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قبل �شنوات قليلة اتخذ اأحد بلدان اأوروبا ال�شرقية خالل مرحلة 

اجلامعات  جميع  باإغالق  حا�شمًا  قرارًا  الدميقراطي  التحول 

ا�شتحالة  للدولة  تبني  عندما  وذلك  ا�شتثناء،  بال  اخلا�شة 

اإ�شالح هذا القطاع الذي كان ي�شم اآنذاك اأكرث من 100 األف 

طالب وطالبة، متهيدًا لإعادة الرتخي�س للجامعات وفق اأ�ش�س 

جديدة، وبعد اإعادة هيكلة هذه املوؤ�ش�شات اجلامعية على النحو 

ومع  القت�شادية،  الهيكلة  اإعادة  مع  من�شجمة  يجعلها  الذي 

اندماج هذه الدولة مع الحتاد الأوروبي.

�شروريًا  كان  ولكن  الوقت،  ذات  يف  وجريئًا  �شعبًا  القرار  كان 

لإ�شالح التعليم العايل اخلا�س وجعله يف خدمة التنمية، خا�شة 

واإن التناف�س العاملي اليوم يرتكز على التناف�س يف املجال املعريف 

الذي تلعب فيه اجلامعات الدور الرئي�س، كما اإن التناف�س على 

الوظائف يف �شوق العمل اأ�شبح يتم على نطاق عاملي، مبا يعني 

اأن متطلبات الوظائف من �شهادات وخربات ومهارات اأ�شبحت  

معايريها �شبه موحدة على ال�شعيد العاملي.

ول نحتاج يف مملكة البحرين اإىل اأن نخطو مثل هذه اخلطوة 

اجلريئة، ولكننا قد نحتاج اإىل الإ�شراع يف تفعيل قرار جمل�س 

ملوؤ�ش�شات  الرتخي�س  تعديل  باإجراءات  بالبدء  العايل  التعليم 

التعليم العايل اخلا�شة ا�شتنادًا اإىل املادة 14 من قانون  التعليم 

العايل، واإعماًل لأحكام املادتني رقمي 17/15 من القرار رقم 

و�شروط  ومعايري  اإجراءات  لئحة  ب�شاأن  2007م  ل�شنة   )1(

لأحكام  واإعماًل  اخلا�شة،  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  الرتخي�س 

املادة )10( من القرار رقم )3( ل�شنة 2007م ب�شاأن الالئحة 

جمل�س  ميّكن  مبا  اخلا�شة،  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  املالية 

التعليم العايل من اإعادة تقييم اأداء اجلامعات وبراجمها، من 

والتي تكون منا�شبة لت�شحيح  اإعادة الرتخي�س،  خالل فر�شة 

الأو�شاع ب�شكل اأف�شل للتقدم نحو امل�شتقبل.

كمال الذيب

هــل هنــــالـــك

حاجة اإىل اإعادة الرتخي�ص؟

كلمة التحرير
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الدكت�ر ماجد بن علي النعيمي

كلمة الوزير

ت�شحيح اأو�شاع التعليم العايل اخلا�س كان العنوان الأبرز جلهود جمل�س 

اأن ح�شيلة  وبالرغم من  املا�شية،  ال�شنوات اخلم�س  العايل خالل  التعليم 

النتائج كانت متميزة على �شعيد �شبط عمل هذا القطاع احليوي، والرتقاء 

واللوائح،  للقانون  اأو�شاعها وفقًا  اإىل ت�شحيح  والدفع باجلامعات  باأدائه، 

موؤ�ش�شات  عمل  جلعل  يبذل  اأن  لبد  الذي  اجلهد  من  الكثري  هنالك  فاإن 

املطلوبة،  والأكادميية  الإدارية  م�شتوى اجلودة  العايل اخلا�شة يف  التعليم 

وكذلك جودة الف�شاء الذي يحت�شن الطلبة، فيكون باملوا�شفات ال�شرورية 

لأي موؤ�ش�شة جامعية تروم اأن تكون ع�شرية وجاذبة للطلبة، وذلك يف ثالثة 

حماور على الأقل:

املحور الأول: تر�شيد عمل اجلامعات على ال�شعيد الإداري والتنظيمي، مبا 

يجعل عملها حمكومًا باأق�شى درجات الدقة وامل�شوؤولية والتنظيم؛ ل�شمان 

عدم ظهور اأي �شكل من اأ�شكال ال�شطراب يف تنظيم الربامج، وما متنحه 

املرحلة  بّينت  وثائق، حيث  وما ت�شدره من  موؤهالت،  هذه اجلامعات من 

من  العديد  يف  ت�شبب  اجلانب،  هذا  يف  ال�شطراب  بع�س  وجود  ال�شابقة 

امل�شاكل.

العمل على جتويد خمرجات هذه اجلامعات بالرتكيز على  الثاين:  املحور 

الرتقاء بالعمل الأكادميي بكل اأبعاده، ومنح الطلبة الوقت الكايف لكت�شاب 

املهارات واملعارف التي جتعلهم قادرين بعد التخرج على اأداء اأدوارهم يف 

دورة الإنتاج ب�شكل املطلوب.

املحور الثالث: ويرتبط باللتفات اإىل البحث العلمي، ومنحه الأهمية التي 

ي�شتحقها، فاجلامعات لي�شت جمرد موؤ�ش�شات للتعليم ومنح املوؤهالت، فهي 

اأي�شًا موؤ�ش�شات للبحث العلمي، ترثي بعطائها ال�شاحة التنموية يف بالدنا.

اإىل  بال�شرورة  ومواجهتها حتتاج  اإنها حتديات مهمة لبد من مواجهتها، 

التفهم والتعاون وال�شتعداد؛ لتخاذ القرارات ال�شعبة يف الوقت املنا�شب.

وزير الرتبية والتعليم

رئي�ص جمل�ص التعليم العايل

قــــــــــــــــــرارات �صعبــة
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الأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامي  لالأمر  تنفيذًا 

املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة 

ب�شاأن الت�شديق على املوؤهالت العلمية ال�شادرة عن 

عدد من اجلامعات اخلا�شة وغري امل�شتوفية، تراأ�س 

الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم 

ال�شتثنائي  الجتماع  العايل  التعليم  جمل�س  رئي�س 

الثاين ملجل�س التعليم العايل �شباح يوم الإثنني املوافق 

ومناق�شة  لعر�س  ُخ�ش�س  والذي  2010م،  اإبريل   5

التقرير املرفوع من اللجنة املكلفة بدرا�شة املوؤهالت 

العلمية غري امل�شتوفية، وبحث اأف�شل ال�شبل حلل هذا 

على  واحلفاظ  والأنظمة،  القانون  اإطار  يف  املو�شوع 

م�شالح الطلبة اأ�شحاب هذه املوؤهالت.

الكرمي  بالأمر  املجل�س  اأ�شاد  الجتماع  بداية  ويف 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  عن  ال�شادر 

اهلل  حفظه  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان 

املوؤهالت  على  ا�شتثنائي  ب�شكل  للت�شديق  ورعاه، 

العلمية للطلبة والبالغ عددها 355، كما اأ�شاد بجهود 

درا�شة  لت  توَّ والتي  املجل�س  عن  املنبثقة  اللجنة 

واأعدت  بخ�شو�شها،  اجلامعات  وردود  املوؤهالت 

تقريرًا بخ�شو�شها، معربًا عن تقديره يف ذات الوقت 

الأمانة  يف  املخت�شون  بذلها  التي  امل�شّرفة  باجلهود 

العامة ملجل�س التعليم العايل بالتعامل مع هذا امللف.

قرارات املجل�ص:

تنفيذًا لقرار جمل�س الوزراء املوقر  رقم 010 2052 

بجل�شته رقم 2052 املنعقدة بتاريخ  31 يناير 2010، 

والذي ن�س على ما يلي:

ب�شورة  يحل  باأن  العايل  التعليم  جمل�س  )تكليف 

التعليمية  باملوؤهالت  املتعلق  الإ�شكال  اأكادميية 

الأنظمة  خالفت  التي  اجلامعات  عن  ال�شادرة 

وي�شمن  الطلبة،  حقوق  حفظ  يكفل  مبا  واللوائح، 

تعليمية  موؤ�ش�شة  اأي  من  املخالفات  تكرار  عدم 

العايل يف جل�شته  التعليم  اجتمع جمل�س  م�شتقباًل(، 

2010م  فرباير   18 بتاريخ   )19( رقم  ال�شتثنائية 

لت�شوية اأو�شاع املوؤهالت العلمية غري امل�شتوفية للوائح 

الداخلية للموؤ�ش�شات ولأحكام واأنظمة التعليم العايل، 

يف اجتماعه اال�صتثنائي الثاين جمل�ص التعليم العايل يقرر:

الت�صديق على املوؤهالت ا�صتثنائيًا

احلـــــــــــــــــــــــــدث

اجتماع جلنة فح�س الردود
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احلــــــــــــــــــــــــدث

وال�شادرة عن عدد من اجلامعات اخلا�شة املخالفة، 

وقرر اإعادة املوؤهالت غري امل�شتوفية لتلك اجلامعات 

لها  ت�شوية  ولإيجاد   ارتكبتها،  التي  املخالفات  لإزالة 

من  اأ�شبوعني  مهلة  منحها  مع  الطلبة،  مع  بالتفاق 

ال�شحافة  يف  الإعالن  )مت  الإخطار  ا�شتالم  تاريخ 

ون�شر  الجتماع،  من  النتهاء  فور  ذلك  عن  املحلية 

القرارات  يف 19 فرباير 2010م، ا�شتالم الإخطارات 

مار�س   8 اإىل  املهلة  ومتتد  2010م،  فرباير   22 يف 

جميع  ردود  العامة  الأمانة  ا�شتلمت  حيث  2010م(، 

اجلامعات يف املهلة املحددة دون اأي �شكوى من عدم 

كفاية املهلة املمنوحة لها اأو طلب مهلة جديدة.

حال  العايل  التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة  قامت 

ومقرتحاتها  اخلا�شة  اجلامعات  لردود  ا�شتالمها 

ك�شف  باإعداد  امل�شتوفية  غري  املوؤهالت  لت�شوية 

مف�شل حول جميع احلالت والت�شويات املقرتحة من 

اللجنة  اإىل  رفعها  ثم  ومن  وردتها،  كما  اجلامعات 

املكلفة من جمل�س التعليم العايل بدرا�شة هذه الردود 

التالية  العايل  التعليم  جمل�س  اأع�شاء  من  واملوؤلفة 

اأ�شماوؤهم:

الأ�شتاذ الدكتور وهيب النا�شر، رئي�س جلنة العتماد 

للتخطيط  البحرين  جامعة  رئي�س  نائب  الأكادميي، 

والأ�شتاذ  العايل  التعليم  جمل�س  ع�شو  والتطوير، 

احليوية  التقنية  اأ�شتاذ  حمزة،  ريا�س  الدكتور 

جلامعة اخلليج العربي، ع�شو جمل�س التعليم العايل، 

والدكتور ناظم ال�شالح، نائب رئي�س جامعة البحرين 

للبحث العلمي، ع�شو جمل�س التعليم العايل، والدكتور 

التعليم  جمل�س  ع�شو  عبدالكرمي،  �شلمان  الدكتور 

العايل، الدكتور علوي الها�شمي، الأمني العام ملجل�س 

الأمني  البلو�شي  منى  والدكتورة  العايل،  التعليم 

العام امل�شاعد للتقييم والعتمادية، وبح�شور كل من 

الدكتورة هيا املناعي مديرة اإدارة التقييم واملتابعة، 

العتمادية  اإدارة  مدير  الع�شريي  حممد  والدكتور 

والرتاخي�س، والأ�شتاذ الدكتور ريا�س البنا م�شت�شار 

التعليم العايل، وامل�شت�شارين القانونيني بوزارة الرتبية 

التف�شيلية  الك�شوف  على  اللجنة  واطلعت  والتعليم، 

العايل  التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة  اأعدتها  التي 

وعلى املوؤهالت غري امل�شتوفية وكافة الوثائق املرفقة 

باأختامها  اخلا�شة  اجلامعات  عن  وال�شادرة  معها 

وتواقيع املخت�شني فيها وعلى الت�شويات املقرتحة من 

قبلها، وبعد الدرا�شة والتمحي�س رفعت تو�شياتها اإىل 

جمل�س التعليم العايل، والذي قرر ما يلي:

ونظرًا لالأ�شباب التالية:

التي  املخالفات  اإزالة  يف  اجلامعات  هذه  اإخفاق   -

ارتكبتها.

- اإخفاق جميع اجلامعات يف اإيجاد ت�شوية اأكادميية 

توافقية مبوافقة الطلبة حلل م�شكلة هذه املوؤهالت.

 2005 ل�شنة   )3( رقم  العايل  التعليم  قانون  اأن   -

لتعديل  اجلامعات  بدعوة  البداية  من  وا�شحًا  كان 

واملوؤهالت  الربامج  اأو�شاع  ذلك  يف  مبا  اأو�شاعها، 

العلمية ال�شادرة عنها.

- اأن اللوائح املنظمة للتعليم العايل قد �شدرت منذ 

ال�شبل  فيه  لب�س  ل  ب�شكل  واأو�شحت   ،2007 اأكتوبر 

الكفيلة ت�شحيح اأو�شاعها، والطرق ال�شليمة لإ�شدار 

املوؤهالت العلمية وفقًا لال�شرتاطات املحددة.

- اأن الطلبة الذين ح�شلوا على هذه املوؤهالت من هذه 

اجلامعات يفرت�س بهم قد در�شوا فيها منذ �شنوات 

بح�شب الدرجة العلمية، واأنه يفرت�س بناًء على ذلك 

تبني  الطلبة  لهوؤلء  ملفات  اجلامعات  لدى  يكون  اأن 

و�شروط  التخ�ش�س  ومتطلبات  الأكادميي  ت�شل�شلهم 

التخرج.

اأ�شدرت  اأن  �شبق  قد  اجلامعات  هذه  لأن  ونظرًا   -

فيها  توؤكد  الطلبة  لهوؤلء  قبلها،  من  ر�شمية  اإفادات 

�شحة البيانات الواردة يف هذه املوؤهالت ومرفقاتها، 

هذه  ح�شب  يوؤكد  مبا  لديها،  املخت�شني  مبعرفة 

متطلبات  جميع  ا�شتكمل  قد  الطالب  باأن  الإفادات 

املوؤهل العلمي الذي متنحه هذه اجلامعات.

العايل  التعليم  ملجل�س  الأخري  القرار  على  وبناًء   -

املوؤرخ   )19( رقم  ال�شتثنائي  اجتماعه  يف  ال�شادر 

و�شائل  كافة  يف  املن�شور   ،2010 فرباير   18 يف 

اأحيطت  والذي   ،2010 فرباير   19 بتاريخ  الإعالم 

2010م،  فرباير   22 بتاريخ  اخلا�شة  اجلامعات  به 

غري  املوؤهالت  لت�شوية  ر�شمية  اإخطارات  بوا�شطة 

امل�شتوفية، دون حتميل الطلبة اأي اأعباء اإ�شافية.

حل  باإيجاد  اجلامعات  هذه  جميع  لإخفاق  ونظرًا   -

على  الطلبة  دفع  اإىل  بع�شها  وجلوء  امل�شكلة،  لهذه 

اأي  من  اجلامعة  م�شوؤولية  لإخالء  تعهدات  توقيع 
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اجلامعات التي اأخفقت

يف ت�صوية 

املوؤهالت املخالفة. 
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تبعات اأو تق�شري اأكادميي.

وحر�شًا من املجل�س على اإيجاد اأف�شل ال�شبل حلل هذا 

امللف، وتنفيذًا لقرار جمل�س الوزراء املوقر رقم 202-

2010م،  31 يناير  2052002 يف جل�شته املنعقدة يف 

باإيجاد  العايل  التعليم  جمل�س  توجيه  بــ«  والقا�شي 

الت�شديق  يتم  مل  الذين  الطلبة  لبقية  اأكادميي  حل 

هذا  يكفل  بحيث  و�شهاداتهم،  موؤهالتهم  على  بعد 

يف  وال�شهادات  املوؤهالت  هذه  على  الت�شديق  احلل 

اأ�شرع وقت ممكن، ولقراره رقم 2059/01 يف جل�شته 

على:  ن�س  والذي  2010م،  مار�س   22 يف  املوؤرخة 

الت�شديق  ب�شرعة  العايل  التعليم  جمل�س  »تكليف 

حلول  واإيجاد  اخلا�شة  اجلامعات  �شهادات  على 

اأكادميية باأ�شرع وقت ممكن يتيح الت�شديق على هذه 

ال�شهادات، التي حتتاج اإىل تعديل اأو�شاعها، بال�شكل 

اأعباء  اأي  والطالبات  الطلبة  حتمل  دون  يحول  الذي 

اأو تبعات«.

املنبثقة  اللجنة  من  املرفوعة  التو�شيات  على  وبناًء 

ردود  بدرا�شة  واملكلفة  العايل  التعليم  جمل�س  عن 

املوؤهالت  اجلامعات اخلا�شة املطروحة حلل م�شكلة 

العايل  التعليم  جمل�س  لقرارات  وا�شتنادًا  املذكورة، 

ال�شادرة يف جل�شته ال�شتثنائية رقم )19( واملنعقدة 

بتاريخ 18 فرباير 2010م ب�شاأن ت�شوية اأو�شاع الطلبة 

مبملكة  اخلا�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  خريجي 

الداخلية  للوائح  طلباتهم  امل�شتوفية  غري  البحرين 

وبناًء  العايل،  التعليم  واأنظمة  ولأحكام  للموؤ�ش�شات 

على الكتاب ال�شادر من �شعادة النائب العام باإعادة 

مع  لتتوافق  اأو�شاعها  لتعديل  للجامعات  املوؤهالت 

اللوائح مع احلر�س على حما�شبة املت�شببني يف هذه 

تكرارها  متنع  رادعة  قرارات  واتخاذ  املخالفات 

البحرين  مملكة  �شمعة  على  حفاظًا  م�شتقباًل؛ 

على  وحفاظًا  منها،  ال�شادرة  املوؤهالت  وم�شداقية 

الإطالع  وبعد  بهم.  الإ�شرار  وعدم  الطلبة  حقوق 

�شاأن  العالقة يف  على ردود اجلامعات اخلا�شة ذات 

الطلبة  حقوق  �شمان  يكفل  مبا  اأو�شاعهم  ت�شحيح 

وعدم امل�شا�س بها، وبعد اإطالع املجل�س على تو�شيات 

املعدة  التقارير  مراجعة  بخ�شو�س  الردود  جلنة 

وبعد  العايل،  التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة  مبعرفة 

ما تبني للمجل�س اأن موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة 

اإىل  اأعادت  اإنها  حيث  املخالفات،  باإزالة  تقم  مل 

الأمانة العامة ال�شهادات العلمية دون ت�شوية حقيقية 

اتخاذ  املجل�س  قرر  لذا  الطلبة.  لأحوال  ت�شحيح  اأو 

القرارات الآتية:

اأوًل: بالن�صبة للجامعات املخالفة:

اأ�شدرت  التي  اخلا�شة  اجلامعات  اأن  اإىل  بالنظر 

يف  امل�شوؤولية  تتحمل  امل�شتوفية  غري  املوؤهالت  هذه 

خلق امل�شكلة واإحلاق ال�شرر بالطلبة وتاأخري ت�شديق 

املخالفات  هذه  جممل  اأن  اإىل  وبالنظر  موؤهالتهم، 

تعود اإىل وجود تهاون وجتاوز اإداري واأكادميي وا�شح، 

و�شعف يف الإطالع على اللوائح – مبا يف ذلك تلك 

اللتزام  وعدم  نف�شها-  اجلامعات  اأ�شدرتها  التي 

بها، خ�شو�شًا واإن هذه املخالفات كانت تتم يف اأمور 

بهذه  الأجدر  وكان  الأكادميي،  بال�شاأن  عالقة  ذات 

املتطلبات  هذه  بكافة  الإحاطة  اخلا�شة  اجلامعات 

املخالفات  �شوء  على  املجل�س  قرر  فقد  الأكادميية. 

اآخذًا  التالية،  القرارات  اتخاذ  ر�شدها  مت  التي 

الربامج  يف  وتنوعها  املخالفة  حجم  العتبار  بعني 

الأكادميية:

جامعة العل�م التطبيقية:

اأنواعه  بكافة  ال�شيفي  الربنامج  يف  الدرا�شة  وقف 

2010/2009م،  احلايل  الدرا�شي  للعام  وم�شمياته 

الف�شل  نهاية  حتى  جدد  طلبة  قبول  وقف  وكذلك 

الأول من العام الدرا�شي 2010 / 2011 م، بجامعة 

العلوم التطبيقية يف  الربامج الأكادميية التي �شدرت 

منها املوؤهالت  املخالفة الآتية:

- بكالوريو�س اإدارة الأعمال

- بكالوريو�س الت�شويق

- بكالوريو�س املحا�شبة

- بكالوريو�س العلوم املالية واملحا�شبة

- بكالوريو�س نظم املعلومات الإدارية

- بكالوريو�س نظم املعلومات احلا�شوبية

- بكالوريو�س العلوم ال�شيا�شية

-بكالوريو�س الفنون اجلميلة )الت�شميم اجلرافيكي(

- بكالوريو�س الت�شميم الداخلي

- بكالوريو�س احلقوق
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- ماج�شتري القانون  

- ماج�شتري اإدارة اأعمال   

 جامعة دمل�ن للعل�م والتكن�ل�جيا:

للعلوم  دملون  بجامعة  جدد  طلبة  قبول  وقف 

�شدرت  التي  الأكادميية  الربامج  يف  والتكنولوجيا 

منها املوؤهالت املخالفة التي تقدمها اأو ت�شت�شيفها:

- بكالوريو�س اإدارة الأعمال

- بكالوريو�س العلوم املالية وامل�شرفية

- بكالوريو�س املحا�شبة 

- بكالوريو�س علوم احلا�شوب 

- بكالوريو�س نظم املعلومات احلا�شوبية 

- بكالوريو�س القانون

- ماج�شتري اإدارة الأعمال 

 /  9  /  1 من  اعتبارًا  واحد،  درا�شي  ف�شل  ملدة 

2010م حتى نهاية الف�شل الأول من العام الدرا�شي 

لوقف  حاليًا  تخ�شع  اجلامعة  )كون  2011/2010م 

قبول طلبة جدد يف جميع الربامج الأكادميية املقدمة 

من خاللها اأو ت�شت�شيفها اإىل نهاية اأغ�شط�س 2010م، 

بناًء على قرار �شابق ملجل�س التعليم العايل(.

