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حتت رعاية �سمو ال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة

«بوليتكنك البحرين» تقيم حفل التخرج الثاين لطلبتها
رعى �سمو ال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء ،رئي�س املجل�س الأعلى لتطوير
التعليم والتدريب حفل التخرج الثاين لكلية البحرين
التقنية (بوليتكنك البحرين) الذي اقيم يف قاعة ال�شيخ
عبدالعزيز بن حممد �آل خليفة مبقر جامعة البحرين يف
ال�صخري وذلك بح�ضور عدد من ا�صحاب ال�سعادة الوزراء
والنواب وكبار امل�س�ؤولني يف اململكة.
ويف ت�صريح ل�سموه بهذه املنا�سبة �أعرب فيه عن �شكره
وتقديره لكل القائمني على هذه الكلية التقنية التي هي نتاج
م�شروع تطوير التعليم والتدريب واحدى اهم مبادراته،
الهادفة اىل اعداد وت�أهيل وتدريب جيل من اخلريجني بقدر
عال من املهنية مبا ميكنهم من ريادة االعمال واملناف�سة يف
�شغل فر�ص العمل املختلفة يف كافة املجاالت.
وقال �سموه �إن «ثمار هذه الكلية التقنية الفتية
التي جنيناها العام املا�ضي �أثبتت �أننا ن�سري يف االجتاه
ال�صحيح فمعظم اخلريجني مت ا�ستقطابهم يف �سوق
العمل وح�صلوا على فر�ص عمل جمزية ،وها نحن اليوم
نرفد �سوق العمل مبجموعة �أخرى مت ت�أهيلها وجتهيزها
مبهارات متكنهم من التعامل مع ابتكارات وتقنيات الع�صر
اجلديدة واملتطورة والتي من �ش�أنها �أن تفتح لهم �آفاقا
جديدة حتقق املزيد من النمو والتقدم واالزده��ار يف
اقت�صادنا الوطني».
وا�ضاف �سموه «لقد جاءت مبادرة تطوير التعليم
والتدريب ب�إن�شاء كلية البحرين التقنية �ضمن ر�ؤية
وا�ضحة ت�ؤكد على �أن متتاز هذه الكلية ب�أعلى املعايري
الدولية للجودة يف براجمها التدريبية ،و�أن تعمل على
غر�س مفاهيم و�سلوكيات العمل وتعزيز االنتماء للمجتمع
والوطن يف نفو�س طلبتها من �أجل زي��ادة م�ساهمتهم
البناءة يف التنمية االقت�صادية مبملكة البحرين ،وان�سجاما
مع التوجه الذي تنتهجه الدول املتقدمة يف الرتكيز على
العلوم التطبيقية ملا لها من �أهمية يف رفد �سوق العمل
باملهارات الالزمة.

بعد ذلك �ألقى الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير
الرتبية والتعليم كلمة �شكر فيها �سمو ال�شيخ حممد بن
مبارك �آل خليفة على تف�ضله برعاية حفل التخرج ،ثم
تطرق لأهمية التعليم الفني واملهني يف خدمة االقت�صاد
الوطني ،م�شيدا بنجاح م�شروع �إن�شاء كلية البحرين
التقنية (بوليتكنك البحرين) وبالأهداف التي �أن�شئت من
�أجلها ،و�أهميتها ككيان �ضمن منظومة التعليم يف مملكة
البحرين ،مبينا عددا من �أبرز �إجنازات البوليتكنك منذ
 ،2012مو�ضحا م�ساهماتها يف رفد �سوق العمل بالكفاءات
املاهرة.
ثم قدم املتحدث الرئي�سي يف احلفل ،الرئي�س التنفيذي
جلامعة بولتون باململكة املتحدة الربوفي�سور جورج
هوملز كلمة تناولت �أهمية التعليم التطبيقي ودوره يف
دعم اقت�صاديات الدول عرب ِ
مدها �سوق العمل بالأيدي
املاهرة والقادرة على احداث الفرق يف جماالت تخ�ص�صها،
مقدما عدد من الأمثلة من عامل اليوم ،داعيا �إىل دعم التعليم
التطبيقي والتو�سع فيه والت�شجيع عليه ،وم�ؤكدا على
جتارب الدول املتقدمة يف هذا املجال والتي برزت نتائجها
ب�شكل ايجابي على االقت�صاد.
بعد ذلك قدم القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي لبوليتكنك
البحرين الدكتور حممد بن ابراهيم الع�سريي كلمة تطرق
فيها �إىل �أهم �إجنازات البوليتكنك خالل العام املا�ضي على
عدة �أ�صعدة ،م�ستعر�ضا النتائج امل�شرفة لتقييم الهيئة
الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب،
ونتائج التقييم اخلارجي ،وجناحات البوليتكنك يف نيل
االعتماد الأكادميي ملجموعة من براجمها من قبل عدد من
اجلهات العاملية ،متطرقا يف الوقت ذاته جلهود البوليتكنك
يف نيل االعتماد امل�ؤ�س�سي من قبل جمل�س التعليم العايل،
وادراج برامج الكلية �ضمن االطار الوطني للم�ؤهالت،
مقدما جمموعة من االح�صائيات حول ن�سب توظيف
اخلريجني والتي بلغت ما يقارب  %90يف فرتة قيا�سية
ن�سبيا.
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