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كلمة التحرير

العلمية 12 والتطورات  واالت�صال  املعلومات  ثورة  كانت  اإذا 

وولدت  العامل،  يف  �صاملة  ثورة  اأحدثت  قد  والتقنية 

جمتمعًاجديدًا ُيعرف مبجتمع املعلومات، واكبه ظهور نظام 

والّذكاء،  املعرفة  من  قاعدة  اإىل  ي�صتند  جديد  اقت�صادي 

ال�صعيد  التحول على  اإحداث هذا  االأ�صا�صي يف  املعّول  فاإن 

ليتحوال  خا�صة،  العايل  والتعليم  عامة  التعليم  هو  الوطني 

“املعرفة”  على  يعتمد  بات  فالع�صر  م�صافة،  قيمة  اإىل 

كم�صدر للقوة والرثوة )يف مقابل اعتماد االأر�ض يف ع�صر 

الزراعة واعتماد راأ�ض املال يف ع�صر ال�صناعة(، وال �صك 

اأن هذا امل�صدر ي�صتحيل احتكاره وال�صيطرة عليه، ولكن من 

الكا�صح،  العاملي  التحول  هذا  عن  يتخّلف  من  اأن  الوا�صح 

�صوف يظل على هام�صه القوة والرثوة والتاأثري، ومنها تركز 

بالتعليم  النهو�ض  على  احلا�صر  الوقت  يف  ال�صعوب  كافة 

كرث  هنا  ومن  التقدم،  اجتاه  يف  للتحرك  العايل،  والتعليم 

احلديث خالل ال�صنوات القليلة املا�صية عن اإ�صالح وتطوير 

التعليم اجلامعي يف اإطار مراجعة عمل موؤ�ص�صاته، ولعل هذا 

والتدريب،  التعليم  الإ�صالح  الوطني  امل�صروع  اإليه  ما هدف 

اإحدى مبادراته واحدة الإ�صالح وتطوير  يت�صمن يف  والذي 

التعليم العايل الذي يبدو اأنه �صي�صهد خالل املرحلة املقبلة 

العديد من التطويرات التي تطال كافة اجلوانب، مبا يجعله 

اأكرث ا�صتجابة ملتطلبات التنمية وللجودة والفاعلية..

وميكن تلخي�ض الهدف االأ�صا�صي لهذا التطوير املن�صود يف  

الوطني  امل�صروع  مبادرات  تنفيذ  ظل  يف  احلالية  املرحلة 

جودة  حتقيق  هي  واحدة  كلمة  والتدريب  التعليم  لتطوير 

برامج  خالل  من  تتج�ّصد  اجلودة  وهذه  العايل،  التعليم 

العمل،  �صوق  حلاجيات  وت�صتجيب  الع�صر  تواكب  تعليمّية 

العالية،  الكفاءة  موا�صفات  فيهم  تتوافر  اأ�صاتذة  ويوؤّمنها 

اال�صتغالل  على  قادر  ناجح  اإدارّي  كادر  تنفيذها  ويتوىّل 

فعال،  نحو  على  والب�صرية  املادية  واملوارد  للكفاءات  االأمثل 

اإنتاج  وعلى  العلمي   البحث  على  ت�صاعد  جامعية  بيئة  يف 

بداأت  جديدة  باآلّية  كهدف  اجلودة  تقرتن  حيث  االإبداع.. 

اآلّية  وهي  العاملي،  اجلامعي  الّنظام  يف  نف�صها  تفر�ض 

الّتقييم  بف�صل  ي�صبح  الّتّعليمي  فالّنظام  امل�صتمر،  الّتقييم 

يف حركّية دائمة، فال يكفي و�صع الربامج الّتعليمّية وت�صخري 

االإمكانّيات والّطاقات لتنفيذها اإذا مل يكن الّتنفيذ مرتبطًا،   

الّنظام  اإيجابّيات  عن  يك�صف  اأن  �صاأنه  من  الذي  بالتقييم 

الّتعليمي لتعزيزها، يك�صف عن ثغراته في�صدها ويعاجلها.. 

وهنا ياأتي الدور املحوري الذي ت�صطلع به حاليًا هيئة �صمان 

اإىل ما �صوف  باالإ�صافة  باعتبارها مقومًا خارجيًا،  اجلودة 

ت�صطلع به جلنة االعتماد االأكادميي يف حال اإن�صائها..

 وقد يوّظف هذا االإ�صالح الإثارة املخاوف من عملّية الّتّقييم 

اخلارجي الذي �صوف ي�صهم يف غربلة و�صع التعليم اجلامعي 

الّتقييم   ولكّن  وفاعلية،  وتنظيمًا  ممار�صة  واقعه  وك�صف 

اجلامعات  ا�صتقاللّية  من  حال  باأّي  مي�ّض  لن  اخلارجي 

التوجيه  بنظام  يقرتن  ال  الأنه  اجلامعّيني،  ا�صتقاللية  وال 

واالإر�صاد املعمول به يف الّتعليم العام، بل هو اآلّية تنطلق من 

الّتعليمي  الّنظام  املوؤ�ّص�صة اجلامعّية ذاتها الإك�صاب  م�صتوى 

الّتقييم  نتائج  الفعالية وال�صدقية، حيث ت�صبح  املزيد من 

على امل�صتوى الوطني املعيار املو�صوعي لت�صنيف املوؤ�ّص�صات 

ل�صمان  امل�صتقلة  الهيئات  متابعة  اإطار  وذلك يف  اجلامعّي، 

اجلودة..

املتزايد  باالهتمام  اأي�صًا  مطالب  العايل  التعليم  اأن  كما 

التحول  يتم  اأن  البد  ذلك  يتحقق  ولكي  العلمي،  بالبحث 

تعليم  تتمثل يف  التي  التعليمة احلرفية  املمار�صة  من حدود 

الطلبة املعارف واملهارات مثلما هو جار به العمل حاليًا، اإىل 

العلمي،  البحث  يف  للجامعات  املركزي  الدور  اإىل  االلتفات 

وهو الغائب االأكرب حاليا- خا�صة يف التعليم العايل اخلا�ض 

املعني بالدرجة االأوىل مبنح ال�صهادات اجلامعية للطلبة..

تعطي  ال  العربية  اجلامعات  اغلب  باأن  القول  املوؤ�صف  ومن 

هذا اجلانب اعتبارًا كبريًا  الأ�صباب عديدة هيكلية ومادية 

هذا  العامل يف  موؤخرة  العرب يف  �صيا�صية، مبا جعل  وحتى 

جمال  وهو  وال�صيطرة،  والرثوة  القوة  ي�صنع  الذي  املجال 

البحث العلمي، واإن نظرة �صريعة لعدد البحوث التي ينتجها 

املوجود  العاملي  النتاج  من   %1،7 تتجاوز  ال  نراها  العرب 

بينما  العاملي،  ال�صعيد  على  املعتمدة  العلمية  الدوريات  يف 

يتجاوز اإنتاج الواليات املتحدة االأمريكية لوحدها ما ن�صبته 

العرب جمتمعني  ينتجه  �صعفا مما   20 من  اأكرث  اأي   ،%35

بالرغم من تقارب عدد ال�صكان..

كمال الذيب

حكاية التعليم اجلامعي..
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كلمة الوزير

املوؤهالت  ملف  حل  حول  البحرين  تلفزيون  مع  لقاء  يف 

اأكد الدكتور ماجد بن علي  اأكادمييًا،  اجلامعية املخالفة 

احلكيمة  القيادة  اهتمام  والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي 

ذات  يف  التاأكيد  مع  اخلا�ض،  العايل  التعليم  بت�صجيع 

الوقت على جودته واحلر�ض على م�صلحة الطلبة بتوفري 

واملهارات  املعرفة  على  للح�صول  يوؤهلهم  منا�صب  تعليم 

املطلوبة وعلى موؤهل جامعي ذي م�صداقية.

يف  در�ض  قد  املوقر  الوزراء  جمل�ض  اأن  الوزير  واأ�صاف 

االأكادميية  املوؤهالت  م�صتجدات  اآخر  االأخري  اجتماعه 

املخالفة، والتي دارت حولها ال�صبهات مبا ا�صطر جمل�ض 

دائرة  من  القانوين  الراأي  اأخذ  وبعد  العايل  التعليم 

النيابة  اإىل  حتويلها  قرار  اتخاذ  اإىل  القانونية  ال�صوؤون 

العامة وعددها ال يزيد عن 380 موؤهاًل، حيث وجه جمل�ض 

وفقًا  املوؤهالت  هذه  اأو�صاع  ت�صوية  اإىل  املوقر  الوزراء 

لل�صروط االأكادميية، علمًا باأن حتويل هذه املوؤهالت التي 

دارت ال�صبهات حول م�صداقيتها هو اإجراء قانوين، كون 

وجود  من  والتحقق  التحقيق  يف  املخت�صة  اجلهة  النيابة 

ال�صبهة اأو عدمها، خ�صو�صًا واأن هذه املوؤهالت والوثائق 

املرفقة بها قد مت رفعها اإىل االأمانة العامة من اجلامعات 

اخلا�صة بخطابات ر�صمية موقعة من قبلها باأنها �صحيحة 

ولكن  واللوائح،  االأكادميية  ال�صروط  لكافة  وم�صتوفية 

وبعد التدقيق فيها تبني اأن بها خمالفات ج�صيمة و�صكوكًا 

معاجلتها  اأو  عليها  الت�صديق  معها  يتعذر  مو�صوعية 

معاجلة اأكادميية عادية، ولذلك كان البد من اإحالتها اإىل 

اجلهة القانونية للف�صل فيها.

واأ�صار الوزير اإىل اأن ن�صبة املوؤهالت التي حّولت اإىل النيابة 

الت�صديق  التي مت  املوؤهالت  اآالف  اإىل  بالقيا�ض  حمدودة 

عليها خالل ال�صنوات املا�صية دون اأي اإ�صكال؛ الأنها كانت 

لالئحة  وكذلك  للجامعات،  االأكادميية  للوائح  م�صتوفية 

االأكادميية واالإدارية ال�صادرة عن جمل�ض التعليم العايل، 

م�صيفًا باأن لدى جمل�ض التعليم العايل حاليًا ثالث فئات 

من املوؤهالت، االأوىل هي تلك التي ارتاأت النيابة العامة 

اأن بها �صبه جرمية تزوير، وقد مت حتويلها اإىل التحقيق 

وعددها حوايل 30 �صهادة، والثانية وهي نحو 26 موؤهاًل 

اأكادميي  نق�ض  لوجود  عليها؛  الت�صديق  حاليًا  يتعذر 

فادح ال ميكن جتاوزه اإال بالعودة اإىل اجلامعات اخلا�صة 

االأكادميي  الت�صل�صل  مثل  الفجوة  هذه  ب�صد  ومطالبتها 

حوايل  وت�صمل  والثالثة  املاج�صتري،  اأطروحة  واإعداد 

ناجتة  اأنها  العامة  النيابة  ارتاأت  التي  وهي  موؤهاًل   330

االجتماع  على  عر�صها  يتم  ف�صوف  اإدارية  اأخطاء  عن 

يراه منا�صبًا يف  ما  العايل التخاذ  التعليم  القادم ملجل�ض 

لتلتزم  اجلامعات  اإىل  اإعادتها  يتوقع  حيث  خ�صو�صها، 

اللوائح  مع  متوافقة  لتكون  اأو�صاعها  وت�صحيح  بتعديلها 

اأي م�صوؤولية  الطلبة  للت�صديق عليها دون حتميل  متهيدًا 

على هذه االأخطاء التي ت�صببت فيها اجلامعات اأو اأي ُكلف 

حما�صبة  على  احلر�ض  مع  ذلك،  جراء  اإ�صافية  مادية 

املت�صببني يف هذه املخالفات، واتخاذ قرارات رادعة متنع 

الطلبة،  مب�صالح  ت�صر  التي  املخالفات  هذه  مثل  تكرار 

وكذلك ب�صمعة التعليم العايل يف مملكة البحرين.

كما اأكد الوزير اأن معركة ت�صحيح اأو�صاع التعليم العايل 

االأوىل،  الدرجة  من  وطنية  م�صوؤولية  واإ�صالحه  اخلا�ض 

هذه  موا�صلة  على  العزم  عاقد  العايل  التعليم  وجمل�ض 

املعركة مبا يحقق النتائج املرجوة، وال ميكن باأي حال من 

االأحوال التهاون مع مو�صوع م�صداقية املوؤهالت العلمية 

ملا لذلك من تاأثري كبري على الفرد واملجتمع. 

وزير الرتبية والتعليم

رئي�ص جمل�ص التعليم العايل

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

ت�شجيع التعليم العايل مع 

املحافظة على اجلودة وامل�شداقية
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منذ االإعالن عن مبادرات امل�صروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب 

بداأ  االقت�صادية  التنمية  جمل�ض  يقودها  والتي  2005م  العام  يف 

الرتكيز على تطوير التعليم واإ�صالحه مبا يف ذلك التعليم العايل، 

التعليم  باإ�صالح  خا�صة  مبادرة  املبادرات  هذه  ت�صمنت  حيث 

العايل.

وبالتزامن مع هذه احلركة االإ�صالحية للتعليم �صدر قانون التعليم 

العايل يف العامل 2005م، وبعد ذلك ب�صنة مت ت�صكيل جمل�ض التعليم 

التعليم  جمل�ض  ا�صتكمل  2007م  العام  ويف  العامة،  واأمانته  العايل 

العايل االأنظمة واللوائح املنظمة للتعليم العايل، وبداأ يخو�ض غمار 

 12 عددها  يبلغ  التي  اجلامعات  هذه  يف  االأو�صاع  لت�صحيح  حركة 

جامعة تقدم خدمات لنحو 18 األف طالب وطالبة.

التعليم  العايل يف �صبط  التعليم  امل�صتمرة ملجل�ض  اإطار اجلهود  يف 

االلتزام  خالل  من  به  واالرتقاء  وتطويره  البحرين  مبملكة  العايل 

من  جمموعة  اأ�صدر  فقد  عامليًا،  املعتمدة  واملعايري  بال�صروط 

اخلا�صة  اجلامعات  من  عدد  حّق  يف  املهّمة  التنظيمية  القرارات 

لهذه  اإخطارات  اإىل  اإ�صافة  متتالية،  اجتماعات  اأربعة  يف  املخالفة 

اجلامعات الإزالة اأ�صباب تلك املخالفات:

اأواًل: اجتماع 29 يونيو 2009م، ثانيًا: 5 اأغ�صط�ض 2009م، ثالثًا: 19 

اأغ�صط�ض 2009م، رابعًا: 21 دي�صمرب 2009م.

ردود فعل الراأي العام:

بوجه  واالإعالم  املدنية  وموؤ�ص�صاته  املجتمع  فعل  ردود  كانت  لقد 

هدف  حتقيق  يف  ت�صب  القرارات   هذه  الأن  وذلك؛  اإيجابية،  عام 

واالرتقاء  العايل اخلا�ض  التعليم  وتطوير  اأو�صاع اجلامعات  تعديل 

اأكتوبر  يف  اللوائح  �صدور  ومنذ  املجل�ض  واأن  خا�صة  مبخرجاته، 

2007م وهو يتابع من خالل االأمانة العامة تنفيذ اللوائح والقرارات 

اجلامعات  لتتمكن  الالزمة  املُهل  ويعطي  اخلا�صة،  اجلامعات  مع 

احلــــــــــــدث

مناق�شة �رصيحة حول جهود اإ�شالح التعليم العايل اخلا�ص:

امل�شلحة احلقيقة للتعليم العايل واجلامعات اخلا�شة 

والطلبة تتمثل يف االرتقاء بجودة الربامج 
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الت�صريعي  االإطار  مع  اأو�صاعها  وتعديل  تكييف  من 

اإليها  تعّر�ض  التي  ال�صغوط  من  وبالرغم  اجلديد، 

اتخاذ  يف  تاأخره  حول  العديدة  واالنتقادات  املجل�ض 

اأن  على  حري�صًا  كان  املجل�ض  فاإن  عقابية،  قرارات 

يعطي اجلامعات الوقت الكايف لتعديل اأو�صاعها، مع 

املحافظة على حقوق الطلبة، ولذلك نالحظ  تفاوت 

ومنتقد  مرّحب  بني  اخلا�صة  اجلامعات  فعل  ردود 

التي  باالإجراءات  البع�ض  رّحب  القرارات،  لهذه 

باأنها  اإياها  وا�صفًا  العايل  التعليم  جمل�ض  اتخذها 

تاأتي يف م�صلحة م�صرية التعليم العايل وتر�صيد دوره، 

�صجاعة،  باأنها  القرارات  هذه  و�صف  البع�ض  اإن  بل 

جمل�ض  قرارات  اجلامعات  روؤ�صاء  بع�ض  و�صف  كما 

باأنها ت�صحيحية ومن�صفة،  التعليم العايل يف حينه  

ومن جانب اآخر اأقّرت بع�ض اجلامعات بوجود نق�ض 

واأخطاء و�صارعت اإىل تقدمي ما يفيد باأنها يف الطريق 

على  البع�ض  اعرت�ض  فيما  اأو�صاعها،  ت�صحيح  اإىل 

اجلامعات  ب�صمعة  م�صرة  واعتربوها  اخلطوات  هذه 

اخلا�صة.

- ولعل اأبرز ما ا�صتجد يف مرحلة االأيام االأخرية، ما 

اجتماعه  يف  العايل  التعليم  جمل�ض  قرارات  يف  ورد 

جامعات  اأربع  عن  العقوبات  رفع  مت  حيث  االأخري، 

من بني �صت جامعات، مبا يعطي موؤ�صرًا اإيجابيًا باأن 

حركة الت�صحيح قد بداأت توؤتي ثمارها.

مناق�صتها  وبهدف  القرارات  هذه  هام�ض  وعلى 

البحرين  تلفزيون  ا�صت�صاف  عليها  ال�صوء  وت�صليط 

كاًل من:

امل�صاعد  العام  االأمني  البلو�صي  منى  الدكتورة   -

باالأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل. 

- االأ�صتاذ الدكتور وهيب النا�صر رئي�ض جلنة االعتماد 

االأكادميي وع�صو مبجل�ض التعليم العايل.

مبجل�ض  وع�صو  حمزة  ريا�ض  الدكتور  االأ�صتاذ   -

التعليم العايل. 

- الدكتور  �صلمان عبدالكرمي وع�صو مبجل�ض التعليم 

العايل. 

اجلامعة  فرع  مدير  فخرو  �صمري  الدكتور  االأ�صتاذ   -

العربية املفتوحة بالبحرين.

- االأ�صتاذ الدكتور مازن حممد علي رئي�ض اجلامعة 

امللكية للبنات. وقد تركز النقا�ض على 7 حماور:

املحور االأول:

اأين و�صلت عملية ت�صحيح اأو�صاع اجلامعات اخلا�صة 

�صل�صلة  بعد  اخلا�صة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اأو 

القرارات التي اأ�صدرها جمل�ض التعليم العايل خالل 

االأربعة  االجتماعات  خالل  خا�صة  املا�صية،  االأ�صهر 

االأخرية؟

النقاط الرئي�صية التي اأثريت:

اأواًل: اإن الرتخي�ض للجامعات اخلا�صة يف الفرتة بني  

2004/2001م، اإي قبل �صدور قانون التعليم العايل 

2005م، وقد جاء وفقًا ل�صروط الرتخي�ض  العام  يف 

التي كانت معتمدة اآنذاك وتن�صجم مع حجم ونوعية 

االأن�صطة املحدودة التي كانت متار�صها تلك اجلامعات 

التي بداأت بع�صها بربامج حمدودة وبعدد ب�صيط من 

الطلبة.

مل يكن مو�صوع االإطار الت�صريعي املنّظم للرتخي�ض، 

عن  غائبًا  اخلا�ض  االأكادميي  الن�صاط  ومزاولة 

العايل  التعليم  قانون  م�صروع  كان  فقد  االأذهان، 

حيث  االأوىل،  دورته  منذ  الربملان  على  مطروحًا 

مناق�صته  ومتت  2003م،  �صنة  يف  الربملان  اإىل  ُرفع 

ومراجعته خالل فرتة امتدت الأكرث من �صنتني ون�صف 

قبل اإقراره يف منت�صف العام 2005م.

 ثانيًا: �صدر قانون التعليم العايل يف 2005م؛ لي�صكل 

وتنظيمه،  العايل  التعليم  لتطوير  الت�صريعي  االإطار 

وكان من ثماره ت�صكيل جمل�ض التعليم العايل يف العام 

اأ�صهر قليلة من �صدور القانون، كما  اأي بعد  2006م 

مت اإن�صاء االأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل كتنظيم 

وتنفيذ  العايل  التعليم  �صوؤون  ملتابعة  وفني  اإداري 
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يف  العايل  التعليم  جمل�ض  عن  ال�صادرة  القرارات 

نف�ض ال�صنة، اأي بعد اأ�صهر قليلة من �صدور القانون.