اجلامعة اخلليجية:

وقف قبول طلبة جدد باجلامعة اخلليجية ملدة ف�شل 

الأول  الدرا�شي  الف�شل  من  اعتبارًا  واحد،  درا�شي 

اجلامعة  )كون  م،   2011  /  2010 الدرا�شي  للعام 

تخ�شع حاليًا لوقف قبول طلبة جدد يف جميع براجمها 

�شابق  قرار  على  بناًء  2010م،  اأغ�شط�س  نهاية  اإىل 

ملجل�س التعليم العايل(. وذلك يف الربامج الأكادميية 

التي �شدرت منها املوؤهالت املخالفة الآتية: 

- بكالوريو�س الهند�شة ال�شناعية والإدارية

- بكالوريو�س الهند�شة املعمارية

- بكالوريو�س الهند�شة امليكانيكية

- بكالوريو�س الهند�شة املدنية

- بكالوريو�س هند�شة احلا�شوب ونظم املعلومات

- بكالوريو�س هند�شة ات�شالت احلا�شوب

- بكالوريو�س القانون العام

- بكالوريو�س املحا�شبة والنظم املالية

- ماج�شتري القانون اجلنائي  

- ماج�شتري القانون التجاري والتحكيم

اجلامعة الأهلية:

اأنواعه  بكافة  ال�شيفي  الربنامج  يف  الدرا�شة  وقف 

احلايل  الدرا�شي  للعام  الأهلية  باجلامعة  وم�شمياته 

2009 / 2010 م، وذلك يف الربامج الأكادميية التي 

�شدرت منها املوؤهالت املخالفة الآتية:

- بكالوريو�س هند�شة احلا�شب الآيل والت�شالت

- بكالوريو�س يف املحا�شبة والعلوم املالية

- بكالوريو�س يف الت�شميم الداخلي

- بكالوريو�س يف الإدارة والت�شويق

- بكالوريو�س يف العالج الطبيعي

- ماج�شتري اإدارة الأعمال

جامعة اململكة:

اأنواعه  بكافة  ال�شيفي  الربنامج  يف  الدرا�شة  وقف 

احلايل  الدرا�شي  للعام  اململكة  بجامعة  وم�شمياته 

2009 / 2010 م، وذلك يف الربامج الأكادميية التي 

�شدرت منها املوؤهالت املخالفة الآتية:

- بكالوريو�س اإعالم وعالقات عامة

- بكالوريو�س الإدارة املالية واملحا�شبة

- بكالوريو�س القانون

- الدبلوم امل�شارك الإدارة املالية واملحا�شبة

- بكالوريو�س اإدارة اأعمال

جامعة ني�ي�رك للتكن�ل�جيا:

اأنواعه  بكافة  ال�شيفي  الربنامج  يف  الدرا�شة  وقف 

للعام  للتكنولوجيا  نيويورك  بجامعة  وم�شمياته 

الدرا�شي احلايل 2009 / 2010 م، وذلك يف الربامج 

املخالفة  املوؤهالت  منها  �شدرت  التي  الأكادميية 

الآتية:

- بكالوريو�س اإدارة عامة

- بكالوريو�س املحا�شبة 

- ماج�شتري اإدارة عامة

ثانيًا: بالن�صبة حلل م�صكلة امل�ؤهالت 

املخالفة: قرر املجل�ص ما يلي:

اللجنة،  من  اإليه  املرفوعة  التو�شيات  على  املوافقة 

ب�شكل  بالت�شديق  للمجل�س  العامة  لالأمانة  والإذن 
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املجل�ص منح اجلامعات فر�صة 

لتعديـــل اأو�صــــاع املوؤهـــــالت 

وفقًا للوائح، ولكنها مل تتمكن 

مـــــن ذلك.

ا�شتثنائي على جميع املوؤهالت ذات العالقة وعددها 

355، با�شتثناء تلك املحجوزة لدى النيابة العامة.

منح جميع اجلامعات اخلا�شة )وعددها 12 جامعة(، 

مهلة اأ�شبوع واحد، من تاريخ ا�شتالمها لهذا القرار، 

قبل  منها  ال�شادرة  العلمية  املوؤهالت  جميع  لرفع 

ملجل�س  الأول  ال�شتثنائي  الجتماع  انعقاد  تاريخ 

التعليم العايل يف 18 فرباير 2010م، وذلك للعر�س 

الت�شديق  يف  والنظر  لدرا�شتها  العامة  الأمانة  على 

عليها وفقًا للقواعد والآليات التي مت اتخاذها يف هذا 

ال�شاأن.

وبعد انتهاء هذه املهلة لن ت�شدق الأمانة العامة على 

اأي موؤهل علمي غري م�شتوٍف لال�شرتاطات الواردة يف 

القانون  رقم 3 ل�شنة 2005م، ولوائح التعليم العايل 

ال�شادرة يف اأكتوبر 2007م، وقرارات جمل�س التعليم 

العايل واللوائح الداخلية للجامعات اخلا�شة.

اجلامعات  كافة  العايل  التعليم  جمل�س  ينّبه  كما 

هذه  مثل  ارتكاب  يف  ال�شتمرار  عدم   اإىل  اخلا�شة 

اإنزال  اإىل  �شي�شطر  حيث  امل�شتقبل،  يف  املخالفات 

وقف  اإىل  و�شوًل  باملخالفني،  امل�شددة  العقوبات 

الرتخي�س وفقًا ملا ين�س عليه قانون التعليم العايل. 

البحرين  و�شمعة  العايل  التعليم  خمرجات  فجودة 

على قدر بالغ من الأهمية.

ثالثًا: ت�صكيل جلان فح�ص:

بت�شوية  العايل  التعليم  جمل�س  اهتمام  منطلق  ومن   

ا�شتيفائها  من  والتاأكد  اخلا�شة  اجلامعات  اأو�شاع 

احلــــــــــــــــــــــــدث

الطلب اإىل جميع اجلامعات 

اخلا�صة تقدمي طلب 

لتعديل الرتخي�ص 

جلميع براجمها.
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الرتقاء  اأجل  من  الرتخي�س  ا�شرتاطات  جلميع 

فقد  البحرين،  مملكة  يف  العايل  التعليم  مبخرجات 

لدرا�شة  العلمي  الفح�س  جلان  ت�شكيل  املجل�س  قرر 

جميع الربامج الأكادميية التي تقدمها هذه اجلامعات 

للتاأكد من مدى  التي ترغب يف طرحها؛  اأو  اخلا�شة 

الرتخي�س  ومعايري  واإجراءات  ل�شروط  ا�شتيفائها 

الالئحة  و�شروط  اأحكام  مع  ان�شجامها  ومدى 

الأكادميية والإدارية، متهيدًا ل�شت�شدار قرار تعديل 

الرتخي�س لهذه اجلامعات، مبا يتفق واأحكام قانون 

التعليم العايل واللوائح والقرارات املنظمة له.

موؤ�ش�شات  جميع  مبخاطبة  العامة  الأمانة  تكليف   

التعليم العايل اخلا�شة؛ للتقدم خالل �شهر من تاريخ 

وفقًا  الرتخي�س،  تعديل  بطلب  القرار  هذا  ا�شتالم 

تعديل  اإجراءات  ب�شاأن  2009م   ل�شنة   5 رقم  للقرار 

الرتخي�س ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة، ا�شتنادًا 

واإعماًل  العايل،  التعليم  قانون  من   14 املادة  اإىل 

رقم )1(  القرار  17/15 من  رقمي  املادتني  لأحكام 

ل�شنة 2007م ب�شاأن لئحة اإجراءات ومعايري و�شروط 

الرتخي�س ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة، واإعماًل 

ل�شنة   )3( رقم  القرار  من   )10( املادة  لأحكام 

2007م ب�شاأن الالئحة املالية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل 

من  الطلبات  هذه  لفح�س  متهيدًا  وذلك  اخلا�شة، 

خالل جلان الفح�س امل�شار اإليها، لدرا�شتها ورفعها 

التو�شية ب�شاأنها اإىل جمل�س التعليم العايل لإقرارها.

احلــــــــــــــــــــــــدث



كيف جعلت حك�مة مملكة البحرين من ن�رس 

التعليم الطبي اأحد اأول�ياتها؟ واأين م�قع هذه 

الأول�ية بالن�صبة اإىل روؤية البحرين القت�صادية 

2030؟

بداأت مملكة البحرين بالهتمام بالعلوم الطبية والعلوم ال�شحية 

يف وقت مبكر من ال�شتقالل، فاأن�شاأت كلية العلوم ال�شحية التي 

تخ�ش�شت يف اإعداد الكوادر �شبه الطبية، منذ نهاية ال�شبعينات 

من القرن املا�شي، واأ�شبحت اليوم من الكليات املهمة يف توفري 

الكوادر البحرينية املوؤهلة من حملة البكالوريو�س يف �شتى العلوم 

ال�شحية، خا�شة بعد اأن توىل جمل�س التنمية القت�شادية �شمن 

الكلية؛  لهذه  الدعم  تقدمي   ،2030 القت�شادية  البحرين  روؤية 

للمرحلة  املوؤهلة  الكوادر  من  املزيد  توفري  على  قادرة  لتكون 

القادمة.

نوعية  اإ�شافة  العربي  اخلليج  جامعة  يف  الطب  كلية  ت�شكل  كما 

اأبناء  من  املوؤهلة  الطبية  الكوادر  وتكوين  اإعداد  يف  ومهمة 

اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  اأبناء  ومن  املتفوقني،  البحرين 

وهي توفر جزءًا مهمًا من احتياجات اململكة من هذه الكوادر.

لال�شتثمار  الأخري  العقد  يف  البحرين  مملكة  ت�شجيع  ظل  ويف 

اأ�شهر  لإحدى  لفرع  الرتخي�س  مت  اخلا�س،  العايل  التعليم  يف 

الطبية -  البحرين  اأيرلندا، وهي جامعة  الطبية يف  اجلامعات 

الطبية  العلوم  برامج  وتقدم  باأيرلندا،  للجراحني  امللكية  الكلية 

اإطار روؤية  باأنواعها املختلفة، كما تخطط اململكة يف  وال�شحية 

من  للمزيد  الرتخي�س  يف  امل�شتقبل  يف  لتو�ّشع   2030 البحرين 

ا�شتجابة  ال�شاأن،  املتخ�ش�شة يف هذا  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 

لي�س لحتياجات البحرين فقط واإمنا لحتياجات املنطقة بوجه 

عام، حيث تطمح البحرين؛ لتكون مركزًا اإقليمًا للتعليم العايل 

بكافة تخ�ش�شاته.

ما م�قع مملكة البحرين من دول اجل�ار 

بخ�ص��ص الرتكيز على التعليم وت�فريه على 

امل�صت�ى اجلامعي؟

اخلا�س  العايل  التعليم  يف  ال�شتثمار  يف  النفتاح  بداية  كانت 

حيث  التاريخية،  الناحية  من  متزامنة  �شبه  اخلليج  منطقة  يف 

املنطقة  دول  يف  اخلا�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  اأغلب  اإن 

القرن  من  الأول  العقد  خالل  الأحيان  اأغلب  يف  لها  ُرخ�س  قد 

مملكة  وتعد  الأخرية،  الع�شر  ال�شنوات  خالل  اأي  احلايل، 

بداأت  ذلك، حيث  على  �شجعت  التي  الدول  اأوائل  من  البحرين 

ثم  حمدودة،  كليات  اأو  معاهد  ب�شكل  اجلامعات  هذه  اأغلب 

اأو ا�شت�شافتها، خا�شة تلك املطلوبة  تو�شعت يف تقدمي الربامج 

يف �شوق العمل املحلي والإقليمي.

ما اأهم التحديات التي ت�اجه نظام التعليم يف 

البحرين يف ال�قت احلا�رس؟

التحدي  فاإن  خا�س،  بوجه  احلكومي  العام  للتعليم  بالن�شبة 

وجودة  التعليم،  جودة  حتقيق  هو  املقبلة  املرحلة  يف  الرئي�شي 

�شوق  متطلبات  التعليم  خمرجات  بني  الهوة  وج�شر  املخرجات، 

مقابلـــــــــــــــــــــــة

يف لقائه مع جمموعة اأك�صفورد:

 وزير الرتبية والتعليم يوؤكد وجود 

فر�ص وا�صعة لال�صتثمار يف التعليم العايل اخلا�ص

وزير الرتبية والتعليم
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العمل، وتعمل الوزارة يف هذا ال�شدد للت�شدي لهذا التحدي من 

خالل تنفيذ مبادرات امل�شروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، 

للتعليم  بالن�شبة  اأما  املدار�س.  اأداء  برنامج حت�شني  راأ�شه  وعلى 

الرتقاء  هو  الراهنة  املرحلة  يف  الرئي�س  التحدي  فاإن  العايل 

يخدم  مبا  القطاع  هذا  تنظيم  واإعادة  وجودته،  باعتماديته 

التخ�ش�شات  على  الطلبة  اإقبال  من  واحلد  التنمية،  متطلبات 

العامة التي ت�شّبع منها �شوق العمل.

هل هناك اأهداف حمددة جلذب الطلبة 

الأجانب للدار�صة يف مملكة البحرين؟

توجد جميع املقومات اجلاذبة للدرا�شة يف مملكة البحرين �شواء 

على  والدليل  اأكادميية،  اأو  اإدارية  اأو  اإن�شائية  اأو  قانونية  اأكانت 

حاليًا  اخلا�شة  اجلامعات  يف  الدار�شني  الطلبة  اأغلب  اأن  ذلك 

وعددهم  18 األف طالب وطالبة، هم من الطلبة الوافدين من 

درا�شة  حول  ت�شييقات  اأو  قيود  اأي  توجد  ل  حيث  اجلوار،  دول 

الطلبة الأجانب يف هذه اجلامعات.

ما اآراوؤكم ح�ل اجله�د املبذولة ملراقبة 

اجل�دة يف التعليم؟ وما اخلط�ات الأخرى 

التي ينبغي اتخاذها )اإن وجدت(؛ للتاأكيد من اأن 

نظام التعليم يت�افق مع املعايري الدولية؟

 ،2008 �شنة  وجريئة يف  متقدمة  البحرين خطوة  خطط مملكة 

والتدريب،  التعليم  لتطوير  الوطني  امل�شروع  مبادرات  و�شمن 

اأن�شاأت هيئة م�شتقلة ل�شمان جودة التعليم والتدريب، ت�شهم يف 

اأداء املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية، مبا ي�شهم يف توفري  تقييم 

اإ�شالح  على  ت�شاعد  وم�شتقلة  ومو�شوعية  دقيقة  راجعة  تغذية 

التعليم وحت�شني الأداء، وقد بّينت التجربة املطبقة يف اململكة اأن 

ب�شكل ملمو�س يف حت�شني  ت�شهم  مراجعات هيئة �شمان اجلودة 

واجلامعات  للمدار�س  الدعم  برامج  توفري  خالل  من  الأداء، 

املتعرثة.

ما مدى متاثل م�صت�ى التعليم ما قبل 

اجلامعي يف البحرين مع دول اجل�ار؟

جتربة  والثانوي  الأ�شا�شي  التعليم  يف  البحرين  مملكة  جتربة 

رائدة ومتميزة من ثالثة جوانب:

ت�شكل ظاهرة  البحرين  اإن مملكة  الكمي: حيث  اأ- من اجلانب 

الإجنازات  من  ل�شل�شلة  حتقيقها  حيث  من  بالهتمام،  جديرة 

املتميزة يف احلقل التعليمي والرتبوي، اأدت اإىل و�شعها يف اأف�شل 

املراتب بني الدول العربية، فالبحرين تتمتع بواحدة من اأقل ن�شب 

الأطفال خارج املدار�س، واأعلى معدل التحاق التعليم البتدائي، 

بني  الفر�س  وتكافوؤ  الثانوي،  بالتعليم  اللتحاق  معدل  واأف�شل 

اجلن�شني.

اللتحاق  معدلت  يخ�س  فيما  تقريبًا  الإ�شباع  حد  بلغت  كما 

بالتعليم الثانوي، واأعلى ن�شبة التحاق بالتعليم التقني والفني بني 

الدول العربية والدول الآ�شيوية.

يف  والثانوي  الأ�شا�شي  التعليم  �شهد  الهيكلي:  اجلانب  من  ب- 

املا�شيني  العقدين  نوعيًا م�شتمرًا خالل  البحرين تطورًا  مملكة 

املواد  تدري�س  وتعزيز  الثانوي،  التعليم  هيكلة  اإعادة  �شمل 

م�شاحة  واإعطاء  التخ�ش�س،  مرحلة  وتاأخري  فيه،  الأ�شا�شية 

العلوم  مواد  تدري�س  يف  متطورة  عاملية  �شال�شل  لتدري�س  اأو�شع 

اأكرث  وتوجيه  خا�س،  بوجه  الجنليزية  واللغة  والريا�شيات 

الفني  التعليم  اإىل  الإعدادية  املرحلة  خريجي  من   %36 من 

وال�شناعي، بالإ�شافة اإىل البدء يف تطبيق »التلمذة املهنية« يف 

مملكة  جناح  اإىل  ي�شار  كما  والبنات،  للبنني  الثانوية  املدار�س 

البحرين يف النتقال اإىل التعليم الإلكرتوين وتعميمه خالل العام 

الدرا�شي اجلاري 2010/2009 على جميع املدار�س احلكومية.

التعليم  فاإن  ال�شابق،  يف  اأ�شرنا  مثلما  النوعي:  اجلانب  من  ت- 

اإىل املراجعة والرتكيز على نوعيته  بكافة مراحله يخ�شع حاليًا 

وتطوير  مراجعة  املناهج،  وتطوير  مراجعة  خالل  من  وجودته، 

مراجعة  التدري�س،  طرق  وتطوير  مراجعة  الدرا�شي،  اليوم 

وتطوير البيئة املدر�شية.

ما التط�رات امللم��صة التي من املت�قع 

حتقيقها على اأر�ص ال�اقع يف جمال التعليم 

يف عام 2010؟

املتوقع ثالثة اأمور:

اأوًل: التو�شع يف برنامج حت�شني اأداء املدار�س الذي ي�شمل حاليًا 

20 مدر�شة لي�شمل 60 مدر�شة، على اأن يتم تغطية جميع املدار�س 

احلكومية خالل عام 2012م.

على  قادرًا  يجعله  مبا  الدرا�شي  اليوم  متديد  يف  البدء  ثانيًا: 

ا�شتيعاب التطوير املطلوب يف طرق التدري�س، وخا�شة من حيث 

اإطالة احل�شة الدرا�شية يف املواد الأ�شا�شية.

البحرين  كلية  خالل  من  املعلمني  متهني  يف  التو�شع  ثالثًا: 

للمعلمني، اأو من خالل الربامج التدريبية التي تنفذها الوزارة.
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 اأجرى اللقاء: �صابر احلبا�صة

اإن ازدياد ن�شبة الطالب يف مدار�س اململكة وازدياد الرغبة 

التوجه  اإىل  احلوافز  اأهم  من  كان  التعليم  نحو  الوطنية 

نحو التعليم العايل بعد املرحلة الثانوية، ومن هذا املنطلق 

توجهت الدولة نحو حتقيق نقلة اجتماعية وعلمية اأ�شا�شية 

تتفق مع الرغبة الوطنية يف حتقيق املكا�شب الأدبية واملادية 

على حد �شواء وبهذا اأ�شبحت العملية الرتبوية اأوًل والتعليم 

البالد،  يف  ال�شتثمارية  الأهداف  اأكرب  من  ثانيًا  العايل 

والتعليم  الرتبية  اإطار  يف  حتقق  ما  اإن  نقول  اأن  وميكن 

يف  امل�شتويات  اأعلى  من  يعترب  اململكة  يف  العايل  والتعليم 

الوطن العربي، ولكن هذا القول ل ميكن اعتماده من دون 

الرقابة  جمال  يف  وخا�شة  امل�شتمر  التطوير  عملية  اإجراء 

على امل�شتوى والنوعية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل، خ�شو�شًا 

اململكة  العايل يف  التعليم  موؤ�ش�شات  اأعداد  ازدياد  يف ظل 

ت�شاوي  اأ�شبحت  اإذ  2010؛  عام  حتى   2000 عام  منذ 

جامعة ر�شمية واثنتي ع�شرة جامعة خا�شة.  

واأهدافها  وبراجمها  املوؤ�ش�شات  هذه  اأعداد  ازدياد  واإن 

اإىل  الدولة  دفع  قد  منها،  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  وخا�شة 

 2005 ل�شنة   )3( رقم  العايل  التعليم  قانون  اإ�شدار 

معايري  ولئحة  واملالية  والإدارية  الأكادميية  واللوائح 

و�شروط الرتخي�س ولئحة الأبنية واملرافق ل�شبط املعايري 

العلمية والأدبية لتلك املوؤ�ش�شات وجاء يف القانون جمموعة 

العايل  التعليم  جمل�س  اإىل  اأ�شارت  التي  املواد  من  مهمة 

وعدد اأع�شائه خم�شة وع�شرون ع�شوًا يكون وزير الرتبية 

يراأ�شها  عامة  اأمانة  للمجل�س  ويكون  له  رئي�شًا  والتعليم 

اأمني عام متفرغ يقوم مبهمة تنفيذ القرارات والتو�شيات 

اإىل  القانون  اأ�شار  كما  مر�شوم.  مبوجب  وذلك  ومتابعتها 

عددًا  ع�شويتها  يف  ت�شم  التي  الأكادميي  العتماد  جلنة 

العتماد  معايري  و�شع  مهمتها  واملخت�شني  اخلرباء  من 

التعليم  ملوؤ�ش�شات  العتماد  مبنح  والتو�شية  الأكادميي 

ومن  املجل�س  قبل  من  لإقرارها  اململكة  يف  العاملة  العايل 

اأعلى �شلطة  التعليم العايل هو  اأن جمل�س  اجلدير بالذكر 

تربوية ر�شمية يف اململكة هو الذي يقرر ترخي�س اجلامعات 

من  التاأكد  بعد  اململكة  يف  اإقامتها  على  ويوافق  اجلديدة 

كافة ال�شروط املادية واملعنوية لتلك اجلامعات، وبعد ذلك 

تخ�شع تلك اجلامعات ملراقبة املجل�س .

اإن جمل�س التعليم العايل يتمتع ب�شالحيات قانونية حازمة 

جتاه املخالفني لقواعد التعليمات وخا�شة يف جمال زيادة 

املوؤ�ش�شات  تلك  خريجي  من  النوعية  ح�شاب  على  الأرباح 

ولعل يف �شبط مثل هذه الأمور ما يكفل بالإنتاج الأكادميي 

املتميز من حيث امل�شتوى والنوعية.

من  خمتارة  العايل  التعليم  جمل�س  اأع�شاء  جمموعة  واإن 

ولهم  الدولة  وموؤ�ش�شات  الوطنية  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

يف  اأ�شتاذًا  يكون  منهم  ع�شو  وكل  متنوعة  تخ�ش�شات 

لدرا�شة  املجل�س  رئي�س  من  بدعوة  ويجتمعون  تخ�ش�شه 

املو�شوعات املعرو�شة عليه واتخاذ القرارات املنا�شبة.

وقفة تقييمية

وقد كانت لنا هذه الوقفة التقييمية مع �شعادة الأمني العام 

االأمني العام الأمانة جمل�ص التعليم العايل:

تقييم جتربة املجل�ص يف خم�ص �صنوات

الدكتور علوي الها�شمي

مقابلـــــــــــــــــــــــة
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ملجل�س التعليم العايل الدكتور علوي ها�شم الها�شمي، يقّيم 

الأوىل  الأربع  ال�شنوات  طوال  املجل�س  عمل  ح�شيلة  فيها 

العايل يف  التعليم  واقع  الآن، ويربز  واإىل حد  اإن�شائه  منذ 

البحرين وطموحات الوزارة لتطويره وجتويده.

با�شر  اأن  منذ  اإنه  بالقول:  الها�شمي  علوي  الدكتور  بداأ 

اأول  ويف  العايل،  التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة  م�شوؤولية 

اقرتاح  مت  املجل�س،  تاأ�شي�س  من  �شهرين  بعد  له  اجتماع 

الأكادميية،  اللجنة  ثالث:  اإىل  وتوزيعها  اللجان  تكوين 

وجلنة البحث العلمي، واللجنة املالية والإدارية. وذلك من 

ُيجتمع فيها،  التي ل  الأوقات  املجل�س يف  تفعيل عمل  اأجل 

خا�شة واأّن القانون ين�ّس على اأن يجتمع املجل�س مرة كل 

ا�شتثنائي اجتماعه كما  اأمر  ا�شتوجب  اإذا  اإل  اأ�شهر  اأربعة 

ح�شل موؤّخرًا.

