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ت�صوير :حم�سن رحمة

ال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة يرعى حفل تخريج طلبة «بوليتكنك البحرين»
رعى �سمو ال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة نائب
رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جلنة تطوير التعليم
والتدريب حفل تخريج طلبة الفوج الأول من كلية
البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) وذلك يف قاعة
ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد �آل خليفة مبقر جامعة
البحرين يف ال�صخري.
وقد القى �سمو ال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة
نائب رئي�س جمل�س الوزراء كلمة قال فيها انه منذ
خم�سة �أعوام احتفلنا بافتتاح كلية البحرين التقنية
(بوليتكنيك البحرين) التي جاءت �ضمن ما حتقق
من �إجنازات م�شروع تطوير التعليم والتدريب و
املبادرات املتعددة التي انبثقت عنه ،حينئذ عربنا عن
االمل ،واكدنا احلر�ص على تطوير خمرجات التعليم
للنهو�ض باالقت�صاد الوطني وتنفيذ برامج التنمية
ال�شاملة يف جماالتها املختلفة ،ومواكبة متطلبات �سوق
العمل.
وا�ضاف �سموه نحن جنتمع اليوم حيث تغمرنا
ال�سعادة احتفا ًء بتخريج الفوج الأول من حاملي
�شهادات البكالوري�س يف خمتلف الربامج الأكادميية
التي تطرحها هذه الكلية والذين مت ت�أهيلهم و�إعدادهم
ل�شغل فر�ص العمل والوظائف املرموقة حمليا ً و�إقليميا
ودولياً.
م�شريا �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء اىل ان
ح�صاد اليوم هو ثمرة غر�س االم�س ،والأمل يف م�ستقبل
م�شرق وواعد عرب م�سرية التعليم والتدريب والتنمية
ال�شاملة التي ت�أتي يف اطار امل�شروع الإ�صالحي حل�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك
مملكة البحرين حفظه اهلل ،ومبا يحقق اهداف ر�ؤية
مملكة البحرين  2030ومبادئها الأ�سا�سية القائمة
على اال�ستدامة والتناف�سية والعدالة.
وقال �سموه انه ي�سرين بهذه املنا�سبة التذكري بان
التعليم التقني والفني لي�س بجديد على البحرين حيث
�شهد عام  1936بدء املرحلة الأوىل للتعليم الفني
بافتتاح ف�صلني درا�سيني لتعليم النجارة يف مدر�سة
الهداية اخلليفية يف املحرق ،واملدر�سة الغربية يف

مدينة املنامة.
وقال �سموه اذا كنا يف جمال الإ�شارة والتذكري مبا
�شهدته البحرين من برامج تدريب ودرا�سات يف املجال
الفني والتقني فانه البد من الإ�شادة مبا قامت به �شركة
نفط البحرين يف ال�ستينات من القرن املا�ضي من برامج
تعليمية وتدريبية ي�أتي يف مقدمتها برنامج التلمذة
املهنية « »apprenticeshipالذي تخرج منها العديد
من �أبناء البحرين الذين �شغلوا وظائف ومنا�صب
قيادية يف القطاعني العام واخلا�ص والذين الزالوا
ي�سهمون بعلمهم وخربتهم يف املجاالت االقت�صادية
والتنموية يف البالد.
تخريج
واكد �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء ان
َ
ثمار
الفوج ِمن بوليتكنك البحرين ي�أتي ثمرة من
هذا
ِ
ِ
امل�ستمر ،وت�أكيدا ً حلقيقة �أن تطوير وتنمي َة
التطوير
ِ
ِ
ِ
البالد يبد�أ بتنويع م�صادر اقت�صادها وذلك من خالل
اعداد �أبنائها ومتكينهم من االبداع واالبتكار يف خمتلف
ني �أَك ِ
ِ
�سوق العملِ بخريج َ
ْفاء ،وعلى
وتزويد
املجاالت
ِ
م�ستوى عا ٍل من الت�أهيلِ  ،وجمهزين مبهارات ِمن �ش� ِأنها
�أن تفتح لهم الآفاق نحو ريادة �سوق العمل ب�شكل فعال
قادر على دفع عجلة االقت�صاد نحو الأمام.
وقال وزير الرتبية والتعليم الدكتور ماجد بن علي
النعيمي �إن بوليتكنك البحرين لي�ست جمرد م�ؤ�س�سة
تعليم عال عادية �إمنا هي خمترب حقيقي للمعرفة
التطبيقية التي ت�صنع املهند�سني والفنيني والتقنيني
وتعدهم فهم الذين يبنون عوامل جديدة وين�شئون
واقعا ً عظيما ً من التقنية املتطورة ويف هذا ال�سياق
يقول املهند�س والفيزيائي والريا�ضي الأمريكي
«ثيودور فون كارمان»« :العلماء يدر�سون العامل كما
هو يف حني يبدع املهند�سون والفنيون والتكنولوجيون
عاملا مل يكن موجودا من قبل».
ثم القى القائ ُم ب�أعمالِ
الرئي�س التنفيذي الدكتور
ِ
حممد �إبراهيم الع�سريي كلمته قدم خاللها جزيل
ال�شكر والتقدير �إىل راعي احلفل �سمو ال�شيخ حممد بن
مبارك �آل خليفة ،على تف�ضل �سموه الكرمي برعاية حفل
تخريج الفوج الأول من طلبة بوليتكنك البحرين.

