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التعليم العالي في البحرين..

مسيرة ثابتة على إيقاع منظومة الحكومة الرشيدة

واصلت مملكة البحرين مسيرتها في مجال التعليم 
بخطى ثابتة في إطار إستراتيجية واضحة رسمتها 

لنفسها منذ سنوات، ولم تتأثر وهلل الحمد بالتغيرات 
والعواصف التي شهدتها قطاعات أخرى ألسباب 

إقليمية أو دولية، بل حافظ قطاع التعليم عمومًا 
والتعليم الخاص في المملكة على مكانته اإلقليمية 

والدولية، من خالل المسارات الناجحة لمؤسساته، 
وكذلك القرارات الحاسمة التي يتخذها مجلس التعليم 

العالي إزاء الممارسات التي ال تتوافق واألعراف العالمية 
في المجال األكاديمي.

ز مملكة البحرين في التعليم العالي لم يعد  وتميُّ
مسألة داخلية يؤمن بها البحرينيون ومن يتابع القطاع 
من أكاديميين ومسئولين فحسب، بل انعكس خارجيا 

ليجعل البحرين تحظى بإشادة دول مجلس التعاون 
بتجربة البحرين التي تم عرضها في االجتماع السابع 

عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي 
بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة 

العمانية مسقط، حيث مثل التعليم العالي والبحث 
العلمي وفد رفيع المستوى على رأسه سعادة الدكتور 

ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم.

كما تفخر البحرين بتفردها الذي لم تكن انعكاساته 
الخارجية عبر إشادات في اجتماعات إقليمية فحسب، 

بل عبر شهادات مختصين من القطاع ومن ذوي خبرات 
دولية، حيث أشاد األستاذ الدكتور سمير العتوم رئيس 

الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا بمنظومة عمل 
التعليم العالي في مملكة البحرين ودور الجامعة، 

وقال في حوار أجرته معه »األعالي« في عددها الحالي 
أنه »لو مررنا بمرحلة تطور التعليم العالي في البحرين 
خالل السنوات الماضية لوجدنا تطورًا كبيرًا على جميع 

المراحل اإلستراتيجية والتشغيلية منها«. 

ولم تتوقف األمانة العامة لمجلس التعليم العالي عن 
العمل الجدي الهادف لالرتقاء بالمملكة، والحفاظ على 
مركزها الريادي إقليميًا ومكانتها العلمية دوليًا حيث 

نظمت المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف 2015 
الذي افتتحه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، 
وقد لقي هذا المنتدى أصداء إيجابية في المملكة عبر 

حضور سفراء وشخصيات رفيعة من ذوي االختصاص 
والمهتمين بالقطاع.

من جهته أكد الدكتور عمر العبيدلي أن مجلس 
التعليم العالي قد أدرك إن سوق العمل قد تغير 

بشكل جذري، حيث أن دور الخبرة التطبيقية تعزز 
ضمن قائمة العوامل التي يبحث عنها أصحاب الوظائف 

حينما يقيمون المتقدمين للوظائف. وبناًء على ما 
سبق، يطلق مجلس التعليم العالي مشروعًا واعدًا 

وهو البرنامج الوطني للتدريب الميداني.

وتوج العام الدراسي الحالي بتخريج أفواج من الطلبة 
والطالبات الذين أتموا دراستهم الجامعية ويتأهبون 

لتحمل مسؤولياتهم في عملية البناء والتنمية 
والتطوير بالمملكة. وحرصًا من مجلس التعليم العالي 

بأن يمنح الخريجين الجدد فرصهم في سوق العمل، 
واصل جهوده الهادفة لتحقيق القدر الكافي من ضمان 

جودة البرامج األكاديمية المقدمة من الجامعات، حيث 
اتخذ المجلس مؤخرًا قرارات مهمة لها بالغ األثر في 

تطوير التعليم العالي، لعل أهمها البدء بالتطبيق 
التجريبي لالعتماد األكاديمي المؤسسي في عدد من 

مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، تمهيدًا 
لتعميمه على كافة المؤسسات.

ويؤمن مجلس التعليم العالي أن أهدافه لن تتحقق 
إال عبر تنفيذ اإلستراتيجيات الحكيمة التي قدمتها 

الحكومة الموقرة في السنوات الماضية، وعبر التناغم 
بين برنامج عمل الحكومة 2014-2018 وبين اإلستراتيجيات 

التي يتبناها المجلس لالرتقاء بقطاع التعليم العالي.
وتبقى األهداف الرئيسية للمجلس ثابتة تسير 

بخطوات رصينة واضحة، ورؤية عميقة نحو تخريج 
شباب يستجيبون بعلمهم وكفاءاتهم إلى الحاجيات 

الوظيفية للسوق في المملكة الغالية، لتسير في 
خطى متوازية مع إيقاع منظومة سطرتها الدولة برعاية 

جاللة الملك نحو بحرين الغد المشرق إقليميًا وعربيًا 
وبمقاييس دولية بإذن اهلل.
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مع نهاية العام األكاديمي..
كلمة لخريجي مؤسسات التعليم العالي

مع نهاية العام الدراسي يشهد قطاع التعليم العالي 
في هذه الفترة تخريج أفواج من الطلبة والطالبات 
الذين أتموا دراستهم الجامعية ويتأهبون لتحمل 
مسؤولياتهم في عملية البناء والتنمية والتطوير 
بمملكتنا العزيزة، وبكل الفخر نهنئ جميع األبناء 
الخريجين والخريجات وأساتذتهم وأولياء أمورهم 

الكرام بهذا اإلنجاز األكاديمي وبهذه اللحظة السعيدة 
في حياتهم التي طالما انتظروها. وبهذه المناسبة 
ثمة تساؤالت نطرحها على أبنائنا الخريجين: ما هي 
اآلفاق التي تريدون - كشباب جامعي وكباحثين - 

ارتيادها من خالل التربية والتعليم والتدريب والبحث 
العلمي في عصر يقوم على قوة المعرفة واقتصادها؟ 

وما هو المطلوب منكم لتحويل هذه المعرفة إلى 
مركز القوة االقتصادية والتنموية؟ وهل التحصيل 

المعرفي واكتساب المهارات الفنية والمعلوماتية كاٍف 
اليوم وحده ليضمن للخريج االندماج في الحياة العامة 

والنجاح فيها؟ كيف نضمن االستجابة إلى طموحاتكم 
المشروعة في مواصلة الدراسات العليا في الجامعات 

المحلية مع ضمان المستوى المطلوب ومصداقية 
الشهادات التي تحصلون عليها؟ أال تفرض عليكم 

المستجدات العلمية والتقنية المتسارعة استشراف 
آثارها في حياة بلدكم ومجتمعكم حاضرًا ومستقباًل 

بدالً من التعامل معها كمجرد سلعة استهالكية 
متغيرة بين لحظة وأخرى؟ 

إن اإلجابة على مثل هذه التساؤالت تجدونها -وال 
شك- منعكسة بشكل واضح في جهود الدولة من 
خالل أجهزتها المختصة بالتعليم العالي. فقد أصبح 

االهتمام بالتعليم العالي ثابتًا من ثوابت برامج العمل 
المتتالية للحكومة وفي مبادرات المشروع الوطني 

لتطوير التعليم والتدريب بما يهدف إلى تحقيق المزيد 
من التطوير النوعي للتعليم لما له من تأثير كبير 

ومردود عظيم على مجمل أحوال التنمية في بالدنا. 

فالتعليم العالي يضطلع بأدوار متعددة في تكوين 
العقل والبحث العلمي وخدمة المجتمع وبناء االقتصاد، 
فإذا كان التعليم العالي العام والخاص في العديد من 

دول العالم يواجه تحديات حقيقية تتعلق بالترخيص 

واالعتمادية والجودة وبإقامة الشراكات مع المؤسسات 
الخدمية واإلنتاجية وباإلطار التنظيمي للمؤهالت 

ومعادلة الشهادات والمواءمة بين مخرجاته وحاجات 
سوق العمل ومتطلبات التنمية، فإننا في مملكة 

البحرين نفخر اليوم  بما أنجزناه حتى اآلن في سبيل 
التعامل مع مثل هذه التحديات مع أننا بحاجة إلى مزيد 

من تكاتف الجهود في هذا المجال الستكمال مسيرة 
التطوير بإذن اهلل وتوفيقه.

وفي هذا السياق وسعيًا لتحقيق قدٍر كاٍف من ضمان 
جودة البرامج األكاديمية المقدمة من الجامعات اتخذ 
مجلس التعليم العالي مؤخرًا قرارين مهمين سوف 

يكون لهما بالغ األثر في تطوير التعليم العالي 
األول: يتمثل في التطبيق التجريبي لبرنامج االعتماد 

األكاديمي في عدد من الجامعات، والثاني: يتمثل في 
وضع المزيد من الضوابط األكاديمية للدراسات العليا 
في الجامعات الحكومية والخاصة بما يضمن جودتها 

وجديتها.

وفي الخالصة نؤكد أن الجامعات ستبقى من أهم 
مؤسسات إنتاج المعرفة، وهي اليوم مفتاح التقدم 

والنمو مما يستدعي منا التطوير المستمر لقدراتها 
وتحديث برامجها كي تتحول من مؤسسات ناقلة 

للمعرفة إلى مؤسسات منتجة لها، وال شك أن كل ما 
تحقق من إنجاز إلى حد اآلن في جامعة البحرين وما 

نحن مقبلون عليه من تطوير في قادم األيام كان ثمرة 
لتكاتف جهود الجميع في مجلس األمناء وفي مجلس 
الجامعة وإدارتها وكوادرها العلمية المتميزة سائال اهلل 

تعالى أن يوفقنا إلى المزيد من اإلنجاز والتطوير.

واهلل الموفق،،،

الدكتور ماجدبن علي النعيمي    
                         وزير التربية والتعليم 

                                     رئيس مجلس التعليم العالي 
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وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي



سعيًا من مجلس التعليم العالي لمتابعة مؤسسات 
التعليم العالي في مملكة البحرين، لضمان االلتزام 
بقانون التعليم العالي واللوائح واألنظمة، ولالرتقاء 
بأداء هذه المؤسسات ومخرجاتها، أصدر المجلس 
مجموعة من القرارات المهمة في اجتماعه السابع 

والثالثين.

 اجتماع مجلس التعليم العالي السابع والثالثون

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

االجتماع السابع والثالثين للمجلس المنعقد بتاريخ 9 
أبريل 2015م، بحضور أعضاء المجلس، وعدد من الخبراء 

والمستشارين باألمانة العامة.

وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على 
جدول األعمال في ضوء التقارير والمذكرات المرفوعة 

من األمانة العامة واتخذ بشأنها عددًا من القرارات. 
وفيما يلي عرض موجز ألهم الموضوعات التي تمت 

مناقشتها والقرارات التي اتخذت بشأنها.

المؤهالت المزورة لخريجي جامعة دلمون )المسحوب 
ترخيصها(

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من األمانة العامة 
بشأن التزوير في بعض مؤهالت الطلبة الخريجين 
والدارسين بجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا 

)المسحوب ترخيصها(، والتي كانت عالقة بسبب ثبوت 
تزويرها من قبل الجامعة، وذلك بعد الوقوف على رأي 
هيئة التشريع واإلفتاء القانوني بشأن تلك المؤهالت، 

حيث قرر المجلس ما يلي: 
1. اعتبار كافة كشوفات درجات الطلبة الثابت تزويرها 
والذين كانت معدالتهم التراكمية أقل من نقطتين 

الغية، واعتبار أولئك الطلبة مفصولين من الدراسة 
وفقًا ألحكام المادتين )17 و19( من الالئحة الداخلية 

المنظمة للشئون األكاديمية واإلدارية لجامعة دلمون 
)المسحوب ترخيصها(، وذلك النخفاض معدلهم 

التراكمي عن نقطتين، والسماح لمن يرغب منهم 
باستكمال دراساتهم في جامعات أخرى، وذلك وفقًا 

للنتائج التي حصلوا عليها قبل واقعة التزوير. 
2. عدم االعتداد بالفصول الدراسية التي درسها الطالب 

والتي تحققت بعد واقعة التزوير الحاصلة بالفصل 
الدراسي الصيفي 2011/2010م.

3. تصديق الكشوف حتى الفصل الصيفي 2011/2010م.
4. ترتيب أوضاع الطلبة الذين كانت معدالتهم تزيد
 عن 2 وفقًا لمراكزهم القانونية قبل واقعة التزوير. 

قرارات مجلس التعليم العالي
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اجتماع مجلس التعليم العالي السابع والثالثون



إجراء التطبيق التجريبي لنظام االعتماد المؤسسي 
في جامعة البحرين والبوليتكنك والجامعة الملكية 

للبنات
أحيط المجلس باإلجراءات التي ستقوم بها األمانة 

العامة من خالل فريق االعتماد األكاديمي بالتطبيق 
التجريبي لنظام االعتماد المؤسسي، تمهيدًا لتهيئة 

جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة 
ومساعدتها على تحقيق معايير ومؤشرات االعتماد، 

والتي تمنح على أساس توافرها شهادة االعتماد 
المؤسسي من قبل المجلس كمرحلة أولى، يعقبها 

البدء بتطبيق االعتماد البرامجي، بهدف االرتقاء 
بمؤسسات التعليم العالي، حيث سيتم إجراء التطبيق 

التجريبي للنظام على جامعة البحرين وبوليتكنك 
البحرين والجامعة الملكية للبنات.

المبادرات والمشاريع للخطط التنفيذية االستراتيجية
اطلع المجلس على إجراءات األمانة العامة خالل الفترة 

الماضية حيال تنفيذ الخطة اإلستراتيجية الوطنية 
للتعليم العالي والخطة اإلستراتيجية الوطنية للبحث 
العلمي، والمشاريع التنفيذية المقترحة التي قدمتها 

األمانة العامة للتنفيذ والتي تتكامل مع السياسات 
والمبادرات واإلجراءات التي قدمتها الحكومة الموقرة 

لتنفيذ محاور برنامج عملها القادم للسنوات 2015-
2018، حيث وافق المجلس على الخطة التنفيذية 

لإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي لألعوام 2014-
2024، والخطة التنفيذية لإلستراتيجية الوطنية للبحث 

العلمي لألعوام 2014-2019، وكلف األمانة العامة باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذها، وأن تقدم تقريرًا دوريًا مفصاًل 

للمجلس تبين فيه قياس األداء واألهداف المتحققة، 
مشيدًا بتعاون القطاعات الحكومية واالقتصادية إلعداد 

هاتين اإلستراتيجيتين، وكّلف المجلس األمانة العامة 
بالتواصل والمتابعة مع جميع القطاعات.

االطالع على مجالس األمناء لعدد من الجامعات
اطلع المجلس على الطلبات التي تقدمت بها عدد 

من مؤسسات التعليم العالي بشأن تشكيل مجالس 
أمنائها، وهي جامعة البحرين الطبية، والجامعة 

الخليجية، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة أما 
الدولية، والجامعة العربية المفتوحة )فرع مملكة 

البحرين(، واتخذ التوصيات الالزمة بشأنها.

إنشاء قاعدة بيانات إحصائية بالجامعات الحكومية 
والخاصة في البحرين

عرضت األمانة العامة على المجلس مشروع إنشاء 
قاعدة بيانات إحصائية بمؤسسات التعليم العالي 

الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، نظرًا لما يمثله 
هذا األمر من أهمية للحصول على كافة المعلومات 

الدقيقة عن عمل تلك المؤسسات، حيث أكد المجلس 
على أهمية قيام تلك المؤسسات بتزويد األمانة العامة 

لمجلس التعليم العالي بكافة البيانات وفقًا للنماذج 

والبرمجيات التي تعدها األمانة العامة وبشكل مستمر 
ودقيق، والتي يجب على مؤسسات التعليم العالي 

االلتزام بها، وبعكس ذلك يطبق بحقها قرار المجلس 
رقم 396، من حيث عدم النظر في أية معاملة صادرة 
عن مؤسسات التعليم العالي، وعلى وجه الخصوص 

استحداث البرامج أو زيادة سقف القبول أو فتح برنامج 
موقوف أو زيادة الرسوم؛ ما لم تلتزم المؤسسة بتنفيذ 

ما ورد بالقرار.

إنذار كلية البحرين الجامعية لعدم استجابتها لقرارات 
المجلس

رفض المجلس التظلم المقدم من رئيس مجلس 
أمناء الكلية باستثنائه من قرار مجلس التعليم العالي 
بفصل ملكية الجامعة عن رئاستها. كما أنذر المجلس 

الكلية لعدم استجابتها للقرارات المتعلقة بضرورة 
فصل الرئاسة عن الملكية وضرورة تقديم الضمان 

المالي خالل المدة المحددة بالقرار؛ وذلك ألهميته 
بالنسبة للطلبة الدارسين وعدم تعريض مصالحهم 

للضرر، وفي حال عدم استجابتها لذلك فإنه سيتم 
إيقاف قبول الطلبة الجدد والتحويل داخل المؤسسة 

وخارجها لجميع البرامج المرخص بها اعتبارًا من الفصل 
الدراسي األول للعام 2016/2015م، علمًا بأن عدم قيام 

الجامعة بتقديم الضمان البنكي سيترتب عليه سحب 
ترخيصها وفقًا لالئحة المالية لمؤسسات التعليم 

العالي.

دراسة طلبات ترخيص عدد من البرامج األكاديمية
اطلع المجلس على مذكرة األمانة العامة بشأن طلب 
عدد من الجامعات الترخيص لبرامج أكاديمية جديدة، 

وذلك في ضوء الدراسة التي أعدتها اللجنة األكاديمية 
بالمجلس، حيث وافق المجلس على إنشاء كلية 

للتمريض تابعة للخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع 
البحرين، والترخيص لها ببرنامج الدبلوم المشارك 

في التمريض، مع التأكيد على خضوع البرنامج لكافة 
اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي.

وعلى صعيد متصل رفض المجلس الموافقة على 
استحداث برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا 

المعلومات في جامعة أما الدولية، إلى حين استكمال 
الجامعة لكافة المالحظات التي أوردتها األمانة العامة 

في ضوء لجان الفحص والتدقيق.

وأصدر المجلس قرارًا بتأجيل البت في الطلبات 
المقدمة لترخيص برنامج طب األسنان من قبل 

كلية الفارابي وجامعة البحرين الطبية، إلى حين 
استكمال كافة النواقص، كما تم رفض ترخيص برنامج 

ماجستير في إدارة األعمال في كلية طالل أبو غزالة 
الجامعية لألعمال، نظرًا لعدم استيفاء المدة الزمنية 
المطلوبة والخاصة بتخريج الدفعات األولى من مرحلة 

البكالوريوس.
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إيقاف قبول الطلبة حتى إزالة المخالفات
في ضوء التقرير الصادر عن فريق الفحص والتدقيق 

باألمانة العامة حول تقييم واقع برامج الدراسات العليا 
بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وبعد الزيارات 

الميدانية التي قام بها الفريق لعدد من المؤسسات، 
اتخذ المجلس بعد الدراسة المستفيضة لواقع هذه 
المؤسسات في ضوء أهمية الدراسات العليا والتي 

تتطلب معايير أكاديمية وإنشائية دقيقة عدة قرارات 
بوقف القبول في تلك البرامج كما يلي:

أوالً- الجامعة األهلية: وقف قبول الطلبة الجدد في 
جميع برامج الدراسات العليا المرخصة، بما في ذلك 

البرامج التي تقدمها بالتعاون مع جامعتي جورج 
واشنطن وبرونيل لألسباب اآلتية: 

1. عدم االلتزام بنسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة 
في التخصصات اإلنسانية. 

2. عدم االلتزام بما نصت عليه الالئحة األكاديمية 
بالنسبة للبرامج الخارجية المستضافة محليًا والتي 

تستوجب أن يكون 25% على األقل من الكادر األكاديمي 
من الجامعة األم.

3. عدم االلتزام بالئحة األبنية والمرافق لمؤسسات 
التعليم العالي فيما يتعلق بالبنى التحتية والمرافق 
واإلنشاءات والمختبرات وتقديم تلك البرامج في بيئة 

جامعية غير مالئمة للحياة األكاديمية. 

4. عدم االلتزام بتسلسل االختصاص في قبول طلبة 
الدراسات العليا في البرامج المرخص بها، وعدم 

التزامها بحدود المعدل التراكمي المنصوص عليه في 
الئحتها الداخلية في قبول طلبة الدراسات العليا.

ثانيًا- جامعة العلوم التطبيقية: وقف قبول الطلبة 
الجدد في جميع برامج الدراسات العليا المرخص بها 

حتى تقوم الجامعة بإزالتها وفقًا لتوجيهات المجلس، 
وذلك لألسباب اآلتية: 

1. قبول عدد من الطلبة في برامج الماجستير تقل 
معدالتهم في برنامج البكالوريوس عن درجة جيد 

مخالفًا لالئحة الجامعة الداخلية.

2. عدم االلتزام بتسلسل االختصاص في قبول طلبة 
الدراسات العليا في البرامج المرخص بها. 

ثالثًا- الجامعة العربية المفتوحة: استمرار وقف قبول 
الطلبة الجدد في الدراسات العليا بموجب قرارات 

المجلس السابقة حتى إزالة كافة المخالفات وعرض 
الحالة على المجلس لألسباب اآلتية: 

1. تجاوز بعض طلبة الدراسات العليا البقاء في الدراسة 
للمدة المحددة في الالئحة الداخلية للجامعة. 