اأنه مّت  واأ�شاف الأمني العام لأمانة جمل�س التعليم العايل 

ا�شتثمار هذه اللجان، ول�شيما اللجنة الأكادميية على نحو 

مثايّل يف و�شع اللوائح املختلفة التي تنّظم عمل موؤ�ش�شات 

والالئحة  الأكادميية  الالئحة  فو�شعت  العايل.  التعليم 

وُترجمت  ُنّقحت  كما  واملرافق.  املباين  ولئحة  املالية 

من  قّرت 
ُ
واأ القانونية،  ال�شوؤون  دائرة  مع  مراجعتها  ومّتت 

ِقبل جمل�س التعليم العايل ب�شكلها النهائي، ثّم ُن�شرت يف 

اجلريدة الر�شمية بتاريخ 11 اأكتوبر 2007م.

– �شارت هذه  – يوا�شل الدكتور علوي الها�شمي  وبذلك 

اللوائح نافذة املفعول على جميع موؤ�ش�شات التعليم العايل 

منذ ذلك التاريخ.

تن�رس الثقافة الأكادميية

م�شودة  بتوزيع  قمنا  هذه،  النتظار  فرتة  يف  اأننا  اإل 

يف  راأيهم  لناأخذ  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  على  اللوائح 

لتوفيق  وتهيئتها  طريقها  عن  لإعدادهم  جوانبها؛  بع�س 

هذه  املجل�س  اأعطى  حني  ح�شل  ما  وهذا  اأو�شاعهم. 

اللوائح  تطبيق  قبل  مهلة  اإثر  مهلة  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

واملعايري بحذافريها، بحيث كانت املهلة لالئحة الأكادميية 

�شنة كاملة بعد ن�شر اللوائح وثالث �شنوات لتطبيق لئحة 

املباين واملرافق.

كما كانت الأمانة العامة تقوم عرب اأع�شائها – على الرغم 

من قلة عددهم – بزيارات تفقدية اإىل اجلامعات لتن�شر 

الثقافة الأكادميية التي كانت تت�شمنها اللوائح املذكورة.

كما اأننا – ي�شيف الدكتور علوي الها�شمي – يف ذلك الوقت 

املبّكر  رفعنا اإىل جمل�س التعليم العايل تو�شية من اللجنة 

واأعددناها  العلمي،  الفح�س  جلان  بت�شكيل  الأكادميية 

العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  برامج  جميع  يف  املخت�شني  من 

وا�شتعّنا بهوؤلء اخلرباء من جامعة البحرين، ومن وزارات 

الدولة وموؤ�ش�شاتها الر�شمية.

اأع�شاء  اأحد  تخ�ش�س  كل  راأ�س  على  و�شعنا  ويوا�شل: 

يقوم  لكي  العايل؛  التعليم  جمل�س  من  الأكادميية  اللجنة 

بتوزيع اأفراد ذلك التخ�ش�س على جلان تفح�س موؤ�ش�شات 

اإعداد  الأكادميية وغريها. ومت  واأو�شاعها  العايل  التعليم 

ا�شتمارات خا�شة بلجان الفح�س تت�شمن تف�شيل اخلطط 

والكتب  واملختربات  التدري�س  هيئة  واأع�شاء  الدرا�شية 

واملراجع.

بني ال�اقع والطم�ح يف م�صرية التعليم العايل

وتابع الأمني العام لأمانة جمل�س التعليم العايل قائاًل: غري 

موؤ�ش�شات  من  عدد  يف  انت�شرت  التي  املخالفات  كرثة  اأّن 

بت�شحيح  الن�شغال  اإىل  املجل�س  ا�شطرت  العايل  التعليم 

اللجان،  هذه  اإطالق  دون  الظروف  وحالت  اأو�شاعها 

ي�شمح  ل  اجلامعات  و�شع  وكان  تاأخريها،  اإىل  اأدى  مما 

با�شتقبال مثل هذه اللجان..

التعليم  جمل�س  �شيا�شة  اأن  الها�شمي  علوي  الدكتور  واأكد 

العايل تقوم على اإ�شالح التعليم العايل مهما يكن الق�شور 

م�شرية  مع  عليه  يطراأ  قد  اأو  �شابقًا  موجودًا  كان  الذي 

التقدم والتطور.

وتت�شمن  اإل  التاريخ  يف  م�شرية  اأية  نت�شور  ل  فنحن 

التي تنتج حالت من املراجعة. وكنا  التحديات والعقبات 

– اإن جاز  »املتعبة«  املحطات  مع هذه  للتعامل  العّدة  نعّد 

التعبري – ومع مفا�شل الحتكاك بني الواقع والطموح يف 

م�شرية التعليم العايل. وكان العمل عن طريق اللجان هو 

واحدة من هذه الأدوات التي كنا نّدخرها يف الأمانة العامة 

لكي نطلقها ب�شكل دوري اأو ا�شتثنائي عندما يقت�شي الأمر؛ 

لكي ن�شتطيع اأن نرفع التقارير الالزمة اإىل جمل�س التعليم 

موؤ�ش�شات  من  موؤ�ش�شة  كل  �شورة  اأمامه  لن�شع  العايل 

التعليم العايل على نحو واقعي ودقيق.

واقعًا  امل�شرية  هذه  مع  التعامل  يف  الثانية  الأداة  وكانت 

العلمي،  الفح�س  جلان  ت�شكيل  اإىل  بالإ�شافة  وطموحًا، 

وجود الأداة الإعالمية القوية واملوؤثرة يف �شرح واقع التعليم 

العايل والتعبري عن واقع حال كل موؤ�ش�شة؛ ليتمكن الراأي 
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العام من متابعة اأو�شاع هذه املوؤ�ش�شات عن قرب وب�شورة 

�شادقة وحقيقية.

جملة الأعايل لنقل ال�ص�رة ال�صحيحة 

ل�اقع التعليم العايل

 – الها�شمي  علوي  للدكتور  والكالم   – اقرتحنا  لذلك 

التعليم  جمل�س  على  العامة  الأمانة  يف  مبّكر  وقت  منذ 

تعك�س  اإ�شدار جملة ر�شينة هي )الأعايل(  املوقر  العايل 

اأعداد،  ثالثة  يف  موؤخرًا  املجلة  �شدرت  وقد  الواقع.  هذا 

اأكرب بكثري لو بداأ  اأن يكون الأعداد ال�شادرة  وكان ميكن 

اإ�شدارها مع بداية تكوين املجل�س عام 2006م.

لكي  اأخريًا؛  تنطلق  الفح�س  جلان  اأرى  باأن  �شعيد  واأنا 

اجلوانب،  جميع  من  اجلامعية  الأو�شاع  تعديل  يف  تنظر 

باإعادة الرتخي�س لها يف الربامج وغريها  ويقوم املجل�س 

وب�شورة دورية متتد على اأربع �شنوات. هذا بالإ�شافة اإىل 

ما تقوم به هيئة �شمان اجلودة من جهد وا�شح يف التعامل 

مع هذه الأو�شاع، مّما ي�شّب فيما يفيد املجل�س يف اتخاذ 

قراراته.

وي�شيف الأمني العام لأمانة جمل�س التعليم العايل قائاًل: 

الإعالمي  اجلانب  تطوير  على  الرتكيز  يتم  اأن  اأرجو  كما 

ي�شتطيع  لكي  ال�شغرية؛  نواته  الأعايل  جملة  ت�شكل  الذي 

التعليم  لواقع  ال�شحيحة  ال�شورة  نقل  اجلانب  هذا 

املجتمع  يجعل  الذي  الأمر  البحرين.  مملكة  يف  العايل 

اأمور وهيئات  واأولياء  املدين مبختلف �شرائحه من طالب 

اأكادميية، �شواء داخل البحرين اأو خارجها يعتمدون على 

فال  الإعالمية.  القنوات  هذه  خالل  من  عليه  يّطلعون  ما 

كبرية  جهود  اإىل  ويحتاج  ومعّقد  كبري  عمل  اليوم  يوجد 

كعملنا يف الأمانة العامة وجمل�س التعليم العايل اإل ويحتاج 

معه اإىل خلية اإعالمية ن�شطة.

اجلريدة  يف  ن�شرت  التي  واملعايري  اللوائح  اإىل  بالإ�شافة 

التعليم  جمل�س  يف  قمنا  ذكرت،  اأن  �شبق  كما  الر�شمية، 

 )250( قرار  ومئتي  خم�شني  من  اأكرث  باإ�شدار  العايل 

ع�شرين  من  اأكرث  على  تنّوعت  وقد  اجلامعات،  تخ�ّس 

اجتماعًا امتدت يف الزمان على ما يقرب ال�شنوات الأربع.

التعليم  جمل�س  لأمانة  العام  لالأمني  والكالم   – واأمتنى 

موؤ�ش�شات  الأطراف جميعها، وخا�شة  تاأخذ  – اأن  العايل 

ال�شاّقة  امل�شرية  هذه  من  العربة  اخلا�شة،  العايل  التعليم 

الظروف  ومن  واحد،  مركب  يف  جميعًا  قطعناها  التي 

ال�شعبة التي مررنا بها جميعًا واملتمثلة يف ا�شطرار جمل�س 

التعليم العايل اإىل اأخذ ال�شهادات املخالفة اأو امل�شتبه فيها 

اإىل النيابة بعد ا�شت�شارة الدائرة القانونية.

حل م��ص�ع ال�صهادات غري امل�صت�فية

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  جاءت 

�شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء بحّل مو�شوع ال�شهادات غري 

امل�شتوفية والتي اأخفقت اجلامعات يف معاجلتها اأكادمييًا؛ 

لت�شع حدًا لهذه امل�شكلة. وجاءت معاجلة هذه ال�شهادات؛ 

قلب  من  جميعًا  نتمّكن  حتى  نهائيًا،  امللف  هذا  غلق  ليتم 

�شفحة يف هذا الكتاب املثقل واملتاعب وال�شعوبات ونفتح 

�شفحة جديدة يف هذه املرحلة ونحن نرّدد: »عفا اهلل عّما 

�شلف«، واإّن »اأجمل الأيام هي تلك التي مل نع�شها بعد«.

مقابلـــــــــــــــــــــــة
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مقابلـــــــــــــــــــــــة

هناك انتقادات من بع�ص الطلبة ملجل�ص 

التعليم العايل بخ�ص��ص م�صكلة تاأخري 

ت�صديق �صهاداتهم، فماذا تق�ل�ن 

عن هذا الأمر؟ وما تفا�صيل اإجراءاتكم 

للت�صديق؟

الت�شديق،  اآلية  فهم  �شوء  عن  ناجمة  النتقادات  اإن 

املوؤهالت  ت�شديق  يف  مطلقًا  تاأخري  يوجد  ل  حيث 

ي�شتويف  ل  التي  املوؤهالت  واأما  لل�شروط،  امل�شتوفية 

يتاأخر  اأن  الطبيعي  من  فاإنه  املطلوب  اأ�شحابها 

علمًا  املطلوب،  ا�شتكمال  يتم  حتى  عليها  الت�شديق 

الت�شديق  ت�شهيل عملية  العامة، وبهدف  الأمانة  باأن 

قامت  قد  اإجنازها،  و�شرعة  العلمية،  املوؤهالت  على 

على  الت�شديق  متطلبات  واعتماد  مبراجعة  موؤخرًا 

التعليم  موؤ�ش�شات  من  املمنوحة  العلمية  املوؤهالت 

العايل اخلا�شة مبملكة البحرين، على النحو التايل: 

الطلب  يف  ي�شرتط  البكالوريو�س:  لدرجة  بالن�شبة   -

ملء  البكالوريو�س  موؤهل  على  للت�شديق  املقدم 

ا�شتمارة الطلب اخلا�شة بالت�شديق، ويرفق مع الطلب 

�شهادة الثانوية العامة الأ�شلية اأو �شورة طبق الأ�شل 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  من  م�شدقة  للبحرينيني 

ومن اإدارة التعليم اخلا�س للمدار�س اخلا�شة، ولغري 

البحرين  مملكة  �شفارة  من  م�شدقة  البحرينيني 

وزارة  من  ت�شديقها  ثم  ومن  املانحة،  الدولة  يف 

اخلارجية يف مملكة البحرين، وك�شف درجات موؤهل 

البكالوريو�س الأ�شلي و�شورة عنه، و يف حالة التحويل 

التعليم  موؤ�ش�شة  من  الدرجات  ك�شف  اإرفاق  يجب 

التعليم  موؤ�ش�شة  من  واإفادة  منها،  املحّول  العايل 

العايل اخلا�شة املانحة للموؤهل العلمي ويرفق ك�شف 

باملواد املعادلة، يو�شح املواد املعفى منها الطالب مع 

اإ�شافة درجة املقرر قبل وبعد عملية املعادلة.

اأما يف حالة الن�شحاب، فيجب اإرفاق ك�شف الدرجات 

بر�شالة ان�شحاب من موؤ�ش�شة التعليم العايل املن�شحب 

منها، ويف حالة الطالب الزائر ُيرفق بك�شف الدرجات 

فيها  �شجل  التي  العايل  التعليم  موؤ�ش�شة  من  ر�شالة 

ومدة  در�شها  التي  املقررات  تو�شح  زائر  كطالب 

املقيد  اخلا�شة  العايل  التعليم  وموؤ�ش�شة  الدرا�شة، 

الأ�شلية  امل�شدقة  البكالوريو�س  و�شهادة  ر�شميًا،  بها 

)الكرتونة(  البكالوريو�س  و�شهادة   عنها،  و�شورة 

اأو  ال�شفر  جواز  عن  و�شورة  عنها،  و�شورة  الأ�شلية 

البطاقة ال�شكانية ور�شالة من موؤ�ش�شة التعليم العايل 

اخلا�شة، تفيد �شحة البيانات املتعلقة بهذه ال�شهادة 

للم�شادقة عليها مع �شرورة التاأكد من وجود تاريخ 

ورقم للر�شالة.

االأمني العام امل�صاعد للتقييم واالعتمادية:

مدة الت�صديق على املوؤهالت

امل�صتوفية ترتاوح بني اأ�صبوع واأ�صبوعني

الدكتورة منى البلو�شي

15
16

17
18
19



مقابلـــــــــــــــــــــــة

- اأما بخ�شو�س درجة املاج�شتري فاأو�شحت البلو�شي 

هذا  على  للت�شديق  املقدم  الطلب  يف  ي�شرتط  اأنه 

املطلوبة  الوثائق  جميع  توفري  املاج�شتري  املوؤهل 

اإىل  بالإ�شافة  البكالوريو�س،  موؤهل  على  للت�شديق 

و�شورة  الأ�شلي  املاج�شتري  موؤهل  درجات  ك�شف 

و�شورة  الأ�شلية  امل�شدقة  املاج�شتري  و�شهادة  عنه، 

بحث  اإيداع  تفيد  العامة  املكتبة  من  ور�شالة  عنها، 

)املاج�شتري(، وقرار جلنة مناق�شة الأطروحة.

التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة  اأن  البلو�شي  واأ�شافت 

لل�شروط  م�شتوفية  غري  طلبات  اأية  تقبل  لن  العايل 

ال�شهادات،  على  بالت�شديق  واملتعلقة  عنها  املعلن 

اخلا�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  اإبالغ  مت  حيث 

بهذه ال�شروط، وهي التي تتحمل امل�شوؤولية يف متابعة 

لالأنظمة  وفقًا  العامة  الأمانة  مع  الت�شديق  �شوؤون 

و�شمن  الإفادات،  باإ�شدار  اخلا�شة  والإجراءات 

املانحة  للموؤ�ش�شة  الداخلية  الالئحة  عليه  ن�شت  ما 

للموؤ�ش�شة، فيما يتعلق بالربامج املطروحة وال�شاعات 

املعتمدة للربنامج الأكادميي وفقًا للخطة الدرا�شية.

اإذا كان هناك تاأخري يف ت�صديق 

ال�صهادات، فمن ه� امل�ص�ؤول عن ذلك؟ 

واإذا كان هناك تاأخري، فلماذا يحدث؟

التاأخري �شمل 380 موؤهاًل، كان جمل�س التعليم العايل 

قد حولها اإىل النيابة بناًء على درا�شة، وبعد فح�س 

م�شتوٍف لهذه املوؤهالت والوثائق، والتي ل ت�شكل �شوى 

تلك  ال�شادرة عن  املوؤهالت  قليلة من جمموع  ن�شبة 

اجلامعات، حيث تبني اأن بها بع�س امل�شاكل الناجمة 

عن خمالفتها �شكاًل اأو م�شمونًا للوائح ال�شادرة عن 

جمل�س  عن  ال�شادرة  اللوائح  اأو  نف�شها  اجلامعات 

يف  القانونية  اجلهة  ا�شت�شارة  وبعد  العايل،  التعليم 

الدولة تبّينت احلاجة اإىل حتويلها اإىل النيابة العامة 

هذه  مثل  يف  اخت�شا�س  جهة  باعتبارها  فيها  للنظر 

الجتماع  يف  املو�شوع  هذا  جتاوز  مت  وقد  احلالت، 

الأخري ملجل�س التعليم العايل، بعد اأن اأرجعت النيابة 

لديها  وحجزت  املوؤهالت  هذه  املجل�س  اإىل  العامة 

هذه  حل  على  العمل  فيجري  موؤهاًل،   26 للتحقيق 

املخالفة  اجلامعات  خماطبة  متت  حيث  امل�شكلة، 

بدون  و�شعها  لت�شوية  املخالفة؛  املوؤهالت  ل�شرتجاع 

حتميل الطلبة م�شوؤولية ذلك.

املخالفة  اخلا�شة  اجلامعات  اأن  البلو�شي  واأ�شافت 

قامت  لأنها  التاأخري؛  هذا  م�شوؤولية  تتحمل  التي  هي 

مبنح موؤهالت غري م�شتوفية لل�شروط، حيث ل يخفى 

م�شوؤولن  العامة  واأمانته  العايل  التعليم  جمل�س  اأن 

اأمام الدولة واملجتمع على �شمان م�شداقية املوؤهالت 

م�شتوٍف  غري  موؤهل  اأي  مترير  يجوز  فال  العلمية، 

وحقوق  م�شلحة  على  حتافظ  بذلك  وهي  لل�شروط، 

الطلبة، فالتدقيق �شروري؛ للتاأكد من عدم مترير اأي 

�شهادة غري م�شتوفية، اأما ال�شهادات التي ل يوجد بها 

�شبهة فيتم متريرها.

ما احلد الأدنى اأو الأق�صى )ك�قت( لأجل 

الت�صديق على ال�صهادات؟ وهل ال�قت 

احلايل املعطى للت�صديق ه� وقت 

طبيعي لذلك؟

توجد  ول  ال�شروط،  لكافة  م�شتوفيًا  املوؤهل  كان  اإذا 

اإىل اجلامعة، فاإن  اإرجاعه  اأخطاء مادية ت�شتلزم  به 

الت�شديق  اإجراءات  ل�شتكمال  الالزمة  املدة  معدل 

اأق�شى  على  واأ�شبوعني  واحد  اأ�شبوع  بني  يرتاوح 

تقدير.

هل لديكم ا�صرتاتيجية اأو خطة جديدة من 

اأجل ت�رسيع عمليات ت�صديق ال�صهادات؟

يجب اأن نو�شح اأنه ل عالقة للطالب مبا�شرة مبو�شوع 

تتعامل  العامة  فالأمانة  ال�شهادات،  على  الت�شديق 

ت�شهياًل  الطلبة،  مع  ولي�س  اجلامعات،  مندوبي  مع 

لالأمور عليهم وجتنيبًا للطالب من م�شقة املراجعات، 

الوثائق  لكافة  بالن�شبة  امل�شوؤولية  للجامعة  وحتمياًل 

املرتبطة بطلب الت�شديق، حتى تكون اجلامعة ملزمة 

وم�شاءلة عنها  املعلومات  كافة  والتاأكد من  بالتدقيق 

يف ذات الوقت.

واأ�شافت اأن الأمانة العامة تعمل تطوير اآلية العمل يف 

م�شتقباًل  اخلدمة  هذه  جعل  خالل  من  املجال،  هذا 

الوثائق  كافة  حتميل  خالل  من  اإلكرتونيًا،  خدمة 

يتم  حيث  اإلكرتونيًا،  اجلامعة  قبل  من  املطلوبة 

الفح�س الأويل لهذه الوثاق اإلكرتونيًا قبل ا�شتالمها 

يتم  بحيث  بالأ�شول،  ملطابقتها  املندوب  قبل  من 
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اخت�شار مدة الت�شديق..

اأن الأمانة  اأي�شًا  واأو�شحت البلو�شي 

اآلية  وتطوير  العامة ب�شدد مراجعة 

العمل داخل ق�شم القبول والت�شجيل 

يف اجلامعات اخلا�شة مبا ي�شهل من 

ال�شهادات  على  الت�شديق  اإجراءات 

اأي�شًا.

ت��صيحات ح�ل اأ�صباب تاأخر 

الت�صديق على امل�ؤهالت:

البلو�شي  منى  الدكتورة  اأو�شحت 

للتقييم  امل�شاعد  العام  الأمني 

امل�شتوفية  املوؤهالت  اأن  والعتمادية 

عليها،  الت�شديق  يتاأخر  ل  لل�شروط 

الالزمة  املدة  تتجاوز  ل  حيث 

احلالت  اأغلب  يف  للت�شديق 

غري  املوؤهالت  ولكن  الأ�شبوعني، 

امل�شتوفية هي التي يقت�شي الت�شديق 

عليها مدة طويلة، مو�شحه ذلك من 

خالل النقاط التالية:

اأوًل:- اأن املخالفات التي مت ر�شدها 

مبلف  واخلا�شة  الراهن  الوقت  يف 

العلمية  املوؤهالت  على  الت�شديق 

موؤ�ش�شات  بع�س  من  ال�شادرة 

اإل  هي  ما  اخلا�شة  العايل  التعليم 

املوؤ�ش�شات  هذه  التزام  لعدم  نتيجة 

التعليم  ولوائح  الداخلية  بلوائحها 

الذي  الأمر  2007م،  ل�شنة  العايل 

املوؤهالت  كافة  خالل  من  ر�شده  مت 

بالطلبة  اخلا�شة  والوثائق  العلمية 

ملجل�س  العامة  الأمانة  اإىل  الواردة 

التعليم العايل للت�شديق.

مرحلة  ويف  العامة  الأمانة  اأن  كما 

بامل�شادقة  اكتفت  قد  التاأ�شي�س 

على تلك املوؤهالت العلمية والوثائق 

املرفقة بها بناًء على ال�شند القانوين 

هذه  على  بامل�شادقة  خولها  الذي 

اعتماد  بعد  والوثائق  ال�شهادات 
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على  بناًء  وذلك  امتحاناتها  نتائج  املوؤ�ش�شات  كافة 

يخالف  ل  مبا  ال�شهادات  يف  الواردة  البيانات  �شحة 

يف  ورد  ملا  وفقًا  وذلك  نف�شها  املوؤ�ش�شة  وقوانني  لوائح 

ب�شاأن   2007 ل�شنة   )2( رقم  القرار  من   )15( املادة 

الالئحة الأكادميية والإدارية موؤ�ش�شات التعليم العايل      

والذي ين�س على: “ تعتمد نتائج المتحانات النهائية 

املوؤ�ش�شة،وفقًا  يف  املخت�شة  اجلهة  من  للموؤ�ش�شة 

الداخلية  الالئحة  حتددها  التي  والإجراءات  للقواعد 

ال�شهادات  على  العامة  الأمانة  وت�شدق  للموؤ�ش�شة 

هذا  يخل  ول  املوؤ�ش�شات،  هذه  من  ال�شادرة  العلمية 

العلمية  املوؤهالت  وتقومي  معادلة  بنظام  الت�شديق 

املعمول به وفق املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1995 

يف �شاأن تقومي املوؤهالت العلمية”.

