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مرحلة جديدة..

- تدشين إستراتيجية للتعليم العالي وأخرى للبحث العلمي 
- نظام لالعتماد األكاديمي بمؤسسات التعليم العالي

- مشروع الموائمة بين التعليم العالي وقطاعات االقتصاد الوطني

إن التربية في حسابات الدول المعاصرة هي عملية 
ارتقائية لتجديد الذات الثقافية واالجتماعية والتنموية 

للدولة والمجتمع معا، وتحصينها ضد كـل عوامــل 
ل لحيوية األمــــم والشــــعوب،  الوهن والمرض المعطِّ
ولقد أْدَرَكْت كل القوى العظمى في عالمنا المعاصر 

هذه الحقيقة ونظرت إلى التربيـــة من حيث هي 
خط الدفاع األول لوجود األمــــم والشـــــعوب، والتاريخ 
المعاصر يعطينا العديد مـن الشـواهد علـى صـدق 

هــذا اإلدراك، ولذلك ال يكاد يختلف اثنان على أن مفتاح 
نهضة األمم هو االهتمام بالتعليم والتعليم العالي 

والبحث العلمي وتنمية الفكر وبناء المعرفة. وانطالقًا 
من هذه الرؤية، وإيمانًا من مجلس التعليم العالي 

بالدور الذي يؤديه التعليم العالي في بناء المجتمع 
ورفده بمقومات القوة المعرفية عن طريق تعزيز 

دور البحث العلمي في االرتقاء بمؤسسات التعليم 
العالي، لكونها حاملة للمعرفة ومنتجة لها، وتسهم 
في بناء اقتصاد قائم على المعرفة؛ فقد تم تدشين 
أول إستراتيجية للتعليم العالي، وكذلك إستراتيجية 
وطنية للبحث العلمي، وذلك قبل نهاية العام 2014م، 

ضمن جهود تطوير التعليم وتنفيذًا لتوجيهات لجنة 
تطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 

لجنة تطوير التعليم والتدريب.

وال شك أن هاتين اإلستراتجيتين ترسمان مالمح 
مستقبل هذا القطاع الحيوي، بوضع الخطط التي 

تواكب متطلبات التطور المعرفي والتكنولوجي لهذا 
القرن، وما نأمل أن نرى عليه مؤسساتنا في السنوات 
العشر القادمة.. رؤية تضع في بؤرتها الطالب الخريج، 

وكيف يمكن للتعليم العالي أن يمده بتعليٍم ذي 
جودة يجعله الخيار األول للتوظيف، وأن يسلحه بالقدرة 

على التفكير الناقد واإلبداع واالبتكار واستخدام 
التكنولوجيا، إلى جانب التواصل الفاعل واحترام الرأي  

والرأي اآلخر، والعمل مع اآلخرين في منظومة بناء 
المجتمع.

إن المستقبل مثلما أشرنا يتحدد عبر مداخالتنا 
التعليمية ومخرجاتها في مختلف المراحل، وفرص 

التقدم والنماء واالزدهار تتأسس بالضرورة على اإلنتاج 
المعرفي واكتساب المهارات العالية، ومملكة البحرين 

تمتلك العديد من المقومات في هذا المجال، التي 
تؤهلها لتطبيق خطط طموحة كالتي دشنتها الوزارة، 

فهناك الكثير من العمل بانتظار كافة العاملين في 
التعليم العالي والبحث العلمي، والمزيد من اآلمال 

المعقودة على هذا القطاع ليكون في مقدمة قطاعات 
التحديث في مملكتنا الغالية.

5





ير
وز

ة ال
لم

ك

التعليم الجامعي وصناعة المعرفة

إذا كانت ثورة المعلومات واالتصال والتطورات العلمية 
والتقنية قد أحدثت ثورة شاملة في العالم، وولدت 

مجتمًعا جديًدا ُيعرف بمجتمع المعلومات، واكبه ظهور 
نظام اقتصادي جديد يستند إلى قاعدة من المعرفة 
والّذكاء، فإن المعول األساس في إحداث هذا التحول 

على الصعيد الوطني هو التعليم عامة والتعليم 
العالي خاصة، ليتحوال إلى قيمة مضافة، فالعصر بات 

يعتمد على »المعرفة« مصدرًا للقوة والثروة.

وال شك أن هذا المصدر يستحيل احتكاره والسيطرة 
عليه، ولكن من الواضح أن من يتخلف عن هذا 

التحول العالمي الكبير، سوف يظل على الهامش 
في القوة والثروة والتأثير، ولذلك تركز كافة الشعوب 
في الوقت الحاضر على النهوض بالتعليم والتعليم 

العالي، لتعزيز االتجاه نحو التقدم والتنمية، ومن 
هنا كثر الحديث خالل السنوات القليلة الماضية عن 
إصالح التعليم الجامعي وتطويره في إطار مراجعة 
عمل مؤسساته، ولعل هذا ما هدف إليه المشروع 
الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والذي يتضمن 
في إحدى مبادراته مبادرة لتطوير التعليم العالي، 

و بدأ يشهد العديد من التطويرات التي تطال 
كافة الجوانب ذات الصلة، بما يجعله أكثر استجابة 

لمتطلبات التنمية وللجودة والفاعلية، ومن ذلك 
تدشين إستراتيجيتي التعليم العالي والبحث 

العلمي في نهاية العام الماضي 2014م، حيث تعمل 
األمانة العامة لمجلس التعليم العالي حاليًا، ضمن 
أولويات برنامج عمل الحكومة، على وضع سياسة 
فعالة ومتكاملة لمراقبة عمل مؤسسات التعليم 

العالي ومخرجاته، وإجراء البحوث حول التحديات 
والمعوقات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي 

المتعثرة، وطرق التغلب عليها، وتنفيذ ورشات عمل 
ومشروعات لالرتقاء بمستوى التعليم والممارسات 

المتعلقة به في مؤسسات التعليم العالي، وتقييم 
مهارات الموظفين في التعليم العالي، وتطوير 

الهيكل التنظيمي لتنفيذ اإلستراتيجيات والتطلعات 
الحالية والمستقبلية، مع وضع إطار تمويل مستدام 

لمؤسسات التعليم العالي، مبني على أفضل 
الممارسات الدولية في هذا المجال وباالستعانة 

بالخبرات الدولية، بحيث يعزز خلق موارد مالية عن 
طريق توفير خدمات إضافة إلى عملية التعليم 

الجامعي، وإعداد دراسة جدوى حول مشروع إنشاء فرع 
لجامعة البحرين في محافظة المحرق. 

لقد كانت الجامعات في السابق تؤمن عددًا من 
المهارات والمعارف العلمية، إال أنها أصبحت اليوم محّل 

مراجعة، وما ينطبق على المعارف والمهارات ينطبق 
أيضًا على العديد من االختصاصات التي ولى زمانها، 

ولم تعد ذات أهمية كبيرة، حيث ظهرت التخصصات 
العلمية الجديدة والمهن الواعدة التي تتطّلب تدّخل 

الجامعة لرعايتها وتعزيزها، كما أّن انهيار الحدود 
الجغرافية بفعل الثورة التكنولوجية واالتصالية قد 

أّدى إلى حركّية دولّية نشيطة في سوق العمل، 
وأصبح هنالك سوق عمل دولي في قطاعات واسعة 
من األعمال خاصة في مجاالت التكنولوجيا واالتصال 

والتسويق والمال وغيرها، مّما يفرض على الجامعات 
أن تراعي في نظامها الّتكويني إمكانّيات توظيف 
خّريجيها خارج الحدود الوطنّية، ومّما يفرض ارتباط 

الّشهادات الجامعّية الوطنّية ضمن منظومة علمّية 
ا، لذلك أصبح لزاًما على نظام  أوسع معترف بها دولّيً
التعليم العالي عندنا أن يتأقلم مع هذه المعطيات 

الجديدة، وأن يهتم بالجودة واالعتمادية، حتى يواكب 
الّتحّوالت العالمّية إذا كان يرغب فعاًل في أن يكون له 

دور على الصعيدين المحلي والدولي في بناء الكفاءات 
والطاقات العلمية. 

واهلل الموفق،،،

الدكتور ماجد بن علي النعيمي
وزير التربية والتعليم 

رئيس مجلس التعليم العالي
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وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي



في إطار الجهود المستمرة لمجلس التعليم العالي 
في متابعة شئون التعليم العالي بمملكة البحرين، 
والحرص على أن يكون عمل هذه المؤسسات ضمن 
اللوائح والضوابط والمعايير التي تسهم في االرتقاء 
بجودة التعليم الذي تقدمه ومستوى خريجيه؛ أصدر 
المجلس مجموعة من القرارات المهمة في اجتماعه 

السادس والثالثين.

      
ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 

التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي 
االجتماع السادس والثالثين للمجلس المنعقد بتاريخ 
30 سبتمبر 2014م، بحضور أعضاء المجلس، وعدد من 

المسئولين والمختصين باألمانة العامة.

وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على 
جدول األعمال، واتخذ بشأنها عددًا من القرارات. 

وفيما يلي عرض موجز ألهم الموضوعات التي تمت 
مناقشتها والقرارات التي اتخذت بشأنها. 

أوالً- الموافقة على مشروع االعتماد األكاديمي

ناقش المجلس مشروع نظام االعتماد األكاديمي 
لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، والذي 

قدمته األمانة العامة للمجلس بعد إعداده بالتعاون 
مع مجلس االعتماد البريطاني، والمزمع تطبيقه على 

الجامعات الحكومية والخاصة خالل العام األكاديمي 
2015-2016م، حيث قدم األمين العام عرضًا أوضح فيه 
أن هذا النظام يعد نقلة نوعية في التعليم العالي 

بمملكة البحرين، كونه نظامًا متكاماًل يتصف بالحداثة 
والمرونة، فقد تم إعداده بعد االطالع على التجارب 

العربية والعالمية في مجال االعتماد األكاديمي مثل 
الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وكندا 

وأستراليا واليابان ومصر واألردن، إضافة إلى هيئات 
االعتماد التخصصية العالمية، لالستفادة من تلك 

التجارب والخروج بنظام اعتماد أكاديمي لمؤسسات 

التعليم العالي يتناسب مع واقع مملكة البحرين 
ويعكس خصوصيتها ويكون متوافقًا مع المعايير 

العالمية. 

وأوضح األمين العام أن معايير االعتماد األكاديمي 
يبلغ عددها ثـمانية معايير، تضمنت )31( مؤشرًا 

رئيسًا و)243( مؤشرًا فرعيًا، وتغطي جوانب أساسية 
في عمل المؤسسة التعليمية، ابتداًء من الحوكمة 

واإلستراتيجية واإلدارة المالية، مرورًا بعملية قبول 
الطلبة، ومخرجات التعليم والتعلم والتقييم، والبحث 

العلمي واالبتكار والريادة وخدمة المجتمع.
حيث يمكن من خالل هذه المعايير التأكد من درجة 

تحقيق مؤسسات التعليم العالي للمتطلبات الواردة 
في الئحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص، والالئحة 

األكاديمية واإلدارية، والالئحة المالية، والئحة األبنية 
والمرافق لمؤسسات التعليم العالي.

 
وقد تم التأكيد أن تطبيق االعتماد األكاديمي على 

قرارات مجلس التعليم العالي

اجتماع مجلس التعليم العالي السادس 
والثالثون

ث
حد
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اجتماع مجلس التعليم العالي السادس والثالثون



مؤسسات التعليم العالي في البحرين سيشجع التميز 
لديها، ويدفع بها للقيام بالتحسينات المؤسسية التي 
تطال العملية التعليمية من خالل استمرارية التأكد من 

تحقيق معايير االعتماد األكاديمي من قبل المؤسسة 
ذاتها، ومن خالل عمليات المتابعة التي ستقوم بها 

األمانة العامة، كما سيكون لالعتماد األكاديمي األثر 
اإليجابي في زيادة الثقة من قبل الطلبة وأولياء أمورهم 
بالجامعة الحاصلة على االعتماد، كما أن الطلبة خريجي 
المؤسسة الحاصلة على االعتماد األكاديمي سيكونون 

الخيار األول لسوق العمل محليًا وإقليميًا. 

وفي هذا الصدد قدم مجلس التعليم العالي شكره 
لألمانة العامة على هذا الجهد، الذي أثمر بإعداد نظام 

االعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، كما قام 
باعتماد معايير ومؤشرات االعتماد األكاديمي، وكلف 

األمانة العامة بتطبيق هذا النظام على مؤسسات 
التعليم العالي اعتبارًا من بداية العام األكاديمي 

2015-2016م وفقًا للوائح وآليات التنفيذ، على أن تتواصل 
األمانة العامة مع مؤسسات التعليم العالي والجهات 

ذات الصلة لشرح تلك المؤشرات والمعايير وموافاة 
المجلس بذلك تباعًا.

ثانيًا- تحديد النصاب األكاديمي واإلشرافي لنائب رئيس 
المؤسسة  

كما ناقش المجلس مذكرة األمانة العامة بشأن 
النصاب التدريسي واإلشرافي لنواب رؤساء مؤسسات 
التعليم العالي، حيث وافق على اقتراح األمانة العامة 
بأن يكون النصاب ثالث ساعات معتمدة )مقرر دراسي 

واحد(، بهدف منحه الفرصة لالضطالع بمهامه اإلدارية 
التي تمكنه من تنظيم عمل المؤسسة حسب اللوائح 

والقرارات.

ثالثًا- الموافقة على تعيين رئيس للجامعة الخليجية

استعرض المجلس ترشيح مجلس أمناء الجامعة 
الخليجية األستاذ الدكتور أحمد عودة عبدالمجيد 

الجابر رئيسًا للجامعة، حيث قرر المجلس الموافقة على 
تعيينه رئيسًا للجامعة.      

ث
حد

ال

9

وضع نظام متكامل لالعتماد األكاديمي 
يتصف بالحداثة والمرونة، ويعد نقلة نوعية 

للتعليم العالي في مملكة البحرين.
ويتضمن ثمانية معايير لإلعتماد األكاديمي، 

تشمل )31( مؤشرًا رئيسيًا و)243( مؤشرًا 
فرعيًا، وتغطي جوانب أساسية في عمل 

المؤسسة التعليمية، ابتداًء من الحكومة 
واإلستراتيجية واإلدارة المالية، مرورًا بعملية 

قبول الطلبة، ومخرجات التعليم والتعلم 
والتقييم، والبحث العلمي واإلبتكار والريادة 

وخدمة المجتمع.



وزير التربية والتعليم يدشن أول إستراتيجية وطنية للتعليم 
العالي وأول إستراتيجية وطنية للبحث العلمي

دشن الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 
والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي اإلستراتيجية 

الوطنية للتعليم العالي، واإلستراتيجية الوطنية 
للبحث العلمي والتطوير، بمشاركة أعضاء مجلس 
التعليم العالي، وحضور عدد من رؤساء مؤسسات 

التعليم العالي والخبراء والمختصين، وذلك في يوم 
االثنين الموافق 20 أكتوبر 2014م بفندق الموفنبيك.

وخالل الحفل ألقى سعادة الوزير كلمًة أشاد فيها 
بإطالق هاتين اإلستراتيجيتين اللتين استغرق 

اإلعداد لهما عامًا ونصف العام، واللتين تم إنجازهما 
في ضوء المشاورات وورشات العمل التي عقدت مع 

مراكز البحوث ومؤسسات التعليم العالي والباحثين 
واألكاديميين، وأصحاب األعمال، والوزارات والهيئات 

والمؤسسات غير الحكومية، بعد أن تم تحليل 
منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة 
ضمن األولويات الوطنية، أخذًا بعين االعتبار السياقات 

االقتصادية الوطنية واإلقليمية والعالمية، مع الرجوع 
إلى الدراسات والتقارير ذات العالقة وإجراء المقارنات 

وفق النماذج والممارسات الناجحة عالميًا، بما يساعد 
على التحول إلى اقتصاد المعرفة باالستفادة من نتائج 

األبحاث في المجاالت العلمية والبحثية الرئيسية التي 
ينبغي أن تتركز االستثمارات فيها للسنوات المقبلة.

وأضاف الوزير أن هاتين اإلستراتيجيتين اللتين أقرهما 
مجلس التعليم العالي تشكالن نهجًا متكاماًل لتنمية 

الكفاءات والمهارات، ودعم تكوين وإعداد الطلبة، 
والمساهمة في إيجاد فرص العمل المناسبة عن 

طريق تعزيز االتجاه نحو االبتكار وخلق المشروعات، 
حيث تركزان على محورين أساسيين، أولهما تطوير 
عمل الجامعات من كافة الجوانب اإلدارية واألكاديمية 

والبحثية، والثاني هو المهارات العلمية والعملية التي 
يحتاجها سوق العمل، داعيًا إلى إيجاد شراكة فاعلة 

بين قطاع التعليم العالي وجميع المعنيين وأصحاب 
المصلحة بما في ذلك قطاع األعمال والقطاع الصناعي 

لتلبية طموحات تلك اإلستراتيجية.

ومن جانبه ألقى األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة 
األمين العام لمجلس التعليم العالي كلمًة أوضح فيها 

أن هاتين اإلستراتيجيتين تهدفان إلى المساهمة 
في صياغة مشروع تطوير التعليم العالي، وربطه 

مع التكنولوجيا والريادة واإلبداع، بما يخدم القطاعات 
االقتصادية المختلفة، ويساهم في تحسين مستوى 

التنافس العالمي في هذا القطاع، كما دعا إلى العمل 
التشاركي مع كافة القطاعات المعنية لتفعيل ما جاء 

في بنود هاتين اإلستراتيجيتين، مشيرًا إلى أن أكبر 
التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي حاليًا هو 
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عائشة مرادكاميرون ميرزا د. مازن جمعة



عدم المواءمة بين مخرجات هذا القطاع واحتياجات 
سوق العمل، مما يحّتم القيام بربط البرامج الدراسية 

والتخصصات باحتياجات هذا السوق، وإكساب 
الخريجين المهارات المطلوبة، وتدريب أعضاء هيئات 

التدريس بمؤسسات التعليم العالي، من أجل االرتقاء 
بمستوى التعليم في مملكة البحرين.

بعد ذلك ألقى ممثلو بيوت الخبرة العاملة في إعداد 
اإلستراتيجيتين كلمات موجزة، حيث أشادت السيدة 
سالي جيفري من شركة ووتر هاوس كوبرز بالتعاون 

المثمر بين األمانة العامة ومختلف قطاعات الدولة، 
والذي ساهم في صياغة هذه إستراتيجية التعليم 

العالي، متمنيًة النجاح والتوفيق في تطبيقها. وبدوره 
أكد الدكتور ديفيد تشيني مدير مركز تطوير العلوم 
والتكنولوجيا واالقتصاد في معهد ستانفورد الدولي 

للبحوث أهمية البحث العلمي من أجل التوجه نحو 
مجتمع المعرفة. 

الجدير بالذكر أن من أهم مرتكزات إستراتيجية التعليم 
العالي االرتقاء بجودة التعليم العالي في المملكة 
لتخريج طالب مهيئين أكاديميًا ومهنيًا وشخصيًا 

لتمكينهم من المساهمة في المجتمع، إضافة إلى 
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 مركزًا إقليميًا 
في هذا القطاع. 

أما إستراتيجية البحث العلمي فتركز على تعزيز 
ثقافة البحث في الجامعات والتي يجريها أعضاء 

هيئة التدريس والطلبة وتحسين نوعيتها، 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 دوليًا، وتشجيع التميز البحثي عن طريق 
مؤسسات تعليم عاٍل قائمة على البحث العلمي.  

ث
حد

ال

11

تدشين أول إستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي 

سالي جيفري جمانة سلطيد. ديفيد تشيني

حمزة: أن هاتين اإلستراتيجيتين تهدفان 
إلى المساهمة في صياغة مشروع تطوير 

التعليم العالي، وربطه مع التكنولوجيا 
والريادة واإلبداع، بما يخدم القطاعات 

االقتصادية المختلفة، ويساهم في تحسين 
مستوى التنافس العالمي في هذا القطاع.
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وضعت األمانة العامة اإلستراتيجية الوطنية للتعليم 

العالي بالتعاون مع بيت الخبرة برايس ووتر هاوس 
كشريك أساسي، وقد تم ذلك خالل عدة مراحل، 

تمخض عنها محاور االستراتيجية بصورتها النهائية، 
وأهدافها.

مراحل إعداد اإلستراتيجية
مرت اإلستراتيجية بثالث مراحل:

•المرحلة األولى: وتضمن مراجعة الوثائق والتقارير 
والبيانات والمعلومات ذات العالقة، وإجراء التحليالت 

والمقارنات الالزمة بشأنها، كما تضمنت إجراء مقابالت 
مكثفة مع كافة الشركاء والجهات والمؤسسات 

الحكومية والخاصة المرتبطة بقطاع التعليم العالي 
في مملكة البحرين، بلغت 26 مقابلة مع أكثر من 67 

ممثاًل عن تلك الجهات، وانتهت هذه المرحلة بتنظيم 
ورشة عمل في أكتوبر الماضي 2013م شملت 37 

مشاركًا من ممثلي الجهات الذين تمت مقابلتهم 
للتباحث بشأن الخطوط العريضة لإلستراتيجية.

•المرحلة الثانية: تضمنت تحلياًل لمواطن القوة 
والضعف والفرص والتحديات فيما يتعلق بالتعليم 

العالي في مملكة البحرين، ومن ثم صياغة أهم 
المحاور العامة لإلستراتيجية، حيث شمل كل محور 

على األولويات اإلستراتيجية والتشريعات التنظيمية 
والمبادرات المقترحة، كما تم في هذه المرحلة عقد 

عدد من االجتماعات مع الشركاء الرئيسيين ومتخذي 
القرار للتحاور معهم وأخذ مرئياتهم بشأن ما توصلت 

إليه اإلستراتيجية، وقد تم تحديث مسودة اإلستراتيجية 
بناًء على نتائج هذه االجتماعات، كما تم في هذه 

المرحلة وضع تصور لحوكمة وتمويل التعليم العالي 
في مملكة البحرين. وبعد أن تمت مراجعة مسودة 

اإلستراتيجية في المرحلة الثانية.

•المرحلة الثالثة: بدأت بإرسال األمانة العامة نسخة منها 
إلى أعضاء المجلس وإلى الجهات التي ساهمت في 
وضعها منذ البداية إلبداء الرأي بشأنها، وبناًء عليه 
تمت صياغتها في صورتها النهائية وفقًا للمرئيات 

واآلراء الواردة بشأنها.