التعليم  ت�صكيل جمل�ض  الفا�صلة بني  الفرتة  ثالثًا: يف 

اللوائح  و�صدور  2006م  يف  العامة  واأمانته  العايل 

املنظمة للتعليم العايل ون�صرها يف اجلريدة الر�صمية 

ا�صتمرت  جهود  هناك  كانت  2007م  اأكتوبر   11 يف 

العايل  للتعليم  املنظمة  اللوائح  لبلورة  اأ�صهر  لعدة 

خالل  من  واأهدافه،  القانون  مواد  اإىل  ا�صتنادًا 

اال�صتفادة من التجارب العاملية واالأنظمة القائمة يف 

العديد من الدول املتقدمة، حيث مل يكن من املمكن 

اإ�صدار اللوائح دون ت�صكيل جلان خمت�صة واال�صتفادة 

من الدرا�صات وتقارير اخلرباء، مبا يف ذلك اإ�صراك 

اجلامعات فيها.

واالإدارية  االأكادميية  اللوائح  اإ�صدار  منذ  رابعًا: 

واملالية والئحة االأبنية واملرافق، متت متابعة تطبيقها 

من  بدءًا  اخلا�صة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  على 

لتلك  امليدانية  الزيارات  خالل  من  2007م  اأكتوبر 

ب�صكل مبا�صر وحّثها على  والتوا�صل معها  املوؤ�ص�صات 

ذلك،  على  وم�صاعدتها  اجلديدة  االأنظمة  تطبيق 

روؤ�صاء اجلامعات  اجتماعات مع  اإىل عقد  باالإ�صافة 

وممثلني عنها. 

واإحاطة  اللوائح  الفا�صلة بني �صدور  الفرتة  كانت   -

اجلامعات والطلبة بها يف اأكتوبر 2007م وبني �صدور 

اجلزاءات يف حق اجلامعات املخالفة يف يونيو 2009م 

ت�صل اإىل 21 �صهرًا، اأي اأن املهلة املعطاة للجامعات 

ملراجعة اأو�صاعها وتوفيقها مع القانون كانت اأكرث من 

كافية.

�صرورية  كاإجراءات  االأخرية  القرارات  جاءت  وقد 

اللوائح  �صدور  منذ  امل�صتمرة  املخالفة  اأوجه  ملواجهة 

منحت  التي  االأوىل  املهلة  انتهاء  وبعد  2007م  يف 

يف  واالإدارية  االأكادميية  اأو�صاعها  لتوفيق  للجامعات 

مرات  لعدة  املهلة  هذه  متديد  وبعد  2008م،  نهاية 

لتمكني اجلامعات من توفيق اأو�صاعها فلم يكن هنالك 

اإلزام هذه اجلامعات قانونًا بتطبيق االأنظمة  بد من 

عليها  املن�صو�ض  اجلزاءات  مواجهة  اأو  واللوائح، 

الر�صمية  اجلريدة  يف  اللوائح  ن�صر  فبمجرد  قانونًا، 

تعترب قانونيًا ملزمة بها، وفقًا لقاعدة قانونية اأ�صا�صية 

)ال يجوز االعتذار باجلهل بالقانون(.

 12 بني  6 جامعات من  باأن  القول  االإن�صاف  ومن   -

جامعة خا�صة قد تفاعلت ب�صكل اإيجابي مع االأنظمة 

اإيقاف  يطلها  ولذلك مل  اأو�صاعها،  ووّفقت  اجلديدة 

االأخرى  اجلامعات  وحتى  اجلدد،  الطلبة  قبول 

التي  املخالفات  باإزالة  م�صروط  االإيقاف  اإنهاء  اإن 

اإلزام  على  م�صر  العايل  التعليم  وجمل�ض  ارتكبتها، 

ولن  والقوانني  االأنظمة  باحرتام  اجلامعات  هذه 

مب�صلحة  يرتبط  االأمر  واأن  خا�صة  ذلك،  يف  يتهاون 

الر�صوم  يدفعون  الذين  اأمورهم  واأولياء  الطلبة 

الدرا�صية من اأموالهم اخلا�صة.

حول  البداية  يف  اأثريت  التي  ال�صجة  اإن  خام�صًا: 

حول  ترتكز  كانت  العايل  التعليم  جمل�ض  قرارات 

يف  الدار�صني  الطلبة  م�صتقبل  حول  املخاوف  اإثارة 

هذه اجلامعات، يف حني اأن امل�صلحة احلقيقة للطلبة 

القانون  باحرتام  اجلامعات  هذه  اإلزام  يف  تتمثل 

الن�صاط  ال�صروط املنا�صبة ملمار�صة  واللوائح و�صمان 
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االأكادميي، وقد طْماأن جمل�ض التعليم العايل املجتمع 

يف  ت�صب  القرارات  هذه  باأن  منا�صبة  من  اأكرث  يف 

التعليم  و�صمعة  والبلد  الطلبة  م�صلحة  يف  النهاية 

العايل مبملكة البحرين.

علمًا باأن اخلطوات القادمة �صوف تعّزز تطوير التعليم 

التعليم  تنظيم  باإعادة  املت�صلة  تلك  �صواء  العايل، 

العايل اخلا�ض  والتي �صوف ت�صمل يف الفرتة املقبلة 

باالإ�صافة  اخلا�صة  للجامعات  االإن�صائية  اجلوانب 

اإىل اجلوانب املالية، اأو تلك التطويرات واالإجراءات 

املرتبطة باملبادرة اخلام�صة للم�صروع الوطني لتطوير 

القطاع  بهذا  بالنهو�ض  واملت�صلة  والتدريب،  التعليم 

احليوي وتنظيمه وفقًا للمعايري العاملية.

املحور الثاين:

التعليم  جمل�ض  عن  ال�صادرة  الهامة  القرارات  من 

العايل يف اجتماعه الثامن ع�صر االأخري رفع العقوبات 

ح�صول  ذلك  يعني  فهل   ،6 من  جامعات   4 عن 

لتعديل  اجلامعات  هذه  ا�صتجابات  تقدم وحت�ّصن يف 

اأو�صاعها واإزالة املخالفات التي ارتكبتها؟

النقاط الرئي�صية التي اأثريت:

- هنالك عدة موؤ�صرات اإيجابية: 

6 جامعات مل  هنالك  اأن  بداية  نن�صى  اأن  يجب  ال   -

يف  ما�صية  وهي  اجلدد،  الطلبة  قبول  وقف  ي�صملها 

اأداء دورها االأكادميي مع تكّيفها مع االأنظمة وتعديل 

اأو�صاعها يف االآجال املحددة.

موؤ�صر  هو  جامعات   6 بني  من   4 عن  احلظر  رفع   -

التي  الق�صايا  �صعيد  على  حت�ّصن  وجود  على  واحد 

تنظيمية  جوانب  وهي  قرارات،  ب�صاأنها  �صدرت 

واأكادميية واإدارية هامة.

العايل  التعليم  جمل�ض  هدف  اأن  على  دليل  هذا   -  

وفقًا  باأدائها  االرتقاء  على  اجلامعات  م�صاعدة  هو 

قيل يف  مثلما  منها  االنتقام  ولي�ض  واالأنظمة  للقانون 

بع�ض الت�صريحات، وهذا دليل اأي�صًا على اأن الو�صع 

لي�ض �صيئًا، فنحن ال نقبل بهذا التو�صيف.

اإ�صالح  اإىل  حاليًا  يتجه  اخلا�ض  العايل  فالتعليم   -

العايل،  التعليم  جمل�ض  مب�صاعدة  نف�صه  وتطوير 

وهنالك جهود ُتبذل على هذا ال�صعيد، ويجب اأن نوؤكد 

باأننا ما نزال يف مرحلة توفيق االأو�صاع وفقًا للقانون 

من  العديد  الحقًا  تاأتي  و�صوف  والقرارات،  واللوائح 

والطلبة  اجلامعات  تخدم  التي  التطويرية  اخلطوات 

يف النهاية.

اأثناء  تعرتيها  موؤ�ص�صة قد  اأي  باأن  نو�صح  اأن  - يجب 

املمار�صة بع�ض امل�صكالت اأو التق�صريات يف موقع اأو 

ل�صمان  املتابعة  العايل  التعليم  جمل�ض  ومهمة  اآخر، 

اأي نوع كان، ولذلك فاإن هذه  اأي تق�صري من  جتاوز 

االإنذارات اأو التنبيهات فهي تتعلق باملخالفات املختلفة 

هنا اأو هناك، وهي ال تقلل من �صاأن ال�صورة العامة 

االأو�صاع  تعديل  نحو  التدريجي  باالجتاه  تتميز  التي 

وتطويرها يف اجتاه اجلودة يف املرحلة املقبلة، فهنالك 

باال�صتعانة  املتعرثة  للجامعات  املجل�ض  من  مطالبة 

وقد  اأو�صاعها  توفيق  على  ُتعينها  ا�صت�صارية  مبكاتب 

كّلف املجل�ض االأمانة العامة بتقدمي ور�ض عن مثل هذه 

املكاتب اال�صت�صارية املعتمدة عامليًا.

يف  العايل  التعليم  �صمعة  على  حري�ض  اجلميع   -

اجلامعية  املوؤ�ص�صات  تكون  باأن  ويرّحبون  البحرين 

اخلا�صة على اأح�صن ما يكون من االلتزام بالقوانني، 

وهذا م�صدر الرتحيب الذي ُقوبلت به تلك القرارات، 

موؤكدة يف ذات الوقت اأنه ال يجب اأن نن�صى اأن عددًا 

من اجلامعات قد التزمت بتنفيذ القرارات واللوائح 

ب�صكل جيد، ومتار�ض عملها يف اإطار هذا االلتزام.

املحور الثالث:

كيف تقّيمون اأداء اجلامعات اخلا�صة بعد اخلطوات 

باجلوانب  يتعلق  فيما  خا�صة  موؤخرًا،  املتخذة 

وم�صداقية  الطلبة  تهم  التي  واالإدارية  االأكادميية 

ال�صهادات؟

احلــــــــــــدث
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النقاط الرئي�صية التي اأثريت:

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  ا�صتجابات  كانت  لقد   -

اأو  بع�صها  واإن  بل  اإيجابية،  جمملها  يف  اخلا�صة 

لكي  اأو�صاعها؛  تعديل  اإىل  فورًا  بادرت  قد  معظمها 

اأن توؤثر  تتجنب املزيد من القرارات التي من �صاأنها 

على عملها وعلى �صمعتها يف احلا�صر وامل�صتقبل.

العايل  التعليم  جمل�ض  عن  القرارات  �صدور  منذ   -

من  جلنة  ت�صكيل  مت  املا�صي  مايو  �صهر  نهاية  يف 

اأع�صاء املجل�ض لتتوىل متابعة وتقييم اأداء اجلامعات 

القرارات  متطلبات  اإىل  ا�صتجابتها  ومدى  اخلا�صة، 

ال�صادرة عن املجل�ض.

- وقد قامت هذه اللجنة باالجتماع مبمثلي اجلامعات 

ودرا�صة  م�صتمر،  ب�صكل  معهم  والتوا�صل  املخالفة 

ذلك  بعد  تبنّي  وقد  املجل�ض،  اإىل  املرفوعة  تقاريرها 

6 جامعات املخالفة قد متّكنت من  اأربعًا من بني  اأن 

يف  ارتكبتها  التي  املخالفات  واإزالة  اأو�صاعها  تعديل 

املرحلة ال�صابقة، ولذلك ُرفع عنها احلظر وا�صتجابة 

املجل�ض يف اجتماعه االأخري اللتما�صاتها بال�صماح لها 

قبول طلبة جدد.

باجلانب  يرتبط  التح�ّصن  اإن  القول  وباالإمكان   -

االأقل  على  حم�صو�صًا،  بات  قد  واالإداري  االأكادميي 

باأهمية  اخلا�صة  اجلامعات  اقتناع  اإىل  بالن�صبة 

املن�صو�ض  وال�صروط  واملعايري  بال�صوابط  االلتزام 

نحو  الطريق  بداية  هو  ذلك  واإن  اللوائح،  يف  عليها 

التح�ّصن واجلودة، وقد يكون من ال�صابق الأوانه احلكم 

ومو�صوعي،  �صامل  ب�صكل  اجلامعات  هذه  اأداء  على 

وهذه عملية منوطة يف امل�صتقبل بهيئة �صمان اجلودة، 

وبلجنة االعتماد االأكادميي.

املحور الرابع:

العايل  التعليم  جمل�ض  عن  ال�صادر  البيان  يف  ورد 

ب�صرورة  املتعرثة  اجلامعات  اإلزام  اإىل  اجتاه  وجود 

فماذا  الإدارتها،  عاملية  ا�صت�صارية  مبكاتب  اال�صتعانة 

عجز  وجود  عن  موؤ�صر  هو  وهل  االجتاه؟  هذا  يعني 

لدى بع�ض اجلامعات يف تعديل اأو�صاعها االأكادميية 

واالإدارية وكيف �صتحافظون على م�صالح الطلبة يف 

حالة ا�صتمرار التعرث؟

النقاط الرئي�صية التي اأثريت:

وفقًا  وال�صبط  االإ�صالح  عملية  يف  تدّرج  هناك   -

للقانون واالأنظمة، واإذا مل تنجح هذه العملية مبختلف 

مراحلها، وبعد ا�صتنفاذ كافة اجلهود املمكنة واملتاحة 

ملجل�ض التعليم العايل واأمانته العامة قد تكون هناك 

�صرورة التخاذ اإجراءات اإ�صافية يف �صبيل املحافظة 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  وم�صداقية  م�صلحة  على 

حقوق  على  واملحافظة  عملها  يف  اال�صتمرار  و�صمان 

املثال  �صبيل  على  ذلك  ومن  الوقت،  نف�ض  الطلبة يف 

موؤ�ص�صات  اإىل  اللجوء  يف  النظر  اإمكانية  يف  التفكري 

املتعرثة  املوؤ�ص�صات  الإدارة  عاملية خمت�صة  ا�صت�صارية 

وهذا  اأو�صاعها،  تعديل  من  للتمكن  حمدودة؛  لفرتة 

كّلف  وقد  جدي،  ب�صكل  حاليًا  درا�صته  يجري  اأمر 

بتقدمي  العامة  االأمانة  االأخري  اجتماعه  يف  املجل�ض 

درا�صة عن املكاتب اال�صت�صارية املعتمدة عامليًا، والتي 

تقوم باالإ�صراف على بع�ض اجلامعات التي تعرّثت يف 

اأداء وظيفتها االإدارية واالأكادميية؛ الأنه وفقًا للمادة 

احلــــــــــــدث
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املجل�ض  اتخذ  »اإذا  العايل  التعليم  قانون  من   )12(

تخ�ص�ض  حقل  اأو  برنامج  ترخي�ض  بتوقيف  قرارًا 

اأو�صاع  املجل�ض معاجلة  يتوىل  تعليم عاٍل  موؤ�ص�صة  اأو 

الطلبة الدار�صني«.

اتخاذ  يف  يرتدد  لن  العايل  التعليم  جمل�ض   -

الربامج   اأو  اجلامعات  حق  يف  الالزمة  االإجراءات 

قانونًا،  عليها  املن�صو�ض  لالإجراءات  وفقًا  املخالفة 

م�صددة باأن االإجراءات التي اتخذها جمل�ض التعليم 

للمجل�ض  العامة  االأمانة  تنفيذها  وتابعت  العايل 

�صواء  واأخريًا،  اأواًل  الطالب  م�صلحة  حتقيق  هدفها؛ 

الذي  التعليم  جودة  حتقيق  يف  امل�صلحة  تلك  اأكانت 

يح�صل عليه، اأو يف �صمان الت�صديق على ال�صهادات 

العلمية واالعرتاف بها عند التخرج. 

- ومن بني تلك القرارات املحتملة يف امل�صتقبل، وبعد 

ويف  قانونًا  عليها  املن�صو�ض  ال�صبل  كافة  ا�صتنفاد 

اللوائح هو اللجوء اإىل اإلزام اجلامعات املتعرثة والتي 

واالإدارية  االأكادميية  اأو�صاعها  توفيق  من  تتمكن  مل 

وفقًا للقانون اإىل تكليف �صركات ا�صت�صارية الإدارتها؛ 

ل�صمان  حتقيق التوفيق امل�صار اإليه.

املحور اخلام�ص:

العايل اخلا�ض يف ظل  التعليم  توقعاتكم مل�صتقبل  ما 

االإعالن عن اإن�صاء جلنة االعتماد االأكادميي موؤخرًا، 

مراجعة  تتوىل  اجلودة  ل�صمان  هيئة  وجود  ظل  ويف 

برامج اجلامعات وم�صتوى اأدائها؟

النقاط الرئي�صية التي اأثريت:

اأف�صل مما هو عليه  �صيكون  امل�صتقبل  اأن  بالتاأكيد   -

حاليًا لعدة اأ�صباب، منها:

االرتقاء  اأهمية  اأدركت  قد  نف�صها  اجلامعات  1-اأن 

بجودة الربامج التي تقدمها، وجودة اخلدمات التي 

املناف�صة  على  قدرتها  ي�صمن  مبا  ل�صمعتها  توؤ�ص�ض 

يف ال�صوق املحلي واالإقليمي وحتى العاملي على املدى 

دائمًا  �صيكون  البقاء  اأن  يخفى  ال  حيث  البعيد، 

لالأ�صلح.

على  العزم  مقر  العايل  التعليم  جمل�ض  اأن   -2

االلتزام  على  اجلامعات  هذه  حمل  يف  اال�صتمرار 

واأن ال تراجع يف هذا املجال ال  واللوائح،  بال�صوابط 

يف احلا�صر وال يف امل�صتقبل.

اأن هيئة �صمان اجلودة توا�صل مراجعاتها الأداء   -3

هذه  واأن  م�صداقية،  ذات  م�صتقلة  كهيئة  اجلامعات 

املراجعات ت�صهم يف دفع التعليم العايل اخلا�ض نحو 

االرتقاء بجودة براجمه.

ت�صكيلها  مت  التي  االأكادميي  االعتماد  جلنة  اأن   -4

بنوعية  االرتقاء  يف  بدورها  ت�صهم  �صوف  موؤخرًا 

الربامج التي تقدمها هذه اجلامعات

 املحور ال�شاد�ص:

لتطوير  الوطني  امل�صروع  مبادرات  اإحدى  ت�صمنت 

اإ�صالح التعليم العايل  التعليم والتدريب تاأكيدًا على 

اخلا�ض واحلكومي على حد �صواء، خا�صة يف حمورين 

مهمني:

1- توحيد اأنظمة االمتحانات والقبول يف اجلامعات.

دور  اجلامعات  لتتجاوز  العلمي؛  البحث  تعزيز   -2

التدري�ض اإىل دور االإبداع واالإنتاج.

النقاط الرئي�صية التي اأثريت:

قد  والتدريب  التعليم  لتطوير  الوطني  امل�صروع   -

العمل  ت�صمل  العايل  بالتعليم  خا�صة  مبادرة  ت�صمن 

على توحيد اأنظمة القبول من ناحية واالرتقاء بالبحث 

العلمي من ناحية ثانية، وقد بداأت االأمور تتحرك يف 

اأن تد�صني هيئة �صمان اجلودة  هذا االجتاه، خا�صة 

والتقومي  املراجعة  حتقيق  يف  ي�صهم  �صوف  موؤخرًا 

موؤ�ص�صات  ذلك  يف  مبا  التعليمية  املوؤ�ص�صات  لعمل 

وجادًا  حثيثًا  �صعيًا  هنالك  باأن  علمًا  العايل،  التعليم 

يف  امل�صهورة  والكليات  للجامعات  الفروع  ال�صتقطاب 

وجلعل  البحرين  يف  اجلامعي  التعليم  لتعزيز  العامل 

والتدريب،  للتعليم  اإقليميًا  مركزًا  البحرين  مملكة 

احلــــــــــــدث
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وهنالك بالفعل جهود حثيثة يف هذا املجال، ونتطلع 

قريبًا اإىل جت�صيدها على اأر�ض الواقع، لتكون معربه 

2030م  االقت�صادية  البحرين  روؤية  اأهداف  عن 

اخلري  البحرين  مملكة  وجعل  التناف�صية  جمال  يف 

االأف�صل يف �صوق العمل.

