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من أهم األدوار التي يقوم بها التعليم العالي 
ومؤسساته هو مد المجتمع بالخريجين المؤهلين 

ذوي الكفاءة والمهارة والقدرة على المساهمة 
في دفع عجلة التنمية، عن طريق االنخراط في 

إحدى القطاعات الحيوية التي تسهم في التنمية 
االقتصادية للدولة، بما ينعكس على الرفاه 

االجتماعي للمواطنين. وباالنخراط ال نعني فقط 
سد حاجة سوق العمل من الوظائف الموجودة في 
قطاعات الصناعة والمال واألعمال وغيرها، بل خلق 
فرص عمل جديدة عن طريق ريادة األعمال واالبتكار 

في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات 
الطابع اإلبداعي، الذي يسهم في احتواء واستقطاب 

خريجين للعمل في المجاالت المبتكرة والمتجددة، 
والتي تسهم في تنويع اقتصاد المملكة، ليشمل 

نطاقًا واسعًا من الحلول والمنتجات التي تسهم 
في التقليل من االعتماد على االقتصاد القائم على 

مصادر الطاقة غير المتجددة.

وحيث إن العديد من الدراسات تشير إلى وجود 
فجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق 

العمل، فإن مجلس التعليم العالي أخذ على عاتقه 
العمل على تقليص هذه الفجوة عن طريق التقريب 

بين قطاع التعليم العالي ومؤسساته الحكومية 
والخاصة من جهة وقطاع الصناعة واألعمال من 

جهة أخرى. إن الحوار المستمر المنظم يسهم في 
التشخيص الدقيق للمشكالت التي يعاني منها 

كال القطاعين، وبالتالي العمل يدًا بيد على حلها، 
فالعالقة متبادلة، والمنفعة مشتركة، وكل ما نحتاجه 

هو التحاور والعزم الجاد على المشاركة في الحل.

وفي هذا الصدد اتخذت األمانة العامة لمجلس 
التعليم العالي عددًا من الخطوات لتقريب وجهات 

النظر عن طريق عقد الملتقيات بين التعليم العالي 
وقطاع الصناعة واألعمال، وتشكيل لجنة مشتركة، 
وطرح المشاريع المشتركة التي تسهم في تجسير 

الفجوة بين القطاعين. وتأتي تلك المساعي رغبة 
في تلبية احتياجات السوق وبناء اقتصاد معرفي 

قوي، وتعزيز الروابط بغرض تطوير المناهج الدراسية 
وطرق التعليم في الجامعات؛ بما يسهم في تهيئة 
بيئة مناسبة لالبتكار، وبناء عالقة واضحة بين أرباب 

العمل؛ من أجل تحسين المخرجات التعليمية، وخلق 
جيل بحريني قادر على مواكبة التطور االقتصادي 

والتكنولوجي.

مد المجتمع بالخريجين 
المؤهلين ذوي الكفاءة والمهارة 
والقدرة على المساهمة في دفع 

عجلة التنمية.

إن مساعي مجلس التعليم العالي وأمانته العامة 
ومشاريعه األخيرة تؤكد الرغبة األكيدة في المضي 

قدمًا نحو مسيرة التطوير، تماشيًا مع النهج 
اإلصالحي لصاحب الجاللة ملك البالد المفدى، 

وتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة سمو رئيس 
الوزراء الموقر، والرؤية المستقبلية لسمو ولي 

العهد األمين، ورؤية البحرين االقتصادية 2030م، 
وكذلك توصيات لجنة تطوير التعليم والتدريب. 
وبصدور هذا العدد من مجلة األعالي نطل على 

القارئ الكريم بالموضوعات التي تعكس أهم 
تلك المساعي والمشاريع والخطوات التي اتخذها 
المجلس من أجل المضي قدمًا في سبيل تطوير 

قطاع التعليم العالي في المملكة، إلى جانب 
الموضوعات والتجارب واألبعاد الفكرية ذات الصلة.

التعليم العالي وقطاعات العمل
مساعي التطوير وتقريب وجهات النظر

أصبح للتعليم العالي والبحث العلمي في مملكة 
البحرين أثرًا بارزًا في تشكيل حياة المجتمع 

واقتصاده في ضوء تنامي اقتصاد المعرفة وتزايد 
متطلبات التنمية، حيث تؤكد التجربة أن تقدم األمم 

ورقيها ونماءها أصبح يعتمد على مدى تقدمها 
المعرفي والتقني، وال شك أن التعليم العالي هو 

في مقدمة مقومات هذا التقدم المنشود. وتنفيذًا 
لتوجيهات القيادة الحكيمة في مجال تشجيع 

االستثمار في قطاع التعليم العالي، أولت وزارة 
التربية والتعليم اهتمامًا كبيرا بهذا القطاع، عن 
طريق التواصل المستمر مع مؤسسات التعليم 

العالي الخاص ومتابعة برامجها ضمانًا لسير العملية 
التعليمية فيها وفقًا للمعايير المعتمدة، إضافة إلى 

توفير مختلف التسهيالت التي من شأنها تشجيع 
إقامة وإنشاء المزيد من المؤسسات الجامعية. 

وفي ضوء إقرار أول إستراتيجية وطنية للتعليم 
العالي، وأول إستراتيجية  للبحث العلمي، والتي 
تم وضعها بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية،  

بهدف خدمة هذا القطاع الحيوي، ورسم السياسات 
المتعلقة بالبحث العلمي، وتوجيه األبحاث نحو ما 

يخدم التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي في 
المملكة، نتوقع أن يشهد هذا القطاع الحيوي 

نقلة نوعية بإذن اهلل تعالي في اتجاه االرتقاء 
بجودة التعليم العالي وتخريج طالب مهيئين 

أكاديميًا ومهنيًا وشخصيًا، لتمكينهم من تحقيق 
إمكاناتهم والمساهمة في المجتمع، بما سيسهم 

في تعزيز قطاع التعليم العالي في البحرين، 
واالستفادة من البحوث لتحقيق النمو االقتصادي، 
بمواءمة التعليم العالي مع أولويات سوق العمل، 

من خالل تطوير البرامج والمقررات الدراسية، وإسهام 
أصحاب العمل في التعليم العالي، بما يعزز فرص 

الخريجين في الحصول على الوظائف المناسبة 
لهم، في سوق العمل الذي يتميز بالتغير المستمر، 

حيث أسفرت الثورة التكنولوجية عن ظهور نظام 

اقتصادي جديد يقوم على المعرفة والّذكاء، ولذلك 
لم يبق نظام الّتعليم العالي بمعزل عن هذه 

الّتحّوالت، فكثيرٌة هي المهارات والمعارف التي كانت 
الجامعة ُتؤّمنها أصبحت اليوم محّل مراجعة. وكثيرٌة 

هي االختصاصات الجديدة والمهن الواعدة التي 
أصبحت تتطّلب تدّخل الجامعة لرعايتها وتعزيزها، 

مّما يفرض على الجامعات مراعاة آفاق توظيف 
خّريجيها داخل الحدود الوطنّية وخارجها، ومّما 

يفرض انصهار المؤهالت الجامعّية الوطنّية ضمن 
منظومة معايير عالمّية معترف بها.

 لقد أصبح لزاًما على تعليمنا العالي أن يتأقلم مع 
المعطيات الجديدة، وأن يواكب الّتحّوالت العالمّية؛ 

ليكون له دور على الصعيدين المحلي والدولي في 
بناء الكفاءات والطاقات العلمية.  ومن هنا تأتي 

جهود مجلس التعليم العالي وأمانته العامة في 
تطوير التعليم العالي في إطار مراجعة عمل وأداء 

مؤسساته الحكومية والخاصة في الوقت ذاته، 
ووفقًا لألهداف ذاتها التي تتجّسد عن طريق برامج 

تعليمّية تواكب العصر وتستجيب لحاجيات سوق 
العمل، ويؤّمنها أساتذة تتواّفر فيهم مواصفات 

الكفاءة العالية، ويتولّى تنفيذها إطار إدارّي ناجح، 
قادر على االستغالل األمثل للكفاءات واإلمكانّيات، 
في بيئة جامعية تساعد على البحث العلمي في 

النهاية. 

واهلل الموفق

الدكتور ماجد بن علي النعيمي
وزير التربية والتعليم

رئيس مجلس التعليم العالي

وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي

نحوتعليم عاٍل فعال
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في إطار الجهود المستمرة لمجلس التعليم العالي 
في متابعة شئون التعليم العالي بمملكة البحرين 

وتطويره واالرتقاء به من خالل االلتزام بالشروط 
والمعايير المعتمدة عالمياً، أصدر المجلس مجموعة 

من القرارات المهمة في اجتماعين عقدهما خالل 
الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2014م.

اجتماع مجلس التعليم العالي الرابع 
والثالثون

 

خلق جيل بحريني قادر على 
مواكبة التطور االقتصادي 

والتكنولوجي.

ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 
التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي 

االجتماع الرابع والثالثين للمجلس المنعقد بتاريخ 
21 مايو 2014م، بحضور أعضاء المجلس، وعدد من 

المسئولين والمختصين باألمانة العامة، حيث تم 
في البداية التصديق على محضر الجلسة السابقة، 

ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على 
جدول األعمال، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات. 

وفيما يلي عرضًا موجزاً ألهم الموضوعات التي تمت 
مناقشتها والقرارات التي اتخذت بشأنها.

أواًل- إقرار إستراتيجيتي التعليم العالي والبحث 
العلمي

أقر المجلس اإلستراتيجية الوطنية األولى للتعليم 
العالي واإلستراتيجية الوطنية األولى للبحث العلمي 
في مملكة البحرين، واللتين أعدتهما األمانة العامة 

لمجلس التعليم العالي بالتعاون مع بيوت الخبرة 
العالمية، وساهم في إعدادهما العديد من الجهات 

الحكومية والخاصة، إلى جانب مؤسسات التعليم 
العالي في مملكة البحرين، بهدف تطوير البرامج 

األكاديمية والبحثية للطلبة، وتعزيز المشاريع لضمان 
االرتقاء بمخرجات التعليم العالي وتطوير البحث 

العلمي، وربط البحوث العلمية بالواقع المحلي 
وباحتياجات التنمية في مملكة البحرين، سواء في 
المؤسسات الحكومية أو الخاصة، وقد أشاد أعضاء 

المجلس بالجهود التي بذلت من قبل األمانة العامة 
في إعداد هاتين اإلستراتيجيتين، كما قرر تكليف 
األمانة العامة بإعداد خطة تفصيلية وجدول زمني 

للتنفيذ وعرضهما على المجلس في اجتماعاته 
القادمة.

ومن أهم مرتكزات إستراتيجية التعليم العالي 
هو االرتقاء بجودة التعليم العالي في المملكة 

لتخريج طالب مهيئين أكاديميًا ومهنياً، كما تؤكد 
على خلق بيئة ريادة األعمال في البحرين، ومواءمة 

التعليم العالي ليحقق األولويات المحلية واإلقليمية، 
وتعزيز العالقة بين التعليم العالي والفني 

والمستمر، وتوظيف أحدث توجهات تكنولوجيا 
التعليم في قطاع التعليم العالي، لجعل مملكة 

البحرين مركزاً إقليميًا في هذا القطاع.

أما إستراتيجية البحث العلمي فتركز على تعزيز 
ثقافة البحث في الجامعات، وزيادة الفوائد التي تعود 

على المملكة من االستثمار في البحوث الجامعية، 
وتعزيز التعاون الواسع مع الشركاء المحليين 

واإلقليميين والدوليين، كما تهدف إلى تعزيز دور 
البحث العلمي في تنمية االقتصاد الوطني، ووضع 

مملكة البحرين على الخارطة العالمية لألبحاث 
كمركز معترف به دولياً، وتشجيع التميز البحثي.

قرارات مجلس التعليم العالي

ثانيًا- إعداد دراسة حول إنشاء جامعة وطنية 
شبه حكومية ُتعنى بالتعليم الفني والتطبيقي  
اطلع المجلس على تقرير األمانة العامة بشأن إنشاء 
جامعة وطنية شبه حكومية ُتعنى بالتعليم الفني 

والتطبيقي، حيث كلف المجلس األمانة العامة 
بإعداد دراسة جدوى حول إنشاء مثل هذه المؤسسة 

والتخصصات، مع مراعاة اإلسقاطات اإلحصائية 
المتعلقة بالطلبة وسوق العمل.

ثالثًا- تحديد االشتراطات المطلوبة في تعيين 
رؤساء مؤسسات التعليم العالي ونوابهم 

وعمداء الكليات وشروط إعفائهم من مناصبهم
اتخذ المجلس قراراً يتعلق بتحديد االشتراطات 

المطلوبة في تعيين رؤساء مؤسسات التعليم 
العالي ونوابهم وعمداء الكليات، وشروط إعفائهم 

من مناصبهم، وذلك بهدف ضمان وصول أفضل 
العناصر المؤهلة وذات الخبرة األكاديمية واإلدارية التي 

تسهم في تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي، 
وتحقق األهداف التي أنشئت من أجلها. 

 
رابعًا- معالجة أوضاع بعض الطلبة والموافقة 

على غلق بعض البرامج
وعلى صعيد آخر، اطلع المجلس على التقارير 
المرفوعة من لجانه الخاصة، ومنها ما يتعلق 

بمعالجة أوضاع بعض الطلبة والموافقة على غلق 
بعض البرامج بناًء على طلبات بعض مؤسسات 
التعليم العالي، واشترط مع هذه الموافقة عدم 

اإلضرار بالطلبة المستمرين في الدراسة.

خامسًا- دراسة طلبات عدد من مؤسسات 
التعليم العالي بشأن رفع رسومها

بحث المجلس طلبات عدد من مؤسسات التعليم 
العالي برفع رسومها، واستعرض في هذا الخصوص 

رأي اللجنتين األكاديمية والمالية، وقرر رفض بعض 
هذه الطلبات لعدم اقتناعه بالمبررات المرفوعة، 

والموافقة على بعضها اآلخر بعد تخفيض نسبتها 
بما رآه المجلس مناسبًا وذلك وفقًا للبرامج التي 

تقدمها هذه الجامعات.

اجتماع مجلس التعليم العالي 
الخامس والثالثون

عقد مجلس التعليم العالي اجتماعه الخامس 
والثالثين برئاسة سعادة الدكتور ماجد بن علي 
النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس 

التعليم العالي يوم االثنين 23 يونيو 2014م، بحضور 
أعضاء المجلس، وعدد من الخبراء والمستشارين 

باألمانة العامة للمجلس.

وقد استهل رئيس المجلس االجتماع بالتقدم 
بالتهنئة باسم المجلس إلى حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى، 
ولصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ولصاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
حفظهم اهلل ورعاهم، بمناسبة حلول شهر رمضان 

المبارك، داعيًا اهلل عز وجل أن يكون هذا الشهر 
الفضيل شهر خير على البحرين قيادة وشعباً، 

وأن يعيده ومملكتنا الغالية ترفل بالعز والمنعة، 
مشيداً بالدعم والمساندة الذي تلقاه المسيرة 

التعليمية في مملكة البحرين من القيادة الحكيمة 
لبلدنا العزيز. بعدها تم التصديق على محضر 

الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس الموضوعات 
المدرجة على جدول األعمال، واتخذ بشأنها عدداً من 

القرارات. وفيما يلي عرضًا موجزاً ألهم الموضوعات 
التي تمت مناقشتها والقرارات التي اتخذت بشأنها.

الحدث

اجتماع مجلس التعليم العالي
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أواًل- تقييم مؤسسات التعليم العالي الخاصة
استعرض المجلس التقرير الموسع الذي أعدته 

األمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتعاون مع 
أحد بيوت الخبرة العالمية بشأن تقييم مؤسسات 

التعليم العالي الخاصة بمختلف الجوانب األكاديمية 
والهندسية واإلدارية والمالية، والذي تضمن 

تشخيصًا تفصيليًا ألوضاع الجامعات ومستويات 
أدائها واستجابتها لمتطلبات اللوائح األكاديمية 

واإلدارية والمالية والهندسية، ومدى التزامها بتنفيذ 
قرارات مجلس التعليم العالي، وخصوصًا ما يتعلق 

بأعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبتهم إلى الطلبة، 
وأعداد الطلبة ومقارنتها بالطاقة االستيعابية 

للمؤسسة والمقرة من قبل المجلس، ومدى التزام 
هذه الجامعات بمتطلبات اإلنفاق على البحث 

العلمي وعلى تطوير وتمهين الكادر األكاديمي.

فبالنسبة للوضع األكاديمي فقد لوحظ عدم 
استيفاء بعض مؤسسات التعليم العالي للشروط 

المتعلقة بنسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة، 
ونسبة األساتذة للدوام الكلي على الدوام الجزئي، 

ونسبة حملة الماجستير للدكتوراه، وسقف القبول، 
إضافًة إلى العبء التدريسي واإلشرافي ألعضاء هيئة 

التدريس، وكشوف الدرجات وآليات الرصد.

وبالنسبة للوضع اإلداري فقد لوحظ عدم استيفاء 
عدد من المؤسسات للجوانب المتعلقة بالهيكل 
التنظيمي واإلداري وتشكيل المجالس، وشاغلي 

المناصب القيادية، ولوائح الجامعة الداخلية 
األكاديمية واإلدارية والمالية والمصرفية، وقواعد 

استقدام وتوظيف أعضاء الهيئة التدريسية، 
ونظام معلومات الطلبة وآلية رصد الدرجات بالنظام 

اإللكتروني وتحريرها ورقيًا.

وفيما يتعلق بالشئون المالية لمؤسسات التعليم 
العالي الخاصة قد لوحظ في بعض مؤسسات 

التعليم العالي وجود اختالف بين رواتب ومستحقات 
الموظفين الفعلية عن الرواتب المسجلة في الهيئة 

العامة للتأمين االجتماعي، بما يعد إخالالً باألنظمة، 
وبما من شأنه إلحاق الضرر بأولئك الموظفين 

والمساس بحقوقهم التقاعدية. إلى جانب عدم 
استيفاء بعض الجامعات لبعض بنود الالئحة المالية 

المقرة من قبل المجلس والمتعلقة بالحسابات 
الختامية، ونسب الصرف على البحث العلمي 

والتنمية المهنية.

أما بالنسبة لألبنية التي تشغلها الجامعات 
ومرافقها المختلفة ومدى مناسبتها للعمل 

الجامعي والستيعاب الطلبة، فقد بين التقرير أنه 
باستثناء وضع الجامعة االهلية التي لم تستوِف 

متطلبات البنى التحتية، حيث مازالت تقدم برامجها 
بمجمع التأمينات بشارع المعارض، فإن بقية 

مؤسسات التعليم العالي استوفت أغلب متطلبات 
الجانب الهندسي، باستثناء ما يتعلق بالمنشآت 

الرياضية، فإن كاًل من جامعة العلوم التطبيقية 
وكلية طالل أبو غزالة الجامعية لألعمال لم تستوفيا 
شروطها، كما أن الجامعة العربية المفتوحة بصدد 

االنتقال إلى مبناها الجديد، وسوف تتابع األمانة 
العامة ذلك في حينه.

وفي ضوء ذلك منح المجلس مهلة شهر من تاريخه 
للجامعات لتقديم خطة زمنية تفصيلية لمعالجة 

النقائص، وإزالة المخالفات بشكل تفصيلي وجّدي، 
على أن ترفع األمانة العامة تقريرها بهذا الخصوص 

للمجلس في الفترة القادمة، كما كلف المجلس 
األمانة العامة بمتابعة األداء األكاديمي للجامعات 

ورفع تقرير بشأنها في االجتماع القادم، مشيدًا في 
الوقت ذاته بهذا التقرير المعد من األمانة العامة؛ 
لشموليته ودقته، حيث كلف األمانة العامة بنشر 

هذه التقارير.

ثانيًا- استحداث وإيقاف برامج أكاديمية
صادق المجلس على توصيات اللجنة األكاديمية 
بشأن سقف القبول للطلبة الجدد بمؤسسات 

التعليم العالي الخاصة للعام الدراسي 2015-2014، 
وكلف األمانة العامة للمجلس بوضع آلية تنفيذ 

القرار ومراقبته، وتم االتفاق على تخصيص جلسة 
لمجلس التعليم العالي لمناقشة الوضع األكاديمي 

للجامعات.

وفي موضوع متصل، ناقش المجلس توصيات 
اللجنة األكاديمية وفقًا لمذكرات األمانة العامة بشأن 

رغبة بعض مؤسسات التعليم العالي باستحداث 
برامج أكاديمية وإعادة فتح برامج موقوفة، وإيقاف 

نشاط بعض المؤسسات لبرامجها األكاديمية، حيث 
قرر المجلس الموافقة على بعضها ورفض األخرى 

وإعادة النظر ببعضها، وذلك في ضوء حاجة سوق 
العمل، ومدى كفاءة تلك البرامج وسالمة مخرجاتها 

التعليمية، ومدى توافر المعايير الالزمة والبيئة 
الجامعية المناسبة لتلك البرامج. ووافق المجلس 

على انضواء البرامج األكاديمية التي يقدمها معهد 
البحرين للدراسات المالية والمصرفية BIBF تحت 

مظلة التعليم العالي، حيث أكد ضرورة استكمال 
المعهد لشروط الترخيص الواردة في القانون 

واللوائح والقرارات المنفذة له، وتفويض األمانة العامة 
للمجلس بالتصديق على الشهادات األكاديمية 

للبرامج التي رخص لها والمستكملة لشروط 
التصديق المعتمدة لديها.

 سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
 نائب رئيس مجلس الوزراء يرأس اجتماع

لجنة تطوير التعليم والتدريب

ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب 
رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية اليوم 

اجتماع لجنة تطوير التعليم والتدريب يوم األربعاء 26 
فبراير 2014م، وخالل االجتماع قدمت الهيئة الوطنية 

للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب تقريرًا 
حول أداء الهيئة في الفترة من عام 2009 إلى عام 

2013، والتي تضمنت مراجعة أداء مؤسسات التعليم 
العالي في البحرين.

كما اطلعت اللجنة على إستراتيجية التعليم العالي 
للسنوات من 2014 إلى 2024، واإلستراتيجية الوطنية 

للبحث العلمي، حيث استمعت اللجنة إلى عرض 
حول االرتقاء بالتعليم العالي في مملكة البحرين من 
المنظور الدولي واالقتصادي واألداء، وأكدت االهتمام 

بمعايير الجودة واالرتقاء بمستويات الجامعات، 
واطمأنت اللجنة إلى كافة اإلجراءات التي اتخذها 

مجلس التعليم العالي لضمان جودة التعليم 
والخطط الرامية إلى موائمة مخرجات التعليم العالي 

مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، مؤكدة بأن 
هذه اإلجراءات والخطط وضعت التعليم على المسار 

الصحيح.

وفي هذا اإلطار أكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
أن االرتقاء بالمعايير ومواءمتها لمتطلبات السوق 

تحتاج إلى جهد ووقت كبيرين ومتابعة مستمرة، 
مشيرًا سموه إلى أن وضع مثل هذه اإلستراتيجيات 

والخطط هو الخطوة الهامة في عملية التطوير 
المستمرة.

إلى ذلك أوصت اللجنة بزيادة وتيرة التعاون ما بين 
مجلس التعليم العالي والهيئة الوطنية للمؤهالت 
وضمان جودة التعليم والتدريب في مجاالت تطوير 

التعليم العالي؛ لتحقيق كافة األهداف المنشودة.