مرجعيات اإلستراتيجية وأهم مالمحها
أن هذه اإلستراتيجية في اتجاهها العام تأتي تنفيذا 

لبرنامج عمل الحكومة، ولما جاء في رؤية البحرين 
االقتصادية 2030م من مبادئ وأهداف ترتبط بعالقة 

التعليم بالتنمية، والسيما تعزيز الرأس المال البشري، 
وإعطاء البحرينيين الفرصة للنجاح من خالل االرتقاء 
بمستواهم التعليمي والمهني، والعمل على بناء 

اقتصاد معرفي يرتكز على ريادة األعمال بقيادة القطاع 
الخاص، وإدارة مستدامة للموارد اإلستراتيجية، وارتباطًا 
بأهداف التعليم العالي المنصوص عليها في القانون 

التعليم العالي، وتنفيذًا لتوجيهات لجنة تطوير 
التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك 

آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، هذه إضافة إلى 
األخذ بالتوجهات الدولية الحديثة في مجال التعليم 

العالي. حيث تتمحور رؤية مجلس التعليم العالي في 
توفير بيئة تعليم عال ترتقي إلى أعلى المستويات 

العالمية وتتمتع باالبتكار وريادة األعمال فتغذي النمو 
والتقدم في مملكة البحرين والمنطقة، عن طريق 

تخريج األجيال الجيدة من أبناء البحرين القادرين على 
تحقيق النجاح في القرن الحادي والعشرين، وبما 

يسهم في التحول إلى مركز إقليمي للجودة وريادة 
األعمال في التعليم العالي مما يدفع عجلة االبتكار 

والتنمية، تحسين بيئة التعليم العالي في البحرين 
من خالل التطابق اإلستراتيجي مع سوق العمل وجودة 

معززة وحوكمة فعالة قادرة على مواكبة التطور في 
هذا القطاع ومتطلبات التنمية،  وسيعتمد نجاح تنفيذ 

اإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي على تحقيق 
النتائج المرجوة. وسيعمل مجلس التعليم العالي 
بالتعاون مع الشركاء الرئيسين على جمع البيانات 

دوريًا لتقييم ورصد التقدم في اإلستراتيجية.

األهداف الرئيسة
تم وضع األهداف الرئيسة التالية كركائز لتحقيق هذه 

الرؤية:
• أن تمتلك مملكة البحرين نظامًا للتعليم العالي من 

شأنه تلبية احتياجات التعليم والحياة الثقافية لشريحة 
واسعة من طلبة البحرين ودول مجلس التعاون 

الخليجي والدول األخرى.
• أن تتاح الفرصة للطلبة لخوض خبرة تعليمية 
تستجيب لمتطلبات القطاع الصناعي واألعمال، 
وتزودهم بمهارات القرن الواحد والعشرين )حل 

المشكالت، والتفكير الناقد، والتواصل، والعمل ضمن 
فريق( إضافة إلى الصفات الالزمة لتحقيق النجاح في 

ميدان العمل.
• عن طريق المنافسة والمنهجية الموصلة إلى 

الجودة، سيتم تحفيز مؤسسات التعليم العالي في 
مملكة البحرين للحفاظ على الحد األدنى من المعايير 

عالية الجودة بما يتماشى مع االحتياجات المتغيرة 
لالقتصاديات الوطنية واإلقليمية، وتوظيف وتطوير 

الموظفين الذين يتمتعون بكفاءة وجودة عالية 
والحفاظ عليهم.

• تشجيع المعنيين الرئيسيين في قطاع الصناعة 
والمجتمع والمؤسسات األكاديمية األخرى وتحفيزهم 

على المشاركة التكاملية في التعليم العالي من أجل 
تحقيق اقتصاد المعرفة القائم على االبتكار.

•االنخراط اإلستراتيجي في عولمة التعليم العالي، 
حيث ُيعد أمرًا بالغ األهمية بالنسبة لمملكة البحرين 

اإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 
بمملكة البحرين 2014-2024م



من حيث االستفادة من الشراكات العالمية القوية التي 
تساعد في تعزيز جودة التعليم وتنوعه بسرعة أكبر.
• التنويع اإلستراتيجي في قطاع التعليم العالي في 

مملكة البحرين تلبية الحتياجات المستويات المختلفة 
من تحصيل الطلبة وتطلعاتهم، إضافة الى تلبية 

احتياجات االقتصاد المحلي واإلقليمي.

التطلعات الوطنية للتعليم العالي
وفي سبيل تحقيق األهداف الوطنية فإن مجلس 

التعليم العالي سيعمل وفق االستراتيجية على تحقيق 
األهداف التالية:

•زيادة معدالت االلتحاق والتخرج في الجوانب ذات 
األولوية الرئيسية التالية:

oمسارات مختلفة في التعليم ما بعد الثانوي.
oمجاالت دراسية ذات عالقة بـتخصصات )العلوم، 

والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات(.
oبرامج الدراسات العليا.

oالطلبة الدوليين.
• زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس المؤهلين مهنيًا 

في مؤسسات التعليم العالي.
• تخريج المزيد من الطلبة الذين يمتلكون المعرفة 

والصفات ليصبحوا رجال أعمال.
• زيادة الشراكات بين التعليم العالي والقطاعات 

الحيوية األخرى.
• تعزيز االستخدام الفعال للتكنولوجيا في التعليم 

العالي.

الرؤية
يؤدي التعليم العالي في مملكة البحرين دورًا محوريًا 

في النمو االقتصادي، واالستثمار، واالبتكار. ويتطلب 
هذا القطاع المهم رؤية إستراتيجية من أجل مواجهة 

التحديات المستقبلية. وتتمثل الرؤية في:

»أن تصبح مملكة البحرين مركزًا إقليميًا رائدًا لتعليم 
عاٍل ذي جودة يخّرج طلبة مزودين بالمهارات والمعارف 

والسلوكيات المطلوبة لتحقيق النجاح في االقتصاد 
العالمي القائم على المعرفة، والمساهمة في استدامة 

النمو التنافسي لمملكة البحرين«.

وتحدد هذه اإلستراتيجية وجهة التعليم العالي 
في مملكة البحرين، كما سيعمل مجلس التعليم 

العالي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، وقطاع 
الصناعة، وأرباب العمل، والمؤسسات الحكومية، 

والجهات ذات العالقة على تحويل هذه الرؤية إلى واقع 
ملموس.

محاور اإلستراتيجية
إن اإلطار اإلستراتيجي للتعليم العالي المقترح ينقسم 

إلى ستة محاور إستراتيجية، حيث تم وضع هذه المحاور 
بناًء على الوضع الراهن للتعليم العالي في المملكة 

ووفقًا ألفضل الممارسات التي يطمح مجلس التعليم 
العالي إلى تنفيذها على أرض الواقع في قطاع التعليم 

العالي، وهي:

•المحور األول: االرتقاء بجودة التعليم العالي بتخريج 
طالب مهيئين أكاديميًا ومهنيًا وشخصيًا لتمكينهم 

من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في المجتمع، 
األمر الذي يعد أساسيًا لتحسين قابلية التوظيف 

والتنافسية االقتصادية في المملكة، بما سيسهم في 
تعزيز قطاع التعليم العالي في البحرين، واستقطاب 

المزيد من الطالب من المنطقة، واالستفادة من البحوث 
لتحقيق النمو االقتصادي، وضمان رضا أصحاب العمل 

عن الخريجين، بما يعزز فرصة البحرينيين في الحصول 
على أفضل الفرص في سوق العمل.

•المحور الثاني: العمل على مواءمة التعليم العالي مع 
أوليات وحاجات سوق العمل المحلي واإلقليمي الحالي 
والمستقبلي، والعمل على جسر الفجوة بين مهارات 

الخريجين والمهارات المطلوبة من قبل أصحاب األعمال، 
عن طريق عدة خطوات وإجراءات وتطويرات في البرامج 

والمقررات الدراسية وعن طريق زيادة مشاركة أصحاب 
العمل في التعليم العالي، بما يسهم في توفير 

المزيد من الفرص أمام الخريجين وتعزيز التنافسية في 
قطاعات النمو وتنويع اقتصاد البحرين.

•المحور الثالث: يهدف إلى تعزيز العالقة بين التعليم 
العالي والتعليم الفني والمستمر، وتنويع البرامج 
وتحديد مستوياتها والمجاالت التي تغطيها هذه 

البرنامج، بما يضمن عدم تكرار طرح التخصصات 
ذاتها في المؤسسات المختلفة، وتحقيق التوازن بين 

التخصصات األكاديمية والفنية، واالستجابة إلى معدالت 
متزايدة من االلتحاق الجامعي، وإلى تعديل عالقة 

خارطة البرامج تقدمها مؤسسات التعليم العالي وفقا 
لالحتياجات الوطنية بالدرجة األولى.

•المحور الرابع: جعل مملكة البحرين مركزًا إقليميًا 
للتعليم العالي ذي سمعة مرموقة؛ فتكون بذلك 
وجهة التعليم المختارة األولى لطالب المنطقة، وال 

يخفى ما لذلك من أهمية في تحسين جودة التعليم 
العالي وخفض التكلفة وزيادة حجم المنافع االقتصادية 

واالستقطاب االجتماعي للطالب.

•المحور الخامس: توظيف أحدث توجهات تكنولوجيا 
التعليم في قطاع التعليم العالي وتأمين بدائل 

مبتكرة بتكلفة أقل لدفع عجلة المعرفة قدمًا 
استجابًة للحاجة إلى مهارات أكثر فاعلية تستجيب إلى 
توجهات القرن الحادي والعشرين، وتقترح اإلستراتيجية 

نموذجًا متكاماًل رفيع المستوى لتكنولوجيا التعليم 
يستفيد منه كل من الطالب، واألساتذة، وأولياء األمور، 

ومؤسسات التعليم العالي، واإلداريون، وأصحاب العمل، 
وذلك عن طريق بوابة موحدة متكاملة تشمل بيانات 
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تحليلية متكاملة حول التعلم وتوفر إرشاد وتغذية 
راجعة مباشرة. 

•المحور السادس: ترسيخ ريادة األعمال في قطاع 
التعليم العالي في البحرين، بما يسهم في تخريج 

رواد أعمال يدركون عمليات ريادة األعمال ويمتلكون 
المهارات والسلوكيات التي تتطلبها، حيث أنه من 

المؤمل أن يسهم ذلك في زيادة الفرص النوعية أمام 
أبنائنا وأن يكونوا قادرين على أن يكونوا الخيار األفضل 

في سوق العمل، عن طريق تخريج طالب ينتمون إلى 
فئة رواد األعمال أو يتمتعون بحس ريادة األعمال.

   اإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في  
   مملكة البحرين 2024/2014م

أقر مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة يوم 
األربعاء الموافق 21 مايو 2014م اإلستراتيجية الوطنية 
للبحوث في مملكة البحرين، والتي وضعتها األمانة 

العامة للمجلس بهدف رسم السياسات المتعلقة 
بالبحث العلمي في قطاع التعليم العالي وتوجيه 

األبحاث بما يخدم التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي 
في المملكة.

حيث بدأ العمل في وضع هذه اإلستراتيجية عندما 
شرعت األمانة العامة لمجلس التعليم العالي في 
تشكيل فريق استشاري من الخبراء والمختصين 

المعنيين بالبحث العلمي، والذي عقد عدة اجتماعات 
وورشات لدراسة الوضع الراهن للبحث العلمي في 

المؤسسات التعليمية والبحثية والجهات ذات الصلة 
في المملكة، لمناقشة آرائهم وتطلعاتهم لمستقبل 
هذا القطاع المهم. وبعدها تمت االستعانة بأحد بيوت 
الخبرة وهو معهد ستانفورد الدولي لألبحاث كشريك 

دولي في وضع اإلستراتيجية لالستفادة من الخبرات 
العالمية في هذا المجال، حيث شملت خطة وضع 

اإلستراتيجية ثالث مراحل هي كالتالي:

مراحل إعداد اإلستراتيجية
المرحلة األولى: تقييم الوضع الحالي 

وتضمنت هذه المرحلة مراجعة الوثائق والتقارير 
والبيانات والمعلومات ذات العالقة، وإجراء التحليالت 

والمقارنات الالزمة بشأنها. كما تضمنت إجراء مقابالت 
مكثفة مع كافة الشركاء والجهات والمؤسسات 

الحكومية والخاصة ذات العالقة بالبحث العلمي بلغت 
35 مقابلة مع أكثر من 90 ممثاًل عن تلك الجهات، 

وانتهت هذه المرحلة بتنظيم ورش عمل شملت 40 
مشاركًا من ممثلي الجهات الذين تمت مقابلتهم 

للتباحث بشأن الخطوط األولية العريضة لإلستراتيجية.

المرحلة الثانية: وضع إستراتيجية البحث العلمي

وقد تضمنت هذه المرحلة إجراء تحليل لمواطن القوة 
والضعف والفرص والتحديات فيما يتعلق بالبحث 

العلمي في مملكة البحرين، ومن ثم صياغة الرؤية 
والغايات العامة واألهداف المحددة لإلستراتيجية، 
إلى جانب سبل تحقيق هذه األهداف مع مؤشرات 

لقياس األداء. كما تم في هذه المرحلة وضع تصور 
لحوكمة البحث العلمي من خالل البرامج المقترحة 

والعمل المؤسسي، وكذلك تطوير البحث العلمي في 
الجامعات، وللهيئات االستشارية العلمية والتكنولوجية 

في مملكة البحرين. وقد تمخضت هذه المرحلة
أيضًا عن تحديد أولويات المجاالت البحثية في مملكة 

البحرين والتي تم تقسيمها على مرحلتين.

المرحلة الثالثة: المراجعة والصياغة النهائية
بعد أن تم وضع المسودة األولى للخطة اإلستراتيجية، 

أرسلت األمانة العامة لمجلس التعليم العالي نسخة 
منها إلى أعضاء مجلس التعليم العالي الموقرين 

وكذلك للجهات التي ساهمت في وضعها منذ البداية 
إلبداء الرأي بشأنها، وقد تم عقد ورش عمل ضمت 

جميع المعنيين للتحاور معهم وأخذ مرئياتهم، 
ومن ثم تمت مراجعة الخطة بناًء على تلك المرئيات 

وصياغتها بصورتها النهائية.

المرجعيات واألهداف العامة لإلستراتيجية
 استراتيجية البحوث الوطنية هي خطوة رئيسية 

نحو تحقيق رؤية البحرين 2030 التي نصت على ضرورة 
»تشجيع البحث والتطوير في مؤسسات التعليم 

العالي لخلق نظام لالقتصاد قائم على المعرفة 
لتحقيق الطموح بأن تصبح منافسًا عالميًا من الريادة 

إقليميًا«. وهذه اإلستراتيجية تتوافق مع الجهود 
المبذولة لتنويع االقتصاد، وتعزيز القدرة التنافسية 

للقطاع الخاص، وتحويل اقتصاد البحرين القتصاد قائم 
على المعرفة واالبتكار )االقتصاد المعرفي(.

حيث تم وضع االستراتيجية بحيث توفر اإلطار والمبادئ 
لتمكين، وتحفيز، ودعم البحوث التي تعود بالفائدة 

على البحرين وتلبي احتياجات قطاعات األعمال 
والصناعة، والحكومة؛ ولوضع مخطط السياسات 
والبرامج والهياكل المؤسسية لتمويل وتقييم 

البحوث؛ ودمج البحوث والبعثات والمنح الدراسية في 
تجربة التعلم في مؤسسات التعليم العالي؛ وتعزيز 
االبتكار في البحرين وذلك بربط البحوث مع الصناعة 

واالحتياجات االجتماعية عن طريق نقل المعرفة 
وتسويق التكنولوجيا، وريادة األعمال؛ وتحسين العائد 
من االستثمار في البحوث في البحرين عن طريق نظام 

أكثر اتساقًا وشفافية ومساءلة من أجل تخصيص 
تمويل البحوث.

الرؤية
 وتتلخص رؤية اإلستراتيجية الوطنية للبحوث في 

جعل البحرين تتفوق في مجاالت البحوث ذات األهمية 
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في تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي للمملكة، 
وأن تمتلك القدرات واإلمكانات البحثية الواسعة التي 
تمكنها من الوصول إلى وتوظيف المعرفة العالمية.

الغايات واألهداف المحددة لإلستراتيجية
تسعى اإلستراتيجية الوطنية للبحوث بشكل عام 

للمساعدة في:

 •تحويل االقتصاد البحريني إلى اقتصاد معرفي. 
•تقليل اعتماد البحرين على الموارد الطبيعية. 

•ضمان رفاهية المملكة االجتماعية والبيئية والثقافية 
المستدامة.

•تحسين تطبيق البحوث الصحية العالمية لالحتياجات 
الطبية الفريدة للمواطنين البحرينيين. 

•دفع وتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.
•توفير الفرص المحلية للمواطنين البحرينيين 

للتعليم والبحث على مستوى عالمي. 

وتضم اإلستراتيجية خمسة أهداف محددة تسعى 
إلى تحقيقها وتتمثل في جانبين، جانب اإلصالحات 

المؤسسية، وتشمل: إنشاء بنية تحتية وطنية لحوكمة 
األبحاث، وتعزيز القدرات البحثية لمؤسسات التعليم 
العالي، وتعزيز التكامل بين المؤسسات األكاديمية 

مع المؤسسات البحثية الدولية، ومع الكيانات 
والجهات التي تركز على أولويات البحرين االقتصادية 
واالجتماعية، وتحسين الوعي العام بمفهوم البحث 

واالبتكار. أما الجانب الثاني فيهتم بتحديد مجاالت 
البحوث، حيث تهدف اإلستراتيجية في هذا المجال إلى 

تلبية األولويات البحثية الوطنية.

مجاالت البحث ذات األولوية
تستند منهجية تحديد المجاالت ذات األولوية البحثية 

في البحرين على أولويات الحكومة البحرينية وفق 
ما جاء في رؤية 2030، واإلستراتيجية الوطنية لمجلس 

التنمية االقتصادية في البحرين، وإستراتيجية التعليم 
العالي، وكذلك دراسة تحليل فجوات القطاعات 

والمهارات المعدة من قبل تمكين، إلى جانب الحاجة 
إلى تشجيع البحوث التطبيقية التي تلبي احتياجات 

قطاع األعمال وتعزيز التعاون بين القطاع األكاديمي 
والقطاع الخاص. وقد تم تحديد أولويات البحوث 
العلمية بعد دراسة الموارد الطبيعية والبشرية 

وتحديات المستقبل.

اإلجراءات التنفيذية )قصيرة المدى( لإلستراتيجية 
الوطنية للبحوث في البحرين

• دعم الجهة المعنية في األمانة العامة لمجلس 
التعليم العالي لتحقيق اآلتي:

-تنسيق الدعم للبحوث من الهيئات واألجهزة القائمة.
-تقييم وتقديم تقارير عن البحوث على الصعيد 

الوطني.
-تعزيز قيمة وأهمية البحث في البحرين.

• تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي والشركات 
إلجراء البحوث بشكل منفصل وكذلك تعاوني عن 

طريق:
-اعتماد مؤسسات التعليم العالي إجراءات إلدارة 

تمويل البحوث الخارجية، لتمكينها من المشاركة في 
الشراكات الصناعية، وحماية الملكية الفكرية الناتجة 

عن البحث.
-أخذ مؤسسات التعليم العالي األنشطة البحثية 
بعين االعتبار عند توظيف أعضاء هيئة التدريس، 

والترقية، وتحديد نصاب العمل وعملية التقييم.

العوائد المرجوة من تنفيذ اإلستراتيجية
إنه من المؤمل وبتنفيذ هذه الخطة اإلستراتيجية التي 

وضعها المجلس أن تتحقق الكثير من الفوائد لعل 
أهمها االرتقاء بمؤسسات التعليم العالي، وتنمية 

أفضل واالحتفاظ برأس المال البشري البحريني، وقدرة 
أفضل على استيعاب المعرفة من جميع أنحاء العالم 

لتطبيقها على التحديات التي تواجهها مملكة 
البحرين، وقدرة أفضل على جذب وتطوير الشركات 

القائمة على التكنولوجيا، وتعاون أفضل بين الجامعات 
والصناعة وتنافسية أفضل للشركات، والمزيد من 

الشركات الناشئة واقتصاد ريادة األعمال. فعندما يتم 
تنفيذ استراتيجية البحوث الوطنية بالكامل، ستجني 

البحرين زيادة في عائدات االستثمار من دعمها للبحوث.
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لبحث سبل الموائمة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل:

األمانة العامة تنظم الملتقى الوطني الثالث بين التعليم العالي 
وقطاع الصناعة واألعمال

نظمت األمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة 
التربية والتعليم الملتقى الوطني الثالث بين قطاع 

التعليم العالي وقطاع الصناعة واألعمال بمملكة 
البحرين في الحادي والعشرين من أكتوبر 2014م، حيث 
افتتح األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة األمين العام 

لمجلس التعليم العالي الملتقى، بحضور ومشاركة 
عدد من رجال األعمال وممثلي القطاعات االقتصادية 

في الدولة، وممثلي مؤسسات التعليم العالي 
الحكومية والخاصة في المملكة وطالبها، وخبراء 

التعليم العالي، وذلك سعيًا نحو تجسير الفجوة بين 
مهارات خريجي التعليم العالي ومتطلبات سوق 

العمل في البحرين، إذ تشير الدراسات إلى أن سوق 
العمل يعاني من ضعف بعض المهارات لدى الخريجين 

مثل حل المشكالت، والتفكير الناقد، ومهارات 
التواصل، والعمل الجماعي، وغيرها، وأن افتقار بعض 

الخريجين لهذه المهارات يؤثر سلبًا على سوق العمل 
في البحرين.

وقد أكد األمين العام في كلمته االفتتاحية أن 
استراتيجية التعليم العالي في البحرين تعزز العالقة 
بين التعليم العالي وقطاع الصناعة واألعمال، ولعّل 
من أهم محاورها ما يؤكد على ترسيخ ريادة األعمال 

في قطاع التعليم العالي في البحرين، بما يسهم 

في تخريج رواد أعمال يدركون عمليات ريادة األعمال 
ويمتلكون المهارات والسلوكيات التي تتطلبها، 

وإتقان وظائف األعمال والمهارات الفنية كاإلدارة 
المالية واالستراتيجية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة 
المعلومات، والتسويق، وإدارة العمليات التشغيلية، 
وإدارة المخاطر، لتسهم في تخريج طلبة يتمتعون 
بحس ريادة األعمال، مستعدين للدخول في سوق 

العمل المتالكهم المهارات والقدرات التي تعزز 
إمكانياتهم على العمل كمهارات التفكير النقدي 

والتحليلي ومهارات العمل الجماعي، والقيادة والتفكير 
المبتكر والمبدع، ومهارات التفاعل والتواصل ليكونوا 
الخيار األفضل في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز 

ثقة القطاعين العام والخاص بالخريج.

