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مبادرات رائدة ومشروعات إستراتيجية
نحو االرتقاء بالتعليم العالي في مملكة البحرين

ومتسارعة  ثابتة  بخطى  العالي  التعليم  مجلس  يسير 
لالرتقاء  الهادفة  اإلستراتيجية  أهدافه  تحقيق  نحو 
طريق  عن  وذلك  المملكة،  في  العالي  التعليم  بقطاع 
الخطط  عن  انبثقت  ومشروعات  مبادرات  من  ينفذه  ما 
اإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، 
والتي تتكامل جنبًا إلى جنب مع ما تضمنه برنامج عمل 
الحكومة من مبادرات فيما يخص االرتقاء بقطاع التعليم 
بينهما  فيما  التكامل  هذا  وإن  المملكة،  في  العالي 
سيعزز نجاح التنفيذ في ظل وجود متابعة والتزام من 
الحكومة الموقرة بتنفيذ برنامج عملها وتقديم الدعم 

الالزم لذلك.

واليوم يعمل المجلس عن طريق أمانته العامة - أداته 
ثقة  بكل  الطموح  مع  الواقع  مقاربة  على   - التنفيذية 
للعيان  كشفت  واضحة  شمولية  نظرة  ضمن  واقتدار، 
في  العالي  التعليم  بقطاع  لحق  الذي  التطور  مدى 
األكاديمي  االعتماد  مشروع  تدشين  تم  فقد  المملكة، 
باشرت  كما  المملكة،  في  العالي  التعليم  لمؤسسات 
الوطني  االقتصاد  قطاعات  بين  المختصة  الفرق 
واألكاديميين المختصين في مؤسسات التعليم العالي 
األكاديمية  للبرامج  الدراسية  والخطط  المناهج  بتطوير 
سوق  لدى  المطلوبة  المهارات  تضمينها  يكفل  بما 
العمل، وتواصل اللجنة التنسيقية أعمالها بين قطاعات 
الصناعة واألعمال وقطاع التعليم العالي، ولّعل الخطوة 
عن  تنبثق  مختصة  فرق  بتشكيل  مؤخرًا  اتخذت  التي 
التشاركية  العالقة  توثق  أن  شأنها  من  اللجنة  هذه 
مما  العمل،  وسوق  العالي  التعليم  بين  أكبر  بشكل 
ينعكس إيجابًا على التوصية ألصحاب القرار في الجانبين 
باقتراح مبادرات وطنية رائدة تعود فوائدها على الجميع.

وتنهض األمانة العامة بحمل مسؤولية المبادرة والتنفيذ 
التي تحقق  السبل  الدوام، فتسارع القتراح أفضل  على 
المملكة،  في  العالي  للتعليم  اإلستراتيجية  األهداف 

فتسارع لالستفادة من أرقى الممارسات األكاديمية على 
مستوى العالم في مجال التعليم العالي، وتسعى لعقد 
اتفاقيات ثنائية مع الجهات الرائدة في هذا المجال لنقل 
يناسب  بما  وتطويرها  البحرين  مملكة  إلى  تجاربهم 
تحافظ  كما  الوطنية،  وأهدافها  المملكة  خصوصية 
كافة  مع  والتواصل  التنسيق  نهج  على  العامة  األمانة 
والمؤسسات  العالي  التعليم  مؤسسات  في  شركائها 
وتنفذ  عام،  بشكل  المملكة  في  والخاصة  الحكومية 
والخبرات،  المعلومات  لتبادل  التفاهم  مذكرات  معها 
اللجنة  تشكيل  إلى  إضافًة  العامة  األمانة  تبنت  كما 
المؤتمرات والورش  التنسيقية وفرقها المختصة وعقد 
العالي  التعليم  بأداء  للنهوض  مبادرات  عدة  واللقاءات 
يؤهل  الذي  الوطني  التدريب  مشروع  مثل  ومخرجاته، 
بالمهارات  تسلحه  بعد  العمل  بسوق  لالنخراط  الخريج 

التي يتطلبها أثناء دراسته الجامعية.

وال يقتصر عمل األمانة العامة عند هذا الحد، فهي تسعى 
بشكل دائم لتطوير أدائها وخدماتها من خالل توفيرها 
التعليم،  بقطاع  المهتمين  مع  الفعال  التواصل  لسبل 
مؤخرًا،  تدشينه  تم  الذي  المطّور  اإللكتروني  كالموقع 
وإصداراتها الدورية، مثل: دليل البرامج األكاديمية، وأدلة 
االعتماد األكاديمي، ودليل المهارات الوظيفية، وتقاريرها 
النصف سنوية، وغيرها  اإلحصائية والسنوية، ومجلتها 
الواقع  وتصف  اإلجراءات  تبسط  التي  اإلصدارات  من 
على  المبني  الطموح  على  مستقبلية  نظرة  وتلقي 

خطط واضحة ومحددة.

ويأتي هذا العدد من مجلة األعالي حاماًل بين طياته أهم 
التعليم  مسار  تعكس  التي  والتجارب  واألخبار  األحداث 
بوصلة  نحو  بقوة  واتجاهه  البحرين،  مملكة  في  العالي 
والدولي  اإلقليمي  المستويين  على  والمنافسة  التميز 

بإذن اهلل.

ير
حر

الت
ة 

لم
ك



اجتماع مجلس التعليم العالي الثامن والثالثون
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آفاق جديدة للتطوير والتجديد

حياتنا  في  العلمي  والبحث  العالي  للتعليم  أصبح 
المعاصرة أثر بارز في تشكيل حياة المجتمعات الحديثة 
واقتصادياتها خاصة مع تنامي مفهوم اقتصاد المعرفة 
التنمية،  وتزايد متطلبات واحتياجات  المعرفة،  ومجتمع 
على  يعتمد  ونماءها  ورقيها  األمم  تقدم  أصبح  حيث 
مدى تقدمها العلمي والتكنولوجي، ومدى قدرتها على 

مواكبة التطورات المتسارعة على الصعيد المعرفي. 

مملكة  في  العالي  التعليم  فإن  المنطلق  هذا  ومن 
البحرين، شأنه شأن كافة مراحل التعليم األخرى، يأتي في 
يحظى  ولذلك  المنشود،  التقدم  هذا  مقومات  مقدمة 

بعناية خاصة ورعاية مستمرة من القيادة الحكيمة.

خاص،  باهتمام  الحكومي  العالي  التعليم  حظي  وقد 
من  ممكن  قدر  أكبر  لتشمل  مظلته  توسيع  حيث  من 
التعليم  بزيادة فرص  البحرين، وفي إطار االهتمام  أبناء 
العالي، وفرت الدولة اإلطار القانوني والتنظيمي المالئم 
أجازه  مما  انطالقًا  القطاع،  هذا  في  االستثمار  لتشجيع 
دستور مملكة البحرين لألفراد والهيئات إنشاء مؤسسات 
تعليم عاٍل خاصة وفقًا للقانون، حيث تم إنشاء العديد 
من  مؤسسات التعليم العالي الخاصة، لتستوعب اآلالف 
والتنظيمية  التشريعية  البنّية  واستكمال  الطلبة،  من 
 )3( العالي رقم  التعليم  العالي بصدور قانون  للتعليم 

لسنة 2005 م.  

وقد بذل مجلس التعليم العالي وأمانته العامة جهودا 
باحترام  وإلزامها  الجامعات  أوضاع  لتعديل  مضنية 
بين  المطلوبة  الموازنة  وتحقيق  واللوائح  القانون 
العالي  التعليم  يجعل  بما  التعليم،  وجودة  االستثمار 
بالتنمية  المتعلقة  الوطنية  للمتطلبات  مستجيبًا 
التي  الجهود  ضمن  واالقتصادية،  واالجتماعية  البشرية 
تبذلها مملكة البحرين لتطوير التعليم عامة، في إطار 

مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب.

وألننا على أعتاب مرحلة جديدة تتضاعف فيها المعرفة 
وتقنيات االتصال وتكنولوجيا المعلومات بشكل سريع، 
وأساليب  اإلنتاج  وطرق  التنمية  أنماط  معها  تتغير 
نقف  أن  التطور  هذا  إزاء  الممكن  من  يعد  ولم  الحياة، 
موقف المتفرج على ما يحدث من تقدم، واستجابة لهذا 
استراتجيتي  العالي  التعليم  مجلس  دشن  الهاجس، 
العلمي في أكتوبر من  العالي والبحث  التعليم  تطوير 
العام الماضي، بشراكة كافة القطاعات ذات العالقة في 
المملكة، وقد تم وضع خطة تشغيلية لو1قع ما تضمنته 
التنفيذ، وللتحرك نحو المزيد من  اإلستراتجيتان موضع 

آفاق التطوير والتجديد بإذن اهلل تعالى.

واهلل الموفق،،،

الدكتور ماجدبن علي النعيمي    
                         وزير التربية والتعليم 

                                     رئيس مجلس التعليم العالي 
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وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  سعادة  ترأس 
التربية والتعليم - رئيس مجلس التعليم العالي وفد 
عشر  الخامس  المؤتمر  في  المشارك  البحرين  مملكة 
للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي 
في الوطن العربي، والذي عقد تحت رعاية فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

نائبًا  البحرين  مملكة  انتخاب  تم  المؤتمر  بداية  وفي 
حيث  العربية،  الدول  جميع  قبل  من  المؤتمر  لرئيس 
والثقافة  للتربية  العربية  للمنظمة  العام  المدير  أشاد 
بداية  في  محارب  عبداهلل  الدكتور  )ألكسو(  والعلوم 
الجلسة االفتتاحية بتجاوب البحرين مع المنظمة وتنفيذ 

التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق.

ومن جانبه ألقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
العالي  التعليم  مجلس  رئيس  والتعليم  التربية  وزير 
اختيار  على  العربية  للدول  شكره  فيها  وجه  كلمًة 
توجه  كما  المؤتمر،  لرئيس  كنائب  باإلجماع  البحرين 
إشادته  على  األلكسو  لمنظمة  العام  للمدير  بالشكر 
بتجاوب مملكة البحرين، مشيرًا الوزير إلى أهمية تطوير 
التعليم في كافة مراحله واالرتقاء بالبحث العلمي وفقًا 

للمستجدات العالمية على هذا الصعيد.

ومن  المواضيع،  من  العديد  المؤتمر  تناول  وقد  هذا 
من  العربي  الوطن  في  العالي  التعليم  تمويل  أبرزها 

تجارب  التمويل، مع استعراض  وأزمة  اإلنفاق  حيث حجم 
المجال،  هذا  في  العالي  التعليم  ومؤسسات  الدول 
الطلب  زيادة  ظل  في  المالي  الدعم  توفير  وسبل 
أفضل  لتحقيق  التمويل  حوكة  ومسألة  التعليم،  على 
استخدام للموارد، واتخذ المؤتمر العديد من التوصيات، 
أعضاء  من  تتألف  متابعة  لجنة  تشكيل  أهمها  من 
نائبي  ودولتي  عشر  الخامس  المؤتمر  رئيس  دولة  من 
القادم ومنظمة  للمؤتمر  المستضيفة  والدولة  الرئيس 
زمنية  آليات وخطط  اللجنة وضع  تتولى  األلكسو، حيث 
دعا  كما  المؤتمر،  هذا  عن  الصادرة  التوصيات  لتنفيذ 
واإلحصائيات  البيانات  إتاحة  إلى  العربية  الدول  المؤتمر 
ومخرجات  أداء  لقياس  مؤشرات  لوضع  والمعلومات 
إلى  الدعوة  إلى جانب  العلمي،  العالي والبحث  التعليم 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  تمويل  مصادر  تنويع 
وزيادة  البحثي  التعليمي  الوقف  بتوفير  واالهتمام 
والعناية  والخاص،  األهلي  القطاع  مؤسسات  مساهمة 
مجال  في  الخبرات  وتبادل  الرقمي،  التعليم  ببرامج 
الجيدة، مع دعوة منظمة  والممارسات  التمويل  حوكمة 
األلكسو إلى إعداد دراسة معمقة عن الوقف التعليمي 
والبحثي وسبل نشر ثقافة هذا التمويل، إضافًة إلى إدانة 
انتهاك االحتالل الصهيوني لحرمة الجامعات والمدارس 
إلى  والسعي  االغتياالت  سياسة  وتنفيذ  الفلسطينية 

تعطيل المسيرة التربوية.

انتخاب مملكة البحرين نائبًا لرئيس المؤتمر الخامس عشر للوزراء 
المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي

في الوطن العربي

الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم - رئيس مجلس 
التعليم العالي يترأس وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر
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االعتماد األكاديمي يعتلي اليوم قائمة المشاريع
التي ينفذها مجلس التعليم العالي

وبين األمين العام في اللقاء أن تطبيق االعتماد األكاديمي 
مجلس  ينفذها  التي  المشاريع  قائمة  اليوم  يعتلي 
نفعها  يعود  كبيرة  فوائد  من  له  لما  العالي،  التعليم 
العالي  التعليم  مؤسسات  بأداء  االرتقاء  مستوى  على 
المشاريع  باقي  تنفيذ  في  الرئيس  ودوره  ومخرجاتها، 
وتنفيذ  العلمي،  والبحث  العالي  للتعليم  اإلستراتيجية 
أولويات برنامج عمل الحكومة فيما يخص مبادرات االرتقاء 
بقطاع التعليم العالي. كما بّين أن األمانة العامة قامت 
بإعداد أدلة المعايير واإلجراءات الخاصة بمشروع االعتماد 
األكاديمي  االعتماد  مجلس  مع  بالتعاون  األكاديمي، 
أقرها  التي  والمؤشرات  المعايير  بحسب  البريطاني 
إلى  الماضية، وأشار  السنة  العالي في  التعليم  مجلس 
دور ورش العمل واللقاءات السابقة التي عقدتها األمانة 
العامة مع مؤسسات التعليم العالي وبحضور الشركاء 
التعريف  البريطاني في  األكاديمي  االعتماد  من مجلس 
بالنظام، وتأهيل القائمين على االعتماد األكاديمي في 
وجوانب  أبعاد  بكافة  واإلحاطة  لإللمام  المؤسسات  تلك 
النظام، من حيث آليات وإجراءات التقدم للحصول على 

شهادة االعتماد األكاديمي.

األمين العام لمجلس التعليم العالي
 يلتقي رؤساء الجامعات الخاصة

في لقاء موسع جمع األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة 
األمين العام لمجلس التعليم العالي برؤساء الجامعات 
الوقوف  تم  العامة،  األمانة  اجتماعات  قاعة  في  الخاصة 
على مراحل إنجاز المشاريع اإلستراتيجية للتعليم العالي 
التشاركي  العامة  األمانة  لنهج  تأكيدًا  العلمي،  والبحث 
تفرضه  ما  ظل  في  العالي  التعليم  مؤسسات  مع 
توجيهات  تنفيذ  في  بينهما  المشتركة  المسؤولية 

وسياسات مجلس التعليم العالي.

الجامعات  رؤساء  مع  العام  األمين  استعرض  وقد   
وممثليهم المشاريع التي يعكف التعليم العالي على 
االعتماد  نظام  مثل  بتنفيذها،  البدء  أو  استكمالها 
وقطاعات  العالي  التعليم  بين  والشراكة  األكاديمي 
االقتصاد الوطني ودعم البحث العلمي، ومشروع تطوير 
مخرجات  بين  للمواءمة  الدراسية؛  والخطط  المناهج 
األمين  وأكد  العمل.  سوق  ومتطلبات  العالي  التعليم 
العام كذلك على أن المجلس ينظر لمؤسسات التعليم 
األمانة  مع  شركاء  أنهم  اعتبار  على  جميعها  العالي 
التعليم  بسمعة  لالرتقاء  مشاريعه  تنفيذ  في  العامة 

العالي في المملكة.

اإلعالن عن تدشين نظام االعتماد األكاديمي في المملكة

فرق الفحص المشكلة بالتعاون مع مجلس االعتماد األكاديمي 
البريطاني تبدأ زياراتها لمؤسسات التعليم العالي
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تزويد رؤساء الجامعات بنسخة من دليل
معايير وإجراءات مشروع االعتماد األكاديمي

باللغتين العربية واإلنجليزية

وفي هذا اإلطار قام األمين العام بتزويد رؤساء الجامعات 
االعتماد  مشروع  وإجراءات  معايير  دليل  من  بنسخة 
أن  موضحًا  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  األكاديمي 
هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع بدء فرق الفحص المشكلة 
بالتعاون مع مجلس االعتماد األكاديمي البريطاني، والتي 
مجال  في  العالمية  والخبرات  االختصاص  أصحاب  تضم 
العالي  التعليم  مؤسسات  بزيارة  األكاديمي،  االعتماد 
التجريبي  التطبيق  إجراء  أقر  قد  المجلس  كان  التي 
البحرين،  بوليتكنك  وهي:  عليها،  األكاديمي  لالعتماد 
والجامعة الملكية للبنات، والحقًا جامعة البحرين، معلنًا 
ومؤسسات  العامة  األمانة  تدشين  بذلك  العام  األمين 

التعليم العالي لنظام االعتماد األكاديمي في المملكة.

ودعا األمين العام رؤساء الجامعات لتعميم أدلة االعتماد 
التدريسية  الهيتين  أعضاء  على جميع  تسلموها  التي 
الخاصة  الورش  وعقد  مؤسساتهم،  في  واإلدارية 
لمناقشتها، بهدف تكريس مفهوم االعتماد األكاديمي 
ثقافة سائدة لديهم يسعون بشكل دائم للحصول على 
إلدراكهم  وكذلك  جهة،  من  عليها  والحفاظ  شهادته 
مؤسستهم  منهجية  ضمن  منهم  المطلوبة  باألدوار 
األكاديمي  االعتماد  شهادة  على  للحصول  التقدم  في 
اللقاءات  بأن  ذاته  الوقت  في  مشيرًا  أخرى،  جهة  من 
األكاديمي  االعتماد  موضوع  يخص  فيما  المشتركة 
التعليم  مؤسسات  مع  لقاء  سيحدد  حيث  مستمرة، 
لالعتماد  التجريبي  التطبيق  من  االنتهاء  بعد  العالي 
األكاديمي، بغية مناقشة منهجيات وخطوات التطبيق 

واستقبال المالحظات التطويرية على النظام.

العام  األمين  أبرز  فقد  العلمي  البحث  يخص  وفيما 
على  المجلس  وعزم  وبمخرجاته،  به  النهوض  أهمية 
له  لما  المجلس،  لدى  أولوية  أيضًا  يشكل  فهو  ذلك، 
ومخرجاته  العالي  بالتعليم  االرتقاء  في  أساس  دور  من 
وقضايا  الوطني،  االقتصاد  على  إيجابية  وانعكاسات 
التعليم  يسعى  التي  األعمال  وريادة  واالبتكار  اإلبداع 
العالي ضمن اإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي إلى 
هيئة  وأعضاء  الطالب  لدى  متجذرة  كثقافة  تكريسها، 
التدريس ومؤسسات التعليم العالي وجميع مؤسسات 
الدولة على حد سواء، منوهًا إلى ضرورة إيالء مؤسسات 
يستحق  التي  األهمية  العلمي  البحث  العالي  التعليم 
من خالل توجيه وزيادة نسب اإلنفاق المخصص له ضمن 
موازناتها نحو إجراء األبحاث التي تسهم بحل مشكالت 
الوطنية  األولويات  احتياجات  وتلبي  واألعمال،  الصناعة 

في هذه المرحلة والمرحلة المستقبلية.

