ةةةةةةةاا  نةةةةةةةااج  ااانةةةةةةةا ) ا نةةةةةةة 

المتةةةةةةة اأن، االمةةةةةةة اأن،   رنةةةةةةةس نسةةةةةةةما أاال ةةةةةةةتاا   الةةةةةةة  لحماشةةةةةةةحن، بحةةةةةةة، الت عةةةةةةةن  بحةةةةةةة، سةةةةةةة م  
الم ةةةةةةا  لفنةةةةةةااج  ااانةةةةةةا العةةةةةة   ممةةةةةة ا  مةةةةةة، الم ةةةةةةاا ن،  منةةةةةة  نم ةةةةةة، المشةةةةةةار بحةةةةةة،  ا ةةةةةة  

 فدض المعحاماق التفشنحن  بن  التس نر ا ناا  ما   ال ن   بح، ا نتانق.
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« ت ل  الت جيا في بر ام  الحره والصناعات « الهيافة

 التيليدية واهبداعية
 

و ا  ةةةةةالق الت ةةةةةجيا 2021مةةةةةايو  11أعلنةةةةةت هي ةةةةةة البحةةةةةرين للهيافةةةةةة وا  ةةةةةا  اليةةةةةوو الهال ةةةةةا  الموافةةةةة  

فةةةةةةةي بر ةةةةةةةام  الةةةةةةةو س والتةةةةةةةد يبفي مرمةةةةةةة  الج ةةةةةةةرخ للحةةةةةةةره،  يةةةةةةةث يمكةةةةةةةن للماتمةةةةةةةين بةةةةةةةالحره 

والعمةةةةةا الفنةةةةةيو اليةةةةةدوف الت ةةةةةجيا فةةةةةي الةةةةةو س المتنوعةةةةةةب وتن لةةةةة  لل ةةةةةلة الةةةةةو س مةةةةةن بعةةةةةد  جةةةةةا خ 

مةةةةةايو الجةةةةةا ف وتتواصةةةةةا  تةةةةةض م لةةةةة  شةةةةةار لةةةةةبتمبر اليةةةةةاتو، عبةةةةةر  22يةةةةةوو عيةةةةةد الف ةةةةةر المبةةةةةا أ 

 www.culture.gov.bhموقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  هي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الهيافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اهلكترو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

 

 ، وتمهوةةةةةةا الصةةةةةةناعات والحةةةةةةره التيليديوةةةةةةة مةةةةةةن أهةةةةةةةمو عناصةةةةةةر التةةةةةةرا  الهيةةةةةةافي  يةةةةةةر المةةةةةةةاتوف الحيو

ا ل صوصةةةةةيوتاا بالن ةةةةةبة لكةةةةةاو  من يةةةةةة، وتب ورهةةةةةا بالبي ةةةةةة  والةةةةة ف يعةةةةةدو مةةةةةاتوخ الةةةةةتهما يوة الةةةةةتهناجيوة  يةةةةةرم

االجتماعيوةةةةةةة والجترافيوةةةةةةة والمةةةةةةوا ت ال بيعيوةةةةةةة و يرهةةةةةةاب وتتوجةةةةةة  م لو ةةةةةةات الهيافةةةةةةة والتةةةةةةرا  علةةةةةةةض 

https://alwatannews.net/uploads/images/2021/05/11/2074131.jpeg
https://alwatannews.net/uploads/images/2021/05/11/2074131.jpeg
https://alwatannews.net/uploads/images/2021/05/11/2074131.jpeg
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ا   ه للحفةةةةةةا  علياةةةةةةا مةةةةةن اال ةةةةةةد ا  وللمحافيةةةةةة علياةةةةةةا ممكةةةةةةوو ةةةةةرو م ةةةةةتوا العةةةةةةالم لتحييةةةةة  الةةةةةةتدامة الحع

 .أصيا من مكوو ات الترا  الوطني

 

حةةةةةةةرين  تعيةةةةةةةد الاي ةةةةةةةة تصةةةةةةةوير وتكةةةةةةةوينع الاويوةةةةةةةة البصةةةةةةةريوة ومةةةةةةةن خةةةةةةةال  عالمةةةةةةةة  صةةةةةةةن  فةةةةةةةي الب