على  �شت�شادق  كانت  واإن  العامة  الأمانة  اأن  ثانيًا:- 

كافة املوؤهالت العلمية غري امل�شتوفية بناًء على قرارات 

الثانية  ال�شتثنائية  اجلل�شة  يف  العايل  التعليم  جمل�س 

والتي  2010م  اأبريل   5 بتاريخ  واملنعقدة  2010/20م 

مل تنف�شل يف قراراتها عن  توجيهات �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

املوقر حفظه اهلل ورعاه، اإل اأنها لن ت�شمح بتكرر مثل 

هذه املخالفات م�شتقباًل.

التعليم  رقم )237( من جمل�س  القرار  �شدر  ثالثًا:- 

مبنح  واخلا�س  الثانية  ال�شتثنائية  جل�شته  يف  العايل 

كافة  لرفع  اأ�شبوع  مهلة  اخلا�شة  اجلامعات  جميع 

اجلامعة  خاللها  من  خالفت  التي  العلمية  املوؤهالت 

التعليم  ولوائح  باملوؤ�ش�شة  اخلا�شة  الداخلية  اللوائح 

العايل ل�شنة 2007 وذلك لدرا�شتها والنظر يف الت�شديق 

عليها وفقا للقواعد والآليات التي مت اتخاذها يف هذا 

اأكد على  القرار مل يكتف بذلك حيث  اأن  ال�شاأن، كما 

�شرورة التزام اجلامعات باملهلة املحددة بالقرار وان 

اأي تق�شري وعدم التزام قد يوؤثر على الطلبة املنت�شبني 

علمي  موؤهل  اأي  اأن  حيث  خريجيها  اأو  اجلامعة  لتلك 

ولوائح  لوائحها  فيها  تخالف  جامعة  اأي  من  �شادر 

التعليم العايل لحقًا لن يتم الت�شديق عليها.

لقاعدة  الإعداد  ب�شدد  العامة  الأمانة  اأن  رابعًا:- 

يف  الراغبني  الطلبة  وت�شجيل  بقبول  خا�شة  بيانات 

اللتحاق يف موؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين، 

رقم  امل�شجلني  الطلبة  منح  �شيتم  خاللها  من  والتي 

لحقًا  م�شتجد  طالب  اأي  منح  �شيتم  كما  عاٍل،  تعليم 

متابعة  البيانات  هذه  مثل  لإتاحة  وذلك؛  الرقم  هذا 

ما  اإىل  العايل  التعليم  قبولهم مبوؤ�ش�شات  منذ  الطلبة 

بعد التخرج من خالل هذا الرقم، الأمر الذي �شي�شهل 

عملية الت�شديق، حيث اإنه من خالل هذا الرقم �شتتم 

ا�شتيفائه  من  والتحقق  دقيق  ب�شكل  الطالب  متابعة 

ل�شروط القبول، وا�شتيفائه ل�شروط الت�شجيل من حيث 

يف  الدرا�شية  املواد  لت�شجيل  الأعلى  بال�شقف  اللتزام 

واللتزام  �شيفي  اأو  اعتيادي  �شواء  درا�شي  ف�شل  كل 

باخلطط الدرا�شية لكل برنامج.

الطلبة  ا�شتيفاء  مدى  من  التاأكد  ذلك  عن  عو�شًا 

التعليم  لوائح  واملعادلة وفق  التحويل  لأنظمة  املحولني 

العايل واللوائح الداخلية للجامعات ف�شال عن التحقق 

من مدى اعرتاف التعليم العايل للمعاهد واملوؤ�ش�شات 

التي حول الطالب منها.

اإىل  الطالب  و�شول  ت�شمن  الآلية  فهذه  خام�شًا:- 

ولوائح  لأحكام  م�شتوٍف  وطلبه  الت�شديق  مرحلة 

قد  اللوائح  عن  خروج  اأي  اإن  حيث  العايل،  التعليم 

والطالب  اجلامعة  اإخطار  و�شيتم  البداية  من  ير�شد 

حني  اإىل  النتظار  ولي�س  باأول  اأوًل  لت�شحيحه  بذلك 

انتهاء الطالب من درا�شته. 
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ما الأ�صباب التي اأدت اإىل ظه�ر اأزمة اجلامعات 

اخلا�صة يف هذا ال�قت بالتحديد؟

اخلا�س  العايل  للتعليم  اإ�شالح  م�شطلح  ا�شتخدام  ل  اأف�شّ

يف �شوء القانون واللوائح والقرارات، بدًل من احلديث عن 

اأزمة، ومن املن�شف يف هذا ال�شياق احلديث عن البدء يف 

مرحلة جديدة يف م�شرية التعليم العايل اخلا�س يف مملكة 

البحرين، نطلق عليها مرحلة الت�شحيح اأو الإ�شالح.

لعدة  يعود  الأمر  فهذا  واأ�شبابه،  التوقيت  اإىل  بالن�شبة  اأما 

عوامل نحاول اأن نبينها ب�شكل مب�شط عرب التطرق حلقيقة 

اأ�شا�شية، وهي اأن جمل�س التعليم العايل والذي �شدر مر�شوم 

 3 رقم  القانون  مبوجب  2006م  �شبتمرب  يف  بت�شكيله  ملكي 

ل�شنة 2005م ب�شاأن التعليم العايل قد عمل ومنذ اللحظات 

التعليم  لقانون  املنفذة  اللوائح  و�شياغة  و�شع  على  الأوىل 

والوقت،  الكثري من اجلهد  بذل  الذي تطلب  الأمر  العايل، 

بوقف  اخلا�شة  القرارات  �شدور  وحتى  املدة  تلك  وطوال 

اخلا�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  من  عدد  يف  القبول 

من  املجل�س  قد عكف  واللوائح  بالقانون  الإلتزام  اأبت  التي 

اللقاءات  من  العديد  عقد  على  عنه  املنبثقة  اللجان  خالل 

العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  كافة  ممثلي  مع  والجتماعات 

القانون  مواد  وتو�شيح  بيان  لغر�س  ا�شتثناء،  بال  اخلا�شة 

جوانب  وحتديد  له،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  واللوائح 

تلك  من  موؤ�ش�شة  كل  قبل  من  التطبيق  يف  الإلتزام  عدم 

املوؤ�ش�شات، ولدى الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل كافة 

الرباهني على ذلك.

بعد �شدور اللوائح املنفذة للقانون ب�شكل ر�شمي، بداأ املجل�س 

الأخرى  تلو  مهلة  اخلا�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  مبنح 

لتوفيق اأو�شاعها مبا يتنا�شب وما ورد يف القانون واللوائح، 

وكبادرة من املجل�س على ح�شن النية فقد تدرج املجل�س يف 

تعليم  موؤ�ش�شة  لأي  ال�شرر  ي�شبب  ل  مبا  القرارات  تطبيق 

عاٍل خا�شة متجاوبة وجادة يف الإلتزام باللوائح، وقد منح 

املجل�س  تاأكد  وحني  املهل،  من  العديد  املوؤ�ش�شات  املجل�س 

من اأن املهل كانت كافية للجميع واأن 6 موؤ�ش�شات من اأ�شل 

اتخاذ  املجل�س  قرر  كامل،  ب�شكل  ا�شتجابت  موؤ�ش�شة   12

وغري  امللتزمة  غري  املوؤ�ش�شات  �شد  املنا�شبة  الإجراءات 

بالقانون وتطبيقًا  اجلادة، وذلك حر�شًا منه على اللتزام 

القرارات  له، و�شدرت  لوائح وقرارات منفذة  ملا �شدر من 

اخلا�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  من   6 يف  القبول  بوقف 

التي اأبت اللتزام بالقانون واللوائح.

 4 من  جمموعة  بداأت  املجل�س  قرارات  �شدور  اإثر  وعلى 

حممل  على  الأمر  باأخذ  املخالفة  املوؤ�ش�شات  من  موؤ�ش�شات 

اأو�شاعها،  لت�شحيح  احلقيقي  التحرك  يف  وبداأت  اجلد، 

وعندما  املجل�س،  قرارات  كافة  لتنفيذ  حثيثًا  �شعيًا  و�شعت 

القانون  يف  جاء  ما  يحقق  مبا  املتطلبات  كافة  ا�شتكملت 

بقبول  العايل  التعليم  جمل�س  قام  والقرارات،  واللوائح 

الذي  الأمر  جديد،  من  الطلبة  بقبول  لها  و�ُشمح  التما�شها 

مدير اإدارة االعتمادية والرتاخي�ص:

ال وجود الأزمة يف التعليم العايل واإمنا املوجود 

جهود الإ�صالح التعليم العايل اخلا�ص

الدكتور حممد الع�شريي
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يوؤكد حر�س املجل�س على عدم الإ�شرار باأية موؤ�ش�شة تعليم 

من  موؤ�ش�شتني  اأن  ال�شديد  الأ�شف  مع  اأنه  اإل  خا�شة.  عاٍل 

بال�شكل  تتعاون  مل  خا�شة  عاٍل  تعليم  موؤ�ش�شة   12 اأ�شل 

وفقًا  اأو�شاعها  ت�شحيح  على  تعمل  مل  اإنها  حيث  املطلوب، 

الأمر  الآن،  حتى  له  املنفذة  والقرارات  واللوائح  للقانون 

الذي ا�شطر املجل�س اإىل الإبقاء على قراراته بوقف القبول 

يف تلك املوؤ�ش�شتني.

يتهم كثريون وزارة الرتبية والتعليم باأنها 

مل تدر�ص ت�صاريح اإن�صاء اجلامعات اخلا�صة منذ 

البداية، ما راأيك يف هذا الأمر؟

والتعليم  الرتبية  ووزارة  �شحيحة،  غري  التهامات  هذه 

متتلك الأدلة الكافية التي توؤكد وب�شكل وا�شح وجلي قيامها 

اإن�شاء  ت�شاريح  بدرا�شة  لديها  املعنية  الإدارات  خالل  من 

موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة منذ ا�شتالمها لأول طلب 

قانون  �شدور  قبل  وذلك  اخل�شو�س،  هذا  يف  اإليها  قدم 

ت�شكيل  وقبل   )2005 ل�شنة   3 العايل )القانون رقم  التعليم 

كافة  اإن  للمجل�س.  العامة  والأمانة  العايل  التعليم  جمل�س 

طلبات  تناولت  قد  والتعليم  الرتبية  وزارة  باأن  توؤكد  الأدلة 

اإن�شاء موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة بالدرا�شة والفح�س 

متخ�ش�شني  بخرباء  ذلك  ا�شتعانت يف  وقد  دقيق،  وب�شكل 

الأكادميية،  النواحي  اأهمها  ومن  النواحي  من  العديد  يف 

والإدارية، واملالية، والقانونية.

مملكة  يف  يعي�س  باأنه  يفتخر  البحرين  مملكة  �شعب  اإن 

تقوم على الإلتزام بالقوانني واللوائح، مملكة تتميز بجودة 

ت�شريعاتها ور�شانة اأنظمتها املوؤ�ش�شية، وبالتايل فاإن م�شاألة 

دون  لتمر من  كانت  ما  عاٍل خا�شة  تعليم  موؤ�ش�شات  اإن�شاء 

تناولها بالدرا�شة والتحليل.

ومع  العايل،  الوعي  م�شتوى  على  ودلياًل  �شبق،  ملا  وتاأكيدًا 

بداية ن�شوج جتربة اإن�شاء موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة، 

والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  ممثلة  البحرين  مملكة  بداأت 

بالعمل على و�شع القانون الذي ينظم العملية ب�شكل يتنا�شب 

مع متطلبات املرحلة، ومبا اأننا نعي�س يف جمتمع دميقراطي 

ف�شل  مبداأ  وعلى  املتخ�ش�شة  املوؤ�ش�شات  وجود  على  مبني 

ال�شلطات، فقد مت اإعداد م�شودة القانون يف مرحلة مبكرة 

من بعد منح الرتاخي�س الأوىل لإن�شاء موؤ�ش�شات تعليم عاٍل 

وبح�شب  الكايف  الوقت  القانون  م�شودة  اأخذت  وقد  خا�شة، 

اأع�شاء  ال�شادة  قبل  من  ودرا�شتها  مراجعتها  لتتم  النظام 

الوزراء  جمل�س  قبل  من  وكذلك  والنواب  ال�شورى  جمل�شي 

�شكل  الذي  القانون  باإ�شدار  العمليات  تلك  وانتهت  املوقر، 

مملكة  يف  العايل  التعليم  مل�شرية  اجلديدة  النطالق  نقطة 

البحرين.

اأ�شدرت الوزارة جمموعة من القرارات مثل وقف الدرا�شة 

يف بع�س اجلامعات على الرغم من اأن هيئة �شمان اجلودة 

مل ت�شتكمل اإجراءاتها على جميع اجلامعات، األ تعتقد اأن يف 

ذلك اإجحاف يف حق اجلامعات اخلا�شة امللتزمة واجلادة؟

وزارة  ت�شدر  ل  اأوًل:  متامًا.  ال�شحة  من  عاٍر  الكالم  هذا 

العايل،  التعليم  يخ�س  فيما  قرارات  اأية  والتعليم  الرتبية 

حيث اإن القرارات ت�شدر فقط عن جمل�س التعليم العايل؛ 

وذلك حتقيقًا ملواد القانون رقم 3 ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم 

العايل. ثانيًا: مل ي�شدر عن جمل�س التعليم العايل اأي قرار 

بوقف الدرا�شة يف اأي من موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة 

املرخ�س لها يف مملكة البحرين، واأن القرارات ال�شادرة يف 

حق موؤ�ش�شات التعليم العايل املخالفة، وهي 6 موؤ�ش�شات من 

اأ�شل 12 موؤ�ش�شة تعليم عاٍل خا�شة، قد ق�شى بوقف القبول 

يف تلك املوؤ�ش�شات ملدد ترتاوح بني ف�شل درا�شي واحد وعام 

املوؤ�ش�شات  تلك  جتاوب  لعدم  نتيجة  وذلك  كامل،  اأكادميي 

ولعدم  العايل،  التعليم  جمل�س  عن  ال�شادرة  القرارات  مع 

التزامها بتنفيذ ما ورد يف اللوائح ال�شادرة تنفيذًا لقانون 

التعليم العايل.

اإن قرارات جمل�س التعليم العايل بوقف القبول يف املوؤ�ش�شات 

املخالفة مل ت�شتند على التقارير ال�شادرة عن هيئة �شمان 

التقارير  من  العديد  على  بل  والتدريب،  التعليم  جودة 

تركزت  والتي  املجل�س  عن  املنبثقة  اللجان  عن  ال�شادرة 

القانون  بتطبيق  املوؤ�ش�شات  تلك  التزام  من  التاأكد  على 

واللوائح والقرارات املنفذة له، وعليه مل يتم وقف القبول يف 

امللتزمة  العايل اخلا�شة  التعليم  موؤ�ش�شات  موؤ�ش�شة من  اأي 

واجلادة.

اخلا�شة  والتدريب  التعليم  جودة  �شمان  هيئة  تقارير  اإن 

التقارير  اأولهما  نوعني:  اإىل  تنق�شم  العايل  بالتعليم 

املوؤ�ش�شية، وثانيهما التقارير الرباجمية. واإن جمل�س التعليم 

العايل يعي متامًا حقيقة �شعوبة اإجناز كافة تقارير التقييم 

عن  ناهيك  الفرتة،  نف�س  وخالل  الوقت  نف�س  يف  املوؤ�ش�شي 

�شعوبة اإمتام تلك التقارير املتعلقة بالتقييم الرباجمي لكافة 

الفرتة،  نف�س  خالل  املوؤ�ش�شات  ولكل  الأكادميية  الربامج 

وعليه فاإن املجل�س على اإطالع تام بالتقارير املنجزة ويتوىل 

وجد  حال  ويف  م�شتمرة،  ب�شورة  وحتليلها  درا�شتها  عملية 
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خلل جوهري يف �شري برنامج اأكادميي ما، فاإنه ي�شدر قرار 

بوقف القبول يف ذلك الربنامج، ولي�س بوقف الدرا�شة فيه، 

اإ�شافة لتخاذه الإجراءات الكفيلة بت�شحيح اخللل يف اأ�شرع 

وقت، لأن املجل�س ي�شع ن�شب عينه دائمًا م�شلحة الطالب 

املنتظمني يف الربنامج، وهو حري�س على حمايتهم و�شمان 

حقوقهم، وذلك تنفيذًا ملا جاء يف قانون التعليم العايل.

على الرغم من تاأ�صي�ص جمل�ص التعليم العايل 

منذ ما يزيد على اأربع �صن�ات، اإل اأن دوره – 

كما يق�ل البع�ص – ظهر مع رف�ص الك�يت 

القب�ل بال�صهادات ال�صادرة يف البحرين، فهل 

�صحيح اأن املجل�ص غفل عن تنظيم عملية 

التعليم اخلا�ص منذ البداية؟

هذا الكالم ُكرر مرارًا، وقد مت تفنيده والرد عليه يف اأكرث 

التعليم  جمل�س  باأن  التاأكيد  فقط  اأود  وهنا  منا�شبة،  من 
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القانون  مبوجب  2006م  �شبتمرب  يف  ت�شكيله  ومنذ  العايل 

اللوائح  و�شياغة  و�شع  على  عكف  قد   2005 ل�شنة   3 رقم 

املنفذة لقانون التعليم العايل، الأمر الذي يتطلب الكثري من 

العمل واخلربة، اإ�شافة اإىل بذل الكثري من اجلهد والوقت، 

بوقف  اخلا�شة  القرارات  �شدور  وحتى  املدة  تلك  وطوال 

التي  العايل اخلا�شة  التعليم  القبول يف عدد من موؤ�ش�شات 

اللجان  خالل  من  عّقد  قد  واللوائح  بالقانون  الإلتزام  اأبت 

والجتماعات مع ممثلي  اللقاءات  العديد من  عنه  املنبثقة 

كافة موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة؛ لغر�س �شرح مواد 

له،  تنفيذًا  ال�شادرة  اللوائح  وبنود  مواد  وتو�شيح  القانون 

وحتديد نقاط الق�شور يف التطبيق وعدم الإلتزام من قبل 

املوؤ�ش�شات، علمًا باأن جميع هذه اللقاءات موثقة لدى الأمانة 

العامة ملجل�س التعليم العايل.

كل  يطبق  اأن  لي�شتطيع  كان  ما  العايل  التعليم  جمل�س  اإن 

ولأن  له،  املنفذة  اللوائح  ي�شدر  اأن  قبل  بالقانون  ورد  ما 

يتفهم  له  املكونة  والكفاءات  اخلربات  خالل  ومن  املجل�س 

وب�شكل كامل �شرورة منح موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة 

تطبيق  يف  تدرج  فقد  اأو�شاعها  لت�شحيح  الكافية  الفر�شة 

القرارات مبا ل ي�شبب ال�شرر لأي موؤ�ش�شة تعليم عاٍل خا�شة 

املجل�س  منح  وقد  باللوائح،  الإلتزام  يف  وجادة  متجاوبة 

التفاق  مت  زمني  اإطار  �شمن  الأخرى  تلو  مهلة  املوؤ�ش�شات 

املمنوح  الوقت  اأن  من  املجل�س  تاأكد  وحني  م�شبقًا،  عليه 

 12 اأ�شل  من  موؤ�ش�شات   6 واأن  كافيًا،  كان  املوؤ�ش�شات  لتلك 

موؤ�ش�شة ا�شتطاعت تلبية كافة املتطلبات، قرر املجل�س اتخاذ 

وغري  امللتزمة  غري  املوؤ�ش�شات  �شد  املنا�شبة  الإجراءات 

اجلادة، وذلك حر�شًا منه على الإلتزام بالقانون، وتطبيقًا 

اأن  ت�شادف  وقد  له،  منفذة  وقرارات  لوائح  من  �شدر  ملا 

الأمر  الفرتة،  نف�س  الكويت عن قرارها خالل  دولة  اأعلنت 

الذي عزى بالكثريين من غري ذوي الدراية ببواطن الأمور 

اإىل الربط بني الأمرين من دون وجود اأي دليل.

الرباهني  متتلك  العايل  التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة  اإن 

الكافية على كل ما ذكر اآنفًا، ومبا يدح�س اأي تاأويالت غري 

ذات م�شداقية، وا�شتنتاجات غري منطقية. 

ما احلل الذي تراه منا�صبًا للخروج من هذه الأزمة؟

�شحية  ت�شحيحية  مرحلة  هي  بل  اأزمة،  لي�شت  هذه 

م�شاحلهم  مع  تتعار�س  ممن  البع�س  تعجب  ل  قد  ولكنها 

ال�شخ�شية واملالية، واأن هذا الت�شحيح قد مرت به العديد 

من الدول خالل �شتينيات القرن املا�شي، ومنها على �شبيل 

حاليًا  به  ومتر  والعريق  التعليمي  التاريخ  ذات  اأملانيا  املثال 

جمموعة اأخرى من الدول مثل كو�شوفو. ول مفر من املرور 

مبرحلة الت�شحيح، خ�شو�شًا مع حداثة التجربة يف مملكة 

جدًا،  مبكرة  فرتة  يف  حدثت  فاإنها  احلمد  وهلل  البحرين، 

الأمر الذي يدل على امل�شتوى العايل من الوعي واملعرفة لدى 

البحرين،  مملكة  يف  التعليمية  العملية  �شري  على  القائمني 

وعلى راأ�شهم �شاحب ال�شعادة وزير الرتبية والتعليم رئي�س 

جمل�س التعليم العايل.

يف  الإ�شراع  هو  املخالفة  املوؤ�ش�شات  اأمام  الوحيد  احلل  اإن 

الإلتزام الكامل مبا ن�س عليه قانون التعليم العايل واللوائح 

والقرارات املنفذة له قوًل وفعاًل. كما يجب اأن ي�شعوا ن�شب 

لديهم،  امل�شجلني  الطلبة  م�شلحة  على  احلر�س  اأعينهم 

لغاياتهم يف احل�شول على  بلوغهم  اأمام  يكونوا عائقًا  واأل 

العلم واملعرفة احلقيقيان، واأن يقدروا لهم ولأ�شرهم بذلهم 

حلم  حتقيق  �شبيل  يف  وللوقت  وللجهد  الطائلة،  لالأموال 

احل�شول على املوؤهل املنا�شب.

يق�ل البع�ص اإن هذه الأزمة اأثرت على �صمعة 

البحرين التعليمية، لدى دول اجل�ار اإثر رف�ص 

الك�يت العرتاف بال�صهادات البحرينية، ما راأيك 

يف هذا الأمر؟

بل هي  اأزمة،  لي�شت  باأن هذه  اأخرى  التاأكيد مرة  اأود  وهنا 

النقاط على  ت�شع  لكي  التي هّبت؛  والت�شحيح  رياح اخلري 

احلروف، ولتجعل من مملكة البحرين اأمنوذجًا يحتذى به 

بني كافة الدول يف تطبيق القوانني والأنظمة، والدليل على 

املنظمات  خمتلف  من  �شدرت  التي  الإ�شادات  هو  اأقول  ما 

نظام  يخ�س  فيما  والدولية  والإ�شالمية  والعربية  الإقليمية 

التعليم يف مملكة البحرين، وما و�شل اإليه من رقي وتقدم 

على كافة امل�شتويات، كما اأن ما مت من تطبيق القوانني قد 

رفع من �شمعة مملكة البحرين بني الدول، وخ�شو�شًا دول 

على  احل�شول  يف  الطامعني  اأنظار  حمل  وجعلها  اجلوار 

تعليم عاٍل متميز وذو جودة عالية لأبنائهم؛ لأنهم اأ�شبحوا 

خا�شع  البحرين  مملكة  يف  العايل  التعليم  باأن  يقني  على 

ملراقبة ومتابعة دقيقة من قبل اجلهات الر�شمية يف اململكة، 

بالعملية  امل�شتمر  الرتقاء  �شبيل  يف  جهدًا  تاألوا  ل  والتي 

اجلودة  درجات  اأعلى  لتطبيق  وال�شعي  التعليمية،  التعليمية 

ونيل العتماد الأكادميي.