2. عدم تعيين أعضاء هيئة التدريس بنظام الدوام 
الكلي ممن يحملون الرتب العلمية )أستاذ وأستاذ 

مشارك(. 

3. عدم توفير العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس 
لإلشراف على الرسائل العلمية لطلبة الماجستير وفقًا 

لما هو محدد بالمادة )12( من القرار رقم )2( لسنة 2007 
بشأن الالئحة األكاديمية واإلدارية لمؤسسات التعليم 

العالي. 

هذا وقد تم تكليف األمانة العامة باالستمرار في الزيارات 
الميدانية لباقي مؤسسات التعليم العالي لالطالع على 

أوضاع برامج الدراسات العليا بها، واتخاذ ما يلزم في 
ضوء القرارات الصادرة عن المجلس، وإلزام الجامعات 

بتعديل أوضاع الطلبة الدارسين حاليًا.

وقد أكد مجلس التعليم العالي على أهمية الدراسات 
العليا وضرورة استيفائها لكافة المتطلبات، حفاظًا 

منه على جودة المخرجات التعليمية وضمان حق 
طلبة الدراسات العليا في التعليم المناسب واإلشراف 
األكاديمي المطلوب، حرصًا على مستقبلهم الدراسي 

والوظيفي، متطلعًا إلى قيام مؤسسات التعليم 
العالي باالستجابة السريعة إلزالة هذه المخالفات وفق 

خطة زمنية محددة، مؤكدًا أن األمانة العامة ستبذل 
كل الجهد للتعاون لخدمة مؤسسات التعليم العالي 

والطلبة.

الموافقة على تعيين رئيس للجامعة األهلية ونائب 
لرئيس الجامعة الملكية للبنات

اطلع المجلس على المذكرة الواردة من األمانة العامة 
بشأن ترشيح مجلس أمناء الجامعة األهلية لألستاذ 

الدكتور منصور العالي رئيسًا للجامعة، وترشيح 
الجامعة الملكية للبنات الدكتورة منى سوري نائبًا 

لرئيس الجامعة للشئون األكاديمية، حيث تمت 
الموافقة على هذين المرشحين.

تحديد سقف القبول في المؤسسات
وقد كّلف المجلس األمانة العامة بالعمل على تحديد 
سقف القبول للطلبة في مؤسسات التعليم العالي 
حسب المعايير التي أقرها المجلس مسبقًا، آخذين 

بعين االعتبار نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس 
بحسب مانصت عليه الالئحة األكاديمية لمؤسسات 
التعليم العالي، وتوفير البنى التحتية والمختبرات، 

ومدى التزام مؤسسات التعليم العالي بقرارات مجلس 
التعليم العالي وإزالة المخالفات واالستجابة لمتطلبات 

األمانة العامة.
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وزير التربية والتعليم يترأس وفد البحرين في اجتماع وزراء 
التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون

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

وفد مملكة البحرين المشارك في االجتماع السابع 
عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي 

بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد بمسقط 
بسلطنة عمان في الفترة من 9 – 11 مارس الجاري، كما 

شارك سعادته في اجتماع المؤتمر العام السابع لجامعة 
الخليج العربي.

وقد تناول االجتماع عدة مواضيع، من أهمها اعتماد 
األهداف والضوابط والمعايير االسترشادية لمعادلة 

شهادات التعليم العالي للتخصصات الطبية والصحية 
بدول المجلس، وموضوع الجامعات واالتحادات 

األكاديمية الوهمية غير المرخصة، حيث تم تكليف 
األمانة العامة بمخاطبة اللجان الوزارية المختصة لدول 
مجلس التعاون الخليجي التخاذ اإلجراءات والخطوات 

الالزمة بشأن عدم االعتراف بها، كما اتخذت لجنة الوزراء 
قرارًا تدعم فيه توجهات وقرارات لجنة رؤساء ومديري 

الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تشجيع 
الحراك التعليمي بين مؤسسات التعليم العالي بدول 

المجلس.

وناقش الوزراء كذلك موضوع تعزيز الهوية الخليجية، 
بما في ذلك إيجاد خطة عمل متكاملة حول هذا 
الموضوع تتضمن األنشطة والفعاليات ومرتبطة 

بجدول زمني محدد، وأعلن الوزراء دعمهم لتعزيز 
دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة العمل 

التطوعي، وإعداد إطار عام لتعزيز نشر هذه الثقافة 
في مناهج وبرامج التعليم العالي يتضمن المبادئ 

واألسس والمنطلقات التي تحكم هذا النوع من العمل 
في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وإعداد 

أدلة وإرشادات وأدوات مناسبة لالستعانة بها من قبل 
الجامعات وأعضاء هيئة التدريس في مجال تعزيز 
العمل التطوعي وإدارته وتنفيذه، وتخصيص يوم 

للتطوع الخليجي.

وقد أشاد الوزراء المجتمعون بورقة مملكة البحرين 
حول تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العالي 
ومتطلبات سوق العمل، حيث استعرضت الورقة 

المشاريع والمبادرات التي يقوم بها قطاع التعليم 
العالي بالعمل مع قطاعات الصناعة واالقتصاد 

المختلفة وجميع الشركاء، والتي من شأنها تزويد 
الخريجين بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق 

العمل والمهارات المطلوبة، كمهارات االتصال والقيادة 
واإلبداع واالبتكار وريادة االعمال، إلى جانب المهارات 

األساسية، والمهارات التخصيية لكل قطاع. كما 
استعرضت الورقة البرنامج الوطني للتدريب الميداني 

الجامعي وإرشاد وتوجيه الطلبة، حيث قرر الوزراء تبني 
هذا الموضوع وتخصيص حلقة نقاش له في االجتماع 

القادم للوزراء ألهميته.

 االجتماع السابع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي
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من جانب آخر، حضر سعادة الدكتور ماجد بن علي 
النعيمي وزير التربية والتعليم المؤتمر العام السابع 
لجامعة الخليج العربي الذي عقد ضمن جدول أعمال 

اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول 
مجلس التعاون الخليجي، حيث تم خالل المؤتمر إقرار 
ميزانية الجامعة بمبلغ وقدره 286,400,000 ريال سعودي، 

كما قامت الجامعة بتقديم تقرير عن مشروع إنشاء 
مدينة الملك عبداهلل بن عبد العزيز الطبية بمملكة 

البحرين، إنفاذًا للمكرمة الملكية السخية التي 
تفضل بها المغفور له بإذن اهلل تعالى خادم الحرمين 

الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود طّيب 
اهلل ثراه، والمكرمة الملكية السخية التي تفضل بها 

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه بتخصيص أرض 
لبناء هذه المدينة، حيث قامت الجامعة بتوقيع عقد 
أعمال تصميم مشروع المدينة الطبية، وسوف يبدأ 

العمل بها فور االنتهاء من هذه الرسومات، وقد أشادت 
لجنة الوزراء بدور جامعة الخليج العربي التي تعد 

نموذجًا ناجحًا للعمل الخليجي المشترك.

صضم وفد مملكة البحرين المشارك كاًل من الدكتور 
رياض يوسف حمزة األمين العام لمجلس التعليم 

العالي، واألستاذة نادية عبداللطيف بوقيس مديرة 
إدارة التقييم والمتابعة، واألستاذة وفاء عبداهلل آل 

خليفة رئيسة قسم التراخيص األكاديمية بإدارة 
االعتمادية والتراخيص.
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رسالة إلى الطلبة وأولياء األمور..
تحذير من االلتحاق بجامعات غير معترف بها

تحذر وزارة التربية والتعليم واألمانة العامة لمجلس التعليم العالي الطلبة الراغبين في االلتحاق بمؤسسات 
التعليم العالي سواًء المحلية أو الخارجية غير المعترف بها لدى الجهات المختصة في البحرين، وهي: وزارة 

التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي. وأوضحت بأنه لن تتعامل مع أية مؤهالت علمية ال تخضع للشروط 
والقوانين المرعية في هذا الجانب، مؤكدة أنه لن تتم المعادلة أو المصادقة على مؤهالت علمية صادرة عن 

جهات تزاول عملها بشكل غير قانوني، أو غير حاصلة على ترخيص يسمح لها بطرح برامج أكاديمية في 
مستوى التعليم العالي، أو غير معترف بها من قبل الجهات المختصة في مملكة البحرين. وأشارت الوزارة في 

بيانها إلى أنه لوحظ في اآلونة األخيرة وجود بعض الجهات التي تطرح برامج أكاديمية تمنح مؤهالت علمية 
جامعية من مؤسسات تعليم عاٍل خارجية دون وجود صفة شرعية لها في مملكة البحرين، علمًا بأن طرح 

برامج الجامعات الخارجية في مملكة البحرين يخضع الشتراطات عدة، أهمها أن تكون هذه البرامج مستضافة 
من قبل إحدى مؤسسات التعليم العالي المرخصة في مملكة البحرين، وأن تكون االتفاقية بين الجامعتين 

مستوفية للوائح وقرارات التعليم العالي وحاصلة على موافقة مجلس التعليم العالي.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنه إلى جانب المؤهالت الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو 
اإلقليمية في المملكة، فإن هناك نوعان فقط من الشهادات العلمية التي يتم االعتراف بها والمصادقة 

عليها من قبل الوزارة، وهي على النحو التالي: أوالً- المؤهالت العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي 
المحلية الخاصة المرخصة، والتي تطرح برامج أكاديمية أو تستضيف برامج من جامعات خارجية وفق لوائح 

واشتراطات مجلس التعليم العالي. ثانيًا- المؤهالت الصادرة عن مؤسسات تعليم عاٍل خارجية معترف بها 
في مملكة البحرين، والتي حصل عليها الطالب من خالل دراسته بالخارج في تلك المؤسسات، شريطة أن 
تستوفي معايير اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية. وفيما عدا ذلك، فإن الوزارة لن تتعامل مع أية 

مؤهالت علمية ال تخضع إلحدى هاتين الفئتين.

وتدعو الوزارة الطلبة الراغبين في االلتحاق بالجامعات الخارجية إلى مراجعة مركز اإلرشاد الجامعي، أما الراغبون 
بااللتحاق بمؤسسات التعليم العالي وبرامجها المقدمة داخل مملكة البحرين فعليهم مراجعة األمانة العامة 

لمجلس التعليم العالي، وذلك للتحقق من االعتراف الرسمي ببرامج الجامعات التي يرغبون في االلتحاق بها.



افتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 
التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي 
المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف 2015، الذي 

نظمته األمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتعاون 
مع المجلس الثقافي البريطاني وأكاديمية التعليم 

العالي بالمملكة المتحدة، بحضور السيد رشيد 
المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، والسيد 

إيان لينزي السفير البريطاني لدى المملكة، والسيد 
توني كالدربانك مدير المجلس الثقافي البريطاني، 

وعدد كبير من رؤساء الجامعات واألكاديميين وممثلي 
14 قطاعًا من قطاعات الصناعة واألعمال واالقتصاد 

الوطني وسوق العمل والمؤسسات والهيئات 
الحكومية، وذلك في يوم الثالثاء الموافق 9 يونيو 2015م 

بفندق الدبلومات.

وقد ألقى الوزير كلمًة أشار خاللها إلى أن هذا المنتدى 
ُيعقد في إطار أولويات برنامج عمل الحكومة بشأن 

تطوير التعليم العالي، وتنويع فرصه واالرتقاء بجودته، 
وكذلك ضمن تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس التعليم 

العالي واالستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم 
العالي والبحث العلمي، ومنها العمل على مراجعة 
البرامج األكاديمية لتقريب مخرجات التعليم العالي 
من احتياجات سوق العمل المتجددة، مؤكدًا حرص 

مجلس التعليم العالي على تطوير هذا القطاع وإعادة 

تنظيمه، وفقًا لألسس والمبادئ التربوية واألكاديمية 
واإلدارية التي تضمن الحد المطلوب من جودة التعليم، 

وتطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة في 
مختلف البرامج األكاديمية، ومضيفًا أن المرحلة الحالية 

شهدت تقدمًا على صعيد تصحيح أوضاع الجامعات 
وفتح الطريق أمامها لتطوير أدائها بما يتفق مع 

األعراف األكاديمية، مما أدى إلى تحولها إلى شريك 
في رسم خطوات المستقبل، بما في ذلك االستعداد 
الدائم لمراجعة البرامج والتخصصات بشكل دوري بما 

يستجيب إلى احتياجات التنمية، وأن الوزارة تحرص على 
غرس مفاهيم االلتزام بقيم العمل، إضافًة إلى إعادة 

التأهيل لإليفاء بمتطلبات سوق العمل.

كما ألقى السيد رشيد المعراج محافظ مصرف 
البحرين المركزي كلمًة أشاد فيها بالدراسة المسحية 

التي أنجزتها األمانة العامة للتعليم العالي بشأن 
متطلبات سوق العمل من المهارات التي يجب أن 

يكتسبها الخريجون، كونها نقلة نوعية في التعامل 
مع االحتياجات المستقبلية من الكفاءات التي 

تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التطور 
االقتصادي الذي شهدته مملكة البحرين ساهم في 

تنوع طبيعة التخصصات المهنية واألكاديمية، ومنها 
القطاع المالي الذي استقطب أغلب أصحاب المؤهالت، 

موضحًا دور معهد البحرين للدراسات المالية 
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تحت رعاية وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي
نظمت األمانة العامة المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف 2015 

افتتاح سعادة وزير التربية والتعليمالمندى الوطني للمهارات والتوظيف 2015
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والمصرفية في توفير الكادر البشري والتعاون مع 
الجامعات العريقة في تقديم برامج المحاسبة والصيرفة 
وغيرها، حيث بلغ عدد الطلبة الدارسين في المعهد 19 

ألف طالب وطالبة، كما بلغ عدد الدارسين في برنامج 
الماجستير 800 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الدارسين 

في برنامج البكالوريوس أكثر من 1600 طالب وطالبة.

وأكد أهمية وضع إطار عام ينظم العالقة بين قطاعي 
العمل والتعليم، ويحقق شراكة حقيقية تنهض 
باالقتصاد المحلي، وتقوم على ربط التخصصات 

المطروحة في الجامعات المحلية بالمتطلبات المتغيرة 
لسوق العمل، موضحًا أن العنصر البشري هو أساس 

العملية التنموية في أي بلد، واستغالل طاقات الشباب 
الجامعي في تخصصات مرغوبة في قطاع العمل، 

سينعكس إيجابًا على العملية التنموية في مملكة 
البحرين، مؤكدًا أهمية إقامة هذا المنتدى، نظرًا لزيادة 

ارتباط المملكة بمنظومة االقتصاد العالمي.

وأضاف أن المنتدى يشكل خطوة كبيرة لتحقيق هذه 
الشراكة المنشودة، من خالل استقطابه لكافة قطاعات 

العمل المحلية إلى جانب القائمين على مؤسسات 
التعليم العالي، مما يتيح فرصة كبيرة للتشاور 

والتنسيق ورسم سياسة مستقبلية ترتقي بالتعليم 
الجامعي وبسوق العمل المحلي على حٍد سواء، 

وتحقق المستقبل المشرق للشباب البحريني الطموح.

وبدوره ألقى الدكتور رياض يوسف حمزة األمين العام 
لمجلس التعليم العالي كلمًة أشار خاللها إلى أن 

مواءمة مهارات الخريجين مع متطلبات سوق العمل 
يعد تحديًا تواجهه كل البلدان في ظل النظم 

االقتصادية الحديثة، حيث يتطلب ذلك توفير خريجين 
قادرين على تحديث معلوماتهم واكتساب مهارات 
وقدرات جديدة تتناسب مع فرص العمل المتوافرة، 

ومن هذا المنطلق فإن األمانة العامة قامت بالتواصل 
مع ممثلي مختلف القطاعات للتعرف على مستجدات 

سوق العمل واالطالع على تطلعاتها بالنسبة للمهارات 
التي ينبغي أن يتحلى بها الخريجون.

وأكد الدكتور حمزة أن أهم ما يميز أعمال هذا المنتدى 
ويكسبه األهمية على المستوى الوطني هي النتائج 

التي توصل إليها مشروع المسح الوطني للمهارات 
الذي أعدته األمانة العامة كدراسة مسحية لسوق 

المنتدى الوطني للمهارات 
والتوظيف 2015: تسليط الضوء 

على متطلبات سوق العمل

 المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف 2015

توني كالديركأسامة العبسيرشيد معراج



العمل، الفتًا إلى أنها المرة األولى التي يتم فيها 
إجراء دراسة علمية لمسح المهارات التي يحتاجها 

سوق العمل، عن طريق تصميم استبانة للمهارات تم 
تعبئتها من قبل قطاعات الصناعة واألعمال، حددت 

فيها تلك القطاعات بدقة المهارات التي ترغب في أن 
يمتلكها خريجو الجامعات عند تقدمهم إلى التوظيف 

لديها. وأضاف أن امتالك الخريجين لتلك المهارات من 
شأنه أن يلعب دورًا بارزًا في زيادة إنتاجية سوق العمل، 

وبالتالي تنمية رأس المال البشري وزيادة عائد االقتصاد 
الوطني.

وأوضح أن رؤية التعليم العالي في مشروع المسح 
الوطني للمهارات تقوم على إتاحة الفرصة أمام 

قطاعات الصناعة واألعمال في المملكة في حرية 
التعبير عن احتياجاتهم من المهارات التي يرغبون 
في أن يمتلكها الخريج والتي من شأنها أن ترتقي 

بعملهم وإنتاجهم كما يراها أصحاب الصناعة واألعمال 
أنفسهم، إضافة إلى أنها تقوم على تأهيل مؤسسات 

التعليم العالي في المملكة ومساعدتها في أن 
تكون شريانًا رئيسًا يضخ الكفاءات المؤهلة والمدربة 

بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل ليس على 
المستوى المحلي فقط بل على المستوى اإلقليمي 

أيضًا، من خالل تطوير الخطط والمناهج الدراسية 
فيها بحيث تتضمن إضافة إلى العلوم والمعارف تدريبًا 

ميدانيًا للطلبة في سوق العمل بمختلف قطاعاته ما 
قبل تخرجهم.

وذكر الدكتور حمزة أنه من المتوقع أن يسهم هذا 
المشروع الكبير في تنفيذ إستراتيجيات التعليم 

العالي، حيث سيسمح بتسهيل انخراط طلبة 
الجامعات البحرينية في سوق العمل بعد تخرجهم، 

نظرًا إلى تسلحهم بالمهارات المطلوبة مسبقًا أثناء 
دراستهم الجامعية، كما سيوفر لسوق العمل فرصة 

الحصول على مدخالت وظيفية كفؤة ومدربة ومؤهلة 
تزيد من إنتاجيته، وبالتالي االرتقاء باالقتصاد والصناعة 

المحلية. 

الربط بين التخطيط االقتصادي وسياسات التعليم 
العالي

من جهته أوضح أسامة العبسي الرئيس التنفيذي 
لهيئة تنظيم سوق العمل أن مؤسسات التعليم 

العالي يجب أن تأخذ بعين االعتبار قدرة االقتصاد 
المحلي على استيعاب مخرجاتها، وذلك قبل الشروع 
في فتح أي تخصص أكاديمي للطلبة، مشيرًا إلى أن 
االقتصاد البحريني يتسم بالتأثر الدائم بالمتغيرات 

اإلقليمية والدولية، فضاًل عن التغيرات الناتجة عن 
التطور التكنولوجي، ومن هذا المنطلق ال بد أن يتسم 

قطاع التعليم العالي بالمرونة والقدرة على التأقلم.

كما أكد الحاجة الماسة للربط بين التخطيط االقتصادي 
وسياسات التعليم العالي، موضحًا أن الواقع في 
مملكة البحرين يشير إلى تكدس الخريجين في 

قطاعات عمل معينة، مما يزيد من صعوبة الحصول 
على الشواغر الوظيفية، في حين تعاني قطاعات أخرى 

من شّح الكفاءات المؤهلة، منوهًا الى أن المنتدى 
يمثل فرصة لمناقشة العالقة بين التعليم الجامعي 

ومتطلبات مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ورحب أسامة العبسي بالتعاون مع التعليم العالي 
من خالل مده بكل ما يحتاج اليه من بيانات ومعلومات 

تخص سوق العمل، مشيرًا إلى أن مشروع مذكرة 
التفاهم المزمع عقدها بين الهيئة ومجلس التعليم 
العالي والتي ستكون أساس تبادل معلومات وأيضًا 

إصدارات مشتركة من كتب وجداول، لكي تخاطب 
الباحث عن العمل والقوى العاملة في البحرين، وكذلك 
تخاطب مؤسسات التعليم العالي والقطاع االقتصادي.

وقال العبسي أن هيئة تنظيم سوق العمل لديها أكبر 
قاعدة بيانات ومعلومات عن سوق العمل وتوجهاته 
وتاريخه وتحركه، مضيفًا أنه يمكن توفير ما يتطلبه 

سوق العمل في الوقت الحالي، ويمكن حتى أن 
نتوقع ما يمكن أن يكون عليه السوق البحريني في 

المستقبل على المدى المتوسط.

ث
حد

ال

15

منال مشكورأ.د. سمير العتومد. عادل حمود



الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني
وفي لقاٍء مع توني كالديربك مدير المجلس الثقافي 

البريطاني قال بأن المجلس قد تأسس منذ 
خمسينيات القرن الماضي حيث جاء تأكيدًا على أهمية 

الشراكة بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين في 
العديد من المجاالت وأهمها التعليمية، وعن دور 

المجلس قال بأنه يوفر العديد من البرامج التعليمية 
والتي نتعاون فيها مع كافة الجامعات في المملكة، 

وأضاف بأن أهم ما نسعى إليه هو الحصول على 
طالب واثق من نفسه قادر على مجابهة سوق العمل، 

فالمستقبل للمتمكن من اللغات  االنجليزية والتي 
باتت لغة مطلوبة في سوق العمل إضافة الى لغته االم.