ا  يافيمةةةةةا ممتةةةةةدما، منةةةةة   ه اليدويوةةةةةة والصةةةةةناعات التيليديوةةةةةة مةةةةةيو تكةةةةةوا تعبيةةةةةرم ةةةةةرو والو يفيوةةةةةة لنتاجةةةةةات الحع

ه عبةةةةةر م تلةةةةةي الح ةةةةةا ات التا ي يوةةةةةة و توةةةةةض اليةةةةةووب وألجةةةةةا تكةةةةةريخ  ةةةةةرو   ةةةةةو  وا تهةةةةةا  هةةةةة   الحع

ا للاويوةةةةةةةةةةةةةةةة المحليوةةةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةةةةةة   النتاجةةةةةةةةةةةةةةةات والصةةةةةةةةةةةةةةةفات اهبداعيوةةةةةةةةةةةةةةةة ب  .اعتبا هةةةةةةةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةةةةةةة م

 

وي ةةةةةةما بر ةةةةةةام  الةةةةةةو س والتةةةةةةد يت الحرفةةةةةةي ع ةةةةةةرخ و س  رفيةةةةةةة تيليديةةةةةةة و بداعيةةةةةةة تاةةةةةةده  لةةةةةةض 

تةةةةةةد يت الم ةةةةةةترمين علةةةةةةض الحةةةةةةره والصةةةةةةناعات اليدويةةةةةةة فةةةةةةي مملكةةةةةةة البحةةةةةةرين وصةةةةةةناعات  بداعيةةةةةةة 

ةةةةةة ا  ، الت ريةةةةةة  وت ةةةةةةما  النسيةةةةةةدخ، لةةةةةةي ال ةةةةةةو  لالحبةةةةةة  بةةةةةةبو اق الن يةةةةةةا ، الت ةةةةةةكيا بةةةةةةال ين لالف و

 (Resin) اليةةةةدوف، صةةةةيا ة الف ةةةةة،  يامةةةةة المكرميوةةةةة ل بةةةة  الحبةةةةا  وال يةةةةوط ، ت ةةةةكيا الريةةةة ا

 .وال باعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الهال يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األبعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

 

م بةةةةةاهجرا ات اال ترا يةةةةةة للحةةةةةد مةةةةةن ا ت ةةةةةا  فيةةةةةرو  مو و ةةةةةا لموفيةةةةةد م علةةةةةض 19-والت امةةةةةا   و فا ةةةةةا

للحاصةةةةةةلين علةةةةةةض الت عةةةةةةيم الم ةةةةةةات لةةةةةةالمة المتةةةةةةد بين والمةةةةةةد بين، فل ةةةةةة  ي ةةةةةةمح باالشةةةةةةتراأ فيةةةةةةا 

لفيةةةةةةةرو  مو و ةةةةةةةا ولعةةةةةةةدت محةةةةةةةدوت مةةةةةةةن الم ةةةةةةةا مين،  يةةةةةةةث يمكةةةةةةةن الحصةةةةةةةو  علةةةةةةةض مافةةةةةةةة هةةةةةةة   

 .المعلومات التفصيلية عند الت جيا و يا خ موق  الاي ة علض اه تر ت
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 صدور العدد الجديد من "البحرين الثقافية"
 

 

صدددعن هددد  لبحددد  لثقادددوا  ثر العددد  جليددددلن لث دددعح لث عادددع  ددد    رددد   لثقاددددوا  
( جلثددددال  ادددد   لث عاددددع  دددد  لث  ل ددددب  104لث العبدددد   لثددددال اا دددد  لث ددددعح  

لث  بددددإذ  فت   اددددا  لث  ردددد   ور دددد  ثرفددددلهو جلثوجل دددد  لث ر دددد ب   ف ددددوللب  
وج ددد  نصدددو ع    ددد لة  لدددم ذ لث لث بددد   ج دددعلع  هدددعح  ددد  لث قدددعهب  لث دددو  ثا