وتم خالل الملتقى عرض عدد من أوراق العمل بشأن 
آفاق ومجاالت الشراكة بين القطاعين، والجهود 

المبذولة لتقليص الفجوة بين متطلبات سوق العمل 
ونوعية المؤهالت الجامعية والمهارات المطلوبة، بما 
يحقق التكامل الفّعال بينها، خدمًة ألهداف التنمية 

في المملكة، حيث قدمت األستاذة عائشة مراد رئيسة 
قسم تطوير البحث العلمي بإدارة البحث العلمي ورقة 

حول أهمية سد الفجوة بين التعليم العالي وقطاع 
العمل والصناعة وضرورة البدء في تقوية الشراكة 
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فيما بينهم، وكما قدم الدكتور فرانك بارتلز المدير 
في منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو( 

عرضًا حول سياق الشراكة بين الجامعات وشركات 
الصناعات المتوسطة، وشروط إطار التعاون المتعلقة 

بالسياسة االقتصادية في الدول المتقدمة.
وقدم الدكتور ديفيد تشيني مدير مركز تطوير 

العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد في معهد ستانفورد 
الدولي للبحوث عرضًا حول الدروس المستفادة من 
تجربة الواليات المتحدة مع مراكز الجامعة والصناعة 
واالبتكار وريادة األعمال والبرامج، كما تحدث األستاذ 
يوسف مراد من شركة االبتكارية وريادة األعمال عن 

عملية رأس المال االستثماري بوصفها منهجية للمضي 
قدمًا في تحقيق النمو االجتماعي واالقتصادي، وأعقبه 

عرض للمهندس إبراهيم رضي االستشاري األول في 
شركة جفكون لتحسين اإلنتاجية حول االبتكار الذي 
يعتبر أحد العناصر األساسية إلقامة اقتصاد المعرفة 

المستدامة استنادًا إلى رؤية البحرين االقتصادية 2030، 
وتحدث األستاذ أسامة الخاجة رئيس جمعية ابتكار 

حول التنمية الصناعية وكيفية تطويرها، بعدها قدم 
المهندس باسم الساعي من منظمة رجال األعمال 

عرضًا عن المنظمات غير الحكومية ودورها في سد 
متطلبات أصحاب المشروعات. 

واختتم الملتقى بفتح حلقة النقاش بين المتحدثين 
والمشاركين، والذين أشادوا بالخطوات التي ينفذها 
مجلس التعليم العالي من أجل إعداد كوادر بشرية 

مؤهلة ومدربة وقادرة على االنخراط في سوق العمل 
بكل سالسة وعلى تلبية متطلباته. 

تشير الدراسات إلى أن سوق العمل يعاني 
من ضعف بعض المهارات لدى الخريجين 

مثل حل المشكالت، والتفكير الناقد، 
ومهارات التواصل، والعمل الجماعي، 

وغيرها، وأن افتقار بعض الخريجين لهذه 
المهارات يؤثر سلبًا على سوق العمل في 

البحرين.

ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة البرامج والمشاريع 
التطويرية التي اتخذتها األمانة العامة لمجلس التعليم 

العالي التي تسعى نحو تجسير الفجوة ما بين 
مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في البحرين 
بعد تطبيقها، مثل مشروع المسح الوطني لفجوة 

المهارات، ومشروع التدريب الوطني، ومشروع االعتماد 
األكاديمي لمؤسسات التعليم العالي.

الملتقى الوطني الثالث 

ث
حد

ال

17

باسم الساعي أسامة الخاجة إبراهيم رضي
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حول استراتيجيتي التعليم العالي والبحث العلمي..

 ومستقبل القطاع في المملكة:

مقابلة مع سعادة السيد صباح بن سالم الدوسري
وكيل وزارة العمل عضو مجلس التعليم العالي

أجرى الحوار
د. منار زيد وعبداهلل الحراحشة

1. منذ نشأته، اتخذ مجلس التعليم العالي العديد 
من القرارات التي يهدف من ورائها إلى االرتقاء بجودة 
التعليم العالي في المملكة كعضو مجلس التعليم 

العالي، بشكٍل عام، كيف تقيم وضع مؤسسات 
التعليم العالي اليوم؟

لم تكن مؤسسات التعليم العالي، وبالذات الخاصة 
منها، في حالة مرضية منذ انطالقتها،  وبعد تدفق 

المزيد من أعداد الطلبة بدأت عمليات التقييم إال أنها 
في تلك السنوات األولى لم ترتكز إلى أسس علمية 

ودولية متعارف عليها، بل استندت إلى اآلراء والخبرات 
الشخصية. 

وأعتقد أن الوضع حاليًا بات أكثر تفهما ونضجًا بعد 
مضي أكثر من عشر سنوات على إنشاء أول جامعة 

خاصة، حيث نالحظ هناك اهتماما أكبر بمخرجات 
التعليم والتدريب وبالعاملين في هذه المجاالت 

وبجودة التعليم بشكل عام. وفي الوقت ذاته قامت 
هيئة الجودة مشكورة بتقييم تلك الجامعات، كما قام 
مجلس التعليم العالي برسم الحدود وإعداد المعايير 
الهامة الالزمة لمواصلة تلك الجامعات في عملها، ولم 

يقتصر عملها في ذلك بل وضعت أسسًا قوية من 
شأنها أن تسمح باستمرارية تلك الجامعات على مسيرة 

النجاح، عالوة على التصريح لتأسيس جامعات وكليات 
جديدة، وكذلك في اختيار واعتماد واستمرارية البرامج 

المراد تنفيذها.  

2. العديد من الدراسات تشير إلى أن الفجوة بين 
مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف وسوق العمل 

ظاهرة تنتشر في العديد من البلدان بما فيها مملكة 
البحرين، بحكم منصبكم كوكيل لوزارة العمل، كيف 

تقّيمون الوضع في مملكة البحرين؟

نحن ندرك، وكذلك كافة المسئولين المعنيين في 

الدولة، إن هذا األمر بالفعل يستحق المزيد من النظر 
واالهتمام. ليس من قبل التعليم العالي فقط، بل من 

كافة الجهات ذات الصلة. فهذا دور وطني كبير يجب أن 
يقوم به جميع شركاء التعليم العالي. 

وفيما يخصنا في وزارة العمل فقد شرعنا منذ أكثر من 
عشر سنوات في إعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات 
التي تذلل الصعاب أمام ذوي المؤهالت غير المرغوبة 

في سوق العمل. وقد حققنا نتائج طيبة في هذا 
الشأن، وخاصة من خالل البرنامج الوطني للتوظيف 

ومشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، إضافة 
إلى النتائج الطيبة التي يحققها مشروع توظيف 

وتأهيل البحرينيين )2( الذي تم تدشينه في يونيو 2014 
ويستمر لمدة سنتين. 

وال شك أن أي متابع لمؤشرات سوق العمل سيالحظ 
أثر تلك البرامج والمشروعات في نجاح مملكة البحرين 

في المحافظة على معدالت البطالة في حدود 4%، حيث 
تعد هذه المستويات في الحدود اآلمنة والطبيعية 

بالمعايير الدولية.

3. بدأت األمانة العامة بتنظيم عدد من الملتقيات 
لتجسير هذه الفجوة وتشكيل لجنة مشتركة بين 

التعليم العالي وقطاع الصناعة واألعمال، برأيكم كيف 
يمكن لهذه المساعي أن تسهم في تقريب وجهات 

النظر؟

مما ال شك فيه بأن مثل هذه الملتقيات ستساهم 
في تعزيز آليات وإجراءات التقريب بين وجهات النظر 

ساهمت البرامج والمشروعات الوطنية التي 
تبنتها وزارة العمل في نجاح مملكة البحرين 

في المحافظة على معدالت البطالة في 
حدود 4% حيث تعد هذه المستويات في 

الحدود اآلمنة والطبيعية بالمعايير الدولية.

سعادة السيد صباح الدوسري
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المختلفة، إال أنها تحتاج إلى تكثيف وتحديد لألدوار 
واألهداف والمسؤوليات لسد الفجوات والتغلب على 

الصعوبات القائمة. وال شك أن المستقبل سيحمل لنا 
الكثير من األفكار والمقترحات القيمة التي ستثمر عن 

المزيد من النجاح في هذا المجال. 
 

4. كما تعلمون دّشن مجلس التعليم العالي 
استراتيجية وطنية عشرية للتعليم العالي بمملكة 

البحرين، برأيك ما هي المؤشرات التي ال بد أن يتم 
قياسها الحقًا للتأكد من تحقيق اإلستراتيجية ألهدافها 

ونجاحها في االرتقاء بمستوى التعليم العالي في 
المملكة؟

بداية ال بد من التأكيد أن مؤشرات األداء يجب أن تكون 
مترابطة ترابطًا كليًا مع األهداف واالستراتيجيات، كما 

يجب أن تستند تلك المؤشرات إلى آراء ومالحظات 
المختصين في سوق العمل لمعرفة مستوى الخريجين 

ونوعية البرامج المطروحة، وبما يتناسب مع متطلبات 
القطاع الخاص وسوق العمل عمومًا. 

بناًء على ذلك، فإن المؤشرات يجب أن تقيس مدى قدرة 
مؤسسات التعليم العالي على تأهيل كوادر بحرينية 
تتمتع بالكفاءات والمهارات التي تجعل المواطن هو 

الخيار المفضل في سوق العمل، بما في ذلك الخريجات 
من اإلناث، وذوي المؤهالت المهنية والحرفية.

 
إضافة إلى ذلك، فإنني أرى أنه في اإلستراتيجية ال يجب 
االكتفاء بتسليط الضوء على عدد الوظائف المطلوبة 

سنويًا في القطاع الخاص، بل يجب أن تحدد طبيعة 
هذه الوظائف ونوعها، هذا مع احتمال كون هذه 

الوظائف في العموم الغالب حرفية وال تتعلق بالتعليم 
العالي وال يستوجب شاغلها أن يكون مؤهاًل جامعيًا. 

هذا إضافة إلى ضرورة االستفادة من تجارب وخبرات 
الدول المتقدمة، مثل الدنمارك وألمانيا والسويد 

وسنغافورة من خالل الزيارات الميدانية للمختصين إلى 
تلك الدول.

5. ينص أحد محاور االستراتيجية على جعل مملكة 
البحرين مركزًا إقليميًا مرموقًا لمؤسسات التعليم 
العالي ذات جودة تعليمية عالية بحيث تستقطب 
الطالب في المنطقة. برأيك ما هي المقومات التي 

تمّكن البحرين من تحقيق ذلك؟
بداية أود التأكيد على أن المشروع اإلصالحي الشامل 

الذي دشنه سيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، 

حفظه اهلل ورعاه، قد منح جميع مجاالت العمل واإلنتاج 
دفعة قوية، جعلت كل مواطن يسعى إلى رفع مكانة 

المملكة عالية في كل ما يتعلق بالعلوم واإلدارة 
واإلنتاجية وغيرها. 

وفيما يخص هذا السؤال فإن االستقطاب والدخول 
في شراكة مع الجامعات األجنبية المرموقة يعد من 

أهم المقومات التي تساعد في جعل البحرين مركزًا 
محليًا ومن ثم إقليميًا في جودة التعليم والتدريب. 

فالمملكة لديها الكثير من المقومات التي تجعلها في 
مصاف الدول المتقدمة في مجال التدريب والتعليم. 

وقد كانت البحرين وما زالت سباقة في أمور كثيرة، 
وإن التعليم أحد تلك األمور التي تستحق المزيد من 

االهتمام من قبل المهتمين في هذا القطاع لكي 
نصل إلى المستويات العالية المرجوة. 

إننا قادرون على تحقيق أعلى درجات الجودة خالل 
السنوات القادمة، لكن إجراءات اختيار البرامج الصحيحة 
ذات القيمة المضافة للفرد والمجتمع يجب أن تكون من 
ضمن أولويات التعليم العالي، وإنه لكسب ثقة العالم 
بأسره يجب أن يتم ذلك بأيدي بحرينية مدربة وماهرة 

ومدركة ألهمية التعليم العالي ومستفيدة من خبرات 
الدول التي سبقتنا.

6. تهتم إستراتيجية التعليم العالي بترسيخ ريادة 
األعمال في المؤسسات التعليمية في البحرين، 

بما يسهم في تخريج رواد أعمال يدركون عمليات 
ريادة األعمال ويمتلكون المهارات والسلوكيات التي 

تتطلبها. بحكم عملكم في وزارة العمل، كيف ترون 
أهمية مثل هذا الجانب لمواجهة التحديات التي 

يواجهها قطاع العمل والتوظيف؟

ال يختلف اثنان على أن المسارين المتبعين حاليًا من 
قبل غالبية الخريجين والباحثين عن عمل هما مسار 

العمل في القطاع الحكومي ومسار العمل في القطاع 
الخاص. إال أنه بات من الضروري التوجه إلى مسارات 

جديدة مغايرة. ويأتي العمل الحر والريادة في األعمال 
والبدء بمشروع خاص - مهما كان صغيرًا - لتشكل 

مسارات جاذبة ومفيدة للشباب ورواد األعمال.
 

وهذه المسارات الجديدة بحاجة إلى المزيد من االهتمام 
من قبل كافة المؤسسات الحكومية واألهلية ذات 

العالقة، بما في ذلك تعزيز برامج لتوعية الباحثين عن 
عمل ونشر هذه الثقافة الجديدة، وإبراز قصص النجاح، 
وإعداد الورشات التدريبية، والعمل مع جميع الشركاء 

من أجل تذليل الصعاب والعقبات التي تواجه أي طرف 

المشروع اإلصالحي الذي دشنه جاللة الملك 
منح جميع مجاالت العمل واإلنتاج دفعة قوية 

جعلت كل مواطن يسعى إلى رفع مكانة 
المملكة عالية في كل مايتعلق بالعلوم 

واإلدارة واإلنتاجية وغيرها 
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من األطراف، عالوة على تهيئة المناخ المناسب الحتضان 
وتطوير مثل هذه المشروعات الرائدة.

7. إلى جانب ذلك، فقد دشن المجلس أيضًا إستراتيجية 
وطنية للبحث العلمي في المملكة، بما يتوافق 

ورؤية البحرين االقتصادية 2030 التي تنص على ضرورة 
»تشجيع البحث والتطوير في مؤسسات التعليم 

العالي لخلق نظام لالقتصاد قائم على المعرفة«. وهذه 
اإلستراتيجية تتوافق مع الجهود المبذولة لتنويع 

االقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، 
ودعم البحوث التي تعود بالفائدة على البحرين وتلبي 
احتياجات قطاعات األعمال والصناعة، والحكومة؛ برأيك 

كيف يمكن لإلستراتيجية أن تسهم في تحقيق هذا 
الهدف المنشود؟

من المعروف أن معظم الجامعات األجنبية، ال سيما 
الجامعات األوربية واالمريكية، تبذل قصارى جهودها 

في البحث والتطوير، وأن الحلول التي تنتجها تساعد 
في نمو وازدهار أوطانها ومواطنيها، فضاًل عن تطوير 

الهياكل االقتصادية واإلنتاجية لتلك الدول، مما يزيد 
من قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.

 وال شك أن وجود تلك األقسام والمختصين والخبراء 
والباحثين المرموقين سيعزز من قدرات الشركات 

الحكومية والخاصة على امتالك حلول متطورة 
وابتكارية وقابلة للتنفيذ في مدد أقصر وفي قطاعات 

معينة، سواء بشكل فردي أو مشترك. ونحن على 
يقين أن الجمع والتكاتف بين تلك العناصر التي 

تسهم في تعزيز البحث العلمي وتطوير اإلنتاج في 
إطار الشراكة والمصالح المشتركة سيؤدي إلى نجاح 
الطرفين، الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من 

جهة، ومؤسسات القطاعين العام والخاص من جهة 
أخرى، ومن ثم يستفيد المجتمع ككل من ثمار هذا 

التعاون والتنسيق البناء.

8. بشكل عام، وانطالقًا من الوضع الراهن واآلمال 
والطموح، كيف ترى مستقبل التعليم العالي في 

مملكة البحرين؟

بداية يسعدني أن أؤكد أنه منذ تشكيل المجلس 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء 

الموقر، ارتفع سقف الطموحات واآلمال في قدرة مملكة 
البحرين على تحقيق منجزات قيمة ونوعية في كافة 

مجاالت التعليم والتدريب. إذ إن هذا المجلس، وبدعم 
قوي ومشهود من سيدي صاحب السمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء 
الموقر، ومؤازرة دائمة من سيدي صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد األمين 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظهما 
اهلل ورعاهما، حقق الكثير من المنجزات، وخاصة في 

مجال وضع األسس العلمية والراسخة لتطوير أنظمة 
ومؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، مما يبشر 

بمزيد من التقدم والنجاح في هذه المجاالت.
وفي ظل هذه التطورات المشجعة للجميع فقد 

ازداد التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، 
وخاصة بين الوزارات الحكومية ومؤسسات التعليم 

العالي ومراكز ومعاهد التدريب والمؤسسات األهلية 
ذات العالقة، حيث يعمل الجميع من أجل تحقيق 

رسالة وطنية سامية لتحقيق المصالح العليا للبحرين 
ومستقبلها الزاهر.  

9. هل من كلمة توجهونها لطلبة التعليم العالي 
والمقبلين على االنخراط بسوق العمل؟

من يدرس ويتعلم ال بد يومًا ما سيكون باحثًا عن 
عمل، أو صاحب مشروع خاص، سواء بعد التخرج من 

المرحلة الثانوية أو بعد التحصيل العلمي العالي. لذا 
يتوجب على أفراد الجيل الحالي والواعد بأن يبذلوا 

قصارى جهدهم في تحديد أهدافهم، وربط ما يدرس 
في المناهج بمتطلبات الواقع، وسبل رفع مكانة 

مملكة البحرين في كافة المجاالت الوطنية والدولية 
عن طريق االرتقاء بقيم العمل وتحسين اإلنتاجية.  

مقابلة مع سعادة السيد صباح بن سالم الدوسري



تؤكد تقارير البنك الدولي المتتالية أن نظام التعليم 
السائد في الوطن العربي لم يعد قادرًا على تقديم 
خريجين بمستوى طموح سوق العمل المحلي قبل 
الدولي، مع ما يرافق ذلك من تزايٍد واضح في أعداد 
المتعطلين، وزيادة مضطردة في نسب الملتحقين 

بالجامعات. وعلى الرغم من تشاؤمية هذا االستنتاج 
إال أنه يدق ناقوس خطر علينا جميعًا االنتباه له، خاصة 
وأن مختلف المراجع المحلية تؤكد ما ذهبت إليه تلك 

التقارير. 

يقابل ذلك أن الدول جميعها لم يعد بمقدورها 
االنكفاء على ذاتها، فهي مكرهة على التنافس 

مع غيرها من الدول في مختلف المجاالت. أضف إلى 
ذلك أن ازدياد معدالت البطالة وتزايد السكان مع ما 
يصاحبه من زيادة في أعداد الملتحقين بالجامعات، 

وبالتالي ازدياد أعداد الخريجين )اقرأ المتعطلين( دونما 
فرص عمل مناسبة، يشكل عامل قلق للقائمين على 

التعليم العالي ومخرجاته قبل غيرهم من أصحاب 
الشأن. فالتحدي الكبير الذي يقف أمام الجميع اليوم 

هو طوفان األعداد الكبيرة من الطلبة التي تتوجه إلى 
الجامعات نتيجة أفكار اجتماعية وموروثات ثقافية مع ما 

ينتج عنه من طوفان أعداد الخريجين المتعطلين.

وإذا ما نظرنا إلى النصف الثاني من الكأس فإننا نقابل 
بتزايد فرص العمل في قطاعات اإلنتاج المختلفة، 

لكنها تحتاج إلى توافر كوادر بشرية مدربة ومؤهلة 
لولوج هذا السوق، والتي غالبًا ما يشغلها غير أبنائها. 

أي أن التعليم العالي لدينا يفقد ميزة المواءمة بين 
التخصصات الجامعية التي يقدمها وبين حاجات سوق 

العمل الفعلية. 

والسؤال الذي يداهمنا دومًا هو: كيف لنا أن تغمض 
جفوننا نحن في التعليم العالي ونحن ال تستطيع 

توفير أكثر من 10% من الخريجين الذين يمكن للسوق 
المحلي االستفادة منهم واالنتفاع بهم سنويًا؟ وكيف 

لنا جميعا أن نبقى مغمضي العيون ونحن نعلم أن 
سبب المشاكل القائمة حاليًا في مختلف الدول هو 

الفقر والبطالة؟ وأن هناك تزايد ملحوظ في نسب 

الجريمة بين المتعطلين، بل وأن الطامحين في سلب 
استقرار بلداننا قد استغلوا البطالة والفقر في صفوف 
الشباب وقفزوا للسلطة أو يتحفزون لها مستخدمين 

ذلك سببًا؟

فما العمل؟
إن استشراف المستقبل واقتراح الحلول واإلجراءات 

الكفيلة بتغيير هذا الواقع تقع ضمن أولى أولوياتنا. 
فالمجتمع البحريني يتطلع إلى الدخول حتى قبل 

حلول عام 2030 كمجتمع قوي قادر على اإلسهام علميًا 
وتقنيًا واقتصاديًا في رخائه وتقدمه، ويعلم تمامًا أن 

النظام التعليمي الجيد يعد أحد أهم السبل في 
تحقيق هذا الهدف العام. وأن قطاع التعليم العالي 

تحديدًا يؤدي دورًا مميزًا في عملية التنمية بمفهومها 
الشامل، ويعلم تمامًا أن التعليم العالي يقع عليه دور 
أساس في االرتقاء بمستوى حياة المواطن االقتصادية، 

وبالتالي وجب علينا أن نعيد النظر فيما نقدمه من 
خدمات تعليمية لمجتمعنا للنهوض به، وأن نراعي 

دوما حاجاته األساسية.

إن نقطة االنطالق هنا تتمثل في تبني سياسة 
تعليمية تولي التعليم التقني والتطبيقي االهتمام 
الذي يستحقه، سياسة تعليمية تجعل من التعليم 

التقني والتطبيقي غاية لفتح المجال أمام الطلبة 
لمواصلة تعليمهم العالي، ووسيلة في الوقت نفسه 

إلضفاء صبغة معرفية تعتمد على تطوير الذات 
وتطويعها لخدمة الوطن والمجتمع، بما تملكه من 
مهارات ومعرفة تقنية عالية. وإلنجاح هذه السياسة 

البد من مواجهة التحديات التي تقف عائقًا أمامها 
وتطويعها والتغلب عليها. وأولى هذه التحديات 

هو النظرة الدونية للتعليم غير األكاديمي. فالصورة 
التقليدية تراه في درجة أقل، كما تراه يقيد حياة 
الراغبين في متابعة دراساتهم الجامعية العليا 

ويحد من طموحاتهم. كذلك فإن الظروف الوظيفية 
واألنظمة المالية ما زالت منحازة تمامًا للشهادة 

الجامعية األكاديمية. 