بدوره قدم السيد كاميرون ميرزا مدير المشاريع باألمانة 

والتقييم  القياس  أدوات  الحضور عن  أمام  العامة عرضًا 
الذاتي لمؤسسات التعليم العالي أظهر من خالله بعض 
التعليم  مؤسسات  تخص  التي  واإلحصائيات  البيانات 
نوع  كذلك  مبينًا  فيها،  والخريجين  والطلبة  العالي 
البيانات التفصيلية التي يسعى مجلس التعليم العالي 
لتوفيرها باستمرار من مؤسسات التعليم العالي لتكون 
األكاديمية  واتجاهاتهم  الطلبة  لمسارات  واضحًا  مؤشرًا 
استخدام  نظرًا ألهمية  الخريجين منهم، وذلك  ومواقع 

مثل هذه البيانات في صنع السياسات والقرارات، 

وممثليهم  الخاصة  الجامعات  رؤساء  قدم  جانبهم  من 
التهاني لقطاع التعليم العالي في المملكة على تدشين 
بالنسبة  يوفر  النظام  أن  واعتبروا  األكاديمي،  االعتماد 
ومخرجاتها،  مؤسساتهم  بأداء  لالرتقاء  فرصة  لهم 
تساؤالت  عدة  وممثليهم  الجامعات  رؤساء  طرح  وقد 
األكاديمي،  االعتماد  إجراءات  بعض  تجاه  واستفسارات 
عليها،  العامة  األمانة  إجابات  العام  األمين  قدم  حيث 
كما أشاد الرؤساء وممثليهم بالجهود التطويرية التي 
لالرتقاء  العامة  وأمانته  العالي  التعليم  يتبناها مجلس 

بقطاع التعليم العالي في المملكة.

عواد  فؤاد  الدكتور غسان  األستاذ  من  اللقاء كل  حضر 
الدكتور  واألستاذ  التطبيقية،  العلوم  جامعة  رئيس 
واألستاذ  الطبية،  البحرين  جامعة  رئيس  العتوم  سمير 
المملكة،  جامعة  رئيس  الغفار  عبد  يوسف  الدكتور 
الجامعة  فرع  الرومي مدير  الرزاق  والدكتور خلدون عبد 
العربية المفتوحة في مملكة البحرين، والدكتورة أحالم 
والدكتورة  األهلية،  الجامعة  رئيس  عن  ممثل  حسان 
هالة الياس ممثل عن الجامعة الملكية للبنات، واألستاذ 
البحرين  كلية  عن  ممثاًل  خالد  بني  تركي  الدكتور 
الجامعية، والدكتور أحمد عمر ممثاًل عن كلية طالل أبو 
الجامعة  عن  ممثاًل  المشهداني  مهند  والدكتور  غزالة، 
الخليجية، وسولفي نيكوالس ممثاًل عن معهد البحرين 
للدراسات الصرفية والمالية، والدكتورة ماري ردينا ممثاًل 
عن جامعة أما الدولية ، كما حضر اللقاء من األمانة العامة 
عبداهلل  واألستاذ  العدوان،  مصطفى  الدكتور  من  كل 
كاميرون  والسيد  العامة  األمانة  مستشاري  الحراحشة 
نادية  العامة، واألستاذة  األمانة  المشاريع في  ميرزا مدير 
بوقيس مديرة إدارة التقييم والمتابعة، واألستاذة عائشة 
والتراخيص  االعتماد  معايير  قسم  رئيس  الطهمازي 

بإدارة االعتمادية والتراخيص.
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حد

ال

االطالع على أفضل التجارب العالمية في االرتقاء بالتعليم العالي
وزير التربية والتعليم - رئيس مجلس التعليم العالي يوقع 

اتفاقيتين حول االعتماد األكاديمي مع مجلس االعتماد البريطاني

الملكي  السمو  صاحب  بها  قام  التي  الزيارة  ضوء  في 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
المملكة  إلى  الوزراء  لرئيس مجلس  األول  النائب  األعلى 
المتحدة، والتي تم خاللها التوقيع على مذكرة التفاهم 
بين مجلس التعليم العالي ومجلس االعتماد البريطاني 
التعليم  لمؤسسات  األكاديمي  االعتماد  معايير  لوضع 
ماجد  الدكتور  قام سعادة  البحرين،  العالي في مملكة 
التربية والتعليم رئيس مجلس  بن علي النعيمي وزير 
التعليم العالي بتوقيع اتفاقيتين لتفعيل هذه المذكرة 
التنفيذي  الرئيس   PAUL FEAR فيير  بول  السيد  مع 
لمجلس االعتماد البريطاني، حيث تتعلق االتفاقية األولى 
لمجلس  العامة  األمانة  لمنتسبي  وورش  دورات  بإقامة 
المختلفة  العالي  التعليم  ومؤسسات  العالي  التعليم 
حول برنامج االعتماد األكاديمي، من خالل المعاير الدولية 
التي تم إعدادها بالتعاون مع مجلس االعتماد البريطاني 

وعدد من الخبراء.

إلى وضع اإلجراءات واآلليات  الثانية فتهدف  االتفاقية  أما 
لمؤسسات  األكاديمي  االعتماد  على  للحصول  الالزمة 
التعليم العالي بمملكة البحرين، بما في ذلك زيارة الخبراء 
االعتماد،  قرارات  وإصدار  المؤسسات،  لهذه  الدوليين 
كبير  إيجابي  أثر  االتفاقيتين  لهاتين  سيكون  حيث 
البرامج  ومستوى  العالي  التعليم  مؤسسات  أداء  على 
األكاديمية التي تقدمها، مما يؤهلها مستقباًل للحصول 
هيئة  أعضاء  على  بالنفع  ويعود  الدولي،  االعتماد  على 
التدريس والطلبة، ويعزز ثقة المجتمع بهذه المؤسسات 
والبرامج التي تقدمها، علمًا بأن مجلس التعليم قد أقر 
كمرحلة  األكاديمي  االعتماد  برنامج  تطبيق  في  البدء 
والجامعة  البولتكنيك  البحرين وكلية  أولى في جامعة 

الملكية للبنات.
حمزة  يوسف  رياض  الدكتور  االتفاقيتين  توقيع  حضر 
صباح  واألستاذ  العالي،  التعليم  لمجلس  العام  األمين 
الثقافية بسفارة  بالملحقية  الثقافي  المستشار  الزياني 

مملكة البحرين في المملكة المتحدة.  

وزير التربية والتعليم خالل اجتماعه مع مسؤولين بأكاديمية التعليم العالي واطالعه على تجارب الجامعات في بريطانيا.
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وزير التربية والتعليم - رئيس 
مجلس التعليم العالي

يجتمع مع مسئولين بأكاديمية 
التعليم العالي البريطانية

نظرة إلى
تجربة التعليم االلكتروني

وفد برئاسة وزير التربية 
والتعليم - رئيس مجلس 
التعليم العالي زار جامعة 
حمدان بن محمد الذكية

ث
حد

ال

التعاون المشترك واستكشاف فرص إطالق  آفاق  لبحث 
التعليم في  االرتقاء بجودة  مشاريع مبتكرة من شأنها 
تماشيًا  األوسط  الشرق  ومنطقة  العربي  الخليج  دول 
مع أفضل الممارسات الدولية قام سعادة الدكتور ماجد 
بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم-رئيس مجلس 
حمدان  جامعة  بزيارة  وفد  رأس  على  العالي  التعليم 
المتحدة، حيث  العربية  اإلمارات  بدولة  الذكية  بن محمد 
التقى مع الدكتور منصور العور رئيس الجامعة ورئيس 
مجلس أمناء معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في 
التعليم، وبحث معه سبل التعاون بين الوزارة والجامعة 
والتعليم  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  مجال  في 

اإللكتروني. 

تعليمي  صرح  الجامعة  أن  اللقاء  خالل  الوزير  أكد  وقد 
العالي  التعليم  مستقبل  مالمح  يرسم  ومتميز،  راٍق 
تعزيز  بشأن  التربية  وزارة  بدأته  لما  مشيرًا  إقليميًا، 
التمكين  مشروع  إطالق  خالل  من  اإللكتروني  التعليم 
الرقمي بشكل تجريبي في خمس مدارس إعدادية خالل 
العام الدراسي القادم، بهدف إعداد الطلبة والمعلمين 
القدرة  وإكسابهم  التربوية  القطاعات  في  والعاملين 
في  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  توظيف  على 
إنتاج  على  القادرة  الوطنية  الكفاءات  وبناء  التعليم، 
ذاته  الوقت  في  مشيدًا  الرقمي،  التعليمي  المحتوى 
بجامعة حمدان بن محمد الذكية بوصفها صرحًا تعليميًا 
نشر  على  والقائمة  الحديثة  البرامج  مجال  في  متميزًا 
التي  الوثيقة  بالعالقات  ومنوهًا  الذكي،  التعليم  ثقافة 
تربط بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

في مختلف المجاالت. 

العام  األمين  حمزة  يوسف  رياض  الدكتور  اللقاء  حضر 
لمجلس التعليم العالي.

وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  سعادة  اجتمع 
في  العالي  التعليم  مجلس  رئيس   - والتعليم  التربية 
أكاديمية التعليم العالي البريطانية مع السيد دوغ بيرز 
مدير التطوير الدولي والسيدة أوليفيا فليمينغ رئيسة 
تطوير األعمال واإلرشاد، حيث تم خالل االجتماع مناقشة 
والذي  والتوظيف،  للمهارات  الوطني  المنتدى  نتائج 
بمملكة  العالي  التعليم  مؤسسات  جميع  فيه  شاركت 
الحكومي  االقتصاد  قطاعات  من  والعديد  البحرين 
والخاص، وتم خالله التوصل إلى أهم المعايير والمهارات 
العالي  التعليم  مؤسسات  عليها  تركز  أن  يجب  التي 
الخريجين  قدرات  لتعزيز  الدراسية،  المناهج  خالل  من 

ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل. 

مع  التعاون  سبل  إلى  االجتماع  خالل  التطرق  تم  كما 
أكاديمية التعليم العالي البريطانية في المرحلة القادمة، 
خصوصًا فيما يتعلق باستقطاب برامج أكاديمية نوعية 
جهود  إطار  في  وذلك  البحرين،  مملكة  في  ومتطورة 
األكاديمي  بالتعليم  لالرتقاء  العالي  التعليم  مجلس 

والبرامج التي يقدمها.

األمين  حمزة  يوسف  رياض  الدكتور  االجتماع  حضر 
الزياني  صباح  واألستاذ  العالي،  التعليم  لمجلس  العام 
البحرين  مملكة  بسفارة  الثقافية  بالملحقية  المستشار 

في المملكة المتحدة. 
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قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة واألعمال
شراكة ناجحة ومستمرة

العبسي  أسامة  األستاذ  من  كل  االجتماع  ضم  وقد 
العمل،  سوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الجالهمة  مريم  والدكتورة 
واألستاذ  الصحية،  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
النوعي  المجلس  رئيس  الكوهجي  مصطفى  إبراهيم 
للتدريب في قطاع الضيافة، والشيخ بدر الخليفة رئيس 
بتلكو  في  النقابية  والعالقات  البشرية  الموارد  وحدة 
عطية  جنان  واألستاذة  التنفيذي،  الرئيس  عن  ممثاًل 
تجارة وصناعة  االقتصادية في غرفة  البحوث  مدير مركز 
أسامة  واألستاذ  التنفيذي،  الرئيس  عن  ممثاًل  البحرين 
الرميحي   دعيج  واألستاذ  ابتكار،  جمعيه  رئيس  الخاجة 
مدير أول في البحرين ستي سنتر، واألستاذ علي عدنان 
إبراهيم نائب الرئيس األول لمجموعة البركة المصرفية، 
واألستاذ ريك هوبر المدير اإلداري لشركة إتكنز البحرين 
التدريب  في  الحمد مسؤول  والكويت، واألستاذ أسامة 
برنامج  مدير  العبيدلي  عمر  والدكتور  بابكو،  شركة 
البحرين  بمركز  السياسية  والجغرافيا  الدولية  الدراسات 
واألستاذ  والطاقة،  والدولية  اإلستراتيجية  للدراسات 
العمل  وثقافة  السلوك  مراقب  محمد عبدالعزيز عباس 
دائرة  مديرة  صالح  سامية  واألستاذة  ألبا،  شركة  في 

الموارد البشرية في شركة البحرين الوطنية القابضة.

ث
حد

ال

في  يأتي  للجنة  الرابع  االجتماع  بأن  العام  األمين  وبين 
والمسؤوليات  المهام  وتوزيع  تشكيل  إعادة  إطار 
المرحلة المقبلة من  التنسيقية، تبعًا لمتطلبات  للجنة 
الصناعة  وقطاع  العالي  التعليم  قطاع  بين  الشراكة 
واألعمال، كما قدم األمين شكره وتقديره للجنة على ما 
قدمته خالل الفترة الماضية من إنجازات نتيجة تنسيقها 
الرائدة  التنفيذية  للمبادرات  واقتراحها  القطاعين  بين 
وسوق  العالي  التعليم  بين  الفجوة  لتجسير  الرامية 
العمل، ومن ثم متابعة تنفيذها وتحقيق أهدافها، الفتًا 
منذ  المختصة  وفرقها  اللجنة  حققته  الذي  النجاح  إلى 
تأسيس شراكة ما بين قطاع التعليم العالي وقطاعات 
االقتصاد الوطني بمختلف مكوناته لغاية اآلن، حيث تم 
المنتدى  فعاليات  خالل  من  مؤخرًا  الشراكة  تلك  تتويج 
بحضور  عقد  الذي   ،2015 والتوظيف  للمهارات  الوطني 
فيه،  واألكاديميين  العالي  التعليم  قطاع  عن  ممثلين 
والتي  الوطني،  االقتصاد  وكذلك ممثلين عن قطاعات 
والمؤسسات  الوزارات  مثلت  قطاعًا  عشر  أربعة  بلغت 
والهيئات وكبرى الشركات الحكومية  والخاصة، وال يزال 
التنسيق مستمرًا لتشمل الشراكة قريبًا جميع قطاعات 

الدولة بإذن اهلل.

عقدت اللجنة التنسـيقية بـين التعلـيم العالي وقطـاع الصناعـة واألعمـال اجتماعها الرابع في قاعة اجتماعات األمانة 
رياض يوسف حمزة و أعضاء  الدكتور  العام األستاذ  األمين  التربية بمدينة عيسى، بحضور  العامة في مبنى وزارة 

اللجنة التنسيقية الذين يمثلون الخبرات واالختصاصات من مختلف قطاعات االقتصاد الوطني الحكومي والخاص.
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مالمح المرحلة المقبلة لمهام ومسؤوليات
 اللجنة التنسيقية وفرقها المختصة

لمهام  المقبلة  المرحلة  مالمح  عن  حديثه  وقبل 
ومسؤوليات اللجنة التنسيقية وفرقها المختصة تطرق 
األمين العام أوالً للحديث عن المبادرات التي تم تنفيذها 
واالقتصاد  الصناعة  قطاعات  مع  المجلس  قبل  من 
لتوصيات ومقترحات  الشركاء كنتائج  المختلفة وجميع 
اللجنة التنسيقية، مثل نتائج المسح الوطني للمهارات 
نظر  وجهة  من  أعدت  والتي  الخريجين،  من  المطلوبة 
أصحاب األعمال وعرضت في المنتدى الوطني للمهارات 
والتوظيف، ونوقشت من قبل األكاديميين المختصين 
مؤسساتهم  في  الدراسية  والخطط  المناهج  بتطوير 
الطلبة  اكتساب  تضمن  التي  السبل  ألفضل  للوصول 
كمهارات  الجامعية،  دراستهم  أثناء  المهارات  لهذه 
كما  األعمال،  وريادة  واالبتكار  واإلبداع  والقيادة  االتصال 
الوطني  للبرنامج  التجريبي  المشروع  نجاح  إلى  تطرق 
للتدريب الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مختلف القطاعات 
وتدريب  تأهيل  بغية  والحكومية،  الخاصة  والمؤسسات 
لدى  المطلوبة  المهارات  على  تخرجهم  قبل  الطلبة 
سوق العمل، مشيرًا إلى نجاح هذه التجربة التي شارك 
مختلف مؤسسات  من  وطالبة  طالبًا   )120( حوالي  فيها 
عززت  عديدة  مهارات  خاللها  اكتسبوا  العالي،  التعليم 
لديهم المعرفة العلمية التي اكتسبوها أثناء دراستهم.

وفيما يخص المرحلة المقبلة لمهام ومسؤوليات اللجنة 
العام  األمين  فقد كشف  المختصة  وفرقها  التنسيقية 
إضافة  مع  السابقة  الثالثة  الفرق  عمل  استمرار  أن  عن 
البحوث،  هي:  فرق  أربعة  لتصبح  جديدة  فرقة  تشكيل 
واالتصال،  المعلومات  تقنية  وقطاع  المالي،  والقطاع 
والقطاع الصحي، كما بّين أن هذه الفرق ستجتمع خالل 
حيث  العامة،  األمانة  في  فترات  على  القادم  األسبوع 
سيخصص يوم األحد لفرقة البحوث ويوم االثنين لفرقة 
القطاع المالي وفرقة تقنية المعلومات واالتصال أما يوم 
الثالثاء فسيخصص لفرقة القطاع الصحي، وأشار كذلك 
إلى منهجية عمل كل فرقة من هذه الفرق، إذ تم تحديد 
واالختصاصات  الخبرات  بحسب  انتقائهم  بعد  أعضائها 
لكل منهم، كما تم تحديد المهام واألهداف المطلوب 
تحقيقها من كل فرقة والمرجعيات الخاصة بكل منها 
بين  التنسيق  وآلية  الجتماعاتها  المقترحة  المواعيد  و 

أعضائها.

من جهة أخرى أكد األمين العام أن األمانة العامة ستسخر 
أهداف  لتحقيق  خدمًة  لديها  المتاحة  اإلمكانات  كافة 
في  تحدث  حيث  المختصة،  وفرقها  التنسيقية  اللجنة 
هذا الصدد عن إمكانية استثمار الفرق المختصة لكافة 
األمانة  لدى  المتوفرة  والدراسات  والمعلومات  البيانات 
للبناء  العمل  وسوق  العالي  التعليم  قطاع  عن  العامة 
والمشاريع  المبادرات  اقتراح  في  واستخدامها  عليها 
األكيدة  قناعته  عن  عّبر  كما  لعملها،  التنفيذية 
التفاهم  مذكرة  ستوفرها  التي  اإليجابية  باالنعكاسات 

تنظيم  هيئة  مع  مؤخرًا  العامة  األمانة  وقعتها  التي 
البحثي،  والتعاون  المعلوماتي  للتبادل  العمل  سوق 
عن  دقيقة  ومؤشرات  إحصائية  دالئل  من  ه  ستوفر  لما 
واتجاهاتهم  العالي  التعليم  بخريجي  الخاصة  البيانات 
لدى سوق العمل مستقباًل، ليقاس على تلك المؤشرات 
اتخاذ القرارات بما يكفل مواكبة متطلبات سوق العمل.

وخالل االجتماع أبدى أعضاء اللجنة التنسيقية حماسهم 
تجاه ما تحمله المرحلة المقبلة من مبادرات نتيجة عمل 
قناعتهم  عن  كذلك  وعبروا  المختصة،  وفرقها  اللجنة 
المنشودة  المواءمة  تحقيق  في  المبادرات  تلك  بأهمية 

بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.

ث
حد

لقاءات مكثفة على مدى ثالثة أيام وخطوات عملية ال
متسارعة للفرق المنبثقة عن اللجنة التنسيقية بين 

قطاع التعليم العالي وقطاعات الصناعة واألعمال 

العام،  األمين  رعى  متواصلة  أيام  ثالثة  مدى  على 
يوسف  رياض  الدكتور  األستاذ  العالي  التعليم  لمجلس 
قاعة  في  العامة  األمانة  عقدتها  التي  االجتماعات  حمزة 
التنسيقية بين  اللجنة  المنبثقة عن  للفرق  اجتماعاتها 
قطاع التعليم العالي وقطاعات الصناعة واألعمال، حيث 
العملية لتوصيات  الترجمة  اللقاءات في إطار  تأتي هذه 
االجتماع األخير الذي عقدته اللجنة التنسيقية بين قطاع 
التعليم العالي وقطاعات الصناعة واألعمال في المملكة، 
اللجنة  عن  المنبثقة  الفرعية  الفرق  تشكلت  أن  بعد 
لتختص باقتراح آليات التعاون ضمن محاور الشراكة بين 
قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة واألعمال بحسب 
ما ورد في األهداف اإلستراتيجية للتعليم العالي والبحث 

العلمي.