كما تمت إحاطة اللجنة بما تم تطبيقه فيما يتعلق 
بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، حيث 
أكدت اللجنة أن تطوير التعليم يبدأ من األساس، أي 

من مراحل التعليم المبكرة، مشيرة إلى نتائج تقييم 
جودة المدارس، وما حققته من نتائج إيجابية، حيث 

أظهرت أن أي من المدارس لم تشهد تراجعًا.

وفي ختام االجتماع أشاد سمو الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بجهود 

وزارة التربية والتعليم، والخطوات التي اتخذتها 
الوزارة لتوفير الخدمات المقدمة للطلبة.

اجتماع لجنة تطوير التعليم والتدريب
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مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب
 يقر اإلستراتيجية العربية للبحث العلمي

وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي 
يشارك في اجتماع وزراء التعليم العالي الخليجيين

شارك الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 
والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي واألستاذ 

الدكتور رياض حمزة األمين العام لمجلس التعليم 
العالي في االجتماع السادس عشر للجنة وزراء 

التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في العاصمة 

السعودية الرياض، في فبراير 2014م، والذي تّم فيه 
استصدار عدد من القرارات المهمة على صعيد 

العمل التعليمي الخليجي المشترك.

وقد ناقش الوزراء في اجتماعهم آلية تفعيل رؤية 
دولة قطر حول مشروع الشراكة بين الجامعات 

والمجتمع، وكيفية االستفادة من المشاريع المتميزة 
في التعليم العالي بدول المجلس، وتشجيع الحراك 

التعليمي بين جامعات دول المجلس، إضافًة إلى 
مناقشة مساواة أبناء دول المجلس في القبول 

والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 
الحكومية، حيث تم االتفاق على توسيع نطاق 

القبول من غير االعتماد على نسبة معينة.

وقّرر وزراء التعليم العالي في اجتماعهم تعزيز 
العمل في البرنامج الخاص بالتربية للمواطنة 

الخليجية بمؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع 
األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وحث الجامعات 
ومؤسسات التعليم العالي على تكثيف عقد ورش 

العمل والندوات المشتركة التي تسعى لتعزيز 
وترسيخ المواطنة، وتضمين برامج المواطنة ضمن 

مناهجها الدراسية.

وأصدر الوزراء قرارًا يقضي بزيادة المنح الدراسية 
بين دول المجلس، وذلك بهدف تشجيع الحراك 

التعليمي على مستوى التعليم العالي، كما قّرر 
الوزراء بدء العمل بالمعايير واإلجراءات االسترشادية 
الموحدة لمعادلة الشهادات الصادرة من مؤسسات 

التعليم العالي الخاصة بدول المجلس، إضافًة إلى 
بدء العمل في إدارة الشبكة الخليجية لضمان 

الجودة.
وأكد الوزراء في اجتماعهم على تعزيز التعاون 

الدولي مع الجمهورية التركية والمملكة األردنية 
الهاشمية والمملكة المغربية واالتحاد األوروبي، 

واالنفتاح على دول األسيان والصين وكوريا الجنوبية، 
وتعزيز جهود الدول األعضاء في مجال الترجمة 

والتعريب وذلك باالستفادة من مركز الملك عبد اهلل 
بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.

واطلع الوزراء على تجربة وزارة التربية والتعليم 
بمملكة البحرين حول آليات مجلس التعليم العالي 

في المملكة لالرتقاء بأداء مؤسسات التعليم 
العالي الخاصة، ومن بينها وضع إستراتيجية 

وطنية للتعليم العالي للسنوات العشر القادمة، 
وإستراتيجية وطنية للبحث والتطوير في المملكة، 

ونظام لالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم 
العالي، وإطار للتنمية المهنية ألعضاء هيئة 

التدريس بمؤسسات التعليم العالي في المملكة، 
وإنشاء اللجنة التنسيقية المشتركة بين التعليم 
العالي وقطاع الصناعة واالقتصاد، إضافة إلى عقد 

المنتديات العلمية والورش التدريبية لمؤسسات 
التعليم العالي وإصدار دليل للطالب.

كما اطلع الوزراء على تجربة المملكة العربية 
السعودية حول المبادرات اإلبداعية لوزارة التعليم 
العالي، وقّرر الوزراء تعميم التجربتين على وزارات 

التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس.

ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 
التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي وفد 

مملكة البحرين المشارك في المؤتمر الرابع عشر 
للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث 

العلمي بالوطن العربي المنعقد في مارس 2014م 
في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة 

بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم )األلكسو(.

هذا وقد أصدر المؤتمر عددًا من التوصيات، وأهمها 
إقرار اإلستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني 

واالبتكار، والتأكيد على أهميتها للعمل العربي 
المشترك، ودعوة األمانة العامة لجامعة الدول 

العربية ومنظمة األلكسو التخاذ الخطوات الكفيلة 
باستكمال إجراءات اعتمادها. كما وافق الوزراء 

المجتمعون على إيالء عناية خاصة لتعليم وتعلم 
اللغة العربية في برامج التعليم المفتوح والتعليم 
عن بعد، والتأكيد على دعوة المنظمة إلى توحيد 
المصطلحات الخاصة بمفاهيم التعلم اإللكتروني 

والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، وإعداد 
الدراسات والمقارنات المرجعية اإلقليمية والعالمية 

آلليات اعتماد المؤهالت الدراسية الصادرة عن 
مؤسسات التعليم العالي والتعليم عن بعد، إضافًة 

إلى ضرورة التنسيق الفعال بين هذه المؤسسات، 
وصوالً إلى اعتماد معايير وآليات مشتركة للمؤهالت 
األكاديمية في الوطن العربي، ودعوة الدول العربية 

إلى وضع التشريعات والسياسات للتوسع في 
التعليم المفتوح والتعلم عن بعد، والعمل على 

إيجاد آليات التعاون والتنسيق فيما بينها.

كما أكدت نتائج المؤتمر على االهتمام بالتعليم 
المفتوح والتعليم عن بعد، كونه أحد التوجهات 

الحديثة في مفهوم التعلم مدى الحياة والتعليم 

المستمر والعناية به، خاصة لدى الفئات التي لم 
تتمكن من إتمام التعليم النظامي أو في المناطق 
الجغرافية التي لم ينتشر فيها التعليم الجامعي، 

وخاصة لدى اإلناث. وأكد البيان الختامي للمؤتمر على 
دعوة وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في 

الوطن العربي إلى تقديم تقرير شامل عن التطورات 
واإلنجازات التي حققتها خالل الفترة من 1981م إلى 
2013م، والتأكيد على أهمية غرس أسس ومهارات 

البحث العلمي لدى الشباب والناشئة، إضافة إلى 
إيالء عناية خاصة للنشر العلمي عربيًا ودوليًا باللغة 
العربية واللغات األخرى، واالستفادة من التعليم عن 

بعد في تغطية المقررات الدراسية العامة.

ومن ناحية أخرى، دعت التوصيات الختامية إلى 
االهتمام بإدماج تقنيات التعلم اإللكتروني ضمن 

المناهج وإدارات التعليم في جميع مسارات التعليم 
الجامعي، وحث الجامعات العربية على االستفادة 

من التعليم عن بعد في تغطية المقررات الدراسية، 
واالطالع على دليل معايير االعتماد األكاديمي في 

التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في الجامعات 
العربية، ودعوة منظمة األلكسو إلى مراجعته في 

ضوء مالحظات الخبراء والدول العربية، وعرضه على 
المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته القادمة والتي 

ستعقد في مايو 2014 وذلك العتماده.

شارك في المؤتمر األستاذ الدكتور رياض حمزة األمين 
العام لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، 

كما شاركت األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
في اجتماع الخبراء الذي تم التوصل فيه إلى هذه 

التوصيات، ممثلة في كل من األستاذة شيخة عبداهلل 
مفيز رئيس االعتماد األكاديمي، واألستاذة نادية 

عبداهلل حمود رئيس تراخيص الجامعات والمعاهد.

وزير التربية يترأس وفد البحرين في مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب اجتماع وزراء التعليم العالي الخليجي
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أجرى الحوار:

الدكتورة فرزانة المراغي
مديرة البحث العلمي

واألستاذ عبداهلل الحراحشة 
خبير التعليم العالي

ال تملك إال أن تصغي لحديثه الشيق، وأنت تستمع 
لوقع كلماته تلحظ في عينيه خبرة السنين وحكمة 

العمر وحماسة الشباب.. دائم االبتسامة، متفائل، 
متواضع، يثمن ويقدر إسهامات من كانوا معه في 

مشواره العملي.. من تجاربه تستلهم الهمم، وفي 
صدقه نتلمس حب الوطن. يدهشنا بجديده، فهو 

مواكب لتطورات العصر ومتطلباته.. أكاديمي حاصل 
على عدة شهادات علمية من مؤسسات عالمية 
مرموقة، كما أنه زميل / عضو في عدة جمعيات 

علميه ومهنية.. إداري ناجح، تقّلد مواقع متعددة 
وتدرج فيها إلى أن وصل قممها.. صاحب تجارب 

رائدة أسست للتعليم العالي بشكل عام والتقني 
بشكل خاص.. الدكتور إبراهيم جمال الهاشمي، 

كانت األعالي على موعد معه لتأخذ من شعلة علمه 
وخبرته وحكمته قبسًًا ينير طريق المستقبل..

حول التعليم التقني وبداياته في المملكة، ومساعي التطوير الحالية في التعليم العالي:

 األعالي تتحاور مع
 سعادة الدكتور إبراهيم جمال الهاشمي

عضو مجلس التعليم العالي

الدكتور إبراهيم جمال الهاشمي .... يعرف 
الكثيرون أنك التربوي معلمًا واألكاديمي أستاذًًا 

جامعيًًا واإلداري الناجح في كل المواقع التي 
تقلدتموها، حدثنا عن بداياتك وتجاربك العلمية 

والعملية.
حين التحقت بالمرحلة االبتدائية كان لدى والدي 
ورشة نجارة، وكنت أقوم بمساعدته فكانت لدي 
ميول مهنية، ولم تكن هناك خيارات عدة آنذاك 

للعمل فإما العمل في شركة نفط البحرين بابكو 
أو العمل في القطاع الحكومي.  قبل التخرج من 

المرحلة االبتدائية أي في عام 1953 كنت في حيرة 
من أمري في مواصلة الدراسة في المسار الصناعي 

أو المسار الثانوي العام، والسيما أن النظرة العامة 
كانت أن المسار الصناعي للطلبة ذوي المستويات 
المتدنية، رغم ذلك وبسبب ميولي المهنية، وبعد 

أن ترك والدي تحديد الخيار لي،  قررت االلتحاق 
بالمسار الصناعي إلى أن نلت شهادتها في سنة 

1954م، وكنت أعمل في فترة الصيف بمهنة اللحام 
والفبركة في شركة نفط البحرين إلى سنة 1957، 

حيث حصلت على بعثة من وزارة التربية والتعليم 
لدراسة هندسة السيارات في بريطانيا، وحينها 

وجب علي االنتظار لمدة عام حتى ألتحق بالدراسة، 
وفي تلك السنة عملت معلمًا في المدرسة 

الصناعية إلى أن التحقت بالبعثة في صيف 1958 
وقد كانت البدايات متواضعة حيث أذكر أن الرحلة 

إلى بريطانيا كانت تستغرق حوالي 24 ساعة 
بالطيران، هناك حصلت على عدة شهادات مهنية 

في اللحام واآلالت ودبلوم عليا في هندسة السيارات 
إضافة إلى شهادات من معهد هندسة السيارات 
ومواصالت الطرق، ونلت تدريبًًا في بريطانيا بعد 

إتمام الدراسة في عدة شركات ومصانع، مما أهلني 
عند عودتي ألعمل مرة أخرى معلمًا في التعليم 

الصناعي. تدرجت في الوظيفة حتى أصبحت مديرًا 
للمدرسة الصناعية في سنة 1972م، ثم مديرًا 

مساعدًا للتعليم الفني في وزارة التربية في سنة 

1975م، ولم يمنعني ذلك من مواصلة الدراسة 
والتدريب في دول متقدمة، مثل: كوريا واليابان 

وبريطانيا من عدة معاهد وجامعات مثل الجامعة 
األمريكية في بيروت.

وقد تم ابتعاثي مره أخرى إلى بريطانيا لمدة 
سنتين، وقد قررت أن أسافر برًاً مع العائلة. وبالفعل 

قمت بقيادة سيارتي إلى هناك في رحلة طويلة 
ولكن ممتعة.  سعيت ألن أحصل على دبلوم 

الدراسات العليا وماجستير علوم في اإلدارة التربوية، 
وكذلك الحصول على التدريب في عدة جامعات 

بريطانية في إدارة مؤسسات التعليم العالي، 
وشملت جميع المستويات من رئيس الكلية/ 

الجامعة إلى األقسام المعنية األكاديمية، واإلدارية، 
والمالية، وشئون الطلبة، والمكتبات، والقبول 
والتسجيل إلخ.  وفعاًل كسبت مهارة، وتعلمت 

الكثير من أصحاب الخبرة الطويلة؛ مما ساعدني في 
إدارة كلية الخليج الصناعية عند عودتي من الدراسة 

في نهاية 1979م.

ـُعثت للدراسة  عندما ابت
في بريطانيا، قررت أن أستقل 

سيارتي إلى هناك في رحلة 
كانت طويلة وممتعة فالوقت 

نفسه.

بعد عملي في كلية الخليج الصناعية والتي أصبحت 
كلية الخليج للتكنولوجيا بعد تطوير برامجها 

بشكل جذري، وإدخال التعديالت الالزمة في الجوانب 
اإلدارية والمالية، شعرت بأنني بحاجة إلى الحصول 

االدكتور الهاشمي أقصى يمين الصورة أثناء الدراسة في تخصص 
هندسة السيارات بالمملكة المتحدة عام 1960

الدكتور إبراهيم جمال الهاشمي
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عدة أسباب أدت إلى عزوف الطلبة عن التعليم    
التقني.  

يجب أن ندفع باتجاه استحداث التخصصات     
التقنية، وإيجاد بيئة متخصصة لها.  

كعضو في مجلس التعليم العالي إنني متفائل    
جدًا بالمرحلة المقبلة.  

األمل معقود بأن تكون البحرين مركزًا ًعلميًًا     
وثقافيًًا وتقنيًًا على مستوى المنطقة.  

نمطية التعليم والتعلم تؤثر سلبًًا في رغبة     
الطلبة في التعليم.  

  اتخذ المجلس قرارات حاسمة للتصدي لكل ما   
يسيء إلى سمعة التعليم العالي في المملكة.



على شهادة الدكتوراه. صحيح أني كنت مشغوالً 
بتطوير كلية الخليج للتكنولوجيا وكانت التحديات 
كثيرة وساعات العمل طويلة إال أنني أضفت تحديًا 

آخر أال وهو التوفيق بين العمل والدراسة.  وهلل 
الحمد استطعت مواجهة هذه التحديات بشكل 
يغذي الجانب التطبيقي العملي في الكلية، من 

خالل الجوانب النظرية في األبحاث ورسالة الدكتوراه.  
واستغرقت مدة الدراسة ثالث سنوات تقريبًا.  كنت 
أسهر لساعات طويلة، وأسافر فترة اإلجازة الصيفية 

للتركيز على الجوانب النظرية.  والحمد هلل أكملت 
دراسة الدكتوراه في 1987م.

كأكاديمي وصاحب تجارب ناجحة في التعليم 
التقني، حدثنا عن تجربة التعليم العالي التقني 

في مملكة البحرين... كيف كانت البدايات؟
لم تكن البدايات سهلة، ولكن اإلرادة كانت موجودة، 

وكانت المدرسة الصناعية التي بدأت منذ 1936 
هي من يرفد قطاع الصناعة بالمهنيين. في 

أواسط الخمسينات أسس نظام التلمذة المهنية 
APPRENTIESHIP في شركة نفط البحرين، 

وبعدها في بداية السبعينات أنشأت كلية الخليج 
الصناعية، وكان مقرها في مدينة عوالي، ثم انتقلت 

إلى مدينة عيسى في المباني الجديدة. استطاعت 
هذه الكلية أن تنجح على مستوى الخليج، وقد 

كانت تمول من قبل الحكومة إلى جانب ثالث دول 
خليجية والحكومة البريطانية.

استلمت كلية الخليج الصناعية في نهاية 1979 
بعد رجوعي من بريطانيا، وعملت في البداية مع 

معالي المغفور له الشيخ عبد العزيز بن محمد آل 
خليفة طيب اهلل ثراه بصفته وزيرًا للتربية والتعليم، 

ورئيس مجلس أمناء الكلية، ومن ثم سعادة 
الدكتور علي بن محمد فخرو.

في البداية قمنا بتقييم جميع البرامج في الكلية 
إلى جانب إدارة القبول والتسجيل، والمكتبة، 

والجهاز اإلداري والمالي، والصيانةـ وغيرها. وقد تمت 
االستعانة بخبرات من المؤسسات العلمية المرموقة 

في دول مجلس التعاون، مثل جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن، واإلقليمية، مثل:  الجامعة 

االمريكية في بيروت، وجامعات أخرى في بريطانيا 
وكندا وأمريكا التي تتمتع بالمستوى العلمي 

واألكاديمي المطلوب.

بعد إجراء التقييم الشامل للكلية من قبل 
المختصين من الكلية ومن الخبراء الخارجيين، 

تمت الموافقة على إدخال برامج جديدة في مجاالت 
الهندسة وإدارة االعمال وتغيير مسمى كلية الخليج 

الصناعية إلى كلية الخليج للتكنولوجيا. أي أن 
المؤسسة تحولت من كلية مجتمع تقدم شهادة 

ا لدبلوم فقط إلى مستوى أعلى تمنح درجات 
علمية في الدبلوم المشارك والبكالوريوس، إضافة 
إلى تدريب الطلبة وإدخال عدة برامج في التعليم 

المستمر والبرامج المهنية المرتبطة بحاجة السوق.

وقد تشرفت بالثقة الغالية من قبل القيادة الرشيدة 
بتعيين مديرًا لكلية الخليج الصناعية وكلية الخليج 

للتكنولوجيا، وجامعة الخليج العربي، وجامعة 
البحرين )1979 - 1995(، وهذا في حد ذاته كان دافعًا 
وحافزًا وتحديًا في الوقت نفسه، إال أنها تجربة فريدة 
من نوعها بما احتوت من تحديات وفرص للعمل مع 
زمالء مخلصين ومحترفين مهنيًا وأكاديميًا وإداريًا 

على جميع المستويات.

عشنا هذه الفترة كفريق عمل واحد، ال يمّل وال 
يكّل، بل كّنا نعمل لساعات طويلة بكل شوق 

امتدت في معظم األحيان إلى اإلجازات األسبوعية 
والعطل الرسمية لتطوير الجامعة من حيث البرامج 

والمناهج، آخذين بعين االعتبار النظرة المستقبلية 
لدور الجامعة في إعداد العنصر البشري.  ومن حسن 

الطالع أن تشكيل مجلس أمناء الكلية وجامعة 
البحرين والخليج العربي كان يضم عددًا من الوزراء 

من داخل البحرين وأعضاء آخرين من خارج البالد، 
يتحلون بخبرة واسعة في مجال التعليم العالي، 

األمر الذي كان خير سند لي في عملي، فقد كانت 
توقعاتهم من المؤسسة التعليمية عالية جدًا، مما 

شكل تحديًا لتحقيق األهداف المنشودة في وقت 
قياسي، وكانت سياستهم تجاه المؤسسة تميل 

إلى إعطائها الحرية واالستقاللية في إدارة شئونها 
واتخاد القرارات الخاصة بها.

من المالحظ في مجتمعاتنا عزوف خريجي الثانوية 
من االلتحاق بالكليات التقنية بسبب الثقافة 

العامة السائدة على أنها تؤدي إلى وظائف 
أقل مستوى من تلك التي يحصل عليها حملة 

المؤهالت األكاديمية. ما رأيك في ذلك؟
هنالك عدة أسباب أدت إلى عزوف الطلبة عن 

التعليم التقني منها: االتجاه للعمل في التجارة 
وخصوصًا البنوك، الظروف المناخية للبحرين، 

المردود المالي للوظيفة المهنية مقارنة بالوظائف 
اإلدارية والمؤسسات المالية، والنظرة االجتماعية 

لألعمال المهنية، الترقيات الوظيفية والحوافز، 
قلة تشجيع قطاع الصناعة واألعمال، توفر العمالة 

األجنبية بأجور أقل.. أعتقد أن نظرة المجتمع من 
الواجب أن تتغير ، والحل يحتاج نظرة شمولية، فأنا 

أؤمن بأن المستقبل للتعليم التقني، وأنه السبيل 
للوظائف المهنية في قطاعي الصناعة واألعمال؛ 

فهذه الوظائف التخصصية بحاجة إلى تعليم 
وتدريب تقني، ولدينا قطاعات صناعية كبيرة يحصل 
فيها حملة الشهادات المهنية على مراكز متقدمة، 

علينا أن نبدأ وبشكٍل متواٍز مع  المدارس والجامعات 
واإلعالم والمؤسسات المدنية والجمعيات، وأن ندرس 
تجارب اآلخرين، ونعقد الندوات وحلقات النقاش التي 

تجمع المعنيين، وال شك أن ذلك يحتاج منا اإلرادة 
والصبر، فالنظرة الدونية تجاه من يلتحق بالكليات 

التقنية دونًا عن األكاديمية، يجب أن تتغير حيث إنه ال 
أساس لها من الصحة.

إن هذا العزوف أدى إلى خلق فجوة بين 
التخصصات التي يتطلبها سوق العمل 

وتخصصات الخريجين. برأيكم كيف يمكن جذب 
الطالب لمثل هذه الكليات؟

من تجربتي السابقة في كلية الخليج للتكنولوجيا، 

استطعنا أن نعمل مع المؤسسات الحكومية 
بشكل ديناميكي والتغلب على هذه الفجوة. فقد 
اتبعنا فلسفة مبنية على أساس الشراكة الفعلية 

مع المجتمع البحريني، وخصوصًًا القطاعين العام 
والخاص من حيث تحديد الحاجة المرتبطة بسوق 

العمل وإبداء الرأي في النواحي التطبيقية في 
المقررات، والمشاركة في اللجان المختلفة في الكلية 

على جميع المستويات بدءًا من مجلس األمناء 
إلى مستوى األقسام والوحدات األكاديمية، وكذلك 

المشاركة في تدريس بعض المقررات.  والمواد 
التي تستدعي االستعانة بالخبرات العلمية. حيث 
كان لهذه الشراكة مردودًا إيجابيًا، فقد ساهمت 
في تخفيف األعباء المالية على الكلية عن طريق 

كفالة الطلبة، وتجهيز المختبرات والورش باألجهزة 
والمعدات وكذلك دعم المؤتمرات والندوات، 

وتقديم الدعم المالي المطلوب لالستعانة بالخبراء 
المختصين في مجاالت عدة.  ناهيك عن اإلسهام 

في بلوغ الخريجين المستوى العلمي المطلوب 
وتدريبهم والحصول على وظيفة قبل التخرج.

 

لم تكن البدايات سهلة، ولكن 
اإلرادة كانت موجودة.