وثاني هذه التحديات هو تقديم البرامج التقنية 

أما آن األوان للتوجه نحو التعليم التقني

د. مصطفى العدوان
مستشار التعليم العالي في األمانة العامة لمجلس التعليم العالي
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والتطبيقية التي تتناسب ومتطلبات العصر وتحدياته، 
والتي بدورها تتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة 

تبعًا للتطور التكنولوجي المتسارع. كل ذلك إذا 
ما تزامن مع تأهيل وتدريب جيدين يلعب دورًا هامًا 

في تحقيق التنمية المستدامة لالقتصاد الوطني 
ويلبي حاجة البحرين. أي أنه ال بد من المواءمة بين 

حاجات الطالب ورغباته المشروعة، واالرتقاء بمستوى 
وبرامج التعليم التقني والتطبيقي وفقًا للتحديات 

والمتغيرات التكنولوجية التي تؤثر في قطاعات اإلنتاج 
المختلفة. 

وال شك أن مملكة البحرين قد تنبهت لهذا مسبقًا 
ووضعت الخطط المناسبة لمواجهة انعكاساته، 

ويمكن لنا أن نرى بإنشاء بوليتكنيك البحرين عام 2008 
ككلية جامعية تقنية، بما يحمله من تركيز على برامج 
تقنية تطبيقية، وما يزود به خريجيه من مهارات يمثل 
جهدًا مشهودًا ومشكورًا لسد الفجوة المتحققة بين 
متطلبات سوق العمل ودور التعليم العالي في تلبية 

احتياجاته. 

فالتعليم التقني الذي يعاني في كثير من الدول 
العربية من تأثير أفكار اجتماعية وموروث ثقافي 

ويقابل باندفاع مجتمعي اتجاه التعليم األكاديمي، 
يحتل المكان األول في توفير وإعداد الكوادر البشرية 

المدربة والمؤهلة لاللتحاق بسوق العمل، لكنه في 
المقابل يفتقر في كثير من الدول العربية – إضافة 

الى أثر البعدين االجتماعي والثقافي – إلى تشريعات 
تحتم على أصحاب الحرف والمهنيين أال يوظفوا غير 
الحاصلين على شهادة أو »رخصة« تحدد أهلية كل 

منهم للقيام بالعمل الموكول إليه. األمر الذي سمح 
بدخول أشخاص غير مؤهلين للقيام بأعمال قد تحدث 

ضررًا بينًا في الكثير من القطاعات من دون مرجعية 
مهنية موثوقة. 

لقد عملت الدول الصناعية على تعزيز أهمية التعليم 
التقني، ووفرت له كافة اإلمكانات، لما له من أهمية 
في عمليات التنمية، حتى تزايدت أعداد الملتحقين 

به إدراكًا ألهميته وجدواه في توفير المزيد من فرص 
العمل وإبعاد شبح البطالة عن الخريجين. وقد 

واءمت بين حاجة الطالب للتعليم والتعلم وحاجته 
للتدريب فمكنته من قضاء فترة مناسبة في المصانع 

والمعامل، واستقدمت لتدريبه الفنيين من تلك 
الصناعات، وبالتالي مكنت الطالب من الحصول على 

الخبرة والمهارة الالزمة التي تمكنه من ولوج سوق 
العمل حال التخرج. 

فالهم الوطني يتلخص حاليًا بالحد من البطالة 
لما تمثله من خطر وتعدي على السلم االجتماعي 

واالستقرار، وبالتالي فإن جدوى التعليم العالي ترتبط 
حتما بمخرجاته. فالمنتج التعليمي، كأي منتج، يجب 

أن يتحلى بمواصفات تلبي رغبة المتلقيين لها 
والمستفيدين منها، وفي هذه الحالة يفترض بها أن 

تلبي حاجات القطاعات اإلنتاجية المختلفة. أي الربط 
أو المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات 
سوق العمل، والتي أصبحت همّاً عالميًا يواجه جميع 

الدول وليس البحرين أو الخليج العربي فقط. فالحاجة 
الماسة أمامنا تقوم على تبني هذا النوع من التعليم 

واتخاذ اإلجراءات المناسبة لرفع سويته واالهتمام 
بتخصصاته وتطوير مناهجه، وربطه بشكل مباشر 

باحتياجات سوق العمل لتمكين خريجيه من التعامل 
مع المستقبل بكفاءة عالية. 

دور السياسات التربوية
إن دور السياسات التربوية هو تلمس حاجات المجتمع 

وإعداد البدائل التي تخدمها. فالجامعات القائمة ال 
تستطيع استيعاب كافة الطلبة الراغبين في دخولها، 
وال يجب أن يكون الحل بتخفيض أعداد الطلبة أو وقف 

القبول تارة بحجة المحافظة على المعايير العالمية 
للجودة وتارة بحجة التخصصات المشبعة والفائضة عن 

الحاجة، فأفضل الحلول هو إيجاد البدائل الستيعاب 
الطلبة بدالً من دفعهم للدراسة في الخارج مع ما 

يصاحب ذلك من انعكاسات سلبية آنية ومستقبلية. 

هنا يأتي دور السياسة التربوية التي تعنى بتوفير 
البديل الجيد – التعليم التقني – وتحفيز الطلبة 
وأولياء أمورهم على االستثمار فيه. وهنا يأتي دور 

الوزارة في إعادة النظر بالسّلم التعليمي وزيادة حصة 
الطلبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني والتقني 

كنسبة مئوية من إجمالي االلتحاق بالمدارس الثانوية، 
وبالتالي زيادة عدد المدارس والمراكز والمعاهد 

والكليات المهنية والتقنية.

فيما يمكن لمجلس التعليم العالي قيادة هذه 
السفينة التي تحوي بين ركابها أصحاب العمل 

ومؤسسات التعليم العالي والطلبة، وأن يؤدي دورًا 
هامًا في التوفيق فيما بينهم وتذليل الصعوبات 

القائمة. فمستقبل الخريجين وحاضر قطاع الصناعة 
وتقديم البرامج المناسبة يحتاج دومًا إلى من يعمل 

على صهرها في بوتقة واحدة، وخلق فرص واعدة 
لجسر الفجوة القائمة بين أطراف المعادلة.

لقد عملت بريطانيا على سبيل المثال لجسر تلك 
الهوة على عدة محاور خالل األعوام الماضية أبرزها 

مضاعفة أعداد الجامعات التقنية والتخصصات التقنية، 
وزيادة االبتعاث لها، وتشبيك الصناعات القائمة من 
خالل المشاريع المشتركة، وتوفير التلمذة والتدريب 

للطلبة، وتعويض المصانع عن ذلك. 

المجلس مطالب بمالحظة الرؤى الوطنية ومدى 
تطبيقها على أرض الواقع، وعدم السماح بالتوسع في 
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طرح التخصصات اإلنسانية المكررة من منظور العائد 
المادي فقط، فالجامعات الخاصة أينما كان تركز ما 

أمكن على الجوانب الربحية، والتعليم التقني ذو كلفة 
عالية، وإذا ما رغبنا في إصالح النظام التعليمي السائد 

وتوجيه الطلبة نحو التعليم التقني والتطبيقي 
فعلى الدولة أن تأخذ دورها بجدية والتزام، فنحن أمام 

مصلحة وطنية عليا على كل فرد فينا أن يراعيها 
وأن يجتهد لتحقيقها وإال فقدنا إنجازاتنا التي تحققت 

بالعمل الدؤوب قيادًة وشعبًا وابتعدنا عن الطريق 
اآلمن لمستقبلنا.  

إن إعادة صياغة سياسات التعليم العالي ومكانته 
وبرامجه ومناهجه وأولوياته وأهميته تحتاج إلى تضافر 
أكثر من جهود وزارة التربية والتعليم، وأكثر من جهة 

واحدة للنهوض به باعتباره قضية وطنية حاسمة 
لتحقيق التنمية المستدامة واستمرارها. إذ ال بد من 
مشاركة واسعة حقيقية فاعلة للقطاع الخاص فهو 

الفريق األقدر على تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة 
لرفع مستوى المهارات وإعادة التدريب، ولديه قدرة على 

تحديد الخبرات الواجب توافرها في المتعاملين مع 
التكنولوجيا. 

فالعالم اليوم يشهد مشكلة توظيف تتفاقم سريعًا 
بسبب العرض الكبير في طالبي التوظيف من 

الخريجين الذين ال يتمتعون بالمهارات الالزمة لشغل 
الوظائف المتاحة، األمر الذي يحتم على مؤسسات 

التعليم العالي والقائمين عليها البحث في الحلول 
الجذرية التي ترفع من نسب البرامج والتخصصات 

التي تؤدي بالنهاية لمزيد من التوظيف. من هنا يأتي 
دور وزارة التربية ومجلس التعليم العالي بالحث على 
طرح البرامج التقنية والتطبيقية ووقف التخصصات 

المشبعة والتي تفاقم البطالة عند الخريجين. 

إن إقامة كلية جامعية تقنية أخرى لتفعيل التعليم 
التقني والتطبيقي في البحرين بالتعاون مع أصحاب 

الخبرة والكفاءة من الداخل والخارج يمكن أن يؤدي إلى 
فائدة عالية تعود بالنفع على الدولة وأبنائها. فالتعليم 
التقني الجيد سيكون جاذبًا للطلبة من الدول المجاورة 

في المنطقة، خاصة إذا ما صاحب ذلك قضاء فترة 
تدريب خارجية في إحدى الدول المتقدمة للحصول 

على مهارات جديدة متطورٍة وشحذ مهاراتهم الفنية، 
فالمجال يبقى عندها مفتوحًا الستقطاب المزيد 

من الطلبة للعمل في تلك الدول، وكسب مزيد من 
الخبرات والمهارات األساسية. 

كما أن إنشاء عدد من كليات المجتمع لتقديم برامج 
تدريبية قصيرة وطويلة األجل، وتقديم تخصصات 

تقنية وتطبيقية على مستوى الدبلوم، وتوجيه 
العمالة غير المدربة لاللتحاق بها، واستيعاب عدد من 

الناجحين في الثانوية العامة وحتى الخريجين من 

الجامعات في دورات متخصصة تؤهلهم لولوج سوق 
العمل يعد من أهم الواجبات، أضف إلى ذلك التدخل 

المباشر مع مؤسسات التعليم العالي لتخفيض 
أعداد المقبولين في التخصصات الراكدة والمشبعة 
واستبدالها بتخصصات تقنية وتطبيقية، وتشجيع 
الجامعات على ذلك النهج بمختلف السبل المتاحة. 

إن الوضع الحالي يتطلب حلوالً جذرية خالقة وشاملة 
ليس أقلها مراجعة السياسات التعليمية المتبعة، 

فمن جملة االختالالت الملحوظة عدم تعديل سياسة 
القبول وتخفيض أعداد الطلبة الملتحقين بالتخصصات 

اإلنسانية واالجتماعية، وتزايد طرح التخصصات 
التقليدية والمكررة دون أدنى مراعاة لحاجات السوق. 

ويمكن هنا تقديم الحوافز المناسبة لتشجيع الطلبة 
لاللتحاق بالبرامج التقنية والتطبيقية المختلفة سواًء 
من حيث اإلعفاء من الرسوم الدراسية أو تقديم المنح 

الدراسية أو ربط الخريج بالوظيفة، وتعديل سلم 
الرواتب المتعلق بخريجي هذه الفئة، ففيما عدا أولئك 

التقنيين من حاملي الشهادات الجامعية فإن التقنيين 
المتخرجين من المعاهد والكليات التقنية المتوسطة 
يعانون من تدني الرواتب والحوافز المالية مما يشكل 

قوة طاردة. 

نحتاج إلى جملة إجراءات عملية تتمثل بإنشاء كليات 
المجتمع أو معاهد متخصصة تقدم برامج مهنية تقنية 

مطلوبة لسوق العمل، على أن يتم تطوير برامجها 
ومناهجها بالتعاون مع قطاعات اإلنتاج المختلفة. 

ويمكن من خالل تلك الكليات استيعاب األعداد الكبيرة 
من العمالة الوافدة وتدريبها لتناسب التطور المنشود 
في القطاعات المختلفة، كذلك يمكن اللجوء إلى إنشاء 

كلية جامعية تقنية بالتعاون مع القطاعات المختلفة 
ومع جامعات تقنية عالمية مرموقة، إضافة إلتاحة المجال 

أمام الجامعات القائمة حاليًا للتخلي تدريجيًا عن بعض 
تخصصاتها مقابل فتح تخصصات تقنية تطبيقية 
جديدة بمساعدة الدولة وإشراف مباشر من الوزارة 

ومجلس التعليم العالي، وفوق ذلك تطوير المناهج 
الدراسية للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل 

المحلي والخليجي تكون محل استقطاب الطلبة من 
بلدان الخليج العربي كافة. 

بقي أن نعي ضرورة تعديل التشريعات القائمة بهدف 
منح خريجي تلك التخصصات أفضلية في الرواتب 

والعالوات بما يحفز العديد من الطلبة على االلتحاق 
بها، وعلينا دومًا أن نتابع تنوع قطاعات اإلنتاج المختلفة 

وتغير حاجاتها ومتطلباتها لتقديم البرامج التي 
تناسب مثل تلك التطورات، كما علينا أن نهتم دومًا 

بشراكة القطاع الخاص لالستفادة من خبرات العاملين 
فيه في مجال التدريب وتطوير المناهج ومالءمتها 

لحاجات السوق، ومن المهم أيضًا تحسين البيئة 
التعليمية واالهتمام أكثر بتدريب الطلبة على ما يحقق 
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متطلبات القطاعات المختلفة، ويمكن البدء بالبحث 
عن مساعدة فنية ممن يملكون مثل ذلك في هذه 
المجاالت في الداخل والخارج بهدف تقديم مثل هذه 

البرامج تبعًا لمتطلبات السوق.

ال بد إذن من إحداث مراجعة شاملة وخلق حالة من 
الشراكة الحقيقية بين كافة الفاعلين في قطاع 

التعليم العالي إلعادة األلق الذي تميز به. 

نحو شراكة حقيقية
يتضح مما سبق أن علينا أن نسارع إلى حل مشكلة 

التعليم العالي خشية أن نصل إلى حالة من عدم 
االستقرار االجتماعي والسياسي في ظل تزايد عدد 

المتعطلين عن العمل، فاألرقام تؤكد أن انخفاض 
نسب البطالة يحتم انخفاضًا لنسب الجرائم المرتكبة، 

والعكس صحيح تمامًا.

وهنا يمكن للتعاون البناء بين مجلس التعليم العالي 
والجامعات الخاصة وقطاعات اإلنتاج المختلفة أن يؤدي 

دورًا حيويًا وإيجابيًا في تطوير االقتصاد الوطني والحياة 
االجتماعية والمعيشية لألفراد. إذ يمكن لهذا التعاون 

أن يؤدي إلى تعديل السلوك الحالي لدى الجامعات 
الخاصة أوالً، وبالتالي حثها على استبدال البرامج 

المكررة والتقليدية التي تطرحها حاليًا بالتخصصات 
المناسبة لحاجات سوق العمل، كما يمكن لهذا 

التعاون أن يمكن القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة 
في التدريب والتأهيل، وفي تقديم الخبرات المناسبة 

لصقل شخصية الطالب وتطوير مهاراته الالزمة لسوق 
العمل؛ كي نضمن عن طريق هذه المنظومة من 
التعاون أن نقدم للوطن وأبنائه خريجًا قادرًا على 

خدمته والعمل في مصلحته.
 

لقد آن األوان لتغيير ما نشهده حاليًا من ضعف 
التنسيق بين سوق العمل والجامعة، وما ينتج عنه 

من ضعف التدريب وتوفير المدربين وتفاعل الشركاء، 
فالقطاع الصناعي شريك فاعل في إنجاح هذا المشروع 
ومشاركته واالستفادة من خبراته تشكل حجر األساس 

في إنجاح المشروع وتحقيق الرضى المنشود في 
السوق المحلي والعربي. والبحرين قادرة على أن تؤدي 

دورًا محوريًا في منظومة التعليم العالي الخليجي 
وتأهيل العديد من أبنائه بكفاءة عالية تساهم في 

خدمة قطاعات اإلنتاج المختلفة في بلدان الخليج 
العربي كافة.

إن الشراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة من األهمية 
بمكان لكليهما، فالصناعة يمكنها االستفادة من 

الكفاءات العلمية المتوفرة في الجامعة ومن األبحاث 
المقدمة فيها ومن المبالغ المالية المرصودة للبحث 

العلمي، فيما تقدم الصناعة المعرفة والخبرة لعضو 
هيئة التدريس وللطالب على حد سواء، فعلى الرغم 
من أهمية االستثمار في المدرس إال أن االستفادة من 
خبرات العاملين في المصانع والشركات في تعليم 

وتدريب الطلبة ال تقل أهمية، فالتعاون المستمر بين 
الصناعة ومؤسسات التعليم العالي يشكل حاجة 
ماسة لكليهما لتحقيق اعتراف الصناعة بالمنهج 

وتدريب الطلبة على ما يحتاجونه من مهارات، وأن 
يقدم ذلك بأفضل الطرق الممكنة ماديًا وعمليًا، فالربط 
بين الوظيفة والخريج وبناء العالقة القوية بين الجامعة 

والصناعة يجعل كليهما على دراية واسعة بنقاط 
الضعف والقوة والعمل على تلبية متطلبات الصناعة، 

لذا فإن التعاون البّناء يجب أن يلقى الترحيب الذي 
يستحقه لما له من انعكاس إيجابي عليهما.

إن تشكيل لجنة فنية دائمة يشترك فيها ممثلين 
عن الجميع بهدف مراجعة أهم مستجدات التعليم 

والعوامل المتغيرة التي تحكم مساراته مستقباًل 
يسهم في رسم أفضل الطرق للتكيف مع هذه 

المستجدات، وأهمية هذه العوامل وسهولة تطبيقها، 
كما يمكن أن تبين لنا أهم المعوقات التي تواجه 

التعليم العالي عمومًا والتعليم التقني والتطبيقي 
خصوصًا، ووضع إستراتيجية مشتركة للتغلب 

على تلك التحديات. إن العالم اليوم يمر بتغييرات 
متسارعة تؤثر بصور مباشرة في قطاع التعليم، 

وتفرض إعادة النظر في إستراتيجياته تبعًا للتغير 
المتسارع الذي يخلق مناخات جديدة تستوجب دومًا 

استحداث إستراتيجيات جديدة، ومن هنا يصبح تنفيذ 
إستراتيجية تحمل رؤية مشتركة لكل األطراف المعنية 

بقطاع التعليم من أهم األولويات، فالحاجة ماسة إلى 
إيجاد رؤية مشتركة للمستقبل وتوجيه األطراف كافة 

نحو هدف مشترك كي ال يؤدي هذا التنوع في األولويات 
إلى تبعثر الجهود وتشتيتها، فتوفير إستراتيجية 

لمستقبل التعليم ضمن رؤية مشتركة لكافة األطراف 
هو المحفز األكبر لتوحيد الجهود وعدم تشتيتها.

إن الدولة في النهاية مطالبة بإيجاد الحلول المناسبة 
للمشاكل التي تواجه مواطنيها، وال أهم من 

مشكلتي البطالة والفقر التي تواجه مجتمعاتنا في 
الوقت الحاضر، والتي تضغط على تلك المجتمعات 

وحكوماتها معًا الستنباط الحلول البناءة، وهو ما يدفع 
الحكومات جلها للبحث عن مخرج يقودنا من التعليم 

إلى التوظيف. وللوصول لذلك علينا أن نفكر معًا 
بطريقة مختلفة بّناءه، وأن نبحث عن الخيارات البديلة 
كي نصل إلى الحلول الواقعية المناسبة، وقد يكون 

األهم هو المبادرة لتفعيل األفكار المطروحة ودفعها 
إلى األمام، وهذه وظيفة القياديين الخالقين. 
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آفاق التعاون في مجاالت التعليم العالي
بين مملكة البحرين والدول الصديقة

نادية حمود
رئيس اعتماد تراخيص الجامعات والكليات والمعاهد 

قسم التراخيص بإدارة االعتمادية والتراخيص

تولي حكومة مملكة البحرين اهتمامًا خاصًا بشأن 
مجاالت التعاون الخاص بالتعليم؛ إليمانها بأهمية 

استثمار المواطن الصالح عن طريق إتاحة فرص التعليم 
والتدريب لكل طالب علم، ليكون بذلك الساعد 

التي ُيعتمد عليه في بناء الوطن علميًا واقتصاديا 
وتنمويًا، وذلك استنادًا للقانون رقم )27( لسنة 2005م  
بشأن التعليم، فالتعليم حق تكفله المملكة لجميع 

المواطنين، وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم 
ديننا اإلسالمي واالنتماء العربي وذلك ال يمنع من 

توطيد أطر التعاون المثالي مع الدول الصديقة في 
مجاالت العلم والمعرفة على كل المستويات. واستنادًا 

إلى قانون التعليم العالي رقم )3( لسنة 2005 م بشأن 
التعليم العالي الذي نصت مادته الثانية على توثيق 

الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية، وتوطيدًا 
ألواصر األخوة والتعاون المثمر مع الجامعات ومعاهد 

التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية 
واإلسالمية بين حكومة مملكة البحرين وحكومات 

الدول الصديقة، فإن مملكة البحرين عن طريق خطتها 
اإلستراتيجية الوطنية في مجاالت التعليم لتتطلع إلى 
تكثيف سبل التعاون التعليمي والتكنولوجي ودعمه، 

حيث ترتكز خطة التعاون في مجاالت التعليم العالي 
على ثالثة محاور وهي كالتالي:

أوالً- تعليم النخبة من طلبة البحرين المتميزين 
وتدريبهم.

ثانيًا- إنشاء شبكات وشراكات علمية.
ثالثًا- مواجهة الدول لتحديات التنمية المستدامة. 

ومن خالل عملي في هذا المجال فاألمانة العامة 
لمجلس التعليم العالي تعمل باستمرار على تقديم 

المقترحات والمرئيات الخاصة بأوجه وآليات التعاون 
الممكنة بين الطرفين، وذلك عن طريق تشجيع تبادل 
الزيارات بين الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم 
العالي، واالستفادة من الخبرات والتجارب التربوية في 

كافة المجاالت بين المدرسين والباحثين والطالب، 
وتبادل المناهج والبحوث الدراسية، والمشاركة في 

اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورشات العمل العلمية 
والتعليمية. هذا إلى جانب االستفادة من اإلستراتيجيات 

الخاصة باعتماد البرامج األكاديمية لمؤسسات 
التعليم العالي، وتعزيز التعاون التعليمي والعلمي 

والتكنولوجي القائم بالفعل بين الطرفين في كافة 
المجاالت ومده ليشمل قطاعات جديدة تستحدثها 

نتائج الدراسات عن واقع سوق العمل.  ومملكة البحرين 
دائما سباقة بدعم كل ما يخص تطوير مشروعات 

التعاون بين مؤسسات التعليم العالي القائمة حاليًا 
أو التي سيتم استحداثها مثل البرامج العلمية 

المشتركة »الشراكة االستثنائية« وذلك بهدف تعزيز 
الكفاءات ذات القدرة العالية تنمويًا.لذا فالبحرين ال 

تتردد في إبرام اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم 
التي تنظم أوجه التعاون المختلفة في مجاالت التعليم 

العالي مع الدول ذات اإلمكانيات المعرفية والتقنية 
والبشرية المتميزة والعمل على تفعيلها، ومن تلك 

الدول إضافة إلى دول الخليج العربي اليابان والصين، 
وأوكرانيا، وجمهورية كازاخستان، ودول المغرب العربي 

وفرنسا وبريطانيا، وجمهورية األرجنتين، وايطاليا، 
وألمانيا، وجمهورية بيالروسيا وغيرها الكثير، ومؤخرًا 
تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة 

البحرين وحكومة سلطنة عمان بتاريخ 22 ديسمبر 
2014م، ومع دولة الكويت في 24 ديسمبر 2014م وقد أكد 

الجانبان أهمية استمرار التعاون المشترك بينهم في 
مجال التعليم والتعليم العالي وفق مذكرات التفاهم 

الموقعة بينهما.