اإدعاء  اأي  ينفي  والذي  ذكره،  �شبق  ما  كل  على  الدليل  اإن 
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امللتحقني  والطالبات  للطلبة  الكبرية  الأعداد  هو  باطل، 

مملكة  يف  املرخ�شة  اخلا�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  يف 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  من  البحرين 

ومن عدد من الدول العربية والدول الإ�شالمية، ناهيك عن 

التقارير ال�شادرة حديثًا عن عدد من املنظمات والتي ت�شيد 

مبا حققته مملكة البحرين يف هذا املجال.

يف  اخلا�شة  اجلامعات  عدد  تزايد  اأن  املراقبون  ي�شري 

البحرين جاء نتيجة ق�شور يف جامعة البحرين، �شواء من 

ناحية التكلفة اأو فرتات الدرا�شة )ال�شباحية فقط( اأو عدم 

تنوع التخ�ش�شات مبا يتنا�شب مع �شوق العمل، ما تعليقك؟

م�شتوى  على  املتميزة  اجلامعات  من  البحرين  جامعة  تعد 

مملكة  يف  الوحيدة  احلكومية  اجلامعة  وهي  املنطقة، 

التي  البحرينية  القيادات  من  للكثري  منبع  وهي  البحرين، 

ق�شور  اأي  من  ت�شتكي  ول  املجالت.  كافة  يف  بها  نفتخر 

احلية  املوؤ�ش�شات  من  اأنها  كما  ميزانيتها،  اأو  طواقمها  يف 

و�شريعة التفاعل مع ما يدور من حولها يف مملكة البحرين 

والراقية  احلكيمة  باإدارتها  اجلامعة  هذه  اإن  والعامل. 

جتاوبًا  املوؤ�ش�شات  اأول  تكون  اأن  ا�شتطاعت  قد  واملتمكنة 

من  والتطور  النمو  دائمة  وهي  العمل،  �شوق  متطلبات  مع 

الأكادميية  الربامج  عدد  حيث  من  اأو  كلياتها  عدد  حيث 

التي تقدمها، ومبا يتنا�شب وحاجات مملكة البحرين، كما 

موؤ�ش�شات  كافة  بني  من  الأدنى  تعد  بها  الدرا�شة  ر�شوم  اأن 

التعليم العايل املرخ�شة يف مملكة البحرين، ويتميز معظم 

طلبتها بح�شولهم على وظائف متميزة قبل اإمتامهم ال�شنة 

الأخرية من التخرج، فيما ل يجد من تبقى من خريجيها اأية 

م�شكلة يف احل�شول على وظائف جيدة يف كافة القطاعات.

واملرافق  واملباين  والتجهيزات  العلمية  الإمكانيات  اإن 

لأي  ميكن  ل  البحرين  جامعة  بها  تزخر  التي  واخلدمات 

موؤ�ش�شة تعليم عاٍل خا�شة اأن توفرها.

املا�شية  ال�شنوات  خالل  البحرين  جامعة  قدمت  لقد 

اأنها  كما  وامل�شائية،  ال�شباحية  الفرتتني  خالل  براجمها 

اإل  الكثري،  منه  ا�شتفاد  الذي  العليا  الدرا�شات  باب  فتحت 

اأن اجلامعة وخالل الفرتة الأخرية قد عملت على مراجعة 

خطتها ال�شرتاتيجية بغر�س تطوير الأداء والرتقاء مب�شتوى 

الربامج الأكادميية، الأمر الذي تطلب وقف العمل بالفرتة 

امل�شائية.

اإن كافة موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة قد رخ�س لها قبل 

اأن يتم وقف العمل بالفرتة امل�شائية يف جامعة البحرين، كما 

والأهم  البحرين،  جامعة  لدى  متوفرة  براجمها  معظم  اأن 

تعادل  املوؤ�ش�شات  بهذه  الدرا�شة  ر�شوم  اأن  كله  هذا  من 

البحرين،  بها يف جامعة  املعمول  الر�شوم  اأ�شعاف  ع�شرات 

وعليه فاإن ما اأ�شار اإليه ما اأ�شميتهم باملراقبني غري �شحيح، 

مما ي�شقط عنهم �شفة املراقب.

ويف راأيي اأن ارتفاع عدد موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة 

الأفراد،  لدى  املعي�شة  م�شتوى  ارتفاع  منها  لأ�شباب  يعود 

اإ�شافة اإىل حقيقة اأن كل من ف�شل يف احل�شول على قبول 

موا�شلة  يف  ال�شتمرار  يف  ف�شل  اأو  البحرين  جامعة  يف 

الدرا�شة يف جامعة البحرين قد جلاأ اإىل موؤ�ش�شات التعليم 

اأولياء  من  املتهاونني  حّفز  الذي  الأمر  اخلا�شة،  العايل 

الأمور والطلبة الباحثني عن الراحة اإىل العتماد على هذه 

واأن  باأقل جهد يذكر  املوؤهل  بغية احل�شول على  املوؤ�ش�شات 

بذلوا الأموال الطائلة. هذا ل ينفي حقيقة وجود نخب جيدة 

من الطلبة يف تلك املوؤ�ش�شات لكن اأعدادهم قليلة.

هل هنالك خطة للتع�ي�ص على الطلبة 

املت�رسرين من قرارات جمل�ص التعليم العايل؟

كما اأ�شلفنا �شابقًا، اأن قانون التعليم العايل قد ن�س وب�شكل 

جمل�س  يتوىل  اأن  على  منه  ع�شرة  الثانية  املادة  يف  وا�شح 

اأو�شاع  ملعاجلة  املنا�شبة  القرارات  اإ�شدار  العايل  التعليم 

يف  حقهم  على  واملحافظة  الدرا�شة  يف  امل�شتمرين  الطلبة 

الأخرى  املكت�شبة  وحقوقهم  دفعوها  التي  الر�شوم  ا�شتعادة 

طبقًا ملا ي�شعه من قواعد يف هذا ال�شاأن، وعليه فاإن جمل�س 

التعليم العايل ي�شع م�شلحة الطلبة واملحافظة على حقوقهم 

يف اأعلى �شلم اأولوياته. 

طلبة  يوجد  ل  التاريخ  هذا  وحتى  اأنه  بالذكر  اجلدير 

العايل  التعليم  اأي قرار من قرارات جمل�س  مت�شررين من 

املحافظة  �شاأنه  من  ما  كل  اتخاذ  مت  قد  يكون  اأن  دون  من 

على م�شاحلهم وحماية حقوقهم، واإ�شدار القرارات يف حق 

موؤ�ش�شة التعليم العايل املت�شببة يف هذا ال�شرر التي جتربها 

على �شرعة العمل لتوفيق اأو�شاعها مبا ل يت�شبب يف هدر اأي 

حق من حقوق الطلبة.

ي�صتكي الكثري من الطلبة اخلريجني من 

اجلامعات اخلا�صة تاأخر اعتماد �صهاداتهم، 

ما الآلية التي تتبعها ال�زارة يف اعتماد 

ال�صهادات، خا�صة مع اأنباء عن حت�يل بع�ص 

ال�صهادات اإىل النيابة العامة؟
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ملجل�س  العامة  الأمانة  يف  ال�شهادات  ت�شديق  عملية  تتم 

من  الت�شديق  طلبات  ا�شتالم  خالل  من  العايل  التعليم 

مراجعتها  عملية  تتم  ثم  ومن  العايل،  التعليم  موؤ�ش�شات 

من  املدربني  الأخ�شائيني  من  جمموعة  قبل  من  وتدقيقها 

واإعادتها  ت�شديقها  يتم  ثم  ومن  العلمية،  الكفاءات  ذوي 

للموؤ�ش�شات.

اإن عملية ت�شديق ال�شهادات من قبل الأمانة العامة ملجل�س 

اإجراءات  وت�شتكمل  و�شهولة  بي�شر  تتم  العايل  التعليم 

الت�شديق يف فرتة ل تتعدى الأ�شبوعني يف حال كانت كافة 

امل�شتندات  كانت  حال  يف  اأما  متوفرة،  املطلوبة  امل�شتندات 

ناق�شة فاإن الأمانة العامة تعيد الطلب يف نف�س الوقت اإىل 

بني  الر�شمية  الو�شل  حلقة  يعترب  الذي  املوؤ�ش�شة  مندوب 

ل�شمان  وذلك  العايل؛  التعليم  وموؤ�ش�شات  العامة  الأمانة 

ب�شبب  التاأخري  يكون  وعليه  الطلبات،  تقدمي  ودقة  �شرعة 

طلب  مع  اخلا�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شة  جتاوب  عدم 

تتحمل  ل  الذي  الأمر  املعاد،  بالطلب  النواق�س  ا�شتيفاء 

�ُشبهة  به  الطلب  اأن  اإذا تبني  اأما  العامة م�شوؤوليته.  الأمانة 

فيه  البت  ويكون  العامة  الأمانة  يخرج من �شالحيات  فاإنه 

من قبل اجلهة امل�شوؤولة، وهي النيابة العامة، وذلك تنفيذًا 

وامل�شتندة  ال�شاأن  هذا  يف  العايل  التعليم  جمل�س  لقرارات 

على راأي الدائرة القانونية، ويف مثل هذه احلالة قد يتاأخر 

وقرارات يف  تو�شيات  من  النيابة  ت�شدره  ملا  وفقًا  املو�شوع 

هذا اخل�شو�س.

لقد �شدقت الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل على اآلف 

اخلا�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  عن  ال�شادرة  املوؤهالت 

حتويله  ب�شبب  منها  تاأخر  ما  واأن  ال�شابقة،  الفرتات  خالل 

380 موؤهاًل فقط، وهذا الأمر يعد  للنيابة العامة ل يتعدى 

مت  ما  اإذا  جدًا  �شئيلة  تعد  الن�شبة  اأن  كما  للغاية،  طبيعيًا 

مقارنتها مبا مت ت�شديقه.

�رسح بع�ص امل�ص�ؤولني اأن ال�زارة اتخذت تلك 

القرارات بعد تطبيق �صل�صلة من الأدوات 

الرقابية على اجلامعات منذ 2007م، فما تلك 

الأدوات؟

2006م  اإن جمل�س التعليم العايل ومنذ ت�شكيله يف �شبتمرب 

و�شع  على  عكف  قد   2005 ل�شنة   3 رقم  القانون  مبوجب 

واأ�شدر  العايل،  التعليم  لقانون  املنفذة  اللوائح  و�شياغة 

القرارات التي حتدد اآليات متابعة تنفيذ ما ورد يف القانون 

خالل  من  وذلك  بنود،  من  وحددته  مواد  من  واللوائح 

تعنى  املجل�س  ذات  عن  منبثقة  متخ�ش�شة  جلان  ت�شكيل 

والتعلمية،  التعليمية  العملية  يف  الرئي�شية  اجلوانب  بكافة 

مبا�شر  ب�شكل  عملها  ومتابعة  اللجان  تلك  مهام  حتديد  مع 

هذا  ويف  تو�شيات،  من  ت�شدره  ما  وحتليل  ودرا�شة  ودائم، 

للجنة  املجل�س  ت�شكيل  املثال  �شبيل  على  نذكر  اخل�شو�س 

الأكادميية، وللجنة البحث العلمي، وللجنة املالية والإدارية، 

�شكلت  والتي  الهند�شية،  وللجنة  الطلبات،  فح�س  وللجنة 

فرق للفح�س امليداين الهند�شي، وفريق لفح�س الت�شاميم 

الهند�شية.

كما كّلف املجل�س الأمانة العامة مبجموعة من املهام الرقابية، 

ومنها على �شبيل املثال ل احل�شر القيام بالزيارات امليدانية 

لكافة املوؤ�ش�شات لتحقق من مدى اللتزام بالقانون واللوائح 

املنفذة له من على اأر�س الواقع، كما توّلت الأمانة العامة من 

املوؤ�ش�شات،  بكافة  اخلا�شة  اللوائح  درا�شة  خربائها  خالل 

ومقارنتها باللوائح ال�شادرة مبوجب قانون التعليم العايل، 

ال�شتقدام  عملية  مراقبة  مهمة  العامة  الأمانة  توّلت  كما 

املوؤ�ش�شات،  كافة  يف  واإلغائها  التوظيف  وجتديد  والتوظيف 

وعكفت على اإعداد الدرا�شات الإح�شائية املطلوبة؛ للتحقق 

تتوىل  كما  اللوائح،  يف  املحددة  املعايري  من  جمموعة  من 

الإعالن اخلا�شة مبوؤ�ش�شات  تراخي�س  منح  العامة  الأمانة 

التعليم العايل اخلا�شة، ومتابعة ال�شكاوى الواردة من قبل 

الطلبة ومن قبل اأع�شاء الهيئة الأكادميية العاملني يف تلك 

املوؤ�ش�شات، ورفع تقارير ب�شاأنها ملجل�س التعليم العايل ليتخذ 

ما يراه منا�شبًا يف �شاأنها.

احلق  ومبوجب  املجل�س  ا�شتعان  فقد  اآنفًا  ذكر  ملا  اإ�شافة 

ذات  اجلهات  من  بعدد  العايل  التعليم  بقانون  له  املمنوح 

مدى  حول  بتقارير  تزوده  لكي  واخلربة؛  الخت�شا�س 

التزام موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة بالقانون واللوائح، 

ومنها وزارة البلديات والزراعة، واإدارة الدفاع املدين. كما 

ا�شتاأن�س املجل�س بالتقارير ال�شادرة عن هيئة �شمان جودة 

التعليم والتدريب.

اإن جمل�س التعليم العايل قد ا�شتغل كل ما من �شاأنها التحقق 

اأي  دون  من  واللوائح  بالقانون  املوؤ�ش�شات  كافة  التزام  من 

يف  جهد  اأي  املجل�س  اأع�شاء  ال�شادة  يّدخر  ومل  ا�شتثناء، 

�شبيل حتقيق الأهداف التي �شكل املجل�س من اأجلها.

يدعي البع�ص اأن جمل�ص التعليم العايل طبق 

مقابلـــــــــــــــــــــــة
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قراراته بانتقائية على بع�ص اجلامعات واأغفل 

جامعات اأخرى، ما تعليقك على هذا الأمر؟

التعليم  جمل�س  فقرارات  بتاتًا،  �شحيح  غري  ادعاء  هذا 

العايل ب�شاأن موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة كانت مبنية 

م�شتندات  وعلى  ملمو�شة،  وبراهني  اأدلة  على  الأ�شا�س  من 

كما  جميعهم،  املجل�س  اأع�شاء  ال�شادة  عليها  اطلع  موثقة 

اأ�شلفنا  اأكرث من جهة كما  اأن تلك التقارير قد �شدرت من 

يف اإجاباتنا ال�شابقة، وعليه يكون من ال�شعب على املجل�س 

التقارير  اإن  حيث  املوؤ�ش�شات  تلك  مع  بانتقائية  التعامل 

والأمانة  املجل�س  على  حكرًا  لي�شت  حقها  يف  ال�شادرة 

كبرية  اإعدادها جمموعة  على  تقارير عمل  بل هي  العامة، 

من�شور  هو  ما  ومنها  القطاعات،  خمتلف  من  اخلرباء  من 

متوفر  هو  ما  ومنها  الإنرتنت،  �شبكة  وعلى  ال�شحافة  يف 

يكن  اأنه مل  وبكل حزم  التاأكيد  الطلب، وعليه ميكنني  عند 

هناك اأية ا�شتثناءات اأو انتقائية يف تطبيق القانون واللوائح 

عليه  ذلك  خالف  يدعي  من  واأن  له،  املنفذة  والقرارات 

اخلروج للعلن وعدم الختباء، واجلدير به اأن يظهر الأدلة 

والرباهني على ما يقول، ومن ثم يكون الق�شاء هو الفي�شل 

واحلكم.

مع الأ�شف اأ�شبح املت�شررون من تطبيق القانون، والراف�شون 

وباأموالهم  الطلبة  مب�شالح  واملغامرون  باللوائح،  لاللتزام 

وبوقتهم ومبجهودهم يروجون لكثري من الدعاءات الزائفة 

اأن  الواعي  املجتمع  هذا  اأبناء  على  نعّول  ولكننا  والباطلة، 

الأدلة  عن  م�شائلتهم  يف  يبدوؤوا  واأن  حدهم  عند  يوقفوهم 

والرباهني امللمو�شة قبل اأن مي�شوا قدمًا يف تبني اأفكارهم 

هذه  زيف  بك�شف  كفيل  الوقت  اإن  الواهية.  واإدعاءاتهم 

الإدعاءات وبطالنها كما اأنه كفيل باإجبارهم على الن�شياع 

لكافة القرارات ال�شادرة عن جمل�س التعليم العايل.

هل �صيخ�صع التعليم اخلا�ص ككل )املدار�ص 

اخلا�صة( اإىل التقييم ذاته اأم اأن الأمر �صيقت�رس 

على اجلامعات؟

العايل  التعليم  جمل�س  اخت�شا�س  من  لي�س  ال�شوؤال  هذا 

�شلب  من  هو  بل  العايل،  التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة  اأو 

الدقة  وجه  وعلى  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اخت�شا�شات 

هو  وكما   – ولكن  اخلا�س،  التعليم  اإدارة  اخت�شا�س  من 

جودة  �شمان  هيئة  قبل  من  التقييم  عملية  اأن   – معروف 

بال  التعليمية  املوؤ�ش�شات  كافة  �شت�شمل  والتدريب  التعليم 

ا�شتثناء، وذلك وفقًا ملعايري تتنا�شب والفئة التي تنتمي لها 

كل موؤ�ش�شة تعليمية.

اأخريًا.. كيف ترى م�صتقبل التعليم العايل يف 

البحرين بعد هذه الأزمة؟

البحرين  مملكة  يف  العايل  التعليم  باأن  تام  يقني  على  اأنا 

عملية  بعد  خ�شو�شًا  مزدهر،  م�شتقبل  على  م�شرف 

الت�شحيح التي ن�شهدها حاليًا، فعلى الرغم من كل اللغط 

الدائر حول عملية الت�شحيح، فقد ا�شتلمت الأمانة العامة 

موؤ�ش�شات  لإن�شاء  طلبًا   51 من  اأكرث  العايل  التعليم  ملجل�س 

تعليم عاٍل خا�شة جديدة يف مملكة البحرين، علمًا باأن اأكرث 

اأو جتديد بياناتها  من ن�شف هذه الطلبات قد مت تقدميها 

بعد بدء مرحلة الت�شحيح الأمر الذي يفند الإدعاءات حول 

تاأثر �شمعة البحرين.

اإىل  الطلبات  هذه  اأ�شحاب  دفعت  قد  الت�شحيح  عملية  اإن 

املوؤ�ش�شات  حول  معلومات  من  يقدمونه  فيما  الدقة  حتري 

ينوون  التي  التخ�ش�شات  وحول  اإن�شاءها  ينوون  التي 

تكوين  يف  الإيجابي  الأثر  له  كان  الذي  الأمر  طرحها، 

نظرة جديدة لدى اأ�شحاب الطلبات هي اأبعد ما تكون عن 

الربحية واملتاجرة بالعلم، الأمر الذي �شي�شهم ببدء مرحلة 

جديدة من التعليم العايل املبني على اجلودة يف التعليم. اإن 

بال�شدمة  ت�شميته  ميكن  الت�شحيح  عملية  خالل  حدث  ما 

الت�شحيحية، والتي تكون تاأثرياتها اإيجابية على من يتفاعل 

البناء  موا�شلة  تبداأ مرحلة  ثم  ومن  ال�شليم،  بال�شكل  معها 

ب�شكل اأكرث قوة ومتانة ور�شانة، وهذا لي�س ما اأتوقعه فح�شب 

بل هو ما بداأت يف م�شاهدة وتلم�س حدوثه منذ الآن، الأمر 

الذي يوؤ�ش�س لقاعدة �شلبة لالنطالق نحو ما يحقق تطلعات 

قيادتنا احلكيمة، ويلبي يف ذات الوقت متطلبات روؤية مملكة 

البحرين القت�شادية 2030م.

25
26

27
28
29



ي�شكل اإن�شاء جمل�س التعلم العايل دعامة قوية مل�شرية التعليم 

الوطنية  املبادرات  يتنا�شق مع  البحرين مبا  العايل يف مملكة 

تطوير  على  اأحداها  ن�شت  التي  والتدريب  التعليم  لتطوير 

عمل  مراجعة  فاإن  لذلك  العلمي،  والبحث  اجلامعي  التعليم 

لذلك  املنظمة  القوانني  مظلة  حتت  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 

ي�شكل دورًا اأ�شا�شيًا ل غنى عنه يف �شبيل �شمان جودة م�شتوى 

التعليم العايل. ولعل اللوائح والقرارات التي جاءت �شمن تلك 

القوانني من دون �شك تقدم مرتكزات هي الأخرى ت�شمن من 

اأقره  اأبرز ما  خاللها �شريورة عملية املراجعة امل�شتمرة. ومن 

جمل�س التعليم العايل اإن�شاء جلنة لالعتماد الأكادميي.. حول 

الدكتور  بالأ�شتاذ  نلتقي  اأن  ي�شرنا  اللجنة  هذه  دور  تفا�شيل 

وهيب عي�شى النا�شر ع�شو جمل�س التعليم العايل رئي�س جلنة 

للتخطيط  البحرين  جامعة  رئي�س  نائب  الأكادميي  العتماد 

والتطوير:

بداية، ما الذي يعنى به العتماد الأكادميي؟

اجلودة،  �شمان  و�شائل  من  و�شيلة  هو  الأكادميي  العتماد 

وعملية تقييم، لذا فهو يتخطى حتقيق اجلودة اإىل كونه ميثل 

نوعًا من التقييم املوؤ�ش�شي ال�شامل واملوجه. ويوؤدي العتماد اإىل 

الإجابة بنعم اأو ل حول مدى الأحقية يف عملية الرتخي�س. 

واأود اأن اأتطرق اإىل اأن العتماد يتنوع لي�شمل اأنوعًا عدة منها 

معينة  مهنة  ممار�شة  بكيفية  يرتبط  الذي  املهني  العتماد 

على  متخ�ش�شة  ومنظمات  هيئات  ت�شدرها  معايري  �شوء  يف 

احل�شول  ا�شرتاط  مثل  والدويل،  والإقليمي  املحلي  امل�شتوى 

على ترخي�س مهنة معينة مثل التدري�س اأو الطب، اأو قد يكون 

العتماد يتعلق بتقييم برامج موؤ�ش�شة ما والعتماد الرباجمي 

اأو املرخ�س، والذي يعنى بالتاأكد برامج معينة ومدى تنا�شبها 

مل�شتوى ال�شهادة املمنوحة، ويرتبط هذا العتماد بهيئات فنية 

وطنية مثل ABET )الهند�شة(.