الحل موجود وقابل للتطبيق وبعدة اتجاهات، أولهًا:  
المجتمع.. يتوجب علينا تغيير الثقافة المجتمعية 

لدى الطلبة في المرحلة ما قبل الجامعية ولدى أولياء 
أمورهم، ويمكن تغيير هذه النظرة من خالل عدة 

وسائل لعل أهمها تعديل األنظمة واللوائح التي تتيح 
لحملة التعليم التقني الحصول على الدخل والترقية 

التي يحصل عليها حملة الشهادات األكاديمية، 
مع المرونة الكافية؛ للتكيف مع المستجدات 

المستقبلية، وكذلك وسائل تكفل للطالب الحاصل 
على المعدالت العالية تكملة دراساتهم العليا أو 

تغيير تخصصاتهم إذا دعت الحاجة. ثانيًا فإن على 
مؤسسات التعليم العالي االتجاه لسوق العمل 

لتلمس احتياجاته من الكوادر البشرية وليواكب 
متطلباته. ثالثًا سوق العمل، إذ ال بد أن يساهم في 

تدريب الطلبة في مؤسسات التعليم العالي على 
الوظائف المستقبلية وصقلهم لالنخراط بها، وفي 

كل األحوال فإن التطبيق يحتاج منا جميعًا وعلى 
مختلف المستويات أن نؤمن بالقضية التي نعمل من 

أجلها، وهي إيجاد بيئة فاعلة للتعليم التقني.
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الحدث

واستكمااًل لحديثنا حول التعليم التقني، وحيث 
إن الدولة أولت اهتماما بهذا القطاع ويتضح ذلك 

من خالل مبادرات تطوير التعليم التي تضمنت 
إنشاء كلية البحرين للتقنية )بوليتكنيك 

البحرين(، كيف ترى دور التعليم العالي التقني 
في الوقت الراهن؟

التحدي الجديد بالنسبة لمملكة البحرين هو أن 
تؤسس قاعدة سليمة للتعليم الفني العالمي، وأن 

تسبق االتجاهات العالمية، وذلك بتعليم أبنائها 
ليتخذوا مواقعهم كمواطنين وقادة ضمن اقتصاد 

مبتكر مبني على المعرفة.

ال شك أن هناك تطورًا ملموسًا يشهده التعليم 
التقني في البحرين لكننا بحاجة للمزيد من الجهود 

التي كما أسلفت تتطلب دورًا أكبر ما بين مؤسسات 
التعليم العالي و قطاعي الصناعة واألعمال في 

البحرين، فمن جهة على مؤسسات التعليم 
العالي مواكبة تطورات الصناعة واألعمال والتنبؤ 
بمستقبلها، ومن جهة أخرى على أصحاب األعمال 

مساندة مؤسسات التعليم العالي بإشراكهم 
واطالعهم على أحدث التطورات في قطاعاتهم 

وتوفير التدريب الالزم لطالبها، ولتتمكن المؤسسات 
من تخريج أفواج قادرة على مواكبة التطور في 

ميدان العمل.

مع تعميق خبرتنا في التعليم العالي وفي التنمية 
بدأت تنضج أمامنا قنوات إلسهام الجامعات في 

العملية التنموية.  وتتوزع هذه القنوات على محاور 
عدة أهمها:

اإلسهام الفاعل في وضع األولويات التنموية  .1 
ودمج مختلف مقوماتها وأبعادها ضمن إطار    

هادف يرتكز إلى التراث والثقافة األصيلة،      
ويستوعب المعارف الحديثة ويطوعها في خدمة    

التنمية الشاملة.  
نشر الثقافة التنموية وتعزيز الوعي حولها عبر    .2

البرامج التثقيفية المختلفة والبرامج األكاديمية    
والتدريبية المخصصة لذلك.  

المبادرة في إجراء البحوث األصيلة      .3
المتصلة بجوانب تنموية حية خصوصًا البحوث    
)البينتخصصية(، التي تجمع بين الجوانب     
المختلفة للتنمية من اقتصادية وتكنولوجية     

واجتماعية وغيرها.  
طرح برامج جامعية متخصصة في التخطيط     .4
التنموي وإدارة التنمية، ونقل وتوطين     

التكنولوجيا المقدمة.  
إن بوليتكنك البحرين ليست مجرد مؤسسة 

تعليمية إضافية تمنح مؤهالت جامعية، فلدينا ما 
يكفي من الجامعات التقليدية في البحرين. لقد 
أخذت بوليتكنك البحرين على عاتقها مسئولية 

االستجابة المباشرة الحتياجات سوق العمل، وتخريج 
بحرينيين يمتلكون مهارات تقنية وتطبيقية عالية 

ومؤهالت مهنية مرموقة، تمكنهم من تلبية الطلب 
المتزايد الناتج عن النمو في القطاعات الحالية 

والناشئة.

 

االعتماد األكاديمي سيعود 
بالفائدة على مؤسسات التعليم 

العالي، ويسهم في تحسين 
مخرجاتها.

والدور المطلوب من هؤالء الخريجين هو تلبية 
احتياجات مواقع العمل، غير أنهم مطالبون 

أيضًا بالمرونة والتكّيف؛ ليتمكنوا من االستجابة 
للمتغيرات التي ستواجهها مملكة البحرين في 

العقود الزمنية القادمة.

تنفيذًا لقانون التعليم العالي، تبنى مجلس 
التعليم العالي نظام االعتماد األكاديمي 
وسيتم الشروع في تنفيذه العام القادم 
بالتشارك مع مؤسسات التعليم العالي، 

برأيك ما أهمية االعتماد األكاديمي بالنسبة 
للمؤسسات وبالنسبة للطلبة والمجتمع؟ 

وكيف له أن يسهم بمدى االعتراف 
بمؤسسات التعليم العالي في الخارج؟

االعتماد األكاديمي مشروع مهم جدًا، وفيه 
مصلحة للجميع وأنا كعضو في مجلس 

التعليم العالي أقّدر دور مجلس التعليم العالي 
برئاسة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

وزير التربية والتعليم واللجان المختصة 
المنبثقة منه، وكذلك األمين العام األستاذ 

الدكتور رياض حمزة على الجهد الكبير الذي 
يقدمونه في هذا المجال، فالمشروع يعد تقدمًا 
ملحوظًا وواضحًا في قطاع التعليم العالي هذا 

من جانب، ومن جانب آخر فإن االعتماد األكاديمي 
سيعود بالفائدة على مؤسسات التعليم 
العالي، ويسهم في تحسين مخرجاتها، 

كما أنه يعزز الثقة لدى الطالب وولي أمره 
بالمؤسسة الحاصلة على االعتماد، وال يقف األمر 

بالنسبة للمؤسسات على االرتقاء بمستوى 
أدائها في النطاق المحلي فحسب، بل إقليميًا 

وعالميًا، ولكن أؤكد هنا على ضرورة تهيئة 
مؤسسات التعليم العالي وتأهيلها وتدريبها 
ومساعدتها للحصول على االعتماد األكاديمي 
ونشر الوعي عن أهميته لدى المجتمع بما فيه 
المدارس والطلبة وأولياء األمور وسوق العمل، 

على أن تعطى مؤسسات التعليم العالي فترة 
سماح لتحقيق المعايير المطلوبة العتمادها.

هناك تصنيفات عالمية للجامعات لعل 
أشهرها تصنيف شنغهاي، وتصنيف تايمز، 
وQS، وتصنيف webmetrics.. برأيكم كيف 
يمكن لجامعاتنا المحلية أن تدرج ضمن هذه 

التصنيفات وتتقدم في ترتيبها عامًا بعد 
عام؟ وما رأيكم في استحداث نظام تصنيف 

محلي يمّكن من ترتيب الجامعات بحسب 
أدائها؟

األهم أوالً التقييم، وعلى كل جامعة أن تقييم 
وضعها بداية من كافة النواحي، وأن يكون 

لديها رؤية واضحة وأهداف محددة ضمن 
خططها، وأعتقد أن على الجامعات التخطيط 

لتحقيق أهدافها على مراحل فبهذه الطريقة 
يمكنها أن تعرف ما تم تحقيقه وما المعوقات 

والصعوبات حتى يتسنى لها تجاوزها والمضي 
باتجاه المرحلة الالحقة. وبال شك فإن حصول 

الجامعة على ترتيب متقدم في أحد التصنيفات 
العالمية مؤشٌر على تقدم الجامعة، ولكل تصنيف 

من التصنيفات العالمية المعروفة معاييره، أدعو 
جامعاتنا ليس فقط للتعرف إلى تلك المعايير، 

بل العمل على تحقيق الممكن منها على األقل، 
وأعتقد أن التصنيف المحلي ال يزال الحديث عنه 
مبكرًا، ويمكن النظر فيه بعد حصول الجامعات 

على االعتماد األكاديمي )المؤسسي والبرامجي(، 
وبعد النهوض والرقي بمستواها وإتاحة المجال 

للتنافسية فيما بينها، عندها يمكن أن يتخذ 
التصنيف المحلي بمعاييره شكل االرتباط بأحد 
التصنيفات العالمية المرموقة والمعروفة ليتم 

التصنيف بناء على تلك المعايير العالمية، وبهذه 
الحالة يكتسب التصنيف المحلي المصداقية 

والموضوعية. 

تشير إحصائيات األمانة العامة لمجلس التعليم 
العالي إلى أن 60% من الخريجين يحملون مؤهالت 

في العلوم اإلنسانية وإدارة األعمال، وهذا 
ال يتماشى مع القطاعات التي تشهد نموًا. 

فالمواءمة بين التخصصات في المرحلة الجامعية 

الدكتور إبراهيم جمال الهاشمي
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تتطلب الموازنة بين ثالثة أضلع للمثلث: رغبات 
وقدرات الطلبة، وحاجات سوق العمل، واألولويات 

المستقبلية للمملكة. كيف يمكن تحقيق التوازن 
بين المكونات الثالثة؟

ال بد من اإلقرار بوجود مؤشرات تدل على خلل في 
العالقة بين العرض والطلب - فنسبة المساهمة 

في اإلحالل والتوطين كان باإلمكان أن  تكون 
أكبر على صعيدي الكم والنوع.  ولعل أحد األدلة 

الساطعة على ذلك ازدياد نسبة في العاطلين 
من خريجي الجامعات في بعض األحيان، في الوقت 

نفسه الذي زادت فيه نسبة االعتماد على العمالة 
الخارجية.

لخلق التوازن المنشود ال بد من وضع إطار عام يربط 
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي باحتياجات 
القطاعات االقتصادية عبر ممارسة تخطيط القوى 

البشرية من دون اإلخالل بالجوانب التراثية والثقافية 
والحضارية للتعليم الجامعي.  ومن الضروري إعادة 

النظر ببعض مفاهيم وأولويات التعليم العالي، 
بحيث يسهم بالصورة الفاعلة المطلوبة. ومثل 

هذا التصور يستلزم تجديد حاجات سوق العمل 
وإجراء المسوح الدورية. فهذه الحاجات متشبعة 

ومعقدة ومتغيرة باستمرار وبشكل يصعب 
استباقه أو التنبؤ به.  ولكن صعوبة المهمة تجعلها 

أكثر إلحاحًًا ودور الجامعات فيها أكثر أهمية، 
ولكي يتم تحديد حاجات سوق العمل ال بد من 

االهتمام ببناء المنهجية الالزمة وتحديد المتغيرات 
الرئيسية وتطوير النماذج الكمية والنوعية المتصلة 
بالموضوع.  وبطبيعة الحال فإن عملية المسح هذه 
ليست حاجة تلبى لمرة واحدة فقط، بل هي عملية 

دورية متجددة بوتيرة معينه حرصًا على كفاءة 
المعلومات ومنعًا لحدوث فجوات زمنية كبيرة 

تجعلها عاجزة من أن تعكس صورة دقيقة للواقع.

فحاجات سوق العمل يجب أن تترجم إلى برامج 
تكفل إعداد القوى البشرية المطلوبة كّمًا نوعًا 

وعلى مختلف المستويات الجامعية والفنية. والواقع 
هو أن هذا التوجه يحمل معه مدخالت جديدة في 
عملية وضع المناهج أو الخطط الدراسية. وهذا ال 

يعني التفريط في االعتبارات األكاديمية أو التساهل 
حيالها، بل العكس تمامًا فإنه يعني تحقيق 

مستويات جديدة من اإلبداع نستطيع معها أن 
نتمسك بالمستوى األكاديمي الصارم الذي يعكس 

آخر المستجدات العلمية العالمية.

باختصار إن اعتماد أسس مقبولة توائم بين مخرجات 
التعليم العالي ومدخالت سوق العمل يحقق التوازن 

المنشود كاعتماد مسميات وظيفية عامة صادرة 
عن منظمة العمل الدولية على سبيل المثال ال 

الحصر، وربطها بمعارف ومهارات يجري االتفاق 
عليها، وكذلك إشراك نخب من المختصين في سوق 

العمل في مراجعة الخطط الدراسية بمؤسسات 
التعليم العالي، والتعاون مع األكاديميين للتقريب 

بين الجانب النظري والجانب العملي، وإجراء المسوح 
الدورية للتعرف إلى احتياجات سوق العمل من القوى 

البشرية كّمًا ونوعًا، وهناك حاجة ملحة إلكساب 
الطلبة تجربة العمل في وقت مبكر من خالل 

التدريب أثناء التعلم، وإكسابهم مهارات متعددة 
مثل االنضباط واحترام الوقت وحسن التصرف.

خطا التعليم العالي في المملكة خطوات 
متسارعة مؤخرًا.. كعضو في مجلس التعليم 

العالي.  ما هي رؤيتكم المستقبلية للتعليم 
العالي في المملكة في ظل إقرار إستراتيجيتي 

التعليم العالي والبحث العلمي؟
وجود مجلس التعليم العالي صحح أخطاء 

كثيرة كانت سائدة في بعض مؤسسات التعليم 
العالي، وكعضو في المجلس فإنني متفائٌل جدًا 

بالمرحلة المقبلة، والسيما أنني شهدت وشاركت 
في وضع هذه اإلستراتيجيات وإقرارها والتي تعد 

أول إستراتيجية للتعليم العالي وأول إستراتيجية 
للبحث العلمي في البحرين، وأرى أنهما إنجاز كبير 

للمملكة، وأقدر للقائمين على صياغتها الجهد 
الكبير الذي قاموا به. وأعتقد بأن اإلستراتيجيتين 

تضمنتا محاور مهمة جدًا، وأهدافًا ملحة على 
المستوى الوطني، ولبلوغ هذه األهداف ال بد من 

ُحسن التطبيق، وتوفير الكفاءات وإشراك أكبر عدد 
ممكن في مرحلة التنفيذ، والتحقق من أن الخطط 

اإلستراتيجية للمؤسسات تتواءم وتصب في الخطة 
الوطنية الشاملة، كما أنه من الضروري التحقق من 

مدى تحقيق األهداف بصفة مستمرة خالل مرحلة 
التنفيذ، وذلك من خالل قياس مؤشرات األداء التي 

وضعت بهذا الغرض.

تؤكد رؤية البحرين االقتصادية 2030 على ضرورة 
التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد 

المعرفة، ولعل أهم العوامل المساعدة في ذلك هو 
التعليم. برأيكم ما السبل التي يمكن من خاللها أن 

يسهم قطاع التعليم العالي في هذا التحول؟
االقتصاد المعرفي هو االقتصاد الذي يحقق منفعة 

من خالل توظيف المعرفة واستغالل معطياتها 
في تقديم منتجات أو خدمات متميزة، جديدة أو 
متجددة، يمكن تسويقها وتحقيق األرباح منها 

وتوليد الثروة من خالل ذلك. وقد شهدنا في 
السنوات القريبة الماضية تسارعًا كبيرًا في نسق 

إنتاج المعرفة وانتشارها بفضل تطور تقنيات 
المعلومات واالتصال الحديثة، مما يجعل من التحول 

إلى المجتمع المعرفي خيارًا إستراتيجيًا ألي دولة تريد 
االستمرار والتنافس في المشهد العالمي.

 

تحقيق التنمية البشرية 
المستدامة باألبحاث العلمية 

الموجهة لحل مشكالت سوق 
العمل.

من أهداف التعليم العالي اإلسهام في نقل 
التكنولوجيا وتوطينها وتسخيرها لخدمة أهداف 
المجتمع، فتوظيف المعرفة واستغالل معطياتها 

في تقديم منتجات أو خدمات متميزة فيما 

يسمى )اقتصاد المعرفة( وهو االقتصاد الحالي 
والمستقبلي. وعلى مؤسسات التعليم العالي أن 

تسعى إلى التفوق بالقدرة على المنافسة المعرفية 
وتحديد أولوياتها بتغيير ممارساتها التربوية، إذ 

إن دورها التقليدي ال بد أن يتغير لتقترب أكثر من 
عالم العمل الذي أصبح أحد أهم مصادر التمويل، 

ولتكون أكثر إنتاجًا للمعرفة التي هي باتت مصدر 
القتصاد قوي للمجتمعات. حيث أن تحقيق التنمية 

البشرية المستدامة باألبحاث العلمية الموجهة لحل 
مشكالت سوق العمل وتوفير التخصصات النوعية 
والتدريب العملي للطلبة في الجامعات وتأهيلهم 
في بيئة االبتكار واإلبداع ستسهم بتحقيق الرؤية 

المستقبلية هذه، فقطاع التعليم العالي له دور 
جوهري في إيجاد اقتصاد المعرفة، وإستراتيجيتي 
التعليم العالي والبحث العلمي تسعيان للوصول 
إلى تنمية االقتصاد الوطني ورأس المال البشري، 
استعانّة بأهدافهما الواضحة، لذلك والتي تعنى 

باالبتكار وتعزيز بيئة ريادة األعمال.

بحلول عام 2025، سيحتاج قطاع التعليم العالي 
بمملكة البحرين إلى توفير حوالي 20 ألف مقعدًًا 

إضافيًا للطلبة، وذلك بناء على عدة فرضيات 
منها معدل القيد اإلجمالي والنمو السكاني 

والزيادة في عدد الطلبة من الخارج. برأيكم كيف 
للقطاع استيعاب هذه األعداد؟ وهل ترون ضرورة 
إنشاء مؤسسات وطنية أم تشجيع االستثمار في 

التعليم العالي الخاص؟ 
أعداد الطلبة في تزايد، وهذا أمر واقع ال بد من 
االنتباه له بالتخطيط السليم لخريجي الثانوية 
العامة، فبداية علينا أن نحصر الفجوة بتحديد 

احتياجاتنا الحالية والمستقبلية من خريجي 
الجامعات بمختلف التخصصات، فال يمكن أن 

يتجه كل خريجي الثانوية للحصول على شهادة 
أكاديمية، وما معنى الحصول على شهادة ال 

توفر لحاملها الوظيفة المناسبة، وهنا يجب بعد 
تحديد الحاجة المستقبلية أن نوجه خريجي الثانوية 

لاللتحاق بالبرامج األكاديمية في الجامعات حسب 
النسبة التي نحتاجها من خريجي تلك البرامج في 

المستقبل، وتوجه النسب األخرى باتجاه التعليم 
المهني والتطبيقي بما يتفق وحاجات المملكة 

المستقبلية لحملة هذه المؤهالت، وأعتقد أن 
المستقبل يتطلب منا أن نركز على التعليم 

التقني، ونعطيه األولوية أكثر من أي جانب آخر، 
فاألمل معقود بأن تكون البحرين مركزًا علميًا 

وثقافيًا وتقنيًا على مستوى المنطقة.

الدكتورة فرزانة المراغي واالستاذ عبداهلل الحراحشة مع الدكتور إبراهيم الهاشمي.
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شهد التعليم العالي في السنوات األخيرة 
قرارات حاسمة وجريئة تتضمن وقف القبول في 

عدد من البرامج األكاديمية، وسحب ترخيص 
إحدى الجامعات.. فكيف ترون تأثير مثل هذه 

القرارات في الوقت الحالي وكذلك على مستقبل 
القطاع؟

مجلس التعليم العالي يحمل على عاتقه مسؤولية 
أمام الدولة والمجتمع، فهو وبحكم القانون الجهة 

الرقابية التي تنظم قطاع التعليم العالي، وكعضو 
في المجلس أؤكد بأنه لم يتم اتخاذ مثل هذه 
القرارات الحاسمة إال بعد استنفاذ جميع الحلول 

ودراسة الواقع أكثر من مرة، وإعطاء فرص متعددة 
للتصويب. واستخدام أسلوب التدّرج في القرارات.. 
وقد استجاب البعض وسعى للتطوير والتحسين، 

في حين لم يكن البعض اآلخر جادًا في االلتزام 
باللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس بهدف 

االرتقاء بالعملية التعليمة في مؤسسات التعليم 
العالي، مما اضطر المجلس إلى اتخاذ مثل هذه 

القرارات الحاسمة التي باتت ملحة للتصدي لكل ما 
يسيء إلى سمعة التعليم العالي في المملكة، 

ومهما كانت هذه القرارات مكلفة في الوقت الحاضر 
إال أنها على المدى الطويل تؤثر إيجابًا على مستقبل 

قطاع التعليم العالي في البحرين، بزرع الثقة لدى 
المجتمع بأن هنالك رقابة مسؤولة ال تسمح بتجاوزات 

تحدث هنا وهناك، بما يكفل حسن سير العملية 
التعليمية ومخرجاتها، فمصلحة الوطن والمواطن 

نهٌج دأب عليه مجلس التعليم العالي.

العالم من حولنا يتغير بشكل متسارع ووسائل 
التكنولوجيا واالتصال في تطور مستمر، مما أدى 
إلى تغييرات جذرية في أنماط التعليم والتعلم 

في الجامعات حول العالم. ما رأيكم بمدى توظيف 
وسائل التكنولوجيا الحديثة في مؤسسات 

التعليم العالي في مملكة البحرين؟
أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم 

العالي  أصبح ضرورة وخصوصًا بعد ظهور التعليم 
المستمر، والتعليم عن بعد، والتعليم مدى 

الحياة.  وإن الحاجة لتوفير مهارات وقدرات تتطلبها 
المنافسة العالمية أثر على االهتمام بتوظيف وسائل 

التكنولوجيا الحديثة في مؤسسات التعليم العالي.

فال بد أن تواكب مؤسسات التعليم العالي 
التطورات التكنولوجية لدواعي كثيرة، حيث إن 

نمطية التعليم والتعلم تؤثر سلبًا في رغبة 
الطلبة في التعليم، كما أن الزيادة في عدد الطلبة 

يتطلب التفكير بتغيير النمط التقليدي المتبع 
في التدريس، واستخدام التكنولوجيا من شأنه أن  

يسهم في استيعاب هذه األعداد المتزايدة، وأن 
يحّسن مهارات الطلبة ويؤهلهم لسوق العمل 

الذي يتطلب مهارات تقنية حديثة وعالية، وإنني 
أجد أن مؤسسات التعليم العالي في البحرين 

معنية بتطوير وسائل التعليم التكنولوجية في 
هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، كما أن مصادر 

التعليم تتنوع، فأنا شخصيًا تعلمت من طالبي 
حيث إن بيئة التفاعل والتواصل مهمة جدًا، ولكنني 

أعتقد أن التغيير يجب أن يبنى على تجارب اآلخرين 
ونجاحاتهم، وقبل ذلك علينا أن نتدرج بالتغيير إلى 

أن نصل إلى ما يالئم احتياجاتنا.