وذلك غيض من فيض، فقد امتدت أطر التعاون 
لتشمل  مشروع خطة العمل المشترك بين دول 

مجلس التعاون والمملكة المتحدة  بعنوان )التعاون 
في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي( 

والتي تحددت فيها األهداف واآلليات المقترحة للتنفيذ، 
ومنها التشجيع على تواجد الجامعات والمؤسسات 

التعليمية البريطانية في دول المجلس وفقًا لألنظمة 
واللوائح المعتمدة، والتعاون في مجال االعتماد 

األكاديمي وضمان الجودة، واالستفادة من خبرات الجانب 
البريطاني في التدريب والتعليم التقني، والعمل 
على تشجيع برامج التوأمة بين الطرفين، واالطالع 

على البرامج البريطانية في مجال التعليم والبحث 
العلمي، وتعزيز برامج تبادل األساتذة والباحثين، 
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وتسهيل إجراءات منح التأشيرات للطلبة الخليجيين 
الدارسين في المملكة المتحدة، كما تم اقتراح وضع 

خطط وسياسات وأهداف إستراتيجية مشتركة بعيدة 
المدى تهدف إلى تشجيع االستثمار الخاص في التعليم 

العالي من خالل المشروعات التطويرية والتنموية، 
وتعزيز القدرات األكاديمية المؤسسية لضمان جودة 

التعليم العالي الخليجي وكفاءة مخرجاته، وكان من  
أحدث أوجه التعاون التي أبرمت مؤخرًا اتفاقية التعاون 

العلمي مع مجلس االعتماد البريطاني في مجال 
االعتماد األكاديمي.

وبالنسبة لمنتديات التعليم فقد شاركت مملكة 
البحرين بمرئياتها في إطار منتدى التعاون العربي 
الصيني بتونس 2012م في مجال التعليم والتدريب.

إن آفاق التعاون الالمحدودة تعكس إستراتيجيات 
المملكة ورؤيتها المستقبلية بالنسبة ألهمية االمتداد 
المعرفي الشامل على مستوى التعاون مع المنظمات 
العالمية، ويتبين ذلك في التعاون مع منظمة التعاون 

اإلسالمي والمتعلقة بدعم كافة أنشطة الجامعات 
اإلسالمية في كل من النيجر ودكا وماليزيا وأوغندا في 

مجاالت األنشطة التعليمية والتربوية واإلنشائية.

ويصاغ مشروع اتفاقيات التعاون ضمن بنود يتفق 
الطرفان على تنفيذها، بحيث ال تؤثر على حقوق 

والتزامات الطرفين ألي اتفاقية أخرى، وال تقيد الطرفين 
الستخدام أي شكل من أشكال التعاون الدولي، 

وتدخل االتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها، وغالبًا 
ما يسري مفعولها لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيًا 

لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر 
كتابيًا برغبته في إنهائها قبل مدة من تاريخ انتهائها.

وفي الختام فإن طموحاتنا تعلو في األفق لتصل 
بمملكتنا الحبيبة إلى أوج ازدهارها وتفوقها في 

المجال العلمي والتكنولوجي عن طريق عالقاتها 
الوطيدة بالدول الشقيقة والصديقة في شتى أرجاء 

العالم.
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يتمثل دور االعتماد األكاديمي في مواكبة عمليات اإلصالح الشاملة في قطاع التعليم العالي محليا 
وعالميًا، من أجل تحسين نوعية المخرجات التعليمية، باإلضافة إلى توفير فرص التعليم لكل مواطن 

بما يتناسب مع احتياجاته الفردية وطموحاته وقدراته، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تلبية احتياجات 
مملكة البحرين وازدهار اقتصادها.

إن االعتماد األكاديمي كما هو متعارف عليه في األوساط األكاديمية العالمية، هو األداة الرئيسية في 
السياسة التي تهدف إلى النهوض بمستوى مؤسسات التعليم العالي في البحرين، وضمان عملية 
التطوير والتحسين المستمر لقطاع التعليم العالي، كما يضمن تحقيق الحدود الدنيا للمعايير مما 

يعطي الطلبة وأولياء األمور وأرباب العمل والبلدان األخرى الثقة بوجود نظام قوي لالعتماد يحقق 
احتياجات أصحاب العالقة.

المعايير الرئيسية لالعتماد األكاديمي المؤسسي                    عدد المعايير الفرعية          عدد المؤشرات
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ولد المهندس عصام بن عبد اهلل خلف وزير األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عام 1956، 
وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة 

المدنية من جامعة تكساس في أوستن عام 1978، 
وشهادة الماجستير في تخطيط النقل من جامعة 
فرجينيا عام 1981، كما حصل الوزير المهندس على 
دبلوم اإلدارة التنفيذية مع مرتبة الشرف من جامعة 

البحرين في عام 1985.

 ُمنح المهندس عصام خلف وسام الشيخ عيسى بن 
سلمان من الدرجة الرابعة في عام 2001 ووسام البحرين 

من الدرجة األولى في فبراير 2011.

يمتلك الوزير خلف أكثر من 35 عاما من الخبرة في 
جميع جوانب مهنة الهندسة، وعلى األخص في البنية 
التحتية عالمية المستوى في الطرق، والصرف الصحي 

والمشاريع االستراتيجية، باإلضافة إلى اإلشراف على 
عدد من مشاريع الطرق المتعلقة بالسالمة المرورية 

والمشاريع الهندسية. 

والمهندس عصام خلف عضو مجلس إدارة في عدة 
مؤسسات منها: اللجنة الوزارية للخدمات، والبنية 

التحتية، وطيران الخليج،و ممتلكات، ومجلس المرور، 
ومجلس التعليم العالي، ومجلس الدفاع المدني، 

والمجلس األعلى للشباب والرياضة، ولجنة إعادة تأهيل 
خليج توبلي.

ولد خالد عبدالرحمن خليل المؤيد في المحرق عام 
1946م، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة 

المدنية من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة. عمل 
كعضو بمجلس الشورى، وقد تم تكريمه من قبل 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 
يناير 2001م، حيث حصل على ميدالية الشيخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة. يتقن اللغة الفرنسية، وقد نال وسام 

الشرف من قبل فخامة الرئيس الفرنسي جاك شيراك 
في يوليو 1996.

يترأس خالد المؤيد العديد من مجالس اإلدارة، ومنها: 
مجموعة عبدالرحمن خليل المؤيد ذ.م.م، وشركة 

خالد المؤيد وأوالدة ذ.م.م، وآيس المؤيد لالستشارات 
الهندسية، والمؤيد ويلهمسن ليمتد، وشركة البحرين 

للفواكه الطازجة، ومركز سفريات المنامة )المنامة 
للسياحة(، وآي ماشينز ذم.م، وقد ترأس المؤيد مسبقًا 

مجلس إدارة شركة البحرين للمالحة والتجارة، وشركة 
البحرين للترفيه العائلي. كما أنه كان عضوًا سابقًا 
بمجلس إدارة شركة نفط البحرين )مغلقة( ذ.م.م، .

كما أن لديه العديد من األنشطة المهنية واالجتماعية، 
فهو عضو مجلس إدارة المبادرة الوطنية لتنمية 

القطاع الزراعي، ومجلس التنمية االقتصادية، والرئيس 
الفخري لجمعية رجال األعمال البحرينية، ورئيس مجلس 

إدارة جمعية الصداقة البحرينية الصينية. وقد ترأس 
مسبقًا المعهد الفرنسي، ونادي روتاري السلمانية. 
كما شغل منصب نائب رئيس جمعية المهندسين 

البحرينية، وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة 
للتأمينات االجتماعية.

المهندس عصام بن عبد اهلل خلف

وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني عضو مجلس التعليم العالي

سعادة السيد خالد عبدالرحمن المؤيد

رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين
عضو مجلس التعليم العالي

ية
نب

جا
ور 

ص

27



أخبار التعليم العالي

في إطار حرص األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن لقاءاتها وحواراتها 

مع الشركاء في قطاع التعليم العالي، عقدت اللجنة 
التنسيقية بين التعليم العالي وقطاع األعمال 

والصناعة في مملكة البحرين اجتماعها األول في الرابع 
عشر من يوليو 2014م، واجتماعها الثاني في الرابع 

عشر من سبتمبر 2014م، لبحث عدد من األمور المتعلقة 
بتطوير المناهج وطرائق التدريس في الجامعات لتلبية 

احتياجات سوق العمل، والمهارات المطلوبة من قطاع 
الصناعة واألعمال لتوظيف خريجي الجامعات.

وتأتي انطالقة أعمال اللجنة التنسيقية من خالل 
الملتقى الوطني األول والثاني اللذين قامت األمانة 

العامة بتنظيمهما في شهري يناير ومايو 2014م، وذلك 
بهدف تضييق الفجوة بين قطاعي الصناعة واالقتصاد 

من جهة والتعليم العالي من جهة أخرى، من أجل خلق 
جيل قادر على مواكبة التطور االقتصادي محليًا وعالميًا 

ليكون هو الخيار األول ألصحاب األعمال.

ويؤكد أعضاء اللجنة التنسيقية أهمية تطوير مخرجات 

التعليم والبرامج والمناهج الجامعية، لتتماشى مع 
احتياجات قطاع الصناعة واألعمال وتنمية القوى العاملة 
البحرينية في جميع القطاعات، لتتماشى مع احتياجات 

قطاع الصناعة واألعمال وتنمية القوى العاملة البحرينية 
في جميع القطاعات، باإلضافة إلى مجموعة من األفكار 

تضمنت ربط البحوث واالبتكار في قطاع التعليم 
العالي باالحتياجات االقتصادية والصناعية لمملكة 

البحرين، ووضع آلية لجمع متطلبات القطاعات المختلفة 
لسوق العمل من المهارات المطلوبة في الخريجين 

لترسل إلى الجامعات لتقوم بدورها بتطوير وتعديل 
المناهج والمهارات وأساليب التعليم حسب احتياجات 

الصناعات واألعمال. إذ أنه من المؤمل أن يسهم 
تشكيل مثل هذه اللجنة التنسيقية في تطوير 

قطاع التعليم العالي في البحرين بالمشورة التي 
سيقدمها أعضاء اللجنة وهم نخبة من قادة القطاع 
الصناعي واألعمال والرؤساء التنفيذيين، وسيكون 

من أولوياتها تنظيم منتدى دوري لمناقشة متطلبات 
الصناعة ومهارات التوظيف، وتقديم المشورة 

بشأن القضايا التي تواجه الصناعة وتأثيرها على 
التعليم العالي، مما يساهم بالمواءمة بين مخرجات 

التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل في البحرين، 
والمساعدة على تحسين فرص الطلبة الكتساب الخبرة 
والتدريب الميداني من خالل تحديد المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة في إطار رؤية تكاملية للشراكة 

عقد اجتماعات تنسيقية بين التعليم العالي 

وقطاع الصناعة واألعمال 
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بين قطاعي التعليم العالي والصناعة واألعمال.

وتم خالل االجتماعين مناقشة عدد من الموضوعات 
والمشاريع ذات األهمية المشتركة، كالمسح الوطني 

للمهارات المطلوبة في سوق العمل، وبرنامج التدريب 
الوطني، وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي. وتم 

االتفاق على تشكيل عدة لجان فرعية لتنفيذ التوصيات 
المنبثقة عن اجتماعاتها والقتراح المشاريع التي 

يرغب قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة واألعمال 
بتنفيذها بشكل مشترك.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من السيد محمد علي 
القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة االلكترونية، 
والسيد أسامة الخاجة رئيس جمعية ابتكار، والسيد 

عدنان عبدالرزاق المحمود مدير دائرة تقنية المعلومات 
والمعرفة بشركة الخليج للبتروكيماويات، والسيد 

نبيل عبدالرحمن آل محمود الرئيس التنفيذي لغرفة 
تجارة وصناعة البحرين، والدكتور داود نصيف مدير عام 

االستراتيجية وتطوير العمل في شركة نفط البحرين 
)بابكو(، والمهندس عبدالمجيد القصاب رئيس لجنة 

تنظيم مزاولة المهن الهندسية، والدكتور رائد محمد 
بن شمس مدير عام معهد اإلدارة العامة، والسيدة 

أمل الكوهجي نائب الرئيس لتنمية الثروة البشرية في 
تمكين، والمهندس مسعود الهرمي رئيس جمعية 

المهندسين، والشيخ عبداهلل بن عبدالرحمن آل خليفة 
مدير إدارة المعلومات وضبط الجودة بهيئة تنظيم 

سوق العمل، والسيد يوسف أحمد عبدالرحيم مدير 
عام الموارد البشرية واألداء بديوان الخدمة المدنية، 

والدكتور بهاء فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والدكتور 

إبراهيم مطر األستاذ المشارك بكلية الهندسة في 
جامعة البحرين، والشيخ دعيج محمد الخليفة مدير 

الموارد البشرية والتطوير للشركة العربية لبناء وإصالح 
السفن، والسيد ثامر المقلة الرئيس التنفيذي لشركة 

ماركوم الخليج، والدكتور عمر العبيدلي مدير برنامج 
الدراسات الدولية والجغرافيا السياسية بمركز البحرين 

للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة، والسيد 
عبدالرحمن السندي الرئيس التنفيذي للمجلس 

النوعي لقطاع االتصاالت، والدكتور جارمو كوتالين كبير 
االقتصاديين بمجلس التنمية االقتصادية، والسيد 

عيسى الجودر من ارنست ويونغ.

قام األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة األمين العام 
لمجلس التعليم العالي بزيارة إلى المقر الجديد 

للجامعة العربية المفتوحة )فرع مملكة البحرين( 
في منطقة عالي في الخامس من أغسطس 2014م، 

يرافقه فريق من الخبراء والمختصين من األمانة العامة 
لمجلس التعليم العالي، وذلك بهدف االطالع على مدى 

جاهزية المبنى الجديد للجامعة الستقبال الطلبة في 
العام الدراسي الجديد، بما يتوافق مع اللوائح الصادرة 

عن مجلس التعليم العالي. 

وقد قام األمين العام لمجلس التعليم العالي وفريق 
العمل بجولة شملت مرافق المبنى، بما فيها القاعات 

التدريسية وتجهيزاتها اإللكترونية، للتأكد من 
تجهيزها بوسائل حديثة للتواصل مع الطلبة، وكذلك 

المختبرات والمكتبة، وقاعة القبول والتسجيل والمدرج، 
ومكاتب أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية، والعيادة 

الطبية، وقاعات االجتماعات والضيافة وكافتيريا 
الطلبة والمصلى، كما اطلع فريق العمل على مرافق 

وتجهيزات المبنى للنشاطات الالمنهجية، والتي ضمت 
قاعات رياضية، وملعب خارج المبنى، إلى جانب مواقف 

سيارات الطلبة والموظفين والمصاعد، والتأكد من 
توافر اشتراطات السالمة العامة.

وبهذه المناسبة ثـّمن األمين العام لمجلس التعليم 
العالي والفريق المرافق له الجهود التي بذلتها الجامعة 

إلنجاز مقر دائم ومجهز بوسائل حديثه لفرع الجامعة 
في مملكة البحرين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية 

الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي في المملكة، 
بما يساهم في االرتقاء بمستوى مخرجاتها على 

الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

األمين العام للتعليم العالي يقوم بزيارة تفقدية 

إلى المبنى الجديد للجامعة العربية المفتوحة 
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ُيشار إلى أن الجامعة العربية المفتوحة )فرع البحرين( 
كانت قد قدمت إلى األمانة العامة لمجلس التعليم 

العالي الوثائق والمخططات الخاصة بالمبنى الجديد 
للجامعة، والتي تبين توفير المبنى لبيئة جامعية 
مناسبة وآمنة ومجهزة بأحدث الوسائل واألدوات. 

التقى األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة األمين العام 
لمجلس التعليم العالي مع ممثلي مؤسسات التعليم 
العالي في الثاني عشر من أغسطس 2014م في المركز 

اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، حيث 
تم خالل اللقاء مناقشة مشروع االعتماد األكاديمي 
ومعاييره، وكذلك المشروعات األخرى التي يطلقها 
مجلس التعليم العالي، وهي إستراتيجية التعليم 

العالي وإستراتيجية البحث العلمي وتمهين أعضاء 
هيئة التدريس.

واستمع األمين العام آلراء ممثلي مؤسسات التعليم 
العالي ومالحظاتهم حيال مشروع االعتماد األكاديمي 

ليتم األخذ بها من قبل األمانة العامة لمجلس التعليم 
العالي، وفي هذا السياق رّحب ممثلو مؤسسات 
التعليم العالي بتطبيق االعتماد األكاديمي على 

مؤسساتهم لما يعود بالفائدة الكبيرة عليها.

وبدوره أكد األمين العام أنه سيتم األخذ بمالحظات 
وآراء الحضور عند إطالق نظام االعتماد األكاديمي، 

موجهًا شكره لممثلي الجامعات على تعاونهم 
وآرائهم بخصوص معايير االعتماد ومحاوره، والذي 

سيحقق قفزة نوعية في االرتقاء بمخرجات الجامعات 
عند البدء في تنفيذه، مؤكدًا لهم في الوقت ذاته 

التزام األمانة العامة باستمرار عقد مثل هذه اللقاءات 
معهم والتي ستعود بالفائدة على قطاع التعليم 

العالي في مملكة البحرين. وقد حضر اللقاء كل 
من الدكتور طارق شريف ممثاًل عن جامعة العلوم 

التطبيقية، والسيد خزيمة الجالد ممثاًل عن كلية طالل 

أبو غزالة، والدكتور بشر محمد لطفي ممثاًل عن جامعة 
المملكة، والدكتور منصور العلي ممثاًل عن الجامعة 

األهلية، والسيدة بارسا زقاقي ممثلة عن الجامعة 
الملكية للبنات، والسيدة لولوة عبداهلل ممثلة عن 
الجامعة العربية المفتوحة )فرع البحرين(، والدكتور 

عادل الحمود ممثاًل عن كلية البحرين الجامعية، 
والسيدة لمياء إبراهيم ممثلة عن معهد البحرين 

للدراسات المصرفية والمالية، والدكتور خلف حسن 
ممثاًل عن الجامعة الخليجية، والدكتور أمين المليجي 

والسيدة ألين ممثلين عن جامعة أما الدولية.

قام فريق من األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
بتنظيم زيارات ميدانية لكافة مؤسسات التعليم 

العالي، وكان الفريق المشكل من إدارة التقييم 
والمتابعة قد ضم مديرة اإلدارة األستاذة نادية بوقيس 

والدكتورة غادة يوسف الرئيس رئيسة قسم شؤون 
الطلبة والتسجيل. وتأتي هذه الزيارات بهدف متابعة 
األمور المتعلقة بتسجيل الطلبة والخدمات المقدمة 
لهم ومدى التزام مؤسسات التعليم العالي بقرارات 

مجلس التعليم العالي، مثل الحد األقصى لسقف 
القبول والذي كان مجلس التعليم العالي قد حدده 

مسبقًا بحسب جاهزية كل جامعة أكاديميًا وإداريًا 
وعلميًا، وذلك تمهيدًا لرفع األمانة العامة تقاريرها 

الدورية لمجلس التعليم العالي والخاصة بمتابعة مدة 
التزام مؤسسات التعليم العالي بالقرارات واللوائح 

واألنظمة.

وكانت األستاذة نادية بوقيس قد التقت بالمسئولين 
من الجامعات خالل الزيارات، وقد دعتهم إلى ضرورة 
التعاون والتواصل الدائم مع األمانة العامة لمجلس 

التعليم العالي وإداراتها، من خالل االلتزام بالتعاميم 
والمخاطبات الصادرة عن األمانة العامة والمتعلقة 

بتنفيذ قرارات ولوائح وأنظمة التعليم العالي، مما 
يعود بالفائدة على تحسين مخرجات الجامعات 

األمين العام لمجلس التعليم العالي يلتقي 

ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي
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مؤسسات التعليم العالي الخاصة



والنهوض بها كمراكز للبحث والتميز. هذا واستمعت 
األستاذة بوقيس والفريق المرافق لها آلراء مؤسسات 

التعليم العالي ومالحظاتهم حيال الخدمات التي 
تقدمها إدارة التقييم والمتابعة، والتي تضم قسمين: 

قسم شؤون الطلبة والتسجيل، وقسم تقييم 
االمتحانات وتصديق الشهادات، وفي هذا السياق رحب 

رؤساء مؤسسات التعليم العالي بقرار تخصيص رقم 
تعليم عاٍل لكافة المنتسبين لمؤسساتهم، األمر الذي 

سيحقق الفائدة الكبيرة للطلبة ولتلك المؤسسات 
على حٍد سواء.

من جانبها أكدت األستاذة بوقيس أنه سيتم األخذ 
بمالحظات وآراء رؤساء مؤسسات التعليم العالي 

الخاصة، وأن األمانة العامة ممثلة بإدارة التقييم 
والمتابعة ملتزمة باستمرار عقد مثل هذه الزيارات 

واللقاءات المشتركة، والتي تعكس التعاون الناجح 
والبّناء بين األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 

ومؤسسات التعليم العالي الخاصة. يشار إلى أن إدارة 
التقييم والمتابعة إضافة إلى زياراتها التي تنظمها 

لمؤسسات التعليم العالي فإنها تستقبل كافة 
المراجعين بشكل دوري من مختلف الشرائح، حيث 

كانت األستاذة نادية بوقيس مديرة اإلدارة قد استقبلت 
مؤخرًا في مكتبها عدة وفود من مؤسسات التعليم 

العالي الخاصة، كما التقت في مكتبها ممثلين عن 
البعثات الدبلوماسية كالملحقين الثقافيين في 

السفارات العاملة في البحرين لبحث سبل تطوير 
التعاون في مجاالت رعاية طلبتهم الدارسين في 

مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرين. 