الفرق تختص بمجاالت حيوية وهي البحوث، 
والقطاع المالي، وقطاع تقنية المعلومات

 واالتصال، والقطاع الصحي

الذي  العلمية  البحوث  فريق  باجتماع  األول  اليوم  بدأ 
تناول الواقع الحالي للبحث العلمي في مملكة البحرين 
تصنيف  على  تأثيره  ومدى  تواجهه،  التي  والتحديات 
وسبل  الدولية،  المؤشرات  ضمن  وموقعها  المملكة 
األولويات  مشاكل  وحل  لمعالجة  به  واالرتقاء  تطويره 
الوطنية وتنمية وتنويع مصادر االقتصاد الوطني ترجمًة 
اإلجراءات  إلى  التطرق  تم  كما   .2030 االقتصادية  للرؤية 
العلمية  البحوث  إلجراء  المالي  الدعم  لتوفير  الالزمة 
الصناعة  قطاع  بين  التشاركية  والعالقة  التطبيقية 

واألعمال ومؤسسات التعليم العالي في هذا المجال.

فريقي  الجتماع  تخصيصه  تم  فقد  الثاني  اليوم  أما 
كٌل  واالتصال  المعلومات  تقنية  وقطاع  المالي  القطاع 
على حدة، حيث تناول األخير في اجتماعه المكانة التي 
ودوره  واالتصال  المعلومات  تقنية  موضوع  يحتلها  بات 
التي يشهدها عالمنا  التقدمية والمتسارعة  الثورة  في 
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ث
حد

ال

الجتماعاتها،  المقترحة  والمواعيد  منها،  بكل  الخاصة 
ذاته  الوقت  في  مؤكدًا  أعضائها،  بين  التنسيق  وآلية 
البيانات  بكافة  الفرق  عمل  في  االستعانة  إمكانية 
والمعلومات والدراسات المتوفرة لدى األمانة العامة عن 

قطاع التعليم العالي وسوق العمل.

أعضاء الفرق من أصحاب االختصاص في مختلف 
القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة

التعليم  لمجلس  العامة  األمانة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
فرق  مع  والمتابعة  التنسيق  مهمة  تتولى  العالي 
اجتماعاتها  وتحديد  الفرق  هذه  مهام  لتوثيق  العمل، 
تمهيدًا  التنسيقية  للجنة  ومقترحاتها  توصياتها  ورفع 
تنفيذ  لغايات  المعنيين  القرار  أصحاب  على  لعرضها 
بنخبة  االستعانة  تم  أنه  يذكر  كما  العملية،  المبادرات 
من أصحاب االختصاص من مختلف القطاعات الحكومية 
والخاصة في المملكة لتشكيل هذه الفرق المتخصصة 

وعلى النحو اآلتي:

• أعضاء فريق البحوث:
األستاذ الدكتور وهيب الناصر أستاذ الفيزياء التطبيقية 
والتطوير،  للتخطيط  البحرين  جامعة  رئيس  نائب 
في  العلمي  البحث  عميد  قادر  رضا  محمد  والدكتور 
دافندر ساندو عميد  الدكتور  واألستاذ  البحرين،  جامعة 
البحرين  جامعة  في  العليا  والدراسات  العلمي  البحث 
استشارية  سكرايبنيك  كريستينا  والدكتورة  الطبية، 
الوراثة الطبية في مركز الجوهرة الطبي، الدكتور كيث 
وقسم  األكاديمي  المركز  رئيس  بأعمال  القائم  شارب 
المالية  للدراسات  البحرين  معهد  في  الجودة  ضمان 
والمصرفية، والسيد كوماك ماكمون عميد كلية األعمال 
مدير  العبيدلي  عمر  والدكتور  البحرين،  بوليتكنك  في 
بمركز  السياسية  والجغرافيا  الدولية  الدراسات  برنامج 

البحرين للدراسات اإلستراتيجية والدولية والطاقة.

االجتماع  هذا  في  التباحث  تم  وقد  الصعد،  كافة  على 
الالزم  الدعم  بتقديم  القطاع  هذا  إسهام  مدى  حول 
للتعليم العالي من حيث تدريب الطلبة في مؤسسات 
عملهم  ومجاالت  تخصصاتهم  بحسب  العالي  التعليم 
يمكن  التي  أو  حاليًا،  المتاحة  واألوجه  المستقبلي 
فقد  آخر  جانب  من  الدعم.  هذا  أشكال  بشأن  توفيرها 
تناول فريق القطاع المالي خالل اجتماعه كيفية استثمار 
الفرص التي تتمتع بها المملكة كبيئة جاذبة الحتضان 
وصوالً  المنطقة،  في  التأمين  وسوق  المالية  األسواق 
للمرحلة التي تكون فيها نقطة الجذب األولى في هذا 
المؤهلة  العالي  التعليم  مخرجات  دور  وكذلك  المجال، 
جنب  إلى  جنبًا  المرحلة  هذه  إلى  بالوصول  والمدربة 
من  وغيرها  التأمين  وشركات  المصارف  مسؤولية  مع 
فرص  توفير  في  المملكة  في  المالي  القطاع  مكونات 

التدريب التي تصقل مهارات خريجي التعليم العالي.

وفي اليوم األخير اجتمع فريق القطاع الصحي الذي أكد 
قطاع  مع  التشاركية  العالقة  أهمية  على  االجتماع  خالل 
مؤهلة  بشرية  كوادر  لتوفير  وصوالً  العالي،  التعليم 
ومدربة في المجال الصحي وخاصة الكوادر التي تمتلك 

القدرات االختصاصية المتعددة والمتنوعة،

 وتناول الفريق كذلك موضوع تحديد األولويات الوطنية 
ونوع  االختصاصات  تعدد  ناحية  من  الطبي  الجانب  في 
األبحاث العلمية المتطورة وآلية توفير الدعم المالي لها.

كان  الفرق  اجتماعات  من  اجتماع  لكل  حضوره  وخالل 
األمين العام الدكتور حمزة يبّين بوضوح منهجية عمل 
كل فرقة من هذه الفرق، ودور أعضائها كأصحاب خبرات 
التوصيات  اقتراح تحديد  واختصاصات مشهود لها في 
خالل  من  تسهم  والتي  للتنفيذ،  القابلة  والمشاريع 
التعليم  قطاع  بين  الشراكة  لتفعيل  السبل  أفضل 
تحقيق  وبالتالي  واألعمال،  الصناعة  قطاع  و  العالي 
العالي  التعليم  مخرجات  بين  المنشودة  المواءمة 
ومتطلبات سوق العمل، كما حّدد األمين العام المهام 
واألهداف المطلوب تحقيقها من كل فرقة، والمرجعيات 
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المذكرة هدفت إلى التبادل المعلوماتي والتعاون 

في مجال إعداد الدراسات والبحوث العلمية ومتابعة 
مخرجات التعليم وتوجيهات سوق العمل.

مذكرة  العالي  التعليم  لمجلس  العامة  األمانة  وقعت 
تفاهم للتبادل المعلوماتي والتعاون البحثي مع هيئة 
المعلوماتي  التبادل  إلى  تهدف  العمل  سوق  تنظيم 
بين المؤسستين حول خريجي التعليم العالي للتعرف 
فيه  وحركتهم  العمل،  سوق  دخولهم  تواريخ  إلى 
العلمية  والبحوث  الدراسات  إعداد  مجال  في  والتعاون 
التعليم  لمتابعة مخرجات  المشتركة  المؤتمرات  وإقامة 
وتوجيهات سوق العمل باإلضافة إلى تبادل الخبرات بين 
وتحليل  العلمي  البحث  مجال  في  الجهتين  موظفي 
مشتركة  تدريبية  دورات  إقامة  وكذلك  اإلدارية،  البيانات 

في مجال البحث العلمي، وكل ما يخص سوق العمل. 

  وقد مثل األمانة العامة لمجلس التعليم العالي وهيئة 
على  التفاهم  مذكرة  توقيع  في  العمل  سوق  تنظيم 
األمين  حمزة  رياض  الدكتور  األستاذ  من  كل  التوالي 
اهلل  عبد  بن  وأسامة  العالي  التعليم  لمجلس  العالم 
العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل. 
عن  عبر  فقد  حمزة  الدكتور  العام  لألمين  تصريح  وفي 
التعليم  قطاع  على  ستنعكس  التي  الفائدة  مدى 
العالي وهيئة تنظيم سوق العمل بعد السير بتحقيق 
أهداف هذه المذكرة، حيث سيتوفر لدى الجانبين دالئل 
ومؤشرات دقيقة عن البيانات الخاصة بخريجي التعليم 
العالي واتجاهاتهم لدى سوق العمل مستقباًل، ليقاس 
بما  الجانبين  لدى  القرارات  اتخاذ  المؤشرات  تلك  على 

يكفل مواكبة متطلبات سوق العمل.

الفاعلة  المرونة واالستجابة  العام على  األمين  أثنى  كما 
السريعة التي تبديهما الهيئة في مختلف الملفات ذات 
العالقة بقطاع مؤسسات التعليم العالي، مؤكًدا أنَّ هذا 
التعاون المعلوماتي والبحثي سيمّكن مجلس التعليم 

العالي من تحقيق أهدافه بدقة وكفاءة أكبر.

وتوفر االتفاقية للجانبين فرصة إصدار مطبوعات بحثية 
واحصائية مشتركة مختصة بواقع الخريجين الجامعيين 
العمل  سوق  باحتياجات  ذلك  وارتباطات  المملكة  في 
وفرص العمل المتاحة، وقد اتفق الجانبان على استحداث 

آليات تعاون مشتركة دائمة ومستمرة. 

األستاذ  العمل  سوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
أسامة العبسي أكد من جانبه أن الهيئة كجهاز تنفيذي 
رسمي يتكامل مع مؤسسات القطاع الحكومي الزميلة 
والتي في مقدمتها مجلس التعليم العالي فيما يحقق 
الصالح العام الذي يوازن بين معطيات مختلف قطاعات 
العمل  سوق  تنظيم  أهداف  تحقيق  بغية  المجتمع، 
بجعل العامل البحريني الخيار األفضل لدى قطاع العمل 

الخاص. 

لمجلس  العامة  األمانة  جانب  من  االتفاقية  توقيع  حضر 
التعليم العالي مستشار األمانة العامة األستاذ الدكتور 
زهير الشارووك، واألستاذ كاميرون ميرزا مدير المشاريع، 
واألستاذة نادية بوقيس مديرة إدارة التقييم والمتابعة، 
العلمي  البحث  تطوير  رئيس  مراد  عائشة  واألستاذة 
بين  المواءمة  مشروع  ومنسقة  العلمي  البحث  بإدارة 
قطاع التعليم العالي وقطاعات االقتصاد الوطني ومن 
جانب هيئة تنظيم سوق العمل فقد حضر نائب الرئيس 
التنسيق  ومشرف  الكوهجي،  علي  األستاذ  للعمليات 
تحليل  ومشرف  البوسميط،  محمد  األستاذ  القانوني 

معلومات السوق األستاذة رانية حبيشي.

التعليم العالي
نهج متواصل في التعاون مع كافة قطاعات سوق العمل

توقيع مذكرة تفاهم
 للتبادل المعلوماتي والتعاون 

البحثي بين األمانة العامة 
لمجلس التعليم العالي وهيئة 

ثتنظيم سوق العمل 
حد

ال
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برنامج التدريب الميداني يوفر الفرصة للطالب
الكتساب المهارات الوظيفية أثناء دراسته الجامعية

الوطني  البرنامج  تنفيذ  في  العامة  األمانة  نجحت 
الصيف  موسم  خالل  الميداني  للتدريب  التجريبي 
حكومية  مؤسسة  عشرة  أربع  مع  بالتعاون  الماضي، 
االقتصاد  قطاعات  مختلف  بمجملها  مثلت  وخاصة 
الوطني، وكانت نتائج البرنامج إيجابية حيث وفرت تلك 
القطاعات بما فيها األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
فرصًا تدريبية لـ)120( طالبًا وطالبة بمستوى السنة الثالثة 
في  العالي  التعليم  بمؤسسات  الملتحقين  الرابعة  أو 
هي:  وظيفيًا  تخصصًا   16 بـ  الدارسين  شملت  المملكة، 
والهندسة  واإلحصاء،  واإلعالم،  الجرافيكي،  التصميم 
والهندسة  الميكانيكية،  والهندسة  الكيميائية، 
المالية،  واإلدارة  البشرية،  والموارد  واإلدارة،  الكهربائية، 
وإدارة  المعلومات،  وتكنولوجيا  والبنوك،  والمحاسبة، 

التسويق، والمبيعات، ومصادر التعلم، والتأمين. 

البرنامج  العامة في تطبيق هذا  األمانة  وقد جاء سعي 
المهارات  الكتساب  للطالب  الفرصة  توفير  بغية 
األعمال  أصحاب  كون  الجامعية،  دراسته  أثناء  الوظيفية 
الوظيفية  بالمهارات  المزّود  الخريج  يفضلون استقطاب 
وبالتالي  الوظيفي،  التدريب  تجربة  خاض  قد  كان  الذي 
أثناء  التدريب  فرصة  على  حازوا  الذين  الخريجين  فإن 
على  بالحصول  حظًا  أوفر  هم  الجامعية،  دراستهم 
البرنامج  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  التخرج،  بعد  ما  الوظيفة 
الدليل  التي حددها  بالمهارات  الطلبة  تدريب  على  ركز 

نجاح كبير للبرنامج الوطني التجريبي للتدريب الميداني

المعد لهذه الغاية وبحسب تخصص كل طالب ومجال 
المهارات  أبرز تلك  له حيث كان من  المستقبلي  العمل 
التعامل مع طبيعة الوظائف والمسؤوليات بشكل عام 
والعمل  الفّعال  التواصل  وطرق  الوظيفي  والتنظيم 
الواحد  الفريق  بروح  متكاملة  وظيفية  مصفوفة  ضمن 
مع  والتكّيف  الوقت  وإدارة  استغالل  على  أكثر  والقدرة 
بيئة  عن  تختلف  بيئة  ضمن  الفعال  التفكير  آفاق  فتح 

الحياة الجامعية.

قبل بدء البرنامج الوطني للتدريب
نظمت األمانة العامة ورشة عمل شملت 150 طالبًا 
وطالبة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة

أقامت األمانة العامة ورشة عمل شملت 150 طالبًا وطالبة 
المشاركين  والخاصة  الحكومية  الجامعات  مختلف  من 
والتعليم  التربية  وزارة  بصالة  التدريبي،  البرنامج  في 
وتقديم  لشرح  الورشة  هدفت  حيث  عيسى،  بمدينة 
البرنامج وميزاته ودوره في توفير فرص تدريبية لطلبة 
السنتين الثالثة والرابعة وأفضل السبل لالستفادة منه.
الشاروك  زهير  الدكتور  األستاذ  قدم  الورشة  وخالل 
المستشار باألمانة العامة عرضًا بّين فيه أهداف البرنامج 
العملي  الواقع  على  التعرف  إلى  ترمي  التي  التدريبي 
الشراكة  تعزيز  جانب  إلى  الميدانية،  الخبرة  واكتساب 
كما  األعمال،  وقطاعات  العالي  التعليم  مؤسسات  بين 
واإلرشادات  التدريب،  من  المرجوة  الفوائد  استعرض 
المطلوبة لتحقيق النجاح الوظيفي، كما قدمت األستاذة 
اإلرشادية  »اتجاه«  لشركة  التنفيذي  المدير  شبيب  دينا 
مجموعة من التدريبات العملية الرامية إلى تعزيز جوانب 
اإلبداع وتعزيز مفاهيم العمل الجماعي وتكريس ثقافة 

التخطيط لدى الطلبة. 

كل  العامة  األمانة  من  الورشة  تنظيم  على  أشرف  وقد 
العلمي  البحث  تطوير  رئيس  مراد  عائشة  األستاذة  من 
ومنسق البرنامج الوطني التجريبي للتدريب، والدكتور 
محمد علي حميد رئيس البحوث التربوية باألمانة العامة 

لمجلس التعليم العالي.

ث
حد

ال
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األستاذ  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين  كّرم 
لدى  المتدربات  الطالبات  حمزة  يوسف  رياض  الدكتور 
األمانة العامة، وعّبر لهن باسمه وباسم جميع منتسبي 
األمانة العامة عن تقديره وإعجابه للجهود المخلصة التي 
العامة  األمانة  الطالبات خالل فترة تدريبهن في  بذلتها 
لهذا الصيف، حيث أدت الطالبات جميع األعمال التي تم 
تكليفهن بها بكفاءة وفعالية عالية، إضافًة إلى االلتزام 
واطالعهن  الرسمي  الدوام  ساعات  خالل  الوظيفي 
وإلمامهن لكافة المهام والمسؤوليات في األمانة العامة. 
عن  عبرن  قد  المتدربات  الطالبات  فإن  آخر  جانب  من 
سعادتهن لحصولهن على فرصة التدريب الوظيفي،  لما 
صقلته لديهن من مهارات إضافية عن طبيعة الوظائف 

والمسؤوليات بشكل عام، والتنظيم الوظيفي، وطرق 
وظيفية  مصفوفة  ضمن  والعمل  الفّعال،  التواصل 
متكاملة بروح الفريق الواحد، والقدرة أكثر على استغالل 
وإدارة الوقت، وفتح آفاق التفكير ضمن بيئة تختلف عن 

بيئة الحياة الجامعية.

التدريب  ببرنامج  المشاركات  الطالبات  أن  إلى  يشار 
ماجد  )مي  هن  العامة  األمانة  لدى  التجريبي  الوظيفي 
حسن  وزهراء  للبنات  الملكية  الجامعة  من  سلطان 
أحمد، وزهرة خالد محمد، وفاطمة سيد علي من جامعة 

البحرين(.

ث
حد

ال

تطوير وتدشين الموقع اإللكتروني لألمانة العامة 
لمجلس التعليم العالي

بتقديم  االرتقاء  إلى  العامة  األمانة  سعي  منطلق  من 
خدماتها وتطويرها وتبسيط إجراءاتها وتسخير وسائل 
التكنولوجيا الحديثة لذلك، وتنفيذًا لتوجهات الحكومة 
منظومة  ضمن  الدولة  خدمات  تقديم  في  الرشيدة 
األمانة  اإللكترونية، طوّرت  الحكومة  الكترونية من خالل 
تدشينه  وتم  لها،  اإللكتروني  الموقع  مؤخرًا  العامة 
بحلته الجديدة والحديثة، لتضمن بذلك سهولة تقديم 
وأولياء  والطلبة  العالي  التعليم  لمؤسسات  الخدمات 
أمورهم واألكاديميين والمستثمرين في التعليم العالي 
تقدمها  التي  الخدمات  من  باالستفادة  الراغبين  وجميع 
األمانة العامة، سواء كانوا من داخل مملكة البحرين أم 

خارجها وفي أي وقت.

التصفح  إمكانية  الجديد  اإللكتروني  الموقع  ويتيح 
العربية  باللغتين  يعرضها  التي  األبواب  بين  والتنقل 
أحجام  كافة  يناسب  حديث  تصميم  في  واإلنجليزية، 
الشاشات والهواتف الذكية والمتنقلة واألجهزة اللوحية، 
متلقي  مع  والتفاعل  التواصل  فرصة  الموقع  يوفر  كما 
الموقع  ربط  إلى  إضافة  اتصل،  صفحة  خالل  من  الخدمة 
بوك،  فيس  )تويتر،  االجتماعي  التواصل  وسائل  مع 

إنستغرام، يوتيوب،...إلخ(.