ما هي رسالتكم للقائمين على مؤسسات 
التعليم العالي في المملكة، ومتخذي القرار في 

تلك المؤسسات من مجالس أمناء ورؤساء ونواب 
وعمداء؟

إننا نقف اليوم في عين العاصفة وعقولنا ونفوسنا 
مشرعه أمام رياح التغيير، تهب من كل اتجاه حتى 
تكاد تقلعنا من هويتنا، وتؤدي بنا إلى التهميش 

واالغتراب في لج العولمة التي حولت الكون إلى 
كوكب صغير مندمج ، ال تعترف تياراته الكبرى 

بحدود أو قيود اقتصادية أو تكنولوجية وثقافية 
واجتماعية.

 

إستراتيجيتي التعليم العالي 
والبحث العلمي تسعيان إلى 

تنمية االقتصاد الوطني ورأس 
المال البشري.

إن الخيارات المتاحة أمام الجامعات، وتباين الفلسفات 
واألفكار من تقنية وليبرالية.. من التخصصية 

الضيقة إلى الثقافة الواسعة.. البد أن تحسم كليًا أو 
جزئيًا على مستويات المناهج الدراسية؛ ألن المناهج 

هي القناة األهم التي تتواصل الجامعة عن طريق مع 
طلبتها وتسهم إلى درجة عالية في بناء عقولهم 

وتكوينهم العلمي والحضاري واالجتماعي والنفسي 
وبالتأكيد القيمي. وكلنا نعلم أن كل دولة حققت 

نجاحًا في تحولها االقتصادي لم تتوصل إلى ذلك 

إال بضمان قوى عاملة على درجة عالية من 
المهارات والقدرة على األداء بمستوى عالمي.

 من دروس التاريخ تبني األمم حضارتها 
ومستقبلها الزاهر.  كذلك هو الحال في 

الجامعات الرائدة التي تستشرف المستقبل 
وتسعى إليه من خالل الزخم الذي اكتسبته عبر 

السنين والرؤى السديدة التي أنارت طريقها و 
أوصلتها إلى الجامعات المرموقة إقليميًا ودوليًا.

 

أدعو الطلبة وأولياء أمورهم 
إلى استشارة أصحاب الخبرة 

والرأي، واالطالع على كافة 
المعلومات المتاحة بشأن 

البرامج األكاديمية في 
مؤسسات التعليم العالي، 

سواًء داخل مملكة البحرين 
أو خارجها؛ لضمان اختيار 

األفضل واألنسب.

وقد تبلورت لدي قناعة راسخة خالل سنوات 
الممارسة الطويلة بالتجديد الذاتي للمؤسسات 

واألفراد عبر التطوير المستمر ليبقينا على 
مشارف الريادة العلمية المهنية، وعلى 

الجامعات أن تظهر بشجاعة إدارية وأكاديمية  
من دون خوف أو مهيب.  إن أي إنجاز حقيقي 

هو ثـمرة جهد فريق  عمل متجانس وعبر 
بناء أوسع قاعدة ممكنة للقرار والعمل، وال بد 

للجامعات أن تكون النموذج األمثل للتكامل 
الثقافي والعلمي، وعلى تلك المجالس في 
الجامعات أن تسعى لتحقيق ذلك التكامل 

من خالل االنفتاح على المجتمع وإشراكه في 
كل نشاط، ومحاسبة الذات باستمرار لتحقيق 
أقصى درجات الفاعلية في إدارة الجامعة، بما 
يسهم في تحقيق رؤية البحرين االقتصادية 
2030 إضافًة إلى إستراتيجي التعليم العالي 

والبحث العلمي التي هي بمثابة خارطة طريق 
لعمل مؤسسات التعليم العالي نحو مستقبل أكثر 
إشراقًا، فتحديد الرؤية واألهداف أمام متخذ القرار بما 

يتناسب مع األهداف الوطنية وضمان متابعة خطة 
تنفيذية لتحقيق األهداف وإجراء تقييم ذاتي مستمر 

وتصويب األخطاء هي أداة النجاح للجميع.

وختامًا.. ما النصائح التي توجهونها ألبنائنا 
خريجي الثانوية العامة المقبلين على االلتحاق 

بالجامعات؟
مرحلة االختيار مرحلة مهمة وحاسمة في حياة 

الطالب وولي أمره، والفترة االنتقالية من الثانوية 
العامة إلى الجامعة تتطلب اتخاذ قرار يتناسب مع 

ميول الطالب ورغباته وقدراته، وتتطلب استشراف 
المستقبل ما بعد الدراسة الجامعية، والنظر 

الحتياجات سوق العمل آنذاك الختيار التخصص 
والمؤسسة اللذين يكفالن دخوله سوق العمل، 

وفي هذا المجال أدعو الطلبة وأولياء أمورهم إلى 
استشارة أصحاب الخبرة والرأي، واالطالع على كافة 

المعلومات المتاحة بشأن البرامج األكاديمية في 
مؤسسات التعليم العالي، سواًء داخل مملكة 

البحرين أو خارجها؛ لضمان اختيار األفضل واألنسب. 
وبكل األحوال على الطالب أن يضع نصب عينيه 

التميز والتفوق أهدافًًا له في دراسته، ألن العالم الذي 
نعيش فيه اليوم يمتاز بسرعة تغيير فائقة وبدرجة 

تعقيد تقارب حدود الخيال.  والتحدي الكبير أمام 
الطلبة هو مواجهة ما يمثله هذا العالم وخوض 
غماره على أفضل وجه تنافسي ممكن، من دون 

التخلي عن قيمنا وتراثنا وحضارتنا العربية اإلسالمية 
األصيلة التي هي مصدر هويتنا ومحور االنتماء لدينا.  
وعلى الطلبة أن يتذكروا أن العطاء أفضل من األخذ، 

وأنه حجر الزاوية في بناء مجتمع إنساني متكافل 
يتضمن أفضل ما لدى أفراده من طاقات ويوظفها 

في مسيرته الهادفة إلى المستقبل.  واعتبار الذكاء 
البشري هو المورد اإلستراتيجي األهم للمجتمع 

والقدرة المعلوماتية في رأس قائمة القدرات التي 
تصنف على أساسها المجتمعات بين قائدة وتابعة، 

بين منتجه ومستهلكه..  وإنني أوجه أبنائي 
الطلبة إلى التأمل الذاتي وترتيب األولويات بالمرونة 

والتكييف ليتمكنوا من االستجابة للمتغيرات 
التي ستواجههم..  متمنيًا لهم التوفيق والنجاح 

فالشباب هم دعامة المستقبل للوطن.

21

لة
قاب

م

20

لة
قاب

م



تحتل الجامعة قمة المؤسسات التربوية في 
المجتمع، وهي مطالبة بأن تكون على وعي تام 

بمسؤوليتها ورسالتها في المجتمع، حيث إن لها 
دورًا مهمًا وأساسيًا في تنمية المجتمع وتطويره، 
ويأتي هذا عن طريق مساهمتها في تنمية رأس 
المال البشري وذلك بإعداد الكوادر البشرية التي 
تملك المعرفة العلمية والتقنية لخدمة المجتمع 
ومؤسساته، إضافة إلى الدور المتميز الذي تؤديه 
في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع. وعلى 

الرغم من أن وظيفة خدمة المجتمع تحتل المرتبة 
الثالثة، ويطلق عليها الوظيفة الثالثة للجامعات، إال 
أن هنالك توجها منطقيا يّعد خدمة المجتمع هي 

الوظيفة األولى والقائدة للتعليم الجامعي. لقد 
أدى تزايد االهتمام بالوظيفة الثالثة للجامعات إلى 

استحداث وظيفة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة 
المجتمع، وتنمية البيئة على المستوى التنظيمي 
لبعض الجامعات، لقد أصبحت خدمة المجتمع أحد 
معايير تقيم أداء الجامعات. مع األسف الشديد نرى 

أن هنالك تواضعًا واضحًا لدور الجامعات العربية 
في تنمية وتعزيز الوظيفة الثالثة هذه، فالجامعات 

ومنذ تأسيسها كان جل اهتمامها التركيز على 
الوظائف التدريسية والبحثية، ولهذا فإن الغموض 

وعدم الوضوح ما زال يشوب العالقة بين الجامعة 
والمجتمع. فجامعاتنا ما زالت تعاني من عدم 

المقدرة على بناء عالقة تشاركية مع البيئة التي 
تعيش فيها، علما بأن الروابط القوية بين الجامعة 
والمجتمع تحتم على الجامعة االستمرار في عملية 

تحديث وتطوير برامجها وبحوثها، وبما يتناسب مع 
حركة المجتمع وتطوره، وهذا يفرض على الجامعة 

تعميق وتقوية أواصر العالقة بينها وبين البيئة 
التي تتواجد فيها، وصوال إلى اعتبار الهدف الثالث 

للجامعة والمتمثل في خدمة المجتمع والنهوض به 
الهدف الرئيس للمؤسسة التعليمية، وهذا يحتم 

على الجامعة أن تكون وثيقة الصلة مع بيئة توطنها 
تسعى دائمًا إلى تطوير هذه البيئة وتنميتها، 

وتعمل على حل مشاكلها والنهوض بها إلى 
أفضل المستويات العلمية واالقتصادية واالجتماعية 

والصحية عن طريق ربط البحث العلمي باحتياجات 
هذه البيئة. 

 

ليكن الهدف اإلستراتيجي 
للجامعات هو تزويد المجتمع 
بخريجين متعددي المهارات، 

قادرين على التعلم الدائم 
والمستمر.

إن التعليم الجامعي ضرورة من ضرورات إعداد رأس 
المال البشري المؤهل لإلنتاج والتطوير والتفاعل 

مع التطورات التقنية والمعرفية، والتي تفرض على 
كافة المجتمعات ضرورة إنتاج المعرفة، والعمل على 

تراكمها. فعند مساهمة الجامعة في تنمية رأس 
المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة فهذا 

يعني مساهمتها في تحقيق تنمية اقتصادية 
عن طريق دورها في مواكبة سوق العمل وتزويده 

بالكوادر المؤهلة القادرة على القيام بعمليات 
التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية االقتصادية.

إن الجامعة هي وليدة المجتمع وجزءًا منه تعمل 
على تلبية حاجاته وتقديم الخدمات المتمثلة 
بالدراسات والبحوث واالستشارات التي سوف 

تسهم في عملية التنمية المعرفية واالقتصادية 
واالجتماعية. تمارس الجامعات دورًا أساسيًا في 

تنمية رأس المال البشري وإعداد الكوادر البشرية 
المؤهلة للقيام بخدمة التنمية في جميع بلدان 

العالم باعتبار ذلك األساس الذي تستند عليه أية 

دور الجامعة في تطوير بيئة توطنها

األستاذ الدكتور زهير الشاروك
خبير باألمانة العامة لمجلس التعليم العالي

تنمية مستقرة ومستدامة. ونظرا لتميز بداية 
القرن الحادي والعشرين بسرعة التغيرات في 

مختلف مجاالت الحياة، حيث شهدت هذه الحقبة 
تغيرات نوعية في مختلف المجاالت وخاصة مجال 

التكنولوجيا والمعلوماتية واالتصاالت تفرض على 
الجامعات االنتباه لهذه التغيرات والتفاعل معها، 

حيث تشكل االقتصاديات المستندة على المعرفة 
موردًا ال ينضب، ومن هنا يظهر بجالء الدور الذي 

يجب على الجامعات أن تمارسه، والمتمثل بتنمية 
وتحفيز الطاقات المتوفرة لدى الطلبة إلى أقصى حد 

ممكن، من دون القبول بمستويات النجاح والتخرج 
العادي، وليكن الهدف اإلستراتيجي للجامعات هو 

تزويد المجتمع بخريجين متعددي المهارات، قادرين 
على التعلم الدائم والمستمر، مؤهلين للمساهمة 

في النقلة النوعية القتصاد المملكة وتحويله من 
االقتصاد النفطي إلى االقتصاد المعتمد على 
المعرفة، لهذا يقع على الجامعات عبء كبير 

ومهم في المساهمة بتحويل المجتمع البحريني 
من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة الذي 

يستجيب لمتطلبات سوق العمل.

 

ضرورة ربط التعليم العالي 
بحاجات المجتمع التعليمية 

والثقافية والمهنية وتوظيفه 
لتلبية حجات الفرد اآلنية 

والمستقبلية.

التوصيات:
تحديث وتطوير برامج الجامعات للمساهمة   -1

في نقل المجتمع البحريني من مجتمع     
المعلومات إلى المجتمع المعرفي الذي     

يستجيب لمتطلبات سوق العمل.  
توفير البرامج الكفيلة في إثراء المعرفة     -2
وتنمية رأس المال البشري لمسايرة التقدم     
السريع للعلوم التقنية والمساهمة في     

معالجة قضايا المجتمع.  
تطوير برامج التعليم العالي لمواكبة حاجات     -3
المجتمع، وذلك عن طريق تطوير المهارات     
األساسية المطلوبة في الخريج الجامعي،     
والعمل على جعل الجامعة قادرة على رفد     

سوق العمل وذلك بتخريج كادر كفوء،   
يستطيع استيعاب التقنيات الحديثة    

والتفاعل  معها.  
ربط التعليم العالي بحاجات المجتمع      -4
التعليمية والثقافية والمهنية وتوظيفه     

لتلبية حجات الفرد اآلنية والمستقبلية.  
عملية التعليم هي حالة دائمة غير مرتبطة     -5
بمكان أو زمان، لذا يتوجب على التعليم     
العالي إبراز أهمية التعليم للحياة، وضرورة     
العمل على استمراريته مدى الحياة؛ تنفيذًا     
لحديث الرسول األعظم عليه أفضل الصالة     

والسالم )اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد(.  
األخذ بنظر االعتبار اتساع الثورة المعرفية     -6
وتزايدها، والذي يحتم على الجامعات إخضاع     
برامجها الدراسية للتقويم الدوري وفقا     

للمعايير القياسية العالمية.  
تكوين الفكر الواعي لمشاكل المجتمع     -7
بصورة عامة، والبيئة المحلية بصورة خاصة،     
وإجراء دراسات تحليلية للبيئة الخارجية     
للجامعات، وتحديد المشاكل التي تعاني     
منها القطاعات التنموية العاملة فيها،     
وتحديد احتياجات هذه القطاعات من      

المهارات.  
8-  إعداد العناصر البشرية القادرة على مواجهة   

واستيعاب التغيرات العلمية والتقنية.  
تنشيط الحياة الثقافية في الجامعات من خالل    -9
اإلكثار من المحاضرات والندوات الهادفة إلى     

التفاعل مع المجتمع وخدمته.  
اإلكثار من دورات التعليم والتدريب المستمر     -10
للكبار والمهنيين من أجل تطوير قابلياتهم     

العلمية والعملية.   

الدكتور زهير الشاروك
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لقد ظهرت المناداة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة 
)TQM( في قطاع التعليم بعد أن تم تطبيقها 

في القطاع الصناعي وإدارة األعمال والشركات، وجاء 
ذلك استجابة للنقد المتزايد لألنظمة التعليمية 

في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، 
وذلك بسبب تدني مستوى مخرجات التعليم 

وكذلك التفاعالت المتواصلة التي تؤدي إلى تحقيق 
األهداف المنشودة لمجتمع معين. 

إن إدارة الجودة الشاملة في التعليم تشير إلى نظام 
تعاوني في المؤسسات التعليمية ممثلة باإلدارة 

العليا والموظفين بالتبادل والمشاركة على توفير 
االحتياجات وتغطية طلبات الطلبة والمجتمع، أي 

أنها أسلوب تطوير شامل ومستمر في األداء يشمل 
جميع وظائف ونشاطات المؤسسة التعليمية، ليس 
في إنتاج الخدمة فحسب، بل في توصيلها لتحقيق 

رضا الطلبة وزيادة ثقتهم، وتحسين المؤسسة 
التعليمية محليًا وعالميًا، وزيادة نصيبها من سوق 

العمل. 

وخلص بعض العلماء في هذا المجال إلى أن نظام 
إدارة الجودة الشاملة هو إستراتيجية إدارية ترتكز 

على مجموعة من القيم، وتستمد طاقة حركتها من 
المعلومات التي يمكن في إطارها توظيف مواهب 

العاملين )اإلدارة العليا وأعضاء هيئة التدريس 
والموظفين اآلخرين( واستثمار قدراتهم الفكرية 

في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي 
بهدف تحقيق التحسين المستمر لعمل المؤسسة 

التعليمية.
 

وللخوض في مبادئ إدارة الجودة الشاملة وتقنياتها 
كما جاءت من نظريات علمائها )وأشهرهم ديمنج، 
وجوران، وكروسبي( واللجنة الفنية بمنظمة اآليزو؛ 

فذلك يحتاج إلى شرح طويل، لذا سوف يقتصر 

الحديث على أهم ركائز إدارة الجودة الشاملة 
ومحاورها الرئيسية. 

ولنبدأ بالمحاور السبعة الرئيسية إلدارة الجودة 
الشاملة في المؤسسات التعليمية، والتي يمكن 

إيجازها باآلتي:
المحور األول: هو الطالب، والذي هو محور عملية    -

التعليم والتعلم والمستفيد الرئيسي.   
المحور الثاني: هو عضو هيئة التدريس، والذي     -
يّعد حجر الزاوية في تنفيذ برنامج إدارة الجودة     
الشاملة في غرف الصف والقاعات والمختبرات.   
المحور الثالث: المباني ومرافقها وتجهيزاتها     -
لتتصف بالسعة والتهوية واإلضاءة المناسبة     
للعملية التعليمية، والمواصفات المطلوبة     
للمرافق الصحية والمالعب والتجهيزات     

والمختبرات والمكتبة وغيرها، إضافة إلى النظافة    
البيئية المحيطة.  

المحور الرابع: يتمثل بالبرامج والمناهج  - 
التعليمية، والتي يجب أن تعكس أهداف وحاجات     
الطلبة والمجتمع، وتكون واضحة ومستندة إلى    

المعايير المطلوبة، وتستوعب التحديات العالمية    
في التقدم التكنولوجي المتسارع، بحيث يتصف    

بالحداثة والمرونة.  
المحور الخامس: هو محور الكتب المنهجية،  - 

والتي تتسم بالحداثة والتجديد الدائم      
للمعلومات.    

أما المحور السادس: فيخص اإلدارة العليا     -
والقيادة وارتباطهما بالتشريعات والقوانين،     
ومن مسؤولياتها توضيح القوانين للموظفين،   

والعمل على التحسين المستمر في أداء     
المؤسسة التعليمية، وذلك عن طريق  

توصيف المهام لكل وظيفة بشكل يحقق      
األهداف المرسومة، وتحسين لوائح المكافئات     

والتحفيز والدافعية للجميع.   

إدارة الجودة الشاملة في التعليم 

الدكتور زهير نافع العاني
خبير باألمانة العامة لمجلس التعليم العالي

وأخيرًا فالمحور السابع يخص جودة التقييم،     -
فبالنظر إلى أهمية التحسين المستمر في نظام   

إدارة الجودة الشاملة وتحقيق المعايير   
والمواصفات المطلوبة في عناصر العملية     

التعليمية, فقد حددت وكالة الجودة   
البريطانية  )BQA( العناصر التالية، والتي يجب    
تضمينها في هذا المحور، وهي: األهداف من      

حيث وضوحها واستنادها لمعايير مجتمعية   
أو عالمية، ومخرجات العملية التعليمية وتعني    

اكتساب الطالب للمهارات، والمنهاج والذي يلبي    
حاجة الطلبة ويتم تطويره وتحديثه       
باستمرار، والطلبة وتقويمهم لتحديد قدراتهم   

ومهاراتهم ومعرفتهم الالزمة للحياة    
المستقبلية، ومصادر التعلم وتجهيز الغرف   

التدريسية والمختبرات والمكتبات       
واللوازم والمراجع وغيرها، وطرق التعليم     

والتعلم وكافة األساليب واإلستراتيجيات لتحقيق    
األهداف المنشودة، وأخيرًا التحسين والمتابعة    

واالستفادة من التغذية الراجعة التحسينية.  

 

إن إدارة الجودة الشاملة في 
التعليم تشير إلى نظام تعاوني 

في المؤسسات التعليمية 
ممثلة باإلدارة العليا والموظفين 
بالتبادل والمشاركة على توفير 

االحتياجات وتغطية طلبات 
الطلبة والمجتمع، أي أنها 

أسلوب تطوير شامل ومستمر 
في األداء يشمل جميع وظائف 

ونشاطات المؤسسة التعليمية.

أما ركائز إدارة الجودة الشاملة فتتمثل بالهيكل 
التنظيمي للمؤسسة التعليمية، المتميز باعتماد 

البرامج الجيدة وتحديثها وتطويرها باستمرار، 
والتركيز على استثمار خبرات العاملين واالبتكار، 
والتحسين والتطوير المستمرين عن طريق اتباع 

المؤسسة التعليمية للطرق الفعالة في أداء العمل 

وتوفير تقنيات مالئمة، ووسائل وطرق مالئمة 
للحكم على نوعية المخرجات والرقابة عليها، 

والتغيير الثقافي المتمثل بالتغيير في األساليب 
الفنية المطبقة حاليًا، والتغيير في الفلسفة اإلدارية 

والحاكمة للسلوك، والقيادة تكون من العناصر 
الفعالة والمؤثرة في تحقيق األهداف واالستثمار 
األمثل لجميع الموارد البشرية وتوجيه طاقاتها 
لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة، وأخيرًا الرؤية 

المشتركة والتي تعني ضرورة الوعي وإدراك مفهوم 
الجودة الشاملة لدى جميع األطراف ذات الصلة؛ 

ليعطي ذلك الجميع الجهود الرائدة المرجوة لخدمة 
أهداف المؤسسة التعليمية.

 
 

إلدارة الجودة الشاملة في 
المؤسسات التعليمية سبعة 
محاور رئيسة أهمها الطالب، 
والمناهج التعليمية، وعضو 

هيئة التدريس، والحوكمة، 
والبنى التحتية.

وخالصة القول: إن تطبيق مبادئ إدارة الجودة 
الشاملة في المؤسسات التعليمية يعدُّ خطوة 

مهمة نحو تقدمها نحو التميز، شأنها شأن تطبيق 
نظام االعتماد األكاديمي، والذي يلزم المؤسسات 

التعليمية بتطبيق المعايير العالمية لتحسين 
العملية التعليمية وتطويرها.

إن معرفة مفهوم إدارة الجودة الشاملة ونظام 
االعتماد االكاديمي سيساهم في تحديد مدى 

تحقيق المؤسسات التعليمية ألهدافها، وتحديد 
 جوانب القوة لتعزيزها، وجوانب القصور للعمل
 لى التغلب عليها، حيث إنهما الخطوة المهمة

 نحو التميز.