أصدرت األمانة العامة لمجلس التعليم العالي دليل 
خدمات األمانة العامة للعام األكاديمي 2015/2014م، 

متضمنًا كافة الخدمات التي تقدمها األمانة لصالح 
الطلبة والجامعات. وبهذه المناسبة أكد الدكتور ماجد 
بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس 

التعليم العالي أن هذا الدليل الجديد يأتي تنفيذًا 
لتوجيهات المجلس، وضمن جهود األمانة العامة 

للمجلس لالرتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور والطلبة 
وأعضاء الهيئات األكاديمية واإلدارية، والمستثمرين في 

مجال التعليمالعالي الخاص والباحثين،حيث يتضمن 
الدليل شرحًا مفصاًل لإلجراءات المتبعة لهذه الخدمات، 
ومنها اإلرشادات المتعلقة بتراخيص إنشاء المؤسسة، 

وتراخيص اإلعالنات، وترخيص البرامج األكاديمية 
المستحدثة أو المضافة، إضافة إلى إرشادات تصديق 

إفادة التخرج، وتصديق إفادة تأييد الخبرة العملية، 
وخدمة توظيف أعضاء الهيئة األكاديمية لمؤسسات 

التعليم العالي الخاصة، كما يوضح الدليل المستندات 
المطلوبة لكل خدمة، وفترة التقديم والوقت 

المستغرق إلنجازها، وأرقام التواصل لإلجابة على أية 
استفسارات متعلقة بالخدمة المطلوبة، مشيرًا إلى أن 

األمانة العامة لمجلس التعليم العالي تقوم بمراجعة 
دورية للخدمات المقدمة بهدف تسهيل وتطوير 
اإلجراءات المتبعة لكل خدمة، بما يضمن السرعة 

والجودة المطلوبة إلنجاز المعاملة. 
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زيارة فريق األمانة العامة  للجامعة الملكية للبنات

دليل خدمات األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 

التعليم العالي يصدر دليل خدمات األمانة العامة 



حضر الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 
والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي حفل توقيع 

عقد الخدمات االستشارية لتصميم مشروع مدينة 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الطبية في مملكة 

البحرين، والذي أقيم في جامعة الخليج العربي في 
الرابع من ديسمبر 2014م، بحضور الدكتور عبداهلل بن 
عبدالملك آل الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين 

لدى مملكة البحرين، والدكتور خالد عبدالرحمن 
العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، وعدد من 

المسؤولين.

وخالل الحفل ألقى الوزير كلمًة أشاد فيها بمكرمة 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبد العزيز 
آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة 

حفظه اهلل ورعاه بالتبرع بمبلغ مليار ريال سعودي 
إلنشاء المدينة الطبية والتي تحمل اسم جاللته، 

ومكرمة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفَظه اهلُل ورعاه والمتمثلة 

في التبرع باألرض التي سوف ينشأ عليها هذا الصرح 
الحضاري الطبي والعلمي، والتي تبلغ مساحتها 

مليون متر مربع، ليكون وجهًا مشرقًا من وجوه العالقة 
األخوية المتميزة بين القيادتين والشعبين والبلدين 

الشقيقين.

وأشار الوزير إلى أن مشروع المدينة الطبية يعد 
إنجازًا نوعيًا وإضافًة يعتز بها الجميع، شاكرًا الجهود 

المبذولة من القائمين على جامعة الخليج العربي 
لالرتقاء ببرامجها ومخرجاتها وجعلها في خدمة 

احتياجات البلدان الخليجية في العديد من التخصصات 
المهمة، حيث تؤدي الجامعة دورها المتعاظم في 

التنمية البشرية، وبناء القدرات المعرفية للمساهمة 
في تأسيس مجتمع المعرفة وتطوير الجانبين 

الطبي والبحثي، مؤكدًا دعم وزارة التربية والتعليم 
ومجلس التعليم العالي لجامعة الخليج العربي تنفيذًا 
لتوجيهات القيادة الحكيمة لبلدنا العزيز يحفظها اهلل 

ويرعاها.

ومن جانبه ألقى الدكتور خالد عبدالرحمن العوهلي 
رئيس جامعة الخليج العربي كلمًة أوضح فيها أن 

المدينة الطبية تأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين 
الشريفين لتكون دعمًا صريحًا للتعاون الخليجي، 

ومشروعًا خليجيًا تعليميًا مشتركًا، ونموذجًا مصغرًا 
لالتحاد الخليجي، من أجل تلبية احتياجات المجتمع، 

والعناية بالجوانب اإلنسانية، وتعزيز الرفاهية، وتحقيق 
صحة المواطن.

وأوضح العوهلي أن الجامعة اتخذت عددًا من الخطوات 
من أجل البدء في تشغيل المدينة الطبية بسواعد 

خليجية، حيث تم عقد العديد من االجتماعات مع 
الخبراء الخليجيين من ذوي االختصاص، من عمداء 

كليات الطب وأكاديميين وممثلين من وزارات الصحة 
وخبراء دوليين في القطاع الصحي حول األمراض 
السائدة في منطقة الخليج العربي وهي أمراض 

السكري والسمنة والقلب والسرطان.

كما أوضح العوهلي أن المدينة ستتكون من 
مستشفى يضم 264 سريرًا، وأربعة مراكز لألبحاث 

اإلكلينيكية وكلية للطب، كما تم إنشاء المركز الطبي 
الجامعي ليكون نواًة للمدينة الطبية، والذي يضم 

51 عيادة وغرفة للعمليات وفق مواصفات عالمية، 
إلى جانب عقد اتفاقيات مع جامعة ميرالند في مجال 

التدريب واألبحاث.

بعدها شهد الوزير والسفير السعودي لدى مملكة 
البحرين توقيع عقد الخدمات االستشارية لتصميم 

مشروع مدينة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الطبية في 
مملكة البحرين. 
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مكرمة من خادم الحرمين الشريفين وعاهل البالد 

المفدى: وزير التربية والتعليم يحضر توقيع عقد 

الخدمات االستشارية لتصميم مشروع مدينة الملك 

عبداهلل الطبية

توقيع عقد الخدمات االستشارية لتصميم مشروع مدينة الملك عبداهلل الطبية
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أصدر الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 
والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي قرارًا بتعديل 

بعض أحكام القرار رقم )2( لسنة 2007 بشأن الالئحة 
األكاديمية واإلدارية لمؤسسات التعليم العالي، 

جاء فيه أنه يكون الحد األقصى للنصاب التدريسي 
األسبوعي لعضو هيئة التدريس الذي يتم تعيينه نائبًا 

للرئيس )3( ساعات معتمدة )مقرر دراسي واحد(، أما 
الحد األقصى لألستاذ فهو )9( ساعات معتمدة )ثالثة 
مقررات(، واألستاذ المشارك )12( ساعة معتمدة )أربعة 
مقررات(، واألستاذ المساعد والمدرس والمحاضر )15( 

ساعة معتمدة )خمسة مقررات(، فيما يخّفض النصاب 
التدريسي بمقدار ثالث ساعات معتمدة )مقرر دراسي 
واحد( ألعضاء هيئة التدريس المكلفين بمهام عميد 

الكلية ونائب العميد ورئيس القسم ومدير اإلدارة.
كما جاء في القرار أنه يكون الحد األقصى لإلشراف على 

الرسائل واألطروحات الجامعية ومشروعات التخرج 
ومشروعات الدبلوم لألستاذ )5( حاالت، ولألستاذ 

المشارك )4( حاالت، ولألستاذ المساعد المسموح له 
باإلشراف وفقًا للوائح )3( حاالت. 

وجاء في القرار أنه يكون الحد األقصى للنصاب الدراسي 
للطالب المنتظم في الجامعة لمرحلة البكالوريوس 

للفصل الدراسي الصيفي )9( ساعات معتمدة. 

شاركت األمانة العامة لمجلس التعليم العالي في 
ورشة عمل تعزيز المواطنة الخليجية التي نظمتها 
وزارة التعليم العالي في دولة الكويت بالتعاون مع 

األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
في الفترة 10-11 نوفمبر 2014م. وتأتي هذه الورشة 
تنفيذًا لما أقره أصحاب المعالي والسعادة وزراء 

التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في 
اجتماعهم السادس عشر الذي عقد في الرياض في 

فبراير الماضي، مؤكدًة حرص قادة ورؤساء دول الخليج 
العربية على تحقيق المفاهيم الوطنية الخليجية 

وترسيخها لدى الناشئة من خالل مؤسسات التعليم 
العالي، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز أواصر 

المحبة والتعاون واإلخاء والشعور باالنتماء ليس للوطن 
فحسب بل االنتماء للخليج ككيان موحد، بما يصب في 

فكرة االنتقال من التعاون إلى االتحاد.

وأدارت الجلسة األولى من جلسات الورشة الدكتورة 
فرزانة عبداهلل المراغي مديرة إدارة البحث العلمي في 

األمانة العامة لمجلس التعليم العالي، حيث ركزت هذه 
الجلسة على حث الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

على تكثيف عقد ورش العمل والندوات المشتركة 
التي تسعى لتعزيز وترسيخ المواطنة، وتم خالل 

الجلسة مناقشة هذا المحور عن طريق ثالث أوراق عمل 
قدمها كل من األستاذ الدكتور عبداللطيف البدر مدير 

عام جامعة الكويت، واألستاذ الدكتور محمد الخطيب 
أستاذ التربية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، واألستاذة 

حنان المالكي أخصائي أول تراخيص مؤسسات 
التعليم العالي في هيئة التعليم العالي بدولة قطر.

كما تطرقت الورشة إلى سبل تعزيز المواطنة الخليجية 
من خالل عدة محاور، أهمها االستفادة من البرامج 

المشتركة في مؤسسات التعليم العالي بدول 
مجلس التعاون الخليجي، وحث مؤسسات التعليم 
العالي بدول المجلس على تضمين برامج المواطنة 
في مناهجها الدراسية، وتشجيع الحراك األكاديمي 

والطالبي بين مؤسسات التعليم العالي بدول 
المجلس، حيث تمت مناقشة 15 ورقة عمل مقدمة من 
مؤسسات التعليم العالي والمعنيين المشاركين في 

الورشة، تصب في مجملها في سبل تعزيز مفهوم 

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بتعديل بعض 

أحكام الالئحة األكاديمية واإلدارية لمؤسسات التعليم 

العالي

األمانة العامة لمجلس التعليم العالي تشارك في 

ورشة عمل تعزيز المواطنة الخليجية  

ورشة عمل تعزيز المواطنة
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المواطنة الخليجية وترسيخها لدى طلبة الجامعات.
وقد تمخضت عن الورشة عدة توصيات، أهمها أن يكون 
هناك نشيد سالم خليجي موحد لدول مجلس التعاون 

الخليجي ُيعزف في المحافل الخليجية ضمن األنشطة 
المشتركة لدول المجلس، كما أوصت الورشة بتحديد 

إطار زمني لبناء تعريف للمواطنة الخليجية ومعاييرها 
ومبادئها األساسية لتضمينها في المقررات األكاديمية 

بمؤسسات التعليم العالي بدول المجلس؛ وتزويد 
المقررات الدراسية في التعليم العام بأهداف تحقق 

مضمون الوحدة الوطنية من خالل توجيهات وإرشادات 
وأنشطة تنفذ في القاعات الدراسية وخارجها، بحيث 

تحقق في مجملها تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية 
للطالب وتطوير المناهج الحالية بتدعيمها بقيم 

تعزز المواطنة الخليجية، وإلزام منتسبي المؤسسات 
التعليمية بالزي الخليجي لترسيخ الهوية الوطنية التي 

تمثل أساسا للمواطنة.

هذا وقد أكدت الورشة على دور اإلعالم الريادي في 
تعزيز المواطنة الخليجية، من خالل ما يقدمه من برامج 
ومواد تخدم وتعزز هذا الهدف، وفي هذا الصدد أوصى 

المشاركون بإنشاء قناة خليجية تدار بإدارة خليجية 
لنشر الحراك الثقافي والتعليمي بدول المجلس، وعقد 

ورش عمل للمختصين اإلعالميين حول دور اإلعالم في 
ترسيخ المواطنة الخليجية. 

حضر الورشة عدد من قياديي وزارات التعليم العالي 
ورؤساء الجامعات وعمداء شئون الطلبة والمعنيين 
وممثلين عن الطلبة من مؤسسات التعليم العالي 
في دول المجلس، وضم وفد األمانة العامة لمجلس 
التعليم العالي من مملكة البحرين الدكتورة فرزانة 
المراغي مديرة إدارة البحث العلمي، واألستاذة نادية 

بوقيس مديرة إدارة التقييم والمتابعة، والدكتورة غادة 
الرئيس رئيسة شئون الطلبة والخدمات الطالبية. وفي 

ختام الورشة تم تكريم مديري الجلسات والمشاركين 
بأوراق العمل من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي 

الكويتي الدكتور بدر العيسى.

استقبل أمين عام مجلس التعليم العالي األستاذ 
الدكتور رياض يوسف حمزة في مكتبه في السابع 

عشر من نوفمبر 2014م البارونة موريس رئيسة مجلس 
الشرق األوسط لحزب المحافظين البريطاني عضو 

مجلس اللوردات ورئيسة مركز دراسات التمويل 
اإلسالمي التابعة لجامعة بولتن بالمملكة المتحدة، 

والدكتور كوندال كندادي نائب رئيس جامعة بولتن، 
ويأتي هذا اللقاء بمناسبة زيارتهما لمملكة البحرين 

ولبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وناقش األمين العام مع البارونة موريس إمكانية 
التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة 

المتحدة في مجال التعليم العالي ومؤسساته، بما 
في ذلك طرح البرامج األكاديمية من خالل التعاون 
المشترك بين مؤسسات التعليم العالي في كال 

البلدين. وفي هذا الصدد أشارت البارونة إلى فكرة طرح 
برنامج ماجستير إدارة األعمال في التمويل اإلسالمي 

الذي تقدمه جامعة بولتن البريطانية، وأشارت إلى أنه 
سيفتح المجال أمام الطلبة البحرينيين لنيل شهادة 

إدارة أعمال في التمويل اإلسالمي على يد أساتذة 
معتمدين من قبل الجامعة. وعّقب األمين العام أن 

الصيرفة اإلسالمية هي أحد أهم المجاالت التي تتطلع 
المملكة إلى التوسع فيها وفقًا لإلستراتيجية الوطنية 

للبحث العلمي في مملكة البحرين والتي تم تدشينها 
مؤخرًا.

كما ناقش الطرفان العديد من سبل التعاون واألفكار 
المطروحة لالستفادة من الخبرات العلمية واألكاديمية 

في كال البلدين، بما في ذلك إمكانية التعاون في مجال 
برامج الدكتوراه التطبيقية التي تقدمها جامعة بولتن، 
والتي تستهدف تعزيز العالقة بين مؤسسات التعليم 

العالي والشركات والمصانع، حيث يقوم الطالب بحل 

األمين العام يلتقي رئيسة مجلس الشرق األوسط 

لحزب المحافظين البريطاني

استقبال البارونة موريس
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مشكلة حقيقية في جهة العمل التي ينتمي إليها 
في أطروحته. وأكد الدكتور حمزة أن ذلك يتماشى 

مع التوجهات التي انتهجها مجلس التعليم العالي 
لتوطيد العالقة بين التعليم العالي وقطاع الصناعة 

واألعمال.

وفي نهاية اللقاء عبرت البارونة موريس عن شكرها 
لألمين العام على ما قدمه من ترحيب، وأكدت تطلعها 

المستقبلي الستمرار آفاق التعاون بين الجانبين، كما 
عبرت عن تقديرها للمشروعات والخطط اإلستراتيجية 
الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مملكة 

البحرين.

وقد حضر اللقاء كل من الدكتورة فرزانة المراغي مديرة 
إدارة البحث العلمي، واألستاذة عائشة مراد رئيسة 

تطوير البحث العلمي، والسيد كاميرون ميرزا مدير 
المشاريع بمكتب األمين العام لمجلس التعليم العالي.

استقبل أمين عام مجلس التعليم العالي األستاذ 
الدكتور رياض يوسف حمزة في مكتبه في السابع 

عشر من نوفمبر 2014م األستاذ الدكتور وهيب الخاجة 
الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة جامعة العلوم 

التطبيقية، واألستاذ الدكتور غسان فؤاد عواد رئيس 
الجامعة، وتأتي هذه الزيارة بمناسبة تعيين األخير 

رئيسًا للجامعة، وبهذه المناسبة أعرب األمين العام 
عن تهانيه للرئيس الجديد، متمنيًا له النجاح والتوفيق 

في مهمته الجديدة مؤكدًا الدور الذي تلعبه قيادة 
المؤسسة التعليمية في تطوير العمل واالرتقاء بأداء 

المؤسسة لتكون في مصاف الجامعات المرموقة.

وقد أعربا عن تقديرهما وإشادتهما بمجلس التعليم 
العالي وبالمشروعات المهمة والكبيرة التي أقرها 

مؤخرًا كاإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، 
واإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، ونظام االعتماد 

األكاديمي، ودور هذه المشروعات والسياسات في 
النهوض بقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين.

كما قدما لألمين العام إحاطة بالمشروعات والخطط 
المستقبلية لجامعة العلوم التطبيقية، والتي ترمي 

إلى ربط سياسة الجامعة بالخطط اإلستراتيجية 
الوطنية وأبرزها التعليم العالي والبحث العلمي، مما 

يسهم بتقدم عمل الجامعة ومخرجاتها.

من جانبه أّكد األمين العام أن األمانة العامة لمجلس 
التعليم العالي ترحب بالتواصل الدائم مع مؤسسات 

التعليم العالي في المملكة، والتنسيق المستمر 
معها لتنفيذ الخطط اإلستراتيجية الوطنية 

ومشروعات وسياسات التعليم العالي، جنبًا إلى جنب 
مع االلتزام باللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس 

التعليم العالي.

استقبل أمين عام مجلس التعليم العالي األستاذ 
الدكتور رياض يوسف حمزة في مكتبه في التاسع عشر 

من نوفمبر 2014م مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة 
بمملكة البحرين الدكتور خلدون الرومي، وتأتي زيارة 

الرومي بمناسبة تعيينه مؤخرًا مديرًا للفرع ومباشرته 
العمل فيه، حيث أبدى شكره وتقديره لرئيس مجلس 
التعليم العالي وأعضائه على ثقتهم التي يعتز بها، 

وبهذه المناسبة هنأ األمين العام الدكتور الرومي 
توليه إدارة الفرع متمنيَا له دوام التوفيق والنجاح 

بمهامه الجديدة بما يسهم في االرتقاء بأداء الجامعة 
وتطوير برامجها األكاديمية والعمل المؤسسي بها.

وخالل اللقاء أكد الدكتور الرومي العمل على مواءمة 
سياسات العمل والبرامج في فرع الجامعة بمملكة 
البحرين مع اإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 

واإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي اللتين 
أقرهما مجلس التعليم العالي مؤخرًا، وأن خطط 

األمين العام يستقبل الرئيس الجديد لجامعة 

العلوم التطبيقية والرئيس التنفيذي لمجلس اإلدارة 

أمين عام مجلس التعليم العالي يستقبل المدير 

الجديد لفرع الجامعة العربية المفتوحة في البحرين 

استقبال جامعة العلوم التطبيقية
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الفرع ستكون جزءًا من الخطط التنفيذية لتلك 
اإلستراتيجيات بما يتماشى مع سياسات الجامعة في 

ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي األمير طالل 
بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة 

العربية المفتوحة.

وقام الدكتور خلدون الرومي بإحاطة األمين العام 
ببرامج الدورات والندوات التي سيقيمها الفرع خالل 
العام الدراسي الحالي، وكذلك استعداداتهم لحفل 

التخريج القادم والمزمع إقامته في 30 نوفمبر 2014، 
حيث سيتم تخريج 140 طالبًا وطالبة في مجال تقنية 

المعلومات وإدارة األعمال.

من جانبه أعرب األمين العام لمجلس التعليم العالي 
عن أمله بأن يسهم فرع الجامعة بتنفيذ استراتيجيات 

التعليم العالي وتوجهاته المستقبلية في البحرين، 
وأّكد أن األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 

تتبع على الدوام نهج التشارك والتواصل مع جميع 
مؤسسات التعليم العالي في المملكة بما يضمن 

التزامها بكافة اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس 
التعليم العالي، وتحقيق سياسات التعليم العالي 

وإستراتيجياته الوطنية.
 

اجتمعت الدكتورة منى محمد البلوشي األمين العام 
المساعد للتقييم واالعتمادية مع وفد من جامعة 

لندن ساوث بارك في الخامس والعشرين من نوفمبر 
2014م بمكتبها بمبنى الوزارة، ممثاًل بالبروفسور دايف 
فينكس نائب الرئيس والمدير التنفيذي، والبروفسور 

راو باهمديماري العميد التنفيذي لكلية الهندسة 
والعلوم والبيئة، حيث تم خالل االجتماع استعراض 
مجاالت التعاون بين األمانة العامة لمجلس التعليم 

العالي وجامعة لندن ساوث بارك والجامعات الحكومية 
والخاصة بمملكة البحرين في المجاالت ذات االهتمام 

المشترك، إضافًة إلى بحث آفاق التعاون بين الطرفين 
انسجامًا مع إستراتيجيتي التعليم العالي والبحث 

العلمي.

حضر االجتماع األستاذة نادية بوقيس مديرة إدارة 
التقييم والمتابعة، والدكتور شمسان المناعي القائم 

بأعمال مدير إدارة االعتمادية والتراخيص، والسيد عدنان 
المحمود مدير إدارة تقنية المعلومات والمعرفة بشركة 

الخليج لصناعة البتروكيماويات.

استقبال مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة

لقاء مع وفد جامعة لندن ساوث بارك

اجتماع األمين العام المساعد للتقييم واالعتمادية 

مع وفد جامعة لندن ساوث بارك  
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شارك األمين العام لمجلس التعليم العالي األستاذ 
الدكتور رياض يوسف حمزة والدكتور مازن جمعة رئيس 

الجامعة الملكية للبنات عضو مجلس التعليم العالي 
في الملتقى التشاوري األول للملحقين الثقافيين، 

الذي نظمته الملحقية الثقافية السعودية في المنامة 
في الثالث من ديسمبر 2014م تحت رعاية سفير خادم 

الحرمين لدى مملكة البحرين الدكتور عبداهلل بن 
عبدالملك آل الشيخ.

وقد ضم الملتقى ملحقون ومستشارون ثقافيون 
من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، 
والمملكة األردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، 
وسلطنة عمان، واإلمارات العربية المتحدة، ودولة 

الكويت، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية، 
وجمهورية السودان. إضافًة إلى بعض رؤساء ونواب 

الجامعات وممثلين عن عدد من الوزارات وإلدارات في 
البحرين.

وتضمن اللقاء محاور عديدة أبرزها بحث أسس التعاون 
والتشاور في مجاالت االستفادة من تجارب الدول 

في االبتعاث والمنح الدراسية، وبحث أسس التعاون 
الثقافي والعلمي، وإمكانية عقد اتفاقيات وشراكات 

علمية بين الجامعات العربية.