ينف�صل عن  ال  يكاد  التعليم  االقت�صادي يف  البعد   -

منظور  من  التعليم  اإن  بل  التعليم،  وفل�صفة  هدف 

حتقيق  اإىل  ت�صعى  ا�صتثمارية  عملية  هو  اقت�صادي 

مردود وو�صيلة للح�صول على فر�صة عمل، ومع غياب 

اأي  االأ�صا�صية.  غايته  عن  التعليم  يبتعد  الهدف  هذا 

والنفاذ  للعمل  تهيئة فر�ض  التعليم هو  االأ�صل يف  اأن 

من �صرك البطالة ملا يقدمه التعليم من خربة علمية 

وم�صروعية متنح املتعلم حق العمل وحتقيق الذات.

- من جانب اآخر فاإن تطوير التعليم العايل اخلا�ض 

اأو العام يرتبط بال�صرورة يف احلا�صر ويف امل�صتقبل 

�صوء  يف  االأ�صا�صي  هدفه  حتقيق  على  قدرته  مبدى 

العايل  التعليم  خمرجات  كفاءة  بني  العالقة  قيا�ض 

واحتياجات �صوق العمل.

املحور ال�شابع:

ما انعكا�صات قرارات جمل�ض التعليم العايل على اأداء 

اجلامعات اخلا�صة وحت�صني �صورتها امل�صتقبلية؟

النقاط الرئي�صية التي اأثريت:

من  انتقالية  اليوم مبرحلة  العايل مير  التعليم  اأن   -

التطوير، تتجاوز مو�صوع توفيق االأو�صاع اإىل مو�صوع 

اجلودة واالعتمادية، �صمن مبادرات امل�صروع الوطني 

مبادرة  هنالك  حيث  والتدريب،  التعليم  لتطوير 

خا�صة بتطوير التعليم العايل والبحث العلمي، وهذه 

موازاة  ويف  جميعًا  نعمل  اأن  ويجب  كبرية  م�صوؤولية 

االرتقاء  على  واللوائح  للقانون  وفقًا  االأو�صاع  توفيق 

العلمي  البحث  واإيالء  اجلودة  على  والرتكيز  باالأداء 

بالعمل  اجلامعات  تكتفي  ال  بحيث  كبرية،  م�صاحة 

التدري�صي فقط.

واجلامعات  العايل  للتعليم  احلقيقة  امل�صلحة  اأن   -

اخلا�صة والطلبة تتمثل يف االرتقاء باخلدمة التعليمية 

يف  بدءًا  جودتها،  على  واحلر�ض  اجلامعات  هذه  يف 

مبا  وااللتزام  العايل  التعليم  جمل�ض  قرارات  تنفيذ 

اأكتوبر  منذ  ال�صادرة  واللوائح  القرارات  يف  جاء 

اإ�صالح  اأن  اخلا�صة  اجلامعات  مطمئنًا  2007م، 

من  املزيد  اإىل  النهاية  يف  يوؤدي  �صوف  اأو�صاعها 

االإقبال عليها من قبل الطلبة يف امل�صتقبل من داخل 

البحرين وخارجها.

احلــــــــــــدث
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قرارات جديدة ملجل�ص التعليم العايل:

ِّــــــــــــــــــــــــــرة باال�شتعانة مبكاتب ا�شت�شارية الإدارتها االجتاه اإىل اإلزام اجلامعات اخلا�شة املتعثــ

احلــــــــــــدث

التهاين  اآيات  اأخل�ض  العايل  التعليم  جمل�ض  رفع 

اآل خليفة  عي�صى  بن  امللك حمد  اإىل جاللة  والتربيكات 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه مبنا�صبة مرور ع�صر 

احتفاالت  ومبنا�صبة  احلكم،  جاللته  تويل  على  �صنوات 

البالد بالعيد الوطني املجيد، كما اأ�صاد املجل�ض مبا ورد 

يف اخلطاب امللكي ال�صامي من تاأكيد على العناية امللكية 

بالتعليم واجلامعات والبحث العلمي وا�صتمرار تطويرها 

مبا ميثل حافزًا اإ�صافيًا على املزيد من االرتقاء بجودة 

خمرجات التعليم العايل وتعزيز البحث العلمي ودوره يف 

التنمية ال�صاملة يف مملكة البحرين، �صمن روؤية مملكة 

التوجيهات  هذه  واأن  2030م،  االقت�صادية  البحرين 

امللكية ال�صامية �صوف تكون ن�صب اأعني املجل�ض ونربا�صًا 

يهتدي به.

النعيمي  الدكتور ماجد بن علي  تروؤ�ض  جاء ذلك خالل 

العايل  التعليم  جمل�ض  رئي�ض  والتعليم  الرتبية  وزير 

املنعقد  العايل  التعليم  ملجل�ض  ع�صر  الثامن  لالجتماع 

والذي  2009/12/21م،  املوافق  االإثنني  يوم  يوم  �صباح 

رئي�ض  فخرو  ع�صام  الدكتور  من  كاًل  تهنئة  خالله  مت 

غرفة �صناعة وجتارة البحرين، وال�صيد جميل حميدان  

املجل�ض مبنا�صبة ح�صولهما  العمل، ع�صوي  وزارة  وكيل 

على و�صام الكفاءة الذي اأنعم به عليهما ح�صرة �صاحب 

يف  التوفيق  لهما  متمنيًا  املفدى،  البالد  عاهل  اجلاللة 

عملهما لتحقيق املزيد من االإجنازات.

تهنئة جامعة البحرين واجلامعة االأهلية:

وعلى �صعيد اآخر تدار�ض املجل�ض مراجعات هيئة �صمان 

موؤ�ص�صات  موؤخرًا بخ�صو�ض عدد من  ال�صادرة  اجلودة 

من  كاًل  هّناأ  حيث  البحرين،  مبملكة  العايل  التعليم 

جامعة البحرين واجلامعة االأهلية على ح�صول برنامج 

�صمن  بالثقة،  جدير  تقدير  على  بهما  االأعمال  اإدارة 

مراجعات هيئة �صمان اجلودة.

قرارات جديدة:

اجلل�صة  حم�صر  على  بالت�صديق  املجل�ض  قام  ذلك  بعد 

من  املكلفة  اللجنة  تقرير  ا�صتعر�ض  ثم  ال�صابقة، 

اطلع  حيث  اخلا�صة،  اجلامعات  �صوؤون  مبتابعة  املجل�ض 

من  ت�صمنه  وما  اللجنة  هذه  من  املرفوع  التقرير  على 

الفرتة  يف  اخلا�صة،  اجلامعات  اأداء  حول  مالحظات 

متابعة  على  املجل�ض  حر�ض  منطلق  من  وذلك  املا�صية، 

الطلبة  حقوق  ي�صمن  مبا  ومراجعتها  اجلامعات  �صوؤون 

اخلدمات  اأف�صل  على  احل�صول  يف  وم�صاحلهم 

التعليمية، ومبا يحفظ �صمعة مملكة البحرين التعليمية، 

اللقاءات التي متت مع  التقرير على نتائج  حيث ا�صتمل 

امل�صوؤولني على هذه اجلامعات، كما اطلع على تو�صيات 

اخلا�صة  اجلامعات  ا�صتجابة  مدى  بخ�صو�ض  اللجنة 

عرّب  حيث  ارتكبتها.  التي  املخالفات  الإزالة  املخالفة 

اللجنة  لعمل  وتقديره  �صكره  عن  املنا�صبة  بهذه  املجل�ض 

وما ات�صم به من دقة ومو�صوعية ومهنية، وبعد املناق�صة 

اتخذ املجل�ض يف �صوء هذا التقرير عددًا من االإجراءات 
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والقرارات ، وذلك على النحو التايل:    

اأواًل: جامعة دملون للعلوم والتكنولوجيا: 

جهود  ب�صاأن  اللجنة  تقرير  على  املجل�ض  اطالع  بعد 

اجلامعة يف اإزالة املخالفات التي ارتكبتها، واأدائها خالل 

باالإ�صافة اىل ما �صدر بخ�صو�صها يف  ال�صابقة  املرحلة 

املا�صية،  الفرتة  خالل  اجلودة  �صمان  هيئة  مراجعات 

حيث قرر املجل�ض ما يلي:

- اال�صتمرار يف وقف قبول طلبة جدد يف جميع الربامج 

عدم  على  والتاأكيد  اجلامعة  تقدمها  التي  االأكادميية 

على  الت�صديق  وعدم  لطلبة جدد،  قبول  باأي  االعرتاف 

اأي وثائق ت�صدر بخ�صو�صهم، منذ �صدور القرار ال�صابق 

يف االجتماع الـ 17 بتاريخ 19 اأغ�صط�ض 2009م. 

- رف�ض القائمة املقرتحة املرفوعة اإليه من هذه اجلامعة، 

مر�صاًل  كونه  االأمناء،  ملجل�ض  املقرتح  الت�صكيل  ب�صاأن  

التعليم  جمل�ض  من  معتمد  غري  اجلامعة،  رئي�ض  بتوقيع 

العامة  االأمانة  توجيه  مت  وعليه  املن�صب،  لهذا  العايل 

الرت�صيح  اإعادة  مبخاطبة مالك هذه اجلامعة ب�صرورة 

م�صتوفية  ر�صمية  معاملة  خالل  من  االأمناء،  ملجل�ض 

لل�صروط، ويف حالة موافقة جمل�ض التعليم العايل الحقًا 

على هذه القائمة املقرتحة لت�صكيل جمل�ض االأمناء، يتوىل 

جمل�ض اأمناء اجلامعة بعد اعتماده تر�صيح رئي�ض ونائب 

يتم  اأن  على  وال�صروط.  للقانون  وفقًا  للجامعة،  للرئي�ض 

كل ذلك �صمن مهلة ال تزيد عن نهاية الف�صل االأكادميي 

االأول من  العام الدرا�صي احلايل 2010/2009م.

العامة  االأمانة  بتزويد  تقوم اجلامعة  اأن  املجل�ض  قرر   -

خالل اأ�صبوعني من تاريخ ا�صتالم القرار بك�صف تف�صيلي 

باأ�صماء جميع الطلبة امل�صجلني باجلامعة وتخ�ص�صاتهم 

يف كافة الربامج، وك�صوف تف�صيلية بدرجاتهم وال�صاعات 

اأو�صاعهم  معاجلة  ليتم  قبلهم،  من  املجتازة  الدرا�صية 

 12 املادة  علية  ن�صت  ملا  ا�صتنادًا  االمر ذلك  تطلب  اإذا 

من قانون التعليم العايل.

القرارات  تنفيذ  عدم  حال  ويف  اأنه  املجل�ض  اأكد  كما 

اإليها، فور انتهاء املدة املحددة، �صيتوىل املجل�ض  امل�صار 

و   11 املادتني  يف  الواردة  القانونية  االإجراءات  اتخاذ 

والتي جتيز  2005م  للعام  العايل  التعليم  قانون  12 من 

له اتخاذ قرار بوقف الرتخي�ض ومعاجلة االآثار املرتتبة 

على ذلك.

حول  ج�صيمة  مالحظات  من  التقرير  ت�صمنه  ملا  ونظرًا 

وّجه  املذكورة،  للجامعة  واالأكادميي  االإداري  الو�صع 
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قرارات جديدة ملجل�ص التعليم العايل:

ِّــــــــــــــــــــــــــرة باال�شتعانة مبكاتب ا�شت�شارية الإدارتها االجتاه اإىل اإلزام اجلامعات اخلا�شة املتعثــ

احلــــــــــــدث

وزير الرتبية والتعليم مرتئ�صًا اجتماع جمل�ض التعليم العايل
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اجلامعة  هذه  مالك  بخاطبة  العامة  االأمانة  املجل�ض 

باأهمية تعاقد اجلامعة مع مكتب ا�صت�صاري يتوىل اإدارة 

عليه  يوافق  واالأكادميية  االإدارية  النواحي  من  اجلامعة 

جمل�ض التعليم العايل للم�صاعدة على جتاوز هذا الو�صع، 

وذلك مبعرفة املالك وعلى نفقة اجلامعة. 

ثانيًا: اجلامعة اخلليجية:

بخ�صو�ض  اللجنة  تقرير  على  املجل�ض  اطالع  وبعد 

لكافة  تطبيقها  وعدم  اجلامعة،  هذه  اأداء  مراجعة 

قرارات املجل�ض، ويف �صوء ما تقدم قرر ما يلي: 

جمل�ض  ت�صكيل  اإعادة  اخلليجية  اجلامعة  من  الطلب   -

االأمناء املقرتح، وذلك بزيادة عدد االأكادمييني فيه.   

- تاأجيل النظر يف طلب تر�صيح رئي�ض اجلامعة اإىل حني 

املوافقة على ت�صكيل اجلديد ملجل�ض االأمناء.

جميع  يف  اجلدد  الطلبة  قبول  وقف  يف  اال�صتمرار   -

الربامج االأكادميية التي تقدمها اجلامعة؛ لعدم جتاوبها 

الكامل مع جميع قرارات املجل�ض ال�صابقة، والتاأكيد على 

الت�صديق  وعدم  جدد  لطلبة  قبول  باأي  االعرتاف  عدم 

اأي  وثائق ت�صدر بخ�صو�صهم، منذ �صدور القرار  على 

ال�صابق. 

اجلامعة،  هذه  يف  الدكتوراه  بربامج  االعرتاف  عدم   -

وعدم الت�صديق على اأية موؤهالت خا�صة بهذه الربامج  

�صادرة عن اجلامعة املذكورة، اإىل حني توفيق اأو�صاعها 

وفقًا للمادة 16 من الالئحة االأكادميية واالإدارية، حيث 

ات�صح ا�صتمرار اجلامعة يف ن�صر االإعالنات دون احل�صول 

العامة عليها، تت�صمن طرح برامج  على موافقة االأمانة 

دكتوراه على الرغم من قرار جمل�ض التعليم العايل بهذا 

اخل�صو�ض، باالإ�صافة اإىل ا�صتمرار اجلامعة يف تخريج 

متجاهلة  لديها  املطروحة  الدكتوراه  برامج  من  الطلبة 

جمل�ض  وّجه  ال�صياق  هذا  ويف  املجل�ض.  قرار  بذلك 

التعليم العايل االأمانة العامة اىل اإعداد درا�صة بال�صرعة 

املمكنة حول املكاتب اال�صت�صارية العاملية املتخ�ص�صة يف 

عند  بها  لال�صتعانة  وتنظيمها،  اجلامعات  اإدارة  �صوؤون 

احلاجة من منطلق احلر�ض املجل�ض على املحافظة على 

خمرجات التعليم العايل يف مملكة البحرين.

ثالثًا: جامعة اململكة:

وافق املجل�ض على تو�صية اللجنة بقبول االلتما�ض املقدم 

الطلبة اجلدد  بت�صجيل  لها  بال�صماح  اململكة  من جامعة 

بدءًا من الف�صل االأكادميي الثاين للعام 2010/2009م، 

من  وي�صتثنى  اأو�صاعها،  بتعديل  اجلامعة  قامت  اأن  بعد 

ذلك  قبول الطلبة اجلدد يف برنامج ادارة االأعمال وفقًا 

لقرار املجل�ض ال�صابق حل�صول الربنامج على تقدير غري 

هيئة  مراجعات  على  ا�صتنادًا  املجل�ض  قبل  من  مر�ٍض 

�صمان اجلودة اإىل حني تقدمي اجلامعة ما يثبت االرتقاء 

بجودة هذا الربنامج.

رابعًا: جامعة العلوم التطبيقية:

للجامعة  بال�صماح  اللجنة  تو�صية  على  املجل�ض  وافق 

بت�صجيل الطلبة اجلدد بدءًا من الف�صل االأكادميي الثاين 

اجلامعة  قامت  اأن  بعد  2010/2009م،  لدرا�صي  للعام 

بتعديل اأو�صاعها، وي�صتثنى من ذلك قبول الطلبة اجلدد 

ال�صابق  املجل�ض  لقرار  وفقًا  االأعمال  اإدارة  برنامج  يف 

حل�صول الربنامج على تقدير غري مر�ٍض اىل حد ما من 

قبل املجل�ض ا�صتنادًا اإىل مراجعات هيئة �صمان اجلودة، 

هذا  بجودة  االرتقاء  يثبت  ما  اجلامعة  تقدمي  حني  اإىل 

الربنامج.

خام�شًا: كلية البحرين اجلامعية:

وافق املجل�ض على تو�صية اللجنة بقبول االلتما�ض املقدم 

بالت�صجيل  لها  بال�صماح  اجلامعية  البحرين  كلية  من 

للعام  الثاين  االأكادميي  الف�صل  بدءًا من  الطلبة اجلدد 

2010/2009م بعد اأن قامت اجلامعة بتعديل  الدرا�صي 

اأو�صاعها.

�شاد�شًا: معهد بريال للتكنولوجيا:

وافق املجل�ض على تو�صية اللجنة بقبول االلتما�ض املقدم 

بالت�صجيل  لها  بال�صماح  للتكنولوجيا  بريال  معهد  من 

للعام  الثاين  االأكادميي  الف�صل  بدءًا من  الطلبة اجلدد 

2010/2009م بعد اأن قام املعهد بتعديل اأو�صاعه.
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حتويل عدد من ال�شهادات

 اإىل النيابة العامة:

دائرة  خطاب  على  املجل�ض  اطلع  اآخر،  �صعيد  وعلى 

من  عدد  حول  راأيها  ا�صتطالع  ب�صاأن  القانونية  ال�صوؤون 

املوؤهالت العلمية ال�صادرة من كل من اجلامعة االأهلية، 

والتي  للتكنولوجيا،  نيويورك  وجامعة  اململكة،  وجامعة 

التعليم  العامة مبجل�ض  وجدت اجلهة املخت�صة باالأمانة 

م�صداقيتها،  مدى  حول  �صبهة  هنالك  باأن  العايل 

وللوائح  العايل  للتعليم  املنظمة  للوائح  ملخالفتها  نظرًا 

على  الدائرة  رد  جاء  حيث  منها،  ال�صادرة  اجلامعات 

النحو التايل: »اإن الوثائق وامل�صتندات املرفوعة للدائرة 

حتتمل وجود �صبهة جنائية فيها«.

الراأي  على  العايل  التعليم  جمل�ض  اطالع  وبعد  هذا 

جميع  املجل�ض  اأحال  القانونية  ال�صوؤون  لدائرة  القانوين 

هذه الوثائق وامل�صتندات اإىل النيابة العامة كون املو�صوع 

يدخل يف اخت�صا�صها القانوين، ح�صب ما ورد يف خطاب 

الدائرة. 

التقيد با�شرتاطات ا�شت�شافة الربامج

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  على  التاأكيد  املجل�ض  قرر  كما 

ت�صت�صيف  والتي  البحرين،  مملكة  يف   العاملة  اخلا�صة 

اخلارج  من  عاٍل  تعليم  موؤ�ص�صات  من  اأكادميية  برامج 

ب�صرورة التقيد مبا جاء يف الالئحة االأكادميية واالإدارية 

اأن  ومنها  ا�صرتاطات،  من  املو�صوع  هذا  بخ�صو�ض 

املوؤ�ص�صة  هذه  داخل  االأكادميي  الكادر  من   %25 يكون 

املوجودة يف البحرين، يعمل بالنظام الكلي يف املوؤ�ص�صة 

التخ�ص�صات  البحرين(.  مملكة  خارج  )املوجودة  االأم 

الدقيقة واأع�صاء هيئة التدري�ض.

اإقرار  ب�صاأن  ال�صابق  قراره  على  املجل�ض  اأكد  كما 

التعليم  موؤ�ص�صات  يف  الدقيقة  العلمية  التخ�ص�صات 

العايل اخلا�صة، واأن الهدف منه  تنظيم �صوؤون اأع�صاء 

هيئة التدري�ض يف موؤ�ص�صات التعليم العايل، وعلى االأخ�ض 

ا�صتيفاء عدد اأع�صاء هيئة التدري�ض يف جمال التخ�ص�ض 

الدقيق طبقًا ملا ورد يف الالئحة 12 يف الالئحة االأكادميية 

واالإدارية، ولي�ض ذلك اعرتافًا اأو اإقرارا بهذه الربامج.

املخالفات االإن�شائية

اطلع املجل�ض على خطاب وزارة �صوؤون البلديات والزراعة 

اجلامعات  من  عدد  يف  االإن�صائية  املخالفات  بخ�صو�ض 

وجامعة  والتكنولوجيا  للعلوم  دملون  وهي:جامعة  اخلا�صة 

التي  واالإجراءات  اخلليجية  واجلامعة  التطبيقية،  العلوم 

اتخذتها الوزارة بهذا اخل�صو�ض.

موؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومية

من  العامة  االأمانة  به  قامت  ما  على  املجل�ض  اطلع  كما 

حول  احلكومية  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  مع  مرا�صالت 

التعليم  ل�صوؤون  املنظمة  للوائح  وفقًا  اأو�صاعها  توفيق 

اللجنة  قبل  من  لدرا�صته  املو�صوع  حتويل  وقرر  العايل، 

الأداء  الدورية  للمتابعة  املجل�ض  اأع�صاء  من  امل�صّكلة 

موؤ�ص�صات التعليم العايل يف مملكة البحرين.

درا�شة اأو�شاع عدد من الطلبة

ردود  درا�صة  جلنة  املجل�ض  كّلف  اآخر  �صعيد  وعلى 

اأو�صاع  ب�صاأن  العامة  االأمانة  مذكرة  درا�صة  اجلامعات 

الذين مت قبولهم قبل �صدور قانون  الطلبة من  عدد من 

التعليم العايل واللوائح  املنظمة ل�صوؤونه، ورفع مذكرة اإىل 

املجل�ض يف �صوء ذلك.

تعزيز القوة الب�رصية باالأمانة العامة

املدنية  ديوان اخلدمة  املجل�ض خماطبة  قرر  اخلتام  ويف 

من  العامة  االأمانة  يف  الب�صرية  القوة  تعزيز  بطلب 

املخت�صني واملوؤهلني لالرتقاء بدورها يف تقدمي املزيد من 

العايل، من منطلق  التعليم  املتابعة واخلدمات ملوؤ�ص�صات 

البحرين يف ت�صجيع اال�صتثمار يف  تنفيذ توجهات مملكة 

هذا القطاع احليوي، مع املحافظة على جودة خمرجات 

العامة  االأمانة  ا�صتالم  بعد  خ�صو�صًا  العايل،  التعليم 

اأو  جديدة،  خا�صة  جامعات  فتح  طلبات  من  كبري  لعدد 

من قبل جامعات عاملية ترغب يف فتح فروع لها يف مملكة 

البحرين.
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التابعة  االإدارات  اإحدى  واملتابعة  التقييم  اإدارة  تعترب 

يف  واالعتمادية  للتقييم  امل�صاعد  العام  االأمني  ملكتب 

االأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل، حيث تنبثق منها 

ثالثة اأق�صام وهي كاالآتي: ق�صم القبول والت�صجيل، ق�صم 

االمتحانات  ق�صم  الطالبية،  واخلدمات  الطلبة  �صوؤون 

اإدارة  مهام  وتتلخ�ض  كما  ال�صهادات.  على  والت�صديق 

على  للت�صديق  الطلبات  ا�صتالم  يف:  واملتابعة  التقييم 

موؤ�ص�صات  من  ال�صادرة  العلمية  واملوؤهالت  ال�صهادات 

ومتابعة  البحرين،  مبملكة  اخلا�صة  العايل  التعليم 

يف  الطلبة  وت�صجيل  بقبول  املتعلقة  االأمور 

موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة،  ومتابعة 

واخلدمات  الطلبة  ب�صوؤون  يتعلق  ما  كل 

التقارير  اإعداد  يف  وامل�صاهمة  الطالبية، 

العايل  التعليم  جمل�ض  اإىل  ورفعها  الدورية 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  التزام  حول مدى 

اخلا�صة بتطبيق لوائح وقرارات جمل�ض التعليم العايل، 

اخلا�صة  واملخاطبات  التعاميم  اإ�صدار  يف  وامل�صاهمة 

والتعاون  اخلا�صة،  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  مبتابعة 

االأمانة  يف  املختلفة  واالأق�صام  االإدارات  مع  والتن�صيق 

يف  وامل�صاهمة  بها،  املكلفة  املهام  اإجناز  بهدف  العامة 

لوائح  لتطوير  التعليمية  والبحوث  الدرا�صات  اإعداد 

التقارير  اإعداد  يف  وامل�صاهمة  العايل،  التعليم  واأنظمة 

ال�صنوية، كما تقوم اإدارة التقييم  واملتابعة مبواكبة اآخر 

امل�صتجدات الهادفة اإىل تطوير  التعليم العايل، وحت�صني 

م�صتوى اأداء جودة العمل.

كما حظيت اإدارة التقييم واملتابعة بزمرة من االإجنازات 

من اأهمها: امل�صاركة باإعداد التقرير الوطني حول التعليم 

اخلا�ض  2009/2008م  البحرين  مملكة  يف  العايل 

باملوؤمتر االإقليمي حول التعليم العايل يف ال�صياق العاملي 

اجلديد 2009م،  والذي نظمته منظمة اليون�صكو ببريوت 

طالبًا   )16938( ت�صجيل  من  واالإنتهاء  2009م،  يف 

التعليم العايل، والت�صديق على عدد  وطالبة  يف نظام 

العايل  التعليم  ال�صهادات خلريجي موؤ�ص�صات  كبري من 

جلنة  باإن�صاء  قرار  م�صروع  اإعداد  مت  وعليه  اخلا�صة، 

الت�صديق على املوؤهالت العلمية املمنوحة من موؤ�ص�صات 

التعليم العايل، كما مت اإعداد م�صروع قواعد 

اإ�صافة  ال�صكاوي،  يف  الف�صل  واإجراءات 

التف�صيلية  التقارير  باعداد  امل�صاهمة  اإىل 

العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  امليدانية  للزيارات 

واالأهداف  اخلا�صة، وذلك بح�صب املجاالت 

�صوؤون  متابعة  مثل:  بالزيارة  اخلا�صة 

التعليم  جمل�ض  قرارات  تنفيذ  ومتابعة  االمتحانات 

اإىل  ا�صتطالعية  بزيارة  االإدارة  �صاركت  كما  العايل، 

اجلهات  وبزيارة  اإيرلندا  وجمهورية  املتحدة  اململكة 

وبع�ض  واالعتمادية،  باجلودة  العالقة  ذات  املعنية 

وذلك  واملتطورة  العريقة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

املجاالت  يف  والتجارب  اخلربات  من  اال�صتفادة  بهدف 

االإدارية والتقنية والتي ت�صهم يف تطوير التعليم العايل 

يف مملكة البحرين. 

التقييم  اإدارة  مديرة  املناعي  هيا  الدكتورة  تقول 

هي  عليها  الت�صديق  يتم  التي  ال�صهادات  اإن  واملتابعة: 

جميع املوؤهالت العلمية التي متنحها موؤ�ص�صات التعليم 

الدكتورة هيا اأحمد املناعي مديرة اإدارة التقييم واملتابعة

ت�شديق ال�شهادات العلمية التي متنحها

موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة يتم ُوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق اأ�ش�س علمية
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العايل اخلا�صة املرّخ�ض لها مبزاولة العمل االأكادميي 

التعليم  وقانون  ملواد  وامل�صتوفية  البحرين  مملكة  يف 

العايل والأحكام و�صروط اللوائح املنظمة ل�صوؤونه.

املوؤهالت  على  للت�صديق  املتبعة  االأ�ص�ض  من  وت�صيف 

العلمية التي متنحها موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة:

املمنوحة  العلمية  املوؤهالت  ا�صتيفاء  من  التاأكد  اأواًل: 

و�صروط  الأحكام  العايل اخلا�صة  التعليم  موؤ�ص�صات  من 

العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  واالإدارية  االأكادميية  الالئحة 

ل�صنة 2007م وقرارات جمل�ض التعليم العايل.

للوائح  العلمية  املوؤهالت  ا�صتيفاء  من  التاأكد  ثانيًا: 

الداخلية للموؤ�ص�صة املانحة للموؤهالت، من حيث العبء 

درا�صي،  ف�صل  لكل  املعتمدة  ال�صاعات  عدد  الدرا�صي، 

عدد الف�صول الدرا�صية، عدد ال�صنوات واإجراءات حتويل 

من  االمتحانات  نتائج  واعتماد  املوؤ�ص�صات  بني  الطلبة 

اجلهة املخت�صة يف املوؤ�ص�صة وفقًا للقواعد واالإجراءات 

التي حتددها الالئحة الداخلية للموؤ�ص�صة.

الوثائق املطلوبة

بالطلب  اإرفاقها  املطلوب  الوثائق  الأهم  وبالن�صبة 

للت�صديق على املوؤهالت العلمية التي متنحها موؤ�ص�صات 

يجب  املناعي:  الدكتورة  تقول  اخلا�صة  العايل  التعليم 

اإرفاق الوثائق املهمة التالية مع الطلب:

- بطاقة الهوية.

- ن�صخة من جواز ال�صفر.

-املوؤهالت العلمية التي ح�صل عليها الطالب بت�صل�صلها 

اأو  العامة  الثانوية  �صهادة  باعتبار  والزمني  االأكادميي 

واعتبار  االأوىل،  اجلامعية  للدرجة  �صرطًا  مايعادلها 

بالن�صبة  �صرطًا  مايعادلها  اأو  البكالوريو�ض  �صهادة 

لدرجتي املاج�صتري والدكتوراه.

-ك�صوف الدرجات اخلا�صة باملوؤهالت العلمية.

-�صهادة �صحة البيانات ال�صادرة عن املوؤ�ص�صة نف�صها.

م�صحوبة  املعادلة  ا�صتمارة  ترفق  التحويل  حالة  يف 

بر�صالة ان�صحاب وك�صف الدرجات من املوؤ�ص�صة املحول 

منها.

ويف حالة املاج�صتري ُيرفق الطلب بن�صخة من قرار جلنة 

باملكتبة  االأطروحة  من  ن�صخة  اإيداع  وخطاب  املناق�صة 

العامة.

اأي�صًا من املهم تو�صيح اأن تقدمي هذه الوثائق اإىل االأمانة 

موؤ�ص�صات  عاتق  على  تقع  العايل  التعليم  ملجل�ض  العامة 

التعليم العايل ولي�ض الطالب، اإذ يتم تقدمي هذه الوثائق 

بالتن�صيق مع املندوب الر�صمي للموؤ�ص�صة.

اأبرز االأ�صباب  وتختتم الدكتورة هيا حديثها قائلة: من 

العلمية  املوؤهالت  الت�صديق على  تاأخري  اإىل  توؤدي  التي 

نف�صها  املوؤ�ص�صة  من  املقدم  الطلب  يف  يكون  حينما 

عدم  حال  يف  املثال  �صبيل  على  نواق�ض  �صفيه  يوجد 

احلا�صل  العلمية  املوؤهالت  يف  الر�صمية  االأختام  توفر 

عليها الطالب اأو اأخطاء يف البيانات املرفقة مع الطلب 

املنظمة  والقرارات  للوائح  اال�صتيفاء  عدم  حال  يف  اأو 

ل�صئون التعليم العايل اأو عدم ا�صتيفاء للوائح الداخلية 

للموؤ�ص�صة.

د. هيا اأحمد املناعي
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النووية  املفاعالت  يف  ال�صالمة  اأنظمة  حتليل   -

املربدة باملياه اخلفيفة.

يف  التقنيات  واختبار  لتقييم  احلديثة  االأ�صاليب   -

جمال التعليم العايل.

- تنفيذ معايري االعتماد االأكادميي يف التعليم اأف�صل 

املمار�صات ملناهج التعليم والتعلم يف القرن احلادي 

والع�صرين.

املفتوح  التعليم  يف  اجلودة  �صمان  معايري  تنفيذ   -

�صمان جودة املخرجات التعليمية.

- م�صادر الطاقة املتجددة.

- االأمن االأ�صا�صي يف امليدان.

يف  االأكادميية  الربامج  وتاأثري  نوعية  تقييم   -

اجلامعات العربية.

- �صمان اجلودة والتقييم الذاتي للجامعات التحفيز 

واالإر�صاد للجودة يف االأداء.

- القيادة الفعالة لفرق العمل.

- الفل�صفة ال�صقراطية يف التعليم.

اإدارة  املقررات  وت�صميم  االإلكرتوين  التعليم   -

التغيري.

- التحديات امل�صتقبلية ملحفزات التفاعالت.

- منوذج معايري التميز ململكة البحرين.

 12 على  تربو  اأكادميية  خربة  الع�صريي  وللدكتور 

�شورة جانبية

الدكتور حممد اإبراهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الع�شريي مدير اإدارة االعتمادية والرتاخي�س

االعتمادية  الإدارة  مديرًا  الع�صريي  اإبراهيم  حممد  الدكتور  تعيني  مت  2009م  اأكتوبر  من  االأول  يف    

والرتاخي�ض، والدكتور حممد الع�صريي حا�صل على �صهادة البكالوريو�ض يف الهند�صة الكيميائية من جامعة 

باململكة  املاج�صتري يف ت�صميم املفاعالت احليوية من جامعة مان�صي�صرت  امتياز، و�صهادة  بتقدير  البحرين 

املتحدة  بالواليات  فلوريدا  جامعة  من  املفاعالت  ت�صميم  يف  املاج�صتري  و�صهادة  امتياز،  بتقدير  املتحدة 

االأمريكية بتقدير امتياز عاٍل مع مرتبة ال�صرف االأوىل، و�صهادة املاج�صتري يف الدرا�صات العليا يف املمار�صة 

ت�صميم  يف  الدكتوراه  و�صهادة  امتياز،  بتقدير  املتحدة  باململكة  جون  �صانت  يورك  جامعة  من  االأكادميية 

املفاعالت من جامعة فلوريدا بالواليات املتحدة االأمريكية بتقدير امتياز عاٍل مع مرتبة ال�صرف االأوىل، كما 

اأنه حا�صل على اأكرث من 52 �صهادة احرتافية معظمها من الواليات املتحدة االأمريكية ويف جماالت عديدة 

منها:

د. حممد اإبراهيم الع�صريي
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عامًا ق�صاها يف العمل بجامعة البحرين وجامعة فلوريدا 

من   اأكرث  خاللها  دّر�ض  االأمريكية،  املتحدة  بالواليات 

13مقررًا، واأ�صرف على تخريج خم�ض جمموعات بحثية 

البحث  يف  التميز  جوائز  على  اإ�صرافه  حتت  ح�صلت 

له خربة يف  اأن  الهند�صة. كما  كلية  العلمي على م�صتوى 

االأبحاث  من  جمموعة  وله  ال�صناعي،  بالقطاع  العمل 

عاملية  علمية  وموؤمترات  جمالت  يف  املن�صورة  العلمية 

علميًا  موؤمترًا   21 عن  يزيد  فيما  �صارك  حيث  حمكمة، 

يف  ع�صو  وهو  واملحلي،  واالإقليمي  الدويل  امل�صتوى  على 

املتحدة  الواليات  يف  متخ�ص�صة  مهنية  جمعيات  اأربع 

يف  لع�صويته  اإ�صافة  وكندا،  املتحدة  واململكة  االأمريكية 

جمعية املهند�صني البحرينية.

اإ�صهامات  الع�صريي  للدكتور حممد  اأن  بالذكر  واجلدير 

يف جماالت عدة، فباالإ�صافة الإجنازه درا�صات ا�صت�صارية 

وبحثية لوزارات و�صركات وطنية اأ�صهم الدكتور الع�صريي 

يف اإعداد وتقدمي جمموعة كبرية من الدورات التدريبية 

والهيئات  الوزارات  من  عدد  ملنت�صبي  االحرتافية 

داخل  يف  الكربى  واملوؤ�ص�صات  ال�صناعية  وال�صركات 

البحوث  من  عدد  حتكيم  توىل  كما  وخارجها،  اململكة 

معتمد  ومراجع  مقيم  وهو  الدولية،  العلمية  واملوؤمترات 

توىل  حيث  املتحدة،  االأمم  قبل  من  االأكادميية  للربامج 

تقييمه  منها  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  من  عدد  تقييم 

جلامعة القاهرة بجمهورية م�صر العربية، وقد كانت له 

اإ�صهامات متميزة يف برنامج ويل العهد للمنح الدرا�صية 

حيث مثل جامعة البحرين كاأول مقّيم وموجه يف برنامج 

يف  و�صارك  املتفوقني،  للطالب  التدريبي  العهد  ويل 

االإعداد ملوؤمتر القادة.

اجلوائز،  من  العديد  على  حا�صل  الع�صريي  والدكتور 

و�صهادات التكرمي، منها:

االعتماد  لنيل  الهند�صة  كلية  التميز يف خدمة  - جائزة 

االأكادميي.

يف  العلمي  الن�صر  يف  للم�صاهمة  الهند�صة  كلية  درع   -

املجالت العلمية املحكمة.

- جائزة التميز االإداري يف خدمة كلية الهند�صة.

- جائزة احل�صول على املركز االأول يف م�صابقة �صياغة 

خطة عمل ناجحة من قبل منظمة االأمم املتحدة للتنمية 

ال�صناعية.

- التكرمي يف عيد العلم يف االأعوام 2006، 2000، 1997م 

عن نيل �صهادات الدكتوراه، واملاج�صتري، والبكالوريو�ض.

- جائزة التميز يف االإجناز االأكادميي من جامعة فلوريدا 

 ،2003  ،2004 لالأعوام  االأمريكية  املتحدة  بالواليات 

2002، 2001م.

بالواليات  فلوريدا  جامعة  من  العام  التميز  جائزة   -

املتحدة االأمريكية للعام 2003م.

الع�صريي  حممد  الدكتور  توىل  االإدارية،  اخلربة  وعن 

عددًا من املهام االإدارية اأثناء عمله يف جامعة البحرين، 

م�صاعدًا  ثم  الهند�صة،  لكلية  اإداريًا  من�صقًا  عمله  منها 

كلية  جمل�ض  ل�صر  واأمينًا  الهند�صة،  كلية  لعميد  اإداريًا 

العديد  رئا�صة  وتوىل  ع�صوية  يف  �صارك  كما  الهند�صة، 

واالإدارية  واملالية  والقانونية  والفنية  العلمية  اللجان  من 

البحرين  جامعة  يف  امل�صتويات  خمتلف  على  احليوية 

جمل�ض  يف  ع�صو  لكونه  اإ�صافة  جلنة(،   26 من  )اأكرث 

اإدارة نادي خريجي جامعة البحرين.

لعب الدكتور الع�صريي دورًا اأ�صا�صيًا ومميزًا يف نيل كلية 

من  االأكادميي  لالعتماد  البحرين  بجامعة  الهند�صة 

)الواليات  والتكنولوجيا  للهند�صة  االعتماد  جمل�ض  قبل 

الهند�صة  برنامج  نيل  وعلى  االأمريكية(،  املتحدة 

برامج  بني  االأول  للمركز  البحرين  بجامعة  الكيميائية 

قبل هيئة �صمان  املقيم من  العربي  الوطن  الهند�صة يف 

بجمهورية  االعتماد  وجمل�ض  املتحدة،  باململكة  اجلودة 

اأملانيا االحتادية، وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي، عرب 

عمليات  على  واإ�صرافه  الذاتي  التقييم  لدرا�صة  اإعداده 

الدكتور حممد اإبراهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الع�شريي مدير اإدارة االعتمادية والرتاخي�س
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التح�صري لزيارة املراجعني، كما اأ�صهم يف اإعداد درا�صة 

مراجعة �صمان اجلودة اخلا�صة بجامعة البحرين والتي 

نالت على اإثرها اجلامعة على اأف�صل تقدير، ومت اعتماد 

التعليم  حماورها كمعايري ل�صمان اجلودة يف موؤ�ص�صات 

العايل مبملكة البحرين.

حاليًا  الع�صريي  الدكتور  يراأ�ض  الوطني،  امل�صتوى  وعلى 

الدائمة  الفنية  اللجنة  ع�صوية  يف  البحريني  اجلانب 

املنبثقة عن الفريق املكّلف با�صتخدام الطاقة النووية يف 

جمال اإنتاج الكهرباء واملاء، اإ�صافة لع�صويته يف اللجنة 

اال�صت�صارية للمجلة العلمية »الذرة واالإن�صان« وال�صادرة 

الهيئة العربية للطاقة الذرية، وع�صويته يف الفريق  عن 

اإنتاج  يف  النووية  الطاقة  با�صتغالل  املعني  الوطني 

الكهرباء واملاء، وع�صويته يف فريق دول جمل�ض التعاون 

الطاقة  ا�صتغالل  مب�صروع  املكّلف  العربي  اخلليج  لدول 

الفريق  يف  وع�صويته  واملاء،  الكهرباء  اإنتاج  يف  النووية 

الطاقة  ال�صتخدام  الوطنية  اللجنة  عن  املنبثق  الفني 

االرتباط  ل�صابط  ومتثيله  ال�صلمي،  املجال  يف  النووية 

الدولية  الوكالة  اجتماعات  يف  البحرين  ململكة  الوطني 

للطاقة الذرية.

