
 
 

 الشيخة مي بنت محمد آل خليفة االسم:
 

 شهادة الماجستير في التاريخ  السياسي من جامعة شيفلد بالمملكة المتحدة :لمؤهالتا

 

 التاريخ والتراجم  مجال التأليف:

 

 نبذة عن المؤلف:

قد برزت في ومجال كتابة التاريخ والتراجم . البحرينيين فيتعد من بين أبرز الباحثين والكتاب 

قافية ات من القرن العشرين، رافدة الساحة  الثيمجال الكتابة عن تاريخ البحرين  منذ سنوات التسعين

المحلية بمجموعة من الكتب التي تناولت تاريخ البحرين عبر فترات زمنية مختلفة، مركزة على 

، ومتناولة بعض حكام البحرين في القرن التاسع عشر الميالدي، بخاصة الجانب السياسي والثقافي

أولئك الذين شهدت فترة  حكمهم بعض اإلحداث المهمة. كما تناولت في مؤلفاتها بعض الشخصيات 

األجنبية التي كان لها دورها المؤثر في تاريخ البحرين الحديث بصفة خاصة وتاريخ المنطقة 

 بصفة عامة.

 

بالكتابة عن تاريخ التعليم في البحرين موثقة سنوات كانت مدار اختالف بين الكتاب اهتمت 

والمؤرخين البحرينيين، معتمدة في ذلك على وثائق نشرتها في كتابها )مائة عام من التعليم 

النظامي في البحرين(، وتلك منهجية استخدمتها في جميع مؤلفاتها ما جعلها مصادر موثوقة يعتمد 

 عليها.

 

عرفت بجهودها المتمثلة في إنشاء سلسلة من المراكز الثقافية في مدينتي المحرق والمنامة، مركزة 

على مدينة المحرق باعتبارها كانت مركز الثقل في تاريخ البحرين الحديث، محولة بعض المباني 

يفة خل التي كانت نزل بعض الرواد الكبار آنذاك ومن بينها : مركز الشيخ إبراهيم بن محمد أل



للثقافة والبحوث، وبيت عبدهللا الزايد لتراث البحرين الصحفي، وبيت الشعر )بيت إبراهيم 

 .لفن الصوت الخليجيالعريض(، وبيت محمد بن فارس 

 

وهي رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث والذي يشرف 

تقام العديد من الفعاليات من ندوات، ومحاضرات، على بقية المراكز الثقافية األخرى. و

 ومعارض، وأمسيات في تلك المراكز وفقا لمواضيعها.

 

 –م 2002في الفترة  شغلت منصب وكيل وزارة اإلعالم المساعد لشئون الثقافة والتراث الوطني

تشغل ، وهي اليوم م2000 –م 2002 ، ثم صدر مرسوماً بتعيينها وزيرة للثقافة واإلعالمم2002

.  وقد عملت منذ أن تولت منصبها الوزاري على م2000اعتباراً من عام  منصب وزيرة الثقافة

 تطوير الثقافة واالهتمام بالمؤسسات الثقافية في مملكة البحرين.

 

 :واألوسمة التكريم والجوائز

 رأة مفازت بجائزة المرأة العربية المتميزة في مجال القيادة اإلدارية من مركز  دراسات ال

 اختارتها مجلة "فوربس" من بين أقوى شخصية نسائية عربية . وقدفي باريس، 
  ،وسام االستحقاق الوطني برتبة فارس في اآلداب والفنون من حكومة الجمهورية الفرنسية

 م.2002

  ،م.2002وسام البحرين من الدرجة األولى من جاللة ملك مملكة البحرين 

 المغربية، بأمر ملكي من جاللة الملك محمد السادس،  وسام الحضرة الشريفة من المملكة

 م.2000

  جائزة "لجنة كولبير" لالبتكار والتراث بباريس تقديراً لدورها الرائد في مجال التوثيق

 م.2000التاريخي وحماية التراث واالبتكار الثقافي، 

  ،م.2000جائزة اإلبداع المجتمعي من مؤسسة الفكر العربي ببيروت 
 الشرف الفرنسي الوطني بدرجة فارس من حكومة الجمهورية الفرنسية،  وسام جوقة

 م.2000

  ،م.2000جائزة اإلبداع اإلعالمي من الملتقى اإلعالمي العربي الثامن بدولة الكويت 

 

 :المؤلفات

 م.0991إبراهيم بن محمد آل خليفة، شيخ األدباء في البحرين. دار رياض نجيب الريس،  -
 م.0991األسطورة والتاريخ الموازي. دار الجديد،  الشيخ محمد بن خليفة: -
 م.0992سبزباد ورجال الدولة البهية. المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -
من سواد الكوفة إلى البحرين: القرامطة من فكرة إلى دولة. المؤسسة العربية للدراسات  -

 م0999والنشر، 



التأسيس األولى. المؤسسة العربية مائة عام على التعليم النظامي في البحرين: سنوات  -

 م.0999للدراسات والنشر، 
 م.2000تشارلز بلجريف: السيرة والمذكرات. المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -
 م.2002عبدهللا بن احمد: محارب لم يهدأ. المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -
 

 