وقد قّدم المجتمعون شكرهم لحكومة مملكة 
البحرين وعلى رأسها جاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة على ما يقدمونه من خدمات وتسهيالت 

للسفارات وللدبلوماسيين العرب لدى مملكة البحرين.

وتوصل المجتمعون إلى عدد من التوصيات منها 
االتفاق على أن يعقد الملتقى بشكل سنوي وينتقل 

بين الدول العربية المشاركة على أن تستضيف 

الملتقى الثاني اإلمارات العربية المتحدة والثالث 
الكويت، إضافة إلى تأييد فكرة عميد الملحقين 

الثقافيين العرب؛ وتكوين لجنة أو أمانة عامة للملتقى، 
وتنظيم مهرجان ثقافي عربي تشارك فيه الجاليات 
العربية في مملكة البحرين، مع التأكيد على أهمية 

تفعيل االتفاقيات والبروتوكوالت الثقافية بين الدول 
المشاركة والتبادل العلمي والثقافي. وتضمنت 

التوصيات االتفاق على تخصيص عشرة مقاعد للطالب 
والطالبات البحرينيين للدراسة في جامعات الدول 
المشاركة لتعزيز التبادل العلمي والثقافي، وشدد 

المجتمعون على أهمية تنظيم رحالت مشتركة 
داخل وخارج مملكة البحرين بين المشاركين، وتحديد 

مواعيد متفق عليها لزيارة عدد من األماكن الثقافية 
والمعالم السياحية المشهورة والجامعات والشخصيات 

المسئولة في مملكة البحرين.

واختتم المشاركون في اللقاء توصياتهم باالتفاق 
على تفعيل المشاركة في الصاالت الثقافية كمركز 
عيسى الثقافي، ومركز ابراهيم الثقافي عن طريق 

إلقاء المحاضرات وتنظيم الندوات والدورات وغيرها، 
إضافة إلى إقامة أسبوع ثقافي تشارك فيه جميع الدول 

العربية في مملكة البحرين يحدد موعده الحقًا.
 

أثنى األمين العام لمجلس التعليم العالي األستاذ 
الدكتور رياض يوسف حمزة على دور مراكز اإلبداع 

التقني في إنماء اقتصاد البحرين المعرفي وتطويره، 
والذي يعد أحد ركائز رؤية البحرين االقتصادية لعام 2030.

جاء ذلك خالل استقبال الدكتور حمزة بمكتبه يوم 
الرابع من ديسمبر 2014م الدكتور أكبر جعفري الرئيس 

التنفيذي لشركة جفكون لالستشارات لتحسين 
اإلنتاجية والمهندس إبراهيم رضي االستشاري 

األول، حيث قدم رضي نسخة من رسالته لنيل درجة 

األمين العام لمجلس التعليم العالي يتلقى رسالة 

ماجستير حول مراكز اإلبداع التقني

الملتقى التشاوري األول للملحقين الثقافيين

األمين العام يشارك في الملتقى التشاوري األول 

للملحقين الثقافيين 
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الماجستير من جامعة كامبردج البريطانية والتي جاءت 
بعنوان »دور مراكز اإلبداع التقني حسب إستراتيجية 

اإلبداع لمملكة البحرين«.وثمن الدكتور حمزة الدور 
الهام لمثل هذه المراكز لتكون نقطة الوصل بين 

المحاور الثالث الرئيسية في االقتصاد البحريني: القطاع 
الخاص متمثلة في الشركات الخاصة والمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة، القطاع الحكومي بما في ذلك 
المؤسسات والشركات الحكومية، وقطاع التعليم 

العالي بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

شارك األمين العام لمجلس التعليم العالي األستاذ 
الدكتور رياض يوسف حمزة فعاليات الندوة الدولية 

األولى وورشة العمل التي نظمتها األكاديمية العربية 
األلمانية للعلوم واإلنسانيات للعلماء الشباب حول 
»تحديات التعليم«، والتي أقيمت في الفترة 27-26 

نوفمبر 2014م برعاية من رئيس جامعة الخليج العربي 
الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي، وبحضور 

سفيرة جمهورية ألمانيا االتحادية لدى مملكة البحرين 

سابين توفمان، ومشاركة وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي األسبق في الجمهورية التونسية البروفيسور 

رفعت الشعبوني، وعدد من اساتذة الجامعات، وطلبة 
الدراسات العليا، والباحثين، والمهتمين.

حيث جاءت مشاركة األستاذ الدكتور حمزة متحدثًا 
رئيسًا عن طريق عرض ورقته بعنوان »التعليم العالي 
والبحث العلمي في مملكة البحرين«، تطرق فيها إلى 
جهود مجلس التعليم العالي في وضع إستراتيجيتي 

للتعليم العالي والبحث العلمي. وقال إن من أهم 
مرتكزات إستراتيجية التعليم العالي هو االرتقاء 

بجودة التعليم العالي في المملكة لتخريج طالب 
مهيئين أكاديميًا ومهنيًا وشخصيًا لتمكينهم من 
المساهمة في المجتمع. وذكر األستاذ الدكتور رياض 

حمزة أمين عام مجلس التعليم العالي أن استراتيجية 
البحث العلمي تركز على تعزيز دور البحث العلمي في 

الجامعات واالرتقاء بالبحوث التي يجريها أعضاء هيئة 
التدريس والطلبة وتحسين نوعيتها، وزيادة الفوائد 

التي تعود على المملكة من االستثمار في البحوث 
الجامعية.

وقد ختم األستاذ الدكتور حمزة عرض ورقته بالرد 
على استفسارات األكاديميين العرب واأللمان والحضور 

المشاركين في الندوة، والمتعلقة بالإستراتيجيتين 
الوطنيتين للتعليم العالي والبحث العلمي وسبل 

تنفيذهما.

والجدير بالذكر أن األكاديمية العربية األلمانية للعلماء 
الشباب تأسست عام 2013 برعاية من أكاديمية براند 

برغل للعلوم في ألمانيا، وجامعة الخليج العربي، 
وبتمويل من وزارة التعليم في ألمانيا، ومؤسسة قطر، 

حيث تهدف إلى تطوير التبادل المعرفي في أوساط 
األكاديميين الشباب في ألمانيا والعالم العربي، الذين 

لم يمِض على حصولهم على درجة الدكتوراه أكثر من 
عشر سنوات. وتعمل األكاديمية على تحفيز التبادل 

المعرفي والبحثي في مختلف التخصصات سواء 
المتداخلة منها أو المستقلة بما يشمل تلك المتعلقة 
بتطوير األنشطة البحثية والسياسات التعليمية. وقد 

األمين العام للتعليم العالي يتسلم رسالة الماجستير حول مراكز اإلبداع التقني

أ.د. حمزة متحدثًا في ندوة األكاديمية العربية األلمانية

األمين العام متحدثًا في الندوة الدولية األولى 

لألكاديمية العربية األلمانية للعلوم واإلنسانيات 

للعلماء الشباب 
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اختارت األكاديمية أول خمسين عضوًا من أعضائها 
بواقع 25 عضوًا عربيا و25 عضوًا ألمانيًا. 

شاركت الدكتورة فرزانة عبداهلل المراغي مديرة إدارة 
البحث العلمي باألمانة العامة لمجلس التعليم العالي 

بوزارة التربية والتعليم في أعمال اجتماع ممثلي 
الهيئات الوطنية للبحث العلمي في الدول العربية، 

الذي ُعقد في الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة على هامش المنتدى العربي الثاني للبحث 

العلمي والتنمية المستدامة في الفترة 19-21 ديسمبر 
2014م، بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم )األلكسو(، حيث تمحور االجتماع حول إعداد 

النظام األساسي والمذكرة التقديمية إلنشاء »المجلس 
العربي للبحث والتطوير واالبتكار«. ويأتي هذا اإلجتماع 

استكماالً ألعمال اإلجتماع األول للفريق الذي عقد في 
الرباط ، 

ويأتي إنشاء المجلس في إطار تفعيل اإلستراتيجية 
ت  العربية للبحث العلمي والتقني واالبتكار التي ُأِقرَّ

في المؤتمر الرابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم 
العالي والبحث العلمي بالوطن العربي المنعقد في 

الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما تم خالل االجتماع مراجعة الوثائق التي تقدمت بها 
منظمة األلكسو في سبيل إنشاء المجلس العربي 

للبحث والتطوير واالبتكار، وإعداد المسودة النهائية 
للنظام األساسي للمجلس، وكذلك االتفاق على رؤية 
المجلس ورسالته ومهامه وغاياته وهيكليته، وإعداد 
تصور حول سير عمله، ليتم عرضه على األمانة العامة 

لجامعة الدول العربية تمهيدًا العتماده وإقراره من قبل 
مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، 

حيث إنه من المؤمل أن يقوم هذا المجلس بتنسيق 

السياسات الوطنية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار.

ترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية 
والتعليم رئيس لجنة البحرين الوطنية للتربية 

والعلوم والثقافة اجتماع اللجنة، وذلك في الثاني 
من ديسمبر 2014م بقاعة االجتماعات بديوان الوزارة 

بمدينة عيسى بحضور أعضاء اللجنة، حيث بدأ االجتماع 
بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم تمت 

مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول األعمال، 
ومنها على وجه الخصوص استعراض مشاركة مملكة 

البحرين في المؤتمر العام السابع والثالثين لمنظمة 
اليونسكو، والذي فازت فيه المملكة بعضوية لجنة 

المجلس الدولي الحكومي لبرنامج المعلومات للجميع، 
وعضوية المجلس الدولي الحكومي لتنمية االتصال، 

كما أحيط أعضاء اللجنة علمًا بالقرارات الصادرة عن 
االجتماع التوجيهي لمكتب التربية الدولي بجنيف، 

والذي انتخبت فيه مملكة البحرين لمنصب نائب 
الرئيس للمرة الثانية على التوالي، وأهم توصيات 

المؤتمر العام الثالث والعشرين لمكتب التربية العربي 
لدول الخليج المنعقد في دولة الكويت. 

كما تم إطالع أعضاء اللجنة على اإلنجازات التي تحققت 
في الفترة الماضية، ومنها موافقة المجلس التنفيذي 

لليونسكو على التمديد لجائزة اليونسكو - الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة الستخدام تكنولوجيا 

المعلومات واالتصال في مجال التعليم، إضافة إلى 
فوز المملكة بمنصب نائب رئيس االتحاد العربي ألندية 

اليونسكو. 

وتطرق االجتماع إلى الفعاليات التي تم تنفيذها 
بالتنسيق مع المنظمات ذات الصلة، ومنها المنتدى 

وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع لجنة البحرين 

الوطنية للتربية والعلوم والثقافة 

اجتماع ممثلي الهيئات الوطنية للبحث العلمي بالدول العربية

إدارة البحث العلمي تشارك في وضع النظام األساس 

للمجلس العربي للبحث والتطوير واالبتكار
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الوطني حول دور المؤسسة التربوية في مواجهة 
العنف واالعتداءات بالتعاون مع المنظمة اإلسالمية 

للتربية والعلوم والثقافة )األسيسكو(، وورشة عمل 
إطالق التقييم الوطني للتعليم للجميع بالتعاون مع 

مكتب اليونسكو اإلقليمي بالدوحة، وورشة عمل حول 
عمليات تطوير المنهج الوطني والتي نفذها مكتب 

التربية الدولي التابع لليونسكو. 

وتم إطالع الحضور على الدور الذي تقوم به لجنة 
المدارس المنتسبة لليونسكو، والتي يبلغ عدد 

المدارس المنتمية إليها 60 مدرسة منها 48 مدرسة 
حكومية و12 مدرسة خاصة، وجهودها من أجل 

تطوير مشاركة تلك المدارس ضمن هذه الشبكة 
العالمية، حيث تقوم اللجنة بتشجيع المدارس على 
تبادل الخبرات والتجارب واألفكار والبرامج التعليمية 

اجتماع لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

والتربوية على الصعيد الدولي، ومتابعة خططها 
وتدريب المنسقين عن طريق ورشات العمل واللقاءات 

المستمرة، كما تقوم بتنظيم معرض سنوي تقدم 
فيه المدارس مشاريعها المرتبطة مع أهداف منظمة 

اليونسكو. 

واطلع الحضور على االستعدادات الستقبال فريق من 
الخبراء والمختصين في مجال التعليم الفني والمهني 

والتقني من منظمة اليونسكو، بهدف االستفادة 
من خبرة المنظمة كشريك مهم لتطوير هذا القطاع 

من حيث التخصصات والمتطلبات والجوانب الفنية 
والتدريبية واإلرشادية، كما تم في االجتماع الموافقة 

على اقتراح بتنظيم احتفال بمرور 75 عامًا على 
التعليم الثانوي في مملكة البحرين. 

تعديل بعض أحكام القرار رقم )2( لسنة 2007 بشأن
 الالئحة األكاديمية واإلدارية لمؤسسات التعليم العالي

• يكون الحد األقصى للنصاب التدريسي األسبوعي لعضو هيئة التدريس الذي يتم تعيينه نائبًا للرئيس 
)3( ساعات معتمدة )مقرر دراسي واحد(، أما الحد األقصى لألستاذ فهو )9( ساعات معتمدة )ثالثة مقررات(، 

واألستاذ المشارك )12( ساعة معتمدة )أربعة مقررات(، واألستاذ المساعد والمدرس والمحاضر )15( ساعة 
معتمدة )خمسة مقررات(، فيما يخّفض النصاب التدريسي بمقدار ثالث ساعات معتمدة )مقرر دراسي 

واحد( ألعضاء هيئة التدريس المكلفين بمهام عميد الكلية ونائب العميد ورئيس القسم ومدير اإلدارة.

• يكون الحد األقصى لإلشراف على الرسائل واألطروحات الجامعية ومشاريع التخرج ومشاريع الدبلوم 
لألستاذ )5( حاالت، ولألستاذ المشارك )4( حاالت، ولألستاذ المساعد المسموح له باإلشراف وفقًا للوائح )3( 

حاالت. 

• يكون الحد األقصى للنصاب الدراسي للطالب المنتظم في الجامعة لمرحلة البكالوريوس للفصل 
الدراسي الصيفي )9( ساعات معتمدة. 



بطاقة األداء المتوازن لقياس األداء اإلستراتيجي

تحسين حجمات
خبير باألمانة العامة لمجلس التعليم العالي

تعد اإلدارة اإلستراتيجية محورًا أساسيًا لنجاح 
المؤسسات سواًء الحكومية أم الخاصة، إذ يمكن 

من خاللها تحقيق البقاء واالستدامة لها، وذلك عن 
طريق استغالل الفرص المتاحة وتجنب التهديدات 

الناتجة عن البيئة الخارجية المحيطة، واالستفادة من 
نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف، خاصة في 

العالم الحالي الذي يتسم بالتغير السريع وازدياد 
المنافسة. وحتى يتسنى لهذه المؤسسات البقاء 
ال بد من إعداد وتنفيذ استراتيجية مالئمة تمكنها 

من تحقيق األهداف والغايات التي تتبناها على كافة 
المستويات، وال يتوقف عمل اإلدارة اإلستراتيجية على 

إعداد اإلستراتيجية وتنفيذها فقط، بل يتعدى ذلك 
إلى الكشف عن االنحرافات التي تتعرض لها، وتقييم 

مدى تحقيقها لألهداف اإلستراتيجية وقياس مستويات 
األداء المختلفة، من أجل التأكد من دقة اإلستراتيجية 

ومالءمتها وتحقيقها لألهداف، وتتم عملية 
التقييم باالعتماد على أدوات تسمى أدوات التقييم 

اإلستراتيجي. 

تعد بطاقة األداء المتوازن إحدى أهم وأحدث أدوات 
تقييم اإلستراتيجية؛ ألنها تقود المؤسسة إلى تحليل 

أدائها على أساس رؤيتها وأهدافها اإلستراتيجية، 
وتساعد في توجيهها إلى اتجاه جديد يدعم األداء 

المؤسسي العام، كما تعمل على ترجمة رؤية 
المؤسسة وإستراتيجيتها إلى مجموعة من اإلجراءات 

العملية التي تمثل إطار عمل تطبيق اإلستراتيجية.

وتعد بطاقة األداء المتوازن أداة تقييم، فضاًل عن كونها 
أداة قيادة إستراتيجية، ألنها تعتمد أربعة أبعاد لتقييم 

األداء المؤسسي الكلي بدالً من التركيز على البعد 
المالي الذي أصبح غير قادر على إعطاء صورة متكاملة 

عن األداء المؤسسي، ولم يعد يغطي كل الجوانب 
التي تتماشى مع االحتياجات اإلستراتيجية للمؤسسة، 

فالبطاقة تهتم بمجموعة أوسع من المقاييس 
التي ترتبط بالجودة، وحجم السوق، ورضى الزبون، 

والعاملين.

لقد تم طرح بطاقة األداء المتوازن بواسطة روبرت 
كابالن وديفيد نورتن، ونوقشت ألول مرة في جامعة 

هارفارد عام 1992، وقد اعتمدا على الرؤية واألهداف 
اإلستراتيجية كنقطة أساس، حيث يتم ترجمتها 

إلى نظام لمقاييس األداء بغرض التقييم من أجل 
التحسين، ألن األداء ينعكس بدوره على شكل توجه 
إستراتيجي عام، يسعى كل فرد في المؤسسة إلى 

تحقيقه.

وتعرف بطاقة األداء المتوازن على أنها نظام إداري 
يهدف إلى مساعدة المؤسسة على ترجمة رؤيتها 

وإستراتيجيتها إلى مجموعة من األهداف والقياسات 
اإلستراتيجية المترابطة، حيث لم يعد التقرير المالي 

الطريقة الوحيدة التي تستطيع المؤسسات من خاللها 
تقييم أنشطتها ورسم تحركاتها المستقبلية.

كما عرفها كل من روبرت كابالن وديفيد نورتن على 
أنها: نظام يقدم مجموعة متماسكة من األفكار 

والمبادئ وخارطة مسار شمولي للشركات لتتبع ترجمة 
الرؤية في مجموعة مترابطة لمقاييس األداء، تساهم 
هذه المقاييس في إنجاز األعمال، ووضع إستراتيجية 

األعمال، واتصال اإلستراتيجية باألعمال، والمساعدة 
في التنسيق بين األداء الفردي والتنظيمي وصوالً إلى 

أهداف المؤسسة.  

تقوم بطاقة األداء المتوازن على ثالث ركائز أساسية 
وهي:

1. العالقة السببية: سلسلة من عالقات السبب واألثر 
بين محاورها األربعة.

2. محددات األداء: هي مقاييس األداء المالية وغير 
المالية.

3. العالقات المالية: العالقات السببية ومحددات األداء 
تكون ظاهرة في النهاية على شكل نتائج ملموسة 

معبر عنها بأرقام مالية.

تحسين حجمات
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أهمية بطاقة األداء المتوازن
تتمثل أهمية بطاقة األداء المتوازن في اآلتي:

1. توضيح وترجمة رؤية المؤسسة وإستراتيجيتها: 
حيث تتم ترجمة إستراتيجية المؤسسة إلى أهداف، 

ويتم تحديد السوق وقطاع العمالء الذي ستقوم 
المؤسسة بخدمتهم، وذلك حتى تتحقق هذه األهداف، 

كما تحدد المؤسسة أهداف وقياسات كل من النجاح 
المالي والعمليات الداخلية والعمالء والتعلم والتطور، 
حيث تحدد في كل جانب ما المطلوب عمله على وجه 

التحديد.
2. توصيل وربط األهداف اإلستراتيجية والقياسات 

المطبقة: يجب إعالم جميع العاملين باألهداف الرئيسية 
التي يجب تنفيذها حتى تنجح اإلستراتيجية، فالتسليم 

السريع للعمالء على سبيل المثال يمكن ترجمته إلى 
أهداف خفض وقت اإلعداد، أو سرعة تسليم الطلبات، 

بما ييسر على العاملين فهم واستيعاب الدور المنتظر 
منهم القيام به حتى تتوافق أهدافهم الفرعية مع 

الهدف اإلستراتيجي.
3. التخطيط ووضع األهداف وترتيب المبادرات 

اإلستراتيجية: حيث يظهر أفضل تأثير لقياس األداء 
المتوازن عندما يتم توظيفه إلحداث تغيير تنظيمي، 
ولذلك يجب أن يضع المدراء التنفيذيون األهداف في 

الجوانب األربعة، ومن خالل العالقات السببية في 
البطاقة تصبح اإلمكانات المطلوب تحقيقها مترجمة 

إلى أداء مالي.
4. تقييم اإلستراتيجية: تساعد في كشف االختالالت 
التي تنتج عن تطبيق اإلستراتيجية، ووضع الحلول 

المساعدة على تحقيق األهداف، كما تساعد في تحديد 
المعايير الواجب تقييمها لتحديد االنحراف الحاصل.

أهداف بطاقة األداء المتوازن
يهدف استخدام بطاقة األداء المتوازن حسب روبرت 

كابالن وديفيد نورتن إلى تحقيق ثالثة أهداف أساسية 
وهي:

1. إيصال اإلستراتيجية: نشر االستراتيجية الموضوعة 
من قبل اإلدارة العليا، حيث إنها تسمح بصياغة عوامل 
النجاح الرئيسية للمؤسسة، وتوجيه األنشطة، ومن ثم 
اغتنام الفرص وتفادي التهديدات، وبالتالي فإن بطاقة 

األداء المتوازن تعد لغة عملياتية واضحة، تقلص من 
مشكالت التفسير الخاطئ لإلستراتيجية.

2. التوفيق بين األنشطة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية: 
بطاقة األداء المتوازن هي المسئولة عن مختلف 

العوامل الخاصة بالمؤسسة، فهي تعمل على 
التنسيق فيما بينهم على مختلف المستويات بغرض 

تحقيق األهداف اإلستراتيجية.
3. قياس األداء: تحت مقولة »ما يمكن قياسه يمكن 

إدارته«، فهذا يعد من أبرز األهداف التي تسعى 
المؤسسة إلى تحقيقها، ألن قياس األداء يمّكن 

المؤسسة من معرفة حالتها، وبالتالي اتخاذ القرارات، 
وإذا قلنا قياس األداء فهذا يعني تقييم اإلستراتيجية 

والتأكد من تحقيقها ألهدافها؛ ألن األهداف 
اإلستراتيجية عبارة عن مؤشرات لألداء، وبالتالي فبطاقة 

األداء المتوازن تعد أداة ونظام للتقييم، وكذلك أداة 
مفتاحية للقيادة والرقابة على األداء.