مهام اإدارة االعتمادية والرتاخي�ص:

من  بالعديد  والرتاخي�ض  االعتمادية  اإدارة  ت�صطلع 

املهام، وهي:

- اقرتاح ال�صيا�صات العامة لرتخي�ض موؤ�ص�صات التعليم 

القواعد  وو�صع  االأكادميية  الربامج  وال�صتحداث  العايل 

التي تنظمها.

- اإعداد الدرا�صات والبحوث الالزمة ملتطلبات و�صروط 

الرتخي�ض ملوؤ�ص�صات التعليم العايل ومتطلبات ا�صتحداث 

الربامج االأكادميية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل.

التعليم  موؤ�ص�صات  الإن�صاء  املقدمة  الطلبات  درا�صة   -

للتاأكد  االأكادميية  الربامج  ال�صتحداث  اخلا�صة  العايل 

والقرارات  اللوائح  يف  املحددة  لل�صروط  ا�صتيفائها  من 

ال�صادرة عن جمل�ض التعليم العايل.

التعليم  ملوؤ�ص�صات  بالرتخي�ض  امللفات اخلا�صة  اإعداد   -

العايل وامللفات اخلا�صة با�صتحداث الربامج االأكادميية 

لعر�صها على جمل�ض التعليم العايل.

جمل�ض  عن  ال�صادرة  والتعليمات  القرارات  متابعة   -

و�صروط  ومعايري  باإجراءات  املتعلقة  العايل  التعليم 

ا�صتحداث  و�صروط  العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات  ترخي�ض 

لهذه  ا�صتيفائها  من  والتاأكد  االأكادميية  الربامج 

ال�صروط.

العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  ميدانية  بزيارات  القيام   -

والقرارات  باللوائح  التزامها  مدى  على  الوقوف  بهدف 

وتطبيقها لل�صروط واملعايري.

- اقرتاح اأ�صماء اأع�صاء جلان الفح�ض العلمي للربامج 

االأكادميية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل.

ومتابعتها  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  على  االإ�صراف   -

املوؤ�ص�صي،  ب�صروط الرتخي�ض  التزامها  للتاأكد من مدى 

مزاولة  قبل  االأكادميية  الربامج  ا�صتحداث  وب�صروط 

ن�صاطها. 

االأكادميي  لالعتماد  العامة  ال�صيا�صات  اقرتاح   -

وو�صع  اململكة  يف  العاملة  العايل  التعليم  مبوؤ�ص�صات 

القواعد واالأ�ص�ض التي تنظمها.

- اإعداد الدرا�صات والبحوث الالزمة ملتطلبات ومعايري 

االعتماد االأكادميي يف موؤ�ص�صات التعليم العايل.

- اقرتاح وتعديل معايري االعتماد االأكادميي يف موؤ�ص�صات 

التعليم العايل وفقًا ملعايري االعتماد العاملية.

ومتابعتها  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  على  االإ�صراف   -

االعتماد  و�صروط  مبعايري  التزامها  مدى  من  للتاأكد 

االأكادميي.

- اإعداد امللفات اخلا�صة باالعتماد االأكادميي ملوؤ�ص�صات 

االعتماد  جلنة  على  لعر�صها  وذلك  العايل،  التعليم 

االأكادميي.

- رفع القرارات والتو�صيات ال�صادرة عن جلنة االعتماد 

االأكادميي واملتعلقة مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اإىل جمل�ض 

التعليم العايل.

جمل�ض  عن  ال�صادرة  والتعليمات  القرارات  متابعة   -

ملوؤ�ص�صات  االأكادميي  باالعتماد  املتعلقة  العايل  التعليم 

التعليم العايل والتاأكد من ح�صن تطبيقها.

اخلا�صة  والبيانات  املعلومات  على  االإطالع  اإتاحة   -
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من  عليها  احل�صول  يف  للراغبني  االأكادميي  باالعتماد 

اجلهات املخت�صة الأغرا�ض البحث العلمي، ولن�صر ثقافة 

اجلودة واالعتمادية.

التعليم  جودة  �صمان  هيئة  تقارير  على  االإطالع   -

والتدريب وعر�صها على جلنة االعتماد االأكادميي.

- التوا�صل والتعاون والتن�صيق مع هيئات االعتماد و�صمان 

اجلودة املحلية واالإقليمية والعاملية.

- درا�صة طلبات تعيني اأع�صاء الهيئة االأكادميية واالإدارية 

والفنية يف جميع موؤ�ص�صات التعليم العايل يف اململكة.

اأع�صاء  وموؤهالت  بتخ�ص�صات  خا�صة  ملفات  اإعداد   -

موؤ�ص�صات  جميع  يف  والفنية  واالإدارية  االأكادميية  الهيئة 

التعليم العايل يف اململكة.

- التن�صيق مع اللجنة الوطنية ملعادلة ال�صهادات ملراجعة 

واالإدارية  االأكادميية  الهيئة  الأع�صاء  العلمية  املوؤهالت 

والفنية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل.

- مراجعة اخلربات العلمية الأع�صاء الهيئة االأكادميية يف 

موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة، والتاأكد من ا�صتيفائهم 

ل�صروط التدرج الوظيفي.

الهيئة  اأع�صاء  تعيني  على  املوافقة  خماطبات  اإعداد   -

التعليم  موؤ�ص�صات  يف  والفنية  واالإدارية  االأكادميية 

العايل.

التعليم  مبوؤ�ص�صات  االأ�صا�صية  االحتياجات  درا�صة   -

بها  للعاملني  التدريبية  الربامج  لتحديد  وذلك  العايل؛ 

من الهيئات االأكادميية واالإدارية والفنية.

ومهنية  تدريبية  عمل  وور�ض  ودورات  برامج  عقد   -

اإك�صاب  بالتعاون مع املنظمات الدولية واالإقليمية بهدف 

موؤ�ص�صات  يف  واالإدارية  االأكادميية  الهيئتني  مع  العاملني 

على  تعينهم  التي  االأ�صا�صية  املهارات  العايل  التعليم 

تطوير اآليات العمل فيها. 

- االإ�صراف على اإن�صاء املوقع االإلكرتوين اخلا�ض باإدارة 

العامة  االأمانة  موقع  �صمن  والرتاخي�ض  االعتمادية 

ملجل�ض التعليم العايل، ومتابعة تزويده بالبيانات املتوفرة 

وحتديثها ب�صكل دوري.

- اإ�صدار ن�صرات تو�صيحية عن موؤ�ص�صات التعليم العايل 

يف اململكة والربامج االأكادميية والتخ�ص�صات املرخ�ض 
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لها من جمل�ض التعليم العايل.

واللوائح  االإح�صائية  والبيانات  املعلومات  توفري   -

واالأنظمة وتزويد اجلهات املخت�صة بها.

ملوؤ�ص�صات  بالرتخي�ض  املتعلقة  املالية  االأمور  متابعة   -

التعليم العايل قبل مزاولة ن�صاطها.

االأكادميي  باالعتماد  اخلا�صة  املالية  االأمور  متابعة   -

ملوؤ�ص�صات التعليم العايل.

العايل  التعليم  جمال  يف  اخلا�ض  اال�صتثمار  ت�صجيع   -

مبملكة البحرين.

املطلوبة  املعلومات  وتوفري  امل�صتثمرين  واإر�صاد  توجيه   -

العايل  التعليم  جمال  يف  اال�صتثمار  مبجال  يتعلق  فيما 

اخلا�ض.

- درا�صة املعامالت الواردة من موؤ�ص�صات التعليم العايل 

االأمانة  يف  املخت�صة  اجلهات  مع  بالتن�صيق  عليها  والرد 

العامة ملجل�ض التعليم العايل.

االعتمادية  اإدارة  لربامج  العامة  اخلطط  اإعداد   -

ب�صكل  وتقييمها  تنفيذها  على  واالإ�صراف  والرتاخي�ض، 

دوري.

- اقرتاح الدرا�صات والبحوث واإعداد التقارير التحليلية 

واالإح�صاءات اخلا�صة باأن�صطة وبرامج اإدارة االعتمادية 

والرتاخي�ض.

االأمانة  يف  املختلفة  واالأق�صام  االإدارات  مع  التن�صيق   -

االت�صال  قنوات  وتوفري  املهام،  باإجناز  اخلا�صة  العامة 

الفّعالة بني االإدارات واالأق�صام يف القطاعات االأخرى.

اأهداف اإدارة االعتمادية والرتاخي�ص:

يف  والرتاخي�ض  االعتمادية  اإدارة  اأهداف  تتلخ�ض 

النقاط التالية:

ملجل�ض  العامة  لالأمانة  واالإداري  الفني  الدعم  توفري   -

املجل�ض،  عن  املنبثقة  اللجان  ولكافة  العايل،  التعليم 

التمييز  ي�صمن  مبا  العمل،  وجمموعات  فرق  وملختلف 

واجلودة يف اأداء ما يوكل اإليها من مهام.

- العمل على ت�صجيع اال�صتثمار اخلا�ض يف جمال التعليم 

العايل مبملكة البحرين.

كافة  بني  االأكادميي  االعتماد  ثقافة  ن�صر  على  العمل   -

موؤ�ص�صات التعليم العايل يف مملكة البحرين.

العالقة  ذات  اجلهات  لكافة  متميزة  خدمات  تقدمي   -

عرب االرتقاء بالعمل االإداري والفني من خالل التدريب 

امل�صتمر ملنت�صبي االإدارة.

اخلدمات التي تقدمها االإدارة 

ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة:

تقدم اإدارة االعتمادية والرتاخي�ض العديد من اخلدمات 

ملوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة، من اأهمها:

- منح الرتاخي�ض لالإعالنات مبختلف اأنواعها.

خا�صة  عاٍل  تعليم  موؤ�ص�صات  اإن�صاء  طلبات  درا�صة   -

اأكادميية  برامج  ا�صت�صافة  اأو  طرح  وطلبات  جديدة، 

جديدة  وكليات  اأكادميية  اأق�صام  فتح  وطلبات  جديدة، 

قبل رفعها ملجل�ض التعليم العايل.

توظيف  وجتديد  وتوظيف،  ا�صتقدام،  طلبات  درا�صة   -

اأع�صاء الهيئة االأكادميية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل.

- توفري اال�صتمارات اخلا�صة مبختلف اخلدمات، والعمل 

التح�صينات  واإدخال  تطويرها  على  م�صتمر  وب�صكل 

ال�صرورية عليها، كاال�صتمارات العديدة واملتنوعة اخلا�صة 

باالعتماد االأكادميي، وخمتلف طلبات الرتخي�ض. 

- درا�صة خمتلف املعامالت الواردة من موؤ�ص�صات التعليم 

املخت�صة يف  مع اجلهات  بالتن�صيق  عليها  والرد  العايل، 

االأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل.

ملوؤ�ص�صات  بالرتخي�ض  املتعلقة  املالية  االأمور  متابعة   -

التعليم العايل قبل مزاولة ن�صاطها.

واللوائح  االإح�صائية  والبيانات  املعلومات  توفري   -

واالأنظمة وتزويد موؤ�ص�صات التعليم العايل بها.

- مراجعة اخلربات العلمية الأع�صاء الهيئة االأكادميية يف 

موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة للتاأكد من ا�صتيفائهم 

ل�صروط التدرج الوظيفي.

العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  ميدانية  بزيارات  القيام   -

والقرارات  باللوائح  التزامها  مدى  على  الوقوف  بهدف 

وتطبيقها لل�صروط واملعايري.

- توجيه واإر�صاد امل�صتثمرين، وتوفري املعلومات املطلوبة 

العايل  التعليم  جمال  يف  اال�صتثمار  مبجال  يتعلق  فيما 

اخلا�ض.

�شورة جانبية
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على هام�ص موؤمتر اليون�شكو العاملي:

حول الديناميكيات اجلديدة للتعليم العايل 

والبحث العلمي من اأجل التنمية والتغيري االجتماعي 

كان من دواعي �صروري اأن اأكون من �صمن الوفد الذي 

يف  العايل  للتعليم  اليون�صكو  موؤمتر  ح�صور  يف  �صارك 

اليون�صكو   وذلك مبقر  2009م،  يوليو   8-5 بني  الفرتة 

بباري�ض برئا�صة �صعادة وزير الرتبية  والتعليم الدكتور 

اجلديدة  الديناميكيات  حول  النعيمي  علي  بن  ماجد 

للتعليم العايل والبحث العلمي من اأجل التنمية والتغيري 

االجتماعي. 

اإن اإلقاء ال�صوء ب�صكل موجز على اأهداف  هذا املوؤمتر، 

للتغيري  ا�صرتاتيجيات  من  فيه  ا�صتعرا�صه  مت  وما 

والتطوير قد ي�صاعد يف حتديد االأبعاد الرئي�صة للتعليم 

التجديد  اأجل  املعنية من  العايل يف املجتمع واجلهات 

يف  القرار  ل�صّناع  مفيدة  بدورها  هي  التي  والتطوير 

م�صتويات ونظم املوؤ�ص�صات التعليمية العايل اخلا�صة. 

فقد هدف املوؤمتر لدعوة العامل اإىل التفكري يف و�صائل 

التغيري الالزمة الأمور تطوير �صيا�صات التعليم العايل 

التحديات  مواكبة  اأجل  من  العلمي  البحث  وجماالت 

معرفية  جمتمعات  وبناء  املجال  هذا  يف  العاملية 

عدة  طرح  خالل  من  وذلك  وا�صتدامة،  �صمولية  اأكرث 

حماور فيما يخ�ض التعليم العايل يف هذا املوؤمتر مثل 

و�صمان  النوعية  حت�صني  وتكافئها،  الدرا�صية  الفر�ض 

والت�صيري  للجامعة  االجتماعية  وامل�صوؤولية  اجلودة 

 governance واحلاكمية   ،management
والعاملية،  واالإقليمية  الدولية  والتطورات  والتمويل 

والو�صول اإىل العدالة واجلودة، واأخريًا تعزيز التعليم 

والبحث العلمي واالبتكار.

 ولعل ما يهمنا هنا، هو اإلقاء ال�صوء على املحور االأخري  

الذي يتعلق باأمر  تعزيز البحث  العلمي واالبتكار، حيث 

كاأحد  العايل  التعليم  نظم  العلمي يف  البحث  ربط  اإن 

الوظائف االأ�صا�صية جلميع اأن�صاق التعليم العايل يولد 

االإبداع والنظم عرب التخ�ص�صات وبني التخ�ص�صات، 

العلوم  ذلك  يف  مبا  احلقول  جميع  يت�صمن  اأن  على 

والهند�صة  الرتبية  وعلوم  واالجتماعية  االإن�صانية 

واالآداب،  واالإعالمية  والريا�صيات  الطبيعية  والعلوم 

و�صمن �صيا�صة وطنية للبحث والتطوير فهو اأمر حيوي 

االحتياجات  خدمة  على  والقدرة  لال�صتدامة  ومهم 

وحيث  واالقت�صادية،  املعرفية  للمجتمعات  املجتمعية 

د. فاتن املوؤيد

القائم باأعمال رئي�ص ق�شم الرتاخي�ص

 باالأمانة العامة ملجل�ص التعليم العايل
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عدد  يف  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  لواقع  املتتبع  اأن 

هذه  يف  العلمي  البحث  اأن  يجد  العربية  الدول  من 

يقوم  وال  املطلوب،  امل�صتوى  اإىل  يرتقي  ال  املوؤ�ص�صات 

بالعملية  الدفع  يف  تتمثل  التي  االأ�صا�صية  بوظيفته 

من  والرفع  واالكت�صاف،  االبتكار  وت�صجيع  التنموية، 

م�صتوى النوعية واجلودة واالنتاج، ونخ�ض هنا  بع�ض  

فهى  البحرين،  مملكة  لدى  املرخ�صة  املوؤ�ص�صات 

بحاجة بدرجات خمتلفة  لتفعيل واإعداد اأنواع خمتلفة 

باملجتمع  للنهو�ض  الهادفة؛  العلمية  البحوث  من 

البحثية  امل�صاريع  ودعم  وتكنولوجيًا،  اقت�صاديًا 

بروؤية  املعا�صرة  والتحديات  للم�صكالت  املعاجلة 

م�صتوى  توفري  م�صاألة  يف  والرتكيز  وم�صوؤولة،  متفتحة 

ال�صروط  يعزز  ما  واملالية  الب�صرية  املوارد  من  كاٍف 

املن�صو�ض عليها باجلريدة الر�صمية يف املادة الثامنة 

الالئحة  ب�صاأن  2007م  ل�صنة   )3( رقم  القرار  من 

املالية ملوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة يف البحرين،   

بخ�صو�ض  تخ�صي�ض ن�صبة ال تقل عن 3%  من �صايف 

االإيرادات ال�صنوية للموؤ�ص�صة للبحث العلمي، ون�صبة ال 

تقل عن 2% من �صايف االإيرادات للتنمية املهنية لهيئة 

التدري�ض؛ وذلك الأهمية البحث العلمي كونه يعد جزءًا 

اأ�صا�صيًا من مقومات اجلامعات، وملا ي�صكله ما ذكر من 

والتنموي.   والثقايف  العلمي  ال�صعيد  بالغة على  اأهمية 

يلعبان  العلمية  واملنهجية  العلمي  التفكري  اأ�صبح  لقد 

تواجه  التي  اليومية  امل�صكالت  حل  يف  هامًا  دورًا 

اأن  املوؤ�ص�صات  كل  فعلى  وجماعاته.  باأفراده  املجتمع 

اأ�صكالها،  تتوا�صل مع بع�صها لتواجه التحديات ب�صتى 

فلن يتقدم وطن يعمل كل فرد فيه مبفرده، واأن تهتم 

بالبحوث  االأكادميية  العلمية  البحوث  جانب  اإىل 

فاعل  دور  له  ي�صبح  وعندها  والتطبيقية،  امليدانية 

واالجتماعية.  االقت�صادية  امل�صكالت  على  التعّرف  يف 

هي  تكون  اأن  ناأمل  والتي  احلديثة  اجلامعة  فمهمة 

�صفة جامعاتنا هنا هي توفري التعليم والبحث العلمي 

وخدمة املجتمع، فهي عقل املجتمع، والبحث العلمي هو 

عقل اجلامعات، والدرا�صات العليا هي اأداته االأ�صا�صية 

التي تقود حركته وتر�صد حركة التنمية.

لقد جنح املوؤمتر يف حتقيق االأهداف التي �صعى اإليها 

خالل  من  كذلك  طرحها،  التي  املوا�صيع  خالل  من 

طبيعة امل�صاركة يف االأن�صطة والفعاليات ونوعيتها، ومن 

ومناق�صتها.  املعرو�صة  امل�صاكل  عر�ض  اأ�صلوب  خالل 

ُنوق�صت خالل حماور   التي  الق�صايا  اأغلب  اأن  ولوحظ 

املوؤمتر هي تقريبًا ق�صايا م�صرتكة بني خمتلف الدول، 

اأم نامية، فقط تختلف  اأم نا�صئة  �صواء كانت متقدمة 

يف حجمها وطريقة التعامل معها. 

قد  جيدة  ومقرتحات  موا�صيع  املوؤمتر  فى  طرحت 

تكون فيها الفائدة يف تطوير التعليم العايل يف مملكة 

�صاركوا  الذين  وال�صيما من خالل اخلرباء  البحرين، 

البحرين  مملكة  يف  لنا  بالن�صبة  اأما  املوؤمتر.  هذا  يف 

هذه  من  بعدد  يتعلق  فيما  مهمة  خطوات  قطعنا  فقد 

الق�صايا التي تخ�ض التعليم العايل، والتي  طرحت مثل 

والتعاون  التعليم  وجودة  وتكافئها،  الدرا�صية  الفر�ض 

بني الدول العربية والدول االأخرى واملنظمات الدولية 

فيما يخ�ض اال�صتفادة من اخلربات التى تقدمها هذه 

الرتكيز  اإىل  ن�صعى  اأن  االآن  بنا  يجدر  وقد  املنظمات، 

العلمي،  البحث  ق�صية  على  اأكرب  ب�صكل  والتاأكيد 

باالإ�صافة اإىل الق�صايا املهمة االأخرى التي اأثريت مثل: 

التطبيق ال�صليم ملفهوم امل�صوؤولية االجتماعية؛ لتتمكن 

النمو، خ�صو�صًا مع  وم�صاركته يف  املجتمع  من خدمة 

ازدياد عدد طلبات الرتخي�ض ملوؤ�ص�صات التعليم العايل 

اأن  املوؤمتر  تو�صيات  �صوء  على  نطمح  لذا  اململكة،  يف 

يتم تعزيز وت�صجيع وتكوين مهن اجتماعية، كما نوؤكد 

الدويل  التعاون  زيادة  على  التاأكيد  اإىل  حاجتنا  على 

والبحث  التعليم  اإطار  يف  والدولية  العربية  الدول  بني 

بني  املعرفة  ونقل  وعاملي،  اإقليمي  نطاق  على  العلمي 

احلدود من اأجل تعزيز تداول االأدمغة والتخفيف من 

مبو�صوع  االهتمام  وت�صجيع  لهجرتها،  ال�صلبية  االآثار 

باملوؤهالت  االإقليمي يف حالة االعرتاف  التعاون  زيادة 

باملنظمات  االأع�صاء  الدول  بني  خ�صو�صًا  العلمية، 

العاملية. 

