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 ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة يرعى حفل تخريج طلبة »بوليتكنك البحرين« 
رعى �شمو �ل�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة نائب 

�لتعليم  تطوير  جلنة  رئي�س  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س 

كلية  من   �لأول  �لفوج  طلبة  تخريج  حفل  و�لتدريب 

�لبحرين �لتقنية )بوليتكنك �لبحرين( وذلك  يف قاعة 

جامعة  مبقر  خليفة  �آل  حممد  بن  عبد�لعزيز  �ل�شيخ 

�لبحرين يف �ل�شخري.

�آل خليفة  مبارك  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �لقى  وقد 

منذ  �نه  فيها  قال  كلمة  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 

�لتقنية  �لبحرين  كلية  بافتتاح  �حتفلنا  �أعو�م  خم�شة 

حتقق  ما  �شمن  جاءت  �لتي  �لبحرين(  )بوليتكنيك 

و  و�لتدريب  �لتعليم  تطوير  م�شروع  �إجناز�ت  من 

�ملبادر�ت �ملتعددة �لتي �نبثقت عنه، حينئذ عربنا عن 

�لتعليم  تطوير خمرجات  على  �حلر�س  و�كدنا  �لمل، 

�لتنمية  بر�مج  وتنفيذ  �لوطني  بالقت�شاد  للنهو�س 

�ل�شاملة يف جمالتها �ملختلفة، ومو�كبة متطلبات �شوق 

�لعمل.

تغمرنا  حيث  �ليوم  جنتمع  نحن  �شموه  و��شاف 

حاملي  من  �لأول  �لفوج  بتخريج  �حتفاًء  �ل�شعادة 

�لأكادميية  �لرب�مج  خمتلف  يف  �لبكالوري�س  �شهاد�ت 

�لتي تطرحها هذه �لكلية و�لذين مت تاأهيلهم و�إعد�دهم 

ل�شغل فر�س �لعمل و�لوظائف �ملرموقة حملياً و�إقليميا 

ودولياً. 

�ن  �ىل  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  م�شري� 

ح�شاد �ليوم هو ثمرة غر�س �لم�س، و�لأمل يف م�شتقبل 

م�شرق وو�عد عرب م�شرية �لتعليم و�لتدريب و�لتنمية 

�ل�شاملة �لتي تاأتي يف �طار �مل�شروع �لإ�شالحي حل�شرة 

ملك  خليفة  �آل  عي�شى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �شاحب 

روؤية  �هد�ف  يحقق  ومبا  �هلل،  حفظه  �لبحرين  مملكة 

�لقائمة  �لأ�شا�شية  ومبادئها   2030 �لبحرين  مملكة 

على �ل�شتد�مة و�لتناف�شية و�لعد�لة.

وقال �شموه �نه ي�شرين بهذه �ملنا�شبة �لتذكري بان 

�لتعليم �لتقني و�لفني لي�س بجديد على �لبحرين حيث 

�لفني  للتعليم  �لأوىل  �ملرحلة  بدء   1936 عام  �شهد 

مدر�شة  يف  �لنجارة  لتعليم  در��شيني  ف�شلني  بافتتاح 

يف  �لغربية  و�ملدر�شة  �ملحرق،  يف  �خلليفية  �لهد�ية 

مدينة �ملنامة.

وقال �شموه �ذ� كنا يف جمال �لإ�شارة و�لتذكري مبا 

�شهدته �لبحرين من بر�مج تدريب ودر��شات يف �ملجال 

�لفني و�لتقني فانه لبد من �لإ�شادة مبا قامت به �شركة 

نفط �لبحرين يف �ل�شتينات من �لقرن �ملا�شي من بر�مج 

�لتلمذة  برنامج  مقدمتها  يف  ياأتي  وتدريبية  تعليمية 

�لعديد  �لذي تخرج منها   »apprenticeship« ملهنية�

ومنا�شب  وظائف  �شغلو�  �لذين  �لبحرين  �أبناء  من 

لز�لو�  و�لذين  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  يف  قيادية 

�لقت�شادية  �ملجالت  يف  وخربتهم  بعلمهم  ي�شهمون 

و�لتنموية يف �لبالد.

و�كد �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ن تخريَج 

�لفوِج ِمن بوليتكنك �لبحرين ياأتي ثمرة من ثماِر  هذ� 

وتنميَة  تطوير  �أن  حلقيقة  وتاأكيد�ً  �مل�شتمِر،  �لتطويِر 

�قت�شادها وذلك من خالل  بتنويع م�شادر  يبد�أ  �لبالِد 

�عد�د �أبنائها ومتكينهم من �لبد�ع و�لبتكار يف خمتلف 

وعلى  �أَْكفاِء،  بخريجنَي  �لعمِل  �شوِق  وتزويِد  �ملجالت 

م�شتوى عاٍل من �لتاأهيِل، وجمهزين مبهار�ت ِمن �شاأِنها 

�أن تفتح لهم �لآفاق نحو ريادة �شوق �لعمل ب�شكل فعال 

قادر على دفع عجلة �لقت�شاد نحو �لأمام.

وقال وزير �لرتبية و�لتعليم �لدكتور ماجد بن علي 

�لبحرين لي�شت جمرد موؤ�ش�شة  �إن بوليتكنك  �لنعيمي 

للمعرفة  حقيقي  خمترب  هي  �إمنا  عادية  عال  تعليم 

و�لتقنيني  و�لفنيني  �ملهند�شني  ت�شنع  �لتي  �لتطبيقية  

وين�شئون  جديدة   عو�مل  يبنون  �لذين  فهم  وتعدهم  

�ل�شياق  هذ�  ويف  �ملتطورة   �لتقنية  من  عظيماً  و�قعاً 

�لأمريكي  و�لريا�شي  و�لفيزيائي  �ملهند�س  يقول 

»ثيودور فون كارمان«: »�لعلماء يدر�شون �لعامل كما 

هو  يف حني يبدع �ملهند�شون و�لفنيون و�لتكنولوجيون 

عاملا مل يكن موجود� من قبل«.

�لدكتور  �لتنفيذي  �لرئي�ِس  باأعماِل  �لقائُم  �لقى  ثم 

جزيل  خاللها  قدم  كلمته  �لع�شريي  �إبر�هيم  حممد 

�ل�شكر و�لتقدير �إىل ر�عي �حلفل �شمو �ل�شيخ حممد بن 

مبارك �آل خليفة، على تف�شل �شموه �لكرمي برعاية حفل 

تخريج �لفوج �لأول من طلبة بوليتكنك �لبحرين.
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