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التعليم يأتي أوال .. واألبناء هم المستقبل وأساس االنطالق
صاحب اجلاللة

امللك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد املفّدى

وتحصيلهــم  أبناءهــا  وعــي  بفضــل  والمعرفــة  للعلــم  موئــل  البحريــن 
واعتــزازًا. فخــرًا  مايزيدنــا  العلمــي، 

صاحب السمو امللكي
األمري خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء املوقر

التعليم أفضل استثمار للمستقبل.
صاحب السمو امللكي

األمري سلمان بن حمد آل خليفة
ويل العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء

الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى خيــر المرســلين وعلــى آلــه وصحبــه أفضــل 
الصــاة والتســليم....أما بعد:

لقــد كان العــام ٢٠٠6م هــو عــام االنطاقــة لهــذا المشــروع التعليمــي الطمــوح فــي 
اســتكمال  لراغبــي  التمويــل  لتقديــم  يهــدف  والــذي  البحريــن،  مملكــة  الخيــر  مملكــة 
تعليمهــم الجامعــي أو دراســتهم العليــا أو الحصــول علــى الشــهادات المهنيــة والتخصصية 

واالحترافيــة بنظــام القــرض الحســن.
ويســرنا أن نســتعرض لكــم فــي هــذا التقريــر بمــا قدمتــه المؤسســة مــن تمويــل للعــام 

٢٠١٧م وهــو حصــاد عــام وثمــرات ســنة. 
هــذا التقريــر الســنوي، هــو بمثابــة رحلــة ســريعة موجــزة إلبــراز المنجــزات بلغــة األرقــام 
لتحكــي قصــة اإلنجــاز ومجــاالت التمويــل والتخصصــات، ومــا حققــه أبنــاء وبنــات بادنــا 
ــرا أن المؤسســة كانــت وال  ــز كثي ــة نفتخــر بهــا، ونعت ــة وتعليمي ــة مــن إنجــازات علمي الغالي

تــزال عونــا لهــم بعــد اللــه تعالــى فــي تحقيــق هــذه اإلنجــازات التعليميــة.

راجيــن مــن المولــى عــز وجــل أن يتقبــل عطاءنــا وأن يبــارك فــي هــذه المؤسســة لمــا فيــه 
نفــع البــاد والعبــاد واللــه الموفــق والهــادي إلــى ســواء الســبيل....

عبد الغفار عبدالرحيم الكوهجي
رئيس مجلس األمناء
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من نحن
مؤسســة غيــر ربحيــة مســجلة ومرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
فــي مملكــة البحريــن. تأسســت فــي عــام ٢٠٠6م بهــدف إحــداث أثــر اجتماعــي إيجابــي 

فــي مجــال التعليــم وبنــاء القــدرات،

تماشــيا مــع رؤيــة البحريــن ٢٠3٠ تســعى لتطويــر المــوارد البشــرية بتأهيــل الكــوادر 
الشــهادات  علــى  للحصــول  ماديــا  دعمهــا  طريــق  عــن  كفاءتهــا  وزيــادة  الفاعلــة 
إلــى  باإلضافــة  والدكتــوراه(  والماجســتير  والبكالوريــوس  )الدبلــوم  العلميــة 
الحســن، وتمكيــن  القــرض  المهنيــة والتخصصيــة واالحترافيــة بنظــام  الشــهادات 
الشــباب البحرينــي للوصــول بقدراتهــم إلــى أفضــل المســتويات حتــى تكــون هــذه 
الكــوادر قــادرة علــى خدمــة مجتمعنــا البحرينــي والنهــوض بــه فــي شــتى التخصصات 

والمجــاالت ممــا ســيعود علــى الشــباب وعلــى وطنهــم بأفضــل النتائــج.

١٠١١

تأهيل الشباب البحريني وتطوير كفاءتهم العلمية والمهنية والتخصصية.

شباب بحريني مؤهل، ُمَمّكن يسعى لخدمة وطنه بمهنية واحترافية.

رسالتنا

رؤيتنا



السيد عبدالغفار عبدالرحيم الكوهجي
رئيس مجلس األمناء

المهندس محمد عبدالغفار الكوهجي
نائب رئيس مجلس األمناء

مجلس األمناء

السيد محمد جاسم سيار
أمين السر 

الدكتور بسام محمد الحمد
األمين المالي

السيد عادل جعفر الكوهجي
نائب األمين المالي

١٢١3

األهداف العامة

رفد المجتمع بالكفاءات العلمية المتخصصة.	 