ثقافة جامعية
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كما نرى اأنه من االأهمية التاأكيد على موؤ�ص�صات التعليم 

اللوائح  عليه  ن�صت  مبا  بااللتزام  اململكة  يف  العايل 

اخلا�صة مبوؤ�ص�صات التعليم العايل باجلريدة الر�صمية  

بالباحثني،  واالعتناء  العلمي،  البحث  ت�صجيع  ب�صاأن 

وحت�صني  وطنية،  ثروة  باعتبارهم  العلماء  وتربية 

والبحث  الذاتية،  مواردهم  وتنمية  اأمامهم،  االأجواء 

القطاع  مع  ال�صراكة  مثل:  خمتلفة  و�صائل  خالل  من 

اخلا�ض لتقدمي اال�صت�صارات، واإجراء البحوث.  

البحرين   مبملكة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأْولت  لقد 

اأولوياتها  اهتمامًا خا�صًا بالتعليم العايل؛ كي يت�صدر 

الوطنية متمثلة باالأمانة العامة للتعليم العايل، وان�صب 

الوطنية  اال�صرتاتيجية  متابعة  على  االهتمام  هذا 

على  واملحافظة  العلمي،  والبحث  العايل،  للتعليم 

خمرجاته  جودة  و�صمان  للتعليم،  النا�صعة  ال�صورة 

تقدمي  اإىل  اأي�صًا  وت�صعى جاهدة  التناف�صية،  ومقدرته 

الدعم لقطاع التعليم العايل اخلا�ض.  

ثقافة جامعية
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د. فرزانة املراغي

القائم باأعمال رئي�ص ق�شم االعتماد االأكادميي 

باالأمانة العامة ملجل�ص التعليم العايل
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بالبناء  االهتمام  يتطلب  احلديث  املجتمع  بناء  اإن 

املعريف، والذي يعد التعليم من اأهم ركائزه االأ�صا�صية، 

والطاقات؛  اجلهود  تـُكّر�ض  اأن  ال�صروري  من  كان  لذا 

لتحقيق طفرة نوعية يف التعليم بوجه عام، ويف التعليم 

اإ�صالح  عمليات  حظيت  ولهذا  خا�ض،  بوجه  العايل 

وحظيت  العامل،  دول  معظم  يف  كبري  باهتمام  التعليم 

اأن  اإال  االهتمام،  هذا  من  كبري  بجانب  التعليم  جودة 

�صمان ا�صتمرارية جودة التعليم الذي تقدمه موؤ�ص�صات 

نظام  خالل  من  اإال  يتاأتي  اأن  ميكن  ال  العايل  التعليم 

لالعتماد االأكادميي ي�صمن النهو�ض واالرتقاء مب�صتوى 

اأن االعتماد  اإذ  موؤ�ص�صات التعليم والربامج الدرا�صية، 

العملية  جودة  ل�صمان  واملوؤثرة  الفاعلة  االأداة  هو 

التعليمية التعلمية وخمرجاتها وا�صتمرارية تطويرها.

وعلى الرغم من وجود ت�صابه كبري بني عمليتي �صمان 

اأن  اإذ  االأكادميي،  واالعتماد  العايل  التعليم  جودة 

كليهما يهدفان اإىل التاأكد من حتقيق موؤ�ص�صات التعليم 

التعليمية  العملية  جودة  ت�صمن  حمددة  ملعايري  العايل 

يكمن  املنظومتني  اأن هناك فرقًا بني  اإال  وخمرجاتها، 

يف جمموعة من النقاط اجلوهرية ومن اأهمها املعايري 

يف  االختالف  اأوجه  اإيجاز  وميكن  حتديدها،  وطريقة 

ال�صطور القليلة التالية.

يف  عليه  االتفاق  مت  ملا  وفقًا  التعليم  جودة  مفهوم  اإن 

موؤمتر اليون�صكو للتعليم، والذي ُعقد بباري�ض يف اأكتوبر 

اأن اجلودة يف التعليم العايل مفهوم  1998 ين�ض على 

التعليم  وظائف  جميع  ي�صمل  اأن  ينبغي  االأبعاد  متعدد 

واأن�صطته املقدمة من قبل اجلامعات للحفاظ، ويت�صمن 

والبحوث  التعليمية،  والربامج  الدرا�صية،  املناهج 

العلمية، والطالب، واملباين واملرافق واالأدوات، وتوفري 

الداخلي،  الذاتي  والتعلم  املحلي،  للمجتمع  اخلدمات 

معرتف  للجودة  مقارنة  معايري  حتديد  اأي�صًا  ويتطلب 

بها دوليًا.

وتكون املعايري املعتمدة للتقييم عامة لكل التخ�ص�صات 

والربامج، وتو�صع من اأجل التاأكد من التزام موؤ�ص�صات 

واأهدافها.  ور�صالتها  روؤيتها  يف  به  تعهدت  مبا  التعليم 

موؤ�ص�صات  لتاأهيل  مقدمة  ُيـعد  التعليم  جودة  ف�صمان 

التعليم العايل للمرحلة االأعلى واالأكرث تقدمًا يف جمال 

وجهة نظــــر

الفرق بني �شمان جودة 

التعليم واالعتماد االأكادميي
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النهو�ض بالتعليم وهي االعتماد االأكادميي. 

اأما االعتماد االأكادميي فهو ن�صاط موؤ�ص�صي علمي يهدف 

ال�صامل  التطوير  عرب  التعليمية  بالعملية  االرتقاء  اإىل 

وامل�صتمر لالأداء باإتقان وبدون اأخطاء؛ ملطابقة املعايري 

العك�صية،  والتغذية  واملتابعة  الرقابة  مع  املتطلبات،  اأو 

التعليمية  املوؤ�ص�صة  وعنا�صر  جوانب  التطوير  وي�صمل 

للو�صول  معًا  تت�صافر  الأنها  كافًة؛  واملادية  الب�صرية 

املطابق  اأو  املطلوب  امل�صتوى  اإىل  االأكادميي  باالأداء 

للمعايري، وهو مفهوم وا�صع ي�صكل �صمان اجلودة اإحدى 

عنا�صره.

اإذ يتميز االعتماد االأكادميي بوجود التخ�ص�صية فيما 

العملية  يتعلق باملناهج واملقررات وغريها من مكونات 

قبل  من  ُمعّدة  تكون  معايريه  كون  التعلمية،  التعليمية 

اختيار  يف  التو�صع  اإن  التخ�ص�صية.  املهنية  اجلمعيات 

معايري  و�صع  عند  التخ�ص�صية  املهنية  اجلمعيات 

االعتماد االأكادميي ُيعد اأمرًا غاية يف االأهمية، فاالنتقال 

من  م�صدرًا  ي�صكل  العاملية  اإىل  واالإقليمية  املحلية  من 

م�صادر القوة، حيث ُت�صنف الربامج وموؤ�ص�صات التعليم 

العايل احلا�صلة على االعتماد ذو املعايري العاملية �صمن 

الفئة االأوىل واالأكرث رقيًا وتقدمًا.

واالعتماد االأكادميي وب�صكل مب�ّصط يعني االعرتاف باأن 

اإىل  ي�صل  تعليمية  موؤ�ص�صة  اأو  تعليمي  برنامج  م�صتوى 

املحرتفني  املخت�صني  قبل  من  حمدد  معياري  م�صتوى 

جمال  نف�ض  يف  والكفاءة  اخلربة  ذوي  من  العاملني 

االعتماد  يهتم  وال  التعليمية.  املوؤ�ص�صة  اأو  الربنامج 

فح�صب،  التعليمية  للعملية  النهائي  باملنتج  االأكادميي 

وهو  التعليمية،  املوؤ�ص�صة  ومقومات  جوانب  بكل  واإمنا 

يهدف اإىل اإعداد طالب ب�صمات معينة جتعلهم قادرين 

التغيري  وعمليات  املعلومات،  غزارة  معاي�صة  على 

ينح�صر  ال  بحيث  الهائل،  التقاين  والتقدم  امل�صتمرة، 

عملية  يف  ولكن  واالإ�صغاء  املعرفة  اكت�صاب  يف  دورهم 

عملية  يف  منها  واال�صتفادة  املعلومات  هذه  مع  التعامل 

دورهم  ممار�صة  على  قادرين  طلبة  وتخريج  التعلم، 

ب�صورة اأف�صل يف خدمة املجتمع. 

وبراجمها  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  خ�صوع  اإن 

االأكادميية لعمليات املراجعة من قبل اجلهات املخت�صة 

ب�صمان جودة التعليم، وانخراطها يف اإجراءات التقييم 

الذاتي والزيارات امليدانية والوقوف عند نقاط ال�صعف 

ونقاط القوة يف جوانب العملية التعليمية التعلمية لديها 

االإعداد  ثم  ومن  اأدائها  وتطوير  حت�صني  يف  ي�صاعدها 

والتاأهل لالعتماد االأكادميي.

وجهة نظــــر
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الوزير النعيمي ا�شتقبل 

رئي�ص جامعة  AMA الدولية

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ا�صتقبل 

والتعليم مبكتبه بديوان الوزارة مبدينة عي�صى الدكتور 

اأمبيل اأغيلو�ض اخلام�ض رئي�ض جامعة AMA الدولية، 

مبعوث رئي�صة جمهورية الفلبني وذلك بح�صور عدد من 

بوزارة  العايل  التعليم  ملجل�ض  العامة  االأمانة  م�صوؤويل 

م�صيدًا  بال�صيف  الوزير  رّحب  حيث  والتعليم،  الرتبية 

خالل  من  البحرين  مملكة  يف  وثقته  املتميزة  بجهوده 

حر�صه على اإن�صاء جامعة AMA فرع البحرين على 

مملكة  اأبناء  من  عددًا  ت�صتقطب  والتي  اململكة،  اأر�ض 

ثم  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  واأبناء  البحرين 

اأطلعه الوزير على اجلهود التي يبذلها جمل�ض التعليم 

املتعلقة  واالأنظمة  اللوائح  تطبيق  خالل  من  العايل 

ب�صبط هذا القطاع احليوي يف اجتاه توفيق اأو�صاعه مع 

متطلبات اجلودة واالعتمادية بتعزيز االإ�صراف االإداري 

واالأكادميي، م�صريًا اإىل القرارات ال�صادرة عن املجل�ض 

هذا  �صبط  اإىل  تهدف  والتي  االأخرية  االأ�صهر  خالل 

القطاع وتاأمني جناحه من خالل �صمان توافر ال�صروط 

واملعايري االأكادميية واجلودة، واالهتمام بتعزيز البحث 

العلمي، موؤكدًا ا�صتمرار الوزارة يف ت�صجيع اال�صتثمار يف 

التعليم العايل وتقدمي كافة الت�صهيالت املمكنة تنفيذًا 

لتوجيهات القيادة احلكيمة بهذا اخل�صو�ض.

بحث اآفاق التعامل يف

 جمال فتح برامج جديدة

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ا�صتقبل 

ال�صيد  عي�صى  مبدينة  الوزارة  بديوان  مبكتبه  والتعليم 

العاملية  املبادرات  نائب رئي�ض برنامج  بو�صت  اإم  اإريك 

بجامعة تك�صا�ض، حيث بحث معه اإمكانية واآفاق التعاون 

بني هذه اجلامعة واجلامعات يف مملكة البحرين، مبا 

يف ذلك فتح برنامج للماج�صتري يف تخ�ص�صي البرتول 

والغاز، ورّحب الوزير بالتعاون مع هذه اجلامعة العريقة، 

يف  احلالية  العايل  التعليم  جمل�ض  جهود  باأن  موؤكدًا 

�صبط وتنظيم قطاع التعليم العايل اخلا�ض، والتاأكيد 

على اجلودة وااللتزام باملعايري واللوائح لها دور كبري يف 

ت�صجيع اجلامعات العريقة للتعاون مع مملكة البحرين 

يف جمال فتح برامج جديدة تخدم احتياجات التنمية 

يف اململكة، هذا وقد تقرر البحث مع جامعة البحرين 

يف  العاملون  منه  لي�صتفيد  املاج�صتري،  برنامج  لتنفيذ 

القطاع اخلا�ض يف جمايل البرتول والغاز.

ال�شعي جلعل البحرين مركزا

ً للتعليم العايل باملنطقة

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ا�صتقبل 

بديوان  مبكتبه  العايل  التعليم  جمل�ض  رئي�ض  والتعليم 

الوزارة مبدينة عي�صى كاًل من ال�صيد لوي�ض كوت رئي�ض 

اأخبار التعليم العايل

وزير الرتبية والتعليم ي�صتقبل د.اأمبيل اأغيلو�ض اخلام�ض رئي�ض جامعة AMA الدولية

وزير الرتبية والتعليم ي�صتقبل �صفري فرن�صا ورئي�ض جامعة كومابيانيو الفرن�صية

ال�شعي جلعل البحرين مركزًا للتعليم العايل باملنطقةبحث اآفاق التعامل يف جمال فتح برامج جديدةالوزير النعيمي ا�شتقبل  رئي�ص جامعة  AMA الدولية
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اأرنولد  ديفيد  والدكتور  الفرن�صية،  كومابيانيو  جامعة 

اأطلعهما  حيث  بالقاهرة،  االأمريكية  اجلامعة  رئي�ض 

يف  العايل  التعليم  جمل�ض  وجهود  برامج  على  الوزير 

العاملية  اجلامعات  وت�صجيع  العايل،  بالتعليم  االرتقاء 

على فتح املزيد من اأفرعها يف مملكة البحرين؛ �صعيًا 

نحو جعل اململكة مركزًا للتعليم العايل يف املنطقة.

بحثا جماالت التعاون مع ا�شتعرا�ص 

للم�شاريع واخلطط امل�شتقبلية

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ا�صتقبل 

والتعليم مبكتبه بديوان الوزارة مبدينة عي�صى الدكتور 

خالد بن عبدالرحمن بن نا�صر العوهلي رئي�ض جامعة 

اخلليج العربي، حيث مت خالل االجتماع بحث جماالت 

اخلليج  وجامعة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  التعاون 

العربي، كما اأطلع رئي�ض اجلامعة الوزير على امل�صاريع 

اخلليج  جامعة  �صتنّفذها  التي  امل�صتقبلية  واخلطط 

التي  واجلهود  التعليمية،  مبخرجاتها  لالرتقاء  العربي 

تبذلها يف جمال االعتماد االأكادميي لرباجمها و�صعيها 

املوؤ�ص�صة  هذه  تطوير  بهدف  اجلودة  معايري  لتطبيق 

التعليمية الرائدة.

ترحيب باإن�شاء هيئة عربية 

ل�شمان جودة اجلامعات

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ا�صتقبل 

عي�صى  مدينة  يف  الوزارة  بديوان  مبكتبه  والتعليم 

اجلامعات  الحتاد  العام  االأمني  ها�صم  �صالح  الدكتور 

وقد  البحرين.  ململكة  زيارته  مبنا�صبة  وذلك  العربية، 

وزارة  بني  التعاون  جماالت  بحث  االجتماع  خالل  مت 

الرتبية والتعليم واحتاد اجلامعات العربية فيما يتعّلق 

الدولية  املعايري  وفق  اجلامعية  لل�صهادات  باالعتمادية 

ل�صمان اجلودة، حيث رّحب الوزير مبقرتح اإن�صاء هيئة 

عربية ل�صمان جودة اجلامعات، مبديًا ا�صتعداد الوزارة 

للتعاون يف هذا املجال.

التعليم العايل يهدف ال�شتقطاب 

اجلامعات العريقة وفروعها

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ا�صتقبل 

والتعليم مبكتبه بديوان الوزارة مبدينة عي�صى الدكتور 

مت  حيث  للبنات،  امللكية  اجلامعة  رئي�ض  جمعة  مازن 

التي  االأكادميية  الربامج  على  االطالع  اللقاء  خالل 

تطرحها اجلامعة وخططها امل�صتقبلية، كما اأطلع رئي�ض 

طرح  يف  بالتو�صع  اجلامعة  رغبة  على  الوزير  اجلامعة 

برامج  ا�صت�صافتها  ذلك  ومن  الربامج،  من  املزيد 

الربيطانية،   )Strathclyde( جامعة  من   جديدة 

التعليم  جمل�ض  اأن  والتعليم  الرتبية  وزير  اأكد  حيث 

العايل يهدف اإىل ت�صجيع املزيد من اال�صتثمار يف جمال 

التعليم العايل اخلا�ض، وا�صتقطاب اجلامعات العريقة 

وفروعها. متمنيًا للجامعة مزيدًا من التوفيق.

الوزير النعيمي ا�شتقبل 

�شفرية البحرين لدى وا�شنطن

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ا�صتقبل 

والتعليم مبكتبه بديوان الوزارة مبدينة عي�صى ال�صفرية 

هدى نونو �صفرية مملكة البحرين لدى الواليات املتحدة 

االأمريكية، حيث اأطلعها الوزير على امل�صاريع التطويرية 

اأخبار التعليم العايل
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وزير الرتبية والتعليم ي�صتقبل �صفري فرن�صا ورئي�ض جامعة كومابيانيو الفرن�صية
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التي تنفذها الوزارة وجهودها يف جمال تطوير التعليم 

من  املزيد  تقدمي  بحث  اللقاء  خالل  مت  كما  العايل، 

الواليات  يف  الدار�صني  البحرينيني  للطلبة  اخلدمات 

املتحدة االأمريكية.

�شمان جودة املخرجات التعليمية

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  عقد 

لتقومي  الوطنية  اللجنة  اأع�صاء  مع   اجتماعًا  والتعليم 

املوؤهالت العلمية، حيث قام الوزير يف بداية االجتماع 

بتوجيه �صكره اإىل االأع�صاء، مثنيًا على اجلهود الكبرية 

من  العلمية  املوؤهالت  تقييم  اأجل  من  يبذلونها  التي 

به  قامت  ما  على  اطلع  كما  التخ�ص�صات،  خمتلف 

للمعادلة  املقدمة  للطلبات  مراجعات  من  اللجنة 

عن  �صرحًا  وقدم  القادمة،  املرحلة  يف  وبراجمها 

جتاه  العايل  التعليم  جمل�ض  اتخذها  التي  االإجراءات 

موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة بهدف �صمان جودة 

الوزارة  بني  التن�صيق  وخطوات  التعليمية  املخرجات 

مو�صوع  يف  التقييم  �صعيد  على  اجلودة  �صمان  وهيئة 

االعتماد االأكادميي.

االعتماد االأكادميي 

عن�رص اأ�شا�شي يف جودة الربامج

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اجتمع 

واأع�صاء  العايل برئي�ض  التعليم  والتعليم رئي�ض جمل�ض 

جلنة االعتماد االأكادميي يف اأول اجتماع لها بعد �صدور 

قرار من �صاحب ال�صمو امللكي رئي�ض الوزراء بت�صكيلها، 

حيث رّحب الوزير برئي�ض واأع�صاء اللجنة، مهنئًا اإياهم 

التعيني، كما نقل  التي منحها لهم قرار  الغالية  بالثقة 

العايل  التعليم  جمل�ض  اأع�صاء  وتقدير  حتيات  لهم 

وتطّلعه اإىل الدور الذي �صت�صطلع به هذه اللجنة، حيث 

اإن املجل�ض ي�صع كافة اإمكانياته يف خدمة هذه اللجنة؛ 

جودة  يف  اأ�صا�صي  عن�صر  االأكادميي  االعتماد  كون 

الربامج االأكادميية يف اأي موؤ�ص�صة تعليم عاٍل مبا مينحه 

هذا االعتماد لهذه الربامج من �صمعة وثقة يف الربامج 

الطلبة  م�صالح  النهاية  يف  يخدم  ومبا  االأكادميية، 

املنت�صبني للجامعات، م�صريًا وزير الرتبية والتعليم اإىل 

اأن التقارير التي �صوف ت�صدر عن هذه اللجنة �صتكون 

مو�صع اهتمام وتقدير من جمل�ض التعليم العايل.