وهنا  موؤ�ش�شي،  اعتماد  ب�شورة  يكون  قد  العتماد  اأن  كما 

للموؤ�ش�شة،  التعليمي  امل�شتوى  جودة  تقومي  عملية  مبثابة  يكون 

قد  باأنها  العرتاف  التعليمية  املوؤ�ش�شة  منح  خاللها  من  ويتم 

حققت ال�شروط واملوا�شفات املطلوبة �شريطة اأن يتم ذلك وفق 

العتماد  جلنة  )مثل  خارجية  جهة  من  �شلفًا  حمددة  معايري 

الأكادميي(.

وبالتايل فاإن العتماد يف حقيقته هو العرتاف اأو قبول امل�شتوى 

اأن  بعد  خارجية  جهة  من  بها  والعرتاف  ما  ملوؤ�ش�شة  العلمي 

عملية  هو  الأكادميي  والعتماد  بها.  الداخلية  جلانها  تعرتف 

التقومي اخلارجي للجودة التي يتم ا�شتخدامها بوا�شطة التعلم 

التعليمية  املوؤ�ش�شات  برامج  يف  اجلودة  �شمان  حتقيق  بهدف 

وحت�شني جودتها.

اأمريكا  ففي  الأكادميي،  لالعتماد  مثالني  ا�شتعر�س  اأن  واأود 

الأداء  برامج  اأو  التعليمية  باملوؤ�ش�شة  العرتاف  عملية  تعترب 

والتكامل واجلودة التي تولد الثقة لدى املجتمع التعليمي وكافة 

النا�س”. واأما يف اأوروبا فتعنى عملية تقييم الربامج التعليمية 

رئي�ص جلنة االعتماد االأكادميي: 

معايري االعتماد االأكادميي 
و�صيلة ل�صمان جودة التعليم العايل يف البحرين

الدكتور وهيب النا�شر
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الأداء يف ظل  بهدف حتقيق م�شتوى عاٍل من 

اجلهات  بع�س  و�شعتها  التي  اجلودة  معايري 

وجلان  وجمال�س  احلكومة  مثل  اخلارجية 

العتماد يف الوزارة”.

معينة  معايري  تاأخذ  الدول  معظم  اإن  كما 

الأكرث  لأنها  لالعتماد اخلا�س )الرباجمي(؛ 

وفكريًا  علميًا  الطالب  توؤهل  لكونها  اأهمية 

وتقنيًا. وهي ت�شمل اخلطة الدرا�شية )جمالت 

)الكوادر  التدري�شية  الهيئة  مرموقة(، 

واملو�شوعات،  والدوريات  الكتب  امل�شاندة(، 

اخلا�شة،  واملرافق  وامل�شاغل  املختربات 

التجهيزات والأدوات والو�شائل التعليمية.

اإذن، كيف ت�صتخل�ص لنا اإقرار جلنة 

العتماد الأكادميي من قبل 

جمل�ص التعلم العايل؟

اإن اإ�شدار العتماد الأكادميي من قبل جمل�س 

الإلزامية،  من  قريبًا  �شيكون  العايل  التعليم 

�شبيل  – على  البحرين  يف  هنا  ميكننا  ل  اإذ 

املثال- قبول اأن يعتلي من�شة التكرمي يف عيد 

العلم طالب من جامعة براجمها غري معتمدة 

من  واآخرون  العايل  التعليم  جمل�س  قبل  من 

جامعات معتمدة حمليًا وخارجيًا.

و�شع  هو  الأكادميي  العتماد  من  والهدف 

اأوًل،  بالنوعية  تهتم  اأ�شا�شية  �شوابط 

اأن  كما  ثالثًا.  وبامل�شتوى  ثانيًا،  وبالو�شائل 

العتماد الأكادميي ي�شاعد على التاأكد من اأن 

بالعتماد  باملعايري اخلا�شة  تلتزم  اجلامعات 

)الرباجمي(  واخلا�س  )املوؤ�ش�شي(  العام 

املتنوعة  التخ�ش�شات  تطرح  التي  لالأق�شام 

فيه.

كبرية  جزئية  يف  اللجنة  هذه  ت�شتمد  طبعًا 

التعليم  جودة  هيئة  تقومي  ونتائج  معايري  من 

الأكادميي  الفح�س  جلنة  وكذلك  والتدريب، 

اأن  كما  العايل.  التعليم  جمل�س  من  املنبثقة 

العتماد الأكادميي املحلي �شيحفظ للجامعات 

اعتماد  على  عالية  مبالغ  اإنفاق  اخلا�شة 

واأن  خ�شو�شًا  خارجية،  جهات  من  براجمها 
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عدد الربامج يف جممل اجلامعات اخلا�شة يربو عن 400 

برنامج، واإذا افرت�شنا اأن كلفة اعتماد كل برنامج خارجي 

هي حوايل 4000 دينار )كحد اأدنى( فاإن كلفة ذلك �شتكون 

1،600،000 دينار.

واأكرر هنا اأن مهمة جلنة العتماد الأكادميي الأوىل هي اأن 

والتنمية،  التطوير  يف  الوطنية  الأهداف  اجلامعات  حتقق 

بالبحرين  العايل  التعليم  م�شتوى  اأن  �شتوؤكد  اأنها  كما 

اأو  اخلا�شة  اجلامعات  يف  �شواء  له  م�شهودًا  اأ�شبح  قد 

احلكومية.

الأكادميي  العتماد  جلنة  ومعايري  قرارات  فاإن  وبالتايل 

�شوف توؤدي اإىل حتقيق امل�شتوى الأف�شل ملخرجات موؤ�ش�شات 

روؤية  اأهداف  حتقيق  على  ت�شاعد  و�شوف  العايل،  التعليم 

2030م وتتما�شى مع اإ�شالح  مملكة البحرين القت�شادية 

التعليم العايل.

وماذا عن مهام هذه اللجنة؟

هنا اأاأكد اأن اللجنة انبثقت مما ن�شت عليه املادة التا�شعة 

»باأن  العايل  التعليم  ب�شاأن  2005م  ل�شنة   3 من قانون رقم 

من  عددًا  ع�شويتها  يف  ت�شم  اأكادميي  اعتماد  جلنة  تن�شاأ 

رئي�س  من  بقرار  العايل  بالتعليم  واملخت�شني  اخلرباء 

اإليها  ُتوكل  املجل�س  من  تو�شية  على  بناًء  الوزراء،  جمل�س 

مبنح  والتو�شية  الأكادميي،  العتماد  معايري  و�شع  مهمة 

اململكة  يف  العاملة  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  العتماد 

لإقرارها من قبل املجل�س«.

دي�شمرب  يف  واحدًا  تعريفيًا  اجتماعًا  اللجنة  عقدت  وقد 

2009م، وناق�شت بع�س الآراء وت�شاورت يف الآليات املنا�شبة؛ 

اأع�شاء  ثلث  باأن  علمًا  والإدارية؛  الفنية  اأمورها  لت�شيري 

الأكادميي،  للرتخي�س  التحكيم  يف  خربة  لديهم  اللجنة 

والآخرون خربة يف �شبط اجلودة واجلودة ال�شاملة.

العتماد  منح  قانون  و�شع  اللجنة  هذه  خالل  من  و�شيتم 

ا�شتنباطها  مت  معينة،  موؤ�شرات  و  معايري  وفق  الأكادميي 

من قوانني اعتماد عاملية، اآخذين يف العتبار معايري هيئة 

�شمان جودة التعليم والتدريب يف مملكة البحرين. 

كما مت الطلب من مدير العتماد الأكادميي بالأمانة العامة 

للتعليم  امل�شاعد  العام  الأمني  ومن  العايل،  التعليم  ملجل�س 

العايل لالعتمادية والتقومي الأكادميي و�شع م�شودة قانون 

اأن  على  البحرين،  مملكة  يف  الأكادميي  العتماد  منح 

يراجع الأع�شاء هذا املقرتح بدقة خلدمة م�شتوى التاأهيل 

البحرين  مملكة  روؤية  اأهداف  مع  يتما�شى  مبا  اجلامعي 
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القت�شادية 2030م، واأن نكون جميعًا اأمام هدف واحد يجعل 

خريجي موؤ�ش�شات التعليم العايل  ع�شب التنمية يف البحرين 

ويف دول الطلبة املنت�شبني لها، واأن يحققوا لبلدهم دخاًل ماديًا 

مرموقًا.

من دون �شك اإن جودة التعليم العايل تعني ب�شموليتها مقدرة 

جمموع خ�شائ�س ومميزات املنتج العلمي على تلبية متطلبات 

الداخلية  اجلهات  وكافة  واملجتمع  العمل  و�شوق  الطالب 

الب�شرية  املوارد  كل  توجيه  يتطلب  وهذا  املنتفعة،  واخلارجية 

وال�شيا�شات والنظم واملناهج والعمليات والبنية ال�شخ�شية من 

اأجل خلق ظروف مواتيه لالبتكار والإبداع ل�شمان تلبية املنتج 

امل�شتوى،  هذا  لبلوغ  الطالب  تهيئ  التي  للمتطلبات  التعليمي 

البحرين  مملكة  يف  العايل  التعليم  جمل�س  هدف  هو  وهذا 

بكافة جلانه.

وتقوم جلنة العتماد الأكادميي باإعداد اإر�شادات عامة لطلب 

العتماد اخلا�س والعام كتلك التي تتبعها هيئة �شمان جودة 

وكفاءات هذه  وموارد  وت�شتفيد من خربات  والتدريب  التعليم 

الهيئة.

واأود اأن اأتطرق اإىل اجلودة النوعية التي تعنى مطابقة متطلبات 

اأو موا�شفات معينة اأو كما يعرفها املعهد الأمريكي باأنها جملة 

ال�شمات واخل�شائ�س للمنتج اأو اخلدمة التي جتعله قادرًا على 

الوفاء باحتياجات معنية. كما اأن اجلودة لها بعدان رئي�شيان 

الأول اأكادميي ويتعلق بتمكني ميكن املوؤ�ش�شات باإر�شاء حاجات 

القطاعات الهامة املكونة للمجتمع الذي توجد فيه، واأما البعد 

ال�شخ�شي  بالنحو  التعليم  بتم�شك  ويعنى  فردي  فهو  الثاين 

للطلبة من خالل الرتكيز على حاجاتهم املتنوعة.

واأود اأن اأ�شري اأن م�شاألة احلفاظ على اجلودة موجودة يف عدد 

العتماد  هيئة  بع�شها  �شمي  هيئات  اأن�شاأت  التي  الدول  من 

التقييم  بهيئة  �شمي  منها  والبع�س   Accreditation
ففي  اآخر،  اإىل  بلد  من  معايريها  وتختلف   ،evaluation
والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  اأن�شئت  ال�شعودية  ال�شقيقة 

وتقومي  موؤ�ش�شي،  اعتماد  هيئة  هناك  اأن  كما  الأكادميي، 

براجمي، واأي�شًا التقومي الفردي. 

كما اأن احلفاظ على اجلودة يتطلب بناء القدرة، بحيث يتمكن 

الأفراد واملوؤ�ش�شات والأنظمة على حتقيق اأهدافها واأغرا�شها 

املعلنة يف ظل اأن�شطة وا�شتثمارات حترك نظام توكيد اجلودة 

ذلك  ويتم  وفعال،  كامل  ب�شكل  عاماًل  ي�شبح  حتى  باملوؤ�ش�شة 

مب�شاركة امل�شادر واملعرفة.

حتدثت عن املمار�صات العاملية مبجال العتماد 

ل اأبرز املحددات  الأكادميي، فهل لك اأن تف�صّ

امل�صرتكة بني تلك املمار�صات؟

نعم، اإن املمار�شات العاملية مبجال العتماد الأكادميي عديدة، 

لعمل  دافعًا  ليكون  اأف�شلها؛  ن�شتخل�س  �شك  دون  من  ونحن 

تنبثق خم�س  املمار�شات  فمن هذه  الأكادميي،  العتماد  جلنة 

وهي:  فرعًا  ع�شر  لأحد  تتفرع  حيث  اأ�شا�شية،  جمموعات 

املجموعة الأوىل تتعلق باملوؤ�ش�شة من حيث الر�شالة والغايات، 

اجلودة  توكيد  عمليات  اإدارة  بجانب  والإدارة  وال�شيا�شة 

وحت�شينها.

التعليم والتدري�س، بينما  الثانية فتعنى بجودة  واأما املجموعة 

اإدارة  تخت�س املجموعة الثالثة بدعم تعليم الطلبة من خالل 

�شوؤونهم عرب توفري اخلدمات وم�شادر التعليم.

من  ال�شخ�شية  البنية  دعم  على  الرابعة  املجموعة  تركز  كما 

والتخطيط  والإدارة  والتجهيزات،  الت�شهيالت  اإدارة  خالل 

املايل بجانب عمليات توظيف اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني، 

اإغفال املجموعة اخلام�شة املعنية بالإ�شهامات املجتمعية  دون 

يف البحث وعالقة املوؤ�ش�شة التعليمية باملجتمع. 

الأكادميي  العتماد  نظام  وتطوير  اإقرار  باأن  القول  وخال�شة 

يتطلب مراحل عديدة تعنى بتطوير املعايري وعمليات اجلودة 

فريق  عن  فيها  باملجال  العاملني  اآراء  وا�شتطالع  والعتماد، 

ور�س العمل، بالإ�شافة لعمل عمل درا�شة ا�شتطالعية؛ لتطبيق 

التطبيق  بجانب  اجلامعات.  بع�س  على  اجلديدة  املعايري 

من  التاأكد  بعد  والربامج  املوؤ�ش�شات  لعتماد  للنظام  الكامل 

العتماد  ومراجعة  الداخلية  اجلودة  لنظم  املوؤ�ش�شات  تطبيق 

كل 7 �شنوات.

هذا ويتطلب التطوير اأن توؤ�ش�س كل جامعة مركزًا للجودة متثله 

بالقيادة  املركز  يقوم  واأن  اجلامعة،  اأق�شام  يف  اجلودة  جلنة 

لتطوير  والوحدات؛  والأق�شام  الكليات  مع  والعمل  والن�شح 

والتقارير  التخطيط  مناذج  وت�شميم  منا�شبة  جودة  توكيد 

والتن�شيق لتقومي اجلودة.
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نظرة ح�ل جتربتك ال�صابقة يف جامعة 

البحرين وجتربتك احلالية يف الأمانة العامة 

ملجل�ص التعليم العايل. ماذا اأ�صافت لك هاتان 

التجربتان؟

اأجمل  البحرين من  بجامعة  التدري�س  كانت جتربتي يف جمال 

منها  تعلمت  مفيدة  وكانت جتربة  واأمتعها،  التجارب يل  واأهم 

يف  التدري�س  جتربة  خ�شت  فعندما  �شاقة،  كانت  واإن  الكثري 

اجلامعة كان حمور احتكاكي وتعاملي يقت�شر على الطلبة ب�شكل 

التدري�س  مهنة  ومار�شت  خا�س  ب�شكل  الإداريني  وبع�س  اأكرب 

مبا لدي من خربة عملية، فهي ل تقا�س باأي مهنة اأخرى؛ لأن 

الوطن،  بناء  م�شوؤولية  اأجياًل حتمل  ي�شنع  املدر�س يف وظيفته 

لكنني وجدت ذلك ل يكفي، اأحببت العلم اأكرث وقررت اأن اأكمل 

جامعة  يف  التدري�س  جتربة  ولعل  ذلك،  وكان  العليا  درا�شاتي 

البحرين اأتاحت يل التعرف عن قرٍب عن واقع التعليم العايل 

يف البحرين، الذي يواجه حاليًا جملًة من التحديات التي ُتهدد 

وثرواته،  البحرين  موارد  اأهم  )الإن�شان(،  خمرجاته  نوعية 

نه�شة  اأية  يف  الزاوية  حجر  و�شيظل  كان  البحريني  فالإن�شان 

يعي�شها بلدنا اأو �شي�شل اإليه اأما عن جتربتي احلالية يف الأمانة 

يل  كبرية  نقلة  هذه  كانت  فقد  العايل،  التعليم  ملجل�س  العامة 

اآخر جديد هو رئا�شة ق�شم  اإىل عامل  اأكادميي بحت  من �شلك 

العامة  بالأمانة  والرتاخي�س  العتمادية  اإدارة  يف  الرتاخي�س 

وتعامالت  و�شجيج  حركة  من  فيه  مبا  العايل  التعليم  ملجل�س 

التغيري،  دائمة  واأخبار  وقرارات  النا�س  من  خمتلفة  فئات  مع 

احلقيقية  باحلركة  و�شعرت  اأمامي،  كله  العامل  اأن  ف�شعرت 

والدوؤوبة، تعرفت اإىل الكثري من جامعات العامل واأخبارهم مما 

جتربة  احلقيقة  يف  وهي  املعرفة.  من  كثرية  اأبوابًا  اأمامي  فتح 

فيها  وفتحت  العامل،  هذا  من  اأخرى  زوايا  فيها  اكت�شف  رائعة 

نوافذ جديدة اأطل بها على العامل بروؤية خمتلفة. 

والرتاخي�س  العتمادية  اإدارة  يف  الرتاخي�س  ق�شم  يف  عملي 

بالأمانة علمني اتخاذ القرار ب�شرعة، ففي كثري من الأحيان 

التجربة  للتعاطي مع مو�شوع ما، هذه  اإىل قرار فوري  نحتاج 

بحكم  وعرفتني  احلياة  يف  وجتربتي  �شخ�شيتي  بناًء  دعمت 

طبيعة عملي احلايل اإىل الكثري من ال�شخ�شيات داخل اململكة 

وخارجها. واأ�شبحت اأكرث اإدراكًا لعملي اجلديد، ول اأنكر باأن 

اأن  على  كبري  ب�شكل  اأ�شهمت  قد  ال�شابقة  الأكادميية  جتربتي 

اأ�شري بخطى ثابتة حتى اأين يف مرحلة من املراحل ا�شتاق اإىل 

اجلامعة والتدري�س.   

وجهة نظرك يف تط�ر التعليم العايل اخلا�ص 

يف مملكة البحرين؟ 

مبرحلة  مير  عمومًا  البحرين  يف  العايل  التعليم  اأن  اأرى  اإنني 

حتول عميقة يف م�شريته، حيث حقق اإجنازاٍت وتقدم ل مُيكن 

اأولت  اأن ال�شورة بعُد مل تكتمل، لقد  اإل  اأن ينكرهما،  ملن�شف 

الدكتورة فاتن املوؤيد: 

جتربة علمية ثرية ما بني 

جامعة البحرين والتعليم العايل

الدكتورة فاتن املوؤيد

�صورة جانبية
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الوزارة وعلى راأ�شها �شعادة وزير الرتبية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

يف  دور  من  له  ملا  الوطنية  اأولوياتنا  يت�شدر  كي  العايل؛  بالتعليم  خا�شًا  اهتمامًا 

الهتمام  هذا  وان�شب  والقت�شاد،  ال�شناعة  وتنمية  املواطن  مب�شتوى  الرتقاء 

على متابعته وتطوير هذا القطاع احليوي حتى يتواكب مع العنا�شر الأ�شا�شية التي 

اأ�شبحت ت�شكل اأ�ش�شًا للتطوير، حيث حقق خالل ال�شنوات املا�شية تقدمًا ملحوظًا 

من حيث التطوير امل�شتمر لربامج التعليم العايل واإعادة تنظيم العمل يف موؤ�ش�شات 

التعليم العايل اخلا�شة وفقًا للقانون واللوائح اجلديدة، ومبا يخدم جودة التعليم 

وم�شلحة الطلبة ومتوافقًا مع اأهدف روؤية البحرين القت�شادية 2030م، وليكون 

مواكبًا للتعليم العايل يف الدول املتقدمة وم�شتقطبًا له.

كيف تنظرين اإىل التعليم العايل اخلا�ص يف ظل اجله�د 

التي تبذل يف هذا الإطار يف مملكة البحرين؟

اإن التعليم العايل يف اململكة اليوم مير مبرحلة حتّول عميقة، وقد بداأت هذه املرحلة 

مبعاجلة اأزمة القبول باجلامعات احلكومية، فكان هناك قرار من القيادة ودعم 

اململكة،  املتو�شطة يف خمتلف مناطق  والكليات  لإن�شاء مزيد من اجلامعات  كبري 

طريق  عن  العايل  التعليم  يف  لال�شتثمار  اخلا�س  القطاع  اأمام  املجال  فتح  مع 

اأعدادها  املوؤ�ش�شات يف  لزدياد هذه  ونظرًا  الأهلية.  والكليات  اجلامعات  تاأ�شي�س 

الذي  الت�شريعي  الإطار  اإ�شدار  اإىل  الدولة  دفع  فقد  واأهدافها  براجمها  وفى 

2005م  ل�شنة   3 رقم  العايل  التعليم  قانون  وهو  اململكة،  يف  العايل  التعليم  ينظم 

وت�شمينه  والتعليم  الرتبية  وزارة  تنظيم  باإعادة  2006م  ل�شنة   29 رقم  واملر�شوم 

بت�شكيل  2006م  ل�شنة   74 رقم  واملر�شوم  العايل  التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة 

جمل�س التعليم العايل الذي يتوىل اإعداد ال�شيا�شات العامة للتعليم العايل والبحث 

العلمي واملوافقة على اإن�شاء موؤ�ش�شات التعليم العايل، وو�شع الأ�ش�س العامة املتعلقة 

بقبول الطلبة فيها، واإ�شدار اللوائح والقرارات املنظمة لل�شوؤون الأكادميية واملالية 

وخمرجاتها  اأدائها  وجودة  براجمها  ومراقبة  ومتابعتها  بها،  املتعلقة  والإدارية 

واأو�شاعها املالية وت�شجيع ال�شتثمار اخلا�س بالتعليم العايل. ومن �شمن اجلهود 

ت�شكيل جلنة العتماد الأكادميي وت�شكيل جلان الفح�س والتي بدورها �شتغري م�شار 

براجمها  كل  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  بتقدمي  اأخرى  مرة  تخت�س  والتي  التعليم، 

التي ح�شلت على ترخي�س اأويل لتجديد ترخي�شها. اإن ما يجرى الآن من حيث 

الرقابة واإعادة جتديد الرتاخي�س ل يقلل من م�شتوى اجلامعات اخلا�شة بل يزيد 

من م�شتوى الثقة يف م�شتوى التعليم العايل يف البحرين. وتت�شح هذه اجلهود كما 

يوؤكد عليها دائمًا �شاحب ال�شمو  امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س 

التعليم والرتقاء مبخرجاته  الوزراء املوقر يف الرتكيز على املحافظة على جودة 

بالإ�شارة اإىل القفزة النوعية وغري امل�شبوقة التي ي�شهدها التعليم اجلامعي الذي 

تعك�شه الأعداد املتزايدة من اخلريجني واجلامعات التي تاأ�ش�شت يف اململكة، وهو 

وفرته  وما  م�شريته  واإجناح  العايل  التعليم  لتطوير  املبذولة  اجلهود  نتاج  جاء  ما 

احلكومة من اإمكانيات وجهود لدعمه والتاأكيد على اأن التعليم يحظى باأولوية �شواء 

على م�شتوى اجلهود املبذولة لالرتقاء به وتطويره اأو املوازنات واملوارد املر�شودة 

له وامل�شتثمرة فيه. 
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انطالقًا من مبداأ ت�شجيع ال�شتثمار يف التعليم العايل 

روؤية  حتقيق  ومتطلبات  يتفق  مبا  البحرين  مملكة  يف 

الأمانة  فاإن  2030م؛  القت�شادية  البحرين  مملكة 

التوجيهات  خالل  ومن  العايل  التعليم  ملجل�س  العامة 

الرتبية  وزير  ال�شعادة  �شاحب  عن  ال�شادرة  الكرمية 

والتعليم رئي�س جمل�س التعليم العايل، ويف �شل متابعته 

احلثيثة والدائمة تويل اهتمامًا كبريًا لدرا�شة طلبات 

اإدارة  اأنهت  حيث  العايل،  للتعليم  موؤ�ش�شات  اإن�شاء 

العتمادية والرتاخي�س موؤخرًا درا�شة واحد وخم�شني 

طلبًا للح�شول على تراخي�س لإن�شاء موؤ�ش�شات تعليم 

فروع  لفتح  ترخي�س  بع�شها ميثل طلبات  عاٍل خا�شة 

جلامعات عربية وعاملية، والبع�س الآخر ميثل جامعات 

ذات كيان م�شتقل.