الدكتور  زهير نافع
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األستاذ الدكتور مازن محمد علي جمعة رئيس 
الجامعة الملكية للبنات حاصل على درجة الدكتوراه 

في هندسة التحكم الرقمي من جامعة برادفورد 
في المملكة المتحدة في العام 1976م. شغل 
العديد من الوظائف األكاديمية واإلدارية. فقد 

عمل رئيسًا لقسم في الجامعة التكنولوجية في 
بغداد، ثم تدرج في المواقع األكاديمية، حيث ُعين 

عميدًا لمعهد التكنولوجيا، ونائبًا لرئيس هيئة 
التعليم التقني في الفترة ما بين 1983 و1987م، 

ثم رئيسًا لهيئة التعليم التقني، ورئيسًا للجامعة 
التكنولوجية في بغداد لغاية عام 2003م. عمل 

األستاذ الدكتور مازن جمعة أستاذًا في الجامعات 
األردنية، وفي العام 2007 ُعين مستشارًا لمجلس 

إدارة الجامعة الملكية للبنات، وبعد ذلك ُعين رئيسًا 
للجامعة.

 

شارك األستاذ الدكتور مازن 
جمعة في العديد من المؤتمرات 

اإلقليمية والدولية وورش 
العمل التي تهتم بالعالقة ما 
بين الجامعة والصناعة، وربط 

الجامعة مع حقل العمل.

تولى سعادة األستاذ كمال بن أحمد محمد منصب 
وزير المواصالت في فبراير 2012. وبموجب منصبه، 

يتولى سعادته وضع السياسات، وتنظيم وتطوير 
وتنفيذ مشاريع لتلبية احتياجات النقل الجوي 

والبحري والبري في المملكة، فضاًل عن مسؤوليته 
عن تنظيم وتقديم الخدمات البريدية في المملكة.

وفي مارس 2012م، تم تعيين كمال بن أحمد في 
منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس 

التنمية االقتصادية، وهي الهيئة العامة المسؤولة 
عن جذب االستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات 

التي تساعد على تعزيز مناخ االستثمار في المملكة.

وقبل تعيينه وزيرًا للمواصالت، شغل األستاذ كمال 
بن أحمد منصب وزير شؤون مجلس الوزراء منذ 

فبراير 2011. أمضى قبلها سعادته سبع سنوات في 
مجلس التنمية االقتصادية، قبل أن يترك منصبه 

كرئيس تنفيذي للعمليات ليصبح وزيرًا في 
الحكومة.

ويشغل حاليًا عضوية عددًا من المجالس وهي:
مجلس التنمية االقتصادية.  -

مجلس التعليم العالي.  -
مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة.  -

مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.  -

األستاذ كمال بن أحمد حاصل على درجة 
البكالوريوس في العلوم والهندسة المدنية 

من كلية الهندسة بجامعة البحرين، وعلى درجة 
الماجستير في إدارة المشاريع العالمية من جامعة 

ليدز بالمملكة المتحدة.

كما عمل األستاذ الدكتور مازن جمعة كخبير 
لليونيسكو واليونيفاك واليونيدباس، حيث ُكلف 

بالعديد من المهام التي المتعلقة بتطوير التعليم 
الجامعي والتعليم المهني والتقني في العديد 

من الدول العربية، مثل: موريتانيا وليبيا والسودان 
واليمن وغيرها. كما شارك األستاذ الدكتور مازن 

جمعة في العديد من المؤتمرات اإلقليمية والدولية 
وورش العمل التي تهتم بالعالقة ما بين الجامعة 

والصناعة، وربط الجامعة مع حقل العمل، وله ما يزيد 
عن مئة بحث وكتاب في مجال التخصص، وكذلك 

البحوث التي تهتم بالتعليم، منشورة في العديد 
من المجالت واإلصدارات.

حصل األستاذ الدكتور مازن على العديد من األوسمة 
والجوائز ومنها جائزة المؤتمر العالمي للتعليم في 

آسيا سنة 2011م، وقد ُمنح هذه الجائزة لمساهمته 
المتميزة في التعليم. وفي سنة 2012م منحت 

جمعية األعمال األوروبية األستاذ الدكتور مازن جائزة 
سقراط الدولية في مجال أعمال التنمية الفكرية 

للمجتمعات.

وفي سنة 2013م صدر مرسوم ملكي بتعيين 
األستاذ الدكتور مازن جمعة كعضو في مجلس 

التعليم العالي في مملكة البحرين ممثاًل عن 
مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

 

وضع السياسات وتنظيم 
وتطوير وتنفيذ مشاريع لتلبية 
احتياجات النقل الجوي والبحري 

والبري في المملكة.

األستاذ الدكتور مازن محمد جمعة 
 رئيس الجامعة الملكية للبنات

عضو مجلس التعليم العالي

سعادة األستاذ كمال بن أحمد محمد 
 وزير المواصالت

عضو مجلس التعليم العالي

كمال بن أحمد وزير المواصالتالدكتور مازن محمد علي جمعة
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لقاء األمين العام لمجلس التعليم 
العالي بممثلي مؤسسات التعليم 

العالي البريطانية

استقبل األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة األمين 
العام لمجلس التعليم العالي صباح األحد 19 يناير 
2014م وفدا من ممثلي مؤسسات التعليم العالي 

البريطانية، والذي تضمن ممثلين عن جامعة برايتون 
وجامعة بريستول وجامعة هدرزفيلد وجامعة ألستر 

وجامعة برونل، وذلك بحضور السيد دومينيك 
مكالستر مستشار العلوم واالبتكار في السفارة 

البريطانية بالدوحة وممثلين عن المجلس الثقافي 
البريطاني. وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مشاركتهم 
في فعاليات األسبوع البريطاني الذي يقام بمملكة 

البحرين احتفاًء بالعالقات بين المملكة المتحدة 
ومملكة البحرين الممتدة على قرابة مائتي عام، وقد 

استعرض األمين العام خالل اللقاء أهم المشاريع التي 
يقوم بها مجلس التعليم العالي مع المؤسسات 

المعنية بالتعليم العالي بالمملكة المتحدة، كما تم 
بحث سبل التعاون المستقبلية بين قطاع التعليم 

العالي بمملكة البحرين والمملكة المتحدة في مجاالت 
عديدة كالبحث والتطوير والعلوم والتكنولوجيا.

وقد أشاد األمين العام لمجلس التعليم العالي 
بالعالقات األكاديمية بين مؤسسات التعليم العالي 

البحرينية والبريطانية، مؤكداً أهمية تعزيزها 
والتوسع في مجاالتها، خاصة في التخصصات 

العلمية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا.

الملتقى األول لقطاع التعليم العالي 
مع قطاع األعمال والصناعة

نظمت األمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة 
التربية والتعليم في يناير 2014م منتدى لاللتقاء 

بالشركاء والجهات ذات العالقة والمعنيين بقطاع 
التعليم العالي وقطاع األعمال وقطاع الصناعة، 

بحضور 60 مشاركًا من عدة قطاعات حكومية وخاصة.

وقال الدكتور رياض يوسف حمزة األمين العام لمجلس 
التعليم العالي في كلمة ألقاها بأن الملتقى يهدف إلى 

تضييق الفجوة ما بين التعليم العالي وقطاع العمل 
والصناعة، من أجل تلبية احتياجات السوق وبناء اقتصاد 

معرفي قوي، وأضاف بأن أولويات مجلس التعليم 
العالي تعزيز الروابط بين التعليم العالي وقطاع األعمال 

والصناعة من أجل تهيئة بيئة مناسبة لالبتكار.

أخبار التعليم العالي 

وأكد بأن األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
تعمل حاليا على تشكيل لجنه مشتركة بين 

التعليم العالي والقطاع الصناعي واالقتصادي؛ لسد 
الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات 

سوق العمل، عن طريق تطوير المناهج الدراسية 
وطرق التعليم في الجامعات، إضافة إلى بناء عالقة 

واضحة مع أرباب العمل بغية تخريج جيل بحريني 
قادر على مواكبة التطور االقتصادي فيكون الخريج 

البحريني الخيار عن التوظيف األول تماشيًا مع الرؤية 
االقتصادية 2030م.

وخالل الملتقى قدم األستاذ عدنان محمود مدير 
تكنولوجيا المعلومات في شركة الخليج لصناعة 

البتروكيماويات )جيبيك( عرضًا حول فن بناء ثقافة 
التميز على المدى البعيد وعلى أساس مستدام. 

وبعدها قدم المهندس عبد المجيد القصاب رئيس 
جمعيه المهندسين البحرينية عرضًا عن االبتكار 

في التعليم. كما تناول كٌل من األستاذ ديفيد جون 
واألستاذة راديكا بانشي من مؤسسة دبي للموهبة 

شرحًا عن مواهب المستقبل في عالم اليوم. وختامًا 

شرحت األستاذة ريكا ميهير رائدة أعمال في وزارة 
األعمال واالبتكار والمهارات في الحكومة البريطانية 

عن الخطوات التي تتخذها الحكومة البريطانية 
لسد الفجوة بين التعليم العالي والقطاع الصناعي.

يذكر أن هذا المنتدى يعّد نقطه االنطالق ألعمال 
اللجنة المشتركة بين التعليم العالي والصناعة 
واألعمال، حيث اشتمل على مشاركين من جميع 

القطاعات من مؤسسات التعليم العالي، ومن 
القطاع الحكومي ممثاًل في وزارة الصحة، ومجلس 
التنمية االقتصادية، وغرفه تجارة وصناعة البحرين، 

والهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم 
والتدريب، ومعهد اإلدارة العامة )بيبا(، وشركة نفط 

البحرين )بابكو(، وشركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، 
وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبيك(، 

وممتلكات، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني 
ممثلة في جمعية المهندسين البحرينية، وجمعية 

األطباء البحرينية، وجمعية ابتكار، وغيرهم من 
المعنيين. 
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التربية تعقد ورشة عمل مناقشة 
المسودة األولى لإلستراتيجية الوطنية 

للبحث والتطوير بمملكة البحرين 
بالتعاون مع معهد ستانفورد الدولي 

لألبحاث

عقدت األمانة العامة لمجلس التعليم العالي ورشة 
عمل يوم االثنين 25 فبراير 2014م لمناقشة المسودة 

األولى لإلستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير 
بمملكة البحرين، التي بدأ العمل عليها العام 

الماضي بقيادة فريق خبراء معهد ستانفورد الدولي 
لألبحاث، وقد شارك في الورشة 54 ممثاًل عن مختلف 

القطاعات الحكومية والخاصة وعدد من الجامعات، 
إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني وعدد من 

المعنيين بالبحث العلمي.

وفي كلمته التي ألقاها أوضح األستاذ الدكتور 
رياض حمزة األمين العام لمجلس التعليم العالي 

أن األمانة العامة شرعت مؤخراً بوضع خارطة الطريق 
إلستراتيجية وطنية للبحث والتطوير، تقوم على 

ربط البحث العلمي في المملكة بمتطلبات القطاع 
العام والخاص، وتسهم في تعزيز القدرة التنافسية 

لالقتصاد البحريني، وتهدف إلى تعزيز دور البحث 
العلمي في تنمية االقتصاد الوطني، عن طريق 

الربط المنظم والفاعل لألبحاث التي تجرى في 
مؤسسات التعليم العالي بقطاع الصناعة واألعمال، 

وتطوير التعاون البحثي على المستوى المحلي 
واإلقليمي والدولي، ووضع مملكة البحرين على 

الخارطة العالمية لألبحاث كمركز معترف به دولياً، 
وتشجيع التميز البحثي عن طريق مؤسسات تعليم 

عاٍل قائمة على البحث العلمي بما يسهم في بناء 
اقتصاد المعرفة.

وأضاف أن اإلستراتيجية ترتكز على االحتياجات البحثية 
والتنموية للقطاع التجاري والصناعي والحكومي 

في المملكة، مع التركيز على تطوير قطاع التعليم 
العالي في مجال البحث والتطوير، كما ستسهم 
في وضع أولويات البحوث للجامعات بحيث تقوم 

بتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين واإلقليميين 
والدوليين، إضافة إلى تعزيز ثقافة البحث في 

الجامعات وتحسين نوعية البحوث المنجزة من قبل 
أعضاء هيئة التدريس والطالب، وزيادة النفع الذي 

يعود على المملكة عن طريق االستثمار في البحوث 
الجامعية. والجدير بالذكر أن المراحل التي سبقت 

البدء بوضع مسودة االستراتيجية شملت تشكيل 
فريق استشاري من الخبراء والمختصين المعنيين 

بالبحث العلمي في مملكة البحرين لوضع الخطوات 
األولى لبناء اإلستراتيجية، حيث تم عقد عدة اجتماعات 
وورش عمل لدراسة الوضع الراهن للبحث العلمي في 
المؤسسات التعليمية والبحثية والجهات ذات الصلة 

في المملكة؛ لمناقشة مقترحاتهم وتطلعاتهم 
لمستقبل هذا القطاع المهم.

هذا ويمر مشروع اإلستراتيجية بعدة مراحل، حيث 
يتم خالل المرحلة األولى تقييم الوضع الحالي من 
خالل إعداد تقرير عن كيفية تطوير البحث والقدرة 

على االبتكار في قطاع التعليم العالي، مع األخذ 
بعين االعتبار وجهات نظر أرباب العمل واألكاديميين 

والجهات الحكومية األخرى والخبرات الدولية.

أما المرحلة الثانية فتتضمن وضع إستراتيجية البحث 
ومجموعة من المبادئ لتوجيهها مستقباًل للبحث 

واالبتكار في مملكة البحرين وتحديد األدوار، مع مراعاة 
مفهوم مراكز التميز البحثي وتحديد مجاالت استثمار 

الموارد، وكيفية توزيعها، وتأمين وسائل دائمة للموارد 
البحثية والبحوث والتدريب.

وسيختتم المشروع بوضع خطة تنفيذية إلنجاز 
الخطوات المذكورة، حيث يعدُّ المشروع إضافة نوعية 

على عمل المؤسسات التعليمية بأن يجعل منها 
مركزاً للبحث العلمي، من أجل تحفيز الطاقات 

العلمية المتواجدة في هذه المؤسسات وتوجيهها 
نحو خطة مدروسة للبحث العلمي، وبما يساهم في 

دعم االقتصاد البحريني وسوق العمل وبما يحقق 
أغراض التنمية في مملكة البحرين.

ندوة توظيف أحدث توجهات تكنولوجيا 
التعليم في قطاع التعليم العالي

أقام مجلس التعليم العالي بالتعاون مع المجلس 
الثقافي البريطاني ندوة لبناء القدرات حول استخدام 

التكنولوجيا في التعليم العالي، والتي هدفت إلى 
تعزيز استخدام التكنولوجيا لتطوير مؤسسات 

التعليم العالي وتصميم موارد التعليم وأساليبه. 
وقد حضر الندوة التي أقيمت في الثامن عشر 

والتاسع عشر من مارس 2014م أكثر من )50( تربويًا 
من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة. 

وقد تطرقت الدكتورة بيفرلي ليدز مقدمة الندوة، 
خالل اليوم األول إلى تحديات القرن الحادي والعشرين 

التي تواجه قطاع التعليم العالي، وإلى تطوير 
إستراتيجيات تكنولوجيا التعليم وتنفيذها، والقراءة 

والكتابة الرقمية لتكنولوجيا التعليم، وكذلك 
آليات اختيار أفضل تقنيات تكنولوجيا التعليم. أما 
في اليوم الثاني للندوة فقد استعرضت الدكتورة 

ليدز خيارات التعليم اإللكتروني والتعليم الممزوج، 
وكذلك طرق تطوير المناهج والمقررات الدراسية 

وتصميم الدروس اإللكترونية.

وفي ختام الندوة قام األستاذ الدكتور رياض يوسف 
حمزة بعرض االتجاهات المستقبلية لمجلس 

التعليم العالي، والتي من أهمها التركيز على 
وتوظيف أحدث توجهات تكنولوجيا التعليم في 

قطاع التعليم العالي ألهميته وأثره البالغ على 
عملية التعليم والتعلم الجامعي، هذا وقد أكد 

الدكتور حمزة أهمية تبادل الخبرات بين مؤسسات 
التعليم العالي الداخلية والخارجية لتطوير المناهج 

والمقررات الدراسية، وكذلك االستفادة من التجارب 
الناجحة في عملية دمج تكنولوجيا التعليم في 

التعليم العالي.

 أخبار التعليم العالي

ندوة توظيف تكنولوجيا التعليمندوة توظيف تكنولوجيا التعليم ورشة مناقشة مسّودة اإلستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير
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وقد أشاد األمين العام لمجلس التعليم العالي على 
ما يبذله المجلس الثقافي البريطاني من جهد من 
أجل المشاركة في مبادرات مجلس التعليم العالي 

لالرتقاء بقطاع التعليم العالي بالمملكة، وتعد هذه 
الندوة كأحد نماذج المشاركة الفاعلة.

رئيس مجلس التعليم العالي يبحث 
سبل التعاون في مجال التعليم 

العالي والبحث العلمي مع وزير التعليم 
العالي بالمملكة األردنية الهاشمية 

 عقد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 
والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي اجتماعًا 

في ابريل 2014م مع الدكتور أمين عبداهلل محمود وزير 
التعليم العالي بالمملكة األردنية الهاشمية، بحضور 

السيد ناصر راشد الكعبي سفير مملكة البحرين 
لدى المملكة األردنية الهاشمية، واألستاذ الدكتور 
رياض يوسف حمزة األمين العام لمجلس التعليم 

العالي، حيث تم خالل االجتماع بحث مجاالت التعاون 

بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي 
والبحث العلمي، تأكيداً للعالقات األخوية القائمة 

بينهما.

وقد قدم الجانب األردني شرحًا حول برامج التعليم 
العالي ومؤسساته المختلفة، وبدوره قدم وزير 

التربية والتعليم شرحًا عن جهود مجلس التعليم 
العالي وأمانته العامة، والخطة اإلستراتيجية الخاصة 
بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة.

بحث تطوير الموارد البشرية باألمانة 
العامة للتعليم العالي

عقد اجتماع بين سعادة الدكتور ماجد بن علي 
النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس 
التعليم العالي، وسعادة السيد أحمد بن زايد 

الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية في ابريل 
2014م، وذلك بمقر ديوان الخدمة المدنية، بحضور 

الدكتور رياض يوسف حمزة األمين العام لمجلس 
التعليم العالي، والدكتور محمد مبارك جمعة 

الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية 
والتعليم، حيث تم خالل االجتماع مناقشة تعزيز 

وتطوير أداء األمانة العامة لمجلس التعليم 
العالي، وتغطية احتياجاتها من الموارد البشرية 

المؤهلة، والتي تمّكنها من تقديم أفضل الخدمات 
التعليمية بالشكل الذي يتناسب مع تنفيذها 

إلستراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، 
ومسئوليتها نحو جميع مؤسسات التعليم العالي 

في مملكة البحرين.

أمانة التعليم العالي تستقبل وفد 
مجلسي العموم واللوردات البريطاني

استقبل الدكتور رياض يوسف حمزة األمين العام 
لمجلس التعليم العالي في مكتبه بمبنى وزارة 
التربية والتعليم يوم األربعاء 16 ابريل 2014م وفداً 
من حزب العمال من مجلسي العموم واللوردات 

بالبرلمان البريطاني، حيث يأتي هذا االجتماع ضمن 
الزيارة التي يقوم بها الوفد لمملكة البحرين، وفي 
مستهل اللقاء رحب األمين العام للتعليم العالي 

بالوفد، مؤكداً عمق العالقة بين مملكة البحرين 
والمملكة المتحدة التي امتدت ألكثر من مائتي عام، 

والسيما في قطاعي التعليم والتعليم العالي.

 وقدم الدكتور حمزة عرضًا شامال حول التعليم 
العالي في مملكة البحرين، حيث أطلع أعضاء 

الوفد على اإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 
لألعوام العشرة المقبلة، وكذلك اإلستراتيجية 

الوطنية للبحث والتطوير، إضافة إلى الخطوات 
والمشاريع التطويرية التي اتخذها مجلس التعليم 
العالي بهدف االرتقاء بهذا القطاع بمملكة البحرين 

ومخرجاته، ومنها نظام االعتماد األكاديمي الذي 
سيقوم المجلس بتنفيذه مطلع العام المقبل، 

وإطار التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس 
بمؤسسات التعليم العالي، وكذلك جهود المجلس 

لسد الفجوة بين قطاع التعليم العالي وقطاع 
الصناعة واالقتصاد، عن طريق تطوير المناهج 

الدراسية وطرق التدريس وتوظيف مهارات القرن 
الحادي والعشرين في المناهج، إضافًة إلى التدريب 

الميداني لطلبة مؤسسات التعليم العالي.

وقد أشار األمين العام لمجلس التعليم العالي إلى 
الدور الذي يقوم به المجلس الثقافي البريطاني، 

والجهود التي يبذلها للمشاركة في مبادرات 
مجلس التعليم العالي الهادفة إلى االرتقاء بقطاع 

التعليم العالي بالمملكة، وتنفيذ إستراتيجيتي 
التعليمالعالي والبحث العلمي، وأكد على أهمية 

التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في كال 
البلدين، وكذلك تشجيع إنشاء فروع لتلك الجامعات 

بمملكة البحرين.

هذا وقد أثنى الوفد بعمل مجلس التعليم العالي 
لالرتقاء بالقطاع وخريجيه وتوجهاته المستقبلية، 

حيث أشادت معالي السيدة هيزل بليرز عضو 
البرلمان البريطاني بالدور الفاعل الذي يقوم به 

مجلس التعليم العالي في تشجيع الطلبة 
وتزويدهم بالمؤهالت والمهارات والخبرات الالزمة 

لسوق العمل؛ األمر الذي ينعكس إيجابًا على تنمية 
االقتصاد والمجتمع البحريني، وأضافت: »نتطلع إلى 

مزيد من التعاون بين البلدين في مجال االعتماد 
األكاديمي والتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس 

بمؤسسات التعليم العالي، وذلك ألهمية هذين 
المجالين في تطوير القطاع ورفع مستوياته، وقد 

لمسنا التزامًا حقيقيًا من المجلس للعمل من أجل 
توفير تعليم عالي الجودة للجميع«.

 أخبار التعليم العالي أخبار التعليم العالي

وزير التربية والتعليم خالل اجتماعه مع وزير التعليم العالي أالردني

أالمين العام للتعليم العالي يستقبل وفد مجلسي العموم واللوردات البريطانياجتماع وزير التربية والتعليم مع رٔييس ديوان الخدمة المدنية
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األمين العام لمجلس التعليم العالي 
يقدم ورقة في مؤتمر الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا لبحوث اإلدارة العامة 
)مينابار(

شارك األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة األمين العام 
لمجلس التعليم العالي في مؤتمر الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا لبحوث اإلدارة العامة الذي نظمه معهد 
اإلدارة العامة )بيبا( على مدار يومين 23-24 ابريل 2014م، 

حيث قدم عرضًا حول اإلستراتيجية الوطنية للبحث 
العلمي بمملكة البحرين، والتي تقوم األمانة العامة 

لمجلس التعليم العالي بتطويرها مع القطاعات 
المعنية في مملكة البحرين.

 وقد استعرض الدكتور حمزة أهمية البحث العلمي 
للنمو بشتى القطاعات كالصناعة واألعمال واإلدارة 

العامة، كما وتطرق في عرضه إلى أهم مرتكزات 
اإلستراتيجية، والتي شملت تعزيز البحث العلمي 
وتحسين نوعية األبحاث، وزيادة الفوائد التي تعود 

على المملكة من االستثمار في البحوث الجامعية، 
إضافة إلى وضع سياسات البحوث للجامعات بما يعزز 

التعاون الواسع مع الشركاء المحليين واإلقليميين 
والدوليين.