االتفاق مع املعهد الإعداد ا�شرتاتيجية 

لتطوير التعليم العايل والبحث العلمي

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ا�صتقبل 

والتعليم مبكتبه بديوان الوزارة مبدينة عي�صى الدكتور 

  )Bahram Bakhradnia( بيكهرادنيا  بهرام 

املتحدة  باململكة  العايل  التعليم  �صيا�صات  معهد  مدير 

والبحث العلمي، وذلك يف اإطار االتفاق مع هذا املعهد 

للم�صاهمة يف اإعداد ا�صرتاتيجية تطوير التعليم العايل 

والبحث العلمي يف مملكة البحرين، حيث قدم الوزير 

يف  العايل  التعليم  واقع  عن  عر�صًا  االجتماع  خالل 

مبا  يحكمه،  الذي  الت�صريعي  واالإطار  البحرين  مملكة 

يف ذلك اللوائح االأكادميية واالإدارية واملالية واالإن�صائية 

التعليم  جمل�ض  جهود  مبينًا  ال�صلة،  ذات  والقرارات 
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اأخبار التعليم العايل

نرحب باأي تعاون مع جمهورية الهند لتطوير التعليم العايل�شمان جودة املخرجات التعليميةاالعتماد االأكادميي عن�رص اأ�شا�شي يف جودة الربامج
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وذلك يف مقر اليون�صكو خالل انعقاد الدورة اخلام�صة 

البلدين  بجهود  فيه  اأ�صاد  العام،  للموؤمتر  والثالثني 

امللكية  اجلامعة  يف  جت�ّصدت  للتعاون  اأ�ص�ض  تر�صيخ  يف 

للجراحني االإيرلندية يف مملكة البحرين، ذلك ال�صرح 

من  كبريًا  عددًا  ي�صتقطب  اأ�صبح   الذي  التعليمي 

حماور  تركزت  وقد  هذا  الطبية،  برباجمه  امللتحقني 

البلدين  بني  التعاون  جماالت  تعزيز  حول  االجتماع 

ال�صابقة  الفرتة  �صهدت  اإذ  العايل،  التعليم  جمال  يف 

زيارة عدد من موظفي االأمانة العامة مبملكة البحرين 

لالإطالع على جتربة اإيرلندا يف تنظيم وتطوير التعليم 

املهنية   بالكفاءة  االرتقاء  نتائجها  من  كان  العايل، 

للعاملني يف االأمانة العامة.

تقدمي الدعم واال�شت�شارات الفنية

 والتدريب لالأمانه العامه وموظفيها

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اجتمع 

العا�صمة  يف  العايل،  التعليم  جمل�ض  رئي�ض  والتعليم 

هوب�صون  جينا  الدكتورة  من  كل  مع  لندن  الربيطانية 

)الرئي�ض التنفيذي ملجل�ض االعتماد الربيطاين، وال�صيدة 

فران�صني كوبل مديرة االعتمادية،  وال�صيدة �صيال ندام 

رئي�صة الفح�ض باملجل�ض، حيث مت بحث  تعزيز جماالت 

التعاون بني االأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل مبملكة 

القادمة،  املرحلة  خالل  الربيطاين  واملجل�ض  البحرين 

اجلانب  من  فيه  �صارك  الذي   - االجتماع  خالل  ومت 

البحريني كل من الدكتورة منى البلو�صي االأمني العام 

امل�صاعد للتقييم واالعتمادية، والدكتور حممد الع�صريي 

العامة  باالأمانة  والرتاخي�ض  االعتمادية  اإدارة  مدير 

ملجل�ض التعليم العايل- بحث ومناق�صة البنود الرئي�صية 

التعاون بني اجلانبني، ويف  ُتوؤطر  التي  التفاهم  ملذكرة 

�صوء ذلك مت اعتماد هذه املذكرة؛ لتكون بداية عملية 

جمل�ض  يتوىل  حيث  التعاون،  جماالت  وحتديد  لتطوير 

االعتماد الربيطاين تقدمي الدعم واال�صت�صارات الفنية  

العامة  لالأمانة  العايل  التعليم  جماالت  يف  والتدريب 

يف  الراأي  واإبداء  وموظفيها،  العايل  التعليم  ملجل�ض 

موؤ�ص�صات  عمل  بتطوير  املرتبطة  وامل�صاريع  التقارير 
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امللكية للجراحني االأيرلندية ج�شدت اأ�ش�ص التعاون بني البلديننرحب باأي تعاون مع جمهورية الهند لتطوير التعليم العايل

العايل لالرتقاء بهذا القطاع، وحت�صني جودة اخلدمات 

العايل يف  التعليم  يجعل خمرجات  للطلبة مبا  املقدمة 

خدمة م�صرية التنمية واحتياجات �صوق العمل يف مملكة 

البحرين.

نرحب باأي تعاون مع جمهورية الهند 

لتطوير التعليم العايل

اأكد وزير الرتبية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

جمهورية  مع  تعاون  باأي  ترحب  البحرين  مملكة  اأن 

جاء  العايل،  والتعليم  التعليم  لتطوير  ال�صديقة  الهند 

ال�صفري  مع  مكتبه  بديوان  مت  الذي  اللقاء  خالل  ذلك 

وممثلني  جوزيف،  جورج  ال�صيد  اململكة  لدى  الهندي 

عن كل من معهد بريال، ومعهد املحا�صبني الهندي، وقد 

املتميز الذي  التعاون  اللقاء مناق�صة جماالت  مت خالل 

الهند  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  يتم  اأن  ممكن 

فيما يتعّلق بالتعليم والتعليم العايل، وكذلك مت االإطالع 

على اخلطوات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق باإن�صاء 

حتت  اإن�صاوؤه  يتم  والذي  واالت�صال،  للمعلومات  مركز 

اإ�صراف اليون�صكو، واإمكانية ا�صتفادة اجلهات املخت�صة 

بجمهورية الهند.

امللكية للجراحني االأيرلندية 

ج�شدت اأ�ش�ص التعاون بني البلدين

اجتمع وزير الرتبية والتعليم �صعادة الدكتور ماجد بن 

 Sean Haughey( هجي  �صون  مع  النعيمي  علي 

T.D( وزير دولة للرتبية والعلوم يف جمهورية اإيرلندا، 

وزير الرتبية والتعليم يلتقي وزير الرتبية والعلوم يف جمهورية اإيرلنداوزير الرتبية والتعليم يوقع مذكرة التفاهم مع املعهد الربيطاين
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اإليه  والتي حتيلها  البحرين،  العايل يف مملكة  التعليم 

ذلك  يف  مبا  العايل،  التعليم  ملجل�ض  العامة  االأمانة 

املو�صوعات االإدارية والتنظيمية واالأكادميية والعلمية.

اللجنة تطلع على عرو�ص

 اجلامعات و�شري العمل بها

العايل  التعليم  جمل�ض  بني  الدورية  اللقاءات  �صمن 

مملكة  يف  العاملة  اخلا�صة  العايل  التعليم  وموؤ�ص�صات 

التعليم  جمل�ض  عن  املنبثقة  اللجنة  اجتمعت  البحرين 

العايل واملكّلفة بهذه اللقاءات، وت�صم كاًل من الدكتور 

ناظم  والدكتور  حمزة  ريا�ض  والدكتور  النا�صر  وهيب 

اإىل  باالإ�صافة  العايل،  التعليم  اأع�صاء جمل�ض  ال�صالح 

للتقييم  امل�صاعد  العام  االأمني  البلو�صي  منى  الدكتورة 

حيث  اخلا�صة،  باجلامعات  امل�صوؤولني  مع  واالعتمادية 

اطلعت اللجنة على العرو�ض املقدمة من هذه اجلامعات 

حول �صري العمل بها.

الها�شمي ي�شارك يف اجتماع فريق اخلرباء

ملجل�ض  العام  االأمني  الها�صمي  علوي  الدكتور  �صارك 

التعليم العايل ممثاًل ململكة البحرين يف اجتماع فريق 

اخلرباء املكّلف لدرا�صة ورقة دولة قطر حول اال�صتثمار 

الريا�ض،  يف  ُعقد  والذي  العايل،  التعليم  يف  امل�صرتك 

ملدة  توا�صل  الذي  االجتماع  يف  امل�صاركون  ناق�ض  وقد 

يومني املرئيات املطروحة يف هذه الورقة.

مناق�شة املرئيات املتعلقة بو�شع 

ا�شرتاتيجيه لتطوير التعليم العايل

ملجل�ض  العام  االأمني  الها�صمي  علوي  الدكتور  تراأ�ض 

بهرام  الدكتور  من  كاًل  �صم  اجتماعًا  العايل  التعليم 

بيكهاردنيا مدير معهد �صيا�صة التعليم العايل باململكة 

العايل  التعليم  جمل�ض  اأع�صاء  من  وعددًا  املتحدة 

اخلا�صة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  على  وامل�صوؤولني 

هذا  خ�ص�ض  حيث  العايل،  للتعليم  العامة  واالأمانة 

ا�صرتاتيجية  بو�صع  املتعلقة  املرئيات  ملناق�صة  االجتماع 

مبادرة  البحرين �صمن  العايل مبملكة  التعليم  لتطوير 

امل�صروع  مبادرات  يف  الواردة  العايل  التعليم  تطوير 

الوطني لتطوير التعليم والتدريب، كما ناق�ض املجتمعون 

الق�صايا املرتبطة مبتطلبات تطوير التعليم العايل من 

واملالية  واالأكادميية  والتنظيمية  االإدارية  اجلوانب 

واالإن�صائية، اإ�صافة اإىل كيفية تعزيز موؤ�ص�صات التعليم 

البحث  جمال  يف  لدورها  واخلا�صة  احلكومية  العايل 

العلمي وتطوير وتدريب املوارد الب�صرية.

اأخبار التعليم العايل

مناق�شة املرئيات املتعلقة بو�شع ا�شرتاتيجيه لتطوير التعليم العايلالها�شمي ي�شارك يف اجتماع فريق اخلرباءاللجنة تطلع على عرو�ص اجلامعات و�شري العمل بها

اجتماع د. منى البلو�صي يف باري�ض مع جيان دهاينو رئي�ض وكالة تقييم التعليم العايل والبحث العلمي يف فرن�صا
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اأخبار التعليم العايل

التعاون مع وكالة 

تقييم املوؤهالت الفرن�شية 

امل�صاعد  العام  االأمني  البلو�صي  الدكتورة منى  اجتمعت 

مع  باري�ض  الفرن�صية  العا�صمة  واالعتمادية يف  للتقييم 

التعليم  تقييم  وكالة  رئي�ض  دهاينو  فران�صي�صكو  جيان 

العايل والبحث العلمي باجلمهورية الفرن�صية، واإيريك 

مت  حيث  بالوكالة،  الدولية  ال�صئون  م�صت�صار  فرومني 

ملجل�ض  العامة  االأمانة  بني   التعاون  تعزيز  �صبل  بحث 

والبحث  العايل  التعليم  تقييم  ووكالة  العايل  التعليم 

اال�صتعانة  اإطار  يف  الفرن�صية  باجلمهورية  العلمي 

باخلربات الدولية يف جمال التعليم العايل.     

اإمكانية اال�شتفادة من خربات اليون�شكو 

لالإرتقاء بالتعليم العايل والبحث العلمي

حممد  الدكتور  باري�ض  الفرن�صية  العا�صمة  يف  اجتمع 

اإبراهيم الع�صريي مدير اإدارة االعتمادية والرتاخي�ض 

الربوفي�صور  مع  العايل  التعليم  ملجل�ض  العامة  باالأمانة 

التابع  العايل  التعليم  ق�صم  مدير  حداد  جيورجي�ض 

لقطاع الرتبية يف منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم 

والثقافة )اليون�صكو(، حيث مت خالل اللقاء بحث �صبل 

اليون�صكو  يف  العايل  التعليم  ق�صم  بني  التعاون  تعزيز 

واالأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل مبملكة البحرين، 

اليون�صكو  خربات  من  اال�صتفادة  اإمكانية  ومناق�صة 

مملكة  يف  العلمي  والبحث  العايل  بالتعليم  لالرتقاء 

اال�صرتاتيجية  الروؤية  حتقيق  يف  ي�صهم  مبا  البحرين، 

�صعادته  عن  حداد  الربوفي�صور  اأعرب  وقد  2030م. 

البالغة بعقد هذا االجتماع وباالأفكار واملقرتحات التي 

اإىل  اأ�صار  كما  اللقاء،  خالل  ومناق�صتها  طرحها  مت 

مع  للعمل  اليون�صكو  يف  العايل  التعليم  ق�صم  ا�صتعداد 

البحرين  العايل مبملكة  التعليم  ملجل�ض  العامة  االأمانة 

ومن  اجلانبان  اإليها  يتطلع  التي  االأهداف  يحقق  مبا 

اأهمها خلق بيئة تعليمية وبحثية منظمة ومتطورة قادرة 

تنمية  لتحقيق  املطلوبة؛  باخلربات  املجتمع  رفد  على 

علمية وثقافية واقت�صادية ذات قواعد را�صخة.

دملون ت�شحب الدعوة وترك اخل�شومة 

والفريق القانوين اأعد ما يفند االإدعائات

العلوم  وجامعة  اخلليجية  اجلامعة  من  كل  �صحبت 

التي  القرارات  لوقف  رفعتاها  التي  الدعوى  التطبيقية 

يف  املنعقدة  جل�صته  يف  العايل  التعليم  جمل�ض  اتخذها 

اإىل  بطلب  اجلامعتان  تقدمت  حيث  2009/6/29م، 

�صباح  املنعقدة  جل�صتها  يف  املدنية  الكربى  املحكمة 

يوم االأربعاء املوافق 2 �صبتمرب 2009م ل�صحب الدعوى 

املحكمة على طلب  رئي�ض  وافق  وقد  وترك اخل�صومة. 

الفريق  باأن  علمًا  الدعوى،  �صطب  وقّرر  اجلامعتني 

يتوىل  والذي  القانونية  ال�صوؤون  دائرة  من  القانوين 

الدفاع عن قرارات جمل�ض التعليم العايل كان قد اأعدَّ 

ب�صاأن  اجلل�صة  خالل  لعر�صهما  لتني  مف�صَّ مذكرتني 

وامل�صتندات  بالوثائق  متني  مدعَّ اجلامعتني،  ادعاءات 

الدعوى،  وجه  معها  ويتغرّي  قبل،  من  ُتطرح  مل  التي 

الراأي  لدى  كبريًا  �صدى  لذلك  يكون  اأن  ينتظر  وكان 

املذكرتان  هاتان  توؤكد  حيث  اإعالنها،  حال  يف  العام 

على احلر�ض على جودة التعليم بعيدًا عن اأي م�صالح 

ما  جلميع  ومف�صاًل  كاماًل  تفنيدًا  وتقدمان  اأخرى، 

قانونية دامغة  واأدلة  متني بحجج  الدعوى مدعَّ ثري يف 
ُ
اأ

املربرة  غري  االإدعاءات  وتدح�ض  للنقا�ض،  قابلة  غري 

للجامعتني والتي ت�صتهدف التهّرب من تنفيذ ما جاء يف 

القرارات واللوائح، ُيذكر اأّن اجلامعة اخلليجية وجامعة 

العلوم التطبيقية وجامعة دملون كانوا قد تقّدموا بطلب 

العايل  التعليم  جمل�ض  اتخذها  التي  القرارات  وقف 

اأّن  اإال  ارتكبوها.  التي  املخالفات  باإزالة  ملطالبتهم 

جامعة دملون كانت قد �صحبت دعواها يف جل�صة املحكمة 

الكربى املدنية املنعقدة يف 10 اأغ�صط�ض 2009م، بينما 

ا�صتمّرت اجلامعتان االأخريان يف الدعوى.

دملون ت�شحب الدعوة وترك اخل�شومة والفريق القانوين اأعد ما يفند االإدعائاتمناق�شة املرئيات املتعلقة بو�شع ا�شرتاتيجيه لتطوير التعليم العايل
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بخ�صو�ض  العامة  النيابة  عن  ال�صادر  البيان  �صوء  يف 

املوؤهالت العلمية املحّولة اإليها من جمل�ض التعليم العايل، 

التحقيق؛  اإىل  موؤهاًل   30 يقارب  ما  حتويل  واملت�صمن 

بقية  واإعادة  بالتزوير،  جنائية  �صبهة  وجود  الحتمال 

املوؤهالت املخالفة للقانون واللوائح االأكادميية واالإدارية 

اإىل جمل�ض التعليم العايل، والتي وجدت النيابة العامة 

ملجل�ض  العامة  االأمانة  اأكدت  اإدارية،  خمالفات  بها  اأن 

التعليم العايل اأنها حري�صة على حتقيق م�صلحة الطلبة 

التاأكيد  مع  االأ�صكال،  �صكل من  باأي  بها  االإ�صرار  وعدم 

واأمانة  كبرية،  م�صوؤولية  املوؤهالت  على  الت�صديق  باأن 

التدقيق يف  اإىل �صرورة  تتحملها، مما يدعوها  ج�صيمة 

هذه املوؤهالت، حتى يكون الت�صديق عليها ذا م�صداقية، 

ب�صرورة  العايل  التعليم  جمل�ض  لقرارات  تنفيذًا  وذلك 

اخلا�صة  اجلامعات  عن  ال�صادرة  املوؤهالت  ا�صتيفاء 

اجلهات  جميع  اأن  يخفى  ال  حيث  ال�صروط،  لكافة 

تتعامل  التي  اجلهات  من  وغريها  واملهنية  الوظيفية 

تعتمد على هذا  اململكة وخارجها،  مع اخلريجني داخل 

املوؤهالت  لهذه  مينحه  ما  باعتبار  فيه،  وتثق  الت�صديق 

لتقّلد  ال�صهادة  حامل  يوؤهل  واعرتاف  م�صداقية  من 

يف  تق�صري  اأي  هنالك  كان  ما  فاإذا  املختلفة،  الوظائف 

ذلك فاإن نتائجه �صتكون وخيمة على اخلريج وعلى من 

�صيتعامل معه م�صتقباًل.

يف �شوء بيان النيابة العامة، االأمانة العامة ملجل�ص التعليم العايل تعلن:

�صوء  يف  اأنه  العامة  االأمانة  اأكدت  اآخر  �صعيد  وعلى 

البيان ال�صادر عن النيابة العامة، بخ�صو�ض اإعادة بقية 

ال�صهادات املخالفة اإىل املجل�ض، فاإن االأمانة العامة تعكُف 

حاليًا على  اإعداد مذكرة تف�صيلية مبقرتحات ملعاجلات 

تت�صمن  واللوائح،  للقانون  املخالفة  للموؤهالت  اأكادميية 

التي  املخالفات  هذه  اإزالة  على  اجلامعات  حمل  اإزالة 

ارتكبتها دون حتميل الطلبة تبعات ذلك ب�صكل عام.

اإىل  املذكرة  هذه  العامة  االأمانة  ترفع  و�صوف  هذا 

�صيعقد  والذي  العايل،  التعليم  ملجل�ض  القادم  االجتماع 

الطلبة  مل�صاعدة  املقرتحة  احللول  هذه  ملناق�صة  قريبًا 

املجل�ض  اهتمام  من  وانطالقًا  االإ�صكال  هذا  جتاوز  على 

الوقت،  ال�صهادات يف ذات  الطلبة وم�صداقية  مب�صلحة 

واتخاذ  املق�صرة،  مع احلر�ض على حما�صبة اجلامعات 

االإجراءات الرادعة �صدها؛ حلملها على االإلتزام الكامل 

املنظمة؛   ولوائحه  العايل  التعليم  قانون  عليه  ن�ض  مبا 

جتنبًا الإحلاق ال�صرر بالطلبة وتكرار ذلك م�صتقباًل.

احللول  تت�صمن  والتي   اإليها،  امل�صار  املذكرة  باأن  علمًا 

من  اإعادتها  اجلاري  ال�صهادات  جميع  تهم  املقرتحة 

نحو  وعددها  العايل  التعليم  جمل�ض  اإىل  العامة  النيابة 

360 موؤهاًل جامعيًا، وتنق�صم اإىل ق�صمني:

- نحو 26 موؤهاًل ال ميكن الت�صديق عليها حاليًا اإال بعد 

االأطروحة  ا�صتكمال  مثل  جوهرية،  متطلبات  ا�صتكمال 

الت�صل�صل  وتوافر  للتخرج  املطلوب  النجاح  ومعدل 

االأكادميي.

- بقية املوؤهالت، وعددها 334 موؤهاًل، فتقرتح املذكرة 

التي  املخالفات  الإزالة  اإىل اجلامعات اخلا�صة،  اإعادتها 

ارتكبتها ب�صاأنها وت�صويتها وفقًا للوائح دون حتميل الطلبة 

اأي تكلفة اإ�صافية، متهيدًا للت�صديق عليها.