التخ�ش�شات  الطلبات ت�شم عددًا كبريًا من  اإّن هذه 

العلمية منها على �شبيل املثال ل احل�شر تخ�ش�شات 

الإن�شانية،  والعلوم  والطبية،  املالية،  القطاعات  يف 

التخ�ش�شات  من  غريها  اإىل  بالإ�شافة  والآداب، 

على  ومنها  �شبق  فيما  متوفرة  تكن  مل  والتي  الفريدة 

الإ�شالمية،  ال�شريفة  علوم  تخ�ش�شات  املثال  �شبيل 

البحرية  العلوم  وهند�شة  باأنواعها،  الطريان  وعلوم 

وال�شيافة  بال�شياحة  عالقة  ذات  اأخرى  وتخ�ش�شات 

هذه  ومعظم  اجلميلة،  والفنون  ال�شحية  والعلوم 

التخ�ش�شات تتوافق واحتياجات �شوق العمل يف مملكة 

البحرين، ويف عدد من دول املنطقة وفقًا ملا خل�شت 

اإليه درا�شات اجلدوى القت�شادية املرفقة بالطلبات.

التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة  اأن  بالذكر  اجلدير 

العايل تّتبع يف درا�شتها لهذه الطلبات معايريًا ت�شتند 

التعليم  جمل�س  عن  ال�شادرة  والقرارات  اللوائح  اإىل 

ل�شنة   )3( رقم  للقانون  تنفيذًا  جاءت  والتي  العايل، 

ما  اإىل  بالن�شبة  وكذا  العايل.  التعليم  ب�شاأن   2005

يخ�س فتح فروع جلامعات خا�شة اأو ا�شت�شافة برامج 

من موؤ�ش�شات تعليم عاٍل مقرها الرئي�شي خارج مملكة 

البحرين؛ حيث حددت املادة الثانية من الف�شل الأول 

الالئحة  ب�شاأن  2007م  ل�شنة   )2( رقم  القرار  يف 

عددًا  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  والإدارية  الأكادميية 

من ال�شروط التي يتوجب على موؤ�ش�شة التعليم العايل 

اللتزام  وهي:  بها،  اللتزام  البحرينية  غري  اخلا�شة 

بالأنظمة املعمول بها يف دولة املقر والقوانني والأنظمة 

املوؤ�ش�شة  تكون  واأن  البحرين،  مملكة  يف  ال�شارية 

معرتفًا بها من املجل�س، واأن يعمل 25% على الأقل من 

الأم.  املوؤ�ش�شة  يف  الكلي  بالنظام  الأكادميي  كادرها 

واللوائح  بالقانون  الكامل  اللتزام  اإىل  بالإ�شافة  هذا 

الأمانة  ترفع  حيث  له،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات 

من  الطلبات  هذه  لكافة  درا�شتها  خال�شة  العامة 

بقرار  ت�شكل  اإىل جلنة  بكل طلب  تقرير خا�س  خالل 

املعايري  وفق  لدرا�شتها  العايل  التعليم  جمل�س  من 

التعاون  يكون  اأن  مثل:  املوقر،  املجل�س  يحددها  التي 

والعالقات الثقافية مع جامعات مرموقة، والبتعاد عن 

مراعاة  خالل  من  املتكررة  اأو  امل�شبعة  التخ�ش�شات 

احتياجات �شوق العمل، والرتكيز على اجلودة والكفاءة 

ثقافة جامعية

تاأكيدًا على النجاح يف ت�صجيع اال�صتثمار يف جمال التعليم العايل

51 طلبًا للح�صول على ترخي�ص باإن�صاء 

موؤ�ص�صات تعليم عاٍل جديدة
د. حممد الع�صريي

مدير اإدارة العتمادية والرتاخي�ص
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من جميع النواحي اإ�شافة اإىل مراعاة موقع اإن�شاء املوؤ�ش�شة، ومن ثّم يرفع 

واتخاذ  فيها  للنظر  العايل  التعليم  جمل�س  اإىل  وتو�شياتها  اللجنة  تقرير 

القرار املنا�شب ب�شاأنها.

كافة  درا�شة  واإنهاء  باإجناز  والرتاخي�س  العتمادية  اإدارة  قامت  وموؤخرًا 

الذي  املوقر  للمجل�س  ُرفعت  والتي  بها،  املتعلقة  التقارير  واإعداد  الطلبات، 

اأحال بدوره جمموعة من هذه الطلبات اإىل جلنتي فح�س الطلبات املت�شكلتني 

بقرارين من املجل�س، حيث قامتا برفع تو�شياتهما للمجل�س حول ما كلفتا به 

من مهام، حتى يقوم املجل�س باإ�شدار قراره بناًء على هذه التو�شيات، كما 

لدرا�شة  العاجل جلان جديدة  القريب  املجل�س يف  ي�شكل  اأن  املتوقع  اأنه من 

بقية الطلبات واإ�شدار قراراته ب�شاأن التو�شيات املرفوعة اآنفًا.
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التعليم فيه وبخا�شة  واأن يحتل  امل�شتقبل لبد  اأي حديث عن  اإن 

و�شيلة  هو  فالتعليم  وحموريًا.  اأ�شا�شيًا  جزءًا  العايل  التعليم 

واملهارات  باملعارف  وتزويدها  الب�شرية  املوارد  لرعاية  اأ�شا�شية 

وا�شتثمار  املجتمع،  واإدارة  امل�شتقبل،  حتديات  ملواجهة  الالزمة 

منتجات التطورات العلمية والعملية التي جتتاح العامل حاليًا من 

اأجل حتقيق اأهداف وطموحات املجتمع.

ويعي�س العامل اليوم ثورة تقانية عالية تعتمد على ا�شتثمار املعرفة 

يف  ال�شتثمار  اأهمية  وتزداد  لها.  الأمثل  وال�شتخدام  العلمية 

جمال ثروة العقول الب�شرية وتنمية قدراتها على التفكري والإبداع 

للتعليم العايل يف تنمية هذه  والتميز، ويربز هنا الدور احلا�شم 

املعرفة  اآفاق  تو�شيع  العايل مبهمة  التعليم  ي�شطلع  الرثوة؛ حيث 

للتعليم  الرئي�س  الهدف  ب�شفته  العلمي  البحث  على  اعتمادًا 

الثورة  ملواكبة  التحديات  من  �شل�شلة  تربز  هنا  ومن  العايل. 

ويف  املختلفة،  التخ�ش�شات  تطورها يف حقول  العلمية ومالحقة 

�شوء احلاجة امل�شتمرة اإىل تطوير املناهج ومتابعة التخ�ش�شات 

املتطورة واملغايرة للتخ�ش�شات التقليدية وتوفري ال�شبل اإىل ذلك 

املنا�شب  التمويل  وتوفري  العلمي  للبحث  املناخ  تهيئة  خالل  من 

لذلك من قبل الدولة.

ويف ظل تنامي اأعداد ال�شكان يف املجتمع البحريني �شمن الفئة 

يف  العايل  بالتعليم  امل�شجلني  اأعداد  وزيادة  اجلامعية،  العمرية 

بامل�شتوى  الرتقاء  يف  البحريني  الطالب  لرغبة  وا�شح  انعكا�س 

العايل  التعليم  يواجهه  الذي  التحدي  حجم  يت�شح  التعليمي 

املتزايدة  الأعداد  ل�شتيعاب  فيه  املعتمدة  القبول  و�شيا�شات 

وحمتوى  تخ�ش�شات  تقدمي  �شرورة  على  عالوة  املتقدمني،  من 

يتنا�شب مع املرحلة احل�شارية اجلديدة وتخدم املجتمع املحلي. 

وهنا تظهر اأهمية ا�شتعرا�س التحديات التي تواجه التعليم العايل 

وا�شرتاتيجيات املواجهة.

املتزايد  الطبيعي  ال�شكاين  النمو  يف  هنا  التحديات  اأوىل  وتربز 

وتتقارب  موؤخرًا،   %2.8 اإىل  اململكة  يف  و�شل  والذي  للمواطنني 

الناجت  النمو يف  معدلت  - عن  تزيد  تكن  اإن مل   - الزيادة  هذه 

الدخل  منو  معدلت  على  �شلبًا  ينعك�س  الذي  الأمر  املحلي، 

احلقيقي للفرد. واإذا ما ا�شتمر النمو ال�شكاين على هذا الن�شق 

فمن املتوقع اأن تكون له انعكا�شات خطرية على الأمن القت�شادي 

للمملكة، حيث �شيزيد من ال�شغط على ا�شتخدام املوارد النفطية 

ويوؤدي اإىل تقلي�س العمر الزمني لهذه املوارد.

كما تظهر احلاجة اإىل التمويل املتزايد ملواجهة التطورات الكمية 

والنوعية يف قطاع التعليم العايل، وخا�شة يف ظل ارتفاع الإنفاق 

البحث  جمال  يف  بالإنفاق  مقارنة  العايل  التعليم  ميزانية  من 

العلمي. ويزيد على ذلك احلاجة اإىل زيادة ال�شتثمار يف التعليم 

التعليم  اإىل  املتقدم  الطالب  مب�شتوى  لالرتقاء  اجلامعي  قبل  ما 

تعتمد  خمتلفة  م�شكالت  مواجهة  من  ذلك  يتطلبه  ومبا  العايل، 

على احلاجة اإىل توجيه الأنظار اإىل مدر�شة امل�شتقبل يف التعليم 

ما قبل اجلامعي.

وتتعدد التحديات التي تواجه التعليم العايل يف ظل تعمق ظاهرة 

الكثري  يدفع  مما  مفتوح،  عامل  ظل  يف  التناف�شية  وزيادة  العوملة 

مما  املتقدمة  للدول  الهجرة  اإىل  والطموحة  النابغة  العقول  من 

وجهة نظــــر

التعليم العايل يف

مملكة البحرين وحتديات امل�صتقبل
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ي�شكل خ�شارة بالغة لقدرات املجتمع العلمية على اكت�شاب املعرفة 

والتكنولوجيا، وي�شاعد على تعميق الهوة التكنولوجية بني املجتمع 

والثورة التقانية املعا�شرة.

الأدوار اجلديدة  كنوع من حتديد  املواجهة  ا�شرتاتيجيات  وتاأتي 

للتعليم العايل؛ ملواجهة التحديات الراهنة. وميكن اإيجاز اأبرزها 

فيما يلي:

بني  املواءمة  اإىل  العايل  التعليم  لتطوير  حماولة  اأي  حتتاج   -

التعليم  لأن  نظرًا  قبله؛  وما  اجلامعي  التعليم  وحتديث  حت�شني 

نظام كلي متكامل ومرتابط. ومن هنا ي�شتلزم الأمر زيادة التوجه 

نحو التو�شع يف النظرة ملدار�س امل�شتقبل مبراحلها املختلفة فيما 

للتعليم  املتقدم  الطالب  لالرتقاء مب�شتوى  التعليم اجلامعي  قبل 

اجلامعي.

وت�شخريها  واملعلوماتية  الت�شال  تقانات  على  الرتكيز   -

لال�شتفادة املثلى من العلوم واملعارف، وتي�شري اإجراء الدرا�شات 

والبحوث العلمية.    

وموؤ�ش�شات  العلمية  الدرا�شات  وبحوث  موؤ�ش�شات  بني  الربط   -

درا�شاتهم  لتوجيه  الباحثني  وتوجيه  والعام،  اخلا�س  القطاعني 

وبحوثهم ملا ينعك�س على رفع اإنتاجية املوؤ�ش�شات يف القطاعني اأو 

تنويع منتجاتهما اأو خمرجاتهما.

والعملية  النظرية  والبحوث  الدرا�شات  بانطالق  الهتمام   -

التطبيقية يف العلوم املختلفة على اأن تعتمد على اأحدث املعارف 

املكت�شبة على م�شتوى العامل.

- القتناع باأن العائد من الإنفاق على الدرا�شات والبحوث ي�شهم 

يف اإ�شافة معارف وعلوم جديدة اأو تقانات م�شتحدثة تنعك�س على 

الإنتاج املحلي واملجتمعي.

- الهتمام بتطوير برامج التعليم العايل با�شتمرار، على اأن تكون 

الهتمام  مع  احلاجة،  ح�شب  وعلى  ومتو�شطة  ق�شرية  برامج 

التخ�ش�شات  جانب  اإىل  والتقنية  اجلديدة  بالتخ�ش�شات 

التقليدية.

العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  بني  املتبادل  التفاعل  تقوية  �شرورة   -

العمل  ب�شوق  اخلا�شة  الحتياجات  لتحديد  املجتمع؛  وقطاعات 

والتي تهدف لتنمية وتلبية احتياجات املجتمع.  

املجتمع  بتنمية  اخلا�شة  والبحوث  الدرا�شات  على  الرتكيز   -

الطاقة،  وتوفري  املياه  حتلية  بحوث  جمال  يف  وخا�شة  املحلي، 

وتنمية  الطبيعية  املوارد  و�شيانة  للدولة  الدخل  م�شادر  وتنويع 

الر�شيدة  القيادة  ت�شطلع  ال�شدد  هذا  ويف  املتاحة.  املوارد 

اأكد  فقد  العايل،  التعليم  م�شرية  دعم  يف  رائد  بدور  البالد  يف 

رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

هذا  معتربًا  التعليم،  يف  ال�شتثمار  اأهمية  على  املوقر  الوزراء 

على  امل�شتدامة  التنمية  يف  الأ�شا�س  حجر  ال�شتثمار  من  النوع 

اأن  �شموه  واأكد  وال�شيا�شي،  والجتماعي  القت�شادي  ال�شعيد 

مملكة البحرين تعترب ا�شتثمارها يف الإن�شان البحريني وتنميته 

ال�شتثمار احلقيقي وامل�شتدام.

العايل  والتعليم  ب�شكل عام  التعليم  لدعم  البالد  قيادة  توجه  اإن 

ب�شكل خا�س جاء انطالقًا من وعيها املبكر باأهمية هذا الركن من 

التنمية للنه�شة ال�شاملة لأي بلد، لذلك كانت البحرين يف طليعة 

الدول الرائدة يف جمال الإجناز على �شعيد التعليم العايل، حيث 

�شريت البعثات يف اأدق التخ�ش�شات للعديد من دول العامل. 

التي  العامل  جامعات  من  للعديد  مركزًا  البحرين  اأ�شبحت  فقد 

اهتمام  وكان  اجلوار،  ودول  البحرين  من  الطلبة  اآلف  تظم 

القيادة الر�شيدة ب�شبط هذا النوع من التعليم �شمانًا لر�شانته 

التعليم  جمال  يف  رائدًة  البحرين  لتبقى  وا�شتمراريته؛  وجدواه 

اخلا�س.
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مكرمة ابتعاث طلبة فريق اليد املدر�صي 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بها  تف�شل  التي  للمكرمة  تنفيذًا 

املفدى مبنح  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�شى  امللك حمد 

الطلبة الذين ح�شلوا على امليدالية الذهبية ولقب البطولة 

العربية املدر�شية لكرة اليد، والتي اأقيمت يف اململكة الأردنية 

الرتبية  وزارة  م�شاركة  تاريخ  يف  اإجناز  كاأول  الها�شمية 

�شرح  املدر�شية،  العربية  الريا�شية  الدورات  يف  والتعليم 

باأن  والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 

با�شتكمال  قامت  البحرين  جامعة  مع  وبالتن�شيق  الوزارة 

اإجراءات ابتعاث اأربعة طالب من الفريق املدر�شي للدرا�شة 

للعام  املطلوبة  التخ�ش�شات  فعليًا يف  وت�شجيلهم  باجلامعة 

الدرا�شي 2010/2009م.

مذكرة تفاهم يف جمال العتماد الأكادميي 

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ا�شتقبل   

ال�شيد  عي�شى  مبدينة  الوزارة  بديوان  مبكتبه  والتعليم 

العتماد  مبجل�س  الدولية  العالقات  رئي�س  بيرت�شون  جورج 

بالوليات   )ABET( والتكنولوجيا  للهند�شة  الأكادميي 

الأمريكية، حيث مت خالل الجتماع بحث جمالت  املتحدة 

جلنة  وخ�شو�شًا  العايل،  التعليم  جمل�س  بني  التعاون 

جمال  يف  العاملية  املوؤ�ش�شة  وهذه  الأكادميي  العتماد 

العتماد، كما مت التفاق على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون 

الكليات  مب�شتوى  الرتقاء  يف  ي�شهم  الذي  املجال  هذا  يف 

اجلامعية من خالل احل�شول على العتمادية من قبل هذه 

امل�شوؤولني مبجل�س  اللقاء عدد من  العاملية. ح�شر  املوؤ�ش�شة 

التعليم العايل وجامعة البحرين. واجلدير بالذكر اأن زيارة 

البحرين  جامعة  احتفال  اإطار  يف  تاأتي  بيرت�شون  ال�شيد 

لربامج  الأكادميي  العتماد  على  الهند�شة  كلية  بح�شول 

الكلية، حيث �شيتم على هام�س الحتفال تنظيم ور�شة عمل 

جمل�س  يعترب  اإذ  واأهميته،  الأكادميي  بالعتماد  للتعريف 

العتماد الأكادميي للهند�شة والتكنولوجيا )ABET( من 

اأعرق املنظمات املعنية بالعتماد الأكادميي يف العامل ولديه 

جتارب مع العديد من الدول يف مراجعة برامج جامعاتها.

التعاون مع جامعة اخلليج العربي 

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ا�شتقبل 

والتعليم مبكتبه بديوان الوزارة مبدينة عي�شى الدكتور خالد 

اخلليج  جامعة  رئي�س  العوهلي  نا�شر  بن  عبدالرحمن  بن 

جمالت  تطوير  بحث  الجتماع  خالل  مت  حيث  العربي، 

التعاون بني وزارة الرتبية والتعليم وجامعة اخلليج العربي.

AMA من�صاآت جديدة يف جامعة

 ا�شتقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم 

مبكتبه بديوان الوزارة مبدينة عي�شى الدكتور اأمبيل اأغيلو�س 

رئي�شة  مبعوث  الدولية   AMA جامعة  رئي�س  اخلام�س، 

باإطالعه  اللقاء  الوزير خالل  قام  الفلبني، حيث  جمهورية 

لت�شجيع  العايل؛  التعليم  جمل�س  يبذلها  التي  اجلهود  على 

والأنظمة  اللوائح  تطبيق  �شمان  مع  احليوي  القطاع  هذا 

متطلبات  مع  اأو�شاعه  توفيق  اجتاه  يف  ب�شبطه  املتعلقة 

اجلودة والعتمادية. ومن جانبه قام الدكتور اأمبيل اأغليو�س 

الوزير  باإطالع  الدولية   AMA جامعة  رئي�س  اخلام�س 

على املن�شاآت اجلديدة التي تنوي اجلامعة اإ�شافتها للحرم 

اجلامعي من اأجل تقدمي املزيد من اخلدمات املوجهة لطلبة 

اجلامعة، معربًا عن تقديره للخدمات املتعددة التي تقدمها 

مملكة البحرين للتعليم العايل. ح�شر اللقاء الدكتور علوي 

والدكتورة  العايل،  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني  الها�شمي 

والعتمادية  للتقييم  امل�شاعد  العام  الأمني  البلو�شي  منى 

وعدد من امل�شوؤولني بالأمانة العامة مبجل�س التعليم العايل 

التعليم العايل

بحث فتح فرع جلامعة ليفرب�ل ج�ن م�ري�ص مذكرة تفاهم يف جمال العتماد الأكادميي 

AMA  وزير الرتبية والتعليم ي�شتقبل رئي�س جامعة

وزير الرتبية والتعليم ي�شتقبل امل�شوؤولني بجامعة ليفربول جون موري�س

مكرمة ابتعاث طلبة فريق اليد املدر�صي 
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والوفد املرافق لل�شيف.

بحث فتح فرع جلامعة ليفرب�ل ج�ن م�ري�ص 

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ا�شتقبل 

ال�شيد جون  الوزارة مبدينة عي�شى  والتعليم مبكتبه بديوان 

باريت مدير الت�شويق بجامعة ليفربول جون موري�س باململكة 

املتحدة والوفد املرافق له، حيث اأبدى الوفد رغبة اجلامعة 

يف افتتاح فرع لها يف مملكة البحرين. وقد قدم الوزير �شرحًا 

اأن  اإىل  اململكة، م�شريًا  العايل يف  التعليم  اأنظمة  للوفد عن 

اأف�شل اجلامعات  جمل�س التعليم العايل يرحب با�شتقطاب 

العاملية لفتح فروع لها بالبالد من منطلق اهتمامه بت�شجيع 

ال�شتثمار يف التعليم العايل مع املحافظة على جودته. ح�شر 

املقابلة الدكتورة منى البلو�شي الأمني العام امل�شاعد للتقييم 

والعتمادية بالأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل.

تعزيز العالقات الثقافية مع الك�يت 

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ا�شتقبل 

ال�شيد  عي�شى  مبدينة  الوزارة  بديوان  مبكتبه  والتعليم 

الكويت  دولة  �شفري  باأعمال  القائم  ال�شقر  عبدالوهاب 

الدخمي  علي  والدكتور  البحرين  مملكة  لدى  ال�شقيقة 

امللحق الثقايف بال�شفارة، حيث بحث معهما تعزيز العالقات 

الوزير  واأ�شار  ال�شقيقني،  البلدين  بني  والتعليمية  الثقافية 

على  حري�س  العايل  التعليم  جمل�س  اأن  اإىل  املقابلة  خالل 

تقدمي اأف�شل اخلدمات جلميع الطلبة الدار�شني يف مملكة 

البحرين، مع تاأكيده الدائم على جودة املخرجات التعليمية 

بال�شكل الذي يتنا�شب مع �شمعة مملكة البحرين التعليمية.

 

�صمان ج�دة التعليم العايل

ا�شتقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم 

�شلوى  الدكتورة  عي�شى  مبدينة  الوزارة  بديوان  مبكتبه 

اجل�شار ع�شو جمل�س الأمة بدولة الكويت ال�شقيقة ورئي�شة 

امللحق  الدخمي  علي  والدكتور  باملجل�س  التعليمية  اللجنة 

الثقايف ب�شفارة دولة الكويت لدى اململكة، حيث بحث معهما 

تعزيز العالقات الثقافية والتعليمية بني البلدين ال�شقيقني. 

العلمية  اإىل مو�شوع املوؤهالت  اللقاء التطرق  كما مت خالل 

غري امل�شتوفية لل�شروط التي ن�شت عليها اللوائح الأكادميية 

والإدارية ومن �شمنها 29 موؤهاًل للطلبة الكويتيني الدار�شني 

باأن  الوزير  اأو�شح  البحرينية اخلا�شة، حيث  يف اجلامعات 

العمل جاٍر على حل هذا امللف بالطرق القانونية والأكادميية 

وم�شداقية  العايل  التعليم  جودة  �شمان  بني  توازن  التي 

ال�شهادات العلمية، وحتقيق م�شالح الطلبة وفقًا ملا ن�س عليه 

قانون التعليم العايل رقم )3( ل�شنة 2005م ب�شاأن التعليم 

املعاملة  بنف�س  الكويتيني يحظون  الطلبة  اأن  موؤكدًا  العايل، 

التي يلقاها الطلبة الدار�شون بجميع املراحل الدرا�شية يف 

مملكة البحرين، وم�شريًا اإىل اأن هناك العديد من املوؤهالت 

العلمية امل�شتوفية لل�شروط واخلا�شة بالطلبة الكويتيني يتم 

لل�شروط  ل�شتيفائها  نظرًا  م�شتمر؛  ب�شكل  عليها  الت�شديق 

املطلوبة.

