
حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة

»بوليتكنك البحرين« تقيم حفل التخرج الثاين لطلبتها
نائب  خليفة  �آل  مبارك  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  رعى 

لتطوير  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  �ل��وزر�ء،  جمل�س  رئي�س 

�لبحرين  لكلية  �لثاين  �لتخرج  حفل  و�لتدريب  �لتعليم 

�ل�شيخ  قاعة  يف  �قيم  �لذي  �لبحرين(  )بوليتكنك  �لتقنية 

�لبحرين يف  �آل خليفة مبقر جامعة  بن حممد  عبد�لعزيز 

�ل�شخري وذلك بح�شور عدد من ��شحاب �ل�شعادة �لوزر�ء 

و�لنو�ب وكبار �مل�شوؤولني يف �ململكة.

ويف ت�شريح ل�شموه بهذه �ملنا�شبة �أعرب فيه عن �شكره 

وتقديره لكل �لقائمني على هذه �لكلية �لتقنية �لتي هي نتاج 

مبادر�ته،  �هم  و�حدى  و�لتدريب  �لتعليم  تطوير  م�شروع 

�لهادفة �ىل �عد�د وتاأهيل وتدريب جيل من �خلريجني بقدر 

عال من �ملهنية مبا ميكنهم من ريادة �لعمال و�ملناف�شة يف 

�شغل فر�س �لعمل �ملختلفة يف كافة �ملجالت.

�لفتية  �لتقنية  �لكلية  هذه  »ثمار  �إن  �شموه  وقال 

�أننا ن�شري يف �لجتاه  �أثبتت  �ملا�شي  �لعام  �لتي جنيناها 

�شوق  يف  ��شتقطابهم  مت  �خلريجني  فمعظم  �ل�شحيح 

�لعمل وح�شلو� على فر�س عمل جمزية، وها نحن �ليوم 

نرفد �شوق �لعمل مبجموعة �أخرى مت تاأهيلها وجتهيزها 

مبهار�ت متكنهم من �لتعامل مع �بتكار�ت وتقنيات �لع�شر 

�آفاقا  لهم  تفتح  �أن  �شاأنها  من  و�لتي  و�ملتطورة  �جلديدة 

يف  و�لزده��ار  و�لتقدم  �لنمو  من  �ملزيد  حتقق  جديدة 

�قت�شادنا �لوطني«.

�لتعليم  تطوير  مبادرة  جاءت  »لقد  �شموه  و��شاف 

روؤية  �شمن  �لتقنية  �لبحرين  كلية  باإن�شاء  و�لتدريب 

�ملعايري  باأعلى  �لكلية  هذه  متتاز  �أن  على  توؤكد  و��شحة 

على  تعمل  و�أن  �لتدريبية،  بر�جمها  يف  للجودة  �لدولية 

غر�س مفاهيم و�شلوكيات �لعمل وتعزيز �لنتماء للمجتمع 

م�شاهمتهم  زي��ادة  �أجل  من  طلبتها  نفو�س  يف  و�لوطن 

�لبناءة يف �لتنمية �لقت�شادية مبملكة �لبحرين، و�ن�شجاما 

�لرتكيز على  �ملتقدمة يف  �لدول  تنتهجه  �لذي  �لتوجه  مع 

�لعمل  �شوق  رفد  يف  �أهمية  من  لها  ملا  �لتطبيقية  �لعلوم 

باملهار�ت �لالزمة.  

وزير  �لنعيمي  علي  بن  ماجد  �لدكتور  �ألقى  ذلك  بعد 

بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  فيها  �شكر  كلمة  و�لتعليم  �لرتبية 

ثم  �لتخرج،  حفل  برعاية  تف�شله  على  خليفة  �آل  مبارك 

�لقت�شاد  خدمة  يف  و�ملهني  �لفني  �لتعليم  لأهمية  تطرق 

�لبحرين  كلية  �إن�شاء  م�شروع  بنجاح  م�شيد�  �لوطني، 

من  �أن�شئت  �لتي  وبالأهد�ف  �لبحرين(  )بوليتكنك  �لتقنية 

�لتعليم يف مملكة  منظومة  ككيان �شمن  و�أهميتها  �أجلها، 

منذ  �لبوليتكنك  �إجناز�ت  �أبرز  من  عدد�  مبينا  �لبحرين، 

2012، مو�شحا م�شاهماتها يف رفد �شوق �لعمل بالكفاء�ت 

�ملاهرة.

ثم قدم �ملتحدث �لرئي�شي يف �حلفل، �لرئي�س �لتنفيذي 

جورج  �لربوفي�شور  �ملتحدة  باململكة  بولتون  جلامعة 

يف  ودوره  �لتطبيقي  �لتعليم  �أهمية  تناولت  كلمة  هوملز 

بالأيدي  �لعمل  �شوق  مِدها  عرب  �لدول  �قت�شاديات  دعم 

�ملاهرة و�لقادرة على �حد�ث �لفرق يف جمالت تخ�ش�شها، 

مقدما عدد من �لأمثلة من عامل �ليوم، د�عيا �إىل دعم �لتعليم 

على  وموؤكد�  عليه،  و�لت�شجيع  فيه  و�لتو�شع  �لتطبيقي 

جتارب �لدول �ملتقدمة يف هذ� �ملجال و�لتي برزت نتائجها 

ب�شكل �يجابي على �لقت�شاد.

بعد ذلك قدم �لقائم باأعمال �لرئي�س �لتنفيذي لبوليتكنك 

�لبحرين �لدكتور حممد بن �بر�هيم �لع�شريي كلمة تطرق 

فيها �إىل �أهم �إجناز�ت �لبوليتكنك خالل �لعام �ملا�شي على 

�لهيئة  لتقييم  �مل�شرفة  �لنتائج  م�شتعر�شا  �أ�شعدة،  عدة 

و�لتدريب،  �لتعليم  جودة  و�شمان  للموؤهالت  �لوطنية 

نيل  �لبوليتكنك يف  �خلارجي، وجناحات  �لتقييم  ونتائج 

�لعتماد �لأكادميي ملجموعة من بر�جمها من قبل عدد من 

�جلهات �لعاملية، متطرقا يف �لوقت ذ�ته جلهود �لبوليتكنك 

يف نيل �لعتماد �ملوؤ�ش�شي من قبل جمل�س �لتعليم �لعايل، 

للموؤهالت،  �لوطني  �لطار  �شمن  �لكلية  بر�مج  و�در�ج 

توظيف  ن�شب  حول  �لح�شائيات  من  جمموعة  مقدما 

قيا�شية  فرتة  يقارب 90% يف  ما  بلغت  و�لتي  �خلريجني 

ن�شبيا.
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