أبعاد بطاقة األداء المتوازن:
تترجم بطاقة األداء المتوازن إستراتيجية المؤسسة في 

أربعة أبعاد وهي: 

أوالً- البعد المالي: ويقيس هذا البعد ربحية 
االستراتيجية، ويعتمد الجانب المالي على كم 

من الدخل التشغيلي والعوائد المحققة؛ ألن بقاء 
المؤسسة واستمراريتها مرهون بمدى العوائد واألرباح 

المحققة.
ثانيًا- بعد العميل أو الزبون: يحدد هذه البعد قطاعات 

السوق المستهدفة، ويقيس نجاح المؤسسة في 
هذه القطاعات لتتحكم في أهداف نموها، وتستخدم 

المؤسسات مقاييس مثل: الحصة السوقية، وعدد 
العمالء الجدد، ورضا الزبون وهذا األخير - أي رضا الزبون، 

- يعد مهمًا جدًا ألنه يؤدي إلى إبقاء المؤسسة ما 
دام هناك زبائن تتعامل معهم وتحقق معهم أرباحًا 

وعوائد.
ثالثًا: بعد العمليات الداخلية: يعتمد هذا البعد على 

العمليات الداخلية التي تؤيد كاًل من جانب العميل 
عن طريق خلق قيمة للعمالء، والبعد المالي بواسطة 

زيادة ثروة المساهمين، ويركز هذا البعد على عمليات: 
االبتكار، والتشغيل، والتحويل، وكذلك الخدمات 

المقدمة للعميل.
رابعًا: بعد النمو والتعلم: يحدد هذا البعد القدرات التي 

يجب أن تنمو فيها المؤسسة من أجل تحقيق عمليات 
داخلية عالية المستوى، والتي تخلق قيمة للعمالء 

والمساهمين، ويركز هذا البعد على قياس قدرات كل 
من العاملين أو األفراد ومستوى مهاراتهم ورضاهم 
عن العمل، ويقيس كذلك قدرات نظام المعلومات، 

وأخيرًا يقيس المكافآت والحوافز.

إضافة إلى هذا األبعاد األربعة فإن كل بعد يتكون من 
أربعة أقسام متكاملة فيما بينها، ويختلف كل قسم 

من بعد آلخر، وهذه األقسام هي: 

1. األهداف: وهي النتائج المنشود تحقيقها. واألهداف 
بشكل عام موزعة على أبعاد بطاقة األداء المتوازن 

وتحمل األهمية اإلستراتيجية نفسها، ويجب أن تكون 
محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق ومعقولة 

ومرتبطة بوقت زمني لتحقيقها.
2. القياسات أو المؤشرات: تمثل البعد الذي يحدد حالة 
الهدف المراد تحقيقه عن طريق مقارنته بقيمة محددة 

سلفًا. 
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3. المعيار أو المستهدفات: مقدار محدد يتم القياس 
بناًء عليه لتحديد مقدار االنحراف سلبًا أو إيجابًا عن 

الهدف المراد تحقيقه.
4. المبادرات: وهي المشروعات التشغيلية الالزم 

تنفيذها لتحقيق الهدف، أي اإلجراءات الالزمة 
والمساعدة على تحقيق األهداف.  

خطوات إعداد بطاقة األداء المتوازن
إن عملية بناء بطاقة األداء المتوازن تبدأ من 

المستويات العليا إلى المستويات الدنيا في المؤسسة، 
بدءًا بالرؤية اإلستراتيجية الخاصة بالمؤسسة، حيث 

تترجم بطاقة األداء المتوازن االستراتيجية إلى أفعال 
ومقاييس وأهداف ملموسة تمثل توازنًا بين مختلف 
الجوانب الموزعة عليها. وتتمثل الخطوات في اآلتي:

الخطوة األولى: صياغة الرؤية اإلستراتيجية
يجب على المؤسسة أن تحدد أوالً رؤيتها ورسالتها، 

ووضع تعريف واضح لوضع المؤسسة الحالي ودورها، 
ويتم ذلك من خالل عقد المقابالت مع رجال اإلدارة العليا 

لتحديد رؤية المؤسسة ورسالتها والغايات واألهداف 
التي ترغب في الوصول إليها، عن طريق مجاالت الرؤية 

التي سيتم بناء المقاييس عليها.

الخطوة الثانية: تحديد اإلستراتيجية العامة للمؤسسة 
ورؤية اإلدارة العليا

تحدد اإلدارة العليا إستراتيجية المؤسسة في ضوء 
مستوى المنافسة الذي تتعرض له وإمكانياتها 

ومواردها في الداخل، فإذا كانت المؤسسة جديدة، 
فإنها تركز على محركات األداء الخارجية مثل رضى 

العمالء، واألداء البيئي، والتجديد واالبتكار في مجال 
تكنولوجيا اإلنتاج في ضوء التكنولوجيا المطبقة لدى 
المنافسين، أما إذا كانت المؤسسة في مرحلة النضج 
واالستقرار، فإن اإلدارة العليا تحدد إستراتيجيتها على 

أساس محركات األداء الداخلية مثل التشغيل الداخلي 
والمساهمين، من خالل التحسين المستمر في مجاالت 

اإلنتاج ونظم المعلومات واألساليب اإلدارية، بما يعمل 
على تخفيض التكاليف وتحسين اإلنتاجية من ناحية، 

وزيادة العائد وزيادة القيمة للمساهمين من ناحية 
أخرى.

الخطوة الثالثة: تحديد عوامل النجاح
تعرف عوامل النجاح بأنها: تلك الشروط األساسية 

التي تسمح بتحقيق األهداف ومساعدة المؤسسة 
على مواجهة البيئة المتغيرة، وتكون عادة في شكل 

كفاءات متميزة غير قابلة للتقليد وتعطي مزايا 
تنافسية للمؤسسة. يتم في هذه المرحلة تحليل 

اإلستراتيجيات العامة وترجمتها على شكل أهداف 
إستراتيجية لمحركات األداء، وهو ما يحقق الترابط 

الرأسي لنظام تقييم األداء إضافة إلى تحقيق الترابط 
األفقي، من خالل اشتقاق األهداف من اإلستراتيجيات 

من ناحية، وتعاون األهداف مع بعضها في تحقيق 
اإلستراتيجيات من ناحية أخرى.

الخطوة الرابعة: تحديد مقاييس األداء لألهداف 
اإلستراتيجية المرتبطة بمحركات األداء

تختص هذه المرحلة بتحديد مقاييس األداء لألهداف 
اإلستراتيجية السابق تحديدها لمحركات األداء، ولكي 

تحقق هذه المقاييس دورها بفاعلية، فإنه يجب أن 
تكون مشتقة من الهدف االستراتيجي الذي تعبر عنه، 
ويراعى أن يكون عدد المقاييس مناسبًا من دون زيادة 

أو نقص للهدف اإلستراتيجي، ومعبرًا عن حقيقته 
التطورية والتنافسية بأفضل صورة ممكنة.

الخطوة الخامسة: تحديد وتطوير خطة العمل
في هذه الخطوة، يتم صياغة األهداف ووضع 

خطة العمل، ويجب أن تشمل خطة العمل األفراد 
المسؤولين، وجدوالً زمنيًا إلعداد التقارير المرحلية 

والنهائية، كما ويجب أن تتفق المجموعة على قائمة 
أولويات، وعلى جدول زمني تفاديًا لحدوث مشكالت غير 

متوقعة. 

الخطوة السادسة: تحديد األعمال التنفيذية
ويتطلب توضيح األنشطة واألفعال الواجب البدء 

في تنفيذها لتحقيق األهداف واالنتقال بالخطة إلى 
الواقع، وهذا يتطلب تحديد األهداف السنوية وتوزيع 

وتخصيص الموارد، وتحديد المسؤوليات، وتدعيم 
البرامج. ويقوم فريق من المؤسسة على تنفيذ مقياس 

األداء المتوازن، ويشمل ذلك ربط المقاييس بقواعد 
البيانات وأنظمة المعلومات وتعريف الموظفين 

العاملين في كافة أقسام المؤسسة بمقياس األداء 
المتوازن.

الخطوة السابعة: المتابعة والتقييم
في هذه المرحلة، تقوم المؤسسة بمتابعة تحقيق 

المقاييس، عن طريق إعداد دليل معلوماتي عن 
مقاييس األداء المتوازن بصورة ربع سنوية أو شهرية، 

وعرضه على اإلدارة العليا لمراجعته ومناقشته مع 
مديري الوحدات واألقسام، كما يتم إعادة دراسة 
مقياس األداء المتوازن سنويًا كجزء من عمليات 

التخطيط اإلستراتيجي، ورسم األهداف وتخصيص 
الموارد.
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الشراكة بين الجامعة والصناعة: االبتكار وريادة األعمال
الوصول إلى عالقة تعاونيةذات كفاءة وفاعلية

ورقة مقدمة من الدكتور فرانك بارتلز
المستشار األول ونائب المدير العام بمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(

مؤسس ومدير شركة INNOV-8 للخدمات االستشارية للسياسات 

افتتح الدكتور فرانك بارتلز ورقته بالحديث عن سياق 
عالقة الشراكة بين الجامعة والصناعة )والسيما 

الشراكة مع الشركات والصناعات المتوسطة وعالية 
التكنولوجيا( على أنها واحدة من المكونات الرئيسية 

ضمن مشهد أكبر من النظام الوطني لالبتكار. إن 
العوامل الرئيسية المؤثرة في فاعلية وكفاءة هذه 

العالقات هي كمية الصالت الداخلية والخارجية من حيث 
درجة كثافتها، وتوزيعها، وتنوع العالقات واتجاهها. إن 
ذلك يعد في محور النظام الوطني لالبتكار، والعوائق 

التي تحول دون االبتكار.

وأكد الدكتور فرانك أن السياسات ال بد أن تغطي 
اقتصاديًا ما يلي:

-القوى السوقية وغير السوقية.   
-وظائف المعامالت التجارية )التبادلية( والوظائف 

التحويلية )االبتكار(.
-مستوى االبتكارية في مؤسسات األعمال.

-روابط المؤسسات القائمة على المعرفة مع نظام 
اإلنتاج في االقتصاد.

-نظام وطني لالبتكار ضمن الشراكة المالقائمة بين 
الجامعات والصناعة.

وبين في معرض حديثه أنه لجعل الشراكة بين 
الجامعات والصناعة تعمل بكفاءة وفاعلية، ال بد من 
تحويل الجامعة إلى جامعة قائمة على ريادة األعمال؛ 

وكسب ثقة قطاع الصناعة واألعمال بدور المؤسسات 
القائمة على المعرفة عن طريق االختراعات.

وال بد أن تركز السياسات حسب وجهة نظر الدكتور 
فرانك على ضمان أن تكون العالقات بين الجامعات 
والصناعة لصالح االقتصاد، وأن يتم توجيهها نحو 
ذلك، بما ينعكس على زيادة االبتكار وزيادة القدرة 

التنافسية. ويتطلب ذلك ربط النظام الوطني لالبتكار 
باالقتصاد وقياسه من أجل الكشف عن العالقات 

وكذلك المعوقات التي تحول دون االبتكار، حيث تمكن 
األدلة حوافز السياسة إلى أن تستهدف بدقة وعلى 

وجه التحديد لزيادة المستويات العامة لالبتكار واإلبداع 
في االقتصاد وفي القطاعات اإلستراتيجية.

ويعد الدكتور فرانك الحكومة هي الفاعل الرئيسي 

في السياسة واالقتصاد، إذ ال بد من توجيه السياسات 
نحو القوى المحركة التحويلية والمعامالت التجارية التي 

تعد من أدوات االقتصاد، ويخص بالذكر هنا المؤسسات 
القائمة على المعرفة والشركات والصناعات المتوسطة 

وعالية التكنولوجيا. إذ ال بد أن توجه السياسات إلى 
زيادة مستوى االبتكار عن طريق المؤسسات التجارية 

من جهة؛ ومن ناحية أخرى تأكيد قوة الروابط بين 
المؤسسات القائمة على المعرفة ونظام اإلنتاج في 

االقتصاد.

ويقدم المحاضر تعريفًا للنظام الوطني لالبتكار من 
وجهة نظر صناع السياسة على أنه كمية ونوعية 

رأس المال التنظيمي الذي يحدد معدل التغير 
التقني والتعلم وتطبيقاتهما في االقتصاد الوطني، 
ولقد وضح الدكتور فرانك أن الشراكات بين الجامعة 

والصناعة هي واحدة من ستة من العالقات األساسية 
الموجودة في النظام الوطني لالبتكار.

 إذ تشير نتائج التجارب إلى أن طبيعة النظام الوطني 
لالبتكار في ظل وجود الشراكات بين الجامعات 

والصناعة، تتحدد في نهاية المطاف عن طريق القوى 
السوقية وغير السوقية. وذلك ألن هيكلية القوى 
المحركة للسوق )والصناعات( تحدد مدى فاعلية 

وكفاءة النظام الوطني لالبتكار. ومع ذلك، فإنه هناك 
من الضروري أن تأخذ السياسات بالحسبان قوى إدارة 

المعرفة، وصنع القرار، وكذلك العالقات في المشروعات 
القائمة بين الحكومة وقطاع األعمال الحكومية.

وبالنظر إلى األدلة، يرى الدكتور فرانك أن هناك إطار 
عملي لصنع السياسات؛ مع االستفادة من الدروس 
والتجارب في مجال تعزيز الشراكات بين الجامعات 

والصناعة.

وانتقل الدكتور فرانك إلى شرح عن كيفية االستفادة 
مما سبق في مملكة البحرين، فقد أكد على ضرورة 

أن يكون للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار دورًا أكبر في 
النهوض بالقدرة التنافسية للبحرين، عن طريق تحويل 
الجهد الفكري في »التعلم مدى الحياة« من اإلنسانيات 

من أوراق الملتقى الوطني الثالث بين التعليم العالي والصناعة واألعمال بعنوان:
 "بحث سبل المواءمة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل"

الذي نظمته األمانة العامة لمجلس التعليم العالي في 21 من أكتوبر 2014م
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إلى العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، 
وتكنولوجيا المعلومات. وهذا بإمكانه مواجهة العديد 

من التحديات مثل المهارات المستقبلية، فضاًل عن 
التحدي المتمل في توجيه البحث والتطوير القتصاٍد 

تنافسي.

ومن أجل ضمان ثقافة االبتكار والتي تجسدت في 
مبادرة »ستارتب بحرين« Startup Bahrain يجب النظر 
بجدية إلى زيادة اإلنفاق اإلجمالي على البحث والتطوير 

)GERD( إلى 3% من الناتج المحلي اإلجمالي خالل 
عقد من الزمن؛ وتعزيز صناعة رأس المال االستثماري 

تسهم فيها الحكومة إسهامًا جليًا؛ وتحويل الجامعات 
إلى جامعات لريادة األعمال، بما يهدف إلى تحويل 

طلبة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
وتكنولوجيا المعلومات إلى رواد أعمال عن طريق إعادة 

تصميم المناهج الدراسية بشكل تكون لها قواعد 
راسخة في الصناعة والسيما ذات التقنية المتوسطة 

والعالية من أجل االستفادة من تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت لتعظيم المقومات الوطنية والمكتسبة.

ويضيف الدكتور فرانك بارتلز: في ظل منحنى التوزيع 
االعتدالي، وقياس ومقارنة أداء التعليم والبحث 

والتطوير على مستوى الطلبة واألساتذة والموظفين 
والمؤسسات، ونشر المعلومات بشأنها، ومنح 

الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية ما هو إال برهان 
على جدية النوايا لتعزيز األداء العام للتعليم والبحث 

والتطوير. 

وال بد من التركيز في المقام األول على العلوم المالية، 
والتعليم والبحث والتطوير، والبيئة والتحضر، والصحة، 

وتقنية المعلومات واالتصاالت، والعلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات، والعلوم االجتماعية.

واختتم الدكتور فرانك ورقته بطرحه لعدد من 
الخيارات التي تسهم في إرساء قواعد القيادة الناجحة 

إلستراتيجية التعليم العالي في البحرين ولتحسين 
التعليم والبحث والتطوير، لعل أهمها االنفتاح 

واالستقرار واستغالل خارجيات التمويل العام للتعليم، 
والبحث والتطوير، والعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، 

والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات.

 كما ال بد من األخذ بعين االعتبار جذب االستثمارات 
لضمان تحقيق المحورالمتعلق بتوظيف التكنولوجيا 

في التعليم ضمن إسترتيجية التعليم العالي. إن 
عدم وجود الموارد الكافية )إجمالي صرف على البحث 
والتطوير بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي( يؤدي 
إلى بطء معدل التغيير الالزم لمواجهة تحديات بلورة 

اقتصاد قائم على المعرفة في البحرين.
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مهام مجلس التعليم العالي

وفقًا لقانون التعليم العالي لسنة 2005م فإن مجلس التعليم العالي يتولى العديد من المهام أهمها:

• إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.
• اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص 

  في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديالت التي تطرأ عليها.
• وضع األسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.

• بحث واقتراح تعديل قوانين التعليم العالي وأنظمته في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة.
• وضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مـختلف أشكالها.

• إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون األكاديمية والمالية واإلدارية المتعلقة بالتعليم العالي.
• الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفق شروط 

الترخيص التي يضعها المجلس.
• االطالع على التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية المختصة حول 

أداء مؤسسات التعليم العالي، واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا األداء وتطويره.
• إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم التوصيات 

المناسبة في هذا الشأن.
• متابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها، والخدمات المساندة التي تقدمها، وجودة أدائها 

ومـخرجاتها وأوضاعها المالية.
• تشجيع االستثمار الخاص في التعليم العالي.
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كمال الذيب
المستشار اإلعالمي

قبل نحو عقد ونصف من الزمان جاء في تقرير جاك 
ديلور الشهير الصادر عن منظمة اليونسكو في العام 

1996م بعنوان )التعلم ذلك الكنز المكنون( تحديد 
الغايات األربع للتربية في عصر المعلومات، والتي 

صاغها على نحو دقيق وعلمي نخبة من خبراء التربية 
وعلم المستقبليات من مختلف أنحاء العالم، وهي: 

التعلم للمعرفة، والتعليم للعمل، التعلم للكينونة، 
والتعلم للعيش المشترك؛ باعتبار هذه الغايات هي 

مفتاح العيش في القرن الحادي والعشرين، قرن إنتاج 
المعرفة وتسويقها.

كما تضمن التقرير إشارة بالغة األهمية إلى الخطأ الذي 
تقع فيه العديد من نظم التعليم الجامعي في العالم 

الثالث، وهو التوسع في فتح تخصصات نظرية )إنسانية 
في الغالب( في مؤسسات التعليم العالي على حساب 
التخصصات الفنية والتقنية قصيرة ومتوسطة المدى 

)وغير المكلفة للدولة من حيث نفقات التكوين( والتي 
يحتاجها سوق العمل، بما يضخم من أعداد الخريجين 

من حملة الشهادات الجامعية في تخصصات غير 
مطلوبة، مع فقر شديد في التخصصات والمجاالت التي 

يحتاجها السوق، و يؤدي ذلك في الغالب إلى إهدار 
موازنات ضخمة وموارد بشرية دون مردودية اقتصادية، 
ولذلك اقترح التقرير إعادة النظر في التوجيه الجامعي 
التعليم الجامعي وتقريبه من احتياجات سوق العمل.

ومع أن هذه التوصية التي أوردها التقرير منذ منتصف 
تسعينيات القرن الماضي، فإن اإلشكالية ما تزال قائمة 
حتى اليوم في أغلب البلدان العربية، ومنها البحرين، 

فلئن كانت البحرين آخذة بمزيد من السياسات 
لمعالجة المتطلبات المادية المرتبطة بنشر التعليم 

وترسيخه بين مختلف الفئات االجتماعية  ليكون 
حقا مشاعًا، فإنها تواجه حاليًا، وسوف تواجه في 

المستقبل، تحدي توظيف حملة الشهادات الجامعية، 
وهو تحٍد كبير ومؤلم ومتعب للدولة وللمجتمع 

وللخريجين وألسرهم معًا، بما يتطلب إعادة النظر 
في العالقة بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق 

العمل، من  خالل المزاوجة بين التعليم والتدريب مدى 
الحياة، والعمل في ذات الوقت على بناء  الكفاءات 
التي يتطلبها اقتصاد المعرفة، وبما يعني تبني 

نوع من »السياسة العملية البرجماتية« من خالل دمج 
التعليم والتدريب ضمن عملية هندسة المجتمع 
وإعداد مستلزماته ضمن ما بات يعبر عنه بإعداد 

الموارد البشرية، وهذا ما ركزت عليه الرؤية االقتصادية 
2030م، ومبادرات المشروع الوطني للتعليم والتدريب، 
بان عملية إعادة توجيه التعليم الجامعي توضع ضمن 
عنوان تعزيز حاجات البالد من الموارد البشرية وتعديل 

اختالالت العالقة بين الخريجين والسوق، من حيث 
توزع اختصاصاتهم أكثر مما توضع تحت عنوان رغبات 

الطلبة، وهي عملية تحتل أهمية متصاعدة في تحديد 
مستقبلهم الدراسي والمهني، رغم ما يعتري ذلك من 

صعوبات متتالية، إذ تنحو تلك العملية بصفة متزايدة 
نحو تغليب السمات التطبيقية والتقنية على التعليم 

عامة، والتعليم العالي خاصة، وتغليب العلمي والتقني 
والفني من المواد على األدبي واإلنساني فيه، والميل 

المتزايد إلى تغليب المسارات  التطبيقية القصيرة 
ذات المردودية المباشرة على المسارات الطويلة 

)مثل البكالوريوس والدراسات العليا(، حيث تنجز تلك 
العملية عبر إجراءات وآليات وأجهزة تضع عملها تحت 

عناوين وبرامج تجديدية، يراد منها تجاوز ما تعده 
تقييمات محلية وعربية ودولية عقم التعليم الجامعي 

العربي، في مستوى الربط بين المخرجات وحاجات 
سوق العمل والمهارات المطلوبة، ومتطلبات االندماج 

في الدورة االقتصادية العالمية. 

وتعترض تلك اإلستراتيجيات صعوبات التمويل وتوفير 
األجهزة التقنية الالزمة وعدم اتساق ما ينجزه القطاع 

الخاص مع ما ينجزه القطاع الحكومي  ضمن خطة 
موحدة، تختصر اآلجال وتقتصد األموال، ولكن الصعوبة 
األكبر بين كل تلك السياسات والبرامج تتمثل في عدم 

اتساق بين الثقافة االجتماعية السائدة، ومتطلبات 
التحول في التعليم والتدريب والتوظيف على حد 
سواء، مما يستدعي إعادة بناء إستراتيجية البناء 

االجتماعي على أساس قيمي جديد، فليست البنى 
السياسية واالجتماعية كلها معدلة على نفس وتيرة 

التجديد، وليست القوى االجتماعية جميعها على اتفاق 
على مضمون هذا التحول وآلياته، بل وليست جميعها 
مهيأة لقبوله أصاًل، فما بالك بتوظيفه في اتجاه يمثل 

فائدة حقيقية وملموسة لألجيال الجديدة. 
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