استثمار الطاقات والكوادر عن طريق زيادة كفاءتها.	 

تمكين الشباب الستغال أقصى قدراتهم لتحقيق طموحاتهم.	 

تلبية الحاجات النفسية والطموحات الشخصية للطاقات البشرية مما يزيد 	 
من حافزيتها ودافعيتها للعمل.

تزويد الشباب  بالمهارات والخبرات المناسبة لسوق العمل.	 

تأهيل الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على النهوض بالمجتمع وتنميته.	 

تنمية بشرية مستدامة ومتطورة.	 
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 التعليم هو عصب الحياة، وسوق العمل اليوم يتطلب الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه، لذلك 
فإن جهود مؤسسة تمويل الطالب تصب في مصلحة كل شاب يسعى لتطوير نفسه وخدمة وطنه.

صالح يوسف
الدبلوم التدريبي العالي في العاقات العامة ) المعهد  البريطاني الملكي (

محرر ومقدم لألخبار بتلفزيون البحرين

نحن ثمرة للجهود واألفكار المباركة لمؤسسة تمويل الطالب ولحرصهم على دعمنا ودعم العلم 
بشكل عام.

يوسف قايد
ماجستير  إعام ) جامعة البحرين (

مؤسسة تمويل الطالب جاءت لي كالمنقذ في الوقت الذي كنت أفكر فيه بتأجيل الدراسة 
بسبب الضائقة المالية.

فاطمة زيمان
ماجستير إدارة أعمال ) جامعة البحرين (

تعمل في مستشفى الملك حمد

أحد أكبر هموم الطالب الطموح هو تكاليف الدراسة، بفضل الله ثم ما قدمته لنا مؤسسة تمويل 
الطالب البحريني تم تذليل هذه الصعوبة وتيسر الطريق نحو طلب العلم.

سليمان علي
ماجستير إعام ) جامعة البحرين (

موظف عاقات عامة

ال توجد كلمات مناسبة ممكن أن تصف سعادة اإلنسان بتحقيقه لطموحاته، الدعم الذي حصلت 
عليه من مؤسسة تمويل الطالب كان هو العنصر األساسي المساند لي إلكمال الدراسة، وقريبا 

بإذن الله سأحمل شهادتي وأرد الجميل للمجتمع. 

موزة ربيعة
ماجستير إدارة التصاميم ) الجامعة الملكية للبنات (

مهندسة تصميم داخلي بشركة مطار البحرين

من آراء المستفيدين

كان لمؤسسة تمويل الطالب دور كبير في تذليل الصعوبات التي واجهتني خال رحلتي العلمية.

أحمد آل محمود
ماجستير التمويل اإلسامي ) جامعة بولتون البريطانية (

مدير أول للرقابة الشرعية بمصرف السام

مؤسسة تمويل الطالب فتحت لي اآلفاق و مكنتني من التطور الوظيفي ألكون قادرا على 
خدمة بلدي ومجتمعي.

د.أحمد العباسي
ماجستير تربية الموهوبين ) جامعة الخليج العربي (

محاضر بجامعة الخليج العربي

أساس المجتمع هو أبناؤه، ومؤسسة تمويل الطالب اهتمت بأبناء هذا المجتمع من خال حرصهم 
على تيسير فرص التعليم للجميع.

نورة يعقوب
ماجستير  إدارة أعمال ) الجامعة األهلية (

تعمل في شركة بابكو

تفاجأت بسرعة وسهولة اإلجراءات، أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة تمويل الطالب على دعمهم 
للطلبة و التعليم بمملكة البحرين.

أحمد بوحسن
ماجستير إدارة أعمال ) جامعة البحرين (

يعمل في مستشفى الملك حمد

أطمح ألن أحقق طموحاتي و أكون من قادة العمل الحكومي في مملكة البحرين، فكرة مؤسسة 
تمويل الطالب البحريني تثلج الصدر و تعطينا الحافز لتقديم األفضل دائما.

مريم الميل
بكالوريوس إدارة أعمال ) جامعة العلوم التطبيقية (

تعمل في وزارة األشغال

 قالوا عن مؤسسة تمويل الطالب البحريني
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