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/images/news/2021/05/11/f11233042.jpg
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/images/news/2021/05/11/f11233042.jpg
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/images/news/2021/05/11/f11233042.jpg
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نالجدددددل م   رادددددلب هلث بددددد    ب  دددددل ا دددددا  لثفدددددلهو جلثافدددددوبر  جل ه  ددددد  
لث صددددول  ددددل   فل دددد  ن لعددددا هردددد    و دددد  لثافددددوبر  ه ددددو لث بدددد    عدددد  
دددد   جا دددد  لث انصددددم عدددد  لثفدددد جة لثوف بدددد  لثددددع ا ن   ددددلة  ددددولح  حدددد لن    و
هردددد  ه فددددلب لثرادددد   لثوال ددددبلب  عددددد  لث فدددد  لثددددال اااددددع  عبدددد  عددددد  ل 

بب لثادددد لن ل   دددداب  ث ج   جعدددد   ددددل  لثعنل ددددلب ناددددو   دددد  وام هردددد   فددددق
 ث ا ع ه م حنل   ع  فلولثب  لث  ع ع  لثاص  لثاصبوذ.

 ردددل لث دددعح فدددلم    ثددد  جل ددد   عددد  لثصددد عجس لث  دددا   هقدددو ج ثددد  جل ددد    ددد  
لث صددددد نا  لث   ددددد  ولعبب  لثقادددددوا بب   فدددددع ل م  ج ادددددعدبم    بدددددل   دددددال  

 لثفال جفث   ا  ل   ا م ة.

ث  دددد ة  ل ددددلو  ااددددلي جف دددد   فددددوبرب   دددد  لث  ددددلة لثقوا ددددلن  لدددد     جعدددد  ل
لثدددال ح اا ددد   اددد أ لث ادددلح  نددد   هتددد  ن دددلم عددد  فن رادددول. جعددد   دددل   لث  دددلنذ 
ثادددد  لثااددددلنذ  ا ددددب    ددددل لثددددع ا ن لث   ددددلنل  ددددلنس جلثدددد  عدددد  لثاددددللوذ  
 ددددبلح   ناددددوس لثاددددلنا  جلث اولعبددددل جلحجا ددددلع  ثباددددعم لثاددددللوذ لثاعا دددد  حادددد  

 .2011ال   ه

ج  لح دددد   ااددددو  هقددددعلثوح    دددد  ح   ددددل     اددددلي  دددد  لث دددددل   لثاعا دددد  هدددد  
لث  فددددلب لثقاوا بدددد  لثم عادددد   عب ددددل ااددددوج  لث اددددوج  لثقاوا دددد   واددددب هدددد   
 اددددلحي جددددعثبلي هدددد  لثفددددوج  لثرا ادددد  لث   دددد  ثرعا اول بدددد  ل جنج بدددد   ج ولندددد  

 لثرا  ل ن ربإا  عبمل.

لهو لثب  دددد   ادددد  لثددددعا  لثاددددقبق   دددد مو عدددد   ددددل  لث صدددد ش  ااا  ددددل لثفدددد
لددد ول  ج ددداث  ا  ددد  لث صدددول لث دددبع لث إلاوثددد  عددد  نصددد    دددب  لثاددددو    
جاادددعم  ا دددع ع ددد     ددد   ددد نو فصددد  فصدددبوذ    ددد لة  لثق ودددل    ج ددداث  فصددد  

 فصبوذ        رب  ه  لنمل    ب لثاابا  .

لثددددب اولجدددد  لث او دددد  فحناددددو لثناددددولجل نجلادددد   حددددل    ثروجل دددد  لثودددد اا   
لثوعددددله     ددددل اولجدددد  ل  ددددلحا   لث صددددول  ح ددددع   ددددلم  ددددرب لة لث    هدددد  

 لثاصصب   حعوج   فق  لث  ب  ثرول ب  ا ع هقعلث لأ.