أما األقسام والمعلومات والخدمات التي يوفرها الموقع، 
فهي تعد شاملة ومتكاملة، حيث يعرض الموقع أبوابًا 
تسلسلية  بطريقة  فرعية  عناوين  منها  يتفرع  رئيسية 
مشاريع  استعراض  المتصفح  على  تسهل  وميسرة، 
وأخبارها  وخدماتها  وإداراتها  العامة  واألمانة  المجلس 
المجلس،  عن  الصادرة  والقرارات  واللوائح  واألنظمة 

والفعاليات والنشاطات التي تعقدها األمانة العامة. 

تكريم الطلبة المتدربين 
لدى األمانة العامة
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كبيرًا  تحوالً  تشهد  البحرين  مملكة  أن  المالحظ  ومن 
حيث  العالي  بالتعليم  يتعلق  فيما  نوعية  ونقلة 
انتعشت بالسنوات األخيرة بأعداد كبيرة من الجامعات 
تكون  أن  مراعاة  مع  وتعد هذه ظاهرة صحية،  الخاصة، 
هذه الجامعات تقدم برامج أكاديمية تغطي التخصصات 
المطلوبة في سوق العمل، بحيث يكون هناك تنوعًا في 
بعينها  برامج  على  االعتماد  المقدمة، دون  التخصصات 
وتكرار البرامج المطروحة، إضافًة إلى التركيز على جودة 
حيث  العالمية،  المعايير  مع  تتفق  أن  ومراعاة  البرامج 
الفرص  تنامي  على  دليل  دولة  بأي  الجامعات  تزايد  إن 
على  ومؤشرًا  والطالبات  للطلبة  بالنسبة  التعليمية 
تحسين مخرجات التعليم والذي ينعكس على مدخالت 
المملكة  التعليم في  انتعاش  يؤكد  وما  العمل،  سوق 
التعليم  مجال  في  متقدمة  مراتب  في  البحرين  ظهور 
عن  الصادر  األخير  التنافسية  تقرير  حسب  واالبتكار 

كأستاذ أكاديمي وباحث ورئيس جامعة، ما نظرتكم   •
لواقع ومستقبل التعليم العالي في مملكة البحرين؟

في البداية أوجه شكري وتقديري لقيادة مملكة البحرين 
الغالية ممثلة بسيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المفدى  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
وسيدي  التعليم،  بقطاع  الهتمامه  ورعاه  اهلل  حفظه 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
على  لحرصه  اهلل  حفظه  الموقر  الوزراء  مجلس  رئيس 
للتعليم  مضيئة  منارة  الدوام  على  البحرين  تكون  أن 
يساهم  مما  والعلوم،  المعارف  يضخ  معرفيًا  ومركزًا 
بالمملكة، ويسهم في نهضة  التنمية  في دعم عجلة 
البالد عبر تنويع مصادر االقتصاد والتي تعتبر السياحة 
التعليمية أحدها، وسيدي صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
اهلل  حفظه  الموقر  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
ورعاه لرؤيته الثاقبة للنهوض بالتعليم العالي والبحث 
االقتصادية  البحرين  رؤية  من  جزءًا  تعد  والتي  العلمي 

.2030

األستاذ الدكتور غسان عواد
رئيس جامعة العلوم التطبيقية

الرئيس السابق لمعهد تشارترد للبناء

التحصيل العلمي:
المعلومات  وأنظمة  البناء  إدارة  في  الدكتوراة  درجة   •

)جامعة لفبرا – المملكة المتحدة(
المملكة   – لفبرا  )جامعة  البناء  الماجستير في  درجة   •

المتحدة(
)جامعة  المدنية  الهندسة  في  البكالوريوس  درجة   •

بيروت العربية(

لجامعة  رئاسته  عواد  غسان  الدكتور  االستاذ  بدأ   •
العلوم التطبيقية منذ نوفمبر 2014.

أجرى الحوار:
عبداهلل الحراحشة

شيخة البدل
د. غسان عواد

مقابلة مع
 األستاذ الدكتور غسان عواد
رئيس جامعة العلوم التطبيقية

شهد قطاع التعليم العالي مؤخرًا نقلة نوعية من خالل 
إطالق المجلس لمشاريع كبيرة كالمواءمة بين مخرجات 
التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل وما انبثق عنها 
االعتماد  لنظام  المجلس  تطبيق  وكذلك  مبادرات،  من 
الدراسية  والخطط  المناهج  تطوير  ومشروع  األكاديمي 

وغيرها من المشاريع.

المملكة  في  العالي  التعليم  مؤسسات  وتبقى 
تنفيذ  في  للمجلس  والرئيس  الفاعل  الشريك  هي 
خالل  من  العالي،  بالتعليم  لالرتقاء  الرامية  مشاريعه 
ومكماًل  امتدادًا  لتكون  اإلستراتيجية  خططها  مواءمة 
أن  كما  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  إلستراتيجيات 

لتطوير مرافقها وبرامجها الدور األكبر في ذلك.

وقد كان ألسرة تحرير مجلة )األعالي( في هذا العدد وقفة 
متأملة مع أحد األكاديميين المختصين بإدارة مؤسسات 
التعليم العالي لالستماع إلى وجهة نظره في الشراكة 
خالل  من  والمجلس،  العالي  التعليم  مؤسسات  بين 
غسان  الدكتور  األستاذ  مع  اجراؤها  تم  شيقة  مقابلة 

عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية، تاليًا نصها:

لة
قاب

م
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لة
قاب

م

المنتدى االقتصادي العالمي ، أيضًا علينا أن نقر بالعمل 
الدؤوب لوزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي 
علي   بن  ماجد  الدكتور  بسعادة  ممثلين  بالمملكة، 
رياض  والبروفيسور  والتعليم،  التربية  وزير  النعيمي 
خالل  من  العالي،  التعليم  لمجلس  العام  األمين  حمزة 
إقرار خطة  العالي عبر  التعليم  سعيهم لتطوير قطاع 

إستراتيجية متقدمة وراقية تواكب الخطط العالمية.
لسنوات  عملي  خالل  ومن 
المملكة  في  طويلة 
كنائب  وعملي  المتحدة، 
الرئيس للشؤون األكاديمية 
للعلوم  الخليج  بجامعة 

لجامعة  الكويت وترأسي  )GUST( بدولة  والتكنولوجيا 
باإلستراتيجيات  وخبرتي  بدبي،  األسترالية  ولونغونغ 
الوطنية للتعليم أستطيع أن أؤكد لكم أن إستراتيجية 
عالمية  البحرين  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
لمستقبل  نظرتي  فإن  ذلك  على  وبناء  جدًا.  ومتطورة 
التعليم في البحرين نظرة أمل وتفاؤل بمستقبل واعد 

يبشر بالخير في قطاع التعليم بالمملكة. 

• مجلس التعليم العالي ومن خالل أمانته العامة يتواصل 
مع مؤسسات التعليم العالي، ويدعو إلى تكامل األدوار 
هذا  لتحقيق  الجامعة  في  مساعيكم  ما  وبينها،  بينه 
للجامعة  اإلستراتيجية  األهداف  تتواءم  وهل  التكامل؟ 

مع إستراتيجيات التعليم العالي ومشاريعه؟

إلى  توفير  التطبيقية نسعى  العلوم  نحن في جامعة 
من  والتفاعل  اإلبداع  على  مبنية  خالقة  جامعية  بيئة 
خالل اعتماد المعايير الوطنية والدولية لجودة التعليم 
متطلبات  مع  يتناسب  بما  والمناهج،  الخطط  وتطوير 
العالمية  التطورات  مع  ويتالءم  العالي  التعليم  مجلس 

المجتمع  احتياجات  لتلبية 
المحلي واإلقليمي والدولي، 
رؤية  مع  يتوافق  وبما 
 ،2030 االقتصادية  البحرين 
بكافة  الجامعة  أن  كما 
بمجلس  متمثلة  مكوناتها 
األمناء  ومجلس  اإلدارة 

ومجلس الجامعة والهيئتين األكاديمية واإلدارية نتطلع 
التي  والمقترحات  المالحظات  لكافة  إيجابية  بروح  دائما 
مع  لعملنا  وننظر  العالي  التعليم  مجلس  من  تصلنا 
في  العالي  التعليم  لنهضة  شراكة  باعتباره  المجلس 
البحرين لنصل جميعًا إلى التميز ، كما أننا  طورنا خطتنا 
وزارة  أقرتها  التي  الخطة  مع  يتناسب  بما  اإلستراتيجية 

التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي.

 • ال شك أن االرتقاء بالبحث العلمي يعد من أهم مؤشرات 
عمل  ورشة  مؤخرًا  جامعتكم  عقدت  وقد  األمم،  ازدهار 
الورشة  أهداف  عن  حدثنا  القدرات،  وخلق  البحث  قيادة 

وما أهم مخرجاتها؟ 

به  واالستثمار  العلمي  البحث  أن  إلى  نشير  أن  بد  ال  أوالً 
هو أساس نهضة األمم وعمرانها وباعتقادي أن التركيز 
بحيث  للغاية  مهم  أمر  وجودتها  البحوث  نوعية  على 
تطور  في  وتسهم  البحوث  هذه  من  البحرين  تستفيد 
بالتعاون  بحثية  مراكز  إنشاء  أن  أعتقد  كما  المملكة، 
مع الجامعات العربية والعالمية سوف ينعكس بشكل 
البحرين ويسهم  العلمي في  البحث  إيجابي على واقع 
جودة  ذات  بحوث  تقديم  في 
عالية ومن هذا المنطلق نحن 
اهتمامًا  نولي  الجامعة  في 
حيث  الشأن  بهذا  كبيرًا 
طورنا منهجية البحث العلمي 
للتوافق مع إستراتيجية البحث العلمي لمجلس التعليم 
اكاديمية  مؤسسة  وباعتبارها  الجامعة  أن  كما  العالي، 
دعم  خالل  من  العلمي  البحث  دعم  على  دائمًا  تحرص 
أو من خالل  التدريس  أعضاء هيئة  التي يعدها  األبحاث 
حيث  العلمية.  المؤتمرات  في  المشاركة  على  حثهم 
ركيزة أساسية لدعم  باعتباره  االمر  الجامعة لهذا  تنظر 
العملية التعليمية وانطالقًا من ذلك جاءت فكرة إقامة 
ورشة عمل تتناول موضوع قيادة البحث وخلق القدرات 
برعاية كريمة من األمين العام لمجلس التعليم العالي 
الجامعات  اتحاد  مع  وبالتعاون  حمزة  رياض  البروفيسور 
البريطانية  متروبوليتان  كارديف  وجامعة  العربية، 
التعاون  لتشجيع  أوروبية  “آرلين”، وهي شبكة  وشبكة 

مع الجامعات العربية. 

الجهات، حيث  كافة  من  ناجحة  ورشة  كانت  الحمد  وهلل 
تخللها محاضرات عدة على مدى يومين بمشاركة عشر 
جامعات بحرينية، وبحضور ممثلين من جامعة “كارديف 
متروبوليتان” البريطانية، واألمين العام التحاد الجامعات 
العربية، وعدد من ممثلي مجلس التعليم العالي، حيث 
قدم البروفيسور رياض حمزة 
حول  ومميزة  مهمة  محاضرة 
التعليم  مجلس  إستراتيجة 
العلمي  البحث  في  العالي 
المستقبلية  والخطط 
الموضوع  هذا  في  للمجلس 
البحث  واقع  إلى  باإلضافة 
العلمي في البحرين، وأكد على أهمية انتهاج الجامعات 
استراتيجية  ألن  العلمي  البحث  واضحة في  إستراتيجية 
الوزارة في منح االعتمادية تأخذ باالعتبار موضوع البحث 
البروفيسور سلطان  أساس، كما قدم  العلمي كمعيار 
أبو عرابي األمين العام التحاد الجامعات العربية محاضرة 
تحدث خاللها عن أهمية البحث العلمي واإلجراءات التي 
الدول  وواقع  العلمي  البحث  لدعم  االتحاد  بها  يقوم 
العالم،  بدول  مقارنة  العلمي  البحث  مجال  في  العربية 
وقد حضر في الجلسة االفتتاحية سعادة البرفسور مازن 
أثنى على  للبنات، حيث  الملكية  الجامعة  رئيس  جمعة 
هذه  تقدم  أن  واقترح  حمزة،  رياض  البرفسور  محاضرة 

المحاضرة لكافة األكاديمين في الجامعات البحرينية.

أفضل  عواد كواحد من  الدكتور غسان  االستاذ  لقب   •
التربية  يشكلون  الذين  أكاديميين  قياديين  عشرة 
الشرق  األوسط من قبل مجلة  الشرق  األكاديمية في 

األوسط االقتصادية.

• أمضى االستاذ الدكتور غسان عواد خمس سنوات في 
كلية الهندسة المدنية والبناء التابعة لجامعة لفبرا – 
المملكة المتحدة، حيث حصل على درجة الماجستير 
في  الدكتوراة  درجة  على  حصل  وبعدها  البناء،  في 

نظم التخطيط لصناعة البناء )1991(.

مقابلة مع رئيس جامعة العلوم التطبيقية •
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بتطوير  تتعلق  عدة  مواضيع  الورشة  تناولت  كما 
البحث  أخذ  وكيفية  للجامعات،  البحثية  اإلستراتيجية 
إلى سلسلة  إضافة  إبداعي،  إلى عمل  العلمي وتحويله 
األوضاع  على  العلمي  البحث  تأثير  عن  المحاضرات  من 
كذلك  البلد.  في  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 
تطويرها  وكيفية  الدكتوراه  لموضوع  الورشة  تطرقت 
واإلشراف على الطلبة، وهذا موضوع مهم وإستراتيجي 
البحرينية  الجامعات  العلمي، وعليه فان  البحث  لتطوير 

لديها  يكون  أن  يجب 
لتطوير  واضحة  إستراتيجيات 
والدكتوراه  الماجستير  برامج 
هذا  على  القدرة  تكون  عندما 

العمل متاحة.

مخرجات  بين  المواءمة   •
ومتطلبات  العالي  التعليم 
دائم  مشروع  العمل  سوق 
قطاع  فيه  يتشارك  ومستمر 
وقطاعات  العالي  التعليم 

تعلمون  وكما  والخاصة،  الحكومية  الوطني  االقتصاد 
فقد انبثق عن هذا المشروع عدة مبادرات لغاية اآلن من 
بينها تحديد المهارات المطلوبة من الخريجين، وتطوير 
المناهج والخطط الدراسية، والتدريب الميداني وغيرها، 
العالي  التعليم  لمؤسسات  يمكن  كيف  باعتقادكم 
إلنجاح  المطلوب  دورها  ضمن  بمسؤولياتها  النهوض 

هذا المشروع؟

الحديثة  للطريقة  االتجاه  في  يكمن  الحل  أن  باعتقادي 
عملية  في  التكنولوجيا  وتوظيف  والتعلم  بالتعليم 
وبحثية  تعليمية  الطالب على مشاريع  وتوزيع  التعليم، 
،كما  الميدانية  الزيارات  إلى  إضافة  مستمر،  وبشكل 
الحديثة  التعليمية  الوسائل  تطبيق  الضرورة  ومن  أنه 

بمراحل مبكرة من التعليم وصوالً للجامعة.

تقوم  أن  على  حريصون   فنحن  لجامعتنا  بالنسبة  أما   
فلسفتها على االبتكار واإلبداع من خالل اتباع األساليب 
كافة  مع  للتعاون  نسعى  كما  التدريس،  في  الحديثة 

المؤسسات والشركات الوطنية في المجاالت المختلفة.
تعقد  الجامعة  أن  إلى  إضافًة 
أعضاء  مع  دورية  لقاءات 
للكليات  االستشارية  المجالس 
عمل  جهات  يمثلون  والذين 
في  القطاعات  مختلف  من 

المالحظات  ألخذ  اللقاءات  هذه  تهدف  حيث  المملكة. 
التعليمية  العملية  بمخرجات  يتعلق  فيما  والتوصيات 
وتطويرها،  بلورتها  على  ونعمل  الدراسية  والمناهج 
السوق   احتياجات  مع  متناسبة  مناهجنا  تصبح  بحيث 
الجامعة على  الذي حرصت  األسمى  الهدف  ألن هذا هو 
فاعلة سواء  أجيال  تنمية وخلق  لتسهم في  به  القيام 

في داخل مملكة البحرين أو خارجها.

الطلبة  لتوظيف  إستراتيجية  بتطوير  أيضًا  قمنا  ولقد 
الخريجين كما يوجد لدينا مدراء للتدريب في كل كلية 
الخريجين  المهني وشؤون  التطوير  إلى مكتب   إضافًة 
والدراسات  الطلبة  شؤون  عمادة  تحت  ينظوي  والذي 
المسائية  ويختص في متابعة  الخريجين ما بعد تخرجهم 
والبقاء على تواصل دائم معهم في حال وجود أي شاغر 
لدى أي شركة يتم التنسيق بين المكتب  وهذه الشركة 
يومًا  المكتب   الطلبة، كما يقيم  لتوظيف حاجتها من 
وظيفيًا سنويًا يسمى يوم 
المهن، تدعو خالله الجامعة 
الشركات  من   مجموعة 
العمل،  سوق  في  الرائدة 
الجامعة  طلبة  ويقوم 
الذاتية  سيرتهم  بتقديم 
لهذه الشركات التي تقوم 
من  حاجتها  بأخذ  بدورها 
الشواغر الوظيفية حسبما 

تراه مناسبًا .

• بعد أن تواصلت األمانة العامة مع مؤسسات التعليم 
أقره  الذي  األكاديمي  االعتماد  نظام  آليات  لشرح  العالي 
مجلس التعليم العالي، و بدأ إجراء التطبيق التجريبي 
فما  المملكة،  في  العالي  التعليم  مؤسسات  على  له 

استعدادات جامعتكم للحصول على شهادة االعتماد؟

االعتماد  نظام  بآليات  إعجابي  أبدي  أن  أريد  بداية 
بالشراكة  العالي  التعليم  مجلس  أقره  الذي  األكاديمي 
قوة   نقطة  مما يشكل  البريطاني،  االعتماد  مع مجلس 
لهذا النظام، ويؤكد على أهميته وتماشيه مع  المعايير 
العالمية لالعتماد األكاديمي. ونحن في الجامعة نسعى 
مجلس  من  تردنا  التي  المالحظات  بكافة  االهتمام  إلى 
يضمن  بما  الجودة،  ضمان  وهيئة  العالي  التعليم 
لتأمين  المطلوبة  الشروط  لكافة  الجامعة  استيفاء 
تعنى  برئاستي  لجنة  تشكيل  تم  وقد  الجودة  شروط 
لقاءات  عقد  ويتم  باالعتمادية  المتعلقة  األمور  بكافة 
وتقديم  االعتمادية  متطلبات  لبحث  ألعضائها  دورية 
، كما أقمنا  المناسبة للحصول على االعتماد  التوصيات 
الموظفين  كافة  إليه  ودعينا  الجامعة  في  الجودة  يوم 
واإلداريين  األكاديميين 
متطلبات  عن  إلعالمهم 
ثقافة  ولخلق  االعتمادية 
شريان  وجعلها  الجودة 

الجامعة النابض .

وأنا أعتبر االعتمادية أمل جامعتنا والجامعات البحرينية 
والذي  البحرينية  للجامعات  العالمي  المستوى  لتأكيد 
البحرين  لجعل  األجانب  الطلبة  جذب  على  سيساعد 
نكون  بأن  نأمل  حيث  المنطقة  في  للمعرفة  مركزًا 
ذلك  ألن  باالعتمادية  تحظى  التي  الجامعات  أوائل  من 
يشكل الخطوة األولى لالنفتاح على الجامعات اإلقليمية 

 1992 سنة  سالفورد  جامعة  إلى  عواد  الدكتور  انضم   •
نائب  إلى  وصل  حتى  منصبه  في  وترقى  كباحث، 
العلوم  كلية  وعميد  واإلبداع،  البحث  في  مستشار 
والتكنولوجيا. خالل وجوده في سالفورد أشرف األستاذ 
وألّف  الدكتور غسان عواد على 24 أطروحة دكتوراه، 
قام  كما  العلمي،  بالبحث  تتعلق  رئيسية  كتب  ثالثة 
بنشر 92 ورقة في نشرات مصنفة من الدرجة األولى، 
المؤتمرات،  من  عدد  في  علمية  ورقة   113 في  وشارك 
من  العديد  في  هامة  محاضرة   50 عن  يزيد  ما  وألقى 

البلدان التي وجهت إليه الدعوة فيها،

• عمل الدكتور عواد رئيسًا لجامعة ولونغونغ في دبي 
سنة 2012، حيث ترأس خالل عمله في جامعة ولونغونغ 
 2018  -  2013 سنة  من  اإلستراتيجي  التطوير  خطة 

والترتيبات المتعلقة برخصة الجامعة.