السعي إلى تدريب طالب مؤهل عمليًا 
وأشارت منال مشكور نائب رئيس لجنة تنمية الموارد 
البشرية بجمعية التأمين البحرينية إلى أن مؤسسات 

التأمين تبذل جهودًا كبيرة في تدريب الخريجين، 
وذلك الفتقار الجامعات المحلية إلى تخصص دراسي 

خاص بالتأمين، موضحًة أن القائمين على القطاع 
يأملون تضمين الخطط الدراسية الحالية لمواد تتعلق 
بالتأمين، فضاًل عن استحداث تخصص دراسي مرتبط 

بالتأمين، إلى جانب تخصص متصل بالعلوم اإلكتوارية 
الرتباطه المباشر بقطاع التأمين.

 كما دعت أقسام اإلرشاد الوظيفي بمؤسسات التعليم 
العالي وغيرها من الجهات ذات العالقة إلى ممارسة دور 

أكبر في تشجيع الطلبة على االلتحاق بقطاع التأمين، 
مشيرًة إلى إقبال الخريجين الشديد على قطاعات 

بعينها، في حين تعاني القطاعات األخرى من نقص 
شديد، يضطرها إلى اللجوء إلى العمالة األجنبية، رغم 

وجود نسبة بطالة. 

مشاركة واسعة من عدة قطاعات 
وبّين األمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور 

رياض حمزة أنه تمت مشاركة جميع قطاعات االقتصاد 
الوطني من أجل التعرف إلى المهارات المطلوبة إضافة 

إلى جهات حكومية وخاصة، وسوق العمل بمختلف 
القطاعات مثل قطاع النفط والغاز، والصحة، والمصارف 
والبنوك، والتدقيق، والمحاسبة، واإلنشاء، واأللمنيوم، 
وغيرها من الصناعات واالقتصاديات الموجودة، حيث 
يقام المنتدى بحضور المتخصصين بقطاع الصناعة 

واألعمال واألكاديميين في مؤسسات التعليم العالي 
في المملكة؛ إليجاد اآلليات المناسبة لتطوير المناهج 

والخطط الدراسية وتضمينها بالمهارات والتدريب 
الالزم لسوق العمل بحسب التخصص والبرنامج، وذلك 

لتشكيل فرق العمل للمتابعة وبإشراف مباشر من 
أمانة المجلس. وأوضح أن هذا المنتدى يأتي ضمن 
المشروع الوطني الذي يتبناه التعليم العالي في 

المملكة لمواءمة مخرجات قطاع التعليم العالي مع 
متطلبات سوق العمل.

وبّين األمين العام أن أعمال المنتدى تأتي كإحدى ثمار 
الشراكة التي عقدها التعليم العالي مع قطاعات 

الصناعة واألعمال، واستكماالً للتوصيات والمبادرات 
المنبثقة عن الملتقيات التي عقدت بينهما خالل عام 

2014، للسعي نحو سد الفجوة بين مهارات الخريجين 
ومتطلبات سوق العمل، كأحد الروافد الرئيسية التي 

تصب في تحقيق الرؤية االقتصادية 2030.

العالقة بين الجامعات وسوق العمل
وّضح األستاذ الدكتور سمير العتوم رئيس الكلية 

الملكية للجراحين في إيرلندا )جامعة البحرين الطبية(، 
بأن العالقة بين الجامعات وسوق العمل عالقة مبنية 

على الصراحة الكاملة بين الطالب وأرباب العمل، 
وتعمل الجامعات من خالل العديد من المناهج على 
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ممثلو قطاع األعمال: نسعى إلى 
خدمة المجتمع وتوظيف الكوادر 

البشرية المؤهلة

أمير يوسف د. غسان عوادمحمود عبدالعزيز



تطبيق الرؤية االقتصادية 2030 في تطوير عملية 
التعليم والتدريب، وأضاف بأن هذا المنتدى جاء للتركيز 

على ما يحتاجه سوق العمل والبدء بتطبيقه في 
الجامعات من خالل التخصصات والبرامج األكاديمية 

إضافة إلى برامج تدريب شاملة للطالب.

من جهته، قال الدكتور عادل حمود الرئيس التنفيذي 
للمعهد الوطني للتدريب الصناعي عن الشراكة 

بين المعهد كمؤسسة تدريبية وتعليمية وقطاع 
األعمال بأن المعهد أسس من قبل قطاع األعمال، 

وأن المساهمين فيه هم رواد األعمال وأصحاب 
األعمال أنفسهم، ويهدف إلى تدريب طالب قادرين 
على االنخراط في سوق العمل ويالئمون متطلبات 

هذا السوق، ويطبق المعهد نظام وزارة العمل 
بكل برامجها المدعومة ونظام تمكين بكل البرامج 

المدعومة كذلك.

وأضاف بأن المعهد يقوم بإخضاع المتدربين إلى برامج 
تدريبية على أن يتقلدوا مهنهم حال استكمالهم 
لكافة متطلبات البرنامج، أي أن المعهد يوفر فرصة 

العمل مباشرة للمتدرب، وهذا أهم ما يؤكد عليه 
المنتدى في تجسير العالقة بين قطاع التعليم وقطاع 

الصناعة.

وفي حديث آخر مع الدكتور غسان عواد رئيس جامعة 
العلوم التطبيقية، قال بأن ما تسعى إلية الجامعة أوالً 

هو كيفية تأهيل طالب قادر على مواكبة احتياجات 
سوق العمل، حيث إن الصف الجامعي يختلف كثيرًا عن 

ميدان العمل، مضيفًا بأن أهم استراتيجية تطبقها 
الجامعة هي صقل شخصية الطالب من الناحية 

العملية، كما أن العديد من الجامعات لديها مساق 
التدريب العملي في تخصصاتها األكاديمية، والذي 

يساعد الطالب على معرفة بيئة العمل التي سيعمل 
بها مستقباَل، متمنيًا بأن يثمر هذا المنتدى بنتائج 

تساهم في تجسير الفجوة ما بين القطاعين.

بدوره أوضح محمود عبدالعزيز رئيس التدريب في 
شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( أن مخرجات التعليم 

العالي في التخصصات ذات الصلة بعمل الشركة تحتاج 
إلى تطوير في المجال التقني واإللكتروني، إلى جانب 

المهارات ذات الصلة بالكهرباء، مشيرًا إلى رغبة قطاع 
األلمنيوم في تطوير التخصصات الجامعية الحالية، 
إلى جانب استحداث التخصصات الجديدة المرتبطة 

بتفاصيل العمل الكهربائي، ومنها على سبيل المثال 
كهرباء المصانع.

وأضاف أمير يوسف الرئيس التنفيذي لشركة )أي 
سي تي(، أن خريجي الجامعات الملتحقين بقطاع 

التكنولوجيا واالتصاالت يحتاجون إلى التطوير في 
الجانب التدريبي، مقترحًا تخصيص سنة تدريبية كاملة 

ضمن الخطط الدراسية في تخصصات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، لمعالجة القصور في هذا الجانب 

لدى الطلبة الخريجين، ولتسهيل عملية انخراطهم 
في شواغر سوق العمل في مرحلة ما بعد التخرج، كما 

أوضح أهمية تعزيز المهارات الشخصية لدى الطلبة، 
ومنها القدرة على التواصل الفعال مع زمالء العمل، 

فضاًل عن الجمهور الخارجي للمؤسسة.

حلقات نقاش وحوار جمعت األكاديميين وممثلي 
قطاعات االقتصاد الوطني

بهدف تحقيق أكبر فائدة مرجوة، وتوثيق جميع اآلراء 
واالقتراحات وتجذير مبدأ الشراكة والتنسيق والتواصل 
بين قطاع التعليم العالي وقطاعات االقتصاد الوطني، 

خصصت األمانة العامة لمجلس التعليم العالي الجزء 
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أكاديميون وخبراء في المنتدى: 
الهدف هو تخريج طالب قادر على 
امتالك المهارات المطلوبة لسوق 

العمل سواء المهارات األساسية 
أو التخصصية بما يزيد من فرص 

التوظيف للخريج  



األخير من المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف 
ليكون على شكل حلقات نقاشية وعصف ذهني 

بين األكاديميين من جهة وممثلي قطاعات االقتصاد 
الوطني من جهة أخرى.

وقد انقسم الحضور إلى قسمين تم توزيعهم في 
قاعتين منفصلتين، أدار في أحدهما الحوار في القاعة 
األولى السيد كاميرون ميرزا مدير المشاريع في األمانة 
العامة، وفي األخرى األستاذة عائشة مراد رئيس قسم 

تطوير البحث العلمي، حيث تم تقديم عروض من 
عدة قطاعات كقطاع التدريب المهني، والتصنيع، 

واأللمنيوم، والضيافة، وتجارة التجزئة، والتعليم الخاص، 
وقطاع اإلعالم والعالقات العامة.

قام كل من الدكتور عادل حمد مدير المعهد الوطني 
للتدريب الصناعي، والسيد جعفر عبداهلل المدير 

التنفيذي للمجلس النوعي للتصنيع، والسيد محمود 

عبدالعزيز رئيس التدريب في شركة ألبا، والسيد 
علي صليبيخ المدير التنفيذي في المجلس النوعي 

للضيافة، واآلنسة صفية شهاب المدير التنفيذي في 
المجلس النوعي للبيع بالتجزئة، والسيد ثامر المقلة 
الرئيس التنفيذي في ماركوم الخليج، والدكتور بيتر 

نانوس المدير العام لمدرسة بيان البحرين بتقديم 
عروضًا وأوراق نقاشية متنوعة. 

  
وأثناء حلقتي النقاش والعروض التقديمية، قامت 

األمانة العامة بتوثيق جميع آراء المتحدثين، حيث تم 
طرح أفكار بّناءه، فيما تم عرضه من ممثلي االقتصاد 
الوطني تبين مدى حاجتهم للخريج الكفء المسلح 

بمهارات محددة مطلوبة لدى السوق، ومدى انعكاس 
ذلك على إنتاجية أعمالهم وكفاءتها، واستعدادهم 
لتقديم التدريب الالزم للطلبة قبل تخرجهم، وذلك 

بالتنسيق مع التعليم العالي.

كما حضر وشارك في النقاش القائمون على مؤسسات 
التعليم العالي من أكاديميين مختصين بعملية 

تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتم تبادل األفكار 
واآلراء مع ممثلي قطاع الصناعة حول المهارات 

والمناهج، وأكد األكاديميون عزمهم على تعديل 
المناهج بما يكفل تضمينها المهارات المطلوبة لدى 

أصحاب العمل، وترسيخ التدريب الميداني للطلبة في 
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إتاحة الفرصة أمام قطاعات 
الصناعة واألعمال للتعبير عن 

احتياجاتهم من المهارات
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سوق العمل أثناء دراستهم كجزء أساسي ومهم من 
مسارهم األكاديمي بما يضمن سهولة انخراطهم في 

سوق العمل بعد التخرج. 

التنسيق والمتابعة.. جهود كبيرة ساهمت في نـجاح 
أعمال المنتدى 

بعد نجاح فعاليات المنتدى الوطني للمهارات 
والتوظيف، وّجه األمين العام لمجلس التعليم العالي 

األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة شكره وامتنانه 
ألصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس التعليم 

العالي على ما قدموه لألمانة العامة من توجيه ودعم 
كبيرين، نتج عنه شراكة قطاع التعليم العالي ممثاًل 
بالمجلس وأمانته العامة وجميع مؤسسات التعليم 
العالي في المملكة مع قطاعات االقتصاد الوطني، 
تمثلت في العديد من اللقاءات البينية والتشاورية 

تولت خاللها األمانة العامة التنسيق الثنائي بين 
القطاعين، وتعريف ممثلي كل قطاع على حدة 

بأهمية الشراكة بينهما وأوجهها وكذلك انعكاساتها 
اإليجابية عليهما.

أما بالنسبة للمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات 
الكبرى في المملكة التي تشكل بمجملها قطاعات 

االقتصاد الوطني، وكانت قد استجابت باالنضمام 
للشراكة مع قطاع التعليم العالي، فقد ثّمن األمين 

العام لها عاليًا هذه االستجابة، وكذلك إيمانها بدورها 
في النهوض واالرتقاء باإلنسان البحريني بتسليحه - 

بالتعاون مع التعليم العالي - بالمهارات التي يتطلبها 
السوق الحالي والمستقبلي، لينشأ جيل واعد من رواد 

األعمال وقادة الفكر واإلبداع واالبتكار.

كما وّجه األمين العام شكره لجميع منسوبي األمانة 
العامة خاصًا بالذكر كل من السيد كاميرون ميرزا مدير 

المشاريع باألمانة العامة واألستاذة عائشة مراد رئيس 
قسم تطوير البحث العلمي اللذان كان لهما دور ريادي 

وفّعال في عملية التنسيق بين القطاعين، من خالل 
مبادرات عديدة قدماها لتنفيذ مشروع الشراكة بين 
التعليم العالي وسوق العمل، واالتصاالت التعريفية 
بالمشروع التي أجرياها مع كافة المعنيين، نظرًا لما 
يحظى به هذا المشروع الكبير من اهتمام بالغ ينبع 
من أهمية نتائجه وانعكاساته على مختلف قطاعات 

الدولة ومؤسساتها.  
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العبسي: المنتدى يمثل فرصة 
لمناقشة العالقة بين التعليم 

الجامعي ومتطلبات سوق العمل

 حلقات النقاش في المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف 2015

 حلقات النقاش في المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف 2015



ورشة عمل دمج مهارات سوق العمل في المناهج الدراسية 
بمؤسسات التعليم العالي

حضر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 
التربية والتعليم ورشة عمل »دمج مهارات سوق 
العمل في المناهج الدراسية« التي تتمحور حول 
تطوير المناهج والخطط األكاديمية لتتواءم مع 

المهارات المطلوبة في سوق العمل في القرن الحادي 
والعشرين، التي أقيمت في ختام أعمال المنتدى 

الوطني للمهارات والتوظيف، والتي قدمها خبراء 
من األكاديمية البريطانية للتعليم العالي، بمشاركة 

قرابة 60 ممثاًل لمؤسسات التعليم العالي المحلية، 
واألكاديميين المختصين بتطوير المناهج والبرامج 
الدراسية، وعدد من خبراء وموظفي األمانة العامة 

لمجلس التعليم العالي، حيث تم تعريف المشاركين 
بأداة »إطار التوظيف« التي قامت بتطويرها أكاديمية 

التعليم العالي في المملكة المتحدة، بهدف تمكينهم 
من الوصول إلى خطة عمل تعينهم على تقدير 

مقاييس مهارات التوظيف الناجحة، ومعرفة مصادر 
األدوات التي تساعدهم على إدماج مهارات العمل في 

المنهج التعليمي.
 

وقد أجمع ممثلو قطاعات األعمال والتعليم العالي على 
أهمية المراجعة المستمرة للبرامج األكاديمية التي 

تقدمها مؤسسات التعليم العالي البحرينية، مؤكدين 
ضرورة تعديل وتغيير المناهج والخطط الدراسية بما 

يتواءم مع المتطلبات المتجددة لسوق العمل المحلي. 

كما أكدوا استعدادهم ألية مبادرات من شأنها تعزيز 
الشراكة بين القطاعين، منوهين بدور التعاون 

والتخطيط المشترك في االرتقاء بالحركة االقتصادية 
بمملكة البحرين، من خالل تزويد الطلبة الجامعيين 

بالمهارات المطلوبة في مؤسسات العمل الحكومية 
والخاصة مشيرين في الوقت ذاته إلى مردود إيجابي 

آخر لعملية التنسيق بين مؤسسات العمل والتعليم 
الجامعي، وهو توفير فرص وظيفية عديدة ومتنوعة 

للشباب البحريني، وجعله الخيار األول في كافة 
التخصصات الوظيفية. 

 
ولقد أكد الدكتور رياض حمزة األمين العام لمجلس 

التعليم العالي أن هناك مهارات أساسية تحتاج اليها 
كل قطاعات األعمال في الخريج، وهي التفكير العلمي 
الناضج والتمكن من العمل ضمن فريق عمل، وااللتزام 

بمهارات العمل األساسية والتواصل، مضيفًا أنه يجب 
أن يتلقى الطالب الجامعي تلك المهارات بطرق غير 

مباشرة من خالل المناهج الدراسية التي يدرسها، 
وهناك المهارات التقنية التي تحتاج اليها كل كلية 

وتخصص معين، وأيضا سنتأكد أنها موجودة ضمن 
مناهج حديثة ومتطورة.

 
وأوضح حمزة أن هذا التوافق بين مخرجات التعليم 

واحتياجات سوق العمل هو عملية تطويرية مستمرة، 
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وال يمكن القول أنه بعد سنة سنطور المناهج، ألن 
كل يوم يظهر شيء جديد، مؤكدًا استمرار عمل 
المسوحات لسوق العمل مع توسيع عملها، حيث 

سيتم مراجعة تلك المهارات ومتطلبات سوق العمل 
كل فترة، مشيرًا إلى أن مجلس التعليم العالي هو 

الهيئة الحكومية التي تراقب الجامعات إضافة إلى وضع 
سياسات وإستراتيجيات التعليم العالي، مضيفًا إلى أنه 

تم البدء العام الماضي في نظام االعتماد األكاديمي، 
وهو نوعان، اعتماد مؤسسي وآخر برامجي.

وذكر أن االعتماد البرامجي يمنح وفق العديد من 
المعايير ومنها تلك المتعلقة بالمناهج وتطويرها بما 

يخدم تعلم الطالب وإعداده لسوق العمل. موضحًا 
أن هذا الحدث هو مجرد نقطة البداية من أجل االرتقاء 

بالعملية التعليمية فيما يتعلق بالمناهج، الفتًا إلى 
وجود خطة تنفيذ لالرتقاء بمستوى عضو هيئة 

التدريس أيضًا، فالمشاريع التي تنفذها األمانة العامة 
تسعى إلى تطوير المناهج وأعضاء التدريس والبيئة 

الجامعية ككل والتشريعات والقوانين، مشيرًا إلى أن 
المواءمة بين متطلبات سوق العمل والتعليم العالي 

من ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة المتلعقة 
باالرتقاء بقطاع التعليم العالي.

 
وكشف األمين العام للتعليم العالي عن أنه عندما 

يتقدم أي مستثمر للترخيص لجامعة فإن من 
شروط منح الترخيص النظر إلى الجدوى االقتصادية 
والتخصصات، ومدى مواءمتها لما هو مطلوب في 

البحرين من احتياجات سوق العمل.

 وحول رأي ممثلي الجامعات، أكدت إيما جناحي ممثلة 
كلية البحرين للتقنية )بوليتكنيك البحرين( استفادتها 

الكبيرة من ورشة العمل المصاحبة للمنتدى، قائلة 
أننا كممثلي بوليتكنك البحرين خرجنا من هذه 

الورشة بآلية لكيفية تطوير المناهج، بحيث تتضمن 
كل المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل في خريج 

التعليم العالي.
 

ولفتت إلى أنه منذ إنشاء بوليتكنيك البحرين وهدفنا 
أن تتوافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، 

ولدينا دالئل أننا نسير على الطريق الصحيح في هذا 
األمر، فنسبة 75% من خريجي الكلية يحصلون على 
وظائف خالل ستة أشهر من تاريخ تخرجهم، ولكننا 

سنعمل بشكل أكثر فاعلية وتنظيمًا لجعل كل 
متطلبات سوق العمل تتوافر في خريجي الكلية، 

وسنحاول تحديد المتطلبات الخاصة لكل تخصص.
 

وتابعت قولها »سنعمل أوالً على إنشاء قسم يشمل 
كل المهارات العامة المطلوبة من سوق العمل في 

الخريجين، ثم إنشاء قسم لتطبيق المهارات الخاصة 
بكل كلية من أجل وضع تلك المهارات في المناهج، 

الفتة إلى أن هذا األمر سيتطلب وقتا كبيرًا والتزامًا من 
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المحاضرات، والقدرة على التخطيط، والبحث، والقيادة، 
والعمل ضمن مجموعة، وتدريب الطالب على تكوين 
فريق ألداء مشروع معين حتى لو كان هذا المشروع 

بالمحاكاة، مشيدًا بالدليل الذي أصدرته األمانة العامة 
والذي يتضمن المهارات المطلوبة في الخريجين من 

قبل مختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا استفادة الجامعة 
من هذا الدليل الذي يستم تعميمه على كافة األقسام 

حتى يستفيد كل قسم بما يخصه من متطلبات، 
ولدراسة كيفية إدماجها ضمن المناهج الدراسية. 

إضافة إلى ذلك، قال رئيس الجامعة األهلية أنه سيتم 
البدء بتشكيل فريق عمل في الجامعة لوضع خطة 

تنفيذية لدراسة نتائج الورشة في كل تخصص.

