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ALBAYAN: “NATIONAL WITH WORLDWIDE HORIZONS”
إنها البيان.  ”الوطنية بآفاق عالمية“



"Our Alumnus H.E. Sh. Salman bin Khalifa Al Khalifa, Minister of Finance 
and National Economy was recently part of the Future Investment Initiative 
- Invest in Humanity. 

BAYAN ALUMNI ACHIEVEMENT



"

BAHRAIN LOCAL NEWS

الفريق الحكومي يعلن عن أولويات خطة التعافي االقتصادي المتمثلة في 5 أولويات والتي تندرج تحتها 27 برنامج:
ا�ولوية ا�ولى: 

- خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار ا�ول في سوق العمل وذلك من خالل توظيف 20,000 بحريني في االقتصاد وتدريب 10,000 
بحريني سنوي� حتى العام 2024.

ا�ولوية الثانية:
 - تسهيل ا�جراءات التجارية وزيادة فعاليتها الستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2023.

ا�ولوية الثالثة:
- تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطالق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دوالر أمريكي.

ا�ولوية الرابعة: 
- تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي ا�جمالي غير النفطي بنسبة %5 في عام 2022.

ا�ولوية الخامسة: 
- تعزيز مساعي االستدامة المالية واالستقرار االقتصادي من خالل هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.

- مراجعة رسوم العمل

- سيطلق صندوق العمل "تمكين" حزمة نوعية 
من البرامج الجديدة

- تطوير نظام سجالت وتسريع إصدار التصاريح 
والموافقات الحكومية للشركات

- إطالق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة 
بالتخطيط العمراني

- طرح إقامات دائمة للمستثمرين وأصحاب 
المواهب العام المقبل

- توثيق الخدمات الحكومية 

- استكمال إنشاء 22 محطة وقود جديدة

- زيادة عدد الوجهات الجوية إلى أكثر من 70 
وجهة بحلول عام 2025



BAHRAIN LOCAL NEWS

"The Ministry of Transportation and Telecom held a virtual introductory
meeting to kick off phase one of the Bahrain Metro project. The Metro is 
planned to cover an area of around 109 km with four transit lines. His
Excellency Kamal Ahmed , Minister of Transportation and Telecom chaired the 
meeting which was attended by 300 individuals. The Metro project is
estimated to cost between USD 1 to 2 billion and will be built in phases. The 
first phase will connect the Airport to Seef Mall and will have 9 stops including 
City Center, The Avenues and Bab Al Bahrain. 
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BAYAN SCHOOL NEWS

"Mathematician and philosopher Gian-Carlo Rota on teaching:
"A good teacher does not teach facts, he or she teaches enthusiasm, open-mindedness and values."

Teacher’s Day
A yearly Bahrain Bayan School tradition of recognizing our hardworking 
and wonderful teachers and supporting staff. Sending a big shout out of 
thanks to our faculty for their great efforts.



BAYAN SCHOOL NEWS

استقبلت الدكتورة مي بنت سليمان العتيبي رئيس مجلس ا�مناء في مدرسة بيان "
البحرين عدد من الشخصيات المحلية البرلمانية والدبلوماسية والتعليم العالي 

والشركات العالمية تم خاللها التعرف على المدرسة. كما التقى سفير جمهورية مصر 
العربية في مملكة البحرين السيد ياسر شعبان على هامش زيارته عدد من أعضاء الجالية 

المصرية في المدرسة.
نشكر ضيوفنا الكرام على هذه الزيارة المثمرة والتي ستساهم في تعزيز سبل التعاون 

المشترك وتطوير العالقات.
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REMARKABLE
BAYAN ALUMNI

FATIMA AL MAJED
Class of 2013

An Architectural Engineer in MSCEB's MEP 
department; has been shortlisted for the 
Young Engineer of the Year category at 
MEP Middle East Awards 2021

تم اختيارها في القسم الميكانيكي في مؤسسة 
صالح الدين لالستشارات الهندسية من ضمن القائمة 

المختصرة لجائزة المهندس الشاب لعام ٢٠٢١ في حفل 
جوائز الشرق ا�وسط للهندسة الميكانيكية 

والكهربائية



SOFT OPENING
AT BBS

EVENT

Soft opening of “Café 82” at Bahrain Bayan School.
Café 82 is located next to the main school cafeteria and Zakat 
Al Elm. Alumni are invited to enjoy their coffee breaks starting 
Sunday 7th of November, from 3 to 6pm.

Café 82



UPCOMING
BAYAN EVENTS

NEW BUILDING

PRIMARY SCHOOL

EVENT

SPORTS FIELD EVENT
Reopening celebration

ZAKAT AL ELM

NEW BUILDING

Library & Lounge

A new building for the primary school



HOPE YOU ENJOYED
THIS MONTH'S
NEWSLETTER

Contact us
Alumni Email: alumni@bayanschool.edu.bh

maryam.engineer@bayanschool.edu.bh

muneera.mohamed@bayanschool.edu.bh