• مقابلة مع رئيس جامعة العلوم التطبيقية
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بعد  من  العالمي  االعتماد  إلى  نتطلع  حيث  والعالمية 
العالي  التعليم  مجلس  من  برامجنا  تقييم  في  النجاح 

الجودة، ولدينا  وهيئة ضمان 
الجامعة  لعالمية  خطة 
جعل  إلى  خاللها  من  نتطلع 
عالمية  سمعة  ذات  جامعتنا 

خالل خمس سنوات إن شاء اهلل عن طريق إقامة شراكات 
مع جامعات بريطانية وعالمية مرموقة.

• ترفع جامعتكم شعار التكامل بين النظرية والتطبيق، 
وهل  الشعار،  لهذا  العملي  التطبيق  مظاهر  هي  فما 
لديكم خطط واضحة لتعزيز مهارات الطلبة في قضايا 

ريادة األعمال واالبتكار واالبداع؟

تحرص  بالتطبيق،لذلك  النظرية  ربط  شعارنا  بالفعل 
قبل  العملي  للتدريب  الطلبة  تلقي  على  الجامعة 
على  يساعدهم  وذلك  التخرج  متطلبات  استكمال 
في  ويسهم  العمل  سوق  في  االنخراط  سهولة 
اكتسابهم الخبرات الكافية للعمل ، كما أننا ومن خالل 
الطلبة  يقدمها  التي  العملية  والمشاريع  الفعاليات 
تحفيز  على  نحرص  الجامعة  في  دراستهم  فترة  خالل 
وخلق  اإلبتكار  على  وحضهم  لديهم  اإلبداعي  الجانب 
اتفاقيات  بعمل  المجال  بهذا  قمنا  الجديدة وقد  األفكار 
األفكار  ذات  والجهات  المؤسسات  من  مجموعة  مع 

النادي  منها  نذكر  اإلبداعية 
االجتماعي  لإلعالم  العالمي 
في البحرين حيث تستضيف 
العمل  ورش  كافة  الجامعة 
يقيمها  التي  والمحاضرات 
طلبتها  وتدعو  النادي 
المحاضرات  وهذه  لحضورها 
تحفز  أن  شأنها  من  التي 

الطلبة وتشجعهم على إظهار ابتكاراتهم وإبداعاتهم  
ألنها تستضيف رواد أعمال ومبتكرين من داخل وخارج 
البحرين نـجحوا بتطوير أفكارهم وترويجها عبر استغالل 
الطلبة  مشاركة  عن  ناهيك  االجتماعي  اإلعالم  وسائل 
كممثلين للجامعة في العديد من المؤتمرات أو الندوات 
العلمية. وهنا ال بد أن أشير إلى أن الجامعة تعقد لقاءات 

احتياجاتهم  لبحث  متواصل  بشكل  الخريجين  مع 
من  عدد  وهناك  المجتمع،  في  فاعلين  أفرادًا  ليصبحوا 
طلبتنا يشغلون اآلن مناصب 
عليا في بعض الشركات في 

القطاعين العام والخاص.

كما نفخر بالحس القيادي الذي يتمتع به طلبة جامعتنا 
تنظيم  في  البارز  ودورهم  الطلبة،  مجلس  وخاصة 
منتدى  مثل  الجامعة  تقيمها  التي  الفعاليات  مختلف 
المباني المستدامة والبنية التحتية، الذي أقامته الجامعة 
 ،)CIOB( للبناء  العالمي  تشارترد  معهد  مع  بالتعاون 
وجمعية المهندسين البحرينية، وفعالية وطن الجميع 
التي أقيمت تحت رعاية محافظ العاصمة الشيخ هشام 

بن عبد الرحمن آل خليفة، وغيرها من الفعاليات .

• خدمة المجتمع رسالة سامية وجليلة تؤديها الجامعات، 
لهذه  التطبيقية  العلوم  جامعة  في  تنظرون  كيف 

الرسالة؟

عملية  في  الهامة  العناصر  أحد  العالى  التعليم  يعّد 
تطور  ركائز  من  أساسية  وركيزة  الشاملة،  التنمية 
وتقدمها  نهضتها  أسباب  من  وسببًا  المجتمعات، 
منظومة  تسيير  فى  حيويًا  موقعًا  يحتل  فهو  ورقيها، 
رفع  وفي  وتحسينها،  توجيهها  وفى  الشاملة  التنمية 
مستوى المجتمع من جميع النواحي الثقافية والفكرية 
واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والعلمية 
باعتبارها  التطبيقية  العلوم  وجامعة  والعملية، 
لخدمة  دائمًا  تسعى  رائدة  بحرينية  تعليمية  مؤسسة 
المجتمع البحريني أوالً والمجتمع الخليجي والعربي ثانيًا 
اهتمت منذ تأسيسها بقضية تفعيل دورها فى خدمة 
المجتمع المحلي من خالل تشكيل مركز خدمة المجتمع 
واإلداريين،  األكاديميين  من  عدد  بعضوية  بالجامعة 
وفتحت  المجال،  هذا  فى  عديدة  جهود  بذلت  كما 
مجاالت عمل وتعاون مع الكثير من مؤسسات المجتمع 
االستجابة  فى  وفاعلية  قدرة  اكثر  تغدو  كي  المحلي 
لحاجات المجتمع البحريني والخليجي فى مجاالت الحياة 
طلبة  تخريج  عبر  المختلفة. 
يمتلكون  وكفؤين  متميزين 
لخدمة  الالزمة  المهارات 
ومجتمعاتهم،  أوطانهم 
كافة  جعل  إلى  إضافًة 
األنشطة التعليمية والبحثية 
التي تقيمها الجامعة تنصب 
خدمة  فى  النهاية  فى 
المجتمع بمختلف مستوياته وشرائحه. كما أننا اآلن في 
صدد إصدار كتيب عن إنـجازات أساتذة الجامعة والطالب، 
المجتمع  لخدمة  الجامعة  أقامتها  التي  العمل  وورش 

البحريني والعربي.

للرئيس  نائبا  عواد  الدكتور  أصبح   ،2013 مايو  في   •
للعلوم  الخليج  بجامعة  األكاديمية  للشؤون 

والتكنولوجيا التي مقرها في الكويت.

• تم تعيين الدكتور عواد كنائب لرئيس معهد تشارترد 
للبناء، في شهر مارس 2010 وأصبح رئيسا للمعهد في 

يونيو 2014 لسنة واحدة.
 ELIR:( دولي  كمراجـــــــــع  مؤخرا  تعيينه  تم  كما 
 Enhanced Learning Institutional Review,
 Research QAA, Scotland(. وحديثًا كان عضوا في 
Excellence Framework المسؤولة عن تقييم البحث 

الوطني في المملكة المتحدة.
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في  التدريس  هيئة  عضو  دور  إلى  تنظرون  كيف   •
العملية التعليمية والبحثية وفي حقوقه وواجباته، وما 

أوجه تطوير أدائه وتمهنه برأيكم؟

بالتأكيد إن عضو هيئة التدريس أحد العناصر الرئيسية 
وأنا  واجبات  وعليه  حقوق  لديه  التعليمية  العملية  في 
-برأيي - أن األكاديمي الناجح هو الذي يواكب التطورات 
كل  لطلبته  يقدم  بحيث  تخصصه،  مجال  في  العلمية 
ومتسارع  مستمر  تطور  في  العلم  ألن  جديد،  هو  ما 
مايجعلنا  وهذا  التطور،  هذا  يواكب  أن  المدرس  وعلى 
نعمل دائمًا على تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في 
الجامعة من خالل توفير فرص تدريبية فعالة ومتطورة 
لالرتقاء بالمستوى الفكري لهم وتنمية قدرات ومهارات 
والتعلم  التعليم  مجال  في  التدريس  هيئة  أعضاء 
تطوير  وحدة  الجامعة  في  ولدينا   ، االكاديمي  والتميز 
أداء اعضاء هيئة التدريس  وهذه الوحدة هدفها خلق 
وتطوير  وتنمية  والتعلم،  التعليم  في  متميزة  بيئة 
القدرات والمهارات المهنية واألكاديمية والبحث العلمي 

وورش  الدورات  إقامة  خالل  من  التدريس،  هيئة  ألعضاء 
العمل والحلقات النقاشية والندوات التعريفية في مجال 
التدريس الجامعي والتقويم األكاديمي ضمن متطلبات 
جوده التعليم والتعلم ، إضافة إلى إشاعة ثقافة الجودة 
لدى أعضاء هيئة التدريس فيما يخص التعليم الجامعي 
واألساليب واإلجراءات المالئمة لتحقيقها، تماشيًا مع رؤية 
جودة  ضمان  مركز  لمعايير  وتحقيقًا  الجامعة،  ورساله 

التعليم والتعلم.

الحب  مشاعر  أسمى  عن  أعبر  أن  أود  لقائي  ختام  وفي 
والتقدير لسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 
حمزة  رياض  البروفيسور  ولسعادة  والتعليم،  التربية 
األمين العام لمجلس التعليم العالي وللزمالء والزميالت 
لجهودهم  العالي  التعليم  ومجلس  الوزارة  في  الكرام 
الحبيبة  المملكة  في  العالي  التعليم  لنهضة  الجبارة 
والمثل يقول: » من فتح مدرسة أقفل سجنًا« وأنا أقول 
»من فتح جامعة أقفل سجونا« وفقنا اهلل جميعًا لخدمة 

البحرين. 
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من أوراق المؤتمر الخامس عشر 
للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي

في الوطن العربي 2015
»تمويل التعليم العالي في الدول العربية«

والثقافة  والعلوم  للتربية  العربية  المنظمة  عرضت 
)األلكسو( ضمن أعمال المؤتمر الخامس عشر للتعليم 
العالي في الدول العربية والذي ُعقد في 22 كانون ثاني 
2015 بجمهورية مصر العربية ورقة علمية ُتعنى بالبحث 
العربية  الدول  في  المتبعة  التمويل  سياسات  في 
مقارنة بغيرها من الدول المتقدمة في ضوء التغييرات 
العربية  المنطقة  تسود  التي  واالقتصادية  المجتمعية 

حاليًا.

حيث أقرت الورقة بأن مصادر التمويل تشكل الهاجس 
ارتفاع  أهمها  عدة،  ألسباب  العربي  العالم  في  األكبر 
تسعى  مجتمعات  ظل  في  العالي  التعليم  تكاليف 
للحصول على مزيد من التعليم العالي، وفي ظل سعي 

محلي ودولي للمحافظة على جودة التعليم العالي.

وبينت الورقة أن هذه اإلشكالية تزامنت مع بناء المزيد 
متابعة  في  الراغبين  الطلبة  الستيعاب  الجامعات  من 
التعليم العالي دون توفير المخصصات المالية المطلوبة، 
قدرته  وعلى  العالي  التعليم  نوعية  على  سلبًا  أثر  مما 
التنافسية. وبالتالي كان ال بد من البحث عن حلول في 
ظل هذا الضغط الكمي وتردي النوعية وزيادة متطلبات 
سلم  في  مكانته  العربي  للوطن  يحفظ  بما  التمويل، 
النماذج  من  عددًا  الورقة  أوردت  وقد  العالي.  التعليم 
وعرضت  العالي،  التعليم  تمويل  في  المتبعة  العربية 
الجامعات  الطلبة وأعداد  أعداد  تزايد  كذلك جداول عن 

والكلف المطلوبة لإلنفاق على التعليم العالي.

تسوية  في  المالية  المناهج  عن  الورقة  تحدثت  كما 
كلفة التعليم في العالم والتي يرى بعضها أن المنهج 
المناسب هو المنهج االجتماعي الذي يعتمد كليًا على 
ومصر  السعودية  العربية  كالمملكة  الحكومي  الدعم 
ودولة  الرفاهية  لمنهج  امتداد  المنهج  وهذا  وتونس. 
أفرادها،  رعاية  الدولة  واجب  على  يؤكد  الذي  الرعاية 
وبالتالي رعاية التعليم العالي وتسديد نفقاته باعتباره 
المنهج االقتصادي  الدولة مقابل  مرفقًا عامًا من مرافق 
المؤسسات  تؤديها  وخدمة  سلعة  التعليم  يعّد  الذي 
تلك  كلفة  تسديد  الفرد  واجب  من  وبالتالي  التعليمة، 
بالطبع  وهناك  السوق.  مفهوم  منطق  من  الخدمات 
المنهجين  بكال  جزئيًا  يؤمن  الذي  التوفيقي  المنهج 
ويحاول التوفيق بينهما كما هو متبع في األردن ولبنان. 
لكن النتيجة التي تظهر بغض النظر عن المناهج المالية 
المستخدمة أن كال منها قد استنفد إمكاناته وبات من 
الصعب على تلك الدول تحمل مزيد من التبعات المالية 

لتغطية كلف التعليم العالي.

النماذج  بعض  الورقة  أدرجت  فقد  المقارنة  وألغراض 
العالي  التعليم  كلف  تغطية  في  المتبعة  األجنبية 
والواليات  وألمانيا  واليابان  بريطانيا  في  الحال   هو  كما 
المتحدة، والتي ال تختلف في تغطيتها لكلف التعليم 
المذكورة سابقًا والمتبعة في  المناهج  أحد  العالي عن 
الدول  تلك  بين  الوحيد  الفارق  لكن  العربي،  الوطن 
في  والتبرعات  الوقف  مساهمة  هو  العربية  والدول 
من   %30( العالي  التعليم  كلفة  من  كبير  جزء  تغطية 
كلفة التعليم العالي كما هو الحال في الواليات المتحدة 
حاليًا  بريطانيا  تنحو  فيما  واليابان( 
خاصة  الطلبة  مساهمة  زيادة  نحو 
التعليم  كلف  تحمل  في  األجانب 

العالي.

التجارب  بعض  إلى  الورقة  وتتطرق 
التجارب  تبني  في  الناجحة  العربية 
التعليم  كلف  تحمل  في  العالمية 
األردنية  التجربة  أبرزت  فقد  العالي. 
التي زاوجت بين التمويل الحكومي 
والفردي  المجتمعي  والتمويل 

ية
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مقابلة مع األستاذ الدكتور غسان عواد
رئيس جامعة العلوم التطبيقية، البحرين

الرئيس السابق لمعهد تشارترد للبناء

والمؤسساتي في تحمل تلك الكلف، إذ تقوم الحكومة 
)حوالي  العالي  التعليم  كلفة  من  يسير  جزء  بتسديد 
بتسديد  األخرى  والمؤسسات  الشركات  تقوم  فيما   )%10
جزء آخر، ويتحمل الطالب الجزء المتبقي باعتبار التعليم 
كما  كلفتها.  تحمل  في  المساهمة  عليه  يجب  خدمة 
تطرقت الورقة إلى التجربة األردنية في تشجيع االستثمار 
في التعليم العالي ومنحه العديد من المزايا التشجيعية 
لالستثمار في هذا المجال كاإلعفاءات الضريبية مع فرض 

شروط رقابية للمحافظة على جودة التعليم العالي. 

تدر  عديدة  برامج  إدخال  إلى  فقد عمدت  السعودية  أما 
والموازي  المسائي  التعليم  منها  الجامعات  على  دخاًل 
الجامعي  والوقف  االستشارية  والخدمات  والدورات 
والتي  العلمي،  بالبحث  المعنية  العلمية  والكراسي 
النفقات.  من  جزء  يغطي  ماليًا  مردودًا  توفر  بمجملها 
الخاص  التعليم  األردنية في  التجربة  انسحبت  هذا وقد 
والجامعات الخاصة على كل من مصر والسعودية، حيث 

يلتحق به حاليًا أكثر من 20% من مجموع الطلبة.

ومما يلفت االنتباه في الورقة هو التجربة المغربية التي 
ربطت دعم الجامعات بأداء كل منها من خالل سياسة 
تعاقدية اثبتت جدواها في إعادة بناء الهياكل الجامعية 
وهو  المجتمعية.  المشاركة  وحتى  المناهج  وتحديث 
أمر أدى إلى تحسين األداء وتبني مبادئ اإلدارة الرشيدة 
ومحيطها  الجامعة  بين  الشراكة  وتعزيز  والحوكمة 

المجتمعي.

وخلصت الورقة إلى أن هناك اتجاهان في الغالب يتنازعان 
العالي  التعليم  يعّد  مازال  أحدهما  الجامعي  التمويل 
األفراد  تجاه  واجباتها  وضمن  الدولة  مسؤولية  ضمن 
لتغطية  المناسب  المالي  الدعم  توفير  عليها  وبالتالي 
تكاليفه من موازنتها. واتجاه آخر يرى استحالة السير في 
اعداد  وتزايد  التكاليف  ارتفاع  ظل  في  التعليم  مجانية 
الطلبة وقلة الموارد المالية المتوفرة، ويدعو بالتالي إلى 
التعليم او جزء منها. وال يغفل  المواطن كلفة  تحميل 
مؤيدو هذا المنهج عن حق الطلبة الفقراء في مواصلة 
المالية  للوسائل  الدول  تبني  وضرورة  العالي  التعليم 
التي تعينهم على ذلك. وهو بالتالي يدعو إلشراك جزء 
من المجتمع من الميسورين في تحمل نفقات التعليم 

العالي مقابل توفيره لغير القادرين على تبعاته.

المشكل  توضيح  بمحاولة  الجدلية  تلك  الورقة  وبدأت 
منظومات  إصالح  وهو  العالي،  التعليم  في  األساس 
والتميز،  للتنافسية  تستجيب  حتى  العالي  التعليم 
أين  من  األهم:  التساؤل  على  اإلجابة  معه  يتطلب  مما 

نبدأ؟ ويؤكد الباحث أن أولى األولويات هي إصالح نظم 
تغطي  التي  المناسبة  الخطط  ووضع  الحالية  التمويل 
األمثل  االستغالل  وتضمن  وترشيده،  اإلنفاق  أولويات 
بدائل  عن  البحث  ذلك  وفوق  المتاحة،  المالية  للموارد 

تمويل جديدة.