من جانبها أشارت الدكتورة هالة إلياس عميد كلية 
إدارة األعمال والعلوم المصرفية بالجامعة الملكية 

للبنات إلى أن كل ما تم عرضه خالل ورشة العمل يتم 
تطبيقه في الجامعة الملكية للبنات، ولكن المشكلة 

أنها لم تكن موضوعة في اإلطار الصحيح لها من خالل 
ربط تلك المهارات المطبقة في الجامعة بأهميتها في 

الواقع العملي عندما يخرج الشاب إلى سوق العمل.
 وقالت إن هذا ما سيتم العمل عليه في المرحلة 
القادمة من حيث ربط المعلومات والمهارات التي 

يتلقاها الطالب بسوق العمل، مضيفة أنه سيتم وضع 
هيكل عام لمهارات التوظيف داخل الجامعة. 

ورشة دمج مهارات سوق العمل في المناهج الدراسية

إدارة الجامعة وهيئة التدريس من أجل خلق ثقافة هذا 
التغيير«.

 
وذكرت إيما جناحي أنه على الرغم من حماس وتفاعل 

الجامعات مع المنتدى وورشة العمل فإن التطبيق 
يختلف، فهناك جامعات قد قطعت بالفعل شوطًا 
كبيرًا في تطوير مناهجها وهناك جامعات أخرى ما 

زالت تتعرف ألول مرة على احتياجات سوق العمل، 
فكل جامعة تنظر إلى األمر من منظور خاص بها، 

ويعتمد ذلك على درجة النضج في تطوير المناهج 
لتالئم علميات التوظيف، موضحة أنهم في بوليتكنك 

البحرين قد قطعوا شوطًا كبيرًا في هذا األمر، ولكن 
في الوقت نفسه يجب عليهم االستمرار في هذا 

التطوير بما يالئم تغيرات السوق.
 

بدوره أشاد الدكتور منصور العالي رئيس الجامعة 
األهلية بقيام األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 

بجلب بيت خبرة من أوروبا وهو األكاديمية البريطانية 
للتعليم العالي مع فريق من المدربين.

 
بدوره أكد الدكتور منصور العالي رئيس الجامعة 

األهلية أن المهارات التي نوقشت في المنتدى يجب 
أن تتوافر في الشباب الخريجين، ومنها بناء الثقة 

في النفس، والقدرة على التحدث والتخاطب، وإلقاء 

ورشة دمج مهارات سوق العمل في المناهج الدراسية
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يشهد قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين 
تطورات مطردة، الهدف األساسي منها االرتقاء بأداء 

مؤسسات التعليم العالي لتخريج طالب مهيئين 
أكاديميًا ومهنيًا وشخصيًا لتمكينهم من تحقيق 

إمكاناتهم والمساهمة في المجتمع و بناء اقتصاد 
المعرفة، األمر الذي يعد أساسيًا لتحسين قابلية 

التوظيف والتنافسية االقتصادية في المملكة، بما 
يسهم في تعزيز قطاع التعليم العالي في البحرين، 
واستقطاب المزيد من الطالب من المنطقة، وضمان 

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

العمل. حول هذه المواضيع كان ألسرة التحرير لقاء 
مع سعادة األستاذ الدكتور سمير عبدالكريم العتوم 

رئيس الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا – جامعة 
البحرين الطبية، وفيما يلي نص الحوار.

برأيك؛ كيف ُتقيمون واقع التعليم العالي في مملكة 
البحرين؟ وما هو المستقبل الذي سيكون عليه؟

لو مررنا بمرحلة تطور التعليم العالي في البحرين 
خالل السنوات الماضية لوجدنا تطورًا كبيرًا على جميع 

المراحل اإلستراتيجية والتشغيلية منها. لقد عاصرت 
العشر سنوات األخيرة، وال بد أن أقول إن التحدي كان 

كبيرًا، وأنه كان هنالك عمل جبار قام به مجلس 
التعليم العالي واألمين العام األستاذ الدكتور رياض 

حمزه لمعالجة هذه التحديات. 

ال شك أنه يوجد بعض األمور اإلجرائية  التي ما زالت 
بحاجه لمزيد من العمل والتحسين، فال يوجد شيء 

كامل فالكمال هلل وحده سبحانه. ودائمًا نتذكر أن 
عملية التطوير التعليمي ال تأتي في ليلة وضحاها، بل 

هي عملية ديناميكية وتحتاج إلى صبر ووقت ومراجعة 
للوصول إلى الهدف المنشود. ومن خالل اجتماعاتي 

مع األمين العام تبّين لي أن هذه األمور هي من أولويات 
المجلس. كما أحب أن أشير إلى أن مسؤولية التطوير ال 

تقع فقط على مجلس التعليم العالي، بل علينا أيضا 
كمؤسسات تعليم عاٍل وكمجتمع محلي وقطاع خاص، 

كل من هؤالء يجب أن يكون له دور واضح ومدعم 

حول التعليم العالي في مملكة البحرين ودور الجامعة:

مقابلة مع األستاذ الدكتور سمير العتوم
 رئيس الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا 

جامعة البحرين الطبية

أ.د. سمير العتوم

األستاذ الدكتور سمير عبدالكريم العتوم رئيس 
الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا )جامعة البحرين 

الطبية(، حقق أعلى معدل في الثانوية العامة 
في محافظة جرش باألردن عام 1985، فحصل 
على مكرمة ملكية من الملك الحسين رحمه 

اهلل وطيب ثراه لدراسة الطب في جامعة العلوم 
والتكنولوجيا، وكان من ضمن الفوج الثاني في 

عام 1991 حيث لم يكن العدد يتجاوز 23 خريجًا.

أنهى بكالوريوس الطب، وحصل على الماجستير 
والدكتوراه من جامعة هيوستن، باالشتراك 

مع كلية طب بايلور في تكساس في الواليات 
المتحدة األمريكية بتخصص األدوية السريرية. 
عمل في غالسكو ببريطانيا وفي األردن قبل 

انضمامه إلى جامعة الخليج العربي في سنة تفرغ 
علمي، وبعد انتهائها انضم إلى جامعة البحرين 
الطبية في 2005م بعد سنة واحدة من إنشائها، 

واستلم مباشرة مسؤولية البرنامج الطبي، 
لذلك ُيعد من الجيل المؤسس للجامعة، وتدرج 

بالجامعة إلى منصب عميد، ثم نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية، ثم رئيس بالوكالة ثم رئيس. 

عمل لفترة مع منظمة الصحة العالمية كمستشار 
في عدة دول عربية وإفريقية، وأشرف على طلبة 

دراسات عليا، وله أبحاث تتعدى 45 بحثًا عالميًا في 
مجال مرض الصرع واألدوية السريرية. حصل على 

جائزة شومان للبحث العلمي، كما حصل على 
شهادة الزمالة في األدوية السريرية من جامعة 

غالسكو، وعلى زمالة الكلية الملكية لألطباء في 
إيرلندا. عضو في عدة جمعيات ومجالس إقليمية 

وعالمية. متزوج وله ولدان وبنت.

أجرى الحوار:
عبداهلل الحراحشة

وشيخة البدل
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لعمل المجلس واالرتقاء بالتعليم العالي إلى المستوى 
المطلوب. 

إن المستقبل واعد ومنير، وهنالك خارطة طريق 
واضحة تستمد من إستراتيجية التعليم العالي 

واستراتيجيته للبحث العلمي، وما نعرفه إن المجلس 
جاًد في تطبيق هذه اإلستراتيجيات. أن ما يطلبه 

المجلس منا كجامعات واضح، وهو أن التعليم العالي 
يجب أن يقوم على التنافسية واإلبداع، وأن تكون 

البرامج المطروحة ذات جودة عالية ومالئمة لمتطلبات 
السوق، بحيث يمتلك الخريج المعلومات والمهارات 

المطلوبة، ويتمتع بالقدرة على التعلم المستمر 
لمواكبه التطورات في سوق العمل. إن اإلستراتيجية 

التي يتبناها المجلس اآلن من خالل إشراك مزودي 
المعرفة )الجامعات( في ورش ولقاءات مع أصحاب 

العمل لهي خطوة في االتجاه الصحيح، والتي تهدف 
إلى تقليص الفجوة في مهارات الخريجين والتي 

تلزمهم لمواكبة سوق العمل. 

احتفلت الجامعة بمرور عشرة أعوام على نشأتها، 
حدثنا باختصار عن مسيرة الجامعة خالل تلك الفترة.

تأسست الجامعة بناًء على دعوة كريمة من صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه، حيث كان هو 
صاحب الرؤيا بإنشاء الجامعة بالبحرين لما للكلية 

الملكية للجراحين في إيرلندا من تاريخ طويل وسمعة 
دولية في مجال تدريس الطب والعلوم الصحية األخرى 

منذ عام 1784، وتمثلت رغبة سموه في إنشاء جامعة 
تابعة لها تخدم أبناء البحرين والمنطقة، وتساعد في 
توفير الخريجين المؤهلين لتحسين الخدمة الصحية 

واالرتقاء بها.

بدأت الجامعة عملها سنه 2004 باستقبال الفوج األول 
من كلية الطب بعدد ال يتجاوز 28 طالبًا، وبأعضاء هيئة 
تدريس وإداريين ال يتجاوز عددهم اثني عشر في مبنى 

مؤقت بمنطقة السيف. وفي عام 2006 أنشئت كلية 

التمريض، وكلية الدراسات العليا والبحث العلمي. ثم 
قامت الجامعة باالنتقال إلى المبنى الدائم بالبسيتين 
بالقرب من مستشفى الملك حمد الجامعي عام 2009، 

حيث تم االفتتاح تحت رعاية صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء وبحضور رئيسة إيرلندا آنذاك السيدة 

ميري مكليس. 

اليوم وبعد مرور عشر سنوات منذ التأسيس، يبلغ 
عدد الطلبة اإلجمالي حوالي 1300 طالب ينتمون إلى 
حوالي 38 جنسية عربية وأجنبية، ويوجد حوالي 200 

عضو هيئة تدريس وإداريين داخل حرم الجامعة وفي 
المستشفيات التي تستخدم في تدريب الطلبة. كما 

بلغ عدد الخريجين حتى اليوم ما يزيد عن 1000 خريج من 
كلية الطب، وكلية التمريض والقبالة، وكلية الدراسات 

العليا والبحوث. ومما يدعونا للفخر أن هذا العام هو 
الثاني على التوالي الذي يحصل فيه الطالب على نسبة 

نجاح 100% في امتحان رخصة مزاولة مهنة الطب في 
البحرين الذي تجريه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
 

وأود أن أشير إلى نقطه هامة وهي أنه وعلى الرغم 
من أن الجامعة مصنفة على كجامعة  خاصة إال أنها 
تعتبر مؤسسة غير ربحية، بمعنى أنه ال يوجد مالك 

للجامعة أو مساهمين وأن أية مبالغ تكسبها الجامعة 
وحسب قانون المؤسسات الخيرية بإيرلندا يجب أن 

تصرف على تطوير الجامعة وال يجوز أن تذهب ألي 
فرد. وبمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الجامعة 

بالبحرين ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان 
لجميع شركائنا الذين واكبوا مراحل التطور وقدموا 

الدعم الكبير، والذي بدونه لم تكن الجامعة لتصل إلى 
هذا المستوى المتميز.  وأخص بالشكر مستشفى 

قوه دفاع البحرين، ومركز الشيخ محمد بن خليفة بن 
سلمان الخليفة التخصصي للقلب، ومستشفى الملك 
حمد الجامعي، ووزارة الصحة، ومستشفى السلمانية، 

والمراكز الصحية، وتمكين، ووزارة التربية والتعليم، 
ومجلس التعليم العالي، ومؤسسات القطاع الخاص. 

جامعة البحرين الطبية إحدى الجامعات الخاصة 
المرخصة في مملكة البحرين وعلى الرغم مما حققته 

الجامعة من اإلنجازات، ما هي نظرتكم للتطوير واالرتقاء 
بها؟

التطوير واستكشاف مشاريع جديدة هو أحد 
إستراتيجيات الجامعة. وتقوم الجامعة حاليًا بإعداد 
دراسات جدوى اقتصادية الستحداث برامج وكليات 
جديدة، وبناًء على نتائج تلك الدراسات سوف يتم 
تحديد ما هو قابل للتطبيق من غيره. حيث إن أي 

برنامج جديد يجب أن يراعي الديمومة ومتطلبات سوق 
العمل، فبرأيي ليس من المجدي إنفاق الوقت والجهد 

والمال في استحداث برامج جديدة إن لم تكن تلك  مقابلة مع األستاذ الدكتور سمير العتوم



البرامج متوافقة مع احتياجات المملكة ومواكبة للتوجه 
لالقتصاد المعرفي الذي تتبناه رؤية البحرين 2030.

إلى جانب ذلك فإننا نعمل مع زمالئنا على وضع خطط 
لتحسين برامج التدريب الطبي بعد التخرج سواًء على 

مستوى االمتياز أو اإلقامة، وأعتقد شخصيًا أنه توجد 
حاجة ملحة لفتح برامج تدريبية سريرية على مستوى 

الدراسات العليا في مختلف التخصصات، بحيث ترتبط 
مع مؤسسات دولية لها خبرة في هذا المجال. وأرى 

أن الكلية الملكية للجراحين تستطيع دعم هذه 
المبادرات وخاصة في مجال الجراحة، عن طريق برامج 

تدريب المدربين التي تسهم في إعداد الكفاءات التي 
تشرف على هذه البرامج وتضمن استمراريتها في 

المستشفيات.  
وتقوم الجامعة أيضا بدراسة استحداث برنامج 

ماجستير في التمريض السريري في مجال 
العناية المركزة، والذي القى استحسانًا ودعمًا من 

المستشفيات المعنية في مراحل اإلعداد له. 

حصلت الجامعة مؤخرًا على االعتماد الطبي واألكاديمي 
للبرنامج الطبي لمدة خمس سنوات من قبل المجلس 

الطبي اإليرلندي. ما أهمية ذلك بالنسبة للجامعة؟ 
وماهي معايير التقييم التي خاضتها الجامعة للحصول 

عليه؟ 
  

البرنامج الطبي المطبق في الجامعة بالبحرين هو 
مطابق للبرنامج المتبع في الجامعة األم في إيرلندا، 

ليس فقط من ناحية المحتوى، بل أيضا من حيث 
االمتحانات، حيث تجرى في نفس الوقت نفسه وتصحح 

من قبل الممتحنين الخارجيين نفسهم؛ ولهذا السبب 
يحصل الطلبة على نفس الدرجه األكاديمية التي ُتمنح 

في إيرلندا. وبناًء على ذلك فإن على المجلس الطبي 
اإليرلندي ألتأكد من أن ظروف ومعايير البرنامج في 
مملكة البحرين ذات مستوى عاٍل ومماثلة لتلك في 

إيرلندا. 

لذلك قامت الجامعة بتقديم تقرير عن البرنامج، وبناًء 
عليه شكل المجلس الطبي اإليرلندي لجنة دولية 

من عشرة أشخاص لهم باع طويل وخبرة دولية في 
التعليم الطبي، وقامو بزيارة تفقدية للجامعة في 

شهر أكتوبر الماضي، وأجروا مقابالت مع الطلبة 
واألساتذة، وتفقدوا المستشفيات الثالثة، حيث يتم 
تدريب الطلبة، وقدمت اللجنة تقريرها النهائي في 
شهر ديسمبر وكان إيجابيًا ومدعاة فخر ليس فقط 

للجامعة بل لجميع شركائنا في البحرين، حيث تم 
منح االعتماد ليس لسنة واحدة كما يفعل المجلس 

في أغلب األحيان بل لمدة خمس سنوات تقديرًا 
للمستوى الرفيع واالنطباع الجيد الذي وجدوه في 

تطبيق البرنامج. ويمكن االطالع على التقرير الخاص 
بهذا الشأن على الموقع اإللكتروني للمجلس الطبي 

اإليرلندي.

والجدير بالذكر أن المجلس يعتمد معايير االتحاد 
العالمي للتعليم الطبي )WFME(، وهي أعلى 

معايير مستخدمة لتقييم البرامج الطبية، وهذا يجلب 
الطمأنينة والثقة للطالب واألهالي والمشرعين، كما 
يستفيد منه الطلبة في حالة متابعة دراستهم في 

الخارج.    

كيف ترون العالقة التي ينتهجها مجلس التعليم 
العالي مع الجامعات في مملكة البحرين؟

إن العالقه بغير شك هي تشاركيه قائمة على االحترام 
والتقدير المهني المتبادل، حيث وجدنا ترجمة فعلية 

لهذه المنهجية والتي نلمسها أثناء عملنا مع 
المجلس، ومن نوعية فرص التواصل المقدمة من خالل 
االجتماعات ولقاءات العصف الذهني والورش المتنوعة 
وغيرها، فعلى سبييل المثال، قبل إطالق إستراتيجية 

التعليم العالي والبحث العلمي كانت هنالك اجتماعات 
مكثفة بين المجلس والجامعات لألخذ برأيها حول 

تحديات القطاع واألهداف المرجوة من اإلستراتيجيات.   

كما أن العالقة بين المجلس والجامعات عالقة مرنة، 
ولمسنا انفتاحًا من المجلس الستقبال التغذية 

الراجعة من الجامعات، ومحاولة االستجابة لما يمكن 
تطبيقه لتحسين األداء. فعلى سبيل المثال، تضم 
جامعة البحرين الطبية طلبة من دول أجنبية مثل 

كندا والواليات المتحده وأوروبا، وهؤالء الطلبة يكملون 
دراساتهم من خالل مناهج وأنظمة تعليمية مختلفه 
عن النظام المتبع في البحرين، ولكن استطعنا من 
خالل النقاش المتواصل االتفاق مع مجلس التعليم 

العالي على آلية مناسبة للتعامل مع هذه الحاالت 
والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة، وهذا جزء 
من هدف تحقيق العالمية في التعليم الذي تضمنته 

إستراتيجية التعليم العالي الستقطاب طلبة من الخارج 
لكي تكون البحرين مركزًا عالميًا تعليميًا مميزًا. 

وأخيرًا أقول إن العالقة قائمة على الشفافية وااللتزام 
بالمستوى العالي من المعايير في التعليم، وبالتالي 
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ندرك أن المجلس قد يلجأ إلى اتخاذ بعض اإلجراءات 
والقرارات إذا ما تدنى أداء أية مؤسسة عن المستوى 
المطلوب، وهذا شيء نتفهمه كمؤسسات للتعليم 

العالي، ألننا نؤمن أن مجلس التعليم العالي – كما 
نحن – عليه التزامات تجاه المجتمع والعملية التربوية 

في المملكة وعليه تنفيذها، وبناء على ذلك نعمل 
جاهدين لتجنب مثل هذه النتائج والتي قد تكون 

محرجة لجميع األطراف.

تعلمون أن مجلس التعليم العالي بدأ بإجراء االعتماد 
األكاديمي التجريبي على بعض مؤسسات التعليم 
العالي تمهيدًا لتطبيقه على جميع المؤسسات، ما 

هي إجراءاتكم التي تتخذونها للتقدم بطلب االعتماد 
المؤسسي؟ وما انعكاسات ذلك على جامعتكم؟

نحن نرحب بكل الخطوات التي  يتخذها مجلس 
التعليم العالي والتي من شأنها رفع مستوى التعليم 

في البحرين. فأنا أنظر إلى هذه االعتمادية على أنها 
عملية ديناميكية  تضمن االستمرارية  بحيث تجعل 

من المؤسسات التعليمية على أتم الجاهزية في جميع 
األوقات لتحقيق مستوى عاٍل من المعايير للبرامج 

المطروحة. وبرأيي هذا المشروع رافد جديد وإضافي 
يدعم البرامج األخرى المسؤوله عن منظومة التعليم 

العالي في البحرين، ويعزز ثقة الطلبة وأصحاب العمل 
بالنظام التعليمي. كما أرى أن هذه العملية هي 

وسيلة نموذجية لتوفير المعلومات المطلوبة بأسلوب 
منظم ومبرمج تالفيًا للحصول عليها بطريقة جزئية 

وفي أوقات متفاوتة، والتي من شأنها التأثير على سير 
العمل في الجامعات المعنية. 

باعتقادي أن هذا التوجه يساعد في تطبيق الفكرة 
الرائدة  لتسهيل حركة انتقال الطلبه بين دول مجلس 

التعاون الخليجي والدول األخرى في حاله االتفاق على 
شروط االعتمادية لمؤسسات التعليم العالي بما فيه 

اختصار للزمن والجهد إلجراءات المعادلة واالعتراف 
المتبادل بين الجامعات.

لقد تم إعالمنا أنه سيتم عقد ورش تدريبية وإرشادية 
لشرح معايير االعتماد األكاديمي وآلياته لألشخاص 

المعنيين في الجامعات قبل البدء بالتنفيذ، سواًء 
لالعتماد المؤسسي أو البرامجي، وبالتالي فنحن 

سنكون سعداء للتعاون مع المجلس لتطبيق االعتماد 
األكاديمي في صيغته النهائية في الجامعة. 

ماهي الخطوات التي تتخذها جامعتكم لإلسهام في 
تنفيذ األهداف اإلستراتيجية للتعليم العالي والبحث 

العلمي؟

إن الجامعة تأخذ هذه اإلستراتيجيات محمل الجد، 
وال ننظر إليها كوثائق توضع فوق رفوف المكاتب. 

إن إستراتيجة الجامعة والتي تركز على ثالثة محاور 
رئيسية هي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، 

منسجمة تمامًا مع اإلستراتيجية الوطنية للتعليم 
العالي واإلستراتيجية الوطنية البحث العلمي. وبعد 

إطالق الجامعة إلستراتيجيتها 2012-2017، قطعت 
الجامعة شوطًا كبيرًا في تطبيق أهدافها من خالل 

التركيز على مؤشرات أداء  يشرف على تطبيقها لجنة 
مختصة بذلك.  