برامج جامعة وي�صت فرجينيا

ا�شتقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم 

نونو،  هدى  ال�شفرية  عي�شى  مبدينة  الوزارة  بديوان  مبكتبه 

برامج جامعة وي�صت فرجينياتعزيز العالقات الثقافية مع الك�يت بحث فتح فرع جلامعة ليفرب�ل ج�ن م�ري�ص 

AMA  وزير الرتبية والتعليم ي�شتقبل رئي�س جامعة

وزير الرتبية والتعليم ي�شتقبل امل�شوؤولني بجامعة ليفربول جون موري�س
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الأمريكية  املتحدة  الوليات  لدى  البحرين  مملكة  �شفرية 

امل�شاعدة  الأ�شتاذة  كول  ديفرانك  ليزا  الأ�شتاذة  من  وكاًل 

ومديرة برنامج الدرا�شات القيادية بجامعة وي�شت فرجينيا، 

والدكتور مايكل ل�شتينغر عميد برنامج ال�شوؤون الأكادميية 

الدولية باجلامعة، حيث قدموا للوزير �شرحًا عن الربنامج 

الذي �شيقومون بتنفيذه بالتعاون مع اجلامعة امللكية للبنات. 

وقد اأطلعهم الوزير على جتربة مملكة البحرين يف التعليم 

ت�شجيع  على  العايل  التعليم  جمل�س  حر�س  موؤكدًا  العايل، 

الذي  بال�شكل  العامل  يف  العريقة  اجلامعات  مع  التوا�شل 

يخدم خمرجات التعليم يف مملكة البحرين.

�رسف تذاكر طلبة البحرين باجلامعات اخلليجية 

وجه الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم 

جلميع  �شفر  تذاكر  �شرف  اإىل  وامللحقيات  البعثات  اإدارة 

طلبة املنح الدرا�شية املبتعثني اإىل اجلامعات اخلليجية من 

الذين ل ت�شرف لهم هذه التذاكر من اجلامعات املبتعثني 

اإىل  املبتعثني  الطلبة  زمالئهم  ببقية  اأ�شوة  وذلك  اإليها، 

اجلامعات يف الدول الأخرى، وفق نف�س املعايري املعتمدة من 

اإدارة البعثات وامللحقيات.

افتتاح معر�ص اجلامعات الفرن�صية

التعليم  ملجل�س  العام  الأمني  الها�شمي  علوي  الدكتور  افتتح 

اإدارة  نظمته  الذي  الفرن�شية  اجلامعات  معر�س  العايل 

ال�شفارة  مع  بالتعاون  والتعليم  الرتبية  بوزارة  املناهج 

ال�شيخ خليفة بن �شلمان  البحرين مبعهد  الفرن�شية مبملكة 

للتكنولوجيا باملحرق، وذلك بح�شور رئي�س جامعة البحرين 

الدكتور اإبراهيم جناحي وال�شفري الفرن�شي مبملكة البحرين 

13 جامعة فرن�شية،  املعر�س  �شاركت يف  اأودان، حيث  اإيف 

العربي  اخلليج  وجامعة  البحرين  جامعة  اإىل  بالإ�شافة 

وبعد جولة يف  الفرن�شي.  الثقايف  واملعهد  الأهلية  واجلامعة 

فيه  اأكد  بت�شريح  الها�شمي  الدكتور  اأدىل  املعر�س  اأرجاء 

حر�س وزير الرتبية والتعليم على اإقامة مثل هذا النوع من 

اأهداف  لتحقيق  ت�شعى  التي  الرتبوية  والفعاليات  املعار�س 

تربوية، والتي تتجلى يف ا�شت�شافة نخبة من اجلامعات من 

الوزارة  اأن  التعليم، م�شيفًا  اخلارج ذات اجلودة يف جمال 

ت�شم  التي  الرتبوية  املنا�شبة  هذه  مثل  يف  بامل�شاركة  تعتز 

اأرقى اجلامعات يف اجلمهورية الفرن�شية مبا لها من تاريخ 

املحلية  اجلامعات  بع�س  اإىل  بالإ�شافة  عريقني،  وح�شارة 

احلكومية والأهلية، م�شريًا اإىل اأن التعرف على جامعات دول 

املفتوحة،  الرتبوية  ال�شيا�شة  ي�شكل جزءًا من طبيعة  العامل 

وفقًا ملتطلبات و�شيا�شة جودة التعليم مبملكة البحرين.

 

ا�صتقبال رئي�ص الكلية امللكية للجراحني باأيرلندا 

ا�شتقبل الدكتور علوي الها�شمي الأمني العام ملجل�س التعليم 

مبدينة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مببنى  مكتبه  يف  العايل 

امللكية  الكلية  رئي�س  اأوبويل  كياران  الربوف�شور  عي�شى 

مديرة  جولي�س  تينا  ال�شيدة  وترافقه  باأيرلندا،  للجراحني 

مت  وقد  البحرين،  مملكة  يف  الربنامج  ومديرة  العمليات 

خالل الجتماع ا�شتعرا�س اللوائح املعمول بها يف البحرين 

الكلية لكل مقررات  التي تقدمها  واأيرلندا، وبحث الربامج 

والقرارات  ولوائحه  التعليم  قانون  مع  ان�شجامًا  املاج�شتري 

ذات ال�شلة. كما متت مناق�شة الو�شع الأكادميي للربنامج 

املقدم للكلية، حيث مت التفاق على اعتبار الدرجات العلمية 

اأيرلندية معتمدة من قبل  التي متنح يف البحرين �شهادات 

اجلامعة الأهلية يف اأيرلندا، واأن يتلقى الطالب يف البحرين 

لنف�س  اإخ�شاعهم  ويتم  الأكادميية  الربامج  نف�س  واأيرلندا 

التعليم العايل

اجتماع جلنة فح�ص طلبات الرتخي�ص مل�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صةا�صتقبال رئي�ص الكلية امللكية للجراحني باأيرلندا �رسف تذاكر طلبة البحرين باجلامعات اخلليجية 

الأمني العام ملجل�س التعليم العايل يفتتح معر�س اجلامعات الفرن�شيةوزير الرتبية والتعليم ي�شتقبل الدكتورة �شلوى اجل�شار ع�شو جمل�س الأمة الكويتي
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اأن  كما  الوقت،  ونف�س  اليوم  نف�س  يف  والمتحانات  التقييم 

لديهم اأحقية الختيار بني البحرين واأيرلندا كمكان لإجراء 

بطلب  الأيرلندي  القيادة  معهد  و�شيتقدم  هذا  المتحان. 

�شتقوم  حيث  جديدة،  ماج�شتري  برامج  ثالثة  ا�شتحداث 

الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل بدرا�شة الطلبات ح�شب 

اللوائح، ومن ثم رفعها اإىل جمل�س التعليم العايل لتخاذ ما 

يراه منا�شبًا ب�شاأنها.

اجتماع جلنة فح�ص طلبات الرتخي�ص 

مل�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة

املقدمة  الطلبات  بدرا�شة  املخت�شة  الفح�س  جلنة  عقدت 

اخلا�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  باإن�شاء  للرتخي�س 

يف  وذلك  الطلبات،  بتلك  املتقدمني  من  عدد  مع  اجتماعًا 

بح�شور  عي�شى  مبدينة  الوزارة  مببنى  الجتماعات  قاعة 

الدكتور علوي الها�شمي الأمني العام ملجل�س التعليم العايل 

والدكتور  امل�شاعد  العام  الأمني  البلو�شي  منى  والدكتورة 

اأع�شاء  من  وعدد  اللجنة  رئي�س  البوعينني  عبدالعزيز 

اللجنة. 

وقد مت خالل الجتماع تقدمي عرو�س من قبل املجموعات 

املتقدمة بطلبات الرتخي�س لإن�شاء موؤ�ش�شات التعليم العايل 

اجلامعات  تلك  اإن�شاء  مب�شاريع  التعريف  ت�شمنت  اخلا�شة 

اخلا�شة من حيث هياكلها التنظيمية وبراجمها الأكادميية 

وال�شهادات  عملها  تنظم  التي  واللوائح  واأق�شامها  وكلياتها 

بالإ�شافة  التدري�س،  يف  امل�شتخدمة  واللغات  متنحها  التي 

اللجنة  قامت  العرو�س  تقدمي  وبعد  املقرتح.  موقعها  اإىل 

مبناق�شة ما ورد فيها وطرح املالحظات، حيث يرتكز عمل 

اللجنة يف درا�شة امللفات املقدمة لإن�شاء موؤ�ش�شات التعليم 

العايل  التعليم  ملجل�س  التو�شيات  ورفع  اخلا�شة  العايل 

الذي يقرر بدوره اإعطاء الرتخي�س باإن�شاء تلك املوؤ�ش�شات 

ومتابعة �شوؤونها.

التعاون مع هيئة امل�ؤهالت ال�صكتلندية

العام  الأمني  البلو�شي  حممد  منى  الدكتورة  ا�شتقبلت   

امل�شاعد للتقييم والعتمادية بالأمانة العامة ملجل�س التعليم 

هيئة  من  لوك  جون  والدكتور  دود  مارتن  ال�شيد  العايل 

املوؤهالت ال�شكتلندية باململكة املتحدة، والتي مت اختيارها 

من قبل اللجنة التن�شيقية املخت�شة بالإعداد مل�شروع الإطار 

تنفيذًا  البحرين؛  مملكة  يف  العلمية  للموؤهالت  الوطني 

والتدريب  التعليم  لتطوير  الوطني  امل�شروع  فريق  لتو�شيات 

برئا�شة �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء رئي�س فريق امل�شروع الوطني لتطوير التعليم 

عن  والت�شاور  التباحث  املقابلة  خالل  مت  حيث  والتدريب، 

اأوجه التعاون واأهمية م�شاهمته يف خلق منهجية ميكن من 

قطاع  يف  املمنوحة  العلمية  املوؤهالت  معايري  تقييم  خاللها 

التعليم الأكادميي واملهني يف البالد. ح�شر املقابلة الدكتور 

والرتاخي�س  العتمادية  اإدارة  مدير  الع�شريي  حممد 

والدكتورة هيا املناعي مديرة اإدارة التقييم واملتابعة.

وزير الرتبية ي�صدر قرارًا بت�صكيل جلنة للت�صديق 

على �صهادات طلبة ما قبل الل�ائح

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  عن  �شدر 

ت�شكيل  ب�شاأن  2010م  ل�شنة   )717( رقم  قرار  والتعليم 

اخلا�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  طلبات  لدرا�شة  جلنة 

قبولهم  مت  الذين  الطلبة  �شهادات  على  الت�شديق  ب�شاأن 

وذلك  العايل،  التعليم  ل�شوؤون  املنظمة  اللوائح  �شدور  قبل 

برئا�شة مديرة اإدارة التقييم واملتابعة وع�شوية كل من مدير 

وزير الرتبية ي�صدر قرارًا بت�صكيل جلنة للت�صديق على �صهادات طلبة ما قبل الل�ائح:اجتماع جلنة فح�ص طلبات الرتخي�ص مل�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة

وزير الرتبية والتعليم ي�شتقبل رئي�س جامعة اخلليجالأمني العام ملجل�س التعليم العايل يفتتح معر�س اجلامعات الفرن�شية
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اإدارة العتمادية والرتاخي�س بالوكالة، ومدير اإدارة �شوؤون 

العامة،  بالأمانة  القانوين  وامل�شت�شار  واللجان،  املنظمات 

مبكتب  الرتبوي  وامل�شت�شار  والتخطيط،  الإدارة  وم�شت�شار 

مبركز  واخلبري  واملناهج،  التعليم  ل�شوؤون  الوزارة  وكيل 

المتحانات  ق�شم  رئي�س  باأعمال  القائم  والتطوير  البحوث 

الأوىل  والأخ�شائية  واملتابعة،  التقييم  باإدارة  والت�شديق 

بتقومي املوؤهالت.

وزير الرتبية ي�صتقبل مدير معهد

 �صيا�صات التعليم العايل يف بريطانيا

ا�شتقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم 

مبكتبه بديوان الوزارة مبدينة عي�شى الدكتور الدكتور بهرام 

معهد  بيكهرادنيا)Bahram Bakhradnia(  مدير 

املتحدة  باململكة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  �شيا�شات 

للم�شروع  التنفيذي  املدير  نائب  هانكوك  جف  وال�شيد 

اللقاء  خالل  مت  حيث  والتدريب،  التعليم  لتطوير  الوطني 

ا�شرتاتيجية  اإعداد خطة  اإىل  الرامية  اأهم اخلطوات  بحث 

العلمي يف مملكة  والبحث  العايل  بالتعليم  للنهو�س  خا�شة 

موؤ�ش�شات  يف  اجلانب  هذا  يعزز  الذي  بال�شكل  البحرين 

التعليم العايل. ح�شر املقابلة الدكتور علوي الها�شمي الأمني 

العام ملجل�س التعليم العايل.

وزير الرتبية والتعليم يزور جامعة امللك 

عبداهلل بال�صع�دية ومتحفها العلمي

والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  قام 

يوم ال�شبت املوافق لـ 20 فرباير 2010م بزيارة اإىل جامعة 

ال�شعودية،  العربية  باململكة  والتقنية  للعلوم  عبداهلل  امللك 

اجلامعة،  بهذه  امل�شوؤولني  من  عدد  ا�شتقباله  يف  كان  حيث 

ومت اإطالعه خالل هذه الزيارة على اخلدمات التي تقدمها 

والباحثني،  للطلبة  والعلمية  البحثية  املجالت  يف  اجلامعة 

يوم  افتتاحه  مت  الذي  الإ�شالمية،  العلوم  متحف  زار  كما 

لهذا  زائر  اأول  وهو  املا�شي،  فرباير   19 املوافق  اجلمعة 

يعك�س  والذي  ال�شعودية،  العربية  اململكة  املتحف من خارج 

والتقنية  العلوم  جمايل  يف  الإ�شالمية  احل�شارة  اإجنازات 

العر�س  ت�شمل  متطورة،  وتقنية  علمي  اأ�شلوب  با�شتخدام 

وال�شرح مع مناذج حية من هذه الإجنازات العلمية. واأ�شاد 

يف  متطورة  خدمات  من  �شهده  مبا  املنا�شبة  بهذه  الوزير 

وعلمية  اأكادميية  برامج  من  عليه  اأطلع  وما  اجلامعة،  هذه 

لدن  وامل�شاندة من  الدعم  بف�شل  وبحثية متقدمة، حتققت 

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

عاهل اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، مبا جعل من هذه 

اجلامعة �شرحًا اأكادمييًا متميزًا على ال�شعيد العاملي.

وزير الرتبية والتعليم يزور جامعة امللك عبداهللوزير الرتبية ي�صتقبل مدير معهد �صيا�صات التعليم العايل يف بريطانيا

وزير الرتبية والتعليم ي�شتقبل وفد جامعة وي�شت فرجينيا بح�شور �شفرية مملكة البحرين

وزير الرتبية ي�شتقبل رئي�س العالقات الدولية مبجل�س العتماد الأكادمييوزير الرتبية ي�شتقبل القائم باأعمال �شفري دولة الكويت
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كيف نطور البحث 

العلمي يف اجلامعات؟

العالقة بني البحث العلمي واجلامعات عالقة لزومية؛ 

لأن اجلامعات لي�شت موؤ�ش�شات تعليمية فقط، بل هي 

موؤ�ش�شات بحثية تنه�س باإجراء ن�شر البحوث العلمية 

املعرفة،  من  ال�شتفادة  تتعمق  لكي  حتقيقها؛  بعد 

وبال�شرورة اإن الأبحاث املنوطة باجلامعات ينبغي اأن 

تكون مرتبطة بالتنمية يف كافة اجتاهاتها، ومرتبطة 

مبراكز البحث العلمي يف اجلامعات وخارج اجلامعات 

بحيث تت�شكل منظومة بحثية مقننة ومعمقة وموجهة 

اإىل الإمناء واملجتمع.

اأو  اعتباطًا  اجلامعات  يف  العلمي  البحث  يجيء  ل 

ا�شرتاتيجية  لها  �شيا�شات  ينطلق من  هو  بل  ارجتاًل 

خالل  من  اأهدافها،  حتقق  اآليات  ولها  فل�شفة  ولها 

املعريف،  التقدم  يف  الدولية  املعايري  باأعلى  اللتزام 

الأجيال  اإىل  املعرفة  لتو�شيل  العلمية  البحوث  ون�شر 

املتعاقبة.

اإن موؤ�ش�شات التعليم العايل تتمتع مبيزة ال�شتقاللية، 

التطوير والتحديث، وذلك  ولذا فهي حرة يف توجيه 

والتقومي  النقد  واعتماد  املتجددة،  املعرفة  بطلب 

واملراجعة.

تلك  تنظم  ت�شريعات  يتطلب  العلمي  البحث  اإن 

وموؤ�ش�شاتهم  الباحثني  بني  املعقدة  العالقات 

البحوث  حتاط  ولكي  الأخرى،  البحثية  واملوؤ�ش�شات 

وجدواها  �شدقيتها  ويوؤكد  يحميها  ب�شياج  العلمية 

وتتجه البلدان املتطورة اإىل و�شع خطط ل�شرتاتيجية 

قمة  يف  العاملية  الت�شالت  ولأن  العلمي،  البحث 

مرتبطة  العاملية  للمعرفة  قاعدة  وجود  فاإن  تطورها 

ما  جهات  ت�شيع  ل  وحتى  العلمي،  بالإنتاج  مبا�شرة 

وقتها يف اإعادة اخرتاع العجلة.

العلمي  البحث  اإمكانيات  حتديد  اإىل  التوجه  اإن 

يكون  حتى  الت�شال،  بتقنيات  مرتبط  واأهدافها 

تكون  وحتى  املعمورة،  ات�شاع  يف  العلمي  البحث 

الإنـجازات الإن�شانية مو�شع التفعيل يف كل امليادين.

الإلكرتوين  للتعليم  امل�شتقبل  اأن  مالحظة  وينبغي 

املتكامل، وهذا ميهد لظهور املزيد من اجلامعات يف 

امل�شتقبل لالعتماد على هذا اللون من التعليم، ولأن 

اجلامعات احلالية تواجه عوامل ق�شور كثرية، ومنها 

التي هي يف  الأجيال  ا�شتيعاب كل  عدم قدرتها على 

الأقل حظًا يف  البيئات  لعالج  وكذلك  �شن اجلامعة، 

�شوى  م�شكالتها  يحل  ل  وهذه  والبوادي،  الأرياف 

املتاحة  العلمي  البحث  وفر�س  الإلكرتوين  التعليم 

موازنات  بتخ�شي�س  الهتمام  من  ولبد  خالله، 

تكون  حتى  اجلامعات  يف  العلمي  للبحث  كبرية 

اإقامة  ولعل  الن�شاط،  لهذا  الدافئ  اجلامعة احل�شن 

معر�س �شنوي يف البلد الواحد تعر�س فيها منجزات 

اجلامعات يف احلقول البحثية ي�شكل حافزًا ن�شطًا ملثل 

ونتائجه  العلمي  البحث  اإ�شهار  التوجه، ويرتبط  هذا 

وتقومي  الن�شر  واإنتاجية  املادية،  الإنتاجية  بتحقق 

النظراء.. وهناك �شروط لبد من توافرها يف البحث 

العلمي يف اجلامعات ومراكز البحوث منها ال�شفافية، 

وال�شتمرارية، واأخالقيات البحث العلمي.

والدكتوراه  املاج�شتري  ر�شائل  تكون  اأن  لبد  واأخريًا، 

بحيث  اجلد،  حممل  على  ماأخوذة  اجلامعات  يف 

تكون النتائج العلمية التي يتم التو�شل اإليها يف هذه 

الر�شائل قابلة لال�شتفادة منها يف التنمية واملجتمع.

ل قيمة لأي ر�شالة ماج�شتري اأو دكتوراه تكون متوا�شعة 

اإىل احلد الذي ل تن�شر فيه يف كتاب اأو جملة حمرتمة. 

اإىل  يحتاج  اجلامعات  يف  العلمي  البحث  تن�شيط  اإن 

جهود تكاملية معمقة موؤ�ش�شة على وقائع فعلية.

د. عبداحلميد املحادين

وزير الرتبية والتعليم يزور جامعة امللك عبداهلل

وزير الرتبية والتعليم ي�شتقبل وفد جامعة وي�شت فرجينيا بح�شور �شفرية مملكة البحرين

وزير الرتبية ي�شتقبل رئي�س العالقات الدولية مبجل�س العتماد الأكادميي

م�صــــــــــــــاقــــات
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على  ا�شتوت  قد  العايل  التعليم  �شفينة  ذي  هي  وها 

التي  ال�شعبة،  واملناخات  الأنواء  تلك  اجلودي، وجتاوزت 

ولعل  طوياًل،  يكن  مل  وكما  ق�شريًا،  لي�س  زمنًا  اعتورتها 

هذه التجربة التي اأتيحت للتعليم العايل بكافة املتقاطعني 

معه، انطوت على درو�س قيمة، على اجلميع اأن يتعلموها، 

وممتد،  ممتد  امل�شتقبل  اأن  ول�شيما  ي�شتح�شروها،  واأن 

اآلياته، حتى  و  اأهدافه وو�شائله  يبلور  اأن  وكل طرف عليه 

للتعليم  حقاًل  منه  اخلا�س  ول�شيما  العايل  التعليم  يكون 

باأخالقيات  وم�شورًا  الراقية،  باملعايري  ملتزمًا  جمديًا، 

التح�شيل والعلم واملعرفة، والناأي عن الهاج�س التجاري 

العملية  لتكييف  ذلك  ل�شرورة  اأهميته،  على  الربحي 

التعليمية العالية.

ال�شنتني  خالل  العايل  التعليم  بها  مر  التي  التجربة  اإن 

ت�شكل  2010م،  يف  الأمور  اإليه  اآلت  وما  و2009م   2008

مبعاجلاتها ومعطياتها ذخرية هامة لكل املهتمني يف هذا 

امليدان بكافة مواقعه املختلفة، والإن�شان مل يكن ح�شاريًا 

ينتفع من جتربته ويراكم خال�شات �شريورته يف  لأنه  اإل 

ولعل  الإن�شانية.  الأن�شطة  كافة  يف  العلمية،  احلياة  رحلة 

كل الأطراف ا�شتطاعت اأن تلتم�س الطريق القومي والقرار 

اإىل  توؤدي  التي  واملخاطر  املزالق  تتجنب  واأن  ال�شائب، 

ب�شاأن  املعنيني  جميع  جهود  ت�شافرت  قد  وها  ال�شلبيات، 

املوانئ  اإىل  رحلتها  ال�شفينة  تعاود  حتى  العايل،  التعليم 

الآمنة دون خماطر وحتقق يف نهاية الأمر الأهداف العليا 

التي يتطلع لها كل املخل�شني يف هذا البلد الأمني، وحتى 

هذا  يف  العايل  التعليم  موانئ  من  ميناء  البحرين  تكون 

الإقليم.

الأمني العام ملجل�ص التعليم العايل

الدكت�ر عل�ي ها�صم الها�صمي

كلمة اأخيــــــــــــــــــــرة
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