جااددددعوم لثول ددددب جلثفددددلهو لثقاوا دددد   اددددل    لددددوذ لثا دددد   ثرفددددلهو لثقاوا دددد  
لث ناددددوم ا  ددددل ح دددد   عب ددددل ا ددددول لثا واددددل  واددددل   دددد   ر ددددر   نادددد  

ربدددد  لبحدددد  لثقاددددوا  ثر العدددد  جليدددددلن    دددد لة  لثا دددد او لث  ددددلنل  لثددددال  فددددول ه
لث ا دددل ع هربددد   ث  نلددددلة ف نلاددد   ج وج ددد   ددد   ددد    للددد  لث ابو ددد   جن بدددب 

 لثاصولحل.

ددددد   لثقادددددوا (  جحدددددبو  لث لفددددد    نررددددد  لث دددددعح  ه دددددلأ ع بددددد  ث ل اددددد  لثاا ا
 لثدددددب  (   رادددددبو عندددددوج  لثقادددددوا (  جثق ددددد  ل  دددددب   لثقادددددوا (  جهقدددددعلث قلن 

 ااقلة  لثقاوا (  ج لنذ لث ولحل  لثقاوا (لث

 https://cutt.us/96hBW ثاا ب  لث عح اوج  لثالل  فث  لثول ط لثالث :

https://cutt.us/96hBW%E2%80%8B
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لحرف والصناعات التقليدية الثقافة تعلن انطالق التسجيل في برنامج ا

  واإلبداعية
 

م 2021 ددددلا   11 هر دددد  لبحدددد  لثقاددددوا  ثر العدددد  جليدددددلن لثبدددد م لث  دددددل  لث  لعدددد  
لن دددد س لثا دددد ب  عدددد   ونددددل ف لثدددد نج جلثاددددعناق    و ددددإ لث  ددددوذ ثراددددول  
حبدددددن ا وددددد  ثر ما دددددب   دددددلثاول جلث  ددددد  لث  ددددد و لثبدددددعجل لثا ددددد ب  عددددد  
لثدددد نج لث ا  هدددد . ج   ردددد   ر ددددر  لثدددد نج  دددد    ددددع فجددددل ذ هبددددع لث  ددددو 

 ددددلا  لث ددددلنل ج ا لصدددد  حادددد    ردددد  لددددمو  ددددقا قو لثاددددلحم   22ادددد م لث قددددلنو 
  www.culture.gov.bh هقو   ف  لبح  لث الع  ل ثواوجن 

ج   ودددد  لثصدددد لهلب جلثاددددول لثااربعاودددد   دددد   لدددد و ه لصددددو لثاددددول  لث اددددلع   بددددو 
لث دددددلحولّلثا و  جلثدددددال ا دددددعو  دددددلحوذ ل دددددا  لناو  ل دددددا  ل بو  نتدددددويل ثنص صدددددبوامل 
 لث  دددددق  ثوددددد و    اددددد   ج ادوولدددددل  لثقبحددددد  لحجا لهبوددددد  جلث اولعبوددددد  جلث ددددد لنح 

هردددد    ددددا   لث ددددلث   لث قب بودددد  ج بولددددل. ج او دددد     و ددددلب لث العدددد  جلثاددددول 
ددددوال ثرا ددددلا هربمددددل  دددد  لحنددددعدلن جثر العتدددد  هربمددددل  ثااابدددد  ل دددداعل   لثاف

   و وٍة  صب      و ونلب لثاول  لث    .

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/images/news/2021/05/11/f11181021.jpg
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/images/news/2021/05/11/f11181021.jpg
http://www.culture.gov.bh/
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/images/news/2021/05/11/f11181021.jpg
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ج ددد   دددد أ ه  دددد   صدددد   عدددد  لثقادددوا     بددددع لثمبحدددد   صدددد او ج ودددد ا ف لثم اودددد  
ددددوال لثبعجاودددد  جلثصدددد لهلب لثااربعاودددد   دددد و  ودددد ة  لثقصددددواو  جلث اب بودددد  ث الجددددلب لثاف
دددوال هقدددو  ناردددل لثاادددلنلب  ل    دددا نفددد   جل حلدددلن لدددال لثاف   قبدددويل دالعبيدددل   ادددعي

الجددددلب جلثصدددد لب ل  علهبودددد  لثالنانبودددد  جحاودددد  لثبدددد م. ج جدددد   وددددواو لددددال لث 
  لهاقلنلل ن إيل ثرم او  لث اربو .

جافددددد    وندددددل ف لثددددد نج جلثادددددعناب لثاوعددددد  هفدددددوذ جنج حوعبددددد   اربعاددددد  
جف علهبدددد   مددددعل فثدددد   ددددعناب لث فدددداو ب  هردددد  لثاددددول جلثصدددد لهلب لثبعجادددد  
عدددد    رودددد  لثقاددددوا  جصدددد لهلب ف علهبدددد  ج فدددد  : لث  اددددعذ   ددددل لثندددد ش 

بددددد (  لثافدددددوب   دددددلث ب   لث نودددددلن(  لثا وادددددإ لثبدددددعجل   لثاقددددد   ددددداجنلس لث ن
صددددبل   لث ادددد   حبل دددد  لث وو بودددد   حقدددد  لثاقددددلأ جلثنبدددد  (   فددددوب  لثواددددإة 

 Resin.جلث قله  لث  دب  ل   لح ) 

( 19-جلثاإل ددددلي  ددددل جول لب لححاول ادددد  ثراددددع  دددد  لنافددددلن عبددددوج    نجنددددل    عبددددع
عإندددد  ا دددد    لحلدددداولو عاددددط جح لاددددلي هردددد   دددد    لث اددددعن ب  جلث ددددعن ب   

ثرالصدددددرب  هرددددد  لثا  دددددب  لث ادددددلح ث بدددددوج    نجندددددل جث دددددعح  ادددددعجح  ددددد  
لث فددددلن ب   حبددددن ا ودددد  لثاصدددد أ هردددد   لعدددد  لددددال لث  ر  ددددلب لثا صددددبرب  

 ه ع لثا  ب  ج النذ   ف  لثمبح  هر  ل ناون .
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دددوال هقدددو  ناردددل لثاادددلنلب  ل    دددا نفددد   جل حلدددلن لدددال لثاف   قبدددويل دالعبيدددل   ادددعي
لثالنانبودددد  جحاودددد  لثبدددد م. ج جدددد   وددددواو لددددال لث الجددددلب جلثصدددد لب ل  علهبودددد  

  لهاقلنلل ن إيل ثرم او  لث اربو .

ج جلثادددددعناب لثاوعددددد  هفدددددوذ جنج حوعبددددد   اربعاددددد  جافددددد    وندددددل ف لثددددد ن
جف علهبدددد   مددددعل فثدددد   ددددعناب لث فدددداو ب  هردددد  لثاددددول جلثصدددد لهلب لثبعجادددد  
عدددد    رودددد  لثقاددددوا  جصدددد لهلب ف علهبدددد  ج فدددد  : لث  اددددعذ   ددددل لثندددد ش 
 لثاقددددد   ددددداجنلس لث نبددددد (  لثافدددددوب   دددددلث ب   لث نودددددلن(  لثا وادددددإ لثبدددددعجل  

 حقدددد  لثاقددددلأ جلثنبدددد  (   فددددوب  لثواددددإة صددددبل   لث ادددد   حبل دددد  لث وو بودددد  
 Resin.جلث قله  لث  دب  ل   لح ) 

( 19-جلثاإل ددددلي  ددددل جول لب لححاول ادددد  ثراددددع  دددد  لنافددددلن عبددددوج    نجنددددل    عبددددع
جح لاددددلي هردددد   دددد    لث اددددعن ب  جلث ددددعن ب   عإندددد  ا دددد    لحلدددداولو عاددددط 

ح  ددددد  ثرالصدددددرب  هرددددد  لثا  دددددب  لث ادددددلح ث بدددددوج    نجندددددل جث دددددعح  ادددددعج
لث فددددلن ب   حبددددن ا ودددد  لثاصدددد أ هردددد   لعدددد  لددددال لث  ر  ددددلب لثا صددددبرب  

 ه ع لثا  ب  ج النذ   ف  لثمبح  هر  ل ناون .

 

 

 

 