لقد تطرقت اإلستراتيجيات التي دشنها المجلس 
إلى عدة محاور لها عالقة بالتعليم العالي والبحث 
العمي، أود أن أركز هنا على محورين، المحور األول: 

العالمية، حيث تسعى الجامعة إلى تطبيق المعايير 
الدولية في برامجها، وذلك عن طريق الحصول على 

االعتماد الدولي كما حصل في برنامج الطب، كما 
توظف أعضاء هيئه تدريسية من ذوي الخبرة الطويلة 
في مجال تخصصهم، إلى جانب االستثمار في الرأس 

المال البشري من خالل برنامج مكثف لتطوير األداء 
الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية السريرين؛ وذلك 

لجعل الجامعة مكانًا جاذبًا للطلبة األجانب. فهوالء 
الطلبة يمثلون رافدًا اقتصاديًا للبلد، كما أنهم عند 

تخرجهم يصبحون سفراء للجامعة وللبحرين. كما 
نجحت الجامعة في التعاقد مع مؤسسات دولية لزيادة 

الفرصة للطلبة إلجراء األبحاث والتدريب السريري وخدمة 
المجتمع الدولي، أذكر بعض األمثلة: جون هوبكنز- 
سنغافوره، فيتنام، الهند، السودان، إضافة إلى عدة 

مستشفيات عالمية في أمريكا ، وكندا، وإيرلندا 
وبريطانيا. كما تقوم الجامعة بتوفير برامج مختلفة 

أكاديمية وأخرى ثقافية واجتماعية لالستجابة للتنوع 
الثقافي لهوالء الطلبة.     

المحور الثاني: وهو البحث العلمي؛ فاستجابة 
إلستراتيجية البحث العلمي للمجلس، قامت الجامعة 

بزياده المبلغ المخصص لدعم مشاريع البحث 
العلمي. فقد أطلقت الجامعة هذه السنة نظام 

المنح للدكتوراة، والذي يتضمن دعم مشاريع بحثية 
مشتركة يشرف عليها أعضاء هيئه تدريسية في 

الجامعتين بين البحرين وإيرلندا، ومن ثم اختيار طلبة 
للتسجيل ببرنامج الدكتوراه بالجامعة األم إلجراء هذه 

البحوث في البحرين، حيث ستكون األولوية للطلبة 
البحرينين الذين يؤمل أن ينتسب بعض منهم إلى 

الجامعة كأعضاء هيئه تدريس بعد أن ينهوا دراستهم 
بنجاح. وقد تم رصد مبلغ 1.2 مليون يورو لهذه الغاية. 

ويتم التركيز على مواضيع بحثية تطبيقية  لها 
عالقة بحاالت مرضية منتشرة بدول مجلس التعاون 
الخليجي والوطن العربي، كمرض السكري، وأمراض 
القلب، وأمراض الدم والسرطان. ونحن إذ نستجيب 

لإلستراتيجية، إنما نؤكد التزام الجامعة بتطوير هذا 
الجزء الهام من دورها كي ال تتحول الجامعة إلى 

مدرسة جل اهتمامها التدريس فقط، إضافة إلى أنه 
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على صعيد التنافسية ال تستطيع أي جامعة االستمرار 
من دون االستثمار في البحوث العلمية.

ونحن نقف على أبواب عام دراسي جديد، ما الرسالة 
التي توجهونها للطلبة خريجي الثانوية العامة؟

في البداية أقدم لهم التهنئة الخالصة على إكمالهم 
هذه المرحلة من تعليمهم. وأنا أدرك أن معظم 

الطلبه ينهون هذه المرحلة وليست لديهم معرفة 
تامة بنوعية التخصص الذي سيدرسونه بالجامعة. 

وقد اهتم مجلس التعليم العالي - ومن خالل 
إستراتيجية ممنهجة - بزيادة الوعي لدى الطلبة عن 

نوعية التخصصات المطلوبة وعلى الجامعات المعترف 

بها، وذلك قبل دخولهم الجامعة، والسيما مع وجود 
الكثير من البرامج الموقوفة في الوقت الحاضر، ويتفاجأ 

الطالب بعد التخرج بهذه الحقيقة الصعبة ويبدأ 
بالندم، لذلك أنصح الطلبة باألخذ بهذين األمرين.

أما الطلبة اللذين اختاروا أن يدرسوا في المجال الطبي، 
فإني أقول لهم أن الطريق طويل وليس يسيرًا، فهذه 

التخصصات تحتاج إلى صبر وتحضير وعمل جاد. حيث 
أن طبيعة هذه التخصصات حساسة، ألنها تتعامل 

مباشرة مع البشر، ويجب أن يكون هدف الطالب هو 
التميز، وأن يخطط حياته العملية بدقة بحيث يختار 

التخصص الدقيق المناسب للمستقبل.



البرامج التدريبية

د. عمر العبيدلي

مدير برنامج الدراسات الدولية والجيو- سياسّية
مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة )دراسات(

بعد إجراء دراسات رصينة، وعقد مشاورات رسمية مع 
كبار المسؤولين في القطاعات الخاصة والحكومية 
والتعليمية، أدرك مجلس التعليم العالي أن سوق 
العمل قد تغير بشكل جذري، حيث إن دور الخبرة 
التطبيقية تعزز ضمن قائمة العوامل التي يبحث 
عنها أصحاب الوظائف حينما يقيمون المتقدمين 

للوظائف. وبناًء على ما سبق، يطلق مجلس التعليم 
العالي مشروعًا واعدًا وهو البرنامج الوطني للوظائف 

.)national internships program( التدريبية

ويتيح هذا البرنامج للطالب الحاليين فرصة الكتساب 
مهارات ثمينة أصبحت جوهرية لمن يبحث عن وظيفة 

في االقتصاد الحديث، على رأسها الخبرة التطبيقية 
في مجال مهم، ومهارات الكتابة وصياغة التقارير، 

والعمل الميداني، فضاًل عن مهارات »ناعمة« مفيدة 
في كل أنواع العمل، كالتصرف بمسؤولية واحترام، 
وروح التعاون. وكذلك سيستفيد أصحاب الوظائف 

من البرنامج أساسًا كوسيلة لتقييم الخريجين بدقة 
ولمنحهم مهارات تمهيدية تسهل تأقلمهم في حالة 

توظيفهم بعد فترة التدريب. وستبلغ مدة البرنامج 
ستة أسابيع، من منتصف شهر يوليو إلى بداية شهر 

سبتمبر.

وال تمثل البحرين حالة خاصة من ناحية التغييرات 
الجذرية التي مرت بها سوق العمل، فشهدت كل 

االقتصادات المتقدمة تغيرًا شبيهًا يعود باألساس إلى 
تزايد سرعة التطور التكنولوجي. وعلى سبيل المثال، 

اخترع المبتكر اإلنجليزي توماس نيوكومن محرك البخار 
في عام 1712، والذي أصبح رمز الثورة الصناعية، ولكن 
انتظر العالم - بعد ذلك - ما يزيد عن 50 سنة أخرى 

حّتى ظهرت النسخة الثانية، التي اخترعها المهندس 
اإلسكتلندي جيمز وات. ومقارنًة بذلك، َنَمْت قوة 

الحاسب اآللي - انطالقًا من 1986 - بنسبة 50% سنويًا! 
واليوم نرى نسخ جديدة من هواتف سامسونج وأبل 

كل ثالثة أشهر!

وأثر التطور التكنولوجي على سوق العمل، وعلى 
العالقة بين الموظف وصاحب الوظيفة منذ بداية 

الحضارة، وربما أبرز مثال على ذلك هو استبدال البشر 
باآلالت، كما حصل في الثورة الصناعية من خالل 

استخدام أجهزة النسيج، وكما يحصل اليوم عبر 
اإلنترنت والمتاجر الرقمية التي قللت اعتمادنا على 

البائع التقليدي.

وفي العشرين سنة األخيرة، في عصر العولمة وانتشار 
اإلنترنت، أصبح التطور التكنولوجي يؤثر على سوق 

العمل بطريقة جديدة، حيث خلقت سرعة التغييرات 
التقنية الحاجة لموظف مرٍن قادٍر على التكيف مع 
األوضاع الجديدة، وهذا هو ما توصل إليه مجلس 

التعليم العالي من خالل مشاوراته مع أصحاب الوظائف. 
فعلى سبيل المثال في الخمسينيات، كان الفّني في 
مصنع« فورد« يلتحق بالشركة في سن مبكرة )حوالي 
18 سنة(، ويقوم بالعمل نفسه في المصنع ذاته لمدة 

40 سنة قبل التقاعد النهائي. وفي العصر الراهن أصبح 
سير عمٍل مثل هذا حالة نادرة جدًا؛ فالعامل الحديث 

يتنقل من شركة إلى أخرى، ومن مهنة إلى مهنة 
غيرها؛ ألن مطالب سوق العمل تتغير بسرعة فائقة؛ 

نتيجة للتطور التكنولوجي.

وإضافة إلى ذلك، ازداد مدى التخصص للشركات؛ ألن 
أحدث التكنولوجيات تتطلب معرفة دقيقة ومتخصصة 

للغاية، وفتحت العولمة سوقًا لمن هو مستعدٌّ 
لالستثمار في المعلومات الفنية المطلوبة للتنافسية 

في األسواق الدولية. فحينما صنعت شركة »بوينج« 
طائرتها الجديدة »787 دريمالينر«، اشتملت قائمة 

الشركات الفرعية الرئيسية )وليس الثانوية!( للمشروع 
ما يزيد عن 350 وحدة، منها شركات مكرسة إلنتاج 

بضاعة محددة متخصصة.

ونتيجًة لهذه التغيرات في البيئة التجارية، أصبحت 
الجامعات غير قادرة على تأهيل الطالب لوظيفة ما 

بشكل نهائي. وهذا ال يعني أنها فقدت أهميتها – 
بل إن دورها تعزز، ال سيما في بناء مهارات أساسية 
للطالب، لكن تعدد المجاالت المتخصصة في سوق 
العمل وسرعة تطورها يمنعان الجامعات من تنويع 

وتحديث مناهجها بالشكل المطلوب.
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لذا؛ نرى أن الخبرة المهنية تحولت إلى أحد أهم 
عناصر السيرة الذاتية؛ ألن صاحب الوظيفة يعلم أن 

الحصول على المهارات المطلوبة للوظيفة يستحيل 
إال عن طريق الخبرة التطبيقية، التي ال يمكن نيلها 
في مؤسسة تعليمية. وتذكر هذه المعلومة حينما 

تستفسر الحكومات من الشركات عن أسباب رفضهم 
للمتقدمين للوظائف، كما حدث حينما قام مجلس 

التعليم العالي بمملكة البحرين بمسوحات تفصيلية 
حول فجوات المهارات في سوق العمل.

وتشكل ظاهرة »أهمية الخبرة« أحد أهم أسباب إصرار 
مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم على 

إطالق برنامٍج وطني للتدريب المهني بالتعاون مع 
كل أصحاب المصلحة – الشركات، والطلبة، والجامعات، 

والخريجون، إلخ. فال يمكن للبحريني اليوم أن يعتمد 
على وظيفة حكومية كما كان في السبعينيات 

والثمانينيات؛ إذ ينبغي عليه تلبية احتياجات أصحاب 
الوظائف في القطاع الخاص وفق رؤية 2030.

الوظائف التدريبية تمنح فرصة ثمينة للمتقدم للعمل 
لبناء القدرات والمهارات المطلوبة في سوق العمل، 
والتي ال تقدمها أية مؤسسة تعليمية، لكنها تقدم 

تحديات جديدة أيضًا، خصوصًا في مفهوم الراتب 
الذي يستحقه المتدرب. فمن المتوقع أن يكون الراتب 

منخفضًا أو ربما غير متوفر في مثل هذه الوظائف، 
حيث إن أهم ما يحدد راتب الموظف، في سوق العمل 

عمومًا، هو إنتاجيته. ويتصف المتدرب بإنتاجية متدنية، 
وتعد سالبة؛ بسبب الوقت الذي يفقده الموظفون 

اآلخرون في عملية تأهيل المتدرب. وهناك من يرفض 
فرص الوظائف التدريبية؛ بسبب تواضع أو غياب الراتب، 

لكن - في الحقيقة - هذا هو الخسران بعينه؛ ألن 

الوظيفة التدريبية تعد نوعًا من الخدمة التعليمية.
ولماذا يخسر أصحاب الوظائف موارد ثمينة على تدريب 
غير المؤهلين؟ ألن الوظائف التدريبية أصبحت وسيلة 

فعالة واقتصادية لتقييم قدرات ومهارات المتقدم 
للعمل، ال سيما في ظل قوانين العمل الحديثة. ففي 
أيام الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، كان يحق 

لمدير المصنع أن يوظف شخصًا ما، وأن يفصله في أي 
وقت، دون إنذار أو عبء مالي، مما قلل أهمية الوظيفة 

التدريبية. ولكن في العصر الراهن، تتحمل الشركات 
التزامات ملحوظة حينما توظف شخصًا ما، منها 

عدم فصله من غير سبب أو تعويض. ولذا؛ أصبح من 
مصلحة الشركات أن تقيم العمال المحتملين بدقة 

قبل اتخاذ قرار نهائي حول التوظيف. وتشكل الوظيفة 
التدريبية وسيلة ممتازة لتحقيق هذا الهدف.

وبشكٍل عام، ليست الوظائف التدريبية »عبودية« 
حديثة، وليس من يعمل كمتدرٍب مضطهٍد، أو محروٍم 

من راتب قوي؛ بسبب مؤامرة. بل تعكس الوظائف 
التدريبية استجابًة من الشركات لظروف جديدة في 

سوق العمل: )1( عزز التطور التكنولوجي أهمية الخبرة 
التطبيقية التي ال يمكن الحصول عليها في الجامعة.
)2( كما ارتفعت الكلفة التي تتحملها الشركة حينما 
ترتكب خطًأ في التوظيف؛ بسبب الحمايات العديدة 

التي تفرضها وزارة العمل على أصحاب الوظائف.

ونأمل أن يستفيد كل األطراف من المشروع الواعد 
البرنامج الوطني للوظائف التدريبية، والذي يشكل 

جزءًا من خطة واسعٍة؛ لمعالجة فجوات سوق العمل.

َولََنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن 
اِبِريَن )البقرة: 155( ِر الصَّ َمَراِت َوَبشِّ اْلَأْمَواِل َواْلَأْنُفِس َوالثَّ
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أخبار التعليم العالي

ورشة تحديد األولويات اإلستراتيجية بتنظيم األمانة

العامة لمجلس التعليم العالي

بحضور الدكتور رياض يوسف حمزة األمين العام 
لمجلس التعليم العالي، نظمت األمانة العامة ورشة 

عمل لمديري اإلدارات ورؤساء األقسام بعنوان »تحديد 
أولويات اإلستراتيجيات«، وذلك في يوم الخميس 

الموافق 8 يناير 2015م بالمركز اإلقليمي لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصال، حيث حاضر في الورشة المهندس 
باسم الساعي مدير عام ومؤسس شركة )إنستالكس 

جلف( الخبير في مجال اإلستراتيجيات.

وقد اعتمدت الورشة أسلوب العصف الذهني والحوار 
المتبادل، من أجل إدراك الرؤية التي ينبغي أن يبلغها 

التعليم العالي في مملكة البحرين في ظل أهدافه 
اإلستراتيجية، والمشاريع التنفيذية التي تسهم 

بتحقيقها. وتوصل الحضور في نهاية الورشة إلى 
تحديد التحديات، والفرص ونقاط القوة األساسية التي 

ستمكن التعليم العالي من تحقيق أهدافه، كما تم 
بناء نموذج لتنفيذ اإلستراتيجيات، بحيث يحوي األهداف 

اإلستراتيجية الرئيسية والفرعية والمشاريع التنفيذية 
لكل منها، مع تحديد المسؤول عن التنفيذ ومؤشرات 

لقياس األداء في كل منها، والفترة الزمنية الالزمة 

لذلك. ويأتي تنظيم األمانة العامة لورشة العمل بعد 
إقرار مجلس التعليم العالي لإلستراتيجية الوطنية 

للتعليم العالي واإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي.

وفد من جامعات أسترالية في زيارة لألمانة العامة 

لمجلس التعليم العالي

تعزيزًا للتعاون المستمر بين مملكة البحرين والدول 
األخرى في مجال التعليم العالي، استقبل الدكتور 
رياض يوسف حمزة األمين العام لمجلس التعليم 

العالي في الثامن عشر من فبراير 2015م كاًل من الدكتور 
مازن جمعة رئيس الجامعة الملكية للبنات ووفدًا من 
جامعات أسترالية هي جامعة موناش وجامعة ديكن 

وجامعة RMIT وممثل من هيئة التجارة األسترالية 
والمكتب التجاري لحكومة فكتوريا بأستراليا، حيث تم 

خالل اللقاء استعراض إستراتيجيات التعليم العالي 
والبحث العلمي ومشاريع تطوير التعليم العالي 

ومتطلبات االستثمار فيه، وسبل التعاون بين الجامعات 
الخاصة في مملكة البحرين والجامعات األجنبية.

ومن جانبه عرض رئيس الجامعة الملكية للبنات 
مشاريع الجامعة المستقبلية وآفاق التعاون الدولي.

ورشة تحديد األولويات اإلستراتيجية بتنظيم األمانة العامة لمجلس التعليم العالي
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حضر االجتماع الدكتور مصطفى العدوان مستشار 
التعليم العالي في األمانة العامة، واألستاذة عائشة 
الطهمازي رئيس قسم معايير االعتماد والتراخيص. 

بمشاركة الجامعات المحلية و100 باحث وخبير تربوي

 عالمي: افتتح أمين عام مجلس التعليم العالي مؤتمر 

»المحاكاة باستخدام تقنيات الحاسوب«

أناب سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 
التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، 
األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة األمين العام 

للمجلس، لحضور حفل افتتاح المؤتمر الدولي الخامس 
عشر للجمعية األوروبية للمحاكاة باستخدام تقنيات 

الحاسب اآللي، والذي نظمته الجامعة العربية المفتوحة 
فرع مملكة البحرين، خالل الفترة من2 إلى 4 مارس 

2015م، بمشاركة حوالي 100 من الخبراء والباحثين 
العالميين، إلى جانب عدٍد من الجامعات المحلية 

الحكومية والخاصة، وذلك بمقر الجامعة بمنطقة عالي.

وخالل الحفل ألقى األمين العام لمجلس التعليم 
العالي كلمة نقل فيها تحيات سعادة الوزير للحضور، 

مشيدًا بما يتضمنه برنامج المؤتمر من فعاليات علمية 
هامة تسهم في االرتقاء بقطاع التعليم العالي في 

مملكة البحرين والمنطقة العربية بشكل عام، مضيفًا 
بأن مؤسسات التعليم العالي البحرينية ستجد في 

الخبرات الواسعة للمشاركين في المؤتمر من باحثين 
وخبراء، مادة علمية غنية وجديرة باالستفادة منها 

وتطبيقها عمليًا. 

من جانبه ألقى الدكتور مروان العقيدي نائب مدير 
الجامعة العربية المفتوحة ورئيس المؤتمر كلمة 

أوضح فيها بأن المؤتمر يهدف إلى اإلسهام في إثراء 
البحوث العلمية المتعلقة بمجال تكنولوجيا المحاكاة 

والنمذجة، مشيرًا إلى أن تنظيم فعاليات المؤتمر 
في مملكة البحرين يأتي ترجمًة ألهدافه اإلستراتيجية 

والعلمية، ومنها محاولة خلق شبكه متكاملة 
ومترابطة من المجتمعات المعنية بمجال المحاكاة 
والنمذجة في دول الشرق األوسط، تحاكي شبكة 

المجتمعات المرتبطة بهذا المجال العلمي في بقية 
دول العالم. 

وقد تضمن برنامج المؤتمر فعاليات علمية متعددة، 
ومنها تقديم طالب كلية الطب بجامعة الخليج العربي 

لعدٍد من البحوث العلمية في مجال استخدام برنامج 
محاكاة الحاسب اآللي في القطاع الطبي. 

وفد من جامعات أستراليا في زيارة لألمانة العامة لمجلس التعليم العالي 

أ.د. خلدون الرومي مدير الجامعة العربية المفتوحةاألمين العام يلقي كلمته في مؤتمر المحاكاة
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مشاركة األمانة العامة في االجتماع الثامن للجنة 

التنسيقية لالعتماد األكاديمي بدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية 

حضر األمين العام لمجلس التعليم العالي األستاذ 
الدكتور رياض حمزة االجتماع الثامن للجنة التنسيقية 

لالعتماد األكاديمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية الذي استضافته دولة قطر الشقيقة يوم 

االثنين الموافق 6 أبريل 2015م، بمشاركة ممثلي جميع 
مؤسسات وهيئات االعتماد األكاديمي بدول المجلس، 

إضافة لممثلي قطاع شئون اإلنسان والبيئة باألمانة 
العامة للمجلس.

حيث بحث االجتماع الذي ترأسه الدكتور خالد الحر مدير 
هيئة التعليم العالي بالمجلس األعلى للتعليم بدول 

قطر عددًا من الموضوعات، من ضمنها ردود هيئات 
االعتماد بدول مجلس التعاون حول نتائج دراسة دبلوم 
الزكاة المقدمة من هيئة المحاسبة والمراجعة لمجلس 

التعاون، واعتماد اللوائح والمعايير الخاصة بشهادات 
التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني من الجامعات 

المعتمدة من هيئات االعتماد األكاديمي والشبكة 
الخليجية لضمان الجودة، واآللية المشتركة في االعتماد 

األكاديمي ومعادلة الشهادات.

وقد قدم األستاذ الدكتور رياض حمزة األمين العام 
لمجلس التعليم العالي ممثل مملكة البحرين توصية 

للجهات المعنية بالترخيص واالعتماد واالعتراف 
بالجامعات والبرامج األكاديمية في دول المجلس 

تؤكد الحذر من تفاقم األضرار التي تنتج عن التوأمة 
أو الشراكة األكاديمية بين جامعات خاصة محلية 

وجامعات أجنبية، تطرح برامج مشتركة أو مستضافة، 
ال تطبق فيها معايير ضمان الجودة وال معايير االعتماد 

األكاديمي كما تطبق في الجامعات األم، حيث تضع 
بعض الجامعات األجنبية معايير مزدوجة لطلبتها 

في مقرها الرئيسي وأولئك المسجلين في برامجها 
المستضافة من قبل جامعات خارجية.

حضر االجتماع من األمانة العامة األستاذة عائشة عبداهلل 
الطهمازي رئيس قسم معايير التراخيص واالعتماد 

بإدارة االعتمادية والتراخيص.

البدء بتطبيق تجريبي لالعتماد المؤسسي وعقد 

الورش التدريبية تمهيدًا له

أعلن األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة األمين العام 
لمجلس التعليم العالي عن بدء التطبيق التجريبي 

لالعتماد األكاديمي المؤسسي على بعض مؤسسات 
التعليم العالي، في خطوة لتهيئة جميع مؤسسات 

التعليم العالي الحكومية والخاصة في المملكة على 
التقدم إلى مجلس التعليم العالي للحصول على 

شهادة االعتماد األكاديمي. 

وأشار الدكتور حمزة إلى قرار مجلس التعليم العالي 
الذي يقضي بإجراء تطبيق تجريبي لالعتماد المؤسسي 

على ثالث من مؤسسات التعليم العالي اثنتان منها 
حكوميتان هما جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين 

وواحدة خاصة هي الجامعة الملكية للبنات، حيث 
بّين أنه كان قد التقى رئيس كل مؤسسة من تلك 
المؤسسات لبيان آلية التطبيق التجريبي لالعتماد 
وإبالغه نّية األمانة العامة لعقد ورش عمل تدريبية 

للعاملين في المؤسسة.

وأكد األمين العام أن األمانة العامة ستعمل من خالل 
تدريب القائمين في كل مؤسسة من مؤسسات 

التعليم العالي على متابعة حصول مؤسستهم على 
شهادة االعتماد األكاديمي بتقديم الشرح المفصل 

والمبّسط لدليل إجراءات االعتماد األكاديمي المؤسسي 
لتمكينهم الحقًا من تحقيق معايير ومؤشرات االعتماد 

التي حددها النظام، وبالتالي فإنه على أساس 
تحقيقها يتم منح شهادة االعتماد المؤسسي من قبل 
مجلس التعليم العالي، مشيرًا بأن االعتماد المؤسسي 

هو المرحلة األولى من االعتماد األكاديمي وسيعقبها 
المرحلة الثانية منه وهي مرحلة االعتماد البرامجي.

التطبيق التجريبي لالعتماد األكاديمي المؤسسي
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وفي هذا الصدد صّرح األمين العام بأن فريق االعتماد 
األكاديمي في األمانة العامة قد بدأ بعقد ورش العمل 

التدريبية، حيث عقد يوم الثالثاء الموافق الحادي 
والعشرين من ابريل 2015م ورشة عمل تدريبية في 

بوليتكنيك البحرين تم خاللها عرض معايير االعتماد 
المؤسسي وإجراءات تطبيقها، شارك فيها جميع 
المعنيين باالعتماد المؤسسي من العاملين في 

بوليتكنيك البحرين، مؤكدًا بذات الوقت استكمال 
سلسلة الورش التدريبية بالتنسيق مع المؤسسات 
المعنية تمهيدًا للبدء بالتطبيق التجريبي لالعتماد 

المؤسسي.

كما دعا األمين العام جميع مؤسسات التعليم العالي 
في المملكة للسعي والتحضير للتهيئة في الحصول 

على شهادة االعتماد األكاديمي، موضحًا بأن حصول 
المؤسسة عليها له ميزات كبيرة تعود عليها بالنفع 

من حيث تمتعها بالثقة من قبل الطلبة وأولياء 
أمورهم محليًا وإقليميًا، وأن خريجي المؤسسة الحاصلة 

على االعتماد األكاديمي سيكونون الخيار األول ألصحاب 
العمل محليًا وإقليميا؛ إذ إن حصول المؤسسة على 

االعتماد االكاديمي لم يكن ليتحقق لوال تطبيقها 
لمعايير كفيلة بتقديم تعليم عاٍل مرموق، إضافة إلى 

أثره الكبير في تنمية االقتصاد الوطني ورأس المال 
البشري.

تحت رعاية وزير التربية والتعليم رئيس مجلس 

التعليم العالي:عقد المؤتمر اإلقليمي لتطوير اإلبداع 

والتفكير النقدي في التعليم العالي بتنظيم الجامعة 

العربية والمفتوحة

تحت رعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 
التربية والتعليم، نظمت الجامعة العربية المفتوحة 

الفرع الرئيسي »المؤتمر اإلقليمي لتطوير اإلبداع 
والتفكير النقدي في التعليم العالي« على مدى يومين 

22-23 ابريل 2015م في حرم فرع الجامعة بمملكة 

البحرين، وذلك بحضور األستاذ الدكتور رياض يوسف 
حمزة األمين العام لمجلس التعليم العالي ممثاًل 

عن راعي الحفل، والدكتور علي فخرو رئيس اللجنة 
التنفيذية لمجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، 

والدكتورة موضي الحمود رئيسة الجامعة العربية 
المفتوحة.

وقد ألقى الدكتور خلدون الرومي رئيس الجامعة 
العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين كلمة، أعرب 

فيها عن شكره وتقديره نيابًة عن كافة منتسبي فرع 
الجامعة لكافة المشاركين في المؤتمر، مثمنًا رعاية 

سعادة وزير التربية والتعليم ودعمه الشخصي لجهود 
الجامعة في تطوير التعليم وتعزيز فرص البحث 

العلمي، بما يعزز تحقيق الهدف المشترك في أن تكون 
مملكة البحرين منارة للعلم والمعرفة في المنطقة، 

موجها شكره إلى سعادة رئيسة الجامعة على 
دعمها المستمر لنهضة هذه المؤسسة التعليمية 

الفريدة، تحقيقًا لرسالة مؤسسها سمو األمير طالل بن 
عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة. 

وأشار الدكتور الرومي إلى أن الدعوة للمؤتمر 
اإلقليمي لتطوير اإلبداع والتفكير النقدي جاء إيمانًا 
من الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين 

بضرورة تناغم الجهود الرامية لدعم البحث العلمي، 
وتفعياًل الستراتيجية مملكة البحرين الهادفة إلى 

تشجيع البحوث العلمية، وذلك من أجل خدمة مجتمع 
العلم والمعرفة، ووفقًا ألحدث الممارسات في هذا 

الحقل الخصب، وهي بذلك فرصة سانحة تجدد من 
خاللها الجامعة العربية المفتوحة بفروعها ومقرها 

الرئيس إنجازاتها وإسهاماتها في هذا الصدد، خدمًة 
لمجتمعاتها ورفدًا لجهود التنمية فيها. 

بعد ذلك ألقى األستاذ الدكتور رياض حمزة األمين 
العام لمجلس التعليم العالي ممثل راعي المؤتمر 

كلمة أعرب خاللها عن شكره وتقديره للقائمين على 
هذا المؤتمر الهام في الجامعة العربية المفتوحة فرع 

مملكة البحرين، متمنيًا أن تنعكس هذه المشاركة 
ونتائجها إيجابًا على التعليم العالي في الوطن العربي 

عمومًا وفي البحرين خاصة إلدراكنا بأهمية اإلبداع في 
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العملية التنموية وفي تطوير التعليم العالي من 
جهة أخرى، ولما لذلك كله من أهمية في تقدم الوطن 

العربي في مختلف االتجاهات. 

وأضاف األستاذ الدكتور حمزة، أن اإلبداع والتفكير الناقد 
في التعليم العالي يأتي استجابة لمتطلبات العصر 

من ناحية، كما يأتي بهدف الكشف عن االستعدادات 
والقدرات اإلبداعية لدى طالب التعليم العالي العربي 

وإذكاء روح اإلبداع لديهم، وذلك مقابل تهيئة اإلمكانات 
الالزمة لصقلها وتنميتها وفقًا لخطط وبرامج منظمة 

تقوم بها مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي 
بما فيها الجامعات ومراكز البحث العلمي، إذ تقع 

على عاتقنا جميعًا مسؤولية بث قيم التفكير الناقد 
واإلبداع ونشر ثقافته في كافة مؤسسات التعليم 
العالي بمختلف مكوناتها، األمر الذي يتطلب معه 

النظر بتمعن في تطوير محتويات، البرامج والمناهج 
الدراسية الجامعية، وتطوير أساليب التدريس المتبعة، 

وتهيئة المناخ المناسب للبحث العلمي باعتباره الجانب 
اإلبداعي الخالق الذي يساعد على استنهاض القدرات 
اإلبداعية لدى الطالب والمدرسين، وينميها ويحفزها 

بما يمكن الوطن من استثمارها االستثمار األمثل.

وأضاف أن تحقيق مجتمع المعرفة واإلبداع يتطلب 
بناء رأس المال البشري من خالل النشاط التعليمي 

الذي نقوم به بما يحتويه من برامج تربوية وتعليمية 
تفضي إلى إكساب المعرفة مقرونة بمهارات التفكير 

واإلبداع، التي بدورها تفضي إلى تأسيس عقلية 
نقدية لدى خريجي الجامعات خاصة في مراحلهم 

الدراسية المتقدمة، متمنيًا أن تسهم مثل هذه الورش 
واللقاءات في تطوير منظومة التعليم العالي وصوالً 

إلى اإلبداع والتميز والتفكير الهادف البناء، مؤكدًا 
أن الوقت حان لتقوم الجامعات بدورها في التجديد 

والتطوير ومواجهة اآلثار التي أحدثها تسارع المتغيرات 
التي نشهدها من حولنا في مختلف مجاالت التعليم، 

واالقتصاد، والسياسة، واالجتماع، والثقافة، بما فيها من 
نتائج سلبية وإيجابية؛ األمر الذي يتطلب منا مراجعة 
مسيرتنا التربوية والتعليمية وفق مقتضيات تطوير 

المعرفة، حيث لم يعد الكتاب الجامعي المصدر الوحيد 

بعد أن تعددت مصادر المعرفة وأدواتها، ولم يعد 
المدرس إال أحد أركانها؛ األمر الذي يستدعي عضو هيئة 

التدريس أن يهتم بتكوين اإلنسان وتنمية قدراته 
العقلية وتوظيفها أفضل توظيف بما يجعله عنصرًا 

من عناصر تحقيق التنمية الشاملة المستديمة.

من جانبها، أشادت األستاذة الدكتورة موضي عبد 
العزيز الحمود رئيسة الجامعة العربية المفتوحة بهذه 

البادرة التي نظمتها الجامعة بفروعها التي امتدت في 
ثمان دول عربية، لتنشر العلم وتهيئ الفرص اللتقاء 

شباب العرب للدراسة والبحث عبر فضاءات التقدم 
التكنولوجي ووفق مناهج العلوم المتميزة التي 

تقدمها الجامعة، موضحة أن دور الجامعات اليوم لم 
يعد مقتصرًا على نشر المعرفة والعلوم، بل ينطلق 
إلى تطوير حقول المعرفة وأساليب التفكير واإلبداع 

وصقل المهارات الحياتية المتخصصة بأشكالها 
المتعددة إلعداد جيل يستطيع التأقلم مع تحديات 
عصره، ومع متطلبات التنمية في بالده ويستطيع 

االلتقاء بحضارات اآلخرين والتعايش معها واالستفادة 
منها.

وأضافت الدكتورة موضي إن المؤتمر يستهدف هذا 
المجال الذي ننشده وهو تطوير اإلبداع والتفكير 

النقدي في التربية والتعليم، والذي هو أساس 
تطوير مجاالت المعرفة والعلم بأكملها، وكذلك في 

مجال تبادل الخبرات والتجارب بين الخبراء والتربويين 
وأصحاب القرار لتحقيق تطوير حقيقي في هذا المجال 
الحيوي الذي يتعلق بإعداد أجيال المستقبل لمواجهة 

تحديات التنمية في شتى مجاالتها.

بعدها، قامت األستاذة الدكتورة موضي الحمود 
والدكتور خلدون الرومي بتكريم راعي الحفل والجهات 
الداعمة للمؤتمر. كما قامت األستاذة الدكتورة موضي 

الحمود، ومحمد العازمي القائم بأعمال سفير دولة 
الكويت واألستاذ طالل العرب رئيس مجلس إدارة 

الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، بتدشين المكتبة 
اإللكترونية الحديثة التابعة للجامعة، والتي احتوت على 

قاعدة بيانات تضم 200 ألف كتاب. 

تكريم راعي الحفل في مؤتمر إلقليمي لتطوير اإلبداع والتفكير النقدي  
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لقاء األمين العام لمجلس التعليم العالي بأمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية

على هامش زيارته للبالد لتدشين الرابطة العربية 

لعلوم الجينات: لقاء األمين العام لمجلس التعليم 

العالي بأمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية

استقبل األمين العام لمجلس التعليم العالي األستاذ 
الدكتور رياض يوسف حمزة في مكتبه بمبنى الوزارة 

األستاذ الدكتور مبارك محمد علي المجذوب األمين 
العام التحاد مجالس البحث العلمي العربية وزير 
التعليم العالي السابق في جمهورية السودان، 

واألستاذ الدكتور المجذوب محمد علي أمين الروابط 
العلمية باتحاد مجالس البحث العلمي العربية وذلك 

في الثاني والعشرين من فبراير 2015م، حيث قدم 
الدكتور مبارك شرحًا عن االتحاد منذ نشأته، واألنشطة 

التي يقوم بها في مجال البحث العمي والفعاليات 
والمؤتمرات والجوائز التي ينظمها االتحاد في 

التخصصات المختلفة. وبّين أن من أبرز أهداف اتحاد 
مجالس البحث العلمي العربية هو التخطيط إلجراء 
مشاريع بحوث مشتركة بين الدول العربية ودعمها 

وتسيير تنفيذها ومتابعة تقدمها، وأنه وإيمانًا بأهمية 
تنفيذ هذا الهدف بالصورة المرجوة؛ أنشأ االتحاد 

روابط علمية متخصصة تضم في عضويتها المراكز 
والمؤسسات والهيئات ذات االختصاصات المتماثلة، 

وتستضيف الدول العربية هذه الروابط بحسب توفر 
مراكز األبحاث ومراكز التميز المتخصصة في مجال 

الرابطة. وفي هذا الصدد بّين أن زيارته الحالية لمملكة 
البحرين تأتي لتدشين الرابطة العربية لعلوم الجينات 
التي تستضيفها جامعة الخليج العربي بمركز األميرة 

الجوهرة لعلوم الجينات واألمراض الوراثية.

ومن جانبه أشاد الدكتور حمزة بجهود االتحاد 
وأنشطته في سبيل االرتقاء بالبحث العلمي في 
الوطن العربي، وبدور الروابط العلمية في تنفيذ 
المشاريع البحثية المشتركة وتبادل الخبرات بين 

الباحثين من نفس المجال، وأكد دعم األمانة العامة 

لمجلس التعليم العالي لدور االتحاد وأنشطته التي من 
شأنها النهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي، 
وكذلك الروابط العلمية التابعة له، من خالل ترشيح 
ممثلين عن المملكة في تلك الروابط المتخصصة. 
وفي هذا الصدد أشاد الدكتور حمزة بدور الكفاءات 

في مجال علم الجينات في جامعة الخليج العربي 
ومركز األميرة الجوهرة، متمنيًا للرابطة كل النجاح في 

تحقيق األهداف المرجوة منها. كما أوضح الدكتور حمزة 
أن مجلس التعليم العالي دشن مؤخرًا استراتيجية 
وطنية للبحث العلمي في مملكة البحرين، وقد تم 

إقرار المشاريع التنفيذية التي من شأنها تحقيق أهداف 
اإلستراتيجية. 

حضر اللقاء الدكتور مصطفى العدوان مستشار 
التعليم العالي والدكتورة فرزانة عبداهلل المراغي 

مديرة البحث العلمي باألمانة العامة لمجلس التعليم 
العالي واألستاذة رجاء بوبشيت رئيس شئون 

المنظمات بإدارة شئون المنظمات واللجان. 

استضافة مملكة البحرين اجتماع مسئولي البحوث 

التربوية للدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول 

الخليج

استضافت مملكة البحرين اجتماع مسئولي البحوث 
التربوية في الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول 
الخليج الذي عقد في الفترة 4-6 مايو 2015م، حيث افتتح 

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

الذي شهد حضور الدكتور مرزوق يوسف الغنيم مدير 
المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، ومشاركة 
مديري ورؤساء مراكز البحوث التربوية في دول مجلس 

التعاون الخليجي وعدد من المسئولين من الوزارة، 
وذلك بفندق الدبلومات.
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وقد ألقى الوزير كلمًة أكد فيها أهمية البحوث التربوية 
التي تستهدف التعرف على واقع العملية التعليمية 

وتقويم البرامج والمشاريع التربوية وتطوير األداء، 
مضيفًا أن مثل هذه اللقاءات تهدف بالدرجة األولى 
إلى تعزيز التعاون بين الدول األعضاء والتعرف إلى 

تجاربها الناجحة في هذا المجال، وذلك من أجل تحديد 
استراتيجية للبحث العلمي التربوي وبناء القدرات 

البحثية القادرة على اإلبداع واالبتكار واالستفادة من 
نتائج البحوث التربوية في رسم السياسات التعليمية 

والتربوية.

كما ألقى الدكتور مرزوق الغنيم مدير المركز العربي 
للبحوث التربوية لدول الخليج كلمًة أشار فيها إلى دور 

البحث العلمي في تطور الفكر اإلنساني وإثراء الحضارة 
وبلورة النظريات وابتكار اإلستراتيجيات التي تثري 

الممارسات التربوية في الميدان وتساعد الممارسين 
للعملية التعليمية على مواكبة االحتياجات المتجددة، 

موضحًا أن أهداف هذا االجتماع تتمثل في التعرف 
إلى واقع البحث العلمي في الدول األعضاء بمكتب 

التربية العربي لدول الخليج، والتعريف ببرامج المكتب 
ونشاطاته في البحث العلمي، ووضع آلية مقترحة 

لتعزيز التعاون في إجراء البحوث التربوية وتوظيفها 
في تطوير العمل، واالطالع على التجارب العالمية 

وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وقد شارك في أعمال االجتماع كل من الدكتورة فرزانة 
عبداهلل المراغي مديرة إدارة البحث العلمي باألمانة 

العامة لمجلس التعليم العالي، واألستاذ عادل السيد 
رئيس قسم البحوث والكتب والمواد التطبيقية بإدارة 

المناهج بوزارة التربية والتعليم.

مشاركة األمانة العامة في البرنامج التدريبي بعنوان 

اقتصاديات المعرفة وسياسات التنمية البشرية المقدم 

من المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت

سعيًا من األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية المنتمين إليها بما 

يخدم تحقيق األهداف اإلستراتيجية والمهام  الوظيفية 
وتدريبهم بهدف تحسين اإلنتاجية، شاركت األستاذة 

عائشة عبداهلل الطهمازي رئيس قسم معايير 
التراخيص واالعتماد واألستاذة ضياء حسين المناعي 

رئيس مجموعة معايير التراخيص األكاديمية من إدارة 
االعتمادية والتراخيص باألمانة العامة لمجلس التعليم 

العالي في البرنامج التدريبي الذي قدمه المعهد 
العربي للتخطيط بدولة الكويت بعنوان اقتصاديات 
المعرفة وسياسات التنمية البشرية في الفترة من 3 

اجتماع مسئولي البحوث التربوية 

استضافة مملكة البحرين اجتماع مسئولي البحوث التربوية 
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إلى 14 مايو 2015م. وقد اشتمل البرنامج على محورين 
أساسيين: التنمية البشرية وإستراتيجيات التنمية، 

واقتصاد المعرفة ورأس المال البشري.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي التخصصي إلى 
تزويد المشاركين بالمعارف حول مفهوم ومؤشرات 

التنمية البشرية واألهداف اإلنمائية لأللفية، وإلى 
تحليل اتجاهات مؤشرات التنمية البشرية في العالم 

بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، والربط 
بين التنمية البشرية والتنمية االقتصادية، وبيان دور 

التعليم في تحقيق أهداف التنمية البشرية، إلى جانب 
تزويد المشاركين بآليات قياس إنتاجية العمل وسبل 

تحسينها ومهارات قياس أدلة التنمية البشرية، وعرض 
عناصر إستراتيجية التنمية البشرية في بعض الدول 

العربية وبعض الحاالت التطبيقية. كما يهدف البرنامج 
إلى تعريف المشاركين بمفهوم اقتصاد المعرفة 
ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
والدور المتنامي للمعرفة كوسيلة لتحقيق الرفاه، 

وإلى تشخيص مفهوم رأس المال البشري وتأثيره في 
التنمية، وكيفية قياس كل من رأس المال المعرفي 

ورأس المال البشري، وكيفية صياغة سياسات تهدف 
إلى بناء رأس مال معرفي واقتصاد قائم على المعرفة، 

مع االستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا 
المجال. واستهدف البرنامج فئات العاملين في كٍل من 
وزارات التخطيط واالقتصاد والتنمية والتعليم العالي، 

وإدارة الموارد البشرية في كافة المؤسسات الحكومية، 
والجهات ذات العالقة بتنمية الموارد البشرية  واإلعالم 

االقتصادي، ومراكز البحوث المتخصصة في صياغة 
أساسيات التنمية، ومؤسسات النفع العام ذات العالقة.

إصدار دليل الطالب لمؤسسات التعليم العالي الخاصة

في ظل سعي مجلس التعليم العالي لتقديم 
أفضل الخدمات للجمهور بما فيهم الطلبة وأولياء 
األمور والمجتمع والمعنيين بقطاع التعليم العالي 

ومؤسساته في المملكة، أصدرت األمانة العامة 
للمجلس دليل الطالب لمؤسسات التعليم العالي 

الخاصة، والذي يشمل البرامج األكاديمية والدرجات 
العلمية للعامين 2016/2015م، وقد تم طرحه باللغتين 

العربية واإلنجليزية.

والجدير بالذكر أن هذا هو اإلصدار الثاني لهذا الدليل، 
بعد أن تم إصدار النسخة األولى منه للعامين 2013-

2014م، فقد تم تحديث كافة المعلومات المتعلقة 
بالبرامج األكاديمية التي تطرحها مؤسسات التعليم 

العالي الخاصة، بما فيها شروط القبول، ومحتوى 
البرامج، والرسوم، والوظائف المتاحة مستقباًل لمثل 

هذه التخصصات، بهدف مد الطالب بكافة المعلومات 
الالزمة حول خيارات التعليم العالي ومؤسساته وبرامجه 

األكاديمية، بما يساعده في اتخاذ القرار المناسب.

مشاركة األمانة العامة في البرنامج التدريبي بعنوان اقتصاديات المعرفة وسياسات التنمية البشرية
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األمين العام للتعليم العالي يستقبل الرئيس الجديد 

للجامعة األهلية

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

األهلية األستاذ الدكتور منصور العالي في الثامن 
عشر من يونيو 2015م، وتأتي زيارة العالي لألمانة العامة 

بمناسبة تعيينه مؤخرًا رئيسًا للجامعة ومباشرته 
العمل فيها، حيث أبدى شكره وتقديره لرئيس وأعضاء 

مجلس التعليم العالي على ثقتهم التي يعتز بها.
وأكد العالي التزام الجامعة األهلية باللوائح والقرارات 

الصادرة عن مجلس التعليم العالي، مقدمًا رؤيته 
المستقبلية لالرتقاء بأداء الجامعة ومخرجاتها.

من جانبه بّين األمين العام أن األمانة العامة لمجلس 
التعليم ترحب على الدوام بالتواصل والتنسيق مع 

جميع مؤسسات التعليم العالي في المملكة بما 
يضمن التزامها لكافة اللوائح والقرارات الصادرة عن 
مجلس التعليم العالي، وتحقيق سياسات التعليم 

العالي وإستراتيجياته الوطنية مقدمًا ترحيبه للدكتور 
العالي ومتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح بمهامه 

كرئيس للجامعة األهلية، مشيدًا بخبراته األكاديمية 
الطويلة.

تطوير الموقع اإللكتروني الخاص باألمانة العامة 

لمجلس التعليم العالي

حرصًا من األمانة العامة لمجلس التعليم العالي على 
توظيف التقنية الحديثة وتماشيًا مع توجهات الحكومة 

الرشيدة نحو تطبيق برنامج الحكومة اإللكترونية، 
فإن األمانة العامة تعكف خالل هذه الفترة على تطوير 

الموقع اإللكتروني الخاص بها، والذي يعد البوابة 
اإللكترونية لكل من صناع القرار، ومؤسسات التعليم 

العالي في مملكة البحرين بهيئاتها وطلبتها، 
والمستثمرين والمهتمين بشئون التعليم العالي، 

حيث توفر لهم المعرفة والمعلومات المتعلقة بقطاع 

التعليم العالي في مملكة البحرين وتضمن تقديم 
كافة الخدمات بسرعة وسالسة.

وسيظهر الموقع اإللكتروني في حلة جديدة تحمل 
نمط التصميم الخاص باألمانة العامة لمجلس التعليم 

العالي، ومصّمم وفق أحدث التوجهات في مجال 
تصميم المواقع اإللكترونية والتي تتناسب مع كافة 

أحجام الشاشات والهواتف الذكية والمتنقلة واألجهزة 
اللوحية.

وقد تم استحداث أقسام جديدة تتوافق مع مختلف 
فئات الزوار للموقع، إلى جانب التنوع في طرق عرض 
محتواه اإللكتروني. وإيمانًا من األمانة العامة بأهمية 
التواصل المجتمعي والتأكيد على فتح قنوات لهذا 

التواصل فقد تم ربط الموقع بمواقع الشبكات 
االجتماعية، ومن المؤمل أن يتم تدشينه قريبًا.

وقد بينت األستاذة إيمان فارع المسئولة عن متابعة 
تطوير الموقع اإللكتروني أن األمانة العامة وبهدف 

تحقيق التكامل من الناحية التطويرية، فإنها تعمل 
على تطوير آليات العمل المتعلقة بالخدمات المقدمة 

من قبلها لكافة الفئات المتلقية لهذه الخدمات.

استقبال األمين العام الرئيس الجديد للجامعة األهلية
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وقد تم إعداد خطة تسعى إلى أتمتة جميع خدماتها 
بالتعاون مع المختصين في وزارة التربية والتعليم 

والحكومة اإللكترونية، والتطوير المستمر للخدمات 
اإللكترونية القائمة، وجميع هذه الخدمات تقدمها 

األمانة العامة من خالل موقعها اإللكتروني، مما يعزز 
نظام جودة العمل الذي تسعى المملكة لتطبيقه 
وتحقيقه في كافة وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها 

وأجهزتها الرسمية، وهذا بدوره سيلعب دورًا هامًا في 
جذب وتشجيع وتحفيز االستثمار في قطاع التعليم 

العالي.

تطوير خدمة تصديق المؤهالت العلمية بالتعاون مع 

هيئة الحكومة اإللكترونية 

عملت إدارة التقييم والمتابعة بالتعاون مع هيئة 
الحكومة اإللكترونية على تطوير خدمة تصديق 

المؤهالت العلمية، وقد تم تفعيلها بشكل تجريبي مع 
جامعة المملكة والجامعة الخليجية.

وتتيح هذه الخدمة للبحرينيين والمقيمين تقديم 
طلب تصديق شهاداتهم ومتابعة حالة الطلب 

إلكترونيًا، كما توفر هذه الخدمة ألقسام الموارد 
البشرية في الوزارات والهيئات والمؤسسات إمكانية 

التحقق من تصديق المؤهالت العلمية وتقويمها 
للمتقدمين لشغل الوظائف.

 
وقد تم تطوير إجراءات تقديم الطلب إلكترونيًا 

وواجهة الخدمة بناء على دراسة قسم إعادة هندسة 
اإلجراءات اإللكترونية ومعطيات قسم تصديق 

والمؤهالت العلمية بإدارة التقييم والمتابعة، بما يمّكن 
من تحويل الخدمة إلى خدمة إلكترونية، وطباعة إفادة 

التصديق من النظام تلقائيًا. 

وقد أتت الخدمة ثمارها وال سيما أنها توفر على الطلبة 
الوقت والجهد في مراجعة وزارة التربية والتعليم، حيث 

يمكن لهم متابعة الطلب إلكترونيًا من دون الحاجة 
للحضور الشخصي لمبنى الوزارة، أما إجراءات مطابقة 
األصول وغيرها فإن مندوب مؤسسة التعليم العالي 
يقوم بها كاملة، مما ساعد في تسريع إنجاز العمل، 

وزيادة دقته، ناهيك عن حفظ المعلومات إلكترونيًا بما 
يسّهل عملية الرجوع إليها في وقت الحق.

ويشمل النظام صالحيات لكل من الطلبة ومندوبي 
مؤسسات التعليم العالي وموظفي قسم تصديق 

المؤهالت العلمية بإدارة التقييم والمتابعة.

ومن المؤمل أن يسهم هذا التطوير في تسهيل 
وتوحيد عملية التصديق والمتابعة للطلبة، وتسريع 

آلية عمل قسم تصديق وتقويم المؤهالت العلمية، إلى 
جانب تسهيل عملية التقديم بما يضمن تقديم جميع 

المستندات المطلوبة دون ضياعها، وتوفير نقطة 
تواصل محددة بين الطلبة وقسم تقويم المؤهالت 

العلمية مما يساهم في تنظيم سير العمل.

ي
عال

م ال
لي

تع
ر ال

با
أخ

39



التدريب الميداني لطلبة مؤسسات التعليم العالي

أ. د. زهير الشاروك
مستشار التعليم العالي

باألمانة العامة لمجلس التعليم العالي

تجربة األمانة العامة لمجلس التعليم العالي في تنفيذ 
البرنامج التجريبي لمشروع التدريب الوطني

دأبت األمانة العامة لمجلس التعليم العالي على 
تنظيم العديد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز 

التفاعل وتطوير العالقة التشاركية بين مؤسسات 
التعليم العالي من جهة ومؤسسات القطاع العام 

والخاص من جهة أخرى، لعل أهمها »المنتدى الوطني 
للمهارات والتوظيف 2015 » التي كان أحد توصياتها 

التركيز على التدريب الميداني للطلبة، وإعطاؤه 
األهمية التي يستحقها، لما له من بالغ األثر على زيادة 

فرص حصول الخريج على عمل.

وقد عملت األمانة العامة على تنفيذ برنامج تجريبي 
يهدف إلى تدريب طلبة مؤسسات التعليم العالي 

في مملكة البحرين، وتعزيز برامج التدريب الميداني 
التي تنفذها المؤسسات حاليًا، عن طريق إيجاد الفرص 

المالئمة الختصاص الطلبة، وتسهيل انخراطهم في 
برامج التدريب المهني، لتنمية مهاراتهم العملية، 

واالرتقاء بمستوى الخريج الجامعي، والعمل على تزويده 
بالمهارات العلمية الالزمة لسوق العمل.

وقامت األمانة العامة بتنفيذ ورش عمل على مدار 
يومي 29 و30 يونيو 2015م حضرها ممثلين عن 
المؤسسات المانحة والمسؤولين عن التدريب 

الميداني فيها، وتم خالل هذه الورش مناقشة طبيعة 
ومتطلبات البرنامج التجريبي لتدريب الطلبة، والتزامات 

الطالب المتدرب، والمؤسسة المضيفة. وتم التأكيد 
على ضرورة قيام المؤسسات المانحة لفرص التدريب 

بإعداد مشروع عمل ينفذه الطالب المتدرب خالل 
فترة وجوده في المؤسسة. كذلك قامت األمانة العامة 

بإصدار دليل عن البرنامج التجريبي لمشروع التدريب 
الوطني يتضمن معلومات تفصيلية توضح واجبات 

وحقوق الطالب المتدرب، والتزامات المؤسسة المانحة 
واألمانة العامة، وجداول تفصيلية تحدد مدى التزام 
الطالب، واندفاعه للعمل الميداني، وقابليته لإلبداع 

والعمل الجماعي.

لقد استجابت مشكورة معظم مؤسسات القطاع 
العام والخاص لدعوة األمانة العامة لتوفير فرص 

تدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في المملكة، 
والذين هم في المرحلة الجامعية الثالثة والرابعة، 

حيث تم تخصيص عدد من الفرص التدريبية في كل 
مؤسسة سوف يتم االستفادة منها من قبل الطلبة. 

ويشمل التطبيق التجريبي للتدريب الميداني 150 طالبًا 
وطالبة سوف يتم توزيعهم وفقًا لتخصصاتهم على 

أربع عشرة مؤسسة من القطاع العام والخاص، وسوف 
تتراوح فترة التدريب في هذه المؤسسات )6-8( أسابيع

تبعا لنوع التخصص ومكان التدريب. وتشرف األمانة 
العامة بصورة مباشرة على هذا البرنامج التدريبي 

من خالل الزيارات الميدانية التي سوف يقوم بها 
منتسبوها لمواقع العمل.

كان هنالك إقبال شديد من قبل الطلبة لالنخراط في 
هذا البرنامج التدريبي، وفي تخصصات الهندسية 

والعلمية وتكنولوجيا المعلومات، والمحاسبة، والمالية، 
والعالقات العامة، والموارد البشرية، واإلعالم، والتصميم 

الجرافيكي، وسوف يتم اختيار من تنطبق عليه 
الشروط وفق آلية معتمدة تأخذ بعين االعتبار المرحلة 

الدراسية، ونوع االختصاص، واإللمام باللغة اإلنجليزية، 
وفيما إذا كانت للمتقدم خبرة في التواصل والعمل 

الجماعي، وفعاليات خدمة المجتمع.

الخلفية النظرية للمشروع

أشارت العديد من الدراسات التي تم إجراؤها في أنحاء 
مختلفة من العالم إلى وجود فجوة بين المهارات 

المعرفية التي اكتسبها الخريجين أثناء دراستهم 
الجامعية وما يتوقعه أرباب العمل من هؤالء الخريجين، 
لذلك تبقى الحاجة قائمة لتجسير هذه الفجوة والعمل 
على تقليصها، وهذا يتطلب البحث عن إجراءات عملية 

جادة لتعزيز المهارات المعرفية للخريجين وتهيئتهم 
للدخول إلى سوق العمل. من هنا تبرز الحاجة الملحة 

إلى إدراج الطلبة في برامج التدريب الميداني.
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إن ممارسة التدريب الميداني من أجل اكتساب خبرة 
مهنية وعملية هي ليست بالشيء الجديد، حيث 

يمكن إرجاع أصولها إلى العصور القديمة عندما كان 
اإللمام بمهنة ما وإتقانها يتطلب خضوع المتدرب إلى 
اإلشراف المباشر من قبل الحرفي المختص والبارع في 
تلك المهنة، وفي تلك الحقبة من التاريخ كان معظم 
- إن لم نقل جميع الفرص التدريبية - تتم في موقع 

العمل مع قدر ضئيل من المهارة المعرفية. ومع بداية 
القرن العشرين بدأ التدريب الميداني يأخذ دوره البارز 
خاصة في المجال الطبي والمتمثل في إعداد األطباء 

والصيادلة، وفي نفسها الحقبة اعتمدت المشاريع 
الهندسية على الجانب العملي للمهارات المعرفية 

للطلبة، حيث كانت تنفذ المشاريع خارج البيئة 
األكاديمية، وبذلك يتم تعزيز المفاهيم المعرفية التي 
اكتسبها الطلبة خالل دراستهم األكاديمية عن طريق 

مشاريع تنفذ في الميدان. ومع بداية الستينات من 
القرن الماضي بدأ التدريب الميداني يأخذ دوره المحوري 

في اإلعداد المهني لطلبة الجامعات، وعملت معظم 
الجامعات في العالم على إدخال التدريب الميداني 

ضمن المقررات الدراسية، حيث أن التدريب الميداني 
يمثل الوسيلة الفاعلة للربط بين ما اكتسبه الطلبة 

نظريًا والواقع العملي للتخصص، وذلك عن طريق ربط 
التعليم بمجال تطبيقه العملي، وهذا يعني إتاحة 

الفرص العملية أمام الطلبة الكتساب خبرات مهنية 
مباشرة من خالل التطبيق العملي لتخصصهم.

يتضمن التدريب الميداني برامج تعمل على إشراك 
الطلبة في أنشطة عملية تتناسب مع اختصاصهم، 

وتهدف إلى تزويدهم بالخبرة العملية التي سوف 
تعمل على تعزيز ما حصلوا عليه من مهارات معرفية 

وصوالً إلى إعداد الخريج الجامعي المؤهل لدخول سوق 
العمل وتلبية احتياجاته. وبهذا فإن التدريب الميداني 
يمثل تعاون مشترك بين التعليم العالي بمؤسساته 
المختلفة من جهة، ومؤسسات القطاع العام والخاص 

من جهة أخرى، بهدف إتاحة الفرص للطلبة لممارسة 
اختصاصهم عمليًا خالل فترة الدراسة الجامعية 

عن طريق االنخراط بالتدريب الميداني والتواجد في 
بيئة العمل الحقيقية، وباإلشراف المشترك من قبل 

مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المضيفة 
للبرنامج.

إن من أهم المتطلبات التي يرغب أرباب العمل توفرها 
في خريج الجامعة هو امتالك الخريج للخبرة العملية 
التي تؤهله االنخراط مع سوق العمل والتأقلم معه 

بصورة سريعة. هذه الخبرة العملية ال يمكن للطالب 
الحصول عليها من خالل وجوده على المقاعد الدراسية 

في الجامعة وصوالً إلى حصوله على الشهادة 
الجامعية، بل من خالل المشاركة العملية للطلبة في 

حقل العمل، والتي سوف تساعد الخريج في نهاية 

المطاف على اكتساب المهارة المطلوبة في سوق 
العمل، هذا باإلضافة إلى اطالع الطالب المتدرب على 

بيئة العمل والتفاعل معها. إن المردود اإليجابي لبرامج 
التدريب الميداني يعود بالفائدة على األبعاد الثالثة 

للمثلث: الطلبة، ومؤسسات التعليم العالي، وأرباب 
العمل.

فوائد التدريب الميداني للطلبة

ينتسب طلبة الجامعات الى اختصاصات أكاديمية 
تنتهي بحصولهم على الشهادة الجامعية، والتي 

بدورها سوف تعمل على تحديد مسار حياة الخريج في 
المستقبل. والعديد من هؤالء الطلبة يعوزهم الفهم 

الكامل أو الوعي الدقيق لماهية هذه التخصصات، 
وبهذا فإن مشاركة هؤالء الطلبة في التدريب الميداني 

والتعرف إلى بيئة العمل سوف يساعد الطلبة على 
فهم الوظيفة المستقبلية واختصاص العمل، عن 

طريق ممارسة المهنة عمليًا، وبهذا فإن التدريب 
الميداني يمّكن الطالب من إتخاذ القرار النهائي فيما 

إذا كان في المسار الوظيفي الصحيح أم ال.

إن معايشة بيئة العمل الحقيقية تساعد الطلبة على 
اكتساب بعض المهارات المهنية والتي لم يسبق 

لهم التعرف عليها أثناء الدراسة الجامعية، وتشمل 
هذه المهارات التطبيقات العملية للمفاهيم النظرية 
باستخدام التكنولوجيا المتطورة. وبعد انتهاء فترة 

االتدريب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، فإنهم 
سوف يحملون معهم الخبرات والمهارات المهنية 

التي تم اكتسابها خالل فترة التدريب، والتي سوف 
تساعدهم على استيعاب التكنولوجيا المتطورة، 
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وتعزز شخصية ومقدرة الطالب على النقاش والتحاور 
في قاعات الدراسة، وهذا سوف يؤثر إيجابًا على 

األداءاألكاديمي للطالب. كذلك فإن الطلبة المتدربين 
سوف يجنون ثمار هذا التدريب الميداني من خالل زيادة 

فرص قابليتهم للتوظيف وسرعة اندماجهم في 
سوق العمل وإمكانية تكيفهم مع متطلباته السيما 

بعد خوض تجربة العمل الميداني، بما يساعدهم على 
االنتقال بسهولة ويسر من الجامعة إلى العمل.

إن أعداد الطلبة الجامعين الذين يسعون للحصول 
على فرص تدريبية خالل فترة العطلة الصيفية هي 

بزيادة مستمرة على صعيد العالم، حيث إن االنخراط 
في برامج التدريب الميداني هو أحد السبل التي 

تساعد الخريج للحصول على الوظيفة المناسبة. فقد 
أشارت أحدى الدراسات التي تم إجراؤها في الواليات 

المتحدة عام )2000( للمقارنة بين الخريجين الذين سبق 
لهم وأن مارسوا التدريب الميداني مع زمالئهم الذين 

لم يسبق لهم التدريب إن الخريجين المتدربين هم 
أوفر حظًا في الحصول على االمتيازات الوظيفية 

واختزال الفترة الزمنية ما بين الحصول على الشهادة 
والتوظيف، إضافة إلى تأقلمهم السريع مع ظروف 
وبيئة العمل، وأن أرباب العمل يفضلون منح فرص 

التوظيف للخريجين اللذين سبق وأن تم التعرف إلى 
شخصياتهم ومهاراتهم المعرفية والعملية خالل فترة 
التدريب، وأن الطلبة الذين سبق لهم وأن شاركوا في 
التدريب الميداني هم األكثر كفاءة وحرصًا في الحفاظ 

على الزمن وعدم إهداره، هذا إضافة إلى امتالكهم 
لمهارات التخاطب والتواصل والعمل الجماعي.

فوائد التدريب الميداني لمؤسسات التعليم العالي
يعمل التدريب الميداني على توثيق العالقة ما بين 

مؤسسات التعليم العالي وحقل العمل، وقد أشارت 
الدراسات إلى أن اإلشراف الجيد ومتابعة أداء الطلبة في 

حقل العمل من قبل المشرفين األكاديميين يعطي 
أفضل النتائج في تقوية وتعزيز العالقة التشاركية بين 
التعليم العالي وميدان العمل، هذه العالقة مهمة جدًا 

لقطاع التعليم العالي حيث من خاللها يمكن التعرف 
إلى حاجة السوق ومتطلباته، خاصة إذا ما أخذنا بعين 

االعتبار الكم الهائل من المخترعات والتطور السريع 
في التكنولوجيا والعمليات التجارية التي ليس من 

السهل على الجامعات التعرف إليها، من دون وجود 
مثل هذا التشارك.

ومن خالل فرص تدريب الطلبة في مؤسسات القطاع 
العام والخاص تحصل الجامعات على وسيلة لقياس 
مدى إمكانية استيعاب هذه المؤسسات للخريجين، 

هذا المقياس يمكن أن يكون دلياًل على جودة مخرجات 
التعليم ومالءمتها لمتطلبات سوق العمل.

مما يؤسف له حقًا قيام بعض األكاديميين بإعطاء 
برامج التدريب المهني أهمية ثانوية وينظرون إلى 

التدريب الميداني على أنه ال يمثل أكثر من فرص عمل 
مؤقته للطلبة يتم من خاللها إعداد التقارير لغرض 

إكمال متطلبات التخرج، في حين أن جميع الدراسات 
التي أجريت لتقييم تجارب التدريب الميداني أشارت 

وبوضوح إلى أن النتائج الجيدة والمثمرة التي تحصل 
عليها الجامعات من برامج التدريب الميداني تعزز 
من المهارة المعرفية التي يكتسبها الطلبة أثناء 

دراستهم الجامعية، لذلك يتحتم على الجامعات 
والكادر األكاديمي العامل فيها النظر إلى برامج 

التدريب الميداني بنظرة إيجابية، حيث إن أهم مهام 
التدريب الميداني المتفق عليها عالميًا - إضافة إلى 

إكساب الطلبة المهارة العملية - هو تجسير الفجوة 
بين التعليم األكاديمي في قاعات الدراسة والتطبيق 

العملي في البيئة الحقيقية لحقل العمل.

من أجل ضمان نجاح تجربة التدريب الميداني يجب على 
الجامعات إختيار مواقع التدريب والتعرف بدقة على 

مدى مالءمة هذه المواقع إلختصاصات الطلبة ومتابعة 
برامج التدريب المعدة من قبل المؤسسات المضيفة 

وفي الوقت نفسه متابعة التزام الطلبة بضوابط 
وشروط العمل في المواقع التي يتدرب فيها الطلبة.

فوائد التدريب الميداني لمؤسسات القطاع العام 
والخاص

تختلف المؤسسات المانحة للفرص التدريبية بعضها 
عن البعض اآلخر بطبيعة واختصاص العمل وعدد 

العاملين فيها، ففي مملكة البحرين هنالك العديد 
من الشركات والمؤسسات الخاصة التي تستخدم 

عددًا محدودًا من العاملين، وهنالك الشركات الخاصة 
الكبيرة التي يكون عدد موظفيها كبير نسبيًا، 

إضافة إلى شركات ومؤسسات القطاع العام التي 
يعمل فيها أعدادا كبيرة من الموظفين، لذلك فإن 

الفائدة المتوقعة من تدريب الطلبة ميدانيًا في 
هذه المؤسسات يختلف باختالف طبيعة عملها 

واختصاصها، وال يمكن لنا توقع أن التدريب الميداني 
سوف يكون بمستوى ووتيرة واحدة. هذا وقد أشارت 

الدراسات التي تم إجراؤها في الواليات المتحدة 
األمريكية وفي أوروبا إلى أن المؤسسات المانحة لفرص 

التدريب المهني تجني العديد من الفوائد من خالل 
مشاركة الطلبة في برامجها التدريبية حيث تجعل 
من السهل عليها عملية اختيار الموظفين الجدد 

من الخريجين الذين سبق لهم ممارسة التدريب 
الميداني فيها، حيث يمكن اعتبار فترة التدريب من 

أنجع الوسائل التي تتيح للمؤسسة التعرف إلى قابلية 
المتدربين لالنخراط في العمل الوظيفي ودافعيتهم 

نحو العمل.
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تؤكد االستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للسنوات 
العشر المقبلة 2014-2024 أهمية تمكين الطلبة من 

المهارات المستقبلية الالزمة لسوق العمل، من هنا 
بدأ مجلس التعليم العالي خطوته األولى نحو تحقيق 

هذا الهدف، من خالل عقد لقاءات مشتركة مكثفة 
مع قطاعات االقتصاد الوطني المختلفة بهدف تقريب 

وجهات النظر وتجسير الفجوة بينها وبين قطاع 
التعليم العالي، وكذلك إجراء مسح وطني للمهارات 

والتوظيف، وبناًء عليه، أصدر المجلس على هامش 
المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف الذي ُعقد 

في الفترة 9-11 يونيو 2015م دلياًل بعنوان »المهارات 
المطلوبة في الخريجين من قبل الصناعة وأرباب 

العمل« يشمل كافة القطاعات المشاركة في المسح. 

ويضم الدليل وجهة نظر هذه القطاعات فيما يتعلق 
بأهمية القطاع في االقتصاد الوطني، والتحديات 

التي يعاني منها، والمستقبل المأمول، وتحديات 
األداء المتعلقة بجودة الخريجين، والمهارات المطلوبة 

في الخريج ومستوياتها، والوظائف المستقبلية، 
والتوصيات بشأن التدريب الميداني للطلبة. وفي هذا 

الباب نسلط الضوء على أحد أهم هذه المحاور، وهو 
المهارات المطلوبة في الخريجين في عدد من قطاعات 

االقتصاد الوطني في المملكة.

إلى جانب المهارات التخصصية التي انفرد بها كل 
قطاع بحسب طبيعة مجال العمل، هناك بعض 

المهارات األساسية التي تتفق عليها كافة القطاعات 
وعلى ضرورة توفرها في الخريج لالنخراط في سوق 

 ،)Soft Skills( »العمل، وتسمى أيضًا »المهارات الناعمة
وتشمل عددًا من المهارات المتعلقة بالتواصل، 

واإلدارة الذاتية، واتخاذ القرار وحل المشكالت، والعمل 
التعاوني، والقيادة، وفيما يلي قائمة بأهم تلك 

المهارات األساسية.

 )Soft Skills( المهارات األساسية أو الناعمة
•  العمل ضمن الفريق

•  إدارة فريق 
•  حل المشكالت

•  التفكير النقدي
•  التفكير اإلبداعي

•  التفكير المنطقي
•  التخطيط وتحديد األولويات 

•  لغة األعمال )اإلنجليزية والعربية(
•  االتصال الفعال

•  العرض والتقديم
•  كتابة التقارير

•  التفاوض والتسويق
•  التعليم المستمر

•  آداب وأخالقيات العمل 
•  التكيف مع التغيير

•  التكيف مع القيم المؤسسية
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من الدليل الذي أصدرته األمانة العامة لمجلس التعليم العالي
على هامش عقد المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف 2015 بعنوان

المهارات المطلوبة في الخريجين من قبل الصناعة وأرباب العمل



أما فيما يتعلق بالمهارات المطلوبة في الخريجين 
والمتعلقة بقطاعات معينة، فنورد فيما يلي أهم تلك 

القطاعات، والمهارات التخصصية التي يرى أرباب العمل 
ضرورة توفرها في الخريج.

تكنولوجيا المعلومات
•  البرمجة 

•  الحوسبة السحابية
•  االفتراضية

•  تصميم وإدارة مراكز البيانات 
•  إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات

•  حلول تقنية المعلومات للمؤسسات التجارية 
    )التنفيذ والصيانة(

•  قواعد البيانات )تصميم، وتنفيذ، وصيانة(
•  أمن تقنية المعلومات )تصميم، وتنفيذ، وصيانة(

•  حوكمة تقنية المعلومات والتقارير
•  تصميم أطر تقنية المعلومات

•  تحليل البيانات 
•  إدارة خدمات تقنية المعلومات
•  إدارة مشاريع تقنية المعلومات

الرعاية الصحية
•  لقطاع الرعاية الصحية متطلبات أساسية محددة 
    للغاية تتضمن المعرفة والمهارات السريرية،        

    والسلوك والقيم، والتي ترتبط بطبيعة التخصص 
    والممارسة المهنية.

•  المجاالت المختلفة في قطاع الرعاية الصحية تتطلب 
    أن يكون جميع مزاولي المهنة قد خضعوا للتدريب 

    السريري بما ال تقل نسبته عن 50% من إجمالي الوقت 
    المخصص للمناهج الدراسية في البرنامج.

•  مختلف مجاالت الرعاية الصحية تتطلب شهادة 
    أساسية مهنية في الصحة، باإلضافة إلى اجتياز 

    التدريب العملي المالئم والمعترف به، أو التدريب 
    اإللزامي، وعدد محدد من سنوات الخبرة المهنية.

•  مختلف مجاالت الرعاية الصحية تتطلب بعض 
    المهارات المهنية األساسية مثل مهارات التواصل، 
    وحل المشكالت، والتفكير النقدي، واتخاذ القرارات 

    المبنية على األدلة، واألخالق والمظهر العام، 
    واستخدام تقنية المعلومات، وإتقان منهجية البحث،  

    وغيرها.
•  تتطلب بعض التخصصات تدريب ومهارات محددة 

    للغاية بحسب طبيعتها، كما هو الحال في علم 
    األوبئة واإلحصاء الطبي، واقتصاديات الصحة، وإدارة 

    الرعاية الصحية، 
    ومكافحة العدوى، وعلم الدواء، وغيرها.

•  بعد التخرج والممارسة، قد يخضع عدد من مزاولي 
    المهنة لفترات تعليمية مبرمجة تفضي إلى شهادات 
    في الدراسات العليا أو شهادات الزمالة. وهذه البرامج 

    قائمة على الدراسات النظرية والعملية، والتي في 
    معظم الحاالت تشمل التعامل مع المرضى.

المحاسبة والتدقيق
•  القدرة على العمل تحت الضغوط، والسيما كون 

    القطاع خدماتي، فقد يكون الضغط من قبل العميل 
    هائاًل.

•   إلمام تام بالمفاهيم الفنية المتعلقة بالقطاع.
•  التفكير بعيد المدى.

•  ضرورة إتقان المهارات العملية والفنية، والحصول 
    على المؤهالت، واإللمام بالجوانب التنظيمية 

    والقانونية.
•  الوعي التجاري يما يدل على فهم هذا التخصص، 

    والقطاع، والمنظمة، والعمالء، والسوق المستهدف.

الخدمات المصرفية والمالية
•  الوعي بالحلول والخدمات المالية

•  التحليل
•  البحث والتحليل الكمي

•  التقييم
•  تصميم وبناء المنتجات

•  تطوير األعمال
•  إدارة العالقات

•  التسويق 
•  إرشاد إدارة الثروات

•  التجارة والتداول
•  إدارة األصول

•  إدارة المخاطر
•  التدقيق

•  تقنية المعلومات
•  تحليل البيانات

•  المهارات اإلدارية

النفط والغاز
أوالً- المهارات الهندسية والفنية
•  هندسة العمليات )الكيميائية(
•  الهندسة الكهربائية / تصميم

•  هندسة األجهزة / تصميم
•  الهندسة الميكانيكية / تصميم

•  الهندسة المدنية / تصميم
•  اإللكترونيات / هندسة التحكم

•  التعدين / هندسة المواد
•  المسح الكمي / مسح األراضي

•  الكيمياء / خدمات المختبرات الصناعية
•  التخطيط / العمليات / الصيانة
ثانيًا- التنقيب عن النفط / اإلنتاج
•  الجيولوجيا / استكشاف / إنتاج

•  الجيوفيزياء / البتروفيزياء / اإلحصاء الجيولوجية
•  البترول / هندسة المكامن

•  خدمات الدعم في الحقل 
•  إنتاج الغاز / استخدام / مبيعات

•  العمليات / الصيانة
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•  معالجة النفط
•  تخزين ومزج النفط 

•  عمليات الرصف 
•  توليد الطاقة / توزيع

اإلنشاءات
•  إلمام بالمصطلحات الفنية والمنتجات  الحالية، 
    ومعاييرها )حجم، ونوع، والتطبيقات، وغيرها(

•  الوعي باحتياطات السالمة

األلمنيوم
•  المعرفة النظرية في التخصص

•  المهارات العملية في التخصص
•  المعادالت والعمليات الحسابية

•  إعداد المشاريع في المجاالت ذات العالقة

التصنيع
•  إدارة التغيير )في ظل التكنولوجيا الجديدة، 

    والمنتجات الجديدة، واإلستراتيجيات الجديدة، هناك 
    العديد من التغييرات في قطاع التصنيع(

•  الجمع بين المعرفة بالمنتج التقني والقدرة على 
    التسويق التجاري، ومهارات الوصول إلى العمالء، 

    وفهم احتياجاتهم، واقتراح حلول لها، وبناء عالقات 
    معهم(

إصالح السفن
"•  المهارات الفنية في المجاالت الميكانيكية 

    والكهربائية واللحام، مثل الخصائص الميكانيكية، 
    والهيدروليكية، والقياس والتحكم، وتقنيات 

    االختبارات غير المتلفة. 
•  إتقان المصطلحات المتعلقة بصناعة إصالح السفن 

    بما يمّكن المشغلين على جميع المستويات من 
    المناقشات الفنية والمهنية مع ممثلي العمالء.

التأمين
•  البيع والتسويق، والمعرفة بمنتجات التأمين، والقدرة 

    على تقديم الحلول لتلبية احتياجات العمالء 
    المختلفة

•  التعامل مع الممطالبات في النظام
•  خبرة فنية متخصصة في تقدير حجم الخسارة

•  كتابة تقارير التقييم التفصيلية
•  خبرة تقنية في أنظمة إدارة التأمين

•  المعرفة والخبرة المتعلقة بالبيئة التنظيمية 
    والرقابية، إلى جانب مهارات التحليل والتحكم

•  المهارات المالية المتخصصة التي تدعمها المؤهالت 
    المهنية، إلى جانب مستو عاٍل من المهارات 

    الحسابية
•  المعرفة بالتخصص والمنتج، والتي تدعمها 

    المؤهالت المهنية، والمهارات الفنية المتعلقة 
    باإلجراءات التصحيحية للخطر
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•  مستوى عال من مهارات الرياضيات والتحليل، والتي 
    تدعمها المؤهالت المهنية

التعليم الخاص
•  التواصل باللغة اإلنجليزية

•  التعامل مع التكنولوجيا الحديثة
•  استخدام وسائل التواصل اإللكترونية

•  القدرة على استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة 
    كأدوات للتعلم، واإلبداع، والتواصل

•  القدرة على استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية 
    )النشر اإللكتروني، والكتب اإللكترونية والمجالت 

    اإللكترونية، وغيرها(
•  الحصول على درجة البكالوريوس على األقل في 

    التخصص المطلوب
•  القدرة على إحداث التغيير كمعلم

•  الخبرة في التعامل مع فئة األطفال والشباب

التدريب المهني
•  الحصول على شهادة جامعية في العلوم اإلدارية

•  خبرة أكاديمية أو فنية أو إدارية في أحد المجاالت ذات 
    العالقة بالبرنامج التدريبي

•  القدرة على االستفادة من المعلومات وتقنياتها
•  القدرة على التواصل الفعال مع المتدربين باستخدام 

    مجموعة من القدرات والتحفيز.

العالقات العامة واإلعالم
•  التصميم الجرافيكي

•  كتابة اإلعالنات
•  اإلخراج الفني

•  إدارة المشاريع
•  التصميم اإلبداعي

•  إدارة اإلنتاج
•  التصوير السينمائي

•  التحرير، ويشمل اختيار وإعداد الوسائط المكتوبة 
    والصوتية والمرئية المستخدمة لنقل المعلومات

 ,Photoshop استخدام البرمجيات ذات العالقة مثل  •
  ,Illustrator, Microsoft Office, Mac Operation    

الفنادق والضيافة
تشمل المهارات الفنية لتقديم الخدمات كاًل من 

الجوانب التشغيلية، واإلجراءات والمسؤوليات في 
المهام واألوصاف الوظيفية. وهي تتألف من النظم 

والعمليات المعتمدة لتقديم الخدمات ووسائل الراحة 
للضيوف. على سبيل المثال، النظم المستخدمة 

ألخذ الحجوزات، وسير العمل في التحضير للوالئم، وما 
شابه ذلك. وتشمل المهارات توظيف النظم واألدوات 

واألساليب المستخدمة لتقديم المنتجات والخدمات 
للضيوف. كما أن للمهارات األساسية دور كبير في هذا 

القطاع، وتتمثل في السلوك الذي ينعكس بشكل 
مباشر على انطباعات العمالء.



التعليم العالي وسوق العمل

د. محمد حميد
رئيس قسم البحوث التربوية

باألمانة العامة لمجلس التعليم العالي

تعمل الدول على تحقيق قدر عاٍل من المواءمة 
بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل. 

وقد ارتفعت الحاجة إلى الموارد البشرية المدربة 
والمتخصصة في المجاالت المختلفة بشكل متسارع 

بعد التطور الكبير في هذا العصر الرقمي والذي 
أحدثته برمجيات المعلومات ووتكنولوجيا االتصاالت 

الحديثة.

رغم ما تعاني منه الدول من بطالة، إال أن عدم التوازن 
بين العرض والطلب يجعل هناك حاجة دائمة ملحة 
من قبل سوق العمل للموارد البشرية المتخصصة 

في مختلف دول العالم، وقد أصبحت الدول تتنافس 
على استقطاب العقول لتتمكن من مواكبة الطفرة 

المعرفية المعلوماتية التي بدونها ال يمكن ألي أمة أن 
تنهض وتتقدم. 

إن التحدي اليوم في مجال التعليم العالي لم يعد 
تقليديًا، وال سيما أن معايير تفوق الجامعات تشمل 
مدى سرعة توظيف خريجيها في سوق العمل، األمر 

الذي يدل على كفاءة هؤالء الخريجين ونجاح الجامعة 
في إعدادهم لالنخراط في سوق العمل واستقطاب 

أرباب العمل لهم. لذا نجد اليوم منافسة حقيقية بين 
الدول لجعل مخرجات التعليم متالئمة مع سوق العمل 

بما يسهم في تقليل نسب البطالة وبالتالي ارتفاع 
مؤشر التنمية البشرية للدولة.

لذا فإن الثقل األكبر يقع على الجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي في تمكين الطالب من المهارات الالزمة 

في سوق العمل، إال أن التحول في أنماط المعرفة 
والبرمجيات وتعددها وتشعبها بشكل كبير يضع 

هذه الجامعات والمؤسسات أمام تحٍد كبير وهو 
مواكبة التطور السريع في مجاالت المعرفة المختلفة 

والتطوير المستمر للمناهج الدراسية بما يضمن 
حداثتها وتوافقها مع ما يتوقعه أصحاب العمل من 

الخريج.

ويمكن أن نسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه أحد 
القطاعات مثل المعلوماتية، حيث أصبحت التطورات 

الهائلة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا تمثل 

تحديًا مزدوجًا، إذ بات تطويع هذا التحول المتسارع في 
البرمجيات لجعل المناهج تواكب سوق العمل تحديًا 

آخر على التعليم العالي أن يواجه بجداره.

 في ظل هذا التحدي أصبح التعليم العالي في موقع 
الريادة والصدارة لنهضة أي أمة، بل صار التعليم العالي 

ومخرجاته خارطة الطريق لمزيد من التقدم للبشرية 
جمعاء.

لقد فتح التحول في أسواق العمل بسبب الكم الهائل 
من المعرفة آفاقًا واسعة للبحث العلمي ولتمويل 

األبحاث لما لهذه القطاعات من ربحية عالية، ولذلك 
تشكلت العديد من األسواق والمنتجات ذات المردود 

المالي الكبير والسريع عن طريق مخرجات التعليم 
العالي ذات القيمة التطبيقية، وأصبحت الشركات 

تبحث عن العقول الرائدة لتتمكن من المنافسة 
والبقاء في الصدارة، وتحقيق التميز عن طريق طرح 

منتجات أكثر إبداعًا وجذبًا لعميل.

فيما تحولت مؤسسات التعليم العالي في العديد 
من بلدان العالم لمؤسسات رائدة في عالم المعرفة، 
وال سيما في مجال البحوث العلمية التطبيقية التي 

أصبحت تقود العالم بإستراتيجية المعرفة المتجددة 
والمرتبطة بالنمو االقتصادي في األسواق العالمية 

وخاصة األسواق القابلة للنمو والتجدد. أصبحت هذه 
المؤسسات - أي مؤسسات البحث العلمي - نواًة لعمل 

متقدم لتطويع الطفرة المعرفية فيما يجعل هذه 
األسواق قادرة على التقدم لمواكبة الطفرة المعرفية.

في كل هذه العملية تحول التعليم العالي إلى صدارة 
الريادة ليس في إنتاج المعرفة التي غيرت وجه البشرية 
طبيعة الحياة فحسب، بل أصبحت تقود التحدي األكبر 
في إنتاج معرفة مرتبطة مع األسواق الحديثة الناشئة 

بفضل ما يمكن أن يعرف اليوم بعصر المعلوماتية، 
لذلك يقع ثقل كبير على قطاع التعليم العالي بشكل 

خاص في عصرنا الحديث بعد أن أصبح من الصعب 
قبول الدور التقليدي لهذا القطاع. وإن إدخال المزيد 

من جرعات اإلبداع أصبح الزمًا ليتمكن من مواجهة كل 
هذه التحديات وأهمها مواكبة سوق العمل.
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