هذا و�صوف تتوىل االأمانة العامة بعد ذلك تنفيذ قرارات 

اأن يتخذها يف اجتماعه املقبل الذي  املجل�ض التي يتوقع 

هذا  بحل  الكفيلة  ال�ُصبل  اإيجاد  على  فيه  �صيحر�ض 

االإ�صكال مبا يحقق م�صلحة الطلبة، ويخدم �صمعة مملكة 

البحرين التعليمية.

جمل�س التعليم العايل 

يجتمع قريبًا لبحث 

املعاجلات 
االأكادميية مل�شكلة 

املوؤهالت املخالفة
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لقـــــــــاء

اإ�صالح  املحلية عن  ال�صحافة  اأثري موؤخرًا يف  ما  حول 

العايل اخلا�ض على  التعليم  العايل عامة وعن  التعليم 

وجه اخل�صو�ض، وعن اخلطوات اجلريئة التي اتخذها 

واإحكام  القطاع  هذا  ل�صبط  العايل  التعليم  جمل�ض 

م�صاحلهم  ويحقق  الطلبة  يخدم  نحو  على  تنظيمه 

ويعزز �صمعة التعليم العايل اخلا�ض يف مملكة البحرين، 

اأكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية، باأن 

املجل�ض عندما اتخذ القرارات االأخرية يكون قد انتقل 

اإىل مرحلة الفعل يف التعامل مع احلاالت التي مل تقم 

وفقًا  ومعاجلتها  خمالفاتها  باإزالة  املعنية  اجلامعات 

ليعر�ض  ب�صاأنها  مف�صل  تقرير  ورفع  املحددة  لالآجال 

على املجل�ض الذي يقرر ما يراه منا�صبًا ب�صاأنه، م�صريا 

على  الت�صييق  لي�ض  القرارات  الهدف من هذه  اأن  اإىل 

يدفع  مبا  القانون  تطبيق  واإمنا  اخلا�صة  اجلامعات 

مبا  اأو�صاعها  وتوفيق  عملها  تطوير  اإىل  اجلامعات 

التي  العايل  التعليم  و�صروط  متطلبات  مع  يتنا�صب 

ويف  انه  م�صددًا  والقرارات،  واللوائح  القانون  حددها 

على  العايل  التعليم  جمل�ض  فيه  يحر�ض  الذي  الوقت 

تطبيق القانون، فاإنه يتعامل اإيجابيًا مع كافة اخلطوات 

طريق  يف  املخالفة  اجلامعات  تخطوها  التي  االإيجابية 

مراجعة  تتم  بحيث  االأو�صاع،  وتوفيق  املخالفة  اإزالة 

القرارات يف �صوء  تقدمي اجلامعات  املخالفة ملا يثبت 

اأنها قد قامت مبعاجلة اأوجه املخالفة.

واالإدارية  االأكادميية  اللوائح  اإن  اأي�صًا:  الوزير  وقال 

اجلريدة  يف  من�صورة  العايل  للتعليم  املنظمة  واملالية 

التعليم  جمل�ض  وكان   ،2007 اأكتوبر  منذ  الر�صمية 

العايل قد توا�صل مع اجلامعات اخلا�صة ب�صاأن تنفيذها 

وااللتزام مبا جاء فيها، وذلك من خالل اجلهود التي 

�صنتني  مدار�ض  على  للمجل�ض  العامة  االأمانة  بذلتها 

تقريبًا، حيث كانت هناك فرتة كافية للجامعات لتعديل 

اأو�صاعها تعترب مبثابة فرتة ال�صماح لتنفيذ ما جاء يف 

هذه اللوائح، ولذلك ال ميكن القول اإن قرارات املجل�ض 

كانت مفاجئة اأو اإنها جاءت يف غري وقتها، م�صريًا اإىل 

اخلا�ض  العايل  التعليم  لتطوير  يف  االأوىل  اخلطوة  اأن 

الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم: 

الهدف �شبـــــــــط التعليم العايل وحت�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني اأدائه وجودة خمرجاته...

وزير الرتبية والتعليم 
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لقـــــــــاء

تتمثل يف �صبط اأو�صاعه من النواحي االإدارية واالأكادميية 

التعليم  على  احل�صول  يف  الطلبة  حقوق  على  واحلفاظ 

خالل  دائمًا  ي�صعى  املجل�ض  اأن  موؤكدًا  املنا�صب،  العايل 

اجلهود الكبرية التي بذلها اأع�صاوؤه ملتابعة �صوؤون التعليم 

العايل يف مملكة البحرين واالرتقاء مبخرجاته.

واأ�صاف الوزير: لقد اأ�صبح للتعليم العايل والبحث العلمي 

املجتمع  حياة  ت�صكيل  يف  بارز  اأثر  البحرين  مملكة  يف 

البحريني واقت�صادها، خا�صة مع تنامي مفهوم اقت�صاد 

املعرفة و جمتمع املعرفة، و تزايد متطلبات واحتياجات 

و  االأمم  تقدم  اأن  جميعها  الوقائع  توؤكد  حيث  التنمية، 

رقيها ومنائها اأ�صبح يعتمد با�صتمرار على مدى تقدمها 

التعليم  اأن  ال�صك  و  واملعلوماتي،  والتكنولوجي  العلمي 

العايل يف مملكة البحرين هو اليوم يف مقدمة مقومات 

هذا التقدم املن�صود، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة احلكيمة  

العايل،   التعليم  قطاع  يف  اال�صتثمار  ت�صجيع  جمال  يف 

اأولت وزارة الرتبية والتعليم اهتمامًا كبريا بهذا القطاع، 

من خالل التوا�صل امل�صتمر مع موؤ�ص�صات التعليم العايل 

اخلا�ض ومتابعة براجمها �صمانًا ل�صري العملية التعليمية 

يف هذه املوؤ�ص�صات وفقًا للمعايري املعتمدة، باالإ�صافة اإىل 

توفري خمتلف الت�صهيالت التي من �صاأنها ت�صجيع اإقامة 

واإن�صاء املزيد من املوؤ�ص�صات اجلامعية. 

يهتم  الذي  العايل،   التعليم  قانون  �صدور  اأن  كما 

وجتويده  التعليم  من  النوع  هذا   وتطوير  بتنظيم 

جودته  وي�صمن  ينظمه  الذي  القانوين  االإطار  وتوفري 

الذي  النحو  على  فيه  اال�صتثمار  وي�صجع  واعتماديته،  

لتكون مركزًا  البحرين وطموحها؛  مكانة  مملكة  يخدم 

اإقليميًا  للتعليم العايل، �صوف ي�صهم يف �صمان اعتمادية 

الت�صهيالت  كل  وتقدمي  وجودتها  االأكادميية  الربامج 

الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم: 

الهدف �شبـــــــــط التعليم العايل وحت�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني اأدائه وجودة خمرجاته...

هدفنا التوفيـــــق

 بيـــــــــن متطلبـــــــــــــــــات

 اال�شـتثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

ومتطلبات اجلودة

 فـــــــي التعليــــــــــــــــم

اأ�صبح  املمكنة والدعم ملوؤ�ص�صات التعليم العايل، التي 

احلديثة  املجتمعات  حياة  ت�صكيل  يف  االأثر  بالغ  لها 

اقت�صاد  مفهوم  تنامي  مع  خا�صة  واقت�صادياتها، 

املعرفة وتزايد متطلبات واحتياجات التنمية، حيث اإن 

التعليم العايل يف وطننا  هو اليوم  يف مقدمة مقومات 

هذا التقدم املن�صود، ولذلك كان من الطبيعي اأن تويل 

وزارة الرتبية والتعليم اأهمية متزايدة لهذا اجلانب.

م�صريًا اإىل اأنه ونتيجة لتميز مملكة البحرين مبرونتها 

املجاالت  �صتى  يف  اال�صتثماري  التوجه  ت�صجيع  يف 

التعليم  موؤ�ص�صات  اإن�صاء  منها  والتي  اال�صتثمارية، 

العايل اخلا�صة كان البد من و�صع ال�صوابط اخلا�صة 

اإن�صاء  والتي ي�صمح مبوجبها للمهتمني  باال�صتثمار يف 

متطلبات  بني  التوفيق  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

اال�صتثمار ومتطلبات اجلودة يف التعليم..

������� ��������� ������� copy.indd   37 2/18/10   8:23:01 AM



التعليم العايل يف البحرين.. 

�رضورة ولي�س ترفًا

36
37

38
39
40

العقد  يف  البحرين  يف  النظامي  التعليم  بداأ  حني 

الثاين من القرن املا�صي واجهته م�صكالت و�صعوبات 

جعل  عمرها  اأول  يف  التجربة  توا�صع  لكن  كثرية، 

جمرد  هو  كان  الهم  الأن  تت�صاءل؛  ال�صعوبات  هذه 

م�صكلة  تظهر  بداأت  التجربة  تقدمت  وملا  البداية، 

توفري معلمني لهذه املدار�ض الوليدة، وكان االعتماد 

كانت  اإذ  م�صتحياًل.  اأمرًا  املحليني  املدر�صني  على 

النية وجود مدر�صني لهذه املهمة الع�صرية،  مما اأدى 

اآنذاك يف م�صاألة  اإىل ت�صاهل القائمني على التعليم 

بجانب  واجتهوا  املحلي،  للمعلم  العلمية  القدرات 

ذلك اإىل توفري معلمني من العرب، ليتم ا�صتقدامهم 

مدار�ض  مدر�صي  معظم  و�صار  خمتلفة،  بطرق 

البحرين من العرب، ذكورًا واإناثًا، من م�صر وال�صام 

ال�صوريني  للمعلمني  �صار   1926 ومنذ  والعراق، 

ناظر  ا�صتقدم  وملا  التعليم،  عملية  يف  الفت  ح�صور 

لبنان ب�صحبته  ا�صتقدم من  1930م  للمعارف عام 

مدار�ض  وبقيت  تاأهياًل..  االأكرث  املدر�صني  من  عدد 

املعلمون  منها  كثرية،  حتديات  من  تعاين  البحرين 

املدر�صي،  الكتاب  ومنها  واملرافق،  املباين  ومنها 

يف  التقييم،  و�صائل  ومنها  املنتظمة،  املناهج  ومنها 

ظل غياب فل�صفة حمددة للرتبية والتعليم..

وللتغلب على هذه امل�صاعب �صلكت مديرية املعارف 

عدة و�صائل لتوفري املعلمني منها اإعدادهم حمليًا يف 

املدار�ض الثانوية، ومنها ابتعاث النابهني اإىل االأقطار 

على  االعتماد  ومع  العامل،  دول  بع�ض  واإىل  العربية 

املعلمني املتعاقدين من خارج البحرين.

املتعاقدين  املعلمني  على  االعتماد  اأن  يظن  ومن 

يف  خمطئ  املعلمني  لتوفري  النموذجي  احلل  هو 

كثرية،  مزايا  املعلمني  فال�صتقدام  ا�صتخال�صاته، 

ال�صرورة  لكن  اأي�صًا،  كثرية  �صلبيات  هناك  لكن 

ا�صتوجبت ذلك..

على  قادرين  معلمني  لتوفري  االأوىل  اخلطوة  كانت 

القيام بهذه املهام هي �صناعة املعلمني حمليًا..

وكانت اخلطوة بالتوجه اإىل تاأ�صي�ض معهد للمعلمني، 

1966م، وافتتح  ومعهد للمعلمات، افتتح االأول عام 

يف  املعارف  مديرية  اعتمدت  وقد  1967م،  الثاين 

ذلك على اخلربات االأردنية يف منظومة دور املعلمني 

على  عمان  يف  املعلمني  دار  تقع  والتي  االأردن،  يف 

راأ�صها، وقد �صارت البحرين على نف�ض نهج االأردن، 

با�صتقبال خريجي الثانوية العامة، واختيار من يود 

دار  يف  لاللتحاق  معلمة  اأو  معلمًا  ي�صبح  اأن  منهم 

املعلمني للبنني اأو للبنات ملدة �صنتني..

ويف  االأردن  يف  �صيوعها  رغم  التجربة  هذه  اإن 

اإنها جتربة  اإال  البحرين ويف بع�ض االأقطار العربية 

غري مكتملة، اإن مدة �صنتني ليتم فيها اإعداد الطالب 

اأمر لي�ض  الثانوية العامة لي�صري معلمًا  من م�صتوى 

مكتماًل.

بجانب  ل�صاغليها  يتوافر  اأن  ينبغي  التعليم  فمهنة 

م�شاقات

د. عبداحلميد املحادين
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اخل�صائ�ض الفردية املالئمة مقدرة علمية واأخرى 

الفنية  املقدرة  تقدم  املعلمني  ُدور  وكانت  فنية، 

معلمًا  ليعمل  الطالب  فيتخّرج  العلمية  ح�صاب  على 

ولي�صتا  �صنتني،  الثانوية  بعد  درا�صاته  تتجاوز  مل 

يخرج  وهذا  للتدريب،  واإمنا  للمعرفة،  مكر�صتني 

معلمًا، ناجحًا فنيًا خمفق علميًا يف اأغلب االأحوال..

البحرين حتى  واملعلمات يف  املعلمني  معهدا  ا�صتمر 

عام 1978م، اأي اثنتي ع�صرة �صنة ومل يطراأ تطوير 

االجتاه  التطوير  يف  املمكن  وكان  عليهما،  جوهري 

الإعداد  واحد  معهد  يف  معًا  املعهدين  دمج  اإىل 

من  املعهد  حتويل  ثم  من  اجلن�صني،  من  املعلمني 

فيها  الدرا�صة  تن�صب  �صنوات   4 درا�صة  اإىل  �صنتني 

على م�صتوى جامعي من املواد املطلوبة يف املدار�ض 

يتخرج  وبذلك  التدري�ض،  اهتمام جذري بطرق  مع 

معلم ممتهن ن�صبيًا..

تاأهيله  هو  املعلم  الإعداد  النموذجي  الو�صع  اإن 

جامعيًا يف مادة من املواد، وبعد ذلك تاأهيله تربويًا 

وفنيًا ملدة �صنتني.. يكون بعدها مدر�صًا مكتماًل.

مل تفعل البحرين ذلك، بل دجمت معهد املعلمني يف 

كلية جامعية للرتبية واالآداب والعلوم.. وهي خطوة 

قريبة من التطوير املقرتح �صابقًا.. اإال اأنها اأي�صًا مل 

التطورات  تتطلب  كما  عامليًا  املطلوب  امل�صتوى  تبلغ 

الكلية  هذه  دجمت  اأن  اإىل  العامل،  يف  الرتبوية 

جامعة  نواة  وكانت  للتكنولوجيا  البحرين  كلية  مع 

البحرين..

وبهذا ميكن القول اإن التعليم العايل املُمنهج بداأ يف 

البحرين مع تاأ�صي�ض جامعة البحرين 1986م، مكونة 

من كليات نظرية وعملية بجانب كلية ا لرتبية..

على  تن�صب  اأربع  �صنوات  ملدة  الرتبية  درا�صة  اإن 

م�صاقات الرتبية فقط، ُيوقع التعليم يف ذات امل�صكلة، 

مدر�ض متمكن تربويًا لكن م�صاألة التح�صيل العلمي 

تبقى متوا�صعة.

ومن هنا تداركت وزارة التعليم هذه امل�صاألة، واجتهت 

كمعلمني،  عملهم  خالل  تربويًا  املعلمني  تاأهيل  اإىل 

تدري�ض  اإىل  باالإ�صافة  يتطلب جهدًا طموحًا،  وهذا 

املعلمني واالإداريني يف جامعة البحرين بالتعاون مع 

بيوت اخلربة العريقة كاجلامعة االأمريكية..

البحرين  »كلية  اإن�صاء  على  اأخريًا  االأمر  وا�صتقر 

للمعلمني«، وهي النموذج احلديث الإعداد املعلمني.

نعود اإىل عنوان البحث.. التعليم العايل يف البحرين 

اأم  البحرين  داخل  اأكان  �صواء  ملحة،  �صرورة  كان 

خارجها من خالل البعثات املختلفة هنا وهناك..

وكما يظهر اأن التعليم العايل يف البحرين ولد حتت 

�صرورة  يزال  وما  فكان  والتعليم،  الرتبية  حاجة 

حيوية جدًا؛ الأن الرتبية والتعليم حراك ال يتوقف، 

بل هو م�صتمر مع االأجيال، جياًل بعد جيل..

طرح  حني  العايل  للتعليم  ال�صرورة  تو�صعت 

العايل  التعليم  هذا  يتطلب  كموقع  العمل  �صوق 

مربر  هو  وهذا  اأخرى،  خمتلفة  تخ�ص�صات  يف 

العربي  اخلليج  وجامعة  البحرين،  جامعة  وجود 

واملوؤ�ص�صات العالية االأخرى بكافة تخ�ص�صاتها، مع 

اإىل  املحلية  الناحية  امل�صتهدفة، من  املنطقة  ات�صاع 

الناحية االإقليمية..

اأن ندرك  ينبغى  التف�صيل فيه، لكن  مو�صوع يطول 

تتطلب  العايل..  التعليم  لوجود  امللحة  ال�صرورة  اأن 

اأي  امل�صتقبلية،  احلاجات  يراعي  دقيقًا  تخطيطًا 

امل�صتقبل،،  يجيء  اأن  قبل  امل�صتقبل  اإىل  للذهاب 

وهذا هو التحدي الكبري الذي ينبغي مواجهته.

م�صتقبلية  �صناعة  العايل  التعليم  يكون  وهنا 

وطموحات  بعيدة  اأهداف  ذات  ا�صرتاتيجية، 

كثرية..

ينبغي اأال يقت�صر التعليم العايل على تلبية احلاجات 

االآنية امللحة، بل يجب اأن يتجاوز ذلك بعد اإ�صباعه 

روؤية  يتطلب  وهذا  امل�صتقبلية،  احلاجات  لهذه 

يف  �ِصرنا  فهل  وراءه..  هو  ما  اإىل  امل�صتقبل  تتجاوز 

هذا االجتاه..؟ رمبا.. ولكن يبقى للحديث بقية...

م�شاقات
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اإدارة العالقات العامة واالإعالم- وزارة الرتبية والتعليم- فرباير 2010م.

بعد طول خما�ض.. ولد العدد االأول من االأعايل.. وها 

هو العدد الثاين يجيء ب�صرعة مثالية.. وذلك ب�صبب 

تغيري اآلية �صدور هذه املطبوعة ال�صرورية، التي متثل 

وم�صوؤولية حمل  االإعالم اجلامعي.  اأ�صكال  من  �صكاًل 

االإعالم اجلامعي م�صوؤولية خطرية ومعقدة، لذا فاإن 

االإعالم ينبغي اأن يكون قادرًا على ا�صت�صفاء الظواهر 

والو�صول اإىل ما هو حقيقي واأ�صيل، و توظيف احلقائق 

التي ال �صبهة فيها وال �صائبة؛ لتكون هي املداميك التي 

تعلو وتعلى بالبناء ليبلغ مداه �صهوقًا وتاأ�صياًل.

اإن الطريق طويل، والبد من ال�صري الهادئ، ومعاجلة 

بع�ض  كان هناك  ولو  والتوؤدة،  واللني  بالهوادة  االأمور 

اأو ال�صعوبات فاإن القول املاأثور يربر ذلك.. العقبات 

رى.  وعند ال�صباح يحمد القوم ال�صُّ

هو العدد الثاين من االأعايل، عدد واعد باأن مطبوعة 

قّيمة ت�صدر عن االأمانة العامة للتعليم العايل بالتعاون 

مع العالقات العامة يف وزارة الرتبية والتعليم؛ ليكون 

هذا التعاون والتالحم والتاآزر مدعاة اإىل اإجناز عمل 

ي�صتحق ما ُيبذل فيه من جهد واهتمام ويليق بالعقول 

التعليم  ي�صتهدفها  التي  اجلهة  هي  التي  االأكادميية 

االأعايل  و�صتكون  وماأ�ص�صة.  وتاأ�صياًل  تنظيمًا  العايل 

منربًا متوا�صعًا من منابر املعرفة املتعّلقة بهذا الن�صاط 

الراقي يف التعليم العايل، وموقعًا ي�صتطيع كل من هو 

معني باإثراء جتربة التعليم العايل اأن يجد فيه مكانًا 

ولو ل�صمعة واحدة.. ونحن نعرف اأنه وال�صم�ض طالعة 

الثانية..  �صمعتنا  وهذه  ل�صمعة..  مكان  دائمًا  يوجد 

لتبقى  واالإخال�ض..  نلتف حولها بكل احلب  اأن  نرجو 

متقدة ُت�صيء م�صاحة ما تعجز العتمة عن اإطفائها!.

االأمني العام ملجل�ص التعليم العايل

الدكتور علوي ها�شم الها�شمي
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