من  المزيد  إلى  يحتاج  االمر  أن  على  الورقة  أكدت  كما 
لتعذر  الحلول  واستنباط  التشخيص  بغرض  الدراسة 
المشكلة.  هذه  على  للتغلب  الطرق  بأفضل  الجزم 
لكنها تؤكد أن تنامي الحاجة للتعليم العالي وتناقص 
اتخاذ جملة  إلى  الحكومية تدعو دومًا  التمويلية  القدرة 
مصادر  زيادة  في  تساهم  أن  يمكن  التي  اإلجراءات  من 

التمويل مثل: 

إلى  المؤدية  التشريعات  وتطوير  اإلنفاق  ترشيد   •
مساهمة المجتمع في تحمل جزء من تلك التكلفة.
التكنولوجيا  باستخدام  التعليم  فرص  تنويع   •
ووسائل االتصال الحديثة كإدخال التعليم المفتوح 
عدد  زيادة  من  يمكن  الذي  االفتراضي  والتعليم 
الطلبة، وبالتالي استيعاب عدد أكبر من الراغبين. 
وفي الوقت نفسه يعمل على توفير إيرادات إضافية 

من جهة وتقليل الهدر المالي من جهة أخرى.
• تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في التعليم 
الضريبية،  بالحوافز  ذلك  ربط  خالل  من  العالي 
ما  إذا  خاصة  التكلفة،  من  جزء  تحمل  وبالتالي 
صاحب ذلك دخول القطاع الخاص كجزء من الخدمة 
لعوائد  نظرته  ضمن  فقط  وليس  المجتمعية 

االستثمار.
• استثمار األموال الوقفية لزيادة اإليرادات واالستفادة 

من المشاريع الجامعية والبحث العلمي.
المصاريف  تخفيض  على  والعمل  التمويل  حوكمة   •
الطباعة  في  خاصة  التكنولوجيا  من  باالستفادة 

والخدمات والبرمجيات وغيرها.
اإلنشاء  نظام  على  الجديدة  الجامعات  إنشاء   •
 Build Operate ولمدد محددة )B.O.T ( والتشغيل

 .Transfer
اعتماد  خالل  من  التعليم  في  أكبر  مرونة  تحقيق   •
نظام تعليمي أكثر تقنية أكثر مرونة وأقل نظامية، 

وجعله أكثر تطبيقًا مع المحافظة على الجودة.
على  تبنى  العالي  للتعليم  إستراتيجية  وضع   •
الجامعة  اعتماد مبدأ  االقتصادية من خالل  الكفاءة 

المنتجة وحساب التكلفة والعائد.
أي  باألداء،  التعليمية  المؤسسات  تمويل  ربط   •
بتحقيق نتائج تخدم مخططات التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.
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المصدر:

• أ.د. نور الدين الدقي، الوثيقة الرئيسية للمؤتمر الخامس عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في 
الوطن العربي، اإلسكندرية 22-26 ديسمبر 2015 م، المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة )األلكسو(. 
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سمو الشيخ محمد بن مبارك
يرأس االجتماع الرابع للمجلس األعلى

لتطوير التعليم والتدريب

نائب  خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  ترأس 
لتطوير  األعلى  المجلس  رئيس  الوزراء  مجلس  رئيس 
التعليم والتدريب في مكتبه بقصر القضيبية االجتماع 
الرابع للمجلس منذ إعادة تشكيله في يناير 2015م، ووجه 
سموه إلى ضرورة العمل على مواكبة التعليم والتدريب 
للتقدم في مجاالت التقنية الحديثة وبناء وتنمية القدرات 
التي  التقنية  عالية  الصناعة  مجال  في  الذاتية  المحلية 
باعتبارها  معرفي  محتوى  ذات  وخدمات  منتجات  تقدم 
المعرفة  على  المبني  الوطني  االقتصاد  إحدى مقومات 
التعليمية  والبرامج  الخطط  ووضع  الحديثة،  والطرق 
هذاالقطاع  يرفدون  خريجين  لتأهيل  الالزمة  والتدريبية 
وباأليدي  والمدربة،  المؤهلة  الوطنية  البشرية  بالطاقات 
واضحة  واستراتيجية  منهجية  ضمن  الماهرة  العاملة 
مبنية على أسس التنمية المستدامة من أجل تحقيق 

نقلة نوعية لالقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد أكد سموه على ضرورة ايفاد مجموعة 
أجل  من  الوطنية  والتعليمية  التربوية  القيادات  من 
المختلفة.  التعليم  مبادرات  قيادة  لتتبوأ  تأهيلها 
تطوير  عملية  تقييم  حول  تقريرًا  المجلس  واستعرض 
التعليم والتدريب خالل السنوات العشر الماضية الجارية 
الحالي،  العام  نهاية  منها  االنتهاء  ينتظر  والتي  حاليًا، 
حيث سيتم اقتراح الخطط والتوصيات التي تسهم في 

عملية التطوير.

كما استمع المجلس إلى عرض قدمته الهيئة الوطنية 
نتائج  حول  والتدريب  التعليم  جودة  وضمان  للمؤهالت 
البرامج  عدد  بلغ  حيث  المعاهدوالمدارس،  مراجعات 
اعتمد  برنامجا،   66 مراجعتها  تمت  التي  األكاديمية 
الطب  تخصصات  في  منها   57 الهيئة  إدارة  مجلس 
وتقنية المعلومات وإدارة األعمال. وتضمن العرض نتائج 
و8  خاصة  مدارس  و5  حكومية  مدرسة   20 أداء  مراجعة 

مؤسسات تدريب مهني.

الوطنية  الهيئة  المجلس  وأعضاء  سموه  هنأ  وقد 
بمناسبة  والتدريب  التعليم  جودة  وضمان  للمؤهالت 
الدولية  الشبكة  قبل  من  شهادة  على  الهيئة  حصول 
لضمان جودة التعليم العالي التباعها ممارسات تتوافق 
مع المعايير الدولية، في ضوء خضوع الهيئة للمراجعة 
قبل  من  الحالي  العام  من  مارس  شهر  خالل  الخارجية 

الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العالي. 

كما استمع المجلس إلى عرض حول أبرز اإلنجازات التي 
تواجهها  التي  والتحديات  البحرين  جامعة  حققتها 
آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  أكد  حيث  الجامعة، 
المجلس  رئيس  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  خليفة 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب على ما توليه الحكومة 
قيامها  أجل  من  كبيرة  أهمية  من  البحرين  لجامعة 
جيل  تخريج  في  األكاديمي  ودورها  الوطني  بواجبها 
وتحقيق  بناءالوطن  في  المساهمة  على  وقادر  مؤهل 

التنمية المنشودة.

بمناسبة بدء العام األكاديمي 2016/2015
األمين العام لمجلس التعليم العالي

يلتقي برؤساء الجامعات الخاصة

التقى األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة األمين العام 
الخاصة  الجامعات  برؤساء  العالي  التعليم  لمجلس 
في  الوزارة  بمركز  العامة  األمانة  اجتماعات  قاعة  في 
مع  التشاركي  للنهج  استمرارًا  وذلك  عيسى،  مدينة 
مؤسسات التعليم العالي، وفي ظل ماتفرضه المرحلة 
ومؤسسات  العامة  األمانة  بين  مشتركة  مسؤولية  من 
التعليم العالي في تنفيذ توجيهات وسياسات مجلس 
األكاديمي  بدءالعام  تزامن  مع  سيّما  العالي،  التعليم 

الجديد 2016/2015م. 

وخالل اللقاء قدم األمين العام التهنئة لرؤساء الجامعات 
من  بذلوه  ما  على  والشكر  الجديد،  األكاديمي  بالعام 
جهود خالل العام األكاديمي المنصرم، داعيًا الجميع أن 
يتم البناء على ما تم إنجازه في تلك الفترة، واالستفادة 
من إعادة تقييم األخطاء وأسبابها لتالفي وقوعها خالل 

العام القادم.

أخبار التعليم العالي
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العمل  تطورات  بصورة  الحضور  العام  األمين  ووضع 
العامة  األمانة  وإجراءات  األكاديمي  االعتماد  بمشروع 
أعدت  العامة  األمانة  أن  عن  كشف  حيث  الصدد،  بهذا 
وستقوم  األكاديمي،  لالعتماد  واإلجراءات  المعايير  أدلة 
تدريبية  ورش  ستعقد  كما  الجامعات،  على  بتعميمها 
القليلة  الفترة  خالل  العالي  التعليم  مؤسسات  لجميع 
االعتماد  وإجراءات  آليات  شرح  فيها  يتم  القادمة، 
والمؤشرات  المعايير  حيث  من  المؤسسي  األكاديمي 
النماذج  ملء  ومنهجية  النظام،  حددها  التي  والرسوم 
القائمين على  إعداد وتأهيل  الخاصة بها، وذلك بهدف 
االعتماد األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي لإللمام 

واإلحاطة بكافة أبعاد وجوانب النظام.

العامة  األمانة  أن  العام  األمين  بّين  أخرى  جهة  من 
مساندًا  دلياًل  لتشكل  إصدارات  عدة  بإعداد  قامت 
تضمن  الذي  الطالب  دليل  مثل  المقبلة  للمرحلة 
مؤسسات  في  للقبول  المتاحة  والتخصصات  البرامج 
لمهارات  دليال  كذلك   ،2016/2015 للعام  العالي  التعليم 
الوظيفيةالذي سيتم االستناد إليه في تعديل وتطوير 
يواكب متطلبات سوق  بما  الدراسية  والخطط  المناهج 
العمل، كأحد نتائج توصيات المنتدى الوطني للمهارات 
العام  األمين  أوضح  كما  مؤخرًا،  عقد  الذي  والتوظيف 
الموقع  قريبًا  ستدشن  العامة  األمانة  بأن  للحضور 
العامة، والذي سيكون مرجعًا شاماًل  لألمانة  اإللكتروني 
لإلجراءات والخدمات واالحصائيات والبرامج والتخصصات 

التي تخص قطاع التعليم العالي في المملكة.

وفي هذا اإلطار أشار األمين العام إلى أهمية أن تطوركل 
الموقع  العالي  التعليم  مؤسسات  من  مؤسسة 
استخالص  يضمن  بما  منها،  بكل  الخاص  االلكتروني 
على  أكد  كما  بها،  الخاصة  والبيانات  المعلومات  أحدث 
العالي  بالتعليم  الخاصة  اإلحصائية  البيانات  أهمية 
والتقييم  العلمية  الدراسات  في  ودورها  ومؤسساته 
مراجعة  ضرورة  إلى  الحضور  دعا  فقد  لذا  القرار،  واتخاذ 
وااللتزام  لدى مؤسساتهم  اإلحصائية  البيانات  وتحديث 
بتزويد األمانة العامة بها بشكل دوري، باعتبارها الجهة 
لقرار  تطبيقًا  وذلك  البيانات،  لهذه  الرسمي  والمرجع 
مجلس التعليم العالي المتخذ في جلسته األخيرة بهذا 

الشأن.

وعلى صعيد آخر فقد نّوه األمين العام ألهمية إجراء البحث 
العلمي، وضرورة إيالئه المكانة التي يستحق، من تحقيق 
عليه،  لإلنفاق  باللوائح  المحددة  للنسبة  مؤسسة  كل 
الئحة  إصدار  األمانة تعكف على  بأن  العام  األمين  وصرح 
اإلنفاق  نسب  حيث  من  إجراءاته،  تنظم  العلمي  للبحث 
وآلية احتسابها واقتطاعها، وأوجه صرفها التي ستحدد 
العالمية  التوجهات  وأحدث  الوطنية  األولويات  باتجاه 
لإلستراتيجية  تنفيذًا  العلمي،  البحث  مستوى  على 
األمين  طالب  اإلطار  هذا  وفي  العلمي،  للبحث  الوطنية 
العام الحضور باإلسراع في إعداد اإلستراتيجيات الخاصة 

بمؤسساتهم، علىأن تكون مستمدة مع اإلستراتيجية 
الوطنية للتعليم العالي واإلستراتيجية الوطنية للبحث 

العلمي ومتكاملة معهما.

األمانة  تقدمها  التي  اإللكترونية  الخدمات  يخص  وفيما 
العامة تحدث األمين العام للحضور عن خدمة التصديق 
نادية بوقيس  األستاذة  االلكتروني للشهادات، وقدمت 
شرحًا  العامة  األمانة  في  والمتابعة  التقييم  إدارة  مدير 
التي  الفائدة  ومدى  الخدمة،  هذه  عن  للحضور  موجزًا 
والجهة  والمؤسسة  للطالب  الخدمة  هذه  تحققها 
قدمت  وكما  العامة،  األمانة  في  بالتصديق  المعنية 
األستاذة عائشة مراد رئيس قسم تطوير البحث العلمي 
إيجازًا للحضور عن المشروع التجريبي للبرنامج الوطني 
والمؤسسات  القطاعات  مختلف  مع  بالتعاون  للتدريب 
قبل  الطلبة  وتدريب  لتأهيل  والحكومية،  الخاصة 

تخرجهم على المهارات المطلوبة لدى سوق العمل.

وممثليهم  الخاصة  الجامعات  رؤساء  ثمن  جانبهم  من 
مشيدين  اللقاء،  هذا  لعقد  العامة  األمانة  دعوة 
بالمشاريع واإلصدارات والخدمات التي تقدمها، وقد طرح 
رؤساء الجامعات وممثليهم عدة تساؤالت واستفسارات 
األمين  اليها  استمع  االجتماع،  أثناء  تداوله  تم  ما  إزاء 
العام وقدم إجابات األمانة العامة عليها، كما أكدوا على 
أنهم شركاء لألمانة العامة في تنفيذ توجيهات مجلس 
العالي  التعليم  بقطاع  لالرتقاء  الرامية  العاليا  التعليم 

في المملكة.

حضر اللقاء كل من األستاذ الدكتور مازن جمعة رئيس 
الدكتور غسان فؤاد  للبنات، واألستاذ  الملكية  الجامعة 
عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية، والدكتور خلدون 
المفتوحة  العربية  الجامعة  فرع  مدير  الرومي  عبدالرزاق 
العتوم  سمير  الدكتور  واألستاذ  البحرين،  مملكة  في 
رئيس جامعة البحرين الطبية، واألستاذ الدكتور منصور 
العالي رئيس الجامعة األهلية، واألستاذ الدكتور يوسف 
الدكتور  واألستاذ  المملكة،  جامعة  رئيس  عبدالغفار  
الجامعية،  البحرين  كلية  عن  ممثاًل  خالد  بني  تركي 
أبوغزالة،  طالل  كلية  عن  ممثاًل  أحمدعمر  والدكتور 
الخليجية،  الجامعة  عن  ممثاًل  الفراس  مهند  والدكتور 
وسولفي نيكوالس ممثاًل عن معهد البحرين للدراسات 
جامعة  عن  ممثاًل  بنينا  والسيدة  والمالية،  المصرفية 
كل  العامة  األمانة  من  اللقاء  حضر  كما  الدولية،  أما 
األمانة  في  المشاريع  مدير  ميرزا  كاميرون  السيد  من 
التقييم  إدارة  مديرة  بوقيس  نادية  واألستاذة  العامة 
تطوير  قسم  رئيس  مراد  عائشة  واألستاذة  والمتابعة، 
البحث العلمي، واألستاذة شيخة البدل اخصائي اعتماد 

وتراخيص، واألستاذ عبداهلل الحراحشة.
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من  االعتماد  طلبات  الستقبال  العالي  التعليم  قانون 
مؤسسات التعليم العالي، كما عّبر عن شكره وتقديره 
منتسبي  جميع  باسم  البريطاني  االعتماد  لمجلس 
التعاون  على  العالي  التعليم  لمجلس  العامة  األمانة 
المثمر والبناء، والذي سيكون له األثر اإليجابي في االرتقاء 
بقطاع التعليم العالي في المملكة، لما يحمله تطبيق 
نظام االعتماد األكاديمي على مؤسسات التعليم العالي 
في المملكة من مزايا وفوائد كبيرة، تنعكس بالضرورة 

على مختلف القطاعات وترتقي باالقتصاد الوطني.

إقامة معرض التعليم البريطاني في مملكة البحرين

األستاذ  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين  رعى 
المعرض  افتتاح  فعاليات  حمزة  يوسف  رياض  الدكتور 
البريطاني  الثقافي  المجلس  البحرين  في  ينظمه  الذي 
عن التعليم في المملكة المتحدة، حيث أقيم المعرض 
بصالة أكاسيا بفندق رامي جراند، وذلك بحضور سعادة 
لدى  المتحدة  المملكة  سفير  مارتن  سايمون  السيد 
مملكة البحرين، وسعادة السيد ظافر العمران السفير 
العام  لهذا  المعرض  هذا  جاء  وقد  الخارجية،  بوزارة 
المملكة  في  التعليم  القادمة:  محطتك   « عنوان  تحت 
المتحدة – رحلتك تبدأ من هنا« من جهته أشاد األمين 
في  المتقدم  التعليم  بمستوى  حمزة  الدكتور  العام 
يقدم  ما  خالل  من  جليًا  يظهر  الذي  المتحدة،  المملكة 
من مخرجات بحثية وبشرية باستمرار، كما أشاد بالجهود 
والمبادرات التي يبذلها المجلس الثقافي البريطاني في 
مملكة البحرين فيما يصب بتعزيز العالقات الثقافية بين 
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اجتماع مجلس التعليم العالي الثامن والثالثون

مجلس االعتماد البريطاني بالتعاون مع
األمانة العامة لمجلس التعليم العالي
يعقد ورشة عمل لالعتماد األكاديمي

عقد مجلس االعتماد البريطاني في قاعة تدريب األمانة 
االعتماد  عمل  ورشة  العالي  التعليم  لمجلس  العامة 
مذكرة  تفعيل  استكمال  إطار  في  وذلك  األكاديمي، 
التفاهم التي أبرمت سابقًا بين مجلس التعليم العالي 
البريطاني  االعتماد  ومجلس  البحرين  مملكة  في 
التعليم  لمؤسسات  األكاديمي  االعتماد  معايير  لوضع 
العالي في مملكة البحرين، حيث أوفد مجلس االعتماد 
من  كل  الورشة  هذه  لتقديم  عنه  ممثلين  البريطاني 
بمشاركة   وذلك  روزيجان،  والسيدة  شيالنيدام  السيدة 
والخبراء  المختصين  من  العامة  األمانة  منسوبي  جميع 
على  األكاديمي  االعتماد  نظام  بتطبيق  المعنيين 

مؤسسات التعليم العالي.

تحقيقه  تم  ما  السيدة شيال  استعرضت  الورشة  وخالل 
البريطاني  االعتماد  مجلس  بين  التعاون  أوجه  من 
خالل  من  وذلك  اآلن،  لغاية  العالي  التعليم  ومجلس 
االعتماد  نظام  بها  مّر  التي  للمراحل  استعراضها 
أفضل  إعداد معايير جمعت خالصة  بدءًا من  األكاديمي 
واقع  مع  ومايتناسب  جهة  من  العالمية  الممارسات 
ثم  أخرى،  جهة  من  خصوصيتها  ويعكس  المملكة 
مرحلة التطبيق التجريبي للنظام على بعض مؤسسات 
التعليم العالي في المملكة، كما تضمنت الورشة حلقات 
عصف ذهني بين المشاركين ضمن مجموعات صغيرة 
إلجراء محاكاة عملية لتطبيق النظام، حيث أتاح مجلس 
االعتماد البريطاني للمشاركين توجيه األسئلة حول أية 

استفسارات تظهر لديهم.
من جانبه فقد أكد األمين العام أن أهمية  عقدالورشة 
التي  المتقدمة  للمرحلة  نظرًا  جاءت  الفترة  هذه  في 
وصل إليها نظام االعتماد األكاديمي في المملكة لغاية 
المحّكمين  الستقطاب  تستعّد  العامة  فاألمانة  اآلن، 
والمقيمين الدوليين المختصين بدراسة طلبات االعتماد 
بعد ما تم إنجازه في هذاالمجال وبموجب ما نّص عليه 



28

المتواصل  التعاون  إلى  الوقت ذاته  الجانبيين، الفتًا في 
البحرين  مملكة  في  العالي  التعليم  مجلس  بين 
البريطاني، وكذلك مجلس االعتماد  الثقافي  والمجلس 
مجال  في  التعاون  خاصة  مجاالت  عدة  في  البريطاني 

مشروع االعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العالي.

تنظيم  على  القائمون  أكد  فقد  متصل  صعيد  على 
إقامته  أن  على  المتحدة  المملكة  في  التعليم  معرض 
البريطاني  الثقافي  المجلس  مبادرات  من  جزءًا  تعد 
الرامية إلى تعزيز وتوثيق العالقات الثقافية بين البلدين 

بشأن  تمت  التي  والتطورات  االجراءات  لسير  كذلك 
االعتماد  لعملية  الخليجية  للشبكة  دائم  إنشاءمكتب 

األكاديمي بين دول المجلس.

وضمان  لالعتماد  الوطني  الجهاز  نظم  آخر  جانب  من 
جودة  التعليم في دولة الكويت لممثلي دول المجلس  
ندوة تحت عنوان )تجويد أداء مؤسسات التعليم العالي 
الطهمازي  عائشة  األستاذة  حضرتها  ناجحة(  تجارب   -
ممثل مملكة البحرين، التي ناقشت تجارب الدول األخرى 
في التفاعل المثمر وبناء الشراكة الفعالة بين مؤسسة 
االعتماد األكاديمي الوطنية ومؤسسات التعليم العالي 

ي
عال

م ال
لي

تع
ر ال

با
أخ

األمانة العامة لمجلس التعليم العالي تشارك باالجتماع التاسع للجنة التنسيقية 
لالعتماد األكاديمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الصديقين، وتقديم الدعم لما تسعى إليه البحرين في 
بناء اقتصاد قوي يستند إلى المعرفة والمورد البشري.

المتحدة  المملكة  في  التعليم  معرض  أن  إلى  يشار 
يقام سنويًا في مملكة البحرين ويستقبل ما يزيد عن 
عن  ممثاًل   32 إلى   27 بين  يتراوح  بما  يلتقون  زائرًا   1500
حيث  البريطانية،  التعليمية  والمؤسسات   الجامعات 
الطلبة  كافة  باستقبال  ترحيبه  عن  المعرض  يعلن 
في  التعليم  واقع  على  باالطالع  والراغبين  المهتمين 
بريطانيا، وما يقدمه لطلبته من تأهيل وتدريب معتمد 

لدى مملكة البحرين.

بدعوة من األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية عقد االجتماع التاسع للجنة التنسيقية لالعتماد 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  األكاديمي 
العامة  األمانة  شاركت  وقد  نوفمبر2015م.   15 األحد  يوم 
لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين في االجتماع 
ممثلة باألستاذة عائشة عبد اهلل الطهمازي، وكانت دولة 
الوطني  الجهاز  االجتماع ممثلة في  ترأست  الكويت قد 

لالعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم.

وخالل االجتماع ناقش أعضاء اللجنة ممثلي دول المجلس 
جودة  وضبط  األكاديمي  باالعتماد  الخاصة  الموضوعات 
الخليج  دول  في  العالي  التعليم  بمؤسسات  التعليم 
مشتركة  بيانات  قاعدة  إنشاء  بحث  تم  حيث  العربية. 
المؤسسي  االعتماد  مجال  في  الخارجيين  للمراجعين 
للشبكة  إلكتروني  موقع  إنشاء  وكذلك  والبرامجي، 
الخليجية لضمان جودة التعليم العالي في دول مجلس 

التعاون أسوة بالشبكات األوروبية والعالمية.

المقر مع  اتفاقية  توقيع  االجتماع بحث سبل  تناول  كما 
المتبادل  االعتراف  موضوع  إلى  إضافة  عمان،  سلطنة 
بشهادات االعتماد المؤسسي والبرامجي التي تصدرها 
هيئات االعتماد بدول المجلس، ووضع آلية مشتركة في 
االعتماد األكاديمي ومعادلة الشهادات. وتطرق األعضاء 
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لعملية  اإليجابي  واألثر  الكبير  للدور  نظرًا  المحلية،  
العالي  التعليم  األكاديمي وحصول مؤسسات  االعتماد 

عليه في تطوير ورفع مستوى أداء تلك المؤسسات.

دول  بجميع  األكاديمي  االعتماد  هيئات  أن  إلى  يشار 
الخليج العربية قد شاركت باجتماعات اللجنة التنسيقية 
لالعتماد األكاديمي، كما تم تمثّيل األمانة العامة لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في االجماع من خالل حضور 
قطاع  مستشار  المسن  عبداهلل  بنت  هنادي  الدكتورة 

الشؤون اإلنسانية والبيئة.

اجتماع األمانة العامة مع مؤسسات التعليم العالي 
حول البيانات واإلحصاءات

إلى  العالي  التعليم  لمجلس  العامة  األمانة  من  سعيًا 
العالي  التعليم  مؤسسات  مع  التواصل  جسور  مد 
 3 الموافق  الخميس  يوم  اجتماعًا  عقدت  وممثليها، 
عمداء  من  مشاركًا   30 من  أكثر  ضم  2015م  سبتمبر 
في  البشرية  الموارد  ومسؤولي  والتسجيل  القبول 
وقد  والخاصة،  الحكومية  العالي  التعليم  مؤسسات 
هدف االجتماع لعرض ومناقشة عدة مشاريع وموضوعات 
مع المعنيين في هذه المؤسسات تتعلق في مجملها 
خدمة  جانب  إلى  العالي،  التعليم  وإحصاءات  ببيانات 
تصديق المؤهالت اإللكترونية. حيث استعرضت األستاذة 
الخدمة  والمتابعة  التقييم  إدارة  مديرة  بوقيس  نادية 
التي  العلمية،  المؤهالت  وتقويم  لتصديق  اإللكترونية 
اإللكترونية،  الحكومة  هيئة  مع  بالتعاون  تطويرها  تم 
وتقويم  تصديق  والمقيمين  للبحرينيين  تتيح  والتي 
شهاداتهم الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في 
متعددة  لفئات  الخدمة  هذه  وصممت  البحرين،  مملكة 
التعليم  مندوبي مؤسسات  المستخدمين تشمل  من 
التقييم والمتابعة  إدارة  العالي، والطلبة، واختصاصيي 
باألمانة العامة لمجلس التعليم العالي. وبّينت بوقيس 
إجراءات تقديم الطلب وعملية التصديق من خالل عرض 
أن تسهم  المؤمل  من  إذ  للخدمة،  األساسية  الشاشات 
التصديق  عملية  وتوحيد  تسهيل  في  الخدمة  هذه 
وتسريع  والجهد  الضغط  وتخفيف  للطلبة،  والمتابعة 

آلية التصديق، إلى جانب الحفظ اآللي للملفات.

مديرة  المراغي  اهلل  عبد  فرزانة  الدكتورة  قدمت  كما 
بيانات  قاعدة  بشأن مشروع  عرضًا  العلمي  البحث  إدارة 
حاليًا،  العامة  األمانة  عليها  تعمل  التي  العالي  التعليم 
وأكدت للحضور أن هذا المشروع سيسهم في الوصول 
إلى إحصاءات وطنية شاملة ودقيقة ومحدثة حول قطاع 
قياس  دقة  على  إيجابًا  ينعكس  بما  العالي،  التعليم 
البشرية،  بالتنمية  المتعلقة  كتلك  الدولية  المؤشرات 
بعد  وما  لأللفية  اإلنمائية  واألهداف  للجميع،  والتعليم 
2015، وتمكين المرأة في التعليم، وغيرها من المؤشرات 
واإلقليمية  الدولية  المنظمات  تصدرها  التي  والتقارير 
مؤسسات  بيانات  يشمل  المشروع  أن  وبّينت  الخارجية. 
التعليم العالي، والطلبة، والهيئات التدريسية واإلدارية 
التي  الحقول  واستعرضت  العلمي،  والبحث  والفنية، 
العامة  األمانة  أن  موضحة  منها،  كل  عليها  يشتمل 
الحقول.  لهذه  توضيحي  دليل  إصدار  على  حاليًا  تعمل 
نظم  إدارة  من  الرحمن  عبد  محمد  األستاذ  واستعرض 
لمشروع  اآللي  للنظام  التقنية  الجوانب  المعلومات 

قاعدة البيانات وخطوات التنفيذ.

كما تم استعراض عدٍد من الموضوعات مثل إحصاءات 
من  وغيرها  العالي  للتعليم  اليونسكو  منظمة 
أبدى  وقد  المؤسسات.  بعمل  العالقة  ذات  المواضيع 
ممثلو مؤسسات التعليم العالي استعدادهم للتعاون 
مع األمانة العامة في مثل هذه المشاريع، والسيما كونها 
تسهم في االرتقاء بالقطاع وتنظيم عمله، وقدموا عددًا 

من المقترحات التطويرية لهذه المبادرات. 
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مشاركة األمانة العامة
 في االجتماع االستشاري اإلقليمي 

حول »االنتفاع الحر بالمعلومات العلمية
- المفهوم وسياسات الدول العربية«

فرزانة  الدكتورة  العلمي  البحث  إدارة  مديرة  شاركت 
والتعليم  التربية  وزارة  وفد  ضمن  المراغي  عبداهلل 
إبراهيم  نوال  األستاذة  برئاسة  البحرين  بمملكة 
في  والمعلومات،  للتخطيط  المساعد  الوكيل  الخاطر 
»االنتفاع  حول  اإلقليمي  االستشاري  االجتماع  فعاليات 
وسياسات  المفهوم   - العلمية  بالمعلومات  الحر 
من  الفترة  خالل  القاهرة  في  ُعقد  الذي  العربية«  الدول 
13-15سبتمبر 2015م، برعاية مكتب اليونسكو اإلقليمي 
مع  بالتعاون  العربية  الدول  في  والتكنولوجيا  للعلوم 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر 
تجربتها  المشاركة  الدول  استعرضت  وقد  العربية، 
حول  ورقتها  البحرين  مملكة  وقدمت  المجال،  هذا  في 
المصادر التعليمية المفتوحة واالنتفاع الحر بالمعلومات.

في  المعرفة  تبادل  التشاوري  االجتماع  استهدف  وقد 
كيفية الوصول الحر وغير المقيد لألبحاث العلمية وكيف 
يمكن أن يزيد ذلك من تأثير المؤسسات البحثية ويعود 
بالنفع على المؤلفين والناشرين والمجتمع ككل، وأخيرًا 
سياسات  لتنفيذ  طريق  وخريطة  استراتيجيات  وضع 

االنتفاع الحر بالمعلومات العلمية في الدول العربية.

إدارة التقييم والمتابعة باألمانة العامة
 لمجلس التعليم العالي

 تواصل وتنسيق مستمر مع مؤسسات
 التعليم العالي الخاصة

األمانة  تدريب  قاعة  في  والمتابعة  التقييم  إدارة  نظمت 
من  ممثلين  مع  لقاًء  العالي  التعليم  لمجلس  العامة 
األستاذة  وبحضور  الخاصة،  العالي  التعليم  مؤسسات 
نادية عبداللطيف بوقيس مديرة اإلدارة، وذلك لمناقشة 
شرح الوثائق الخاصة بملف الطالب الموحد وآلية تنظيمه 
وإعداده للوصول إلى أفضل النتائج لتطبيق آلية تضمن 
التحاقه  لحظة  منذ  للطالب  الدراسية  الحالة  متابعة 

بالدراسة وحتى تخرجه، حيث بينت األستاذة بوقيس أن 
هذا الملف يضم جميع وثائق الطالب الخاصة بقبوله في 
استيفاء  من  التحقق  سهولة  ليضمن  واضح  تسلسل 
من  التمكن  وبالتالي  المطلوبة،  الوثائق  لجميع  ملفه 
بإدارة  الجامعة ممثلة  الدراسية من قبل  متابعة سيرته 
القبول والتسجيل ومن قبل األمانة العامة ممثلة بإدارة 
يسهم  اإلجراء  هذا  أن  أكدت  كما  والمتابعة،  التقييم 

بإنجاز نظام تصديق الشهادات وتبسيط إجراءاته.

المواضيع  الجامعات  ممثلو  تسلم  اللقاء  نهاية  وفي 
الموضوع  هذا  يخص  فيما  مؤسساتهم  من  المطلوبة 
والتي لم يتم استكمالها بعد، وأشارت بوقيس أن إدارة 
المتطلبات  كافة  استكمال  ستتابع  والمتابعة  التقييم 
الالزمة العتماد ملف الطالب الموحد مع جميع مؤسسات 

التعليم العالي.

ورشة تدريبية لمسئولي القبول والتسجيل
 لشرح آلية ومنهجية خدمة التصديق اإللكترونية

إدارة  مبنى  في  والمتابعة  التقييم  إدارة  عقدت  كما 
تدريبية  ورشة  المنامة  في  المهني  والتطوير  التدريب 
التعليم  مؤسسات  في  والتسجيل  القبول  لمسئولي 
التصديق  خدمة  ومنهجية  آلية  لشرح  الخاصة  العالي 
هذه  وتأتي  العامة،  األمانة  تقدمها  التي  اإللكترونية 
في  المعنيين  لتدريب  العامة  األمانة  من  المبادرة 
البيانات  إدخال  كيفية  على  العالي  التعليم  مؤسسات 
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المطلوبة والالزمة إلنجاز هذه الخدمة، وإرفاق المستندات 
الطلبة  لوثائق  اإللكتروني  التسليم  نظام  في  الخاصة 

من خريجي مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

مشاركة إدارة البحث العلمي في منتدى البحوث 
السنوي بجامعة أما الدولية 2015

العالي  التعليم  لمجلس  العامة  األمانة  جهود  ضمن 
مؤسسات  مع  والتواصل  التشاركية  مبدأ  لتعزيز 
في  العلمي  البحث  إدارة  شاركت  فقد  العالي،  التعليم 
فعاليات منتدى البحوث السنوي الثالث 2015 الذي أقامته 
جامعة أما الدولية يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2015م، 
بالجامعة،  والنشر  العلمية  البحوث  بتنظيم من مكتب 
تحت شعار »نحو الجودة في البحث العلمي والتدريس: 
واألعمال  المعلومات  وتكنولوجيا  الهندسة  بحوث  في 
واالجتماعية«، وذلك ضمن عدد من  الطبيعية  والعلوم 
عرضت  حيث  المنتدى،  خالل  الرئيسيين  المتحدثين 

إدارة البحث العلمي تعقد ورشة عمل لعمداء البحث 
العلمي بمؤسسات التعليم العالي 

حول بيانات البحث والتطوير التجريبي 2015

العالي  التعليم  لمجلس  العامة  األمانة  تضطلع 
بمسؤولية توفير البيانات واإلحصاءات الدقيقة والشاملة 
أنها  ال سيما  البحرين،  مملكة  في  العلمي  البحث  حول 
المحلية  القطاعات  مختلف  لتزويد  الرسمي  المرجع 
والمنظمات الدولية بذلك، وفي هذا النطاق فقد عقدت  
الموافق 3  الثالثاء  يوم  العلمي ورشة عمل  البحث  إدارة 
نوفمبر 2015م لعمداء البحث العلمي ورؤساء الوحدات أو 
األقسام واللجان المعنية بالبحث العلمي في مؤسسات 
تقديم  بغرض  البحرين،  مملكة  في  العالي  التعليم 
للعام  التجريبي  والتطوير  البحث  استبانة  لملء  الدعم 

2015م، وتوضيح التعريفات والشروح الخاصة بالمفاهيم 
البيانات  الواردة في االستبانة ومعادالت حساب  والبنود 

المطلوبة.

على  استبانة  بإعداد  العلمي  البحث  إدارة  قامت  حيث 
البيانات  جمع  خاللها  من  ليتم  المؤسسي  المستوى 
الواردة  االستبانة  ضوء  في  المؤسسات،  من  المطلوبة 
والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  من 
المؤسسات،  )اليونسكو(، وقد تم تعميمها على كافة 
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوصيات معهد اليونسكو 
لإلحصاء حول أفضل الممارسات في جمع البيانات، والتي 
الخاصة  استباناتها  ببناء  دولة  كل  قيام  ضرورة  تؤكد 
تجميعها  ذلك  بعد  ليتم  المؤسسي،  المستوى  على 
في استبانة المنظمة المصممة على المستوى الوطني.

عبداهلل  فرزانة  الدكتورة  العلمي  البحث  إدارة  مديرة 
في  العلمي  للبحث  الوطنية  اإلستراتيجية  المراغي 
مملة البحرين. وقد شمل العرض أهمية البحث العلمي 
وضعها،  تم  التي  واألهداف  والرؤية  البحرين،  لمملكة 
البحوث  ومجاالت  األهداف،  هذه  تحقيق  سبل  وكذلك 
على  الرد  بعدها  تم  البحرين.  لمملكة  األولوية  ذات 
استفسارات الحضور ومناقشة التطلعات وآليات التنفيذ 
من خالل العمل المشترك بين األمانة العامة ومؤسسات 

التعليم العالي.

عدد  قام  المنتدى،  في  الرئيسية  األوراق  عرض  وبعد 
كلية  الجامعة:  في  المختلفة  الكليات  في  األساتذة  من 
الهندسة، وكلية الحاسبات، وكلية إدارة األعمال، ومركز 
التي قاموا بنشرها خالل  األبحاث  العام بعرض  التعليم 
األفكار  لتبادل  الفرصة  أتاح  الذي  األمر  الماضية،  السنة 
تطوير  في  يسهم  بما  البحثية  والخبرات  والمعلومات 

ياألداء البحثي ألعضاء هيئة التدريس.
عال

م ال
لي
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ر ال
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يشار إلى إن دقة هذه البيانات ينعكس بشكل إيجابي 
البحرين  مملكة  بها  توافي  التي  البيانات  جودة  على 
المنظمات الدولية بما فيها منظمة اليونسكو، والسيما 
المقارنات  وإجراء  المؤشرات  حساب  في  تستخدم  أنها 
من  العديد  تعتمدها  التي  الدولية  التقارير  خالل  من 

من  الهدف  فإن  لذا  العالمية،  والتصنيفات  المنظمات 
بما  ومحدثة  دقيقة  بيانات  إلى  الوصول  هو  الورشة 
يسهم في تقديم صورة أكثر شمولية ودقة حول البحث 

والتطوير التجريبي في مملكة البحرين.

ي
عال

م ال
لي

تع
ر ال

با
أخ

األمين  حمزة  يوسف  رياض  الدكتور  األستاذ  رعاية  تحت 
العامة  األمانة  أقامت  العالي  التعليم  لمجلس  العام 
الجلوس  المجيد وعيد  الوطني  العيد  بمناسبة  احتفاالً 
األمانة  منسوبي  جميع  فيه  وشارك  حضره  الملكي، 
العامة، وذلك في مقر األمانة، حيث بدأ االحتفال بكلمة 
باسمه  خاللها  من  رفع  العام  األمين  ألقاها  ترحيبية 
وباسم جميع منتسبي األمانة العامة لمجلس التعليم 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  مقام  إلى  العالي 
اهلل  حفظه  المفدى   البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  وإلى  ورعاه، 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه، 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  وإلى 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة  آل 
شعب  وإلى  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء  مجلس  لرئيس 
البحرين الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه 
أن  وجّل  عز  المولى  داعيًا  العزيزة،  الوطنية  المناسبات 

البحرين وهي  مملكة  على  الوطنية  األعياد  يعيد هذه 
ترفل بالعز والمنعة تحت ظل القيادة الحكيمة.

كما أشار األمين العام إلى أن االحتفال بهذه المناسبات 
عن  الجميع  من  وتعبيرًا  فرحًة  يمثل  العزيزة،  الوطنية 
الفخر والتأكيد على االنتماء الصادق والمخلص للقيادة 
بالبناء  التعبير  يكون  حيث  الغالي،  وللوطن  الحكيمة 
والتقدم،  التطوير  بنهج  واالستمرار  إنجازه  تم  ما  على 
والعزم على االرتقاء والنهوض بمخرجات أعمالنا. مؤكدًا 
على أهمية مشاركة الجميع في هذه االحتفاالت الوطنية 
ترابط  على  تدل  رسالة صادقة  من  تمثله  لما  السعيدة 

وتالحم أبناء الشعب مع القيادة.

هذا وقد عّبر منتسبي األمانة العامة عن فرحتهم بهذه  
لهذا  والءهم  مؤكدين  الغالية،  الوطنية  المناسبات 

الوطن الغالي ولقيادته الرشيدة.

األمانة العامة لمجلس التعليم العالي تحتفل بالعيد الوطني المجيد
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مجلس التعليم العالي

مسيرة نهج إستراتيجي وتخطيط 

متوازن

بمقاربة بين األمس واليوم
جار

ت

من  بدءًا  العالي  التعليم  مجلس  لتجربة  المتتبع  إن 
التشكيل  بدايات  في  واجهته  التي  التحديات  واقع 
إيجاد  ًإلى  وصوال  والتطويرية  العالجية  بإجراءاته  مرورًا 
بيئة مستقرة ومؤهلة لمواكبة متطلبات القرن الحادي 
عمله  في  اتبع  المجلس  أن  شك  بال  يدرك  والعشرين، 
نهجًا استراتيجيًا واضح الخطى، فعند إلقاء نظرة فاحصة 
إصدار  ُبعيد  المجلس  فيها  تشكل  التي  الفترة  على 
قانون التعليم العالي في العام 2005 م، يتبين أن األمر 
الواقع إبانها قد فرض تحديًا كبيرًا أمام المجلس؛ فكما 
الحكومي  العالي  التعليم  فيما يخص  فإنه  هو معلوم 
)جامعةالبحرين(  الوطنية  الجامعة  إنشاء  تم  فقد  حاليًا 
في العام 1986م، وبعدها تم إنشاءبوليتكنك البحرين 
التعليم، في  إصالح  مبادرات  2008 م كإحدى  العام   في 
بدأ  قد  الخاص  المستوى  على  العالي  التعليم  أن  حين 
في العام 2001 م )قبل صدور قانون التعليم العالي(، وتم 
الترخيص إلنشاء عدة مؤسسات تعليم عاٍل خاصة إلى 
أن وصل عددها اليوم إحدى عشرة جامعة، بعد أن كانت 
تسع مؤسسات منها تمارس وتزاول نشاطها األكاديمي 

قبل صدور القانون.

للمجلس في  بالنسبة  األكبر  التحدي هو  وإن كان هذا 
التحديات  من  العديد  جانبه  إلى  واجه  فقد  الفترة،  تلك 
اتخاذ  عليه  أن  فوجد  م،   2006 العام  في  تشكيله  عند 
عدة إجراءات ضمن مراحل متواترة ليأخذ قطاع التعليم 
التنمية  لعجلة  رئيس  دوره كدافع  المملكة  في  العالي 
رفع  إلى  يسعى  أن  عليه  فكان  والمستدامة،  الشاملة 
المطلوبة  وإسهاماتها  العالي  التعليم  مؤسسات  دور 
تأهيل  وإعادة  الوطنية،  واألولويات  األهداف  تحقيق  في 
الهرم التعليمي القائم لتنسجم بنيته مع ما هو متبع 
سوية  ورفع  األكاديمي،  لالعتماد  نظام  وتطبيق  عالميًا، 
الخاصة،  العالي  التعليم  لمؤسسات  التحتية  البنية 

واالرتقاء ببيئاتها الجامعية التي تؤهلها لتقديم الخدمة 
التعليمية، إضافًة إلى إعداد وتنفيذ إستراتيجية للتعليم 
العالي وللبحث العلمي، وإجراء رقابة مسؤولة ومتابعة 
العالي ومخرجاتها،  التعليم  متخصصة ألداء مؤسسات 
مخرجات  بين  والمواءمة  الفجوة  لتجسير  والسعي 
التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والتفكير بآليات 
إدارة  العالي بتخصصات  التعليم  الحد من تشبع قطاع 
المحركة  بالتخصصات  الملتحقين  األعمال، وزيادة نسبة 
لالقتصاد المعرفي، مثل: العلوم والرياضيات والهندسة 
أقل  آنذاك  تبلغ  كانت  والتي  المعلومات،  وتكنولوجيا 
من 10% من الطلبة، والنهوض بمخرجات البحث العلمي 
الحوكمة  ممارسات  وتكريس  األعمال،  وريادة  واالبتكار 
الرشيدة في مؤسسات التعليم العالي، وفض التشابك 
والتداخل في الصالحيات والواجبات بين األكاديميين من 
الخاصة من جهة  العالي  التعليم  جهة وماّلك مؤسسة 

أخرى.

وبعد أن بانت جليًا للمجلس هذه التحديات التي تواجه 
خطورة  بمدى  وإلدراكه  والهام،  الحيوي  القطاع  هذا 
األولويات  وترتيب  تنظيم  من  بد  ال  كان  آنذاك؛  الوضع 
عاجلة  إجراءات  باتخاذ  أوالً  ليبدأ  أمامه  المرحلة  بحسب 
وسريعة للحيلولة دون تفاقم الوضع أكثر مما هو عليه 
إلى  الوقائية،  العالجية  الحلول  تقديم  ثم  ومن  مبدئيًا، 
الطموح،  يلبي  الذي  المسار  العالي  التعليم  يسلك  أن 
وتحقيق  الوطني  االقتصاد  بناء  في  المشاركة  ويباشر 

التنمية الشاملة المستدامة.

ال  بحيث  ورئاستها  الجامعات  بين ملكية  الجمع  ففصل 
المباشرة  األسرة  أفراد  أو  للمالك  الجامعة  رئاسة  تكون 
الجامعة،  المستثمرين في  أو أحد  الثالثة(  الدرجة  )حتى 
التي  والمرافق  المباني  بتوفير  الجامعات  بإلزام  وقام 

عبد اهلل الحراحشة
خبير لدى األمانة العامة
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المناسبة،  الجامعية  والبيئة  الطلبة  أعداد  مع  تتناسب 
ومعايير  األمناء  مجلس  لشروط  تحديده  إلى  إضافًة 
اختيار رئيس الجامعة ونوابه والعمداء، وتحديده للعبء 
وتحقيق  التدريس  هيئة  ألعضاء  واإلشرافي  التدريسي 
يتناسب  بما  التدريس  هيئة  عضو  إلى  طالب  نسبة 
والمعايير العالمية، ووضع سقفا ألعداد الطلبة المقبولين 
للمنشآت،  االستيعابية  الطاقة  مع  ليتناسب  بالجامعات 
وأعداد أعضاء هيئة التدريس، ومصادر التعلم، كما وضع 
المعايير المطلوب توافرها في االتفاقيات الموقعة بين 
مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومؤسسات التعليم 
لمؤسسات  البنكي  الضمان  وحدد  الخارجية،  العالي 
التعليم العالي الخاصة ليكون الحد األدنى نصف مليون 
ما  تخصيص  واشترط  دينار،  مليوني  واألقصى  دينار 
نسبته )3%( من إيرادات الجامعة للبحث العلمي. و )%2( 
فرض  ونظم  التدريس،  هيئة  ألعضاء  المهني  للتطوير 
موافقته  اشترط  بحيث  الطلبة  على  الدراسية  الرسوم 

مسبقًا وبمبررات موضوعيه قبل التطبيق.

واليوم وبعد عقد المجلس 37 جلسة اتخذ خاللها )437( 
وأولوياته  برامجه  التدرج في  أنه سلك مبدأ  يتضح  قرارًا 
على مدى الفترة السابقة كما حدد لنفسه منذ البداية، 
على  أساسًا  يقوم  منهجًا  عمله  في  اتخذ  كذلك  وأنه 
الشراكة مع القطاع الصناعي، حتى أصبح تركيزه حاليًا 
الخريجين  مهارات  تطوير  على  مباشر  وبشكل  ينصب 
على  أكاديمية،  مؤهالت  على  حصولهم  مجرد  وليس 
بالنسبة  التعليمية  والمناهج  التعليم  إصالح  أن  اعتبار 
الشاملة جنبًا  اإلصالح  المركزية في عملية  األمور  له من 
ألعضاء  التمهن  مشروع  بتنفيذ  البدء  مع  جنب  إلى 
التدريس، فبعد كل ذلك فإنه يمكن مالحظة أن  هيئة 
قطاع التعليم العالي بات يقدم دورًا مركزيًا في تطوير 
تنمية  مع  المملكة  واالجتماعي في  االقتصادي  الطموح 

رأس المال البشري.

العالي  التعليم  يؤديه  الذي  المركزي  الدور  هذا  ولعّل   
اليوم عائد بشكل رئيس المتالك المجلس رؤية واضحة 
تدشينه  خالل  من  المملكة  في  العالي  التعليم  لمسار 
إستراتيجية التعليم العالي وإستراتيجية البحث العلمي 
الوطنية  واألولويات  األهداف  لتحقيق  وطنية،  بصبغة 
وإصداره  والمستدامة،  الشاملة  التنمية  تحقيق  في 
تنظم  التي  وتلك  واإلدارية  والمالية  األكاديمية  اللوائح 
في  نوعية  نقلًة  أحدثت  الجامعية  والمرافق  المنشآت 
التعليم  مؤسسات  أغلب  توفير  بعد  الجامعية  البيئة 
العالي الخاصة للمباني والمرافق المطلوبة في اللوائح، 
والتوسع  التعليمي  الهرم  استقامة  على  وبدءالعمل 
المعرفي  لالقتصاد  المحركة  التطبيقية  البرامج  بطرح 
وتكنولوجيا  والهندسة  والرياضيات  العلوم  مثل 
والبدء  األكاديمي  لالعتماد  نظام  وتدشين  المعلومات، 
بتطبيقه، إضافًة إلى حصول بعض مؤسسات التعليم 
مثل  دولية  جهات  من  اعتماد  على  وبرامجها  العالي 

االعتماد  ومجلس   )IMC( اإليرلندي  الطبي  المجلس 
رقابة  تطبيق  واتباع   ،)ABET( والتكنولوجيا  للهندسة 
مسؤولة ومتابعة دورية على مؤسسات التعليم العالي 
جهة  من  المجلس  بين  الحقيقية  الشراكة  عنوانها 
أخرى  جهة  من  الخاصة  العالي  التعليم  ومؤسسات 
ومخرجاتها،  أدائها  وتقييم  واللوائح  القانون  لتطبيق 
عاٍل  تعليم  لمؤسسات  الترخيص  شروط  ضبط  وإعادة 
وما  جديدة،  أكاديمية  برامج  استحداث  عند  أو  جديدة 
بين  المواءمة  مشروع  مبادرات  نجاح  من  تحقيقه  تم 
بعد  العالي  التعليم  ومخرجات  العمل  سوق  متطلبات 
عقد شراكة وطنية حقيقية تقوم على أسس وخطط 
واضحة بين التعليم العالي وقطاعات االقتصاد الوطني 
متخصصة  وفرق  مشتركة  تنسيقية  لجنة  وتشكيل 
التعليم  النهوض بمخرجات  القطاعين،  ومساعي  بين 
العالي من خالل تحديد نسب وأوجه اإلنفاق على البحث 
بالمهارات  الطلبة  لصقل  التدريب  وبرامج  العلمي، 
المطلوبة لدى سوق العمل، ومتابعة إجراءات االستقدام 
والحرص  التدريس  هيئة  وأعضاء  لإلداريين  والتوظيف 
وخريجي  األكاديمية  الكفاءات  ذوي  استقطاب  على 
تطوير  بمشروع  والبدء  المرموقة،  العلمية  المؤسسات 
المهارات  لتضمينها  الدراسية  والخطط  المناهج 
للتوظيف،  المطلوبة  التدريبية  والبرامج  اإلبداعية 
ومبادرات عقد اتفاقيات تعاون وتشارك مع جهات دولية 
التعليم  إستراتيجية  وتنفيذ  إعداد  مجال  في  مرموقة 
االعتماد  وتطبيق  العلمي  البحث  وإستراتيجية  العالي 
ورعاية  الدراسية  والخطط  المناهج  وتطوير  األكاديمي، 
التعليم  الجهات ومؤسسات  تلك  بين  الدورية  اللقاءات 
ممارسة  تضمن  التي  والقرارات  اللوائح  وإصدار  العالي، 
الحوكمة الرشيدة في مؤسسات التعليم العالي ضمن 
مجالسها العلمية واإلدارية، لقد التزم المجلس بالقوانين 
واللوائح مرجعًا لعمله وللقرارات الصادرة عنه، ولم يتخذ 
أي قراٍر بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعماله إال 
بعد إجراء دراسة مستفيضة له، وال أدلُّ على ذلك أكثر 
من كسبه لجميع القضايا التي ُرفعت ضده أمام القضاء.

وفيما يخص إجراءات المجلس وتأثيرها على زيادة جذب 
الطلبة الوافدين للدراسة في مملكة البحرين، فقد بدت 
للطلبة  اإلجمالي  العدد  كان  حيث  واضحة  الزيادة  تلك 
 )5039( 2015/2014م  األكاديمي  للعام  البحرينيين  غير 
لهذا  اإلجمالي  عددهم  يبلغ  حين  في  وطالبة  طالبًا 
المتوقع  ومن  وطالبة)1(،  طالبًا   )5570( 2016/2015م  العام 
السنوات  مدى  على  مستمر  تزايد  في  العدد  يبقى  أن 
األكاديمي  االعتماد  لنظام  المجلس  فتطبيق  القادمة؛ 
تلك  حصول  سيزيد  العالي  التعليم  مؤسسات  على 
المجاورة  الدول  من  الرسمي  االعتراف  على  المؤسسات 
وبالتالي ابتعاث أعداد أكبر من تلك الدول للدراسة في 
لتنفيذ  المجلس  فإن مواصلة  البحرين، وكذلك  مملكة 
التي تهدف إلى  العالي  اإلستراتيجية الوطنية للتعليم 
والخيار  العالي  للتعليم  الجذب  نقطة  المملكة  جعل 
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األول للدراسة للطلبة من الدول، سينعكس بالضرورة 
إيجابًا على زيادة النشاط االقتصادي ودفع عجلة التنمية 

في المملكة على مختلف الصعد.

وقطاع  العالي  التعليم  قطاع  بين  الثقة  تكرست  لقد 
الصناعة للعب دور رئيس في تعزيز ثقافة التركيز على 
مهارات الطلبة والمخرجات التي تلبي احتياجات أصحاب 
الطلبة  بين  العالقة  يرعى  المجلس  وأصبح  األعمال، 
وأصحاب العمل والمجتمع من خالل تقديم تعليم عالي 

الجودة في بيئة تنظيمية متوازنة وشفافة.

يقوم  العالي  التعليم  مجلس  أن  الواضح  من  بات  كما 
بشكل  التركيز  بإعادة  ومبادراته  مشاريعه  خالل  من 
ذاته  الوقت  وفي  العالي  التعليم  مخرجات  على  فعال 
خالل  من  الحكومة  أولويات  تقديم  في  بدوره  يقوم 
المتبع  النهج  أن  يعي  فهو  الوطنية؛  اإلستراتيجيات 
بل  فقط  المعرفة  امتالك  ليس  العالمي  االقتصاد  في 
مايمكن تطبيقه منها، ولم يكن المجلس في مبادراته 
ومبادرات  عناصر  عن  بمعزل  التنفيذية  وخططه  تلك 
برنامج عمل الحكومة فيما يخص التعليم العالي، إذ إن 
تلك العناصر والمبادرات ليست سوى جزءًا من األهداف 
الرئيسية والفرعية لإلستراتيجيتين، واليوم فإنه ال مراء 
في أن سفينة التعليم العالي في المملكة تمتلك مرونة 
ومؤونة تواكب بهما التطورات المتالحقة بكفاءة واقتدار 

وتسير قدمًا نحو المستقبل بثبات وثقة بإذن اهلل.

أرقام وحقائق)1(:
 )17( من  العالي  التعليم  مؤسسات  عدد  انخفض   •

مؤسسة عام 2010 إلى )14( مؤسسة عام 2015.
• تزايد العدد الكلي للطلبة المسجلين في مؤسسات 

التعليم العالي منذ عام 2010 ولغاية اآلن.
• زيادة مضطردة ملحوظة ألعداد الطلبة المسجلين في 
جامعة البحرين خالل الخمسة أعوام الماضية )2015/2010( 

بلغت نسبتها )%81(.
التعليم  مؤسسات  لطلبة  الكلي  العدد  من   )%85(  •

العالي مسجلين في سبع )7( جامعات فقط.
جميع  في  المسجلين  للطلبة  الكلي  العدد  يبلغ   •
 2016/2015 األكاديمي  للعام  العالي  التعليم  مؤسسات 
و)16482(  إناث،   )23587( منهم  وطالبة،  طالبًا   )40069(
 )34499( يبلغ  البحرينيين منهم  الطلبة  ذكور، وعدد 

طالبًا وطالبة.
• تزايد ملحوظ لعدد الطلبة غير البحرينيين منذ العام 

2012/2011 وتنوع لدولهم.
تخصصات  في  الملتحقين  الطلبة  نسبة  انخفاض   •
 )%50( إلى   )%56( األعمال حيث تغيرت من  إدارة  وبرامج 

في عام 2015.
• عدد الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي 
الكلي  العدد  ثلثي  يشكل  واإلقليمية  الحكومية 

المسجل في مؤسسات التعليم العالي.
البحرين  جامعة  في  المسجلين  الطلبة  عدد  يشكل   •
للطلبة   الكلي  العدد  من   )%50( على  يزيد  ما  فقط 

المسجلين في جميع مؤسسات التعليم العالي.
• يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في جميع مؤسسات 
التعليم العالي )الحكومية والخاصة( )1700( عضو هيئة 

تدريس.

المصدر:

)1( النشرة  اإلحصائية لألمانة العامة لمجلس التعليم العالي للعام 2015 م.
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إصدارات األمانة العامة
بهدف تبسيط اإلجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات
التي تقدمها األمانة وتوثيق نتائج الدراسات التي تعدها

دليل الطالب للبرامج األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة للعام 
األكاديمي 2016/2015.

المتاحة  األكاديمية  للبرامج  الطالب  دليل  من  الثاني  اإلصدار  العامة  األمانة  قدمت 
للقبول في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في المملكة في نسخته الجديدة للعام 
األكاديمي 2016/2015، متضمنًا كافة المعلومات الضرورية التي قد يحتاجها الطالب وولي 
أمره، ليكون الدليل مرشدًا للطلبة وأولياء أمورهم نحو اختيار المسارات والتخصصات 
متضمنًا  الثاني  اإلصدار  وجاء  وقدراتهم،  ورغباتهم  الطلبة  لميول  المناسبة  العلمية 
اإلصدار  كانت ضمن  التي  األكاديمية  البرامج  على  التي طرأت  والمستجدات  التطورات 

األول للدليل للعام الماضي.

دليل المهارات الوظيفية 

العالي  التعليم  خريجي  من  المطلوبة  الوظيفية  المهارات  دليل  العامة  األمانة  أعدت 
أصحاب  فيه  وصف  الذي  للمهارات  الوطني  المسح  بحسب  وذلك  العمل،  سوق  لدى 
العمل المهارات التي يرغبون في أن يتسلح بها الخريج لالنخراط بسوق العمل والتأثير 
التعليم  لمؤسسات  مرجعا  بالمقابل  الدليل  هذا  وسيشكل  إنتاجيته،  في  اإليجابي 
الدراسية  والخطط  المناهج  وتعديل  ًلتطوير  األكاديميين  الخاصة من  ولجانها  العالي 
للبرامج والتخصصات، ليتم تضمينها التدريب المطلوب للطالب في سوق العمل أثناء 
المطلوبة منه  بالمهارات  الوقت تسلحه  الجامعية، والذي يضمن بذات  مراحل دراسته 

لدى سوق العمل.

أدلة معايير وإجراءات االعتماد األكاديمي

على  لتعميمها  األكاديمي  لالعتماد  واإلجراءات  المعايير  أدلة  العامة  األمانة  أعدت 
والتي  العالي  التعليم  لمؤسسات  التدريبية  الورش  عقد  قبل  خطوة  في  الجامعات، 
المعايير  حيث  من  المؤسسي  األكاديمي  االعتماد  وإجراءات  آليات  شرح  فيها  سيتم 
والمؤشرات والرسوم التي حددها النظام، ومنهجية ملء النماذج الخاصة بها، وذلك 
بهدف إعداد وتأهيل القائمين على االعتماد األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي 

لإللمام واإلحاطة بكافة أبعاد وجوانب النظام.

التقرير السنوي لمجلس التعليم العالي للعام 2014 م 

بعنوان  2014م  للعام  العالي  التعليم  لمجلس  السنوي  التقرير  العامة  األمانة  أصدرت 
»الواقع والطموح«، تم فيه عرض المشاريع التي نفذها المجلس  لذلك العام، والنظرة 
المستقبلية لمسار التعليم العالي في المملكة للسنوات العشر القادمة، إضافًة إلى 
التوصيات المطلوب تنفيذها والتي تمكن المجلس من تجاوز التحديات التي قد تواجه 

عمله تبعًا لمتطلبات المرحلة.