وتهدف اإلستراتيجية إلى تعزيز دور البحث العلمي 
في تنمية االقتصاد الوطني، من خالل الربط المنظم 

والفاعل لألبحاث التي تـُجرى في مؤسسات التعليم 
العالي بقطاع الصناعة واألعمال، ووضع مملكة 

البحرين على الخارطة العالمية لألبحاث، وتشجيع 
التميز البحثي من خالل مؤسسات تعليم عاٍل 

قائمة على البحث العلمي وبما يسهم في بناء 
اقتصاد المعرفة ويسهم في تحقيق رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.

إدارة البحث العلمي تدشن خدمة 
)تسهيل مهمة باحث( اإللكترونية

دشنت إدارة البحث العلمي التابعة لألمانة العامة 
لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم في 
مايو 2014م خدمة )تسهيل مهمة باحث( اإللكترونية، 

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي تطوير العمل 
الحكومي، وتقديم الخدمات بأكثر الطرق سهولة 

ويسر للمراجعين.

صرحت بذلك الدكتورة فرزانة عبداهلل المراغي مديرة 
إدارة البحث العلمي باألمانة العامة، موضحًة بأن هذه 

الخدمة التي تقدمها الوزارة موجهة للباحثين في 
المجال التربوي الراغبين في تطبيق أدوات دراساتهم 
في مدارس مملكة البحرين أو وزارة التربية والتعليم، 

أو الراغبين في الحصول على يانات ومعلومات من 
الوزارة، وتأتي أتمتة هذه الخدمة لتمكـّن الباحثين 
من تقديم الطلب لإلدارة من خالل ملء االستمارة 

اإللكترونية في الموقع الرسمي لوزارة التربية 

www.moe.com.bh والتعليم على شبكة اإلنترنت
وتتضمن االستمارة معلومات عامة عن الباحث وأرقام 

االتصال، إلى جانب معلومات حول البحث بما فيها 
عنوان البحث وأهدافه، وأسماء محكمي األدوات، وعن 

طريق االستمارة يختار الباحث المهمة المطلوبة 
سواًء أكانت الحصول على بيانات وإحصائيات من 

الوزارة أم تطبيق أدوات الدراسة، وعند إرسال الباحث 
للطلب إلكترونيًا يتسلم بريداً إلكترونيًا لتأكيد 

استالم اإلدارة للطلب، كما يتم التواصل معه 
إلكترونيًا وهاتفيًا في حال وجود أيه نواقص في 

الطلب أو مرفقاته، وتتيح الخدمة اإللكترونية إمكانية 
مراجعة الباحث لحالة الطلب عن طريق الموقع 

اإللكتروني ذاته.

وأكدت الدكتورة المراغي أن مثل هذه الخطوة 
تسهل على الباحثين تقديم طلب »تسهيل مهمة 

باحث« ومتابعته من دون الحاجة إلى مراجعة مبنى 
الوزارة، والسيما للباحثين الذين يعدون أبحاثهم من 
خارج مملكة البحرين كطالب الماجستير والدكتوراه 

في الجامعات الخارجية.

الدكتور رياض يوسف حمزة متحدثًا في مؤتمر مينابار
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التعليم العالي ينّظم الملتقى 
الوطنّي الثاني بين التعليم العالي 

وقطاع العمل والصناعة 

نّظمت األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
بوزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع قطاع العمل 

والصناعة واالقتصاد المنتدى الوطني الثاني بين 
التعليم العالي وقطاع العمل والصناعة في مايو 

2014م، وشارك في هذا الملتقى متحدثون في مجاالت 
التعليم العالي والعمل والصناعة، بحضور ما يقارب 

100 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وبهذه المناسبة تحدث الدكتور رياض يوسف حمزة، 
األمين العام لمجلس التعليم العالي عن محاور 
الملتقى التي تدور حول تطوير المناهج وطرق 
التدريس في الجامعات حسب احتياجات سوق 
العمل، والمهارات التي يتطلبها قطاع العمل 
والصناعة لتوظيف الطلبة، عن طريق الشراكة 

بين الجامعات والقطاع الصناعي، لجعل المناهج 
الدراسية أكثر استجابة ألرباب العمل. وأضاف بأن 

الملتقى يهدف إلى تضييق الفجوة بين التعليم 
العالي وقطاع العمل والصناعة؛ من أجل تلبية 

احتياجات السوق وبناء اقتصاد معرفي قوي، حيث 
إن تعزيز الروابط بين التعليم العالي وقطاع األعمال 

من أولويات المجلس التي تهدف إلى تهيئة بيئة 
مناسبة لالبتكار.

وخالل المنتدى قدم الدكتور داود نصيف المدير 
العام لإلستراتيجية وتطوير األعمال في شركة نفط 
البحرين )بابكو( عرضًا حول الشراكة بين الجامعات 

والقطاع الصناعي؛ لجعل المناهج الدراسية أكثر 
استجابة ألرباب العمل، وبعدها قدمت كل من 

األستاذة )كريس كوتس( مساعدة الرئيس التنفيذي 
لكلية البحرين التقنية، واألستاذة عايشة بوحجي 
اختصاصية االتصال بالقطاع الصناعي في الكلية، 

واألستاذة حنين بوكمال مستشارة تطوير المناهج 
الدراسية في الكلية، شرحًا عن كيفية تعاون 

الجامعة مع القطاع الصناعي بهدف إعداد وتهيئة 
خريجين جامعيين على مستوى عاٍل من المهارات 

العملية المطلوبة في قطاع العمل والصناعة 
بمملكة البحرين.

بعدها ناقش األستاذ مرتضى محمد، المدير 
التنفيذي لمجلس األعمال الدولي في أوستن 

بوالية تكساس وأستاذ إدارة األعمال الدولية في 
الوالية نفسها نظام التعليم المفتوح، والشهادات 

التعليمية المؤهلة للقطاعات اإلنتاجية والخدمية 
كوسيلة تعليمية ناجحة لتزويد القوى العاملة 

بالخبرات الالزمة لمواكبة التطور االقتصادي 
والصناعي. ثم قدم الدكتور ديفيد ستيوارت نائب 

رئيس جامعة وست فرجينيا عرضًا يبين آليات النجاح 
التي تضمن انتقال خريجي التعليم العام لسوق 

العمل.

لقاء األمين العام لمجلس التعليم 
العالي مع رؤساء مؤسسات التعليم 

العالي الخاصة 

التقى أمين عام مجلس التعليم العالي األستاذ 
الدكتور رياض يوسف حمزة يوم األحد الموافق 8 
يونيو 2014م برؤساء مؤسسات التعليم العالي 

الخاصة في المملكة. ويأتي هذا اللقاء مع 
قرب انتهاء العام الدراسي الطالعهم على آخر 

المستجدات والتطورات والرؤى المستقبلية التي 
 يشهدها قطاع التعليم العالي في المملكة،
وذلك ضمن السياسة التي ينتهجها مجلس 

التعليم العالي بالتشارك مع الجميع، ضمن رؤية 
واضحة وشفافة.

وفي هذا اإلطار بّين األمين العام للحضور أن 
مجلس التعليم العالي في اجتماعه األخير أقّر أول 

إستراتيجية وطنية للتعليم العالي، وأشار إلى 
أنه تمت مقابلة جميع الشركاء المعنيين بإعداد 

وتنفيذ اإلستراتيجية لتصدر بشكلها الحالي بما 
فيهم مؤسسات التعليم العالي التي حضروا 

اللقاء، كما بّين محاور اإلستراتيجية وأهدافها العامة، 
وضرورة أن تتماشى إستراتيجيات الجامعات مع هذه 

اإلستراتيجية لما يحقق دقة تنفيذها. إلى جانب 
ذلك فقد أشار األمين العام إلى أن مجلس التعليم 
العالي أقّر إستراتيجية وطنية للبحث العلمي في 
مملكة البحرين، وشدد على ضرورة إيالء الجامعات 

األهمية الالزمة للبحث العلمي من حيث الدعم 
والرعاية، وأن مجلس التعليم العالي سيتابع ويراقب 

مدى التزام الجامعات بالنسبة المخصصة للبحث 
العلمي وأوجه إنفاقها. كما قدم الدكتور حمزة 

نبذة عن مشروع االعتماد األكاديمي والذي سيطبق 
في بداية العام القادم، وكذلك مشروع معايير إطار 

التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس.

وفي هذا الصدد نّوه األمين العام إلى أن مجلس 
التعليم العالي بإداراته يعمل بطريقة تكاملية 

مع مؤسسات التعليم العالي في المملكة، وأن 
المجلس يهدف من رقابته على مدى تنفيذ قراراته 

الوصول بمؤسسات التعليم العالي في مملكة 
 البحرين إلى مستوى متقدم، تتميز به عن تلك

في المنطقة.

وأكد األمين العام ضرورة التثبت والتحقق من 
اإلجراءات الصحيحة من قبل إدارات القبول والتسجيل 

ما قبل إصدار الوثائق الخاصة بالتصديق على 
المؤهالت، وألمح األمين العام إلى أن األمانة العامة 

لمجلس التعليم العالي تدرس إطالق آلية يتم 
بواسطتها التدقيق على ملفات الطلبة في 

الجامعات عند قبولهم فيها، وحفظ معلوماتهم 
وبياناتهم لدى اإلدارة المعنية بالتصديق في األمانة 

العامة لمجلس التعليم العالي. وانتهى االجتماع 
برد األمين العام على استفسارات رؤساء الجامعات 

واقتراحاتهم، وقد أشاد المشاركون في اللقاء 
بالتواصل بين المؤسسات التعليمية ومجلس 

التعليم العالي.

 أخبار التعليم العالي أخبار التعليم العالي

لقاء أالمين العام  مع رٔوساء مؤسسات التعليم العالي الخاصةالملتقى الوطني الثاني
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الملتقى الوطني الثاني



وزير التربية والتعليم رئيس مجلس 
التعليم العالي يستقبل وفد الكلية 

الملكية للجراحين في إيرلندا 

استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، 

واألستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة األمين العام 
لمجلس التعليم العالي يوم االثنين 16 يونيو 2014م 

السيد ديكالن ماغي رئيس الكلية الملكية للجراحين 
في إيرلندا، والبروفسور كاثال كيلي الرئيس التنفيذي 

للكلية، والبروفسورة هنـاه مجـي عميد كليـة الطـب 
والعلـوم الطبيـة، والدكتور سمير العتوم القائم 

بأعمال رئيس جامعة البحرين الطبية، حيث تم خالل 
اللقاء بحث الخطط المستقبلية التي ستقوم بها 
الجامعة، بما في ذلك طرح برامج في الدكتوراه تركز 
على البحث العلمي في القضايا الطبية التي تهم 

المنطقة، إضافة إلى العمل على إنشاء المرافق 
الرياضية الخاصة بالكلية، والتي سيتم االستفادة 

منها أيضًا في تدريب الطلبة الموهوبين في المجال 
الرياضي بالتعاون مع مركز رعاية الطلبة الموهوبين. 

 وقد أكد سعادة وزير التربية والتعليم اهتمام
 مجلس التعليم العالي بتشجيع ودعم الجامعات

من أجل االرتقاء بمخرجات التعليم. ومن جانبهم أشاد 
وفد الكلية باإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، 

واإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، واللتين 
 أقرهما مجلس التعليم العالي في اجتماعه األخير،

وتم وضعهما بالتنسيق مع بيوت الخبرة العالمية، 
بهدف وضع خارطة طريق لالرتقاء بالتعليم العالي 

والبحث العلمي في مملكة البحرين، منوهين 
بالتعاون الذي تجده الكلية من قبل مجلس التعليم 

العالي وأمانته العامة.

األمانة العامة تستقطب خبراء في 
التعليم العالي

سعيًا من األمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى 
استقطاب ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التعليم 

العالي، انضم إلى أسرة األمانة العامة كاًل من األستاذ 
الدكتور مصطفى العدوان، واألستاذ الدكتور زهير 

الشاروك. ونستعرض في السطور القليلة التالية 
بعضّا من إسهامات كل منهما وسيرهما الذاتية.

األستاذ الدكتور مصطفى العدوان، حاصل على 
شهادة الدكتوراه في اإلدارة المدنية والسياسية 

من جامعة بومباي بالهند، وزمالة فلبرايت في 
التطوير اإلداري من الجامعة األمريكية في واشنطن 
عام 1994. إضافة إلى شهادة الماجستير في اإلدارة 

المدنية والسياسية من جامعة بومباي بالهند، 
والبكالوريوس في اإلدارة العامة من الجامعة األردنية 

في العام 1980.

وقد تقلد الدكتور العدوان العديد من الوظائف 
كان أبرزها أمينًا عامًا لوزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي األردنية، ومديرًا عاما لصندوق البحث 
العلمي، ومستشارًا في مجلس األعيان.  كما تقلد 
العديد من المناصب األكاديمية منها رئاسة لجنة 

إدارة جامعة العلوم المالية والمصرفية وعمادة كلية 
القدس بجامعة البلقاء التطبيقية، ومحاضرًا غير 

متفرغ في الجامعة األردنية.

ولقد ُأتيحت لألستاذ الدكتور مصطفى العدوان 
فرصًا تدريبية في دورات وبرامج خارجية حديثة 

في جامعة هارفارد األمريكية في العام 2012م تحت 
عنوان« القيادة في وقت األزمات«، و«المفاوضات وإدارة 
الصراعات«. وكذلك من جامعة أكسفورد البريطانية 
في موضوع »القيادة في التعليم العالي« في العام 

 أخبار التعليم العالي

وزير التربية والتعليم يستقبل وفد الكلية الملكية للجراحين بٕايرلندا

 2013. إضافة لبرامج تدريبية في بودابيست في
 عام 2012 في »اإلستراتيجية وعملية التنفيذ«،

 وتعزيز الحراك التعليمي« في بروكسل ببلجيكا
في عام 2011.

وهو عضو في العديد من اللجان المحلية في األردن 
والعربية والدولية أبرزها: عضوية مجلس التعليم 
العالي واللجان األكاديمية والمالية واإلدارية التابعة 

له. وعضوية مجلس التربية والتعليم وعضوية 
مجلس التشغيل والتدريب والتعليم التقني. كما 

عمل نائبا لرئيس مجلس إدارة صندوق البحث 
العلمي، ونائب رئيس مجلس إدارة المركز الوطني 

للموارد البشرية، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز 
تكنولوجيا المعلومات الوطني.

والدكتور العدوان خبير معتمد في العديد من 
مشاريع االتحاد األوربي مثل: مشروع »نحو ائتالف 

الجامعات والشركات وعالم األعمال«، ومشروع تعزيز 
نوعية التعليم اإللكتروني في الجامعات األردنية، 

ومشروع تحديث السياسات في مؤسسات التعليم 
العالي، ومشروع اإلجراءات الخاصة بعملية االعتراف 
بالشهادات في دول بلدان الجوار األوربي، ومشروع 

تعزيز إدارة ضبط الجودة في الجامعات األردنية.

ولقد شارك الدكتور مصطفى في المبادرات 
اإلصالحية ضمن قطاع التعليم العالي ومخرجاته 

بالتعاون مع منظمات دولية، أهمها البنك الدولي، 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي باألردن، والوكالة 

الكندية لإلنماء الدولي، واللجنة الوطنية للتربية 
والثقافة والعلوم، ووكالة التعاون الدولي اليابانية 

واالتحاد األوربي.

أما األستاذ الدكتور زهير الشاروك فقد ّقدم الكثير 
من خدماته االستشارية كمستشار في وزارة التربية 

بالعراق بوضع مقررات علوم الحياة والكيمياء 
للمدارس الثانوية العراقية، ومتابعة إنشاء جامعة 

كركوك العراق، ومستشار في وزارة التعليم العالي، 
بهدف استحداث كلية المعلمين في جامعة 

الموصل. وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في 
علم وظائف األعضاء من جامعة نيوكاسل بالمملكة 

المتحدة، إضافة إلى بكالوريوس علوم بمرتبة الشرف 
من كلية العلوم بجامعة الموصل، ودبلوم الدراسات 

العليا في التربية. 

وللدكتور الشاروك 73 ورقة علمية منشورة في 
المجالت العلمية واإلقليمية، إضافة لثالثة كتب 

منهجية مقرة في الجامعات العراقية. 

وتقلد العديد من المناصب األكاديمية بعد حصوله 
على لقب أستاذ في العام 1989، كأستاذ علم 

وظائف األعضاء في كلية أبي في الويستمنستر 
بلندن في المملكة المتحدة، وفي كلية طب األسنان 

بجامعة اب اليمن، وأستاذ زائر بجامعة كوينزالند 
بأستراليا.

ولقد ُأتيحت لألستاذ الدكتور زهير الشاروك فرصًا 
تدريبية كأستاذ باحث في جامعة فروتوسالف 

ببولندا، وفي معهد ماكس بالنك ميونيخ بألمانيا، 
وفي جامعة ليلل بفرنسا.

ويتمتع الدكتور الشاروك بعقلية علمية وإدارية، 
فشغل وظائف إدارية كرئيس لجامعة الموصل، 

ونائب لرئيسها، وعميد لكلية العلوم وكلية التربية 
في جامعة الموصل.

الدكتور زهير الشاروكالدكتور مصطفى العدوان
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يعود التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي 
واألعمال ألكثر من قرن، ولكن صعود اقتصاد 
المعرفة العالمي كثف الحاجة إلى الشراكات 

اإلستراتيجية التي تتجاوز التمويل التقليدي لمشاريع 
بحثية منفصلة. وتأتي الجامعات البحثية ذات 

المستوى العالمي في طليعة هذه الشراكات الرائدة 
بمثابرتها وبإصرارها على العمل ولفترات طويلة 

لالستثمارفي ذلك.  ويمكن القول وباختصار، إنه قد 
حدث تحول في دور الجامعات البحثية في القرن 
الواحد والعشرين، لتكون مراكز حيوية للكفاءة 

واالبتكار تساعد في معالجة التحديات االجتماعية، 
من أجل دفع عجلة النمو االقتصادي. وألهمية هذه 

الشراكة إن الدول المتقدمة تعمل حاليًا على 
التغلب على الفجوة الثقافية واالتصاالت التي تميل 
إلى إضعاف الشراكة بين الجامعات وقطاع الصناعة 
واألعمال بجميع أنواعها، وبالتالي تؤدي إلى إضعاف 

قدراتهم.

فعندما تعمل الشركات والجامعات جنبًا إلى جنب 
لدفع حدود المعرفة، فإنها تصبح محركًا قويًا 
لالبتكار والنمو االقتصادي. فوادي السيليكون 
هو مثال ساطع ألكثر من خمسة عقود، والذي 

وفر شبكة كثيفة من التعاون اإلستراتيجي 
الغني، والتي طال أمدها في المنطقة وأنتجت 

التكنولوجيات الجديدة. فعندما تعمل الجامعات مع 
الشركات بشكل جيد من خالل دمج ثقافة يحركها 
االكتشاف في الجامعة مع البيئة في الشركة والتي 

تحركها االبتكار، فإنها تولد شراكات إستراتيجية 
تثمرعن إنتاج سلع قيمة ُتسهم في التنمية 

االقتصادية للدولة.

فالشراكة بين الجامعات وقطاعي الصناعة واألعمال 
بدأت تتحول مؤخرًا لتتداخل فيها مصالح الطرفين، 

فاتجهت الجامعات إلى البحوث التطبيقية التي 
تعتمد على معرفه وظيفية وآنية، وبدأ دور 

الجامعات في التغير من إنتاج للنظريات العلمية 
إلى نتاجات تحولها الشركات إلى تقنيات عملية 

تستخدم في إنتاج السلع التجارية والمعدات 
الصناعية، ومن تخريج أفواج من المتعلمين لتزويد 
سوق العمل والشركات بها، لتقوم بتدريبهم على 

المهارات المطلوبة والمهن المتخصصة إلى لعب 
دور تعاوني للتوصل الى نتائج عملية من أجل 

تحقيق المصلحة المشتركة، وبما يعم بالفائدة على 
المجتمع بأكمله.

وعلى الرغم من التركيز األساسي لمعظم أوجه 
التعاون الجامعي على صناعه البحوث المشتركة، 

إال أن العديد منها يكون لها تأثير على التعليم 
والتعلم. فوجود فجوة المهارات دفعت بعض 

الشركات التي تتطلع الى األمام لتطوير الشراكات 
مع الجامعات، لتستهدف على وجه التحديد 

تحديث التعليم والتعلم، ولتكون لها الريادة في 
تطوير المهارات الجديدة للجيل الجديد من القوى 

العاملة. ولقد أدى شح فرص العمل أمام الخريجين 
إلى لجوء الجامعات والمعاهد العليا إلى تعديل 

مناهجها التعليمية؛ حرصًا على تأهيل خريجيها 
للعمل في مجاالت يحتاجها سوق العمالة. ففي 

ألمانيا على سبيل المثال، تضع الشركات الصناعية 
الخطوط العريضة العامة لمقررات معاهد التقنية، 
بحيث تعد الخريجين للعمل مباشرة في الصناعة 

من دون الحاجة إلى تدريبهم على العمل لفتره 
طويلة، وُيشكُل هذا النوع من التعاون اإلستراتيجي 

أولوية قصوى لديها. وفي سنة 2008 دخل كل 
من مايكروسوفت، وسيسكو وانتل في شراكه 

إستراتيجية مع جامعه ملبورن، ليكون لهم عظيم 
األثر في تعديل أساليب التعليم والتعلم.

ومن التوجهات المعاصرة في التعاون بين الجامعات 
والقطاعات االقتصادية المهمة، االستعاضة في 

التدريس عن األساتذة المتفرغين بأساتذة خارجيين 

الشراكة بين الجامعات وقطاع الصناعة 
 واألعمال: قصص نجاح دولية وخطوات

مجلس التعليم العالي نحو مزيد من التعاون
 األستاذة عائشة مراد علي

رئيس تطوير البحث العلمي بإدارة البحث العلمي

من الشركات، غير منتمين إلى أي هيئة للتدريس 
.)Adjunct Professor(األكاديمي

 
 وقد أدى تضاعف االهتمام في الواليات المتحدة 

األمريكية بإشراك القطاع الخاص إلى إنشاء الجامعات 
 )Industrial Relation Office( لمكاتب متخصصة

في شئون التعاون مع القطاع لتتولى عقد 
االتفاقيات مع الشركات الصناعية والتجارية. هذا إلى 

جانب المشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء معامل 
التطوير واإلنتاج، ومراكز البحوث. وتقوم الحكومة 

الفيدرالية في الواليات المتحدة األمريكية بالمساهمة 
في دعم مشاريع األبحاث التي يشارك فيها القطاع 

الخاص مع الجامعة. ولقد انتهجت العديد من الدول 
نهج الواليات المتحدة في تفعيل الشراكة بين 

الجامعات والقطاع الخاص في مجاالت األبحاث.

وهناك صور عديدة من التعاون بين الجامعات 
والقطاع الخاص، حيث ال تخلو الجامعات من مكاتب 

نقل التقنية لتحويل نتائج البحوث األساسية إلى 
تطبيقات. كما تقدم الجامعات مساعدات استشارية 

للشركات الصغيرة لقاء رسوم رمزية، وعادة ما 
تحصل الجامعة على دعم من الحكومة لقاء هذا 

المجهود في صورة مساعدات لدراسات جدوى 
المشاريع ودراسات السوق لمنتج معين.

 وتحتوي بعض الجامعات حاضنات للشركات 
المبتدئة، حيث تقدم الحاضنات الدعم والخدمات 

لتكوين وتنميه األعمال والتمويل والتسويق، 
وأيضًا تشيد بعض الجامعات حدائق التقنية أو 

العلوم على أراضيها، تدعو إليها أقسام األبحاث في 
الشركات والمؤسسات الحكومية بهدف االستفادة 

من مرافق الجامعة والباحثين فيها والمشاركة 
في األبحاث. فعادة ما يكون التعاون في مشاريع 
البحوث بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعي 

الصناعة واألعمال في مجاالت التقنية التي لها عالقة 
بالتصميم والتصنيع واإلنتاج. وكما أن بعضها 

يدعم البحوث في التخصصات العلمية التي تفتح 
مجاالت البتكار منتجات جديده للتوسع في السوق. 

فعلى سبيل المثال في عام 2004، اقترحت شركة 
أودي تعاون عميق وإستراتيجي مع الجامعة التقنية 
في ميونيخ )توم(، عن طريق إنشاء معهد للبحوث 

بالقرب من مقر الشركة لدعم أكثر من 100 طالب 
من طلبة الدكتوراه يعملون في مجال التكنولوجيا 

واالبتكار في القضايا الحيوية لتعزيز القدرة 
التنافسية للشركة. وقد وضعت الشركة في اآلونة 

األخيرة هدفًا لتصبح المركز األول في العالم والعالمة 
التجارية الفاخرة للسيارات، والسعي لتطوير أساليب 

جديدة لتعزيز قدرة الشركة على االبتكار. كما أن 
شركة الهواتف المتنقلة نوكيا لديها تعاون مستمر 

منذ فترة طويلة مع جامعة آلتو في التقنيات 
الالسلكية والبحوث في تكنولوجيا الوسائط 

المتعددة، ولديها تعاون مع قسم الهندسة في 
جامعة كاليفورنيا في بيركلي في البحوث، حيث 

تستخدم نوكيا البحوث لتدشين خدمة تقديم 
بيانات حركة المرور لمستخدمي الهواتف النقالة.

وبناًء على ما سبق، فقد قامت األمانة العامة 
لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، ومن 

منطلق حرصها على تنفيذ سياسة التعليم العالي 
المتمحورة حول بناء عالقة قوية ومستمرة بين 
قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة واألعمال، 

بتنظيم عدة ملتقيات وطنية تهدف إلى تضييق 
الفجوة بين التعليم العالي وقطاع الصناعة 

واألعمال، من أجل تلبية احتياجات السوق وبناء 
اقتصاد معرفي قوي، وتهيئة بيئة مناسبة لالبتكار، 

والتي تعّد أولوية قصوى لمجلس التعليم العالي. 
 

ولقد استهدف الملتقيين الوطنيين اللذين عقدا 
في يناير ومايو 2014م موضوعات غاية في األهمية، 

مثل تطوير المناهج وطرق التدريس في الجامعات 
حسب احتياجات سوق العمل، والمهارات التي 

يتطلبها قطاع العمل والصناعة لتوظيف الطلبة، 
وتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي، 

وتطوير المناهج الدراسية لتصبح أكثر تلبية لما 
ينشده أرباب العمل. ولقد كان للعديد من أقطاب 

الصناعة والتعليم العالي األثر العظيم في الوصول 

عأيشة مراد علي

ملتقى الشراكة بين الجامعات وقطاع الصناعة وأالعمال
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إلى تحليل القضايا الهامة في ترسيخ التعاون بين 
الجامعات المحلية وقطاع الصناعة واألعمال، وعرض 

المقترحات التي من شأنها جعل تلك المشاركة أكثر 
فاعلية.

حيث أكد الدكتور داوود نصيف، مدير عام 
اإلستراتيجية وتطوير شئون العمل في شركة 
نفط البحرين )بابكو( أن التعاون بين التعليم 

العالي وقطاع الصناعة واالقتصاد يجعل من 
المناهج الدراسية ذات صلة أكبر بمتطلبات أصحاب 

العمل، وأنه يجب على الجامعات التركيز على 
القضايا المحلية عند إعداد المناهج الدراسية 

واختيار الموضوعات البحثية. ومن ضمن مجاالت 
البحث المهمة محليًا في الوقت الحالي الصناعات 

الهيدروكربونية، والطاقة الشمسية، وعلم األحياء 
المجهرية والزراعة. ووضح الدكتور نصيف أن البرامج 

التعاونية الجامعية هي من أحد أفضل الوسائل 
لتحقيق الشراكة والتعاون بين التعليم العالي 

وقطاع الصناعة واألعمال. فعن طريق هذه البرامج، 
يقضي الطالب فصول دراسية بالتناوب بين الدراسة 

والعمل، يتعلم فيها التطبيق العملي للمواد 
الدراسية، وبالتالي يتخرج الطالب بالمهارات والخبرات 

المطلوبة في سوق العمل.

ويشاركه الرأي الدكتور ديفيد ستيوارت، نائب 
رئيس جامعة وست فرجينيا األمريكية، بأن على 

قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة وإدارة األعمال 
مسؤولية مشتركة للتعاون فيما بينهما على نطاق 

واسع في تكوين المناهج وتزويد الطلبة بالمهارات 
المطلوبة، وتحقيق هذه األهداف بطريقة فاعلة 

وبتكلفة بسيطة. فمن المهم بناء عالقة قوية بين 
مؤسسات التعليم العالي وقطاع الصناعة واألعمال، 

لكي يتمكنوا من التنسيق فيما بينهم لتوظيف 

حاليًا إلى الكفاءة المهنية، والتي تتحقق من خالل 
التدريب والشهادات المهنية.

وُيعّد الملتقيان الوطنيان بداية االنطالق ألعمال 
اللجنة التنسيقية، التي عملت األمانة العامة لمجلس 

التعليم العالي في مملكة البحرين على تشكيلها 
بين قطاع التعليم العالي وقطاع العمل والصناعة، 

 حيث عقدت اجتماعها األول الذي بحثت فيه عدد
من األمور المتعلقة بتطوير المناهج وطرائق 

التدريس في الجامعات لتلبية احتياجات سوق 
العمل، والمهارات المطلوبة من قطاع الصناعة 
 واألعمال لضمان توظيف خريجي الجامعات في

سوق العمل المحلية. وأكد أعضاء اللجنة التنسيقية 
خالل االجتماع كذلك أهمية تطوير مخرجات التعليم 
والبرامج والمناهج الجامعية لتتماشى مع احتياجات 

وقد تمكنت الجامعة بنجاح من تفعيل عدٍد من 
البرامج التدريبية للطلبة باالشتراك مع قطاع 
الصناعة وإدارة األعمال، والتي تشمل البحوث 

التطبيقية، والزيارات الميدانية إلى أماكن العمل، 
والمشاريع الطالبية، واالستشارة مع قطاع الصناعة 

واألعمال حول المناهج الدراسية.

كما وضح السيد مرتضى محمد المدير التنفيذي 
لمجلس األعمال الدولي في أوستن بوالية تكساس 

وأستاذ إدارة األعمال الدولية في الوالية نفسها 
بأن من أهم الوسائل لمواكبة متطلبات السوق 

وأصحاب العمل هو الحصول على الشهادات 
المهنية واالعتماد المهني، حيث تمنح هذه 

الشهادات مجموعة واسعة من المهارات لفهم 
مختلف قضايا سوق العمل. وتتطلع الشركات 

خريجي الجامعات في الشواغر المناسبة في قطاع 
الصناعة واألعمال. وبذلك على قطاع الصناعة وإدارة 

األعمال المشاركة في عملية التعليم في وقت مبكر 
من حياة الطالب الجامعية، وذلك بتوظيف الطالب 
وتدريبه أثناء فترة الدراسة. ويؤدي هذا التوجه إلى 
خلق عمالة مؤهلة لخوض سوق العمل بعد التخرج.

وبالنسبة إلى أهمية التدريب في مراكز العمل 
بالنسبة للطلبة أثناء الدراسة وقبل التخرج، تؤكد 

السيدة كريس كوتس، مساعدة الرئيس التنفيذي 
لكلية البحرين التقنية )بوليتكنيك البحرين( بأن 

تدريب الطلبة في مراكز العمل أثناء الدراسة وقبل 
التخرج يعد من أولويات الكلية. فعن طريق دمج 

العمل بالتعليم، يتكون لدى الطالب مهارات مهمة 
للتوظيف كالعمل الجماعي، والقدرة على حل 

 المشكالت، والتواصل، والمبادرة، وغيرها الكثير. 

ملتقى الشراكة بين الجامعات وقطاع الصناعة وأالعمال

مرتضى محمد

د. داوود نصيف

د. ديفيد ستيوارت

د. كريس كوتس

أسامة الخاجة
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قطاع الصناعة واألعمال، وتنمية القوى العاملة 
البحرينية في جميع القطاعات، إضافة إلى مجموعة 
من األفكار تضمنت ربط البحوث واالبتكار في قطاع 
التعليم العالي باالحتياجات االقتصادية والصناعية 

لمملكة البحرين، ووضع آلية لتحديد متطلبات 
القطاعات المختلفة لتقوم الجامعات في ضوئها 

بتطوير المناهج والمهارات وأساليب التعليم 
المطلوبة وتعديلها.

وعبر األعضاء عن قناعتهم األكيدة بأن تشكيل 
اللجنة التنسيقية سيسهم في تطوير قطاع 

التعليم العالي في البحرين بالمشورة التي 
ستقدمها اللجنة التي تضم في عضويتها نخبة من 

قادة قطاع العمل والصناعة والرؤساء التنفيذيين، 
حيث إن من أولويات اللجنة عقد  منتديات منتظمة 

لمناقشة متطلبات الصناعة ومهارات التوظيف، 
وتقديم المشورة بشأن القضايا التي تواجه الصناعة 

وتأثيرها على التعليم العالي، مما يسهم في 
المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات 

سوق العمل في البحرين، والمساعدة على تحسين 
فرص الطلبة الكتساب الخبرة والتدريب الميداني، 
عن طريق تحديد المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

والكبيرة، في إطار رؤية تكاملية للشراكة بين 
قطاعي التعليم العالي والصناعة واألعمال.

حيث أكد السيد أسامة الخاجة، رئيس ومؤسس 
جمعية ابتكار، بأن التعاون بين قطاع التعليم 

العالي وقطاع الصناعة وإدارة األعمال يعّد ضرورة 
ملحة بالغة األهمية، وذلك للعمل على سد الفجوة 

المتزايدة بين التعليم العالي والصناعة وإدارة 
األعمال. ومن الممكن تفعيل آلية العمل بين 

الجامعات والشركات الصناعية عن طريق مشاركة 
ممثلي الشركات الصناعية بفاعلية في تقديم 

المشورة المستمرة للجامعات، وذلك من أجل تقييم 
وتطوير البرامج والمناهج المتعلقة بالتخصصات 

الفنية والهندسية والعلمية، عن طريق المجالس 
االستشارية المتخصصة والفعاليات المشتركة 

وغيرها. كما يمكن تنمية عالقات العمل بين 
الجامعات والشركات الصناعية لتقديم الخدمات 

االستشارية والمهنية والبحثية للشركات الصناعية. 
إضافة إلى العمل على إعداد برامج لتشجيع »االبتكار 

المفتوح« بين الجامعات والشركات الصناعية، بما 
يسهم في تطوير اإلبداع واالبتكار وتعزيز سبل 

تطبيقه في الشركات الصناعية، مما يوثق العالقة 
بين الجامعات والشركات الصناعية.

كما وضح السيد أسامة، بأنه يمكن تحويل مشاريع 
التخرج للطلبة إلى مشاريع اقتصادية بناًء على 

المبادئ األساسية التالية: وضع إستراتيجية وخطة 
واضحة تهدف إلى تحويل الطلبة الخريجين إلى 

رواد أعمال، وذلك لتأسيس مشاريع اقتصادية 
ترتكز على مشروع التخرج وحاجة السوق والمعرفة 

ومهارات ريادة األعمال عند الطالب، وإعداد هيكل 
الملكية الفكرية للمشروع ونموذج العمل الخاص 

بتحويل مشاريع التخريج إلى مشاريع اقتصادية، 
وتنفيذ الخطة بالتنسيق مع جميع مكونات النظام 

االيكولوجي لريادة األعمال في البحرين. وأيضًا 
عن طريق تنمية وصقل مهارات ريادة األعمال لدى 

الطالب »صاحب مشروع التخرج«، وتوفير اإلرشاد 
والتوجيه العملي المحترف للطالب من بداية إعداد 

مشروع التخرج ولغاية مرحلة التصنيع التجاري، 
والتعاون مع مراكز التصميم ومختبرات التصنيع مع 

التأكيد على أهمية ربط مشاريع التخرج بمتطلبات 
السوق الفعلية. فليس هناك أدنى شك بأن هذا 
التعاون، والذي يجب أن يعزز بتدخل الدولة إلرساء 

قواعده بين قطاع التعليم العالي والقطاع الصناعي 
واألعمال، يثمر عن فوائد جمة لجميع األطراف لتعم 

منفعته على المجتمع كله. 

وتعمل األمانة العامة لمجلس التعليم العالي على 
إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي والمقترح 

من قبل خبراء معهد ستانفورد الدولي لألبحاث 
والمعنيين بإعداد اإلستراتيجية الوطنية للبحث، 

وذلك بهدف دعم الصناعات البحرينية في استثمار 
العلوم والتكنولوجيا، بما ُيحسن من القدرات 

التنافسية لهذه الصناعات. حيث تأتي هذه الخطوة 
استجابة لتوجيه مجلس شئون الوزراء بوضع خطة 

إستراتيجية للبحث والتطوير في مملكة البحرين 
تسهم في تعزيز القدرة التنافسية القتصاد 

المملكة، وفي نطاق التوصيات األخيرة  الصادرة عن 
المؤتمر الرابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم 
العالي والبحث العلمي في الوطن العربي المنعقد 

في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة 
بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم )األلكسو( في مارس 2014م، والتي كان من 
أهمها إقرار اإلستراتيجية العربية للبحث العلمي 

والتقني واالبتكار، والتأكيد على أهميتها للعمل 
العربي المشترك، ودعوة األمانة العامة لجامعة 

الدول العربية ومنظمة األلكسو إلتخاذ الخطوات 
الكفيلة باستكمال إجراءات اعتمادها.

 الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي:
جعل المناهج الدراسية أكثر ارتباطا بأصحاب العمل

 من أوراق الملتقى الثاني لتجسير الفجوة بين الجامعات وقطاع الصناعة واألعمال الذي
نظمته األمانة العامة لمجلس التعليم العالي في 19 مايو 2014م

 ورقة مقدمة من الدكتور داوود نصيف
مدير عام اإلستراتيجية وتطوير العمل بشركة نفط البحرين )بابكو(

بدأ الدكتور داود ورقته بطرح مجموعة من المحاور 
المرتبطة بالشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي 

على مستوى العالم وعلى المستوى المحلي، بما 
في ذلك فوائد الشراكة بين الجامعات والقطاع 

الصناعي، وتأثير بعض العوامل على تلك الشراكة، 
مثل: توفير بيئات منفتحة، وسرعة اإلنجاز، وطريقة 
العمل في الجامعات مقارنة بالقطاع الصناعي، مع 
بيان توقعات كٍل من الجامعة والقطاع الصناعي. 

إضافة إلى طرحه للمجاالت التي يتوجب تركيز البحث 
عليها على المستوى المحلي وهي: الصناعات 
الهايدروكربونية، والطاقة الشمسية، واألحياء 

الدقيقة، والبحوث الزراعية. وأشار الدكتور داوود إلى 
عدٍد من األفكار التي من شأنها أن ترتقي بالشراكة 

بين الجامعات والقطاع الصناعي، حيث اختتم ورقته 
بمدى انعكاس سبل الشراكة في تصميم المناهج 

الدراسية في الجامعات.

فوائد الشراكة

ولقد بين الدكتور داود في ورقته فوائد الشراكة 
ِّن  بين الجامعات والقطاع الصناعي، فهي تمكـ

القطاع الصناعي من الوصول إلى مجموعة كبيرة 
من أصحاب المهارات والقدرات المطلوبة، وتسهم 
في توفير القطاع الصناعي التمويل الالزم لألبحاث، 

وتساعد الجامعات في الوصول إلى الخبرات 
ِّن الجامعات من  المطلوبة في سوق العمل، وتمكـ

الحصول على التمويل لألبحاث.

قضية االنفتاح

ثم تعرض لقضية االنفتاح، وكون الجامعات تفضل 
البيئات المنفتحة، وترغب في نشر نتائجها 
لالستخدام العام. وهنا يعزو أهمية االنفتاح 

إلى إتاحة فرصة أفضل لنشر األوراق، في الوقت 

الذي يسعى فيه القطاع الصناعي إلى حماية 
تكنولوجياته، وهذه هي واحدة من االختالفات بين 
القطاع الخاص والجامعات. وفي معرض حديثه عن 

الفوارق بين القطاع الخاص والجامعات في الغرب 
تطرق إلى عامل السرعة، مبينًا أن الجامعات وبشكل 

عام تتحرك ببطء، وأبحاثهم تستغرق وقتًا طوياًل، 
ويشعرون بالسعادة إذا كان البحث على الطريق 

الصحيح لحل مشكلة كبيرة. أما القطاع الصناعي 
فيبحث عن حلول سريعة، حيث المنافسة في كل 

مجال، ويسعى إلى إيصال منتجاته إلى األسواق 
بشكل سريع وبتواتٍر مطرد، األمر الذي قد يخلق 
إشكالية عند الخوض في الشراكة مع الجامعات. 

ومع ذلك فإن الدكتور نصيف يشير إلى أن التريث 
ال ُيمكن اعتباره أمرًا سيئًا دائمًا، فبعض القطاعات 

الصناعية المتعلقة بالتكنولوجيا والصحة قد 
تستفيد من النهج المتبع في الجامعة، األوساط 
التي تركز على التكنولوجيا الفائقة تقدر أبحاث 

العلوم البحتة واألساسية التي تجرى في الجامعات 
وال تتوقع مردودًا ماليًا على وجه السرعة. وضرب مثاالً 

على ذلك في تقدير الصيادلة للبحوث األساسية 
واسعة التنوع عالية الكلفة، مثل حلول الجينات 
البشرية ووظائف الجسم الفسيولوجية. لذا فإن 

شركات األدوية تدعم هذه البحوث »البحتة« بشكل 
تشاركي مع الجامعات، وتبني أبحاثها الخاصة 

المحددة على أساس هذه البحوث »البحتة«.

ما تطرق إليه الدكتور نصيف من مقارنات كان 
وصفًا لوضعية عامة للعالقات بين الجامعة والقطاع 
الصناعي في العالم، ثم تطرق للوضع في البحرين 

الذي يختلف كثيرا. عموما، العالقات محدودة بين 
الجامعة والقطاع الصناعي، حيث ال توجد هناك 

برامج مستمرة لألبحاث التي ُيمكن للصناعات في 
البحرين االستفادة منها، إضافة إلى معارف ومهارات 

الخريجين تحتاج إلى التحسين. 
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توقعات وطموحات كل من الجامعات 
والقطاع الصناعي

وبناء على ما سبق، أشار الدكتور داود إلى طموحات 
مؤسسات التعليم العالي، حيث يرى بأنها تشمل 

اآلتي:

جذب طلبة ذوي كفاءة عالية.  -
تخريج طلبة يمتلكون معارف ومهارات أكثر.  -

إمكانية الوصول إلى تمويل القطاع الصناعي.  -
إمكانية الوصول إلى البرامج التدريبية للطلبة  - 

في الصناعة والشركات.  
إمكانية الوصول إلى المعرفة التقنية الصناعية    -

الالزمة لتدريب الطلبة.  
تمّكن الخريجين من العثور على وظائف في     -

المنطقة.  
رغبة القطاع الصناعي في توظيف خريجيها.   -

وفي المقابل طرح الدكتور داود طموحات وتوقعات 
القطاع الصناعي في مملكة البحرين لتشمل:

استقطاب الجامعات ألفضل العقول في البالد.  -
أن تقدم الجامعات تعليمًا ذا جودة عالية.  -

وجود أبحاث مستمرة عالية الجودة مرتبطة     -
بالواقع المحلي ومتطلباته.  

توظيف الخريجين بسهولة من قبل القطاعات    -
الصناعية المحلية.  

التزام الجامعات بالتركيز على القضايا المحلية     -
عند بناء المناهج والموضوعات البحثية.  

المجاالت البحثية ذات األولوية لواقع 
مملكة البحرين

ثم انتقل معد الورقة إلى بيان ألمثلة على المجاالت 
البحثية التي ال بد أن تركز عليها الجامعات لتعكس 

الواقع المحلي لمملكة البحرين، ومنها:

- الصناعات الهيدروكربونية
فقد بين أن الشرق األوسط غني في الموارد 

الهيدروكربونية وهذا جعل منه مركزًا رئيسًا لجميع 
أنواع الصناعات الهيدروكربونية، وستكون هذه 

الصناعات هي العمود الفقري لالقتصادات المحلية 
ومنطقة النمو الرئيسية، ويتم اعتمادًا على ذلك 

خلق وظائف معظمها في هذا المجال. إال أن الواقع 
في المنطقة يشهد نقصًا مزمنًا في القوى العاملة 

في هذا المجال، لذا يتم في الغالب جلب األيدي 
العاملة الفنية القيادية من الخارج.

ومن هنا يوصي الدكتور داود بوجوب تركيز 
الجامعات على الصناعية الهيدروكربونية في 

برامجها ومناهجها ومشاريعها البحثية، بما يزّود 
الخريجين بالمعرفة والمهارة الالزمة للتوظيف.

- الطاقة الشمسية
وطرح مثاالً آخر للمجاالت البحثية ذات األولوية في 

البحرين والمنطقة وهو مصادر الطاقة المتجددة، 
والسيما الطاقة الشمسية، وخصوصًا أن البحرين 

ليست غنية بموارد الطاقة، ومن المرجح جدًا أن 
مملكة البحرين سوف تستورد الغاز الطبيعي 

المسال في المستقبل القريب، كما أننا ننفق الكثير 
من المال لتوليد الطاقة، وأن هناك نقص من وقت 

آلخر، في الوقت الذي تتمتع فيه البحرين بشمس 
مشرقة على مدار العام، حيث تبلغ متطلبات تكييف 

الهواء ذروتها عندما تكون الطاقة الشمسية في 
أعلى مستوياتها، وهذا يمكن أن يكون مجاالً مفيدًا 

جدًا من مجاالت التركيز البحثية.

- علم األحياء المجهري 
وطرح مثاالً ثالثًا للمجاالت البحثية في المملكة، 
وهو توظيف النمو البيولوجي لألحياء الدقيقة 

في االستفادة من الطاقة الشمسية إنتاج الوقود 
السائل. وبالنظر إلى عدد األيام المشمسة في 

البحرين هناك الكثير من اإلمكانات في علم األحياء 
الدقيقة. وبين الدكتور داود إلى أن نمو الطحالب في 

البحر هو أيضا من القضايا المثيرة لالهتمام، وبذلك 
يمكن استخدام سطح البحر لهذا الغرض المنتج 

كمادة أولية غير مكلفة إلنتاج العلف الحيواني.

- المجاالت الزراعية
وفي اإلطار نفسه، طرح ُمعد الورقة األرض الزراعية 

كموضوع بحثي، كون البحرين لديها تربة زراعية 
فقيرة، وتعاني من محدودية الموارد المائية، مع 

الملوحة العالية، لذا فإن البحرين تعمد إلى استيراد 
كمية كبيرة من المنتجات الزراعية. يمكن تركيز 

البحوث الزراعية على هذه المجاالت، بحيث يتم 
تطوير األنواع المقاومة للظروف البيئية المعاكسة، 

 وتطوير عمليات التحسين االقتصادية للتربة
ونوعية المياه. 

سبل الشراكة بين الجامعات والصناعة
ولقد اقترح الدكتور داود أفكارًا للشراكة بين 

الجامعة والقطاع الصناعي، أهمها: البرامج 
التعاونية، والمصنع التجريبي، والعملية التجارية 

الصغيرة، والمدرسة الثانوية العلمية.

وتعّد البرامج التعاونية أفضل مثال على التعاون 
بين الجامعة والقطاع الصناعي، حيث يقضي 
الطلبة فصوالً دراسية بالتناوب بين المدرسة 
والعمل؛ يتعلمون التطبيقات العملية للمقرر 

الدراسي لتنضج أفكار الشراكة في وقت مبكر، 
وهذا يساعدهم في الواقع في فهم ما يتلقونه في 
فصولهم الدراسية، وعندما يتخرجون تكون لديهم 

الخبرة التي يتطلبها القطاع الصناعي.

أما المصنع التجريبي فيقصد به إسهام القطاع 
الصناعي في إنشاء محطة تجريبية في الجامعة، قد 
تكون على سبيل المثال وحدة بسيطة للتقطير أو 

محطة أكثر تعقيدًا كالتي تشمل المفاعالت. حيث 
تمّكن مثل هذه الوحدات فهم الطلبة لوحدات 

العمليات. وحيث إن من أهم الصناعات في المنطقة 
هو معالجة النفط والغاز، فإن تلك المحطة التجريبية 

سوف تكون ذات فائدة عظيمة. 

والفكرة الثالثة للشراكة بين الجامعة والقطاع 
الصناعي هي العملية التجارية الصغيرة، حيث 

يمكن استحداث مصنع تجاري صغير جدًا داخل أو 
في محيط الوحدة الصناعية، بحيث يوفر المصنع 

غالبية الخدمات المطلوبة لتشغيله وُيدار من قبل 

الجامعة، ويمكن عن طريقه تدريب طلبة العديد من 
التخصصات بما في ذلك التخصصات غير الهندسية.  

كما أن الدعم الحكومي ومصادر التمويل األخرى 
تسهم في تفعيل هذه الفكرة بنجاح. 

وتطرق الدكتور داوود إلى فكرة المدرسة الثانوية 
العلمية، والتي تتمثل في إسهام القطاع الصناعي 
في إنشاء عدد من المدارس الثانوية لتضم الطلبة 

الموهوبين في المجاالت العلمية، األمر الذي من شأنه 
االرتقاء بمستوى التعليم للطلبة التي ستلتحق 

بالجامعات، وبذلك يمكن للجامعات استهداف 
تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة. 

التأثير في المناهج الجامعية

وقد بين الدكتور داود ناصيف انعكاس ذلك على 
المنهج الجامعي، فأوصى بضرورة تصميم المناهج 

الجامعية بما يمّكن الطالب من اإلسهام بفاعلية في 
مشاريع الشراكة سالفة الذكر.

ويشير الدكتور داود إلى وجوب أن يؤدي المنهج 
الجامعي بالطلبة إلى التركيز على المجاالت ذات 

األولوية في البحرين؛ والتي كما أسلفنا تضم 
الصناعات الهيدروكربونية، والطاقة الشمسية، 

والزراعة، وعلم األحياء المجهرية، بحيث تظهر هذه 
المجاالت جليًة في المقررات التي تطرحها الجامعات، 

وكذلك األبحاث التي تجريها، مع زيادة التركيز على 
البحوث التطبيقية. 

واختتم الدكتور داود ورقته بعدٍد من االستنتاجات، 
لعل أهمها هو ضرورة أن تعكس المناهج التعاون 

المخطط له بين الجامعة والقطاع الصناعي، وكذلك 
تعكس واقع المنطقة ومتطلباتها، وأن تخريج طالب 
ذوي كفاءة عالية سيعود بالنفع على الجامعة، وفي 

الوقت نفسه سيستفيد القطاع الصناعي عن طريق 
الحصول على القوى العاملة عالية الكفاءة، واألبحاث 

عالية الجودة المتعلقة بعملياتها التشغيلية، 
وفي المقابل يستفيد الخريجون من الحصول على 
وظيفة بعد التخرج، وفي النهاية فإن ذلك سيعود 

على النفع العام لمملكة البحرين عن طريق التركيز 
والبحث في القضايا المحلية ذات الصلة.

الدكتور داوود نصيف
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تناولت الورقة إمكانية التوسع في إتاحة فرص 
التعليم العالي للذين انخرطوا في مجال العمل، 

إلى جانب تطوير مهارات من هم في سوق العمل 
عن طريق البرامج التي تمنح الشهادات المهنية، 

والتي تعد كالمسار السريع لتطوير المهارات. وتركز 
الورقة على أحد النماذج التي اعتبرها مقدم الورقة 

من أفضل الممارسات في هذا المجال والمتمثلة في 
شهادة األعمال العالمية الفنية

 NASBITE: Certified Global Business
 Professional CGBP

وبينت الورقة كذلك جملة من الحقائق، منها: إن 
الفجوة في مهارات القوى العاملة تعّد مهددة 
للنمو االقتصادي، في الوقت الذي يتطلع فيه 

أصحاب العمل إلى التعليم العالي للمساعدة في 
خفض العجز في تلك المهارات. ومن وجهة نظر 

صناع السياسات التعليمية األكاديمية، فإن قطاع 
التعليم العالي ال بد أن يظل في الطليعة من أجل 
إعداد القوى العاملة القادرة على المنافسة عالميًا، 
والمجهزة لمواجهة التحديات المستقبلية التي ال 

يمكن التنبؤ بها. 

وأشارت الورقة إلى أن عدد الطلبة في برامج المراحل 
الجامعية األولى من الذين ينضمون إلى مقاعد 

الدراسة كالطالب بالدوام الكلي مباشرة بعد التخرج 
من المرحلة المدرسية الثانوية لن يكون كافيًا 

مقارنًة بحاجة سوق العمل من العاملين ذوي المهارة 
والكفاءة، وفي الوقت نفسه ال يمكن للموظفين 

المنخرطين بمجاالت العمل ترك وظائفهم لالنتظام 
في الدراسة بالجامعات، فهم بحاجة إلى برامج أكثر 

مرونة تمكنهم من المواءمة بين حضور المحاضرات 
الدراسية وانشغاالتهم العملية على مدى دراسي 

زمني أطول من أولئك المنتظمين في الدراسة 
بنظام كلي. وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى 

نظام التعلم عن بعد الذي يوفر جنبًا إلى جنب مع 
التكنولوجيا الحديثة الفرصة للمتعلمين العاملين 

لحضور المحاضرات والحلقات البحثية، والتواصل 
مع األساتذة والطلبة، بما يتناسب وجدول أعمالهم 

وارتباطاهم العملية والعائلية األخرى.  وهنا أبرزت 
الورقة دور البرامج التي تمنح الشهادات في توفير 

المسار السريع لمساعدة العاملين والموظفين في 
تطوير مهاراتهم.

فوائد االعتمادات المهنية
وتطرقت الورقة إلى فوائد االنخراط في مثل هذه 

البرامج والحصول على االعتمادات المهنية، والتي 
تتضمن:

إثبات الكفاءة.   -
يوفر ألرباب العمل هدفًا للتطوير المهني     -

لموظفيهم.  
المساعدة في خفض تكاليف التوظيف     -

والتدريب.  
مساعدة أرباب العمل على تقييم مستويات     -

مهارة العمال واإلنجازات التعليمية.  
المساعدة في التوظيف واالختيار من بين     -

المتقدمين للعمل، حتى وإن لم تكن الشهادة    
شرطًا أساسيًا بل أحد معايير المفاضلة.  

رفع المستوى العام للممارسة كأن يكون  - 
الحصول على مثل هذه الشهادات هو الحد     

األدنى.  

شهادة األعمال العالمية الفنية: نموذج 
ألفضل الممارسات

الفرص والتحديات
وتسلط الورقة الضوء على أنموذج شهادة األعمال 

العالمية الفنية 
 NASBITE: Certified Global Business

 Professional CGBP
كأحد أفضل الممارسات في هذا المجال من حيث 

الفرص التي يوفرها والتحديات التي تواجهه. 
فيطرح مقدم الورقة مرتضى محمد ما يتييحه 

ذلك األنموذج من تسهيل للتجارة، عن طريق زيادة 
الخيارات التكنولوجية، والتقليل من المعوقات 

التجارية، إضافة إلى توفر أنموذج التجارة العالمية هذا 
للشركات من جميع األحجام، مع استمرار نموها. وفي 

المقابل يتطرق مرتضى إلى تحديات تطبيق هذا 
األنموذج كعدم االعتراف بالتجارة الدولية كمهنة، 

وتنوع الممارسات في التجارة العالمية حاليًا، مع ميل 
الممارسين إلى اإلبقاء على ما ألفوه من ممارسات 

بما يحول دون توفير التدريب الكافي واالنفتاح 
على الممارسات األخرى التي ال تقل أهمية، إضافة 
إلى سعي الشركات في البحث عن دليل لكفاءة 

العاملين الحاصلين على هذه الشهادة.

وبينت الورقة أن نتائج البحث األولية تشير إلى أن 
هناك فارق بين مثل هذه البرامج التي يتم اعتمادها 

بشكل اختياري طوعي وبين تلك البرامج التي يتم 
الترخيص لها، حيث إن األخيرة عادة ما تحتاج إلى 

متطلبات قانونية. في الوقت الذي تحتاج فيه األولى 
إلى الوقت الكافي إلثبات مصداقية مخرجاتها. 

الشراكات 
وتطرق مقدم الورقة إلى الشراكات والمدخالت 

المساهمة في هذا البرنامج المعتمد، سواًء من 
الشركاء في القطاع الصناعي أو الشركاء الدوليين، 

ومنهم وزارة التعليم األمريكية، وزارة التجارة 
األمريكية، متمثلة في الخدمات التجارية األمريكية 

ولجنة التنسيق والترويج التجارية، والشركات الخاصة 

مثل شركة فورد للسيارات، وشركة ديل للحواسيب، 
ومجموعة الصناعة المشتركة، وجمعية التنفيذين 

في التمويل واالئتمان واألعمال الدولية، إلى جانب 
الرابطة الدولية لمنظمات التدريب التجارية )اياتو 
IATTO(، ومنتدى تدريب التجارة الدولية بكندا 

.)FITT فيت(

مراحل تطوير البرنامج
ويتناول مرتضى المراحل التي مر بها البرنامج 

للحصول على االعتماد، فبدأت عملية تطويره عن 
طريق عدة اجتماعات ُعقدت في لوس أنجلوس، 
وأتالنتا، وواشنطن، ضمت عدد من الخبراء ذوي 

العالقة، وقد تم خالل المرحلة األولى إعداد دراسة 
الجدوى وااللتقاء بالشركاء لتأكيد الدعم وتحديد 

القضايا المعرفية المهمة والمطلوبة في مجال 
تنمية التجارة، حيث استغرقت هذه المرحلة قرابة 

العامين )من أكتوبر 2000 إلى سبتمبر 2002(. وقد 
تال ذلك دراسة تحليلية للممارسات شملت تحديد 

المجاالت الرئيسية لمسؤوليات، وأنشطة الممارسين 
للتجارة الدولية، والقواعد المعرفية المرتبطة بتك 
المجاالت. وقد تم تشكيل فريق عمل من القطاع 
الصناعي والحكومي والجامعات مع كبار الخبراء 

في مجال التجارة الدولية، قام بإعداد خطة البرنامج 
متضمنًة أربعة مجاالت، وهي: إدارة األعمال العالمية، 
والتسويق العالمي، إدارة سلسلة التوريد، وتمويل 
التجارة؛ وخمسة مواضيع مشتركة، وهي: التوثيق، 

االمتثال القانوني والتنظيمي، والوعي بين الثقافات، 
والتقنية، والمصادر. وتعّد هذه المرحلة غاية في 

األهمية؛ كونها ُتشكل أساس االعتماد، حيث يتم 
خاللها قبول أو رفض المجاالت المعرفية والمهام 

المرتبطة في ضوء متطلبات ممارسة مهنة التجارة 
الدولية. 

بعد ذلك تم تطوير استبانة بهدف مسح واقع عمل 
التجارة الدولية في إطار تلك المجاالت والموضوعات 

المشتركة، وحيث إن التغذية الراجعة األولى من 
قرابة العشرين فردًا حول ماهية مهام القوى 

العاملة في التجارة الدولية غير كافية، فقد كانت 
الحاجة لتوسيع ردود األفعال، ولذا فقد تم توزيع 

االستبانة على 1500 من الخبراء في التجارة الدولية 
من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة، 
واستجاب أكثر من 250 مستجيب يمثلون كل 

من: مجلس المقاطعة الوطنية للتصدير، وأعضاء 
 ،)FCIB( جمعية التمويل واالئتمان واألعمال الدولية

وعمالء مراكز تطوير األعمال )SBDCs(، ومراكز 

مرتضى محمد

برامج اعتمادات خاصة بالصناعة:
 منحى المسار السريع

من أوراق الملتقى الثاني لتجسير الفجوة بين الجامعات وقطاع الصناعة واألعمال الذي 
نظمته األمانة العامة لمجلس التعليم العالي في 19 مايو 2014م

ورقة مقدمة من السيد مرتضى محمد
المدير التنفيذي لمجلس األعمال الدولي في أوستن بوالية تكساس وأستاذ إدارة األعمال الدولية 
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التجارة الدولية )ITCs(، وغيرهم. وقد أظهرت 
النتائج األولية حماس المستجيبين للمشروع. وقد 

تم وضع االستبانة بغرض تحديد أهمية وفاعلية كل 
مهمة من المهام المتضمنة في البرنامج والمعرفة 

الالزمة إلنجاز تلك المهام، وقد قدمت الورقة مثاالً 
على أحد بنود االستبانة. وبعد ذلك بدأت المرحلة 
الثالثة المتعلقة بإعداد االمتحان، فقد تم تشكيل 
فريق عمل وطني لتطوير االمتحان ضم خمسين 

فردًا من القطاع العام والخاص، قاموا بوضع أسئلة 
االمتحان عن طريق البريد االلكتروني، ثم اجتمعت 

اللجان لمراجعة األسئلة وإعداد الصورة النهائية 
لالمتحان الذي تم إنجازه مع بدايات عام 2005، علمًا بأن 
آخر تحديث له كان في فبراير 2008. ويقيس االمتحان 

المهام والمعارف التي كّونها الممارس في ميدان 
العمل عن طريق عمله في مجال التجارة العالمية 

لمدة عامين. 

الفئة المستهدفة
ويستهدف البرنامج األفراد العاملين في هذه 
المهنة، والطلبة الذين يدرسون لشغل هذه 

المهنة، وكذلك األفراد العاملين في الشركات 
الصغيرة والكبيرة، وطلبة الدبلوم والبكالوريوس. 

فوائد الحصول على الشهادة
ويوضح مقدم الورقة فوائد الحصول على هذه 

الشهادة، حيث إنها تعّرف أصحاب العمل بكفاءة 
العامل في األعمال التجارية الدولية، وفهمه 

لمجموعة واسعة من القضايا ذات العالقة وليس 
فقط اقتصاره على مجال أو مجالين فقط. أما 

بالنسبة لألفراد العاملين والطلبة، فيمكنهم 
استخدام شعار االعتماد في السيرة الذاتية، أو 

اإلشارة له في بطاقات العمل التعريفية.

ماهية االمتحان
ورجوعا إلى االمتحان الذي يقيس مستوى ممارسة 

التجارة الدولية فإن مقدم الورقة األستاذ مرتضى 
يشير إلى أنه يتضمن 150 سؤاالً من نوع االختيار من 

المتعدد، ويبدأ تدريج عالمته من 200 نقطة وحتى 800 
نقطة، حيث إن الحد األدنى للنجاح 500 نقطة. وعلى 

المتقدم لالمتحان اإلجابة عن كل األسئلة حتى لو لم 
يكن متأكدًا من بعضها، حيث ال يوجد حذف إلجابة 

صحيحة في حال كانت هناك إجابة خاطئة، وال يوجد 
حد أقصى لعدد مرات التقدم لالمتحان، حيث يمكن 

لمن لم يتمكن من النجاح إعادة تقديم االمتحان.

الوضع في الكليات والجامعات
وينتهي مرتضى في ورقته إلى حال الكليات 

والجامعات في ضوء أنموذج ممارسة التجارة الدولية 
كما يتصورها التعليم العالي، حيث يعتقد أن 
العديد من الكليات والجامعات أصبحت توائم 

برامجها األكاديمية مع هذا األنموذج، وذلك ليس 
»لإلعداد لالمتحان« فحسب، إنما »لإلعداد للمستوى 

المطلوب من المهارات«، حيث ترى تلك الكليات 
أن األنموذج يسهم في تحسين وتعزيز المناهج 

الجامعية الحالية ويساعدها في تقديم ما يميزها 
عن بقية المؤسسات، كما أن البرنامج أصبح يسهم 

في زيادة إيرادات عدد من مؤسسات التعليم العالي 
التي تطرح مثل هذه البرامج التدريبية التي ال تحمل 

ساعات أكاديمية معتمدة تحتسب في البرامج 
األكاديمية. وواقعًا، فإن في بداية المشروع كان 

البرنامج يستقطب الطلبة المسجلين في البرامج 
األكاديمية التي تستغرق عاميين دراسيين كبرامج 

الدبلوم، أما اآلن أصبح يستقطب الطلبة المسجلين 
في البرامج األكاديمية التي تستغرق أربعة أعوام 

دراسية كطلبة البكالوريوس.

وقد تعرض مرتضى في ورقته إلى التحديات التي 
تواجه التعليم العالي المتمثلة في أمور عدة منها:
عدم ميل أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة  - 

إلى المناصب المهنية.  
قد ال يتقبل أعضاء هيئة التدريس الموضوعات    -

العملية المتضمنة في البرنامج.  
إذا لم يكن هناك اعتراف من شركات القطاع     -
الخاص ذات العالمات التجارية مرموقة الصيت     
وواسعة االنتشار، فإن الطلبة يشعرون بعدم     

جدوى هذا البرنامج.  

الدروس المستفادة
ويختم مقدم الورقة موضوعه باإلشارة إلى رسالة 

الجامعات التي يرى بأنها تتضمن: التعليم، والبحوث، 
والتوعية، حيث إن التوعية تتطلب التكامل بين 

أنشطة الجامعة والمجتمع وربطها باالقتصاد. 

 وفي إطار الدروس المستفادة أكد مقدم الورقة
إلى حاجة التعليم العالي للتحالف اإلستراتيجي 

مع قطاع الصناعة وجعله واجهة للتعليم العالي، 
وكذلك حاجة الحكومات إلى تحمل مسؤولية 
تصميم نظام لالبتكار الوطني مع أطر العمل 

 والسياسات المالئمة التي تحكم وتحفز التعاون
بين الجامعة وقطاع الصناعة.

يشهد قطاع التعليم العالي اهتماًما كبيًرا في 
معظم دول العالم وعلى كافة المستويات، كما 

حظيت عمليات اإلصالح في هذا القطاع المهم 
برعاية خاصة، وذلك لماله من أهمية كبيرة في ما 

يسهم فيه من دور أساسي في تطور المجتمع 
والنهوض به نحو األفضل لمواكبة الحاجات 

المتجددة التي تظهر في المجتمعات اإلنسانية، عن 
طريق رفده بالكوادر الفنية المؤهلة علمًيا وعملًيا، 

ومدخاًل إلعداد القيادات للمستقبل، وبمختلف 
الحقول. إضافة إلى إنتاجه لبحوث علمية متنوعة 
تصب في خدمة المجتمع وحل معظم مشكالته.

وقد أثبتت الوقائع أن المجتمعات المتعلمة أكثر 
قدرة من سواها بتحقيق معدالت تنموية عالية 

في جميع الميادين، والتصدي بفاعلية لحل 
المشكالت التي تواجهها، فقد باتت التنمية ترتبط 

ارتباطًا وثيقا بالعلم والتقنية والمعرفة، والقدرة 
على توظيف نتائجها، لذا قامت هذه الحكومات 

باستحداث معاهد وكليات وجامعات حكومية 
وخاصة، لنشرالتعليم العالي على أوسع نطاق.

 كما شهد العالم حركة انتقال واسعة للطلبة
من بلد إلى آخر طلبًا للعلم والمعرفة والتزود 

 بالمهارات التقنية، السيما من الدول األقل تطورًا
إلى الدول األكثر تطورًا. واتخذت بعض الدول إجراءات 

لتشجيع طلبتها الحاصلين على شهادات من 
جامعات أجنبية بالعودة إلى بلدانهم، لإلسهام 

بتنفيذ خططها التنموية وبناء صروح نهضتها 
وتقدمها ورقيها.

وتواجه مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية 
تحديات بالغة الخطورة، نشأت عن متغيرات لعبت 
دورًا كبيرًا في تغير شكل العالم، فأوجدت نظامًا 
عالميًا جديدًا يعتمد العلم والتطور التكنولوجي 

المتسارع أساسًا له، ويستند إلى تقنيات عالية 
التقدم والتفوق؛ األمر الذي ال يدع مجاالً للتردد 

في استحداث معاهد وكليات وجامعات حكومية 
وخاصة، لنشر التعليم العالي على أوسع نطاق.

ومع زيادة التوجه في البحرين نحو االستثمار في 
إنشاء جامعات أهلية خاصة، إلى جانب الجامعات 

الحكومية العامة، فقد أصبحت هذه الجامعات 
تشكل عنصرًا مهمًا في قطاع التعليم العالي ال 

يمكن تجاهله أو التقليل مما تقدمه من مساهمة 
في تعزيز االقتصاد البحريني، واستقطاب األعداد 

الكبيرة من الطلبة الراغبين في إكمال دراستهم 
الجامعية من داخل البحرين وخارجها، من أجل 

ذلك فقد بات تطوير التعليم العالي وضمان جودة 
مخرجاته، من خريجي الجامعات وتزويدهم بالمهارات 

التكنولوجية والمعرفية، يلقى اهتماما رسميًا 
وشعبيًا ليس فقط باعتباره مؤشرًا رئيسًا للتنمية 

والنهضة الحقيقية فحسب، بل من أجل مواجهة 
متطلبات سوق األعمال المحلية واإلقليمية والدولية.

نادية عبداللطيف بوقيس

 التعليم العالي
والتنمية المستدامة للمجتمعات

 األستاذة نادية عبداللطيف بوقيس
 مدير إدارة التقييم والمتابعة

باألمانة العامة لمجلس التعليم العالي
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