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البحرينالرئيسيه > 

14:40 األثنين 5 مارس 2018 

"المحاسبين بالهند" يحتفل باليوم العالمي للمرأة

يحتفل فرع البحرين لمعهد المحاسبين القانونيين بالهند – وهو أكبر هيئة مهنية منظمة للهنود في البحرين، التابعه لجمعية
المحاسبيين البحرينية – ندوة لالحتفال باليوم العالمي للمرأة في 10 من مارس 2018 في فنددق دوبلومات راديسون بلو بالعاصمة

المنامة. ومن المتوقع حضور كبير للندوة الستضافتها 4 متحدثات من مجاالت مختلفة ليتحدثن عن أفكارهن ويتشاركن
خباراتهن مع الحضور في مجالهن المهني. 

وقال رئيس مجلس إدارة فرع البحرين لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند عدي شانبهاغ: "نحن فخورون لرؤية النساء
الهنديات متميزات في مجال المحاسبة وفخورون لما وصلت له المرأة البحرينية من مناصب مميزة في البحرين..تنظيمنا لهذه

الندوة لتبادل الخبارات مع سيدات بحرينيات حققن النجاح في ميادينهم ومؤسساتهن ليتشاركن الخبرة والمعرفة من أقرانهن
النساء". 

ويشارك في اللقاء الرئيس التنفيذي لشركة "فين مارك كوميونيكيشنس" زهراء طاهر، ومديرة الموارد البشرية في بنك
االبحرين الوطني دانة بوحجي، ليتشاركن بأفكارهن ووجهات نظرهن حول الدور المتغير للمرأة اليوم. في حين تشارك سانجيتا
سوميش المدير التنفيذي والمالي لدان & برادستريت تكنلوجيا حول إختراقات األداء وجهة نظرها إتجاهها، أما السيدة الرابعه

وهي أنورادها كامات مستشار شامل من اإلمارات العربية المتحدة حيث ستتحدث عن إطالق العنان لقوة الشخصية لتكون ناجحة.
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الكويت تدعم "األوقاف السنية" بـ740 ألف دوالر

ترامب ينفي وجود فوضى في البيت األبيض
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قوة عسكرية سعودية تتجه إلى تخوم مدينة حرض

لجنة أممية: الهجوم الروسي على سوق األتارب بحلب جريمة حرب
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"سوريا الديمقراطية": نقل 1700 مقاتل من منطقة المعارك ضد المتطرفين إلى عفرين

32 قتيالً بتحطم طائرة عسكرية روسية في قاعدة حميميم السورية

alwatannews.net wants to

http://alwatannews.net/article/762436/Arab/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-1700-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://alwatannews.net/article/762436/Arab/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-1700-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://alwatannews.net/article/762433/Arab/32-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://alwatannews.net/article/762433/Arab/32-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9


3/6/2018 المحاسبین بالھند" یحتفل بالیوم العالمي للمرأة - صحیفة الوطن"

http://alwatannews.net/article/762242?rss=1 9/9

alwatannews